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إعادة إعمار سورية :ضرورة الخروج عن النمط السائد
نشر البنك الدولً ،فً أواخر أٌار/ماٌو الماضً ،مقاالً حمل عنوان "أهمٌة
التخطٌط إلعادة إعمار سورٌة بعد انتهاء الحرب" ،ودعا إلى استخدام
بشكل مبتكر
صور األقمار الصناعٌة وتحلٌالت وسائل اإلعالم االجتماعً
ٍ
لتقٌٌم األضرار المادٌة واالستعداد لٌس لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب ،بل
للمرحلة التً تسبق ذلك .طبعاً ،الصراع السوري لم ٌصل بعد إلى
ّ
المنظمة
خواتٌمه ،والتزال اآلفاق ضئٌلة حتى اآلن التخاذ التدابٌر
والمتكاملة ومناسبة التوقٌت فً مجال السٌاسات العامّة ،من النوع الذي
ٌتخصّص به البنك الدولً والوكاالت المماثلة .وال ب ّد أن تتجاوز األحداث
ّ
المخططات األولٌة التً قد تضعها هذه الوكاالت ،لذا سٌتعٌّن علٌها إعادة
ّ
ٌحث األطراف الفاعلة
تصمٌمها .غٌر أن التخطٌط أمرٌ بالغ األهمٌة ،ألنه
السٌاسٌة والتكنوقراطٌة على تحدٌد االحتٌاجات واألولوٌّات وتطوٌر
المهارات والموارد الالزمة للنهوض بهذه المهمّة الجسٌمة.
ومع أن المقاربات االستشرافٌة كالتً ٌنادي بها البنك الدولً ضرورٌة
للغاٌة ،إال أن علٌها الخروج عن النهج التقلٌدي للممارسة الدولٌة فً مجال
إعادة اإلعمار .ففً أعقاب الحرب الباردة ،تحوّ لت عملٌات إعادة اإلعمار
فً مرحلة ما بعد الصراع إلى مٌدان متمٌّز ٌُعنى بالتطبٌق العملً
للسٌاسات العامة ،بٌد أن سجلّها شا َب ُه الكثٌر من التباٌن والتفاوت سواء
على مستوى جنً "ثمار السالم" الحقٌقٌة ،مروراً بإرساء األمن (أو منع
تج ّدد النزاع المسلّح) ،وخلق فرص العمل ،ووصوالً إلى بناء األسس
الالزمة لتحقٌق نمو اقتصادي حقٌقً وعادل ومستدام.
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لم ٌقتصر األمر على أن التجارب الفاشلة كانت أكثر من الناجحة – كما
فً أفغانستان وجمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة والعراق ولبنان ولٌبٌا
وفلسطٌن  -بل أ ّدت هذه اإلخفاقات إلى جعل س ّكان البلدان المتضرّ رة
الخارجة من الصراع أسوأ حاالً ممّا كانوا علٌه سابقا ً من الناحٌتٌن
االجتماعٌة واالقتصادٌة( .ثمة من ٌنظر إلى بعض هذه الحاالت على أنها
تجارب ناجحة جزئ ٌّاً ،إال أن هذه البلدان فً أحسن األحوال تعٌش حالة من
الصراع المعلّق ،فً ظل تف ّشً المحسوبٌة االقتصادٌة والفساد المستشري
والتآكل العمٌق للدولة).
ولكً تصبح فُ َرص إعادة اإلعمار الفعّالة فً سورٌة ممكنة ،على الرغم
من ضآلتهاٌ ،نبغً على الجهات والوكاالت المحلٌة والدولٌة المعنٌة أن
تف ّكر مل ٌّا ً بالدٌنامٌكٌات التً ستش ّكل مسار ونتائج أي جهد تستثمره فً
البالد .كما ٌتعٌّن على المعنٌٌّن بالتخطٌط وصانعً السٌاسات والقرارات
النظر إلى ما هو أبعد من األبنٌة ومواد بنائها وأكثر من
والناشطٌن
َ
متطلّبات التصمٌم على مستوى االقتصاد الكلًّ أو مستوى القطاعات .إذ
غالبا ً ما ٌتم التركٌز على الجانب الما ّدي من عملٌة إعادة اإلعمار وتوفٌر
المهارات التقنٌة واإلدارٌة المرتبطة بها ،مع أن العوامل غٌر المرئٌة ال
تق ّل عن ذلك أهمٌة
– أي الدٌنامٌكٌات االجتماعٌة والسٌاسٌة والمإسّسٌة
ّ
وستتمخض عنها بعد انتهاء
– التً ستش ّكل عملٌة إعادة إعمار سورٌة
ّ
والمتمثل فً إعادة الالجئٌن
الصراع هناك ،وعن المسار المرتبط بها
والنازحٌن إلى دٌارهم.
تعترض عملٌة إعادة اإلعمار تح ّدٌات عدٌدة ،أبرزها ثالثة هً:
صوُّ ر الجهات الدولٌة المانحة والنخب
ٌكمن التح ّدي األول فً تغٌٌر َت َ
الوطنٌة لهذه المهمّة ،والذي ٌستند إلى اعتبار وجهات نظرها ومصالحها
النقطة المرجعٌة األساسٌة .فعلى الرغم من الحدٌث المتواصل عن
"الدروس المستفادة" ،تمٌل الجهات المانحة الدولٌة إلى إعادة تطبٌق
السٌاسات واالستراتٌجٌات نفسها التً سبق أن ن ّفذتها فً بلدان أخرى
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ضمن إطار جهود إعادة اإلعمار فً مرحلة ما بعد الصراع .ومن األمثلة
الرئٌسة على ذلك مٌلها إلى التركٌز على تعزٌز مإسّسات الدولة المركزٌة
بهدف تحقٌق نتائج فعّالة وسرٌعة ،ما ٌحظى بترحٌب النخب الوطنٌة
المحلٌّة .لكن نادراً ما تتؤ ّكد على أرض الواقع المزاعم القائلة إن هذه
الخطوة أ ّدت إلى تحقٌق مكاسب على صعٌد الفعّالٌة والكفاءة.
فً سورٌة ،على وجه الخصوص ،قد ّ
تتمثل الخطوات األكثر فعّالٌة فً
نقل صالحٌات عملٌة اتخاذ القرارات وتصمٌم البرامج وتحدٌد األولوٌات
والتح ّكم بالموارد ،إلى السلطات المحلٌة وإضفاء الالمركزٌة علٌها .وأغلب
الظن أن تعكس هذه الخطوات على نحو أفضل االحتٌاجات الخاصة للفئات
الضعٌفة أو المستضعفة مثل النساء والالجئٌن والعشائر والمجتمعات
المحلٌة الرٌفٌة
– وهذه الفئات معرّ ضة إلى التهمٌش مع انتهاء عملٌة إعادة اإلعمار أكثر
ممّا هً معرّ ضة له فً بداٌتها
– وأن تإ ّدي إلى المزٌد من القبول المجتمعً لمشروع إعادة اإلعمار.
ٌكشف خطر قٌام النخب الوطنٌة أو األطراف القوٌة المتشابكة بحرف
تد ّفقات الموارد عن مسارها الصحٌح واستخدام سٌطرتها على تلك
ّ
المتمثل فً تعزٌز قدرة
التدفقات لزٌادة نفوذها ،عن التح ّدي الثانً
المجتمعات المحلٌة على ممارسة حوكمة هادفة .إذ تمٌل الجهات المانحة
الغربٌة إلى مقاربة مسؤلة إعادة اإلعمار بسلّة من التسمٌات الجاهزة مثل
"أصحاب المصلحة" و"الملكٌة" و"المساءلة" و"الشفافٌة" و"أفضل
الممارسات" ،لكن غالبا ً ما تش ّكل هذه التسمٌات مإ ّشراً ركٌكا ً إلى كٌفٌة
تنظٌم "الحوكمة" ،وهو مصطل ٌح كثٌراً ما ٌُساء استخدامه.
نموذج للحوكمة
تتطلّب التركٌبة المع ّقدة للمجتمع السوري أن ٌتمحور أي
ٍ
حول الطبٌعة شدٌدة المحلٌّة للدٌنامٌكٌات االجتماعٌة ،والفرص
االقتصادٌة ،والمإسّسات التً تق ّدم الخدمات والحوكمة .وقد ٌكون إسناد
مسإولٌة تحدٌد األولوٌات وإدارة عملٌة التنفٌذ إلى المجتمعات المحلٌة فً
جمٌع أنحاء سورٌة ،الوسٌل َة األنجع لتحقٌق شرعٌة ومساءلة فعل ٌّتٌن،
وللجم الخالفات الطائفٌة والعرقٌة.
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

وبغضّ النظر عن التفاصٌل الدقٌقةٌ ،نبغً أن تختلف برامج إعادة
اإلعمار عن النمط السائد راهناً ،أي علٌها أن تكون "مملوكة" فعل ٌّا ً
للسورٌٌن ال للجهات المانحة ،وأن ترضخ إلى المساءلة من قبلهم ال من
قبل هذه الجهات.
ثالثاً ،وكما هو الحال فً أي مجال من مجاالت السٌاسة أو تصمٌم
البرامجٌُ ،طرح سإال أساسً هو:
َمن هً الجهة الموكلة تحدٌد جدول األعمال بالفعل؟ فمن األمثلة البالغة
األهمٌة أن معظم األطراف السٌاسٌة المنخرطة فً األزمة السورٌة تتعهّد
رسمٌا ً بتنمٌة اقتصاد السوق الحرة ،غٌر أن التفضٌالت والتوقعات حٌاله
تختلف كثٌراً بٌن المجتمعات الحضرٌة فً مقابل المجتمعات الرٌفٌة ،وبٌن
طبقة التجّ ار فً مقابل موظفً الدولة ،وبٌن األحزاب الراسخة مثل جماعة
اإلخوان المسلمٌن فً مقابل الوافدٌن الجدد مثل السلفٌٌن .وال ٌق ّل عن ذلك
أهمٌة أن األطراف الفاعلة الدولٌة واإلقلٌمٌة على ح ٍّد سواء ستستخدم
عروض االستثمارات والمساعدات المتضمَّنة فً عملٌة إعادة اإلعمار
لتعزٌز مصالحها التجارٌة الخاصة ،ما قد ٌإ ّدي إلى تولٌد دٌنامٌكٌات
مختلّة وهٌاكل حوافز تؤتً بنتائج عكسٌة تعٌق االقتصاد السٌاسً فً
سورٌة فً مرحلة ما بعد الصراع.
وبما أن من المتوقع أن ٌظل بشار األسد فً السلطة فً المستقبل المنظور،
طموح ج ّداً فً عملٌة إعادة
بشكل
قد ٌبدو من السابق ألوانه التفكٌر
ٍ
ٍ
اإلعمار .مع ذلكٌ ،نبغً معالجة التح ّدٌات المذكورة أعاله رٌثما ٌصبح
ذلك ممكناًّ ،
وإال فسوف ُت َم ِّكن عملٌة إعادة اإلعمار أولئك الذٌن ٌملكون
رأس المال االجتماعً واألدوات الرئٌسة لممارسة التؤثٌر السٌاسً،
وستولّد نتائج مشوَّ هة فً مجاالت إعادة دمج الالجئٌن والنازحٌن،
والمصالحة المجتمعٌة ،والتنمٌة االقتصادٌة العادلة والمستدامة.
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