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مقدمة

تعتبــر عمليــة إعــادة االعمــار مــن األدوات الرئيســية المســاعدة فــي عمليــة 

تســوية الصراعــات وإنهائهــا، وعــادة مــا ارتبــط النهــج التقليــدي لعمليــات إعــادة 

ــادة  ــة إع ــكل عملي ــث تش ــاملة، حي ــية ش ــوية سياس ــى تس ــول إل ــار بالوص اإلعم

اإلعمــار إحــدى أركان تلــك التســوية ، ولكــن فــي الحــاالت التــي يدخــل فيهــا 

الصــراع مرحلــة التجميــد المديــد زمنيــًا مــن دون حــل نهائــي، فــإن ذلــك التجميــد 

يطــال عمليــة إعــادة اإلعمــار، لذلــك يتــم العمــل علــى اســتراتيجيات وســيطة 

ــل اســتراتيجية االســتجابة اإلنســانية والتعافــي المبكــر، ولكــن تبقــى هــذه  مث

االســتراتيجيات قاصــرة عــن معالجــة تداعيــات الصــراع علــى المجتمعــات المحلية.

ــق مــن  ــد ينطل ــراح نهــج جدي ــى اقت ــة إل ــا تســعى هــذه الورقــة البحثي  مــن هن

البعــد المحلــي كمدخــل فــي تفعيــل عمليــة إعــادة االعمــار فــي المناطــق 

ــام . ــن النظ ــيطرة ع ــن س ــة ع الخارج

وفي هذا السياق تسعى الورقة إلى بحث اإلشكالية التالية:

ــق  ــى تســوية سياســية شــاملة، يخل ــة إعــادة االعمــار بالوصــول إل ــط عملي إن رب

النظــام،  الخارجــة عــن ســيطرة  المحليــة  المجتمعــات  تكاليــف كبيــرة علــى 

ويجعــل هــذه المجتمعــات تدفــع تكلفــة مضاعفــة. 

ــد  ــراح نهــج جدي ــك اإلشــكالية مــن خــالل اقت تســعى هــذه الورقــة لمعالجــة تل

قائــم علــى المدخــل المحلــي كبديــل عــن النهــج الشــامل، واستكشــاف الشــروط 

الضروريــة لتفعيــل هــذا النهــج، انطالقــًا مــن فرضيــة مفادهــا:

إن »اعتمــاد النهــج المحلــي كمدخــل فــي عمليــة إعــادة االعمــار ســيزيد فــرص 

تســوية الصــراع علــى المــدى الطويــل، ويقلــل مــن فــرص اســتفادة النظــام 

وحلفائــه مــن تفوقهــم العســكري سياســيًا واقتصاديــًا، وهــي غايــة محــل 

توافــق بيــن الــدول الداعمــة للمعارضــة«.
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أواًل- إعادة االعمار في السياق الدولي )النهج الشامل(
تعتبــر عمليــة إعــادة اإلعمــار عمليــة مهمــة للــدول التــي تعيــش حــاالت صــراع 
تــودي ببنيتهــا البشــرية واالقتصاديــة والخدميــة نحو الهاوية، حيــث تعتبر عملية 
ــاة فــي دول الصراعــات،  ــث الحي إعــادة االعمــار مــن الشــروط الرئيســية إلعــادة ب
ولكــن عمليــة إعــادة اإلعمــار بعــد الصــراع ليســت أمــًرا حتمــي الحــدوث؛ بــل 
يعتمــد حجمهــا ووتيرتهــا ونطاقهــا علــى العوامــل الجيو-اقتصاديــة فــي الــدول 
الخارجــة مــن الصراعــات، أي بعبــارة أخــرى، كيــف تؤّثــر االعتبــارات الجيوسياســية 

علــى اســتخدام المــوارد االقتصاديــة.)))
الصــراع فــي  بعــد  إعــادة اإلعمــار فــي فتــرة مــا  وتبــدأ مشــاريع وأنشــطة 
المجتمعــات التــي مزقتهــا الحــرب بعــد مرحلــة الطــوارئ واإلغاثــة. ومــع ذلــك، 
ــن فــي وقــت واحــد. فــي  ــذ االثنتي ــم تنفي ــة يت فــي بعــض المجــاالت العملياتي
الغالــب، وتحتــاج أنشــطة الطــوارئ واإلغاثــة، إذا ُنفــذت بشــكل صحيــح، إلــى 
مراعــاة وتخطيــط التنفيــذ المســتقبلي إلعــادة اإلعمــار. ومن ناحية أخــرى، تحتاج 
أنشــطة إعــادة اإلعمــار إلــى التخطيــط المســبق مــن أجــل متابعــة األماكــن التــي 
ــي،  ــول. وبالتال ــزة للتح ــا جاه ــة أو أنه ــوارئ واإلغاث ــطة الط ــا أنش ــت فيه توقف
فــإن االنتقــال بيــن مرحلــة الطــوارئ ومرحلــة إعــادة اإلعمــار هــو مهمــة معقــدة 

ــة.)2) للغاي

)))    عمــرو عادلــي وآخــرون،” إعــادة اإلعمــار فــي الــدول العربيــة بعــد الحرب: اســتمرار الصــراع بوســائل أخرى”،مركز 

-ar/24/02/202(/org.mec-carnegie//:https 202( مالكــوم كير-كارنيغــي للشــرق األوســط،  شــباط/فبراير

 83929-pub

(2(    Simona FLOREA,” The Role of NGOs in Post-Conflict reconstruction: A Partnership with the 

United Nations”, Master s Thesis of  Webster University at Geneva,p26
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عــادة مــا ترتبــط الشــروط المالزمــة لعمليــة إعــادة اإلعمــار بمســار الحــل الوطنــي 

الشــامل، ولذلــك تكــون شــروط عمليــة إعــادة اإلعمــار متناســقة بنيويــا مــع 

هــذا االرتبــاط، ويتجّلــى ذلــك مــن خــالل الشــروط األربعــة األساســية التــي ينبغــي 

ــة إعــادة اإلعمــار بالنجــاح. ويحــّدد كل شــرط مــا إذا  ــل عملي توافرهــا كــي تتكّل
كانــت إعــادة اإلعمــار ســتتحّقق وكيــف ســتحدث، وهــذه الشــروط هــي: )))

ُيعتبــر الشــرط األول، أي توافــر المــوارد، خطــوة ضروريــة إلعــادة اإلعمــار، وإن 
لــم تكــن كافيــة وحدهــا. فوفــرة المــوارد محلًيــا وخارجًيــا قــد ال ترســي األســس 

السياســية واالقتصاديــة الالزمــة إلعــادة اإلعمــار والحفــاظ عليهــا. وفــي الوضــع 

الحالــي فتعتبــر المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام مناطــق هشــة اقتصاديــًا 

وتفتقــد الــى المــوارد التــي تســاعدها علــى البــدء بعلميــة إعــادة االعمــار لذلــك 

ســتعتمد العمليــة علــى التمويــل الخارجــي.

ــي بانهــا  ــك ال يعن ــًا و ذل ــن تنتهــي قريب ــدو أن الحــرب ل ــي فيب ــرط الثان ــا الش أم
ســتبقى مشــتعلة، بــل يمكــن القــول بأنهــا ســتدخل مرحلــة التجميــد وربمــا 

التفريــز وهــو مــا يفســخ المجــال أمــام عمليــة إعــادة بنــاء الدولة الســورية ليســت 

مــن أعلــى الهــرم وإنمــا مــن القاعــدة .

)))    عمرو عادلي وآخرون،” إعادة اإلعمار في الدول العربية بعد الحرب: استمرار الصراع بوسائل أخرى”، مرجع سابق 

االقتصاديــة 1 المــوارد  توافــر 
ذلــك  ويعنــي  اإلعمــار،  إلعــادة 
األولــى  بالدرجــة  الماليــة  المــوارد 

حصــًرا. ليــس  ولكــن 

4
التــي  االقتصاديــة  الهيــاكل 
كانــت قائمــة قبــل الحــرب، واإلرث 
الدولــة. وعالقــات  المؤسســاتي، 

عمليــة 3 غيــاب  أو  وجــود 
سياســية علــى الصعيــد الوطنــي 

اإلقليمــي. أو 

2
الطريقــة التــي تنتهــي أو قــد 

تنتهــي بهــا الحــرب.
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وأمــا عــن الشــرط  الثالــث: وهــو وجــود أو غيــاب عمليــة سياســية علــى الصعيــد 
الوطنــي أو اإلقليمــي. فمــن شــأن إطــالق عمليــة سياســية إلنهــاء الحــروب 
ــات  ــن المجموع ــاح بي ــف واألرب ــع التكالي ــادة توزي ــة إلع ــات الالزم ــي اآللي أن يرس
االجتماعيــة السياســية فــي مرحلــة مــا بعــد الصراع. وعلــى العكــس، يعني غياب 
مثــل هــذه العمليــة الحفــاظ علــى حالــة مــن التفاعــل غيــر الســلمي، ســواء فــي 
شــكل حــروب أهليــة شــاملة أو أشــكال أقــل حــدة مــن العنــف، مثــل االغتيــاالت

 أو حــروب العصابــات أو اإلرهــاب أو القمــع المكّثف.)))وفــي الحالــة الســورية 
ــات مرتبطــا بمســار اللجنــة الدســتورية والــذي  يبــدو أن مســار الحــل السياســي ب

يبــدو أنــه مســار طويــل المــدى)2). 

أمــا عــن الشــرط الرابــع، ُيعتبــر اإلرث االقتصــادي الــذي كانــت تتمّتــع بــه الــدول 
ــا أيًضــا فــي تحديــد مــا إذا كانــت إعــادة اإلعمــار ســتؤّدي  مــا قبــل الحــرب مهًمّ
إلــى تعــاٍف اقتصــادي طويــل األمــد بــداًل مــن مجــّرد إعــادة تأهيــل ماديــة للــدول 
ــة أو  ــا فرص ــادي إم ــذا اإلرث االقتص ــّكل ه ــن أن يش ــرب. ويمك ــن الح ــّررة م المتض
عائًقــا يحــّدد تأثيــر إعــادة اإلعمــار مــن المنظوَريــن السياســي واالقتصــادي. فهــذا 
اإلرث قــد يعــّزز أو يعرقــل مســار التنميــة الشــاملة التــي يشــارك فيهــا المواطنــون 
فــي إنتــاج وتوزيــع القيمــة للتأثيــر علــى آفــاق إعــادة االندمــاج الوطنــي وبنــاء 

الدولــة.

فــي هــذا الصــدد، ال بــّد مــن التركيــز علــى عامليــن مترابطيــن: األول هــو أن الــدول 

التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الريــع، المســتمّد مــن المــوارد الطبيعيــة أو 

ــة  ــة، لديهــا فــرص أقــل لالنخــراط فــي التنمي التحويــالت أو المســاعدات الخارجي

الشــاملة علــى المــدى الطويــل، ذلــك أن قطاعاتهــا اإلنتاجيــة ضعيفــة فــي 

ــادر  ــى مص ــر عل ــكل كبي ــي بش ــي اإلجمال ــا المحّل ــو ناتجه ــد نم ــب، ويعتم الغال

خارجيــة لــرأس المــال أو مصــادر محلية ضيقــة للغاية، وعلى العائــدات الحكومية، 

والصــادرات.

)))    عمرو عادلي وآخرون،” إعادة اإلعمار في الدول العربية بعد الحرب: استمرار الصراع بوسائل أخرى”، مرجع سابق

)2)    يمكــن مراجعــة فــي هــذا الســياق، المســار الدســتوري كمدخــل فــي تســوية الصراعــات: ”اللجنــة الدســتورية الســورية” نموذجــًا، 

 hECT3/us.cutt//:https  202(-6-5 ،مركــز نمــا لألبحــاث المعاصــرة
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ــت  ــا تنام ــاطه. فكّلم ــاص ونش ــاع الخ ــم القط ــي حج ــي ف ــل الثان ــن العام ويكم

حصــة القطــاع الخــاص فــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب مــن حيــث التوظيــف واإلنتــاج 

الشــاملة  التنميــة  إلــى  اإلعمــار  إعــادة  تفضــي  أن  احتمــال  زاد  واالســتثمار، 

والتعافــي االقتصــادي علــى المــدى الطويــل. 

وُيشــار إلــى أن الــدول التــي تحصــل علــى نســب عاليــة مــن الريــع تضــّم فــي 

ــًرا. وعــادًة مــا تكــون  ــا صغي ــا خاًص ــة عامــة متضخمــة وقطاًع ــب بيروقراطي الغال

أقــل إنتاجيــة وتعمــد إلــى إعــادة تدويــر الريــع بــداًل مــن إنتــاج القيمــة، ســواء مــن 

ــاف  ــرة. ُيض ــات السمس ــة وعملي ــاطات المالي ــة أو الوس ــات العقاري ــالل المضارب خ

إلــى ذلــك أن المجتمعــات التــي تســود فيهــا مثــل هــذه األنشــطة الريعيــة غالًبــا 
ما تكون أكثر عرضة للصراعات األهلية.)))

)))    عمرو عادلي وآخرون،” إعادة اإلعمار في الدول العربية بعد الحرب: استمرار الصراع بوسائل أخرى”، مرجع سابق 
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ثانيًا : إعادة اإلعمار في الحالة السورية:
لقــد أدى الصــراع فــي ســورية إلــى تهجيــر نحــو نصــف الســكان وتــرك مــا يقــدر 
ــالد بحاجــة للمســاعدات اإلنســانية. كمــا ألحــق  ــون شــخص داخــل الب ب 7,)) ملي
أضــرارًا واســعة بالبنيــة التحتيــة، خصوصــًا فــي المناطــق الحضريــة مثل حلــب، حيث 
كانــت المنشــآت العامــة الرئيســية تتحــول فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى أهــداف 
عســكرية. وحســب صحيفــة لومونــد )Le Monde) الفرنســية إن النظــام الســوري 
اســتعاد الســيطرة علــى أكثــر مــن 70% مــن البــالد، بعــد سلســلة مــن االنتصــارات 
العســكرية فــي الســنوات األخيــرة، ولكــن إعــادة اإلعمــار وصلــت إلــى طريــق 
مســدود بعــد أن اقتربــت فاتورتهــا مــن 400 مليــار دوالر، فــي وقــت فقــدت فيــه 

البــالد ثلثــي ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي. )))
فالنهــج العنيــف الــذي اعتمــده النظــام وحلفائــه دمر ثلــث البنية التحتيــة للبالد، 
و70% مــن شــبكة الكهربــاء وإمــدادات الوقــود والميــاه، كمــا تضــررت واحــدة مــن 
ــارج  ــتوصفات خ ــادات والمس ــفيات والعي ــف المستش ــح نص ــدارس، وأصب كل 3 م
العمــل، إضافــة إلــى تدميــر 7% مــن المنــازل، وتضــرر 20% منهــا، حســب مكتب األمم 
المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية. وفــي هــذه الظــروف، يبــدو أن إعــادة 
اإلعمــار وصلــت إلــى طريــق مســدود، بســبب الحاجــة إلــى أمــوال هائلــة، قّدرهــا 
مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص لســوريا ســتفان دي ميســتورا عــام 8)20 بمبلــغ 
250 مليــار دوالر، أي أكثــر مــن 4 أضعــاف الناتــج المحلــي اإلجمالــي لســوريا قبــل 

انــدالع الحــرب، إال أنهــا تقتــرب اآلن مــن 400 مليــار دوالر.)2)

 9iYLJ/pw.2u//:https ،202(/3/(6 ”،لوموند: إعادة إعمار سوريا بعد 0) سنوات من الحرب.. تحديات وصراعات هائلة من أجل النفوذ    (((

9iYLJ/pw.2u//:https ،202(/3/(6 ”،2)    لوموند: إعادة إعمار سوريا بعد 0) سنوات من الحرب.. تحديات وصراعات هائلة من أجل النفوذ(

مستوى الدمار حسب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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وفــي عــام 2022 ، يحتــاج 4,6) مليــون شــخص إلــى المســاعدة اإلنســانية ، بزيــادة 
ــؤون  ــام للش ــن الع ــاعدة األمي ــت مس ــام )202،))) وقال ــن ع ــون ع ــا 2,) ملي قدره
ــويا، إن  ــس مس ــوارئ، جوي ــاالت الط ــي ح ــة ف ــق اإلغاث ــة منس ــانية ووكيل اإلنس
4,6) مليــون ســوري يعتمــدون علــى المســاعدات هــذا العــام، مشــيرة إلــى أن 
ــر مــن العــام  ــه العــام الماضــي، و32% أكث ــك »أعلــى بنســبة 9 % عمــا كان علي ذل

الــذي ســبقه«.)2)
ــا إلــى جميــع الشــروط الواجــب توافرهــا لتحقيــق إعــادة  وتفتقــر ســورية تقريًب
إعمــار ناجحــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب، فالعوامــل الجيواقتصاديــة المحّركــة 
للصــراع هنــاك تشــير إلــى أن البالد ســتواصل تشــرذمها السياســي واألمنــي الحاد، 
فــي ظــل قدرتهــا المحــدودة علــى توفيــر التمويــل الــالزم إلعــادة اإلعمــار. ونظــرًا 
إلــى مــوارد ســورية المحــدودة والخســائر الفادحــة التــي ألحقتهــا الحــرب ببنيتها 
التحتيــة وشــعبها، ســيتعّين علــى البــالد االعتمــاد بشــكل شــبه كامــل علــى 
التمويــل الخارجــي إلعــادة اإلعمار، من خالل المســاعدات والقروض واالســتثمارات. 
لكــن ثمــة عوامــل جيواقتصاديــة تقــّوض الحصــول علــى هــذا التمويــل، إذ مــن 
ــات المتحــدة  ــة فــي االتحــاد األوروبــي والوالي ــدول الغني ــر ال المســتبعد أن توّف
ومجلــس التعــاون الخليجــي التمويــل الــالزم لعمليــة إعــادة إعمــار يديرهــا النظام. 
ــى النظــام الســوري لمنعــه مــن الحصــول  ــات عل ــكا فرضــت عقوب كمــا أن أمري
علــى قــروض اســتثمارية تســاعده علــى بــدء عمليــة إعــادة اإلعمــار، كمــا أن 

عاجــزون  النظــام  حلفــاء 
ــر المــوارد الخاصــة  عــن توفي
ومــؤدى  العمليــة،  بهــذه 
المســتبعد  مــن  أنــه  ذلــك 
الشــروع فــي عمليــة إعــادة 
إعمــار واســعة النطــاق فــي 

ــور. ــدى المنظ الم

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-  ,(2022 Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic (February 2022     (((

 2022-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic-february-2022/republic

 F9lZH/us.cutt//:https ،2022-2-26 ،2)    األمم المتحدة تؤكد ضرورة توسيع برامج التعافي المبكر في سوريا(
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فبعــد ســيطرة النظــام علــى غالبيــة المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته فــي وســط 
وجنــوب ســورية فــي األعــوام الممتــد مــا بيــن 6)20 و8)20، بــات الكثير مــن مراكز 
ــح النظــام،  ــا لصال الدراســات تنظــر الــى أن الصــراع فــي ســورية قــد حســم نهائي
وعليــه طرحــت بعــض تلــك المراكــز إمكانيــة أن تقــوم أوروبــا بتطويــر اســتراتيجية 
جديــدة للتعامــل مــع ملــف إعــادة اإلعمــار فــي ســورية قائــم علــى فكــرة إعادة 
االعمــار المشــروطة والجزئيــة، حيــث ينبغــي أن تــدرس أوروبــا تقديــم الدعــم 
لمشــاريع إعــادة تأهيــل علــى نطــاق محــدود شــريطة عــدم تدخــل النظــام. كمــا 
يمكــن أن تختبــر مقاربــة تراكميــة قائمــة علــى تقديــم الحوافــز، بمعنــى رفــع 
العقوبــات بشــكل تدريجــي، والتطبيــع التدريجــي للعالقــات وتقديــم الدفعــات 
الماليــة إلعــادة اإلعمــار بالتتابــع مقابــل إجــراء إصالحــات سياســية وخطــوات 
يتخذهــا النظــام لتخفيــف حــدة ممارســاته القمعيــة والتمييزيــة. وحجتهــم فــي 
ذلــك أنــه مــن دون إعــادة اإلعمــار، مــن المحتمــل أن تتدهــور األحــوال المعيشــية 
ــن  ــذي م ــر ال ــو األم ــة، وه ــا ال نهاي ــى م ــالد إل ــي الب ــل تعاف ــوريين وأن يتأج للس
ــه يمكــن القــول  ــة مــن عــدم االســتقرار.))) وعلي ــة الراهن ــة أمــد الحال شــأنه إطال
إن مســار إعــادة االعمــار ارتبــط بمســار الســيطرة علــى األرض والــذي كان ظاهــرا 
أن النظــام يتجــه لحســمه، وعليــه باتــت األفــكار التــي تطــرح فــي هــذا المجــال 
ترتبــط بســؤال كيــف يمكــن للــدول المتأثــرة بنتائــج الصــراع اســتغالل ملــف إعادة 
االعمــار لتطويــع النظــام جزئيــا؟ مــع مالحظــة بــأن النظــام لــم يبــدي أي تفاعــل 
إيجابــي مــع أي طــرح مشــروط ولــو بشــروط جزئيــة فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار.

وقــد شــكل التدخــل العســكري التركــي المباشــر ضــد قــوات النظــام فــي عــام 
2020 منعطفــا غيــر التقديــرات المتوقعــة والقائمــة علــى أن النظــام سيســيطر 
ــكا  ــحاب أمري ــراب انس ــات باقت ــا أن التوقع ــورية، كم ــاحة الس ــل المس ــى كام عل
مــن ســورية أيضــا بــدت غيــر دقيقــة، وبالتالــي باتــت مناطــق النفــوذ الحاليــة فــي 
ســورية قائمــة ومحميــة بشــكل مباشــر مــن جيــوش دوليــة، ممــا يشــي بــأن هــذه 

المناطــق ســتبقى علــى هــذه الحالــة الــى مــدى زمنــي ليــس بقصيــر. 

ــر  ــر مجموعــة األزمــات الدوليــة،” ُســُبل الخــروج مــن المــأزق األوروبــي فــي إعــادة إعمــار ســورية”، 25تشــرين الثاني/نوفمب )))    تقري

 pdf.arabic-reconstruction-syria-209/net.cloudfront.d207(andvip0wj//:https  ،20(9



إعادة اإلعمار في الحالة السورية من النهج الشامل الى النهج المحلي 

Pageمركز نما لألبحاث المعاصرة - دراسات ((

ثالثًا:  التعافي المبكر وإعادة االعمار 
ــار  عملــت األمــم المتحــدة والــدول الفاعلــة علــى التدخــل النشــط لمعالجــة اآلث
الكارثيــة للصــراع فــي ســورية، منــذ بدايتــه، عبــر برامــج االســتجابة اإلنســانية 
والتعافــي المبكــر، وقــد شــّكل مفهــوُم التعافــي المبكــر ُنقـــطَة خــالٍف كبيــرة 
فــي الدوائــر اإلنســانية فــي الّســـنوات األخيــرة؛ ونتيجــًة لـــَتباُيِن اآلراء حــول هــذا 
ــماهيته. فــي  ــّتى لـ ــتوًحا علــى َتفســيراٍت َشـ ــاُب مفـ ــاَت الب المفهــوم، فقــد ب
عمــوم الحــال، ووفًقــا لـــبرنامج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، فــإنَّ التـــعافي المبكر 
“َنـــهٌج ُيلـــّبي حاجاِت الّتعافي في مرحلة االســِتجابة اإلنســانية للطوارئ”. بعبارٍة 
أخــرى، ُيمكــن تعريــف ذلــك المفهــوم علــى أنــه اسِتـــعادُة الخدمــات األساســية 
ــثَر  رين مــَن االعتمــاد علــى أنفســهم اعتمــاًدا أكـ ــضرِّ الرئيســة التــي ُتمّكــن الُمتـ
اسِتـــدامًة، بــداًل مــَن االّتــكال الُمســتمرِّ علــى ُمنظمــات اإلغاثـــة فــي َتـلـِبـــَية 

احتياجاِتـــهم األساســية.
َلـــْت نشــاطاُت “ســبل العيــش والتعافــي المبكــر” وفــَق خطــة  فــي عــام )202، ُموِّ
األمــم المتحــدة لالســتجابة اإلنســانية فــي ســوريا _والتــي َتدفــُع الحكومــات 
ــدالع  ــذ ان ــا من ٍل له ــدَّ ــى ُمع ــو أدن ــط؛ وه ــِنسبة 6,9% فق ــا_ بـ ــة معظمه الغربي
ــراع عــام ))20. فقــد ســبَق أِن امَتـــنعِت الحكومــُة األمريكيــُة عــن تمويــِل  الصِّ
ــة بالتعافــي المبكــر فــي المناطــق التــي ُيســيِطُر  أنشــطة األمــم المتحــدة الخاصَّ
ــة الماضيــة، وركــزْت بــداًل مــن ذلــك  عليهــا النظــام علــى مــدى الســنوات القليل
ذها األمــم المتحدة في  دٍة ُتـــنفِّ ــص لعمليــاٍت ُمحــدَّ علــى تأميــن التمويــل الُمخصَّ
ــُس ذاِت  األراضــي الخاضعــة لســيطرة النظــام فــي مجــاالٍت أخــرى. يمكــن َتحسُّ
ين، وهــو مــا قــد يتغيــر فــي الســنوات  التــردد لــدى كثيــرٍ مــن المانحيــن األوروبـــيِّ

ــة.))) المقبل
وحســب مركــز عمــران للدراســات فقــد تــم رصــد نشــاطات التعافــي االقتصــادي 
المبكــر ضمــن القطاعــات التاليــة: الميــاه، والنقــل، والكهربــاء، والزراعــة، والتجــارة، 
والخدمــات  والتمويــل،  والصناعــة،  الداخلــي،  والنــزوح  والتعميــر،  واإلســكان 
االجتماعيــة؛ حيــث نّفــذت المجالــس المحليــة بالتعــاون مــع المنظمــات العاملــة 
فــي مناطــق المعارضــة نحــو 3204 مشــروعًا فــي ريفــّي حلــب وإدلــب خــالل 3 

ــن 8)20 و)202.)2) أعــوام بي
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وعلــى الرغــم مــن َتـباُيـــِن اآلراء حــول َتعريــف التعافــي المبكــر، إال أنَّ قــراءة 
، ُتشــير إلــى وجــوِد  ــراء فــي المجــال اإلنســانيِّ ــيات والمناقشــات مــع الخب األدِبـ

ــن التعافــي الُمبكــر وإعــادة اإلعمــار. ــة فــروٍق بي ثالثـ
 األول، أنَّ وضــَع خطــِط إعــادة اإلعمــار وَتـــنفيَذها َيقـــُع علــى عاتــق الدولــة، بينمــا 
يتــمُّ َتخطيــُط وَتـــنفيُذ الّتـــعافي المبكــر مــن ِقَبــِل ُمنّظمــات اإلغاثــة، ســواٌء كانــت 
َمركزيــًة تأَتـِمـــُر بأمــر هيـــئٍة إداريــٍة واحــدٍة _كاألمــم المتحــدة مثــاًل_ أو ُمنظمــاٍت 

فرديــة. 

الثانــي، هــو أنَّ الّتـــعافي الُمبكــَر َشــكٌل مــن أشــكال الُمســاَعدة اإلنســانية، أمــا 
ــة  ــَي إعــادُة اإلعمــار علــى هيئ ــك؛ إذ ُيمكــن أن تأتـ إعــادة اإلعمــار فليســت كذل
قــروٍض ُميـــّسرٍة مــن ُمنظمــاٍت منفــردة أو متعــددِة األطــراف _كصنــدوق النقــد 
الدولــي أو البنــك الدولــي_ أمــا التعافــي المبكــر فمــا هــو إال نــوٌع مــن أنــواع 

ــداَد الحًقــا.  ــلزُِم السَّ المســاعدة اإلنســانية التــي ال َتستـ

ـــاته تـــبًعا لالحِتـياجات  ُص في أنَّ الّتـــعافي الُمبكَر يتم ترتيُب أولِويَّ الثالث، فيتلـــخَّ
اإلنســانية، حالــه فــي ذلــك حــاُل أشــكاِل الُمســاَعدات اإلنســانية األخــرى، أمــا إعادُة 

اإلعمــار فليســْت كذلــك بالضرورة. 

عليــه، يمكــن الَنـــظُر إلــى ُمســاعداِت الّتـــعافي الُمبكــر علــى أنهــا َنشــاٌط يقـــُع 
ــَمحور حــول المســاعدات اإلنســانية األساســية  ــن النهــج الســائد اليــوم، والُمتـ بي
ــٍة،  ــن جه ــة_ م ــي والنظاف ح ــرف الصِّ ــاه والص ــات المي ــأوى وخدم ــذاء والم كالغ

وإعــادة اإلعمــار مــن جهــٍة أخــرى.)))
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ومــن نافــل القــول إن برامــج االســتجابة اإلنســانية والتعافــي المبكــر لعبــت دورا 

بــارزا فــي التخفيــف مــن حــدة تكاليــف الصــراع علــى الســوريين، ولكــن مــن ناحية 

ثانيــة، فــإن هــذ البرامــج لــم  تســتطع عكــس اتجــاه التدهــور العــام الــذي يعيشــه 

ــتوى  ــي مس ــردا ف ــتمرار مط ــهد اس ــع يش ــازال المجتم ــوري، فم ــع الس المجتم

الهشاشــة االقتصاديــة، ولعــل أبــرز مؤشــر فــي هــذا الســياق هــو الزيــادة المطردة 

ــن يعيشــون  ــة للفقــر فــي ســورية؛  فعــدد الســوريين الذي فــي النســبة المئوي

تحــت خــط الفقــر تجــاوز 90% مــن إجمالــي عــدد ســكان البالد،)))كمــا إن 76 فــي 

ــادة قدرهــا  ــر قــادرة علــى تلبيــة احتياجاتهــا األساســية، بزي المئــة مــن األســر غي
عشــرة فــي المئــة عــن العــام الماضــي.)2)

 MspQz/us.cutt//:https ،202(-(0-28 ،غريفيث لمجلس األمن: 90” من السوريين يعيشون تحت خط الفقر    (((
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رابعًا: موجبات التفكير بإعادة االعمار المحلية 
بدياًل عن الشاملة 

ــة الســورية،  ــدو أن ملــف التعامــل الدولــي مــع القضي ــاء علــى مــا تقــدم، يب بن
ــق التعامــل  ــط بنهجــي االســتجابة اإلنســانية والتعافــي المبكــر، مــن منطل ارتب
ــا  ــتقبلية، فعندم ــا المس ــح مالمحه ــا تتض ــة ريثم ــاره إدارة ألزم ــر باعتب ــع األم م
يقــدم االتحــاد األوروبــي المســاعدات لســورية فــي المناطــق التــي يســيطر 
عليهــا كل مــن النظــام والمعارضــة ، فــإن ذلــك ال يشــمل تمويــل إعــادة اإلعمــار. 
ــر  ــزء األكب ــانية )والج ــاعدات اإلنس ــات: المس ــة تصنيف ــي ثالث ــاعدات تغط فالمس
منهــا غيــر مشــروط ويســتند إلــى االحتياجــات المقّيمــة)، ومســاعدات »التكيــف 
والبقــاء« )التــي تختلــف بيــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة والمناطق 
التــي يســيطر عليهــا النظــام) ومســاعدات »تحقيــق االســتقرار« )فــي الشــمال 

الشــرقي فقــط).)))

وعليــه، يبــدو أن عمليــة إعــادة االعمــار ســتبقى ملفــًا مجمــدًا نتيجــة غيــاب 
شــروط البــدء فيــه، والمرتبطــة أساســا بالوصــول إلــى تســوية سياســية شــاملة، 
ولعــل هــذا المســاق يتطابــق مــع النهــج التقليــدي لعمليــة إعــادة اإلعمــار، ولكن 
ذلــك ال يعنــي بأنــه ال يمكــن العمــل علــى اجتــراح نهــج جديــد فــي عمليــة إعــادة 
االعمــار يقــوم علــى عــدم انتظــار الوصــول لتســوية سياســية للبــدء فــي عمليــة 
ــول  ــح الوص ــد مفاتي ــة أح ــذه العملي ــي ه ــدء ف ــل الب ــا يجع ــار، وبم ــادة االعم إع

الــى تســوية الصــراع.

ويمكــن تلخيــص دوافــع التفكيــر بعمليــة إعــادة االعمــار وفــق النهــج المحلــي 
بمــا يلــي:

التســوية السياســية بعيــدة المنــال، نتيجــة عــدم رغبــة النظــام فــي انخــراط جــاد .   )
فــي أي تســوية.

عــدم القــدرة علــى حســم الصراع عســكريا ألي طــرف نتيجة التواجد العســكري .   2
المباشــر للقوى الدولية 

ــر  ــر مجموعــة األزمــات الدوليــة،« ُســُبل الخــروج مــن المــأزق األوروبــي فــي إعــادة إعمــار ســورية«، 25تشــرين الثاني/نوفمب )))    تقري
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رفــض الــدول المانحــة المعارضــة للنظــام البــدء فــي عمليــة إعــادة االعمــار قبــل .   3
الوصــول إلــى تســوية سياســية، فمثــال الواليــات المتحــدة ربطــت الدعــم المالــي 
إلعــادة اإلعمــار بانســحاب إيــران ووكالئهــا مــن ســورية وتحقيــق تقــدم غيــر قابل 
للعكــس نحــو تســوية سياســية«. وفــي تصريــح لصحيفــة الشــرق األوســط قــال 
المتحــدث فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة: إن واشــنطن لــن تتســاهل فــي فــرض 
ــى أن  ــددًا عل ــيطرته، مش ــة لس ــق التابع ــد والمناط ــام أس ــى نظ ــات عل العقوب
بــالده تتابــع ســير العمليــة السياســية التــي أقّرهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم 
ــى  ــار حت ــادة اإلعم ــي إع ــدم ف ــراز تق ــم إح ــن يت ــه ل ــم 2254، وإن ــدة برق المتح

تتقــدم العمليــة السياســية،))) وفــي نفــس الســياق ســار االتحــاد األوروبــي.  
إمكانيــة اســتثناء المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام مــن العقوبــات الدوليــة .   4

المفروضــة علــى النظــام، مــع مراعــاة حساســية هــذا األمــر لعــدد مــن الفاعليــن 
كتركيــا التــي ترفــض زيــادة الدعــم لمليشــيات قســد تحــت غطــاء إعــادة اإلعمــار.)2) 

زيــادة الضغــط التــي تواجهــه تركيــا وأوروبــا إزاء ملــف الالجئيــن والــذي يدفعهــا .   5
للبحــث عــن حلــول تســمح بإعــادة الالجئيــن دون االضطــرار للتعامــل مــع النظــام 

تطــورات القضيــة األوكرانيــة والتــي اعــادت إحيــاء التفاهمــات الغربيــة لضــرورة .   6
تطويــق واحتــواء روســيا، وبالتالــي انتــاج نمــوذج جديــد فــي ســورية فــي 
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ســيفرغ االنتصــار العســكري الروســي مــن 

محتــواه 
التكلفة الهائلة لعملية إعادة اإلعمار الشاملة..   7

القيــود التــي ســيفرضها النظــام لتطويــع عمليــة إعــادة اإلعمــار حتــى ال تكــون .   8
مدخــال فــي إحــداث تغييــر سياســي، فالنظــام ال يعتبــر إعــادة اإلعمــار أولويــة 
ــجلٌّ  ــوريِّ س ــظام الس ـ ــا أن للنِّ ــروط الغربية.)3)كم ــالم للش ــر االستس ــة لتبري كافي
خــالل  مــن  ســواٌء  كِســالح،  واســتخدامها  المســاعدات  اختــالس  فــي  حافــٌل 
ــية وحدهــا، أو التالعــب بســعر صــرف الحــواالت  توزيعهــا فــي المناطــق الُمواِلـ

ori-//:https ، (3-03-2022 ،أمريــكا: ال تســاهل فــي العقوبــات ضــد األســد والمســاهمة بـ”إعــادة اإلعمــار” مرهونــة بشــرط    (((

 196197/show_news/ar/net.news-ent

)2)    أعلنــت وزارة الخزانــة األمريكيــة إعفــاء معظــم المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش الوطنــي شــمال ســوريا، والمناطــق التــي تســيطر عليهــا ميليشــيات 

”قســد” شــرق الفــرات مــن العقوبــات بمــا يســمح بالتحويــالت الماليــة واســتثمار الشــركات المحليــة وألجنبيــة فيها.

وباســتثناء منطقــة عفريــن الخاضعــة لســيطرة المعارضــة المدعومــة مــن تركيــا وبلــدة تــل رفعــت التــي تحتلهــا ”قســد” فــي ريــف حلــب 

الشــمالي، فــإن اإلعفــاءات تشــمل جميــع األراضــي الواقعــة تحــت ســيطرة الطرفيــن 

)3)    تقريــر مجموعــة األزمــات الدوليــة،” ُســُبل الخــروج مــن المــأزق األوروبــي فــي إعــادة إعمــار ســورية”، 25تشــرين الثاني/نوفمبــر 

pdf.arabic-reconstruction-syria-209/net.cloudfront.d207(andvip0wj//:https ص3   ،20(9
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ِبـــيه،  الماليــة للمســاعدات، أو توظيــف ُعمال المســاعدات والُمشـــتريات من ُمقـرَّ
ى ذلــك إلــى َثـــنِي الحكومــات  إلــى غيــر ذلــك مــن أشــكال الفســاد. وقــد أدَّ
ــر  ــي المبك ــاعداِت الّتعاف ــية، كُمس ــر األساس ــوادِّ غي ــداد بالَم ــِن اإلم ــة ع المانح
مثــاًل. باإلضافــة إلــى ذلــك، أصبــح تنفيــُذ برامــج التعافــي الُمبكــر فــي المناطــق 
التــي ُيســيِطُر عليهــا النظــاُم صعًبــا بشــكٍل متزايــٍد، بســبب العقوبــات األمريكيــة 

التــي ردعــِت المانـــحين، ووقفــْت عائـــًقا أمــام إيصــال الُمســاَعدات.)))

وعليــه، يمكــن القــول إن عمليــة إعــادة االعمــار مــن المنظــور الشــامل تبــدو 
بعيــدة المنــال، أمــا نهــج إعــادة االعمــار علــى المســتوى المحلــي، فيبــدو أنــه 

ــا. ــن اغتنامه ــة يمك ــية واقتصادي ــة سياس ــكل فرص يش
وعلــى الرغــم مــن أن مخاطــر انطــالق عمليــة إعــادة اإلعمــار فــي المناطــق 
الشــمالية فــي ســورية، قــد تدقــع باتجــاه ترســيخ البعــد المحلــي فــي مقابــل 
ــل  البعــد الوطنــي، وبالتالــي الدفــع باتجــاه التقســيم، إال أن تجــارب تاريخيــة مث
التجربــة األلمانيــة تضعــف هــذا االحتمــال دون أن تلغــي مخاطــره بالكامــل، إذا مــا 
أُحســن اســتغالل الفرصــة، فنجــاح تجربــة إعــادة إعمــار المانيــا الغربيــة كان ركنــًا 

أساســيًا فــي إعــادة توحيــد المانيــا وليــس العكــس.

pol--the/ar/center.opc//:https 7-2-2022”كرم شعار،”التـــعافي الُمبكر وإعادة اإلعـــمار في ســوريا بين الواِقـــع والسياســة    (((

/aid-reconstruction-actually-it-is-syria-in-aid-recovery-early-of-itics
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خامسًا: عوامل نجاح إعادة اإلعمار وفق النهج 
المحلي في الحالة السورية

فــي الحالــة الســورية وكمــا أوردنــا ســابقًا، فالتســوية النهائيــة مــا زالــت بعيــدة 

ــي فــي إعــادة اإلعمــار احــد الوســائل  ــه، قــد يشــكل النهــج المحل ــال وعلي المن

الفاعلــة للتخفيــف مــن معانــاة الســوريين فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 

النظــام، كمــا أنــه قــد يشــكل بوابــة إلحــداث تغيــرات فــي بنيــة الصــراع ،بحيــث 

يصبــح معيــار النصــر ال يرتبــط فقــط بالمعادلــة العســكرية بــل يرتبــط فعليــا 

بالقــدرة علــى بنــاء نمــاذج حكــم جديــدة وبديلــة عــن منظومــة النظــام الســابق، 

ــي  ــك ينبغ ــل ذل ــن أج ــواه، وم ــن محت ــكري م ــام العس ــار النظ ــرغ انتص ــا يف وبم

ــة: توفــر العوامــل التالي

االتفاقيــات المؤقتــة بديــاًل عــن 1
ــود  ــع وج ــة م ــات الدائم االتفاقي
ــن  ــن الفاعلي ــة بي ــات تنســيق فعال آلي

ــن  الدوليي

ضمــان األمــن كأســاس إلعــادة 8
اإلعمــار والحكــم الرشــيد والنمــو 

االقتصــادي

3
عمــل  فــي  البنيــوي  التحــول 

المدنــي المجتمــع  منظمــات 

4
لمؤسســات  التمكيــن  زيــادة 

المحلــي  الحكــم 

2
توفير التمويالت الخارجية

5
االستفادة من الدور التركي

7
توفر البنية القانونية المناسبة

القطــاع 6 دور  مســاحة  زيــادة 
إعــادة  عمليــة  فــي  الخــاص 

ر عمــا ال ا
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ــود  ــع وج ــة م ــات الدائم ــن االتفاقي ــا ع ــة بدي ــات المؤقت 1- االتفاقي
ــن: ــن الدوليي ــن الفاعلي ــة بي ــيق فعال ــات تنس آلي

ففــي ظــل غيــاب فرصــة الوصــول إلــى تســوية شــاملة يمكــن لالتفاقيــات 
ــات  ــب االتفاقي ــإن أغل ــياق ف ــذا الس ــي ه ــًا، وف ــاًل مؤقت ــون بدي ــة أن تك المؤقت
والتفاهمــات السياســية كانــت تتجــاوز الالعبيــن الســوريين وتعقــد بيــن الالعبيــن 
الدولييــن، مــع مالحظــة أن هــذه االتفاقيــات كانــت تشــمل بضــع وليــس كل 
الالعبيــن مثــل االتفــاق األمريكــي – الروســي-  األردنــي فــي جنــوب ســورية،  أو 
اتفاقيــات مســار األســتانة والتــي شــملت روســيا وتركيــا وإيــران، أو حتــى التفاهم 
األمريكــي التركــي، قبيــل عمليــة نبــع الســالم، والــذي تالهــا اتفــاق روســي 
تركــي حــول العمليــة، باإلضافــة الــى اتفاقيــة 5 اذار بيــن روســيا وتركيــا، وعليــه 
فــإن عمليــة إعــادة االعمــار وفــق النهــج  المحلــي تتطلــب توافقــا دوليــا وبشــكل 
رئيســي بيــن تركيــا وأمريــكا لتحديــد رؤيــة عامــة لطريقــة إدارة المناطــق الخارجــة 

عــن ســيطرة النظــام وبالتفاهــم أو غــض النظــر مــن قبــل روســيا. 

2- التمويات الخارجية: 
تعتمــد المجالــس المحليــة والمنظمــات فــي تنفيذ المشــاريع وتوظيــف الكوادر 
ــات  ــدول والمنظم ــن ال ــة م ــع) المقّدم ــة )الري ــاعدات المالي ــح والمس ــى المن عل
األجنبيــة، وتــكاد تكــون هــذه الرافعــة الماليــة الوحيــدة لتنفيــذ النشــاطات 
والمشــاريع فضــاًل عــن كونهــا المشــّغل الرئيســي للســكان، وهــو مــا ربــط حركــة 
التعافــي االقتصــادي المبكــر وتنفيــذ المشــاريع، مــن جهــة، بقــرارات المانــح 
ــع األمــوال اتجــاه قطاعــات محــددة، ومــن جهــة أخــرى، بمحــددات  وطــرق توزي
تعامــل المجتمــع الدولــي حيــال الملــف الســوري والتــي تؤّثــر علــى جحــم 
التمويــل مــن جهــة أخــرى، وبالتالــي تمحــورت معظــم األمــوال الممنوحــة حــول  
ــر مباشــر، مــا أفــرز هشاشــة  أطــر األعمــال اإلغاثيــة أو التــي تخدمهــا بشــكل غي
فــي االقتصــاد المحلــي، وانكشــاف علــى الخــارج )تركيــا)، واعتماديــة متزايــدة 
علــى فكــرة المنــح الماليــة، وعــدم االلتفــات لتوفيــر عناصــر البيئــة التمويليــة من 
مؤسســات وأســواق وأدوات وخدمــات ماليــة والتــي ُتســهم بدورهــا فــي خلــق 

قنــوات تمويليــة جديــدة  تعــود علــى المجتمــع بالفائــدة المرجــّوة.)))

https://cutt.us/rDNL8 ،17-3-2022،”مناف قومان،” تطوير البيئة التمويلية في مناطق المعارضة    (((
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وقــد عملــت الــدول الفاعلــة فــي المجــال المعــارض للنظــام علــى إنشــاء بنيــة 
مؤسســية ماليــة تعنــى بعمليــة تلقــي المنــح الدوليــة وهيــي لصنــدوق إعــادة 

ــذي قامــت بإنشــائه  ــدوق االئتمــان إلعــادة إعمــار ســوريا ال االعمــار،))) ويعــد صن
مجموعــة أصدقــاء الشــعب الســوري وفريقهــا العامــل علــى إعــادة اإلعمــار 
االقتصــادي والتنمــوي، صندوقــًا ائتمانيــًا متعــدد المانحيــن.)2) وقــد تــم تصميــم 
بنيــة الصنــدوق بمــا يســمح لــه بامتــالك المرونــة فــي التعامــل مــع مروحــة 
واســعة مــن الشــركاء التنفيذيــن)3) وبمــا يتجــاوز مــأزق التعامــل مــع ممثــل الدولــة 
المركزيــة وهــو مــا يعــزز مــن نهــج إعــادة االعمــار المحليــة.  فاســتنادا إلــى 
ــل  ــن قب ــة م ــر المفّعل ــى المعايي ــاري وإل ــاق اإلط ــي االتف ــواردة ف ــادات ال اإلرش
ــا  ــر مم ــدًا أو أكث ــت واح ــة إذا كان ــذة مؤهل ــات المنف ــر الجه ــدة اإلدارة، تعتب وح

ــي: يل

مجالــس محليــة وبلديــات وغيرهــا من الكيانــات اإلدارية والمحليــة والوطنية      
العاملــة في ســوريا

مزودي الخدمات العامة ومرافقها     

جهــات قانونيــة غيــر حكوميــة )علــى ســبيل المثــال: منظمــات المجتمــع      
ــر  ــة غي ــات الدولي ــة والمنظم ــات الدولي ــة) والمنظم ــة والدولي ــي المحلي المدن
ــة  ــدى لجن ــة ل ــة المقبول ــة أو الخاص ــات العام ــن الكيان ــا م ــة وغيره الحكومي

(MC( اإلدارة 

وكاالت األمم المتحدة وبرامجها وصناديقها     

)))    كان اإلتفــاق اإلطــاري إلنشــاء صنــدوق االئتمــان إلعــادة إعمــار ســوريا قــد ُأبــرم فــي الثانــي مــن شــهر أيلــول عــام 3)20 بمشــاركة 

ــًا  ــك جنب ــة وذل ــدة األمريكي ــات المتح ــدة والوالي ــة المتح ــارات العربي ــة واإلم ــا اإلتحادي ــة ألماني ــم: جمهوري ــيين ه ــن أساس ــة مانحي ثالث

ــك  ــوري، وبن ــعب الس ــرعي للش ــل الش ــاره الممث ــورية )SOC) ، باعتب ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــالف الوطن ــع اإلئت ــب م ــى جن إل

التنميــة األلمانــي )KfW) كمؤتمــن. وقــد إنضمــت الدنمــارك إلــى اإلتفــاق اإلطــاري بنفــس اليــوم فيمــا إنضمــت إليــه الســويد وفنلنــدا 

ــار  ــت فــي أي ــة الكوي ــان فــي شــباط عــام 4)20 والمملكــة المتحــدة فــي آذار 4)20 ودول فــي تشــرين األول عــام 3)20 وتلتهمــا الياب

4)20 وفرنســا فــي حزيــران 4)20 و إيطاليــا فــي تمــوز 4)20 وهولنــدا فــي كانــون األول 4)20. وفــي حزيــران 4)20 أيضــًا إنضمــت 

تركيــا لصنــدوق اإلئتمــان إلعــادة إعمــار ســوريا كعضــو دائــم وأصبحــت جــزءًا مــن هيكلــه اإلداري بصفتهــا الهامــة كبلــد مضيــف لــإدارة 

التنفيذيــة للصنــدوق. وفــي تشــرين الثانــي 5)20 إنضمــت األردن أيضــًا لصنــدوق اإلئتمــان إلعــادة إعمــار ســوريا كعضــو دائــم وأصبحــت 

جــزءًا مــن هيكلــه اإلداري بصفتهــا الهامــة كبلــد ثــان مضيــف لــإدارة التنفيذيــة للصنــدوق.

 https://cutt.us/sl7tZ ،2)    موقع صندوق االئتمان إلعادة االعمار(
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وبلغــت المســاهمات الــواردة للصنــدوق مــن الــدول األعضــاء المانحــة. حتــى 
التالــي  الجــدول  يــورو. ويبيــن  4 نيســان 2022، مبلــغ وقــدره 309،89 مليــون 

المســاهمات مــن قبــل الــدول)))

3- التحول البنيوي في عمل منظمات المجتمع المدني: 
ينبغــي أن تتخــذ المنظمــات غيــر الحكوميــة الخطــوة األولــى فــي محاولــة 
لتنظيــم نفســها. مــن خــالل إنشــاء نظــام متجــاوب مــع نظــام األمــم المتحــدة، 
ــا  ــال خبرته ــب مج ــة حس ــاء إدارات مختلف ــات وإنش ــف المنظم ــم تصني ــث يت حي

وتركيزهــا اإلقليمــي.

4- زيادة التمكين لمؤسسات الحكم المحلي: 
ــياق  ــر بس ــكل مباش ــار بش ــادة االعم ــة إع ــي عملي ــية ف ــاالت الرئيس ــط المج ترتب
تقديــم الخدمــات العامــة، مثــل الخدمــات المرتبطــة بالبنــى التحتيــة أو الخدمــات 
المرتبطــة بالقطــاع األمنــي، وهــذه الخدمــات تســتوجب وجــود بنــى حكــم 
ــادة  ــة إع ــة عملي ــادة دف ــى قي ــدرة عل ــا الق ــة ولديه ــة وفاعل ــي محوكم محل

ــي. االعمــار وفــق النهــج المحل

A%D8%B3”D8”85”D9”84”D9”A7”D8”_9/articles/ar/org.srtfund.www//:https موقــع صنــدوق االئتمــان إلعــادة االعمــار    (((

 AA%D8%A7%D8%85%D9%87%D9%7

مقدار مساهمات الدول )بالمليون يورو)
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ــرز المشــاريع والخدمــات التــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع  ومــن خــالل رصــد أب
والمدنــي ومؤسســات الحكــم المحلــي فــي مناطــق ريــف حلــب الشــمالي خــالل 

شــهر نيســان، فقــد تــم رصــد 79 مشــروع:
(2(((((

ويالحــظ بــأن كل المشــاريع التــي يمكــن إدراجهــا ضمــن ســياق إعــادة االعمــار هي 
مــن تنفيــذ المجالــس المحليــة والحكومــة المؤقتــة وبعــض هــذه المشــاريع مــن 

اإليــرادات الخاصــة بالمجالــس المحليــة وليســت نتيجــة تمويــالت خارجيــة؛
كمــا يالحــظ بــأن نهــج التفكيــر بعمليــة إعــادة االعمــار مــازال نهجــا محــدود 
االنتشــار لــدى مؤسســات الحكــم المحلــي، ومــازال التفكيــر الســائد هــو التعامــل 
ــة،  ــانية الطارئ ــتجابة اإلنس ــة واالس ــق إدارة االزم ــن منطل ــي م ــع الحال ــع الواق م
ويمكــن االســتدالل علــى هــذا األمــر مــن خــالل عــدم االهتمــام الكافــي بتنظيــم 
عمليــة البنــاء العشــوائي الحالــي الــذي تشــهده المــدن الرئيســية، كاعــزاز والبــاب 
والراعــي والتــي تســتوجب اصــدار مخططــات تنظيميــة جديــدة تتناســب مــع 

ــرات الســكانية التــي تشــهدها المنطقــة. التغي

)))    جســر عفريــن الثالــث الجــاري تنفيــذه ليكــون طريــق رئيســي يصــل المــدن الرئيســية فــي الشــمال الســوري المحــرر ببعضهــا البعــض. 

يــأت هــذا المشــروع ضمــن أحــد المشــاريع الهامــة التــي تقــوم بهــا وزارة اإلدارة المحليــة لتأهيــل البنيــة التحتيــة فــي المحــرر

)2)    حيث عملت المجالس المحلية على انشاء وتوسعة أسواق هال ضمن المنطقة . 

40 35 30 25 20 (5 (0 5 0

39
32

8

49% مشروع يمكن إدراجها ضمن سياق مشاريع االستجابة اإلنسانية

 41% مشروع ضمن مجال اإلنعاش المبكر

10% مشــاريع يمكــن إدراجهــا ضمــن ســياق مشــاريع إعــادة االعمــار، وتشــمل 
ــة  ــق حرفي ــاء مناط ــة وانش ــواق تجاري ــاء أس ــر وبن ــاء جس ــاريع بن ــذه المش ه

وافتتــاح جامعــات.
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5- االستفادة من الدور التركي: 

يعتبــر الــدور الخارجــي مــن األدوار المنشــطة لعمليــة إعــادة االعمــار، حيــث يمكــن 

أن يشــكل فرصــة لالســتفادة منهــا وتســريع عمليــة إعــادة االعمــار، حيــث تملــك 

تركيــا ميــزة جغرافيــة كبيــرة باإلضافــة اإلمكانيــات اللوجســتية والخبــرة والبنيــة 

االقتصاديــة والماليــة كالبنــوك وســوى ذلــك مــن الفــرص التــي يمكن االســتفادة 

منهــا لفائــدة عمليــة إعــادة االعمــار. 
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6- زيادة مساحة دور القطاع الخاص في عملية إعادة االعمار:

ــون  ــد يك ــار وق ــادة اإلعم ــة إع ــي عملي ــًا ف ــًا هام ــاص قطاع ــاع الخ ــر القط يعتب

ــل  ــال مقاب ــذا المج ــي ه ــتثمار ف ــية لالس ــات حساس ــر القطاع ــاع أكث ــذا القط ه

ــار أن نســبة المخاطــر  منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع العــام، علــى اعتب

لهــذا القطــاع أعلــى ومســتوى المســؤولية أقــل ، لذلــك يظهــر واضحــًا توجــه 

القطــاع الخــاص باتجــاه المشــاريع القصيــرة المــدى والســريعة المــردود المالــي 

ــر  ــاع اال بتواف ــذا القط ــى ه ــل عل ــن التعوي ــك ال يمك ــاري، ولذل ــاع العق كالقط

الشــروط التــي تقلــب المخاطــر إلــى فــرص، ولعــل توافــر الشــروط الــواردة فــي 

ــى  ــود عل ــذه الجه ــي ه ــاص ف ــاع الخ ــراط القط ــرص انخ ــيعزز ف ــة س ــذا الورق ه

اعتبــار أن البيئــة االســتثمارية فــي المنطقــة ســتكون بيئــة فتيــة حمالــة لفــرص 

يمكــن االســتفادة منهــا. 
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7- توفر البنية القانونية المناسبة:

مــن نافــل القــول بــأن زيــادة التمكيــن لمؤسســات الحكــم المحلــي ســيؤدي الــى 

زيــادة ضبــط البنيــة القانونيــة فــي المنطقــة، ولكــن يجــب مراعــاة أن هــذا الضبــط 

قــد يكــون مــن العوامــل المثبطــة أو المشــجعة لعمليــة إعــادة االعمــار، وعليــه 

ــن  ــع القواني ــة م ــة قطيع ــدث حال ــدة تح ــة جدي ــر قانوني ــر بأط ــن التفكي ــد م ال ب

الســورية الســابقة فــي هــذا المجــال، علــى اعتبــار أن تلــك القوانيــن كانــت تكبــل 

كل مــن قطــاع منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص. 

8- ضمــان األمــن كأســاس إلعــادة اإلعمــار والحكــم الرشــيد والنمــو 
االقتصــاد:

ــادة  ــة إع ــه عملي ــي تواج ــدات الت ــرز التهدي ــدى أب ــة إح ــة األمني ــر الهشاش تعتب

االعمــار؛ وفــي هــذا الســياق يرصــد مركــز نمــا لألبحــاث المعاصــرة بشــكل دوري 

مؤشــر حالــة االســتقرار األمنــي فــي المنطقــة والــذي يشــهد حالــة تحســن 

نســبي، مــع مالحظــة بــأن المؤشــر مــا زال يشــير إلــى أنــه مــازال يمكــن تصنيفــه 

فــي خانــة التهديــد لعمليــة إعــادة االعمــار وليــس الفرصــة، وحتــى يمكــن تجــاوز 

ــي  ــاع األمن ــة القط ــة حوكم ــام عملي ــاه إتم ــع باتج ــن الدف ــد م ــر، ال ب ــذا االم ه

الســياق، وهــي  الــكأداء، فــي هــذا  العقبــة  وتجــاوز  المحلــي،  والعســكري 

الحالــة الفصائليــة المتجــذرة لــدى القــوى العســكرية للمعارضــة وترســيخ بنــى 

ــة.  ــة بديل ــية مهني مؤسس
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التوصيات

ــة  ــق الخارج ــة إدارة المناط ــة لطريق ــية واضح ــة سياس ــالف لرؤي ــي االئت تبن
عــن ســيطرة النظــام بشــكل حوكمــي فعــال

تشــكيل هيئــة إعــادة االعمــار كجســم يعنــى بتقديــم دراســات حــول آفــاق 
عمليــة إعــادة االعمــار المحليــة المتوقعــة  

العمــل علــى توســعة قاعــدة المانحييــن لصنــدوق إعــادة االعمــار لتشــمل 
دول أخــرى مثــل كنــدا – كوريــا الجنوبيــة – الســويد

المنطقــة  فــي  الفعالــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تنظيــم  إعــادة 
المتحــدة. األمــم  لعمــل مشــاريع   التخصصيــة  الهيــاكل  مــع  لتتــواءم 

تشــكيل مكتــب خــاص فــي كل مجلــس محلــي مســؤول عــن دراســات 
الســياق  الخاصــة بهــذا  المشــاريع 

عقــد ورشــات عمــل مــع الجانــب التركــي لمناقشــة ســبل االســتفادة مــن 
التجربــة التركيــة فــي تقديــم الخدمــات العامــة، والقيــام بعلميــات إعــادة 

االعمــار بعــد الكــوارث كمــا حصــل بعــد زلــزال ايلزيــغ
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