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 مقدمة

ثمة اتفاق لدى متابعي الشأن السوري على أن حجم الدمار والخراب، الذي ألحقته 
تلفة، يؤشر إلى الحرب الدائرة حاليًا بنواحي الحياة السورية بمجاالتها وقطاعاتها المخ

على أكبر عملية إعادة إعمار، قد يشهدها بلد بعد انتهاء الحرب أن البالد مقبلة 
العالمية الثانية. وهذا ما يجعل من العملية المرتقبة، بعد توقف أصوات الرصاص 

ذات بعد إقليمي ودولي واسع، فمن جهة هناك دول وحكومات تحرص على والمدافع، 
عالقاتها السياسية أن تكون حاضرة في إعادة اإلعمار لترسيخ نفوذها وتمتين 

واالقتصادية مع سورية الجديدة، ومن جهة ثانية هناك دول وشركات ومجموعات 
اقتصادية عمالقة مهتمة بالحصول على جزء من "كعكة" العقود والصفقات الضخمة، 

 التي ستعقدها الحكومة السورية في خضم مشروعها إلعادة اإلعمار.

تؤكد أنه من المبكر الحديث عن  ،لمتسارعةومع أن التطورات الميدانية والسياسية ا
السالم إلى هذا و االستقرار عودة توقف نهائي للحرب، وايجاد حل سياسي يضمن 

ما تفكر به الحكومة السورية حاليًا للتعامل مع  قراءةالبلد، إال أن ذلك ال يحول دون 
، السيما لتنفيذهذا الملف، واالطالع على المشاريع األولية، التي هي قيد اإلعداد أو ا



في المناطق العائدة حديثًا لكنف الدولة السورية، إضافة إلى محاولة استشراف ماهية 
 الحضور اإلقليمي والدولي ومحدداته وحجمه.

دون شك، هناك تحديات كبيرة تواجه عملية إعادة اإلعمار، سواء في مرحلة 
بيان المقصود بمصطلح إعادة التحضير واإلعداد أو في مرحلة اإلقالع والتنفيذ، ك

توفير االعتمادات المالية الهائلة دون االرتهان إلى مديونية اإلعمار، مصادر 
عادة استثمار ثروات وموارد البلد لتكون  خارجية كبيرة، أولويات التنمية واإلعمار، وا 

ة اإلعمار، وغير ذلك من التحديات والصعوبات، التي ال يستبعد أن في خدمة إعاد
 حجرة عثرة أو تتسبب بتأخير ما. تشكل

 

 الخسائر القتصادية والجتماعية للحرب: -أولا 

 

، أي بيانات إحصائية السابعال تتوفر إلى اليوم، ورغم قرب إتمام الحرب عامها 
البالد منذ بدء  رسمية حول حجم الخسائر االقتصادية واالجتماعية التي تكبدتها

، ال بل أن ما كانت تنشره الوزارات والمؤسسات الحكومية 1122األزمة مطلع العام 
ال  .شرة توقف منذ نحو عامينبين الفينة واألخرى، عن خسائرها المباشرة وغير المبا

إنتاج الرقم المكتب المركزي لإلحصاء، وهو الجهة الرسمية المخولة ببل أن 
شامل للبالد إال منذ  إنجاز مسح اقتصادي واجتماعيلم يبدأ باإلحصائي في سورية، 

يمكن لنتائجه أن تقدم مقاربة واقعية وموضوعية لخسائر  وهذا المسح، عدة أسابيع
لجنة إعادة اإلعمار خاصة في مصادر  إال أن ،الحرب وتوزعها الجغرافي والقطاعي

بالوزارات والجهات العامة التابعة لها  أن قيمة األضرار التي لحقتأكدت  المشكلة
) أي ما يعادل  تريليون ليرة سورية ,57نحو  1122بلغت لغاية منتصف العام 



، في حين قدرت ليرة للدوالر الواحد( 511مليار دوالر وفقًا لسعر صرف قدره  2271
 21) أي ما يعادل  تريليون ليرة سورية 21 بأكثر منقيمة األضرار غير المباشرة 

وتضيف المصادر أن  .ليرة للدوالر الواحد( 511ليار دوالر وفقا لسعر صرف قدره م
عدد المنشآت العامة االقتصادية والخدمية التي تعرضت للضر الجزئي أو الكلي 

، ونحو حكومية ألف مبنى ومنشأة 15خالل سنوات الحرب وصل إلى أكثر من 
 موقعًا أثريًا. 2211

إنه يمكن تصنيف ما صدر من تقديرات الرسمية، فأما على صعيد الجهود غير 
 إحصائية ضمن ثالث خانات رئيسية:وبيانات 

تعمل من داخل مستقلة البيانات اإلحصائية الصادرة عن مؤسسات بحثية محلية -2
سورية، وأهمها تلك الصادرة عن المركز السوري لبحوث السياسات، والذي دأب على 

لمتغيرات التي حملها األزمة على المؤشرات إصدار تقارير دورية ترصد واقع ا
كل ب التي لحقتاالقتصادية واالجتماعية، وتقدم بيانات تفصيلية عن حجم الخسائر 

جهة التشظي"، فإن حجم "موا والذي حمل عنوان ،قطاع. ووفق التقرير األخير للمركز
نحو   1125الخسائر االقتصادية التي لحقت بسورية جراء الحرب بلغت لنهاية العام 

مليار دوالر خسائر مقدرة خالل العام  51.2مليار دوالر، منها نحو  ,1517
الخسائر تعادل باألسعار الثابتة هذه إجمالي ن وبحسب التقرير المذكور فإ، 1125

 . 1121من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد خالل العام  %124ما نسبته 

في  %,17السوري انكمش بمعدل  ويكشف المركز أن تقديراته تقول إن االقتصاد
العام الماضي، لكن في تناوله لواقع القطاعات االقتصادية وتأثيرات الحرب عليها، 
فإن تقديراته، التي بنيت في جزء كبير منها على مسح السكان الذي أجراه في العام 

ام ، تؤكد  أن القطاع الزراعي حقق نموًا ايجابيًا سنويًا للمرة األولى منذ الع1121
بسبب الظروف المناخية المواتية، وهو ما انعكس على قطاعات أخرى  1122



كالتجارة الداخلية، فيما استمر التدهور في قطاعات الخدمات الحكومية، الصناعة 
 التحويلية واالستخراجية، المرافق والنقل، واالتصاالت.

لرسمي للنفط اإلنتاج غير اب في تقريره األخير، يتعلق المركز ذكرهما فيالالفت 
عمليات اإلنتاج النفطي التي تقوم بها  والمقصود هنا باإلنتاج غير الرسمي والغاز،

ن أوتقديرات المركز تؤكد  المجموعات المسلحة على اختالف تسمياتها ومرجعياتها،
مليارات  5وصلت بنهاية العام الماضي لنحو  قيمة اإلنتاج غير الرسمي للنفط والغاز

 من إجمالي الخسائر. %275 ك نسبة وقدرهار، مشكلة بذلدوال

، والذي دخل حديثًا على خط إصدار الدراسات واألبحاث المتعلقة المركز اآلخر
الذي أعلن في تقرير له صدر ، و "مركز دمشق لألبحاث والدراسات" هوباألزمة، 

 قدرتأن إجمالي الخسارة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل سنوات األزمة، ، مؤخراً 
 42 نحو ما يعادل أي(، 1111مليار ليرة )باألسعار الثابتة للعام  1122بنحو 

من الناتج المحلي اإلجمالي للعام  %121مليار دوالر أمريكي، وهي خسارة تعادل 
 1121وصول حجم الدين الداخلي للبالد مع نهاية العام التقرير . كما قدر 1125

ضعفًا من الناتج المحلي اإلجمالي  274مليار ليرة، أي ما يعادل  2111إلى نحو 
ونتيجة لتمركز معظم العمليات العسكرية في األرياف، وما قاد . 1125المقدر للعام 

إليه ذلك من أضرار كبيرة على البنية التحتية للقطاع الزراعي، فإن إنتاجية هذا 
طاع خسائر القفإن  وتبعًا لتقديرات المركز "المستقل"القطاع تراجعت بشكل كبير، 

مليارات دوالر على أساس  4) أي ما يعادل  مليار ليرة 111بنحو قدرت الزراعي 
على اعتبار أن الخسائر مقدرة وفقا  األمريكي، ليرة للدوالر 51عر صرف قدره س

من الخسارة في الناتج المحلي  %174يعادل رقم ، وهو  (1111لألسعار الثابتة لعام 
والتعدين فقد تعرض ألكبر الخسائر، إذ وصلت اإلجمالي. أما قطاع الصناعة 

 أساس على دوالر مليار 11 يعادل ما أي)  مليار ليرة 1111خسارته إلى نحو 



، وهذا رقم يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي ( للدوالر ليرة 51 قدره صرف عرس
. فيما بلغت خسائر قطاعات التجارة والمفرق، النقل 1121للقطاع في العام 

مليار دوالر(  25)ما يعادل نحو  مليار ليرة 51,اصالت، والبناء والتشييد نحو والمو 
) ما يعادل مليار ليرة  ,24،مليارات دوالر( 4) ما يعادل نحو  مليار ليرة 111، 

 على التوالي.مليارات دوالر(  ,27نحو  

واللجنة التقارير والبيانات الصادرة عن منظمات وجهات دولية، كالبنك الدولي -1
إذ أكد تقرير صادر هذا العام  غرب أسيا )اإلسكوا(،دول االقتصادية واالجتماعية ل

إلى  وصلتأن كلفة الحرب السورية على البالد والدول المجاورة عن البنك الدولي 
مليار دوالر، ووفق التقرير فإن التكلفة تشمل خسائر االقتصاد السوري،  25نحو 

ق، ومصر، ولبنان، واألردن، وتركيا، التي تأثرت وخمس دول مجاورة هي: العرا
يبين التقرير أن بدرجات متفاوتة، من الوضع في سورية بعد قرابة خمس سنوات. و 

كانت ت الحيوية في سورية لحقت بها أضرار هائلة، حيث البنية التحتية للقطاعا
 مليون 12,و 214الطاقة أكثر القطاعات التي تكبدت خسائر، إذ تراوحت بين 

مليون  212و 212مليوًنا، فقطاع التعليم بين  114و 112دوالر، تليها الصحة بين 
دوالر. وأوضح البنك الدولي في تقريره أن كلفة األضرار المادية تركزت في ست مدن 

دلب والالذقية ودرعا، وتراوحت بين  مليار  1.5و 2.5هي حمص وحلب وحماة وا 
مسجلة(، في حلب. مشيرًا إلى أن انكماش من الخسائر ال %11دوالر، وكان أكبرها )

، مقارنة بانكماش أكبر %25.4االقتصاد السوري، خالل العام الماضي، بلغ نحو 
، بينما ناهز عجز الموازنة السورية العام الماضي %24بلغت نسبته  1121عام 
 .1121وهي نسبة أقل بقليل من عام  12.4%

"، اسوري الوطنية لمستقبل جندةاألاسم "أما "اإلسكوا" التي تحتضن مشروعًا يحمل 
ونائب رئيس الحكومة السورية للشؤون  ،ويتولى إدارته نائب رئيس المنظمة حالياً 



عبد اهلل الدردري، فقد أصدرت عدة تقارير تتعلق باألزمة السورية  ،االقتصادية سابقاً 
سنوات في كان آخرها هذا العام وحمل عنوان "سورية: خمس خالل السنوات السابقة، 

أدت إلى ما يقدر  األولى للحربخضم الحرب"، وجاء فيه أن السنوات الخمس 
لى نزوح أكثر من  1.2بنحو مليون شخص.  21مليون ضحية بين قتيل وجريح، وا 

، فيما قدرت المنظمة إجمالي % 55كما أن الناتج المحلي اإلجمالي تراجع بنسبة 
 منرب يقبما  للحربخمس األولى في السنوات ال سوريةالخسائر التي تكبدتها 

تحت اليوم من السكان يعيشون  % 41مليار دوالر. مشيرة إلى أكثر من  151.2
الكثير من المدارس والمستشفيات عن العمل أدى إلى  كما أن تعطل خط الفقر،

 تدهور مستوى مخرجات قطاعي التعليم والصحة.

 دولية مستقلة، ومراكز أبحاث الدراسات واألبحاث الصادرة عن جهات ومنظمات -2
وأبرزها هنا كانت الدراسة التي أجراها مركز فرونتيير إيكونوميكس األسترالي 
لالستشارات ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية، وخلصت نتائجها إلى أن الخسائر 

مليار دوالر، إذا ما توقف القتال هذا  241االقتصادية للحرب في سورية تقدر بنحو 
تريليون دوالر، إذا ما استمرت الحرب حتى عام  2.2د تصل إلى العام، وأنها ق

. وتشمل هذه الخسائر ما ضاع من نمو اقتصادي حتى اآلن، إضافة إلى ما 1111
قد يضيع مستقباًل، ألن التعافي سيستغرق عشر سنوات. غير أن الدراسة أكدت أن 

 ار دوالر. ملي 1,5ما خسره اقتصاد سورية فعليا بسبب الحرب بلغ حتى اآلن 

أعّدها مركز الرأي السوري لالستطالع والدراسات، لصالح جامعة  وهناك دراسة أخرى
، ضمن مشروع لها يهدف لالستقصاء في الشرق TUFSطوكيو للدراسات األجنبية 

بالمئة من البنية التحتية  21األوسط، وبينت أن الحرب في سورية دّمرت أكثر من 
مالية خالل األعوام الخمس األولى من الحرب بأكثر من للبالد، مقّدرًة الخسائر اإلج

 مليار دوالر. 111



 على تتوزعباختصار، يمكن القول إن الخسائر التي لحقت بسورية جراء الحرب 
 هي: أقسام رئيسية ةأربع

الخسائر الناجمة عن تدمير وتخريب المرافق والمنشآت الخدمية واإلنتاجية -
كالمعامل والشركات الصناعية والتجارية والسياحية والممتلكات العامة والخاصة، 

 والحرفية والزراعية وغيرها.

التدمير والتخريب الذي طال البنى العمرانية من أبنية سكنية ومنازل ومكاتب -
 تجارية وغيرها.

النهب والسرقة اللذين استهدفا الثروات والموارد الطبيعية الوطنية، واالستنزاف -
 ه، السيما آبار النفط والغاز والمساحات الزراعية وغيرها.الخطير الذي تتعرض ل

الخسائر المتأتية من فقدان اإليرادات واألرباح والمكاسب االقتصادية، التي كان -
 يمكن لسورية تحقيقها فيما لو لم تقع الحرب.

 

 إعادة إعمار أم إعادة بناء:-ثانياا 

 

 إعادة اإلعمار، انطالقًا من أنيتحفظ كثير من االقتصاديين السوريين على مصطلح 
الوضع إلى ما كان عليه قبل  إعادةمحاولة المصطلح بمفهومه الحالي ال يتعدى 

ال بل أنه غالبًا ما يتم التعامل معه  ما دمر وخرب،إصالح وتأهيل  الحرب عبر
كمشروع عقاري كبير هدفه توفير السكن للمتضررين وتأمين احتياجاتهم الرئيسية، 

رات والتشوهات التنموية الكثيرة، التي عانت منها البالد لسنوات لثغاث بادون االكتر 
طويلة، ولذلك يطالب هؤالء باستبدال المصطلح بمصطلح أخر، يعتبر أكثر شمواًل 



ويقترحون لذلك اعتماد مصطلح "إعادة ووضوحًا حيال أهداف مرحلة ما بعد الحرب، 
اف االقتصادية واالجتماعية البناء"، على أن يشمل تحقيق مجموعة من األهد

 والثقافية أبرزها:

ضمان مشاركة جميع القوى السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية الوطنية  -
في مشروع إعادة البناء، بغية توفير الدعم الشعبي واألهلي والرسمي للمشروع من 

سورية  جهة، وخلق حالة حوار وطنية للوصول إلى مشروع متكامل يؤسس لمستقبل
 لعدة عقود قادمة.

معالجة مسألة التمركز الجغرافي للتنمية بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، -
خاصة لجهة تجاوز ثغرة التفاوت التنموي بين الريف والمدينة في كثير من 

)النازحين المحافظات، وبين المحافظات نفسها أيضًا، وذلك بغية تشجيع السكان 
بطال فتيل على العودة إلى قراهم ومدنها التي تركوها بفعل الحربوالمهجرين(  ، وا 

بوادر أي أزمة جديدة قد تحدث بفعل إهمال األوضاع االقتصادية واالجتماعية كما 
حدث في األزمة الحالية، حيث لعب الفقر والتخلف دورًا مركزيًا في تأجيج األوضاع 

 في العديد من مناطق الريف السوري.

سياسات واإلجراءات التي تم تبنيها خالل العقود السابقة، والتي قادت إلى تصحيح ال-
 القائمة سواء على صعيد المشاريع الحكومية تنموية كبيرة،واختالالت ثغرات وأخطاء 

التوجهات االقتصادية وأثرها على حياة السكان  ، أو على صعيدومهامها ودور الدولة
 ومستويات معيشتهم.

إعادة بناء المدن والمناطق والمنشآت الخدمية واالقتصادية المدمرة كليًا أو جزئيًا -
بما يتفق والمعايير العالمية الحديثة، إداريًا وعلميًا وتكنولوجيًا ومعماريًا، األمر الذي 

 واإلمكانيات المتاحة. المواردمن شأنه تحقيق أعلى معدالت استثمار 



المواطن السوري وثقافته بما ينسجم والتوجهات العمل على إعادة تشكيل وعي -
الوطنية واإلرث الحضاري القائم على التسامح والتفاعل الحضاري، ومواجهة الفكر 

 التكفيري والتطرف.

 إعـــادة اإلعـــمـار

 

 الرؤى واألفكار:-أولا 

 

خاصة بمرحلة إعادة تنفيذية إلى اآلن، لم تعتمد الحكومة السورية استراتيجية وطنية 
تستند  أوليةاإلعمار، وكل ما يتعلق بهذا الملف ال يعدو كونه تصورات نظرية ورؤى 

إلى عنصرين أساسيين، تعتبرهما الحكومات السورية المتعاقبة خالل سنوات األزمة 
من "خطوطها الحمراء". العنصر األول يتمثل في التأكيد على أن مشروع إعادة 

ًا بالكامل لجهة األهداف والخيارات والقرارات، والعنصر الثاني اإلعمار سيكون سوري
يذهب فيه المسؤولون كافة إلى التأكيد أن "المشروع سيتم بالتعاون مع الدول الحليفة 
والصديقة فقط، وأنه لن يكون هناك موطئ قدم للدول العربية والغربية التي اتخذت 

جموعات المسلحة على اختالف مواقف عدائية من الحكومة السورية، ودعمت الم
ومؤخرًا  تسمياتها ومرجعياتها العقائدية والفكرية بغية اسقاط مؤسسات الدولة السورية".
وضع  أعلنت حكومة المهندس عماد خميس، وبعد اجتماع للجنة إعادة اإلعمار، عن

 من وتوصيفها األضرار على حصر تقوم إعمار سورية إلعادة شاملة وطنية "رؤية
 البنى تأهيل إعادة في يسهم بما العمل أولويات وتحديد متكاملة بيانات قاعدة خالل

 الوطنية المكونات كل تضم متخصصة لجان وتشكيل الدولة صمود ويعزز التحتية،
 عن سواء الالزم التمويل تأمين سبل ودراسة وشاملة، واضحة عمل رؤية لوضع



 الدول مع قنوات فتح أو اإلعمار إعادة مشاريع في الخاص القطاع استقطاب طريق
 عمل بيئة تؤمن التي التشريعات وتطوير الفاعلة، االستثمارات لجذب الصديقة
 .للجنة صحيحة

وجود خطة أو استراتيجية وطنية إلعادة إعمار في  تأخراليبرر مسؤول سوري كبير 
أواًل من البالد، بالتأكيد أن "أي خطوة في مشروع استراتيجي هكذا، يجب أن تنطلق 

توصيف الواقع، تقدير حجم األضرار والخسائر، والوقوف على طبيعة المتغيرات التي 
أحدثتها الحرب، ومن ثم يصار إلى وضع تصور أو رؤية متكاملة، األمر الذي 
يشير إلى أن استمرار الحرب اليزال يشكل عائقًا أمام وضع خطة شاملة إلعادة 

 اإلعمار على المستوى الوطني".

ف في حديث خاص لمحرر الدراسة "أن ذلك ال يعني أن الحكومة فضلت ويضي
االنتظار لحين توقف الحرب، بل عملت على تنفيذ خطوات تمثل مرحلة تمهيدية 
أولى في مشروع إعادة اإلعمار، سواء في بعض المناطق التي عادت لسيطرة 

 ارة ومؤسسة".الحكومة، أو في اإلطار الوطني العام وغير المباشر، أو ضمن كل وز 

وضمن هذا السياق، فإنه يمكن تصنيف الرؤى والتصورات واألفكار والمقترحات، 
التي قدمت بغية إغناء النقاش حول ملف إعادة اإلعمار والمطلوب إنجازه ليكون 

 مشروعًا وطنيًا ناجحًا، وفقًا لما يلي:

ماضية، وحاول النقاشات والدراسات واألفكار الحكومية التي ظهرت خالل الفترة ال-2
بعضها تناول ملف إعادة اإلعمار بشكل شامل كهيئة تخطيط الدولة، التي قدمت في 

دارة الملف، مقترحة تشكيل هيئة  1121العام  رؤيتها التنظيمية واإلدارية آللية تنفيذ وا 
عليا يكون بيدها قرار إعادة اإلعمار، وتؤسس لها فروع ووحدات على مستوى المدن 

ت آنذاك تكلفة إحداث هذه الهيئة وفروعها ووحداتها بنحو مليار ليرة والمناطق، وقدر 



من قبل  وقد جرت خالل الفترة الماضية تطوير هذه الرؤية واعتمادها سورية.
، والمشروع المذكور  " سورية ما بعد األزمة"تحت عنوانالحكومة الحالية وذلك 

 بمتطلبات وتنتهي المشروع لمبررات موجز بشرح تبدأ رئيسية، أقسام ثمانية من يتكون
 ، محددًا لنفسه ستة أهداف هي:التنفيذ

 واضطالعها سورية، مستقبل لرسم السورية الحكومة توليها التي األولوية إظهار-
مكاناتها مواردها توجيه على وقدرتها المؤسساتية، بمسؤولياتها  الذي النحو على وا 

 .ومنهجية عملية بطريقة الوطنية مصالحها يحقق

 لطاقات تدريجي إطالق إلى األزمة فرضته الذي التنموي الجمود من التحول-
 االقتصادية التنمية مكونات بجميع النهوض إلى وصوالً  واالقتصاد، المجتمع

 .وجغرافيا قطاعيا والمجتمعية،

 .البرنامج تنفيذ في السورية المؤسسات وكفاءة قدرة تعزيز-

 .الوطنية والهوية واالنتماء االجتماعي التماسك تعزيز-

 .االجتماعية العدالة تعزيز-

 .السياسي والتقارب الوطني الحوار تعزيز-

أما البعض اآلخر من الدراسات واألبحاث فقد حاولت وضع رؤية مستقبلية لما  
يمكن أن يكون عليه كل قطاع من قطاعات االقتصاد والخدمات وفقًا لرؤية الوزارات 
المختصة، إنما ذلك تم بشكل منفصل دون تكامل أو تنسيق بين هذه الوزارات، حتى 

البعض، والمثال على ذلك الكهرباء بالنسبة للقطاعات المرتبط عملها ببعضها 
والنفط، الزراعة والمياه...الخ. وليس هذا فحسب، بل إن الخطط واالستراتيجيات التي 
تعد من قبل الوزارة تكون قابلة للتعديل والتغيير مع كل تغيير حكومي يحدث، األمر 



تي الذي جعل العديد من الوزارات تدور في حلقة مفرغة من الخطط والمشاريع، ال
 غالبًا ما تبقى حبرًا على ورق.

 12في مذكرة قدمتها لرئاسة الحكومة، تكشف وزارة الصناعة أن هناك ما يقرب من 
شركة صناعية حكومية وفرع ومحلج قطن هي اليوم خارجة سيطرة الحكومة، يضاف 

شركات وفرع ومحلج متوقفة من فترة ما قبل األزمة، لتكون بذلك نسبة  21إليها 
لصناعية والفروع والمحالج التابعة لوزارة الصناعة المتوقفة عن العمل نحو الشركات ا

من إجمالي عدد الشركات والفروع والمحالج ومراكز استالم األقطان  5174%
 شركات وفروع. 212المملوكة من قبل الحكومة، والبالغة نحو 

ي العام، وبناء على ذلك تقترح الوزارة خطة من مرحلتين لتنشيط اإلنتاج الصناع
األولى على المدى القصير تتضمن تنفيذ ثماني مقترحات رئيسية أبرزها ما يتعلق 
بالتمويل كالتزام مصرف سورية المركزي بتأمين القطع األجنبي الالزم لتمويل بعض 
أو كل هذه المستوردات، والبحث عن مصادر تمويل أخرى من خالل إبرام عقود 

 ة يتم تمويلها من الخطوط االئتمانية أو القروض.خارجية مع شركات روسية أو إيراني

 أما المرحلة الثانية وهي على المدى البعيد فتتضمن محورين أساسيين هما:

ضرورة تحويل المؤسسات والشركات العامة من حيث المبدأ إلى كيانات اقتصادية -
ال مستقلة تعمل وفق آليات السوق، وهنا تشير وزارة الصناعة إلى أن هذا األمر 

عالقة له بالملكية)ملكية الدولة( على اإلطالق، ويمكن في هذه الحالة تحويل 
المؤسسات العامة الصناعية إلى شركات قابضة، والشركات العامة التابعة لها إلى 

 شركات صناعية تملكها تلك الشركات القابضة.

قتصادية ستقوم الوزارة بإعداد الدراسات الالزمة لتحويل المؤسسات إلى كيانات ا-
 مستقلة لتكون جاهزة للتحول إليها فور تحسن الظروف.



وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي الخاص، الذي تلقت معامله ومنشآته ضربة كبيرة 
جراء الحرب، فإن الوزارة اقترحت على رئاسة الحكومة خمسة عشر مقترحًا بغية 

أن تقدمه وزارة  تطوير ودعم القطاع الخاص الصناعي، أبرزها اقتراح كان مفاجئاً 
ويشمل "تقديم وثيقة ضمان سيادية معتمدة من قبل رئاسة مجلس الوزراء تتضمن 
التعويض عن أي ضرر مباشر تلحقه األعمال اإلرهابية بالشركات الصناعية 
المحدثة خالل فترة عام من تاريخ إقرار الخطة، ويتم إعداد هذه الوثيقة بالتنسيق مع 

وزارة الصناعة إعطاء الصناعي المدين للمصارف فرصة  وزارة العدل". كما اقترحت
إلعادة تأهيل وتشغيل منشأته، وذلك من خالل تجميد جميع اإلجراءات، التي تعيق 
ذلك مثل الحجز االحتياطي على أموال الصناعي، إضافة إلى إعادة جدولة سداد 

 الديون ودون فوائد.

في قطاع الكهرباء، والذي كان من بين القطاعات الرئيسية التي تعرضت للتخريب 
والتدمير وألعمال النهب والسرقة، إذ تقدر قيمة األضرار المباشرة لهذا القطاع بنهاية 

مليار ليرة، فيما قدرت الخسائر غير المباشرة لالقتصاد  2511نحو  1125العام 
هربائية )فوات المنفعة( بنحو ألفي مليار ليرة. السوري جراء عدم توفر الطاقة الك

الرؤية التي وضعتها وزارة الكهرباء للمرحلة القادمة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، 
 جميعها يمكن تصنيفها ضمن مرحلة إعادة اإلعمار وما بعد.

تبدأ هذه الرؤية بمحور إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، ثم إعادة تأهيل المنظومة 
صالح األعطال واألضرار التي سببتها الحرب، الكهرب ائية إلى وضعها الطبيعي وا 

فتوسيع وتطوير قدرة توليد ونقل الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء 
خالل فترة اإلعمار وما بعدها، المحور الرابع يتمثل في رفع أداء ووثوقية عمل 

طبيقات الطاقات المتجددة، أما المحور الخامس، المنظومة الكهربائية واالستفادة من ت
وهو جوهري في مرحلة إعادة اإلعمار، فيتعلق بتشجيع مساهمة القطاع الخاص 



باالستثمار في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، المحور السادس يتمثل في تحويل قطاع 
محور الكهرباء من قطاع خدمي غير ربحي إلى قطاع خدمي ربحي تدريجيًا، وأخيرًا 

تعزيز وتفعيل التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات األخرى التي يرتبط بها عمل 
 وزارة الكهرباء.

أوراق العمل واألبحاث والدراسات والرؤى المقدمة من قبل مؤسسات وجهات -1
أكاديمية وبحثية محلية، ومن قبل فعاليات وهيئات اقتصادية ومجتمعية خاصة. ومن 

النقاشات التي أجرتها جمعية العلوم االقتصادية في برنامج أهمها المحاضرات و 
، وأوراق العمل واألبحاث التي تضمنها المؤتمر الذي 1122ندواتها للعام الحالي 

وحمل عنوان" إعادة البناء  1121دعت إليه كلية االقتصاد بجامعة دمشق في العام 
ة دمشق، والمتعلقة بواقع والتنمية"، إضافة إلى الدراسة المقدمة من قبل غرفة تجار 

عمل القطاع التجاري ومقترحات تطويره، ودراسة أخرى تحدد رؤية قطاع األعمال 
لعملية اإلصالح االقتصادي في المرحلة القادمة، وغيرها من الدراسات واألوراق 
البحثية، التي غالبًا ما كانت تتحدث بخطوط عامة بعيدًا عن الخوض في التفاصيل 

 الدقيقة.

الباحث الدكتور زياد أيوب عربش الخبير في شؤون الطاقة خمسة شروط يحدد 
وعوامل أسياسية لنجاح النموذج التنموي المبتغى في مرحلة إعادة اإلعمار والبناء، إذ 
ال يمكن نجاح أي عملية إعادة إعمار دون تحديد مكانة سورية في فضاء اإلقليم، 

ها في قلب أنظمة التبادل التجاري واالستفادة من موقعها الجيوسياسي الذي يجعل
والنقل والتجارة اإلقليمية والطاقة، ثاني الشروط يتمثل في النمو المؤدي إلى التنمية، 
وهنا البد من تحديد هوية االقتصاد برؤية طويلة األمد وبناء نموذج تنموي، في ثالث 

لة، لكن العوامل يتطرق عربش إلى التمويل حيث تحتاج سورية إلى استثمارات هائ
األهم هو في الصياغة القانونية لعقود التشاركية وكيفية تنفيذها بشفافية ومساءلة 



مؤسساتية، ورابعًا البد من خارطة تنموية محلية بآفاق جديدة، وأخيرًا الكوادر 
البشرية، حيث يمكن لمرحلة إعادة اإلعمار أن تتحول إلى فرصة تنموية بالغة 

عادة توظي  ف آالف الشباب في المناطق األكثر تضررًا.األهمية للتشغيل وا 

بتبسيط أكثر، يؤكد فضل غرز الدين معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة في ورقة 
عادة البناء" يجب أن يتم وفق  عمل خاصة أن العمل في مرحلة "التعافي المبكر وا 

لبدء خمسة مستويات، تبدأ بتحديد الالعبين المحليين والمصادر الذاتية للتعافي، ثم ا
بعملية اإلصالح االقتصادي، فتطوير وخلق المؤسسات االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية الرديفة، أما المستوى الرابع فإن العمل فيه يجب أن يتم لتأسيس عالقات 
اقتصادية استراتيجية مع الدول الصديقة، والمستوى األخير يتمثل في تنسيق 

 المستوى الكلي. السياسات االقتصادية واالجتماعية على

وتأكيدًا على أن مرحلة ما بعد األزمة ليست اقتصادية بالمطلق كما قد يفهم من 
المصطلحات المتداولة، فإن معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة يرى أن "المساحات 
التي باتت تشغلها النزعة الدينية المتطرفة أو االنتماء الديني المفرط، يمكن أن 

ة الفكرية التنموية بمشروع فكري يتبناه المجتمع والشباب أساسًا. تشغلها النزعة الوطني
لكن مثل هذا المشروع يتطلب وجود مؤسسات رديفة اقتصادية واجتماعية وثقافية" 
تكون قادرة على مواجهة ما أفرزته األزمة من تيارات ثقافية وفكرية ودينية، متباينة 

 ألزمة.ومتناقضة مع متطلبات النهوض وتجاوز تأثيرات ا

تحمل عنوان" غير منشورة يحدد مركز األعمال والمؤسسات السوري في دراسة له 
عادة  إعادة اإلعمار والتنمية الشاملة في سورية" أربع ركائز أساسية لبدء التنمية وا 

 اإلعمار هي كالتالي:

 وقف العنف والعنف المضاد والتوصل إلى حل سياسي لألزمة الدائرة في سورية.-



الحل السياسي مرضيًا لجميع األطراف بما فيها اإلقليمية والدولية للخروج أن يكون -
 من دائرة العقوبات.

 إعادة تكريس األمن واالستقرار السياسي.-

عادة اإلعمار ترتكز على رؤية قابلة للتحقيق، - وضع استراتيجية شاملة للتنمية وا 
ليها، بما يكفل وتلحظ الدروس المستفادة من دول مرت بأزمات شبيهة وتبنى ع

 تحقيق معدالت نمو سنوية مرتفعة ومستقرة لعقدين من الزمن.

أما في الوقت الراهن، فإن ما يجب عمله بحسب المركز، الذي كان نواة تعاون 
سوري أوروبي، يمكن تحديده في خمس نقاط أساسية هي: متابعة رصد وتقييم 

المية، متابعة رفع القدرة األضرار وتحديد تكلفة إعادة اإلعمار وفق األسعار الع
االستيعابية للحكومة، بناء نظام إدارة معلومات متكامل خاصة بعملية إعادة 
عداد الدراسات التنظيمية للمدن بشكل يلحظ  اإلعمار، تحديث المخططات اإلقليمية وا 
امكانية الخروج عن النمط التخطيطي السابق لصالح نموذج أكثر حداثة ومالئمة، 

 عاملة الخبيرة في قطاع التشييد واإلعمار.تأهيل اليد ال

مشاريع التخرج وحلقات البحث الجامعية، والتي تميزت عن سابقاتها من أوراق -2
العمل والمحاضرات واألبحاث بأنها جاءت عملية، واتجهت نحو قضايا محددة في 
مرحلة ما بعد األزمة، فمثاًل كلف طلبة كليات الهندسة في جامعة دمشق بتقديم 

ططات بناء للمناطق المدمرة في داريا، فيما كان طلبة كلية العلوم يبحثون عن مخ
طرق لمعالجة الحجم الهائل من النفايات الصلبة التي خلفتها الحرب، وهكذا فعلت 
باقي الكليات واألقسام الجامعية، التي باتت مرحلة إعادة اإلعمار تستحوذ على جانبًا 

 ريعها العلمية واإلنتاجية.ليس بالقليل من اهتماماتها ومشا



وأهمية مثل هذه المشاريع واألبحاث الطالبية الجامعية، ال تكمن في مضمونها وما 
نما في حالة التدريب الواسعة للطلبة  يمكن أن تقدمها من مساهمات جادة فقط، وا 
الذين سيكونون دون شك جزءًا من الكوادر البشرية، التي سيكون عاتقها تنفيذ مشاريع 

 ة اإلعمار والبناء.إعاد

 

 المشاريع واإلجراءات المنفذة:-ثانياا 

 

تأخر سورية في اعتماد استراتيجية وطنية شاملة إلعادة اإلعمار، ال يعني أن البالد 
لم تشهد خالل الفترة الماضية أي إجراءات أو مشاريع يمكن وصفها بالخطوات 

ومؤسساتها، أو من قبل التمهيدية لمرحلة إعادة اإلعمار، سواء من قبل الحكومة 
مؤسسات القطاع الخاص واألهلي. ال بل إن بعض ما نفذ حتى اآلن يدخل في 
صلب هذه المرحلة، وهذا ما جعل كثير من االقتصاديين يتسألون: إذًا لماذا هذا 

 تفصيليزمني ببرنامج مرفقة  ،التأخير في اعتماد استراتيجية وطنية إلعادة اإلعمار
الجهود المبذولة وتأطرها ضمن سياق واحد هذه االستراتيجية توحد بحيث  للتنفيذ،

 للوصول إلى الغايات واألهداف المبتغاة؟!.

لكن في الوقت نفسه، كان هناك مالحظات وانتقادات عديدة للخطوات والمشاريع 
التي تمت، منها ما هو متعلق بطبيعة وجوهر هذه الخطوات، ومنها ما هو متعلق 

 بلها.بكيفية تنفيذها ومستق

هنا نستعرض معًا اإلجراءات والمشاريع األهم التي نفذت خالل الفترة الماضية، 
والتي تعتبرها الحكومة السورية أنها تمثل جزءًا من الخطوات التحضيرية الضرورية 

 لمرحلة إعادة اإلعمار، وما أثير حولها من مالحظات وانتقادات شعبية ومهنية:



 لجنة إعادة اإلعمار:

، وأنيط بها مهام اعتماد األسس 1121ر من مجلس الوزراء في العام أسست بقرا
والمعاير الالزمة للتعويض عن األضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة غير 
المؤمن عليها جراء األعمال التخريبية، المعدة من اللجنة المشكلة لهذه الغاية، اتخاذ 

تحتية والمرافق العامة المتضررة اإلجراءات الالزمة إلعادة تأهيل وصيانة البنى ال
بالمحافظة، اعتماد الكلف التقديرية الالزمة إلعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية 
المعدة من الوزارات والمحافظات والجهات العامة المعنية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 .إلعادة تأهيلها وصيانتها، ووضع سلم أولويات التنفيذ والصرف

عمل اللجنة يأخذ طابعًا إسعافيًا مؤقتًا، تفرضه معالجة األضرار الجزئية  وبهذا فإن
الحاصلة في المنشآت والمؤسسات العامة والمرافق الحيوية، ومساعدة المواطنين 
الذين تضررت ممتلكاتهم عبر منحهم تعويضات مالية حددت وفق نسب معينة من 

 ن عن منازلهم ومناطقهم.إجمالي األضرار المقدرة، أو تأمين إيواء للنازحي

ورغم ذلك فإن التمويل وقف عائقًا أمام قيام اللجنة بمهامها وتوسيع نطاق عملها، 
مليار ليرة،  4275فمثاًل خالل ثالثة أعوام خصصت اللجنة باعتمادات مالية قدرها 

مليار ليرة، األمر الذي أثر سلبًا  21لم يحول منها لحساب اللجنة المركزية أكثر من 
بطلبات منهم حجم التعويضات الممنوحة للمتضررين، والبالغ عدد من تقدم  على

ألف متضرر تبعًا لمضمون آخر إحصائية  111للحصول على تعويض نحو 
 رسمية، إضافة إلى تأخر تنفيذ مشاريع السكن البديل المؤقتة وغيرها.

 قانون التشاركية:-

قانونيًا وتنظيميًا للعالقة االستثمارية صدر مع بداية العام الحالي، وهو يمثل إطارًا 
بين مؤسسات ومنشآت القطاع العام، وبين القطاع الخاص الراغب باالستثمار في 



تصميم وتنفيذ وتشغيل المرافق والبنى التحتية والمشاريع الحيوية. ورغم أن النقاش 
 حول القانون بدأ منذ سنوات ما قبل األزمة، إال أن حجم األضرار التي لحقت
بالمرافق الخدمية والبنى التحتية خالل سنوات الحرب، والمبالغ المالية الهائلة التي 
عادة بناء هذه المنشآت الحيوية، دفع بالحكومة إلى  تتطلبها عمليات إصالح وترميم وا 
استكمال إعداد مواد مشروع القانون واإلسراع بإصداره، إذ لم يستغرق نقاشه في 

 فقط. مجلس الشعب أكثر من يومين

الدكتور حسان النوري أن "الشراكة بين القطاعين  )السابق( يؤكد وزير التنمية اإلدارية
العام والخاص أحد األطر المؤسساتية الملحق في عملية إعادة اإلعمار، ألن زيادة 
دور قطاع الخاص المحلي أو األجنبي يعني تقليل االعتماد على االقتراض 

وم بنقل الخبرات االستشارية األجنبية داخل البالد الخارجي، كما أن التشاركية تق
طوال فترة التصميم جنبًا إلى جنب مع الخبرة المحلية لضمان نقل الخبرات 

 والتكنولوجيا المتطورة وتوطينها محليًا".

ويضيف الوزير في تصريحات صحفية أن أهمية التشاركية هي أيضًا "في خلق 
ًا على معدالت الفقر والبطالة، التي تعد فرص عمل في السوق بشكل ينعكس إيجاب

من أهم المشكالت التي يواجهها االقتصاد السوري خالل األزمة، إضافة إلى رفع 
جودة الخدمات وتقليل تكاليفها، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة وتنويع مصادر 

ارات الدخل، وتوطين رؤوس األموال المحلية وتوسيع نطاق استغاللها، وجذب االستثم
األجنبية في مجال المشاريع الكبيرة وتخفيض التكلفة والوقت الالزمين لبناء وتشغيل 

 الخدمات، وأيضًا خلق فرص تمويل جيدة لألسواق والمؤسسات المالية المحلية".

وبناًء على ما تضمنه هذا القانون عملت بعض الوزارات، السيما المشرفة منها على 
إلى مبالغ هائلة إلصالح منشآتها وزيادتها، على إصدار قطاعات استراتيجية تحتاج 

تشريعات تحدد فيها أسس وشروط وأوجه االستثمار التي يمكن للقطاع الخاص أن 



التي أصدرت عدة قرارات من بينها:  ،ينفذها مع الحكومة، كما فعلت وزارة الكهرباء
تشجيعية، نظام منح نظام شراء الكهرباء المنتجة من أنظمة الطاقة المتجددة بأسعار 

رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء للمستثمرين في مجالي التوليد والتوزيع، نظام 
إبرام اتفاقيات شراء وبيع الكهرباء من مشاريع التوليد المرخصة والمصرح بها، نظام 

 الغرامات المالية المترتبة على مخالفات المرخص لهم.

ممثلو منظمات ونقابات واقتصاديون، بالمقابل ال يخفي كثيرون، مؤسسات و 
أحد تطبيقات السياسة الليبرالية  إياهمعارضتهم لما حمله قانون التشاركية، معتبرين 

في سورية، وتخلي الدولة تدريجيًا عن دورها في مشاريع البنى التحتية والمرافق 
كات الخدمية، وتركها للقطاع الخاص تصميمًا وتنفيذًا واستثمارًا، مستشهدين بشر 

القطاع المشترك، التي أحدثت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، في قطاعات 
السياحة والزراعة والصناعة، وفشلت فشاًل ذريعًا، هذا فضاًل عن المخاوف المثارة 
حول حقوق العمال في المؤسسات العامة التي تدخل في شراكات مع القطاع 

 الخاص.

"معارضة" الحكومة بأن إصدارها لهذا القانون كان بغاية إتاحة  جهاتفيما تتهم 
الفرصة لعدد من رجال األعمال المتنفذين "النتزاع األمالك العامة بشروط ميسرة 
على حساب مصلحة الدولة والمواطنين" وفقًا لتعبير رئيس تحرير نشرة التقرير 

ن القانون هو تشريع أن الهدف م وهناك من رأى االقتصادي السوري جهاد يازجي،
عمليات بيع الشركات العامة لبعض رجال األعمال بغية تمويل متطلبات الحرب، 
إضافة إلى تطبيق االتفاقيات الموقعة مع إيران وروسيا، والتي تتيح لمستثمريهما 
االستثمار في قطاعات حيوية والسيطرة على مقدرات السوريين كما قال نائب رئيس 

 فق نيربية في تصريح له لصحيفة العربي الجديد.االئتالف المعارض مو 

 



 مشروع تنظيم خلف الرازي:-

 

أحد أحياء المزة القديمة في  القادم معظمهم من الغوطة الغربية مع اختراق المسلحين
مبنى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، كان  ، وتهديد قناصاتهم1121العام 

القرار الحكومي بعد معالجة الخرق األمني اإلسراع بتنظيم المنطقة، والتي هي عبارة 
 22عن سكن قديم وعشوائي وبساتين صبار وخضار وفواكه، وبالفعل صدر المرسوم 

األولى  من مساحة العاصمة، المرحلة %21الذي حدد مرحلتين لتنظيم ما يعادل 
تشمل تنظيم منطقة شرقي المزة، والتي تضم المناطق الواقعة شمالي المتحلق 

هكتارًا. أما المرحلة الثانية،  121الجنوبي في المزة وكفرسوسة، وهذه مساحتها 
فتشمل مناطق جنوبي المتحلق في المزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا والقدم، 

 هكتارًا. 441وهذه مناطق تقارب مساحتها الـ

تنظر الحكومة إلى هذا المشروع، مع دخوله حيز التنفيذ، على أنه الخطوة العملية 
األولى في مرحلة إعادة اإلعمار، وأكثر من ذلك فهو اليوم يشكل النواة الرئيسية 
إلعادة إعمار ما دمرته الحرب في محيط دمشق القريب، واألنموذج األمثل الذي 

فظات، وذلك تبعًا لمعلومات خاصة تتحدث عن شمول يمكن تعميمه على باقي المحا
المشروع ألحياء ومناطق جديدة في العاصمة كحي جوبر الشهير، وتطبيقه على حي 

 بابا عمر في حمص وغيره، وذلك بعد إنجاز المخططات التنظيمية الخاصة.

 مقابل هذا التفاؤل الرسمي بالمشروع ونتائجه المرتقبة، فإن هناك انتقادات شعبية
عالمية كثيرة توجه للمشروع، بعضها يتعلق بمصير سكان المناطق التي يشملها،  وا 
السيما أصحاب الحيازات الصغيرة، وبعضها األخر يتعلق بدخول المتنفذين وأثرياء 
الحرب على خط شراء حصص المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى إجراءات 



ء وتأمين السكن البديل المحافظة المسؤولة عن تنفيذ المشروع لجهة اإلخال
 والتعويضات وغيرها.

 مشاريع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية:-

إلى جانب بعض األنشطة الترويجية والتسويقية التي قامت بها فعاليات خاصة، 
كإقامة المعارض المتخصصة ومحاولة استقطاب شركات أجنبية للعمل في سورية، 

طلقها المجتمع األهلي وبعض المؤسسات فإن الالفت في الخطوات التحضيرية التي أ
االقتصادية الخاصة مشروعان طموحان لتدريب وتهيئة العمالة السورية لمرحلة إعادة 
اإلعمار، المشروع األول أهلي قام به مجموعة من المدربين والمتخصصين بتأهيل 
الكوادر البشرية، ويهدف إلى تدريب وتأهيل مليون شاب سوري خالل خمس سنوات، 

ر ندوات وورش عمل وحلقات تدريب موزعة في عدة محافظات، بعضها مجاني عب
، وقد بلغ عدد %11تمامًا، وبعضها اآلخر بأجور رمزية وحسومات تصل إلى 
 المتدربين أكثر من خمسين ألف شاب وتأهيل عشرات المدربين.

ي أما المشروع الثاني فهو يتم بالتعاون بين مركز المؤسسات والتحديث المؤسسات
وبين األمم المتحدة، ويهدف إلى تأهيل وتدريب عمال البناء في سورية، على اعتبار 
أن مرحلة إعادة اإلعمار ستشهد أكبر عملية بناء وتشييد لألبنية، وتاليًا فستكون 
هناك حاجة ماسة لعدد ضخم من العمالة المؤهلة والمدربة، ودون شك األولوية 

وم من معدل ضخم للبطالة تصل نسبته إلى أكثر ستكون للسوريين، الذين يعانون الي
 . %55من 

المؤشرات األولية للمشروعين وفق القائمين عليهما تشير إلى أن هناك الكثير مما 
يمكن فعله على صعيد تأهيل الكوادر البشرية، خاصة مع خسارة البالد آلالف 

الستفادة من الكفاءات والخبرات، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن اإلقبال على ا



برامج المشروعين جيد، ال بل بات يمثل أحيانًا تغيرًا مفاجئًا في التوجهات واألفكار 
والسلوك لدى شريحة من السوريين، فمثاًل هناك فتيات وسيدات يتدربن اليوم على 
بعض المهن الخاصة بأعمال البناء. في موازاة ذلك، ليس ثمة اهتمام حكومي فعلي 

المهن الرئيسية المؤثرة في مرحلة إعادة اإلعمار، وتأهيل  على صعيد رفع مستوى
وتدريب الكوادر البشرية لتعويض النقص الحاصل في اليد العاملة الخبيرة، وتلبية 

 الطلب الكبير عليها في مرحلة ما بعد األزمة.

 

 البعد اإلقليمي والدولي:-ثالثاا 

 

جميع مشاريع إعادة اإلعمار  في ظل الحاجة للدعم الفني والتمويلي واالستشاري، فإن
التي شهدتها بعض الدول اإلقليمية والدولية طوال العقود السابقة، كانت ذات بعد 
دولي، تحكمه وتديره نتائج النزاعات والحروب والتحالفات السياسية، وهذا ما حدث 

 ويحدث في العراق، جنوب السودان، أفغانستان، كوسوفو، وغيرها.

ة تؤكد أن مشروع إعادة اإلعمار سيكون وطنيًا، وبأيد ومع أن الحكومة السوري
سورية، إال أن ذلك ال يلغي حتمية الحضور اإلقليمي والدولي في المشروع، سواء 
عبر فتح الباب أمام المستثمرين والشركات الكبيرة لالستثمار في قطاعات تحتاج إلى 

لعالقات السياسية رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا متطورة، أو من خالل ما تفرضه ا
الخارجية للبالد من مصالح وروابط اقتصادية، وهذا ما يذهب إليه المسؤولون 
السوريون عندما يتحدثون عن حضور خاص ومتميز للدول الحليفة لدمشق خالل 

يران(، أو فترة الحرب رفضت السير في ركب اإلجراءات الغربية الدول التي  )روسيا وا 



، وال ننسى أيضًا الدول التي حافظت على لبريكس(الحكومة السورية )دول ا ضد
 عالقاتها مع دمشق طوال فترة األزمة مثل بيالروسيا والتشيك وغيرها.

عمليًا قد يكون هذا هو االحتمال األقوى في ضوء استمرار تشابك مصالح الدول 
على األرض السورية، لكن أي حل سياسي يتم بتوافق إقليمي ودولي يعني أن 

ستطال أيضًا مشروع إعادة اإلعمار، أو على األقل سيكون هناك تواجد  ارتداداته
آخر في المشروع، تختلف طبيعته وحجمه وشكله تبعًا لالتفاق السياسي والعالقة 

 الجديدة مع دمشق.

حاليًا، يمكن الجزم أن الخطوات العملية، التي تنفذ على األرض تمهيدًا لمرحلة إعادة 
الباب أمام الشركات الروسية واإليرانية، وبشكل أقل اإلعمار، تتركز على فتح 

الشركات الصينية والهندية، إضافة إلى فتح قنوات رسمية للتعاون في مشروع إعادة 
اإلعمار مع دول أخرى كجنوب إفريقيا والتشيك وغيرها، وهذا ما تستهدفه الزيارات 

الرسمية للمسؤولين  ، كالزياراتية التي جرت خالل الفترة الماضيةواللقاءات الرسم
 الحكوميين السوريين إلى طهران وموسكو واتفاقيات التعاون التي جرى التوقيع عليها،

مليون دوالر إلصالح البنية  451كتلك التي وقعت بين دمشق وموسكو بقيمة 
 قطاعات وشملت1125وبين دمشق وطهران في أيار من العام التحتية في سورية، 

واالتفاقيات التي وقعت مع بداية العام  واالستثمار وغيرها، طوالنف والصناعة الكهرباء
 وشملت قطاعات االتصاالت والزراعة والصناعة والنفط. ,112الحالي 

المهندس خميس دعا خالل زيارتين قام بهما الحكومة السورية رئيس  علمًا أن 
الموجودة في إليران، الشركات اإليرانية إلى استغالل الفرص االستثمارية الواسعة 

سورية، وتوسيع مجاالت التعاون بين البلدين، بدءًا من رفع معدالت التبادل التجاري 
 بين البلدين إلى المساهمة في إعادة اإلعمار.



أولى المؤشرات الدالة على أن الشركات الروسية واإليرانية سيكون لها حصة األسد 
اتيجية التي حصلت عليها االستر ادة اإلعمار كانت في بعض العقود في مشروع إع

يرانية، كالعقد الذي حصلت بموجبه شركة الغاز الروسية المعروفة  شركات روسية وا 
"سويوز نفتا غاز" على امتياز التنقيب على النفط والغاز في المياه اإلقليمية السورية، 
وانضمام نحو ثالث شركات نفطية روسية كبرى للعمل في حقول النفط التي التزال 

إضافة إلى الحديث عن تعاون مشترك لتأهيل لسيطرة الحكومة السورية،  خاضعة
قامة معمل  عدد من المعامل الحكومية كمعامل االسمدة واالطارات والنسيج، وا 

على عقد إلنشاء منظومة في موسكو أيضًا التوقيع و لتجميع سيارة الدا الروسية، 
وبين شركة روس  في سوريا لخدمات الشبكة الوطنيةالتوقيع االلكتروني بين الهيئة 

فيما كانت عقود توريد تجهيزات وقطع التبديل الخاصة . سبورت الروسيةكفورم اال
بشبكة الكهرباء السورية من نصيب الشركات اإليرانية، كما أن المعلومات الخاصة 

شركة تؤكد أن المشغل الثالث لخدمة االتصاالت الخليوية سيكون ثمرة لمعد الدراسة 
إحدى شركات  ، وبينالحكومية مشتركة تؤسس بين الشركة السورية لالتصاالت

، فضاًل عن تعاون الحكومة السورية مع إحدى الشركات اإليرانية االتصاالت اإليرانية
الستثمار جزء من مناجم الفوسفات بعد تحرير مدينة تدمر، كذلك األمر مع إحدى 

 الشركات الروسية.

في مشروع إعادة اإلعمار سيتم وفق توقعات  ودول البريكس حضور حلفاء دمشق
 المتابعين عبر الطرق التالية:

الشراكات االستثمارية واالقتصادية، واتفاقيات التعاون التي تم أو سيتم توقيعها بين -
مؤسسات الحكومة السورية والمؤسسات والجهات الحكومية في تلك الدول، لتنفيذ 

جديدة، تشغيل واستثمار مشاريع قائمة، وتوريد تجهيزات مشاريع إنتاجية وخدمية 



وسلع ومواد أولية، وتقديم الدعم الفني والتقني لمؤسسات وشركات الحكومة السورية 
 وغير ذلك من مجاالت وفرص التعاون. ،في مشاريعها

فتح الباب أمام مستثمري الدول "الحليفة" وشركاتها الخاصة، ومنحها األفضلية في -
دة من الفرص االستثمارية الكبيرة التي ستوفرها مرحلة إعادة اإلعمار، السيما االستفا

وأن سنوات ما قبل األزمة لم تسجل حضورًا الفتًا لمستثمري موسكو وطهران في 
قائمة المشاريع االستثمارية األجنبية، حيث كانت الصدارة للمشاريع الخليجية والتركية 

 والعراقية وغيرها.

ة الثنائية بين سورية وهذه الدول، سواء عبر إقامة مناطق للتجارة الحرة تحرير التجار -
الثنائية كما جرى مع إيران، أو عبر االنضمام إلى تحالفات إقليمية أنشأتها الدول 
الحليفة كطلب االنضمام الذي يشاع أن سورية بصدد تقديمه إلى االتحاد األورراسي 

 أو إلى منظمة شنغهاي...الخ.

ت العمل واالستثمار، التي يمكن أن تشكل أولوية مشتركة للحكومة السورية أما مجاال
 :والشركات األجنبية خالل مرحلة إعادة اإلعمار، فهي يمكن أن تكون كالتالي

إصالح وتشغيل واستثمار حقول النفط والغاز وخطوط النقل، والتي تعرضت -
ار صراع المجموعات ألضرار فادحة، مباشرة بتخريبها وتدمير تجهيزاتها في إط

المسلحة للسيطرة عليها، واستهداف طائرات التحالف لها، وغير مباشرة من خالل 
 عمليات االستنزاف واالستثمار غير العلمي التي تعرضت لها خالل سنوات الحرب.

وفي هذا المجال تبدو حظوظ الشركات الروسية األكثر حضورًا، أو أنها ستحظى 
االستثمار في قطاع النفط والغاز، ثم تأتي الشركات  بالنصيب األكبر من مشاريع

 اإليرانية والصينية.



إعادة تأهيل وتدعيم منظومة الطاقة الكهربائية، بدءًا من محطات التوليد وانتهاًء -
بخطوط التوزيع الخاصة بالمستهلكين على امتداد الجغرافيا السورية، وهنا تحضر 

العامل بعضها حاليًا على تطوير وتدعيم عمل  الشركات اإليرانية والهندية والصينية،
بعض محطات التوليد، أو توريد التجهيزات التي تحتاجها الشبكة الكهربائية، ووفق 
المعلومات فإن مستودعات وزارة الكهرباء السورية مليئة باليوم بهذه التجهيزات، التي 

ح ما تتعرض له تم استيرادها من الدول الحليفة، األمر الذي جعل من عمليات إصال
االتفاق ، هذا إضافة إلى الشبكة من أضرار نتيجة المعارك يتم دائمًا بزمن قياسي

، سواء مع الجانب اإليراني الستكمال تنفيذ استكمال تنفيذ المشاريع الكهربائيةعلى 
، أو  مع الجانب الهندي، وتحديدًا 2والتحضير لمشروع محطة جندر 1محطة جندر

فق عليها في محطة تشرين الحرارية مال تنفيذ األعمال المتشركة بهارات، الستك
 وغيرها.

بناء الشركات والمصانع الحكومية، خاصة وأن هناك رغبة حكومية بإطالق مشروع -
وطني إلصالح القطاع العام الصناعي، فهناك شركات متوقفة منذ سنوات ما قبل 

سنوات الحرب بفعل األزمة بسبب خسائرها الكبيرة، وشركات أخرى توقفت خالل 
تعرضها للتدمير ونهب خطوط إنتاجها، ولذلك فإن رؤية الحكومة المعلنة تقوم على 
إعادة بناء القطاع العام الصناعي وفق معايير جديدة، تنطلق من الدور االقتصادي 

 الجديد للدولة في المرحلة القادمة، ومن االستثمار الناجح والرابح.

مية والبنى التحتية االستراتيجية، كإعادة تأهيل وتطوير إصالح وتشييد المرافق الخد-
شبكة الخطوط الحديدية، المرافئ، المطارات، وغيرها. ومثل هذه المشاريع تحتاج إلى 
مكانيات خاصة قد تتوفر لدى عدد معين من الشركات السورية، لكنها لن  خبرات وا 

الالزمة  األرضية تكون قادرة على إنجاز جميع المشاريع ضمن فترة زمنية توفر
 مشاريع أخرى.ب لالنطالق



مشاريع بناء المجمعات والضواحي السكنية، فالتقديرات األولية غير الرسمية تشير -
لى نزوح نحو   ,إلى تضرر ما يقرب من مليوني منزل بشكل كامل أو جزئي، وا 

ماليين شخص إلى الدول المجاورة،  2ماليين شخص داخل البالد، ولجوء نحو 
وبالتالي فإن إحدى أهم أولويات مرحلة إعادة اإلعمار وترسيخ االستقرار تتمثل في 
حل مشكلة النازحين والالجئين عبر تأمين عودتهم إلى مناطقهم وتوفير المسكن 
المالئم، وتحقيقًا لهذا الهدف تتحرك حاليًا جهات في المجتمع األهلي بالتعاون مع 

قة الصنع، إنما التحدي األساسي في نجاح هذا الحكومة الصينية لتوفير أبنية مسب
المشروع يكمن في توفير المرافق الخدمية والبنى التحتية، والتي هي ذات تكلفة 

مكانياتها الذاتية. ،مرتفعة  قد ال تكون الحكومة السورية قادرة على تنفيذها بمواردها وا 

ء مجمعات سكنية في كما أن العديد من الشركات الهندية أبدت مؤخرًا رغبتها في بنا
حيث قام مدير ومؤسس شركة "مادوكون" بزيارة سورية مؤخرًا ولقاء عدد من  سورية،

ألف وحدة سكنية، األمر الذي  15استعداد لبناء المسؤولين، معلنًا أن شركته على 
ربما شجع وزير األشغال العامة السوري وعدد من مديري المؤسسات المعنية 

لمناقشة سبل ومجاالت التعاون في مجال اإلسكان وتنفي  باإلسكان، لزيارة الهند
 المشاريع.

وبعيدًا عما تخطط له الحكومة السورية، تحاول مجموعات اقتصادية محلية مقيمة في 
الخارج، وأخرى إقليمية ودولية، إضافة إلى المنظمات الدولية أن ترسم لنفسها مساحة 

ار البالد، فمثاًل هناك شركات من تمكنها من أن تكون جزءًا من عملية إعادة إعم
كما أكد  جنسيات عديدة يجري تأسيسها في دول مجاورة لسورية استعدادًا لهذه العملية

، وهناك رجال أعمال الخبير االقتصادي فادي عياش في محاضرة اقتصادية له
لمرحلة إعادة اإلعمار، كمجموعة دبي التي يمون في الخارج يتحضرون سوريون مق

ومن بعض المستثمرين  السوريين المقيمين في الخارج المستثمرينتضم عددًا من 



عقدت اجتماعًا لها في عاصمة كوريا الجنوبية خرجت  المجموعة، وهذه الخليجين
، في حين أن هناك  على إثرها بمشروع إلعادة إعمار سورية سمته بمشروع "سيؤول"

ن لدور ما طمحو لكنهم ي ،ال أعمال أخربن ظلوا بعيدين عن التجاذبات السياسيةرج
، فيما تنكب المنظمات الدولية على تقديم وصفتها المعتادة لمثل في المرحلة القادمة

هذه المشاريع من خالل إصدارها تقارير واقتراحات وتصورات لما يمكن أن تكون 
احها أو فشلها بحسب ما يرى خبراؤها، وهذا عليه عملية إعادة اإلعمار، ومقومات نج

، والتي كانت قد "اإلسكواتبلور بوضوح مع مشروع "أجندة سورية" الذي ترعاه منظمة "
حاماًل  ،نائب رئيسها عبد اهلل الدردري إلى الحكومة السورية 1122في العام أوفدت 

كما يتضح اهتمام  ،إليها عرضًا لتمويل مشروع إعادة اإلعمار قوبل بالرفض
تقارير البنك والنقد الدوليين المنظمات الدولية بمشروع اإلعمار السوري من خالل 

 .عن سورية

 

 الصعوبات والتحديات:-رابعاا 

 

في ضوء ضخامة مشروع إعادة اإلعمار المنتظر، واآلمال المعلقة على نجاحه 
تبرز جملة من الستعادة سورية استقرارها السياسي واالقتصادي واالجتماعي، 

التحديات والصعوبات، جزء منها مرتبط بالمشروع بحد ذاتها، والجزء األخر متعلق 
بالتطورات الخاصة باألزمة السورية ومستقبلها إقليميًا ودوليًا. ولذلك فإنه من 
الضروري أن تسعى الحكومة السورية إلى فتح نقاش وحوار واسعين لبيان طبيعة 

قع مواجهتها، وسبل معالجتها بما يجنب المشروع أي التحديات والصعوبات المتو 
 تأثيرات سلبية.



إن انتهاء األعمال العسكرية والتوصل لحل سياسي لألزمة، ال يعنيان أن البالد -2
ستكون على موعد قريب مع استعادة األمن الكامل، إذ من المتوقع استمرار بعض 

ول تعارض أي حل ال األوضاع المخلة باألمن، فهناك مجموعات وتنظيمات ود
يحقق أهدافها كاملة، وتاليًا فهي ستعتمد على سياسة استنزاف مؤسسات الدولة، 

 وعرقلة أي مشروع من شأنه تثبيت دعائم الوضع السياسي الجديد.

ومن هنا، فإن أهم تحد ينتظر مشروع إعادة اإلعمار يتمثل في سبل التغلب على 
ترامي األطراف جغرافيًا واقتصاديًا التهديدات األمنية، خاصة وأن المشروع م

واجتماعيًا، ولذلك فإن حدوث تأخير في بعض مراحل التنفيذ أو في بعض المناطق 
 دون غيرها أمر متوقع.

حاجة المشروع لتمويل كبير قد يتجاوز عند التنفيذ التوقعات الحالية، والتي تتباين -1
ن أيًا كان حجم التمويل تبعًا لتقديرات الخسائر المعتمدة من قبل كل جهة، لك

المطلوب للمشروع، فإن حجم التخريب والتدمير اللذين طاال الثروات والموارد الوطنية 
الرئيسية، وهجرة رؤوس األموال السورية نحو الخارج، ورفض الحكومة السورية 
االقتراض من المنظمات الدولية واالرتهان للعروض الغربية المقدمة، كل ذلك يجعل 

األموال الالزمة للمشروع يمثل تحديًا ليس سهاًل. ال بل وتزداد صعوبته مع من توفير 
الخسائر التي منيت بها الدول المنتجة للنفط، ومن ضمنها الحليفان الروسي 

 واإليراني، وذلك جراء تهاوي أسعار النفط خالل الفترة الماضية.

قترحات من شأن وفي هذا السياق، يطرح اقتصاديون على الحكومة السورية جملة م
تنفيذها المساهمة في توفير التمويل الالزم، وأبرز تلك المقترحات بحسب الدكتور 
عابد فضلية األستاذ في كلية االقتصاد بجامعة دمشق تأسيس صندوق حكومي 
إلعادة اإلعمار تشارك فيه الحكومة وشركاء سوريين وغير سوريين، إنشاء مصرف 



وطني إلعادة اإلعمار، تشجيع إنشاء صناديق استثماري تشاركي يسمى المصرف ال
 استثمارية أو محافظ استثمارية لغايات تنموية محدودة، وغير ذلك من المقترحات.

أي حل لألزمة السورية ال يضمن استعادة البالد لمكانتها الجغرافية االقتصادية، -2
ربية كافة وسيطرة الدولة على جميع منافذها الحدودية البرية، ورفع العقوبات الغ

قديمها وحديثها، فإن ذلك من شأنه أن يضع مشروع إعادة اإلعمار في مواجهة 
صعوبات عديدة أبرزها عرقلة توفير احتياجات المشروع من المستوردات بأقل كلفة 
ممكنة، ضياع استثمار المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة بما يخدم مشروع إعادة 

والمساهمة في تنمية المناطق المدمرة  يرادات الماليةاإلعمار لجهة توفير جزء من اإل
 ، وعدم تسهيل استيراد المستلزمات التي يحتاجها المشروع.القريبة من الحدود

وهذا ما تشير إليه دراسة أعدها حركة ليندون الروش العالمية ناقشتها فيها محاور 
 مجددا، التركية السورية الحدود تفتح إعادة إعمار سوريا، إذ أكدت الدراسة أنه "حينما

 أوروبا بين السرعة عالية الحديد لسكك الطرق تقاطع مركز السوري الشمال سيصبح
 في بالحرب المدمرة المناطق الى جديدة طاقة ستجلب الحقيقة هذه. وأفريقيا ومصر
 بناء يمكن المدن هذه من واحدة كل في. وحماة وحمص وحلب السوري الشمال
 القطار مثل الحديد سكك تقنيات أحدث باستخدام بسرعة جديدة نقل منظومة

 وكثافة عالية وكفاءة سرعة المغناطيسية المنظومة لهذه(. ماجليف) المغناطيسي
 لتجنب أعمدة على األرض عن ترتفع جسور على بنائها يمكن أنها كما. أعلى طاقة

 وكذلك األرض على التحتية البنية شبكات من وغيرها الطرق حركة مع التقاطع
 شبكة بناء حال في األرض سطح تحت المطمورة التاريخية اآلثار وتدمير حفر تجنب
 مترو شبكة ببناء الشروع عدم إلى أدت التي هي المشكلة هذه مثل. مثال انفاق مترو
 األساسية التحتية البنى من وغيرها المحلية النقل شبكة إن. مثال دمشق في أنفاق

 كلها سوريا غرب عبر جنوبي ـ شمالي تنمية ممر في وأريافها هذه المدن سيدمج



 خطوط ربط سيمكن ذلك، إلى وافريقيا. باإلضافة أوروبا بين النقل حركة مستفيدًا من
 بإيران المار األوسط الجديد" الحرير "طريق خط وأوروبا على الصين بين التجارة
 الهند إلى روسيا من الجنوبي" الشمالي "الممر مع يتقاطع والذي تركيا إلى والعراق
يران، واذربيجان القوقاز عبر  األسود البحر سيرتبط كما. بسوريا ربطه سيمكن وا 

 لخط“ النهائية المحطة يعتبر الذي تركيا، شمال في سامسون ميناء عبر بسوريا
 بحر على لتوانيا في كاليبيدا ميناء من والممتد اآلن، بناؤه المزمع الجديد ”الفايكينج
 إلى البلطيق بحر ومنطقة واسكندنافيا السويد من التجارة سيجلب والذي البلطيق،
 .األوسط" والشرق األسود البحر

إن معالجة مشكلة النازحين والالجئين بما يضمن عودتهم إلى مناطقهم وقراهم  -1
وتوفير سبل العيش الكريمة لهم، تمثل أولوية متقدمة على غيرها في مشروع إعادة 

ال ف إن المشروع قد يفقد مصداقيته وزخمه وتأييده الشعبي، ويحوله إلى اإلعمار، وا 
مشروع فاقد لألمل واالستمرارية كما حدث في دول أخرى. لكن يجب االعتراف أن 
معالجة مشكلة النازحين والالجئين ليست بتلك السهولة التي يتوقعها البعض، وذلك 

التي تتجاوز وفق التقديرات غير بالنظر إلى األعداد الكبيرة المتضررة من المشكلة، و 
لى حجم الدمار الذي طال المناطق  الرسمية نصف عدد سكان البالد من جهة، وا 
السكنية التي هجرها سكانها وما تتطلبه من أموال إلعادة تأهيل وبناء المنازل 
والمرافق الخدمية والبنى التحتية من جهة ثانية، فضاًل عن التسييس اإلقليمي والدولي 

 ف.للمل

أكثر ما يتهدد مشروع إعادة اإلعمار، وحرفه عن تحقيق طموحات السوريين  من-5
وآمالهم، يتمثل في أشكال الفساد الكثيرة التي يمكن أن يشهدها المشروع، سواء في 
التنفيذ غير المطابق للمواصفات والمقاييس أو التعهدات والعقود التي تمنح لشركات 

يدفع نحو مثل هذه المخاوف يكمن في وأشخاص دون آخرين أو على حسابهم. وما 



ارتفاع نسب ممارسة الفساد خالل سنوات الحرب في القطاعين العام والخاص، وعدم 
اعتماد الحكومات المتعاقبة خطوات جادة وعملية لمكافحة الفساد، فكيف الحال مع 

 مشروع تفوق تكلفته موازنة البالد لعشرين عامًا؟!.

رية العتماد مبادئ ومعايير تضمن الشفافية والمساءلة وعليه فإن اتجاه الحكومة السو 
طالع الرأي العام باستمرار على كل التطورات المتعلقة  في تنفيذ مراحل المشروع، وا 
بالمشروع وبما يثار حوله من مالحظات ومعلومات وأخبار، يمكن أن يقلل من 

على األقل  المخاوف المثارة حول امكانية تمكن الفساد من اختراق المشروع، أو
 ضبطه ومنع انتشاره ليصل إلى مواقع تنال من مكانة المشروع لدى السوريين.
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