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 مقدمة

رين إلى أن  خين يذهب الكثير من املؤر  
 
 ت الحربما بعد مرحلة  واملفك

 
ل سياقا

 
  شك

 
 وبني تاريخيا

 
، ويا

 ن تعيد بناء الدولةأعقالني،  يتيح للدولة التي تقع عليها هذه الحرب، وعبر امتالك لحظة وعي تاريخي  

 أم بتصحيحبالقطع مع تداعيات الحدث وتراكماته، أكان ذلك .(، سواء .)االقتصاد واملجتمع.

 ستراوالجيو  رسم الدور اإلقليمي  أم بإعادة االختالالت االقتصادية واملجتمعية، 
 
 تيجي للدولة، وفقا

 نتجتها الحرب ذاتها. ألتوازنات القوى واملصالح التي 

أن  عملية إعادة بناء ما دمرته الحرب في سورية، من األهمية  رى هذه الورقة البحثيةت ،من هنا

وخارجية هذه العملية من تحديات داخلية  بسبب ما يكتنف، بمكان والصعوبة والضرورة التاريخية

ة  أ، ليس جم 
 
واختيار نموذجها وفلسفتها، وتحديد طبيعة ونوعية التمويل  ،ها تمويل عملية التنميةقل

  ةالخارجي، والشركاء اإلقليميين والدوليين، وتعقيدات املصالح التي تستهدفها أي  
 
 عملية تمويل، وصوال

ةلى قدرة الدولة السورية على التمسك باختياراتها التنموية وهويتها إ ا وسيادتها واستقالله االقتصادي 

، فيها من التعقيدات بناء وتنمية سورية إلعادة ذلك يفتح معركة أخرى  كل   ...االقتصادي

.، ليضع .ن تولده وتنتجه من التحديات واملنعكسات السياسية االقتصادية.أبما يمكن  ،والصعوبات

 بغية الخروجمام ضرورات القبض على لحظة الوعي التاريخي، والعقالنية االقتصادية، أالدولة 

 لى إعادة البناء والتنمية.إمن من تداعيات الحرب الفاعل وال 
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ا
 حين تخدعنا املصطلحات -أول

 ؟كثر من شهية الكسل واسترخاء العقلأما الذي تثيره املفاهيم واملصطلحات الجاهزة 

.  عمار" على مسامعنا يومي  هكذا يمر  مصطلح "إعادة اإل  فاملتداول بسخاء يكبت فعل الشك 
 
عشرات  ا

 
 
 ،بنيةأبعد الخراب والتدمير ) تهدمعمار ما إمع  املرات، كما لو استحق جدارة  البداهة، فتراه مترافقا

سات(، وإعادة البنى التحتية كما لو  ،صحة ،مياه ،طرقات ،مدارس ،بنى تحتية  أمؤس 
 
ه البناء على ن

ما إحياء واملدن، القديم: بناء األ 
 
 هندسي  ذ قل

 
 يحتاج سياقا

 
، صورة الحاضرمعماري   وأا

 
يبحث  الذي ا

 
 
 وارتداديا

 
يا هو ، إذنالستعادة ماضيه، ليغلب  البعد املادي على مساراته.  1عن ماضيه، فتراه نكوص 

، حين ينتمي 
 
سات الدولية )صندوق النقد الدولي  إهكذا ليس بريئا والبنك  ،لى تلك املنظمات واملؤس 

  ومؤسسات األمم املتحدة(، التي تبنته على الدوام. ،الدولي  

 
 
، ألنه حينها، ال يغدو املصطلح بريئا

يرة أخرى من يحمل هوية غربية، مع عائلة كب

طبق التي ال تنامللتبسة  املفاهيم واملصطلحات

، مثل: على الحدث السوري  وال تشرحه

الصراع، النزاعات الدموية، ما بعد النزاعات، 

عمال العنف، أهلية واملحلية، الحرب األ 

مة 
 
صراعات طائفية... كل هذه املفاهيم امللغ

تشتغل على النيل  فهيهنا ليست بغير قصد، 

ولة عزمها وسيادتها االقتصادية، املجتمع وفدرلة الجغرافيا، لتفقد الد وتذريرمن هيبة الدولة 

س لديمومة التوترات السياسية والحروب املستقبلية ) !وتؤس 
ٌ
ْسوة

ُ
(، فهنا ولنا في لبنان والعراق أ

ها و اجتماعية، أعلى  رسم مسارات تنموية  للقدرةو أ للرؤيةفي حالة انعدام  تصبح الدولة مجرد إذ إن 

عمار إعادة اإل  تكتس يالسياسية. هنا  اإلقطاعاتأداة لتوزيع الحصص واملنافع والريع  وتوازن 

لى ارتجال املدن التجارية الضخمة، إقرب أهوية حداثوية هي  ذلك لبناء، رأس املالاملعاصر صداقة 

 ومصاهرة النخب املالية املستحدثة، عبر الوالدات الشرسة للحرب وتداعياتها.

                                                             
إعادة اإلعمار : في إعادة اإلعمار"حول الرؤية الفلسفية للمعنى والتاريخ واملفهوم إلعادة اإلعمار يمكن مراجعة سنان حسن،  1

 وما بعدها. 5ص  .2018نيسان/أبريل  18 ،لألبحاث والدراسات دمشقمركز ، "بين تفكيك وإعادة تشبيك مداميك الجدار

http://bit.ly/2ZvoO7c  

بمصطلح لنستبدل مصطلح "إعادة العمار" 

 وطنيّ 
ا
، "إعادة البناء"، ونحّمل املعنى بعدا

ا
ا

فراد أنتاج مجّمعات تنموية، تأخذ الناس و كإ

، في بناء نموذج حياة املجتمع للتفاعل اإليجابّي 

دماجهم في بيئة تنموية، إيحترم الناس، ويعيد 

 .نتاج تنموية كاملةإترتقي لدورة 

http://bit.ly/2ZvoO7c
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  ،"إعادة البناء" بمصطلح آخر هوإعادة االعمار" " بدل مصطلحلنست
 
ل املعنى بعدا ونحم 

عات تنموية تأخذ الناس و وطني   ، كإنتاج مجم 
 
 في بناء نموذج حياة ،فراد املجتمع للتفاعل اإليجابي  أا

 واجتماعي  دماجهم في بيئة تنموية، اقتصادي  إيحترم الناس، ويعيد 
 
 وثقافي  ا

 
، ترتقي لدا

 
نموية تنتاج إورة ا

 و أحياء تنموية جديدة على أبناء مدن و ب ؛ ذلككاملة
 
 إطراف املدن وفي الريف، متكاملة ذاتيا

 
نتاجيا

، قادرة على إعادة 
 
 ،مؤسسات خدمية ،مدارس ،نتاج دورة الحياة االقتصادية )بنى تحتيةإوخدماتيا

 إسكان للعاملين وذوي الشهداء والجرحى واملعاقين...(.  ،معامل ،مستشفيات
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ا
 ؟أّية تنمية، وأّي تمويل -ثانيا

 
 
 تاريخي  تشك

 
 إلطالق عملية تنمية، ليست ل عملية إعادة البناء سياقا

 
 ومجتمعيا

 
، كيفما اتفقا

، واملجتمعي   الذاتي   ز عوامل النمو  التي تستهدف التنمية املستدامة العادلة والشاملة، وتحف   إنما تلك

ها تنمية قادرةس سلطة القانون والقضاء ومحاربة الفساد. وتكر   على إعادة صياغة وتنظيم البناء  إن 

س ي واملجتمعي     املؤس 
 
 عل ،وتعزيز املسؤولية األخالقية والوطنية ،ةألهداف تنموي   وفقا

 
ى وقادرة أيضا

و الفشل أخفاق اإل  تجاوز  على قاعدةبناء  تلبية االحتياجات القطاعية واإلقليمية واملجتمعية، 

تنمية، تقع في تضليل أو انحياز  أن تكون  فال تعدووإن لم تفعل ذلك،  نماء السابق.وعوز اإل  التنموي  

دة تحسين على قاعتقوم تنمية اقتصادية واجتماعية،  لذلك يجب أن تكون ، االقتصادي   النمو  

)الصحة  وتلبية احتياجات املجتمع من اإلنجاز التنموي والخدمي   ،مستوى املعيشة ومستوى الحياة

والتعليم والخدمات الضرورية(، والحد  من تزايد الفقر وعدم املساواة واالستبعاد والتفاوت في توزيع 

م عملية إعادة البناء فرصة تاريخية للحكومة واملجتمع، لتصحيح كل االختالالت  الثروة. وبذلك تقد 

  التنموية، وتصويبها نحو املزيد من العدالة االجتماعية.

ه ،حينها يطرح سؤال التمويل نفسه أّي تمويل؟
 
 لعملية إعادة البناء بقْد  بعُد ليس  إن

 
ر تمويال

ة ي  تمويل، بل القادر على بناء القدرات الفردي  أها، ولذلك ليس لعملية التنمية ذات   تمويٌل ما هو 

يكر س الذي و لى حالة عدم االستقرار، إوالسالم والحيلولة دون االرتداد  األمنتحقيق و  ة،واملؤسساتي  

ُخ نصاف، إعوائد التنمية بمساواة و  ويوز عة، العدالة االجتماعي   املزيد من  
السيادة الوطنية  ويرس 

 .والتنموي   واالقتصادي   واستقالل القرار السياس ي  

، نصل في السياق العمالني  هذا، و التمويل األجنبي  مال يقد  : مفادها لى نتيجة مبكرةإ والتاريخي 

  ،القروض واملنح الصندوق والبنك الدوليان( ،سات املالية الدولية)تمويل املؤس  
 
ملشروطية  وفقا

  ،2اقتصادية وسياسية
 
 تنمويا

 
نحو الخارج، أي نزيف  بتوجيه التنميةتلك التي تنتج وتكرس فشال

 ) املوارد والثروات نحو املزيد من التبعية للخارج، ولصالح النخب املالية املحلية الثرية.
 
 ال حصرا

 
تمثيال

 لبنان والعراق(.

  

                                                             
 .2016، خريف 15 ، العددمجلة بدايات، "إعادة البناء بعد النزاعات مثال فلسطين"توفيق حداد،  2
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ا
 استراتيجّية إعادة البناء والتنمية   -ثالثا

: استدامة األمن، العدالة ةأربعة مرتكزات أساسيّ عادة البناء على إتقوم استراتيجية 

كما ، )اإلدارة الرشيدة للمؤسسات(الحوكمة واملشاركة و  ،واالقتصادي   واملصالحة، الرفاه االجتماعي  

البناء  –والتنمية على قاعدة املصلحة الوطنية في تعزيز الرؤية االستشرافية إلعادة البناء تقوم 

 وتعزيز منظومة ،، أي إعادة بناء االنسانواالجتماعي   االقتصادي   طار التنموي  اإل  – النهضوي الوطني  

 لى البناء االقتصادي.إ، ثم االنتقال وقيم االنتماء الوطني  

رة ينبغي   :3ن  يرتكز في املرحلة األولى علىأوهذا يعني أن مفهوم إعادة إعمار املناطق املدم 

   كإعادة تأهيل قطاعات اإلنتاج من زراعة وصناعة واإلنتاجي   املادي   البعد االقتصادي ،

وشبكات  ،وخدمات، بعد إعادة بناء شبكات الطرق والجسور واألنفاق التي لحقها دمار واسع

 املياه والكهرباء وغيرها.

   من الحرب )الجريح  ة، ذلك املتضرر الفعلي  العناية باإلنسان ومؤسساته التربوية والقيمي

، التركيز على عملية املصالحة والتسامح وعائلة الشهيد، الالجئ والنازح واملشرد واملهاجر(، ثم  

بحيث يعد  تكريس األمن الداخلي  خرى،أو االرتداد مرة أوضمان االستقرار، وعدم النكوص 

ة في مرحلة البناء والتنمية.واالستقرار املجتمعي أو   لوي 

 إلعمار، من مدارس ومعاهد إيالء املؤسسات التربوية والتعليمية أهمية قصوى في إعادة ا

  واملتضررين واالهتماملعالج الجرحى  مع استمرار البرنامج الصحي   ،وجامعات
 
عن  بهم، فضال

لتتحمل عبء  ،ديدواملراكز الصحية وإعادة تأهيلها من ج املستشفيات التركيز على تجهيز

 املرحلة الجديدة.
  

                                                             
. 2018 أبريل/نيسان 5، شبكة النبأ املعلوماتية، "النزاعاتإعادة االعمار والتنمية بعد جميل إبراهيم، " 3

https://annabaa.org/arabic/rights/14801  

https://annabaa.org/arabic/rights/14801
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ا
 تحديات تمويل إعادة البناء -رابعا

د استراتيجية ورؤية )رغم أولوية ذلك(، بل هي سياسات عملية إعادة البناء ليست مجر   إن  

الدول الخارجة  ن  أوبرامج ومشروعات ستحتاج إلى برنامج تمويلي كبير لوضعها في سياق التنفيذ، بيد 

 ال تتوافر من الحرب 
 
ال يمكن تنفيذ سياسات إعادة  إذاألموال الكافية لتلك العملية،  لديها عادة

ة أو االحتياطيات املالية املوجودة لدى تلك الدول فقط، لذلك، فاإليرادابوساطة البناء   ن  إت املحلي 

 الدعم الخارجي . وهنا املعضلة، ألن  الخارجيينالدول ستكون مضطرة لالعتماد على الدعم والتمويل 

ه ،يطرح إشكالية كبيرة وتاريخية
 
 4دعم متداخل ومرتبط بشبكة مصالح معقدة ومتناقضة ذلك أن

 واالقتصادي   على املستويين السياس ي  
 
املساعدات الثنائية،   عن طريق، فقد يكون هذا الدعم مباشرا

 إلىأو دعم املنظمات غير الحكومية؛ أو 
 
عة، مثل استنادا الصناديق التي تديرها  :آليات التمويل املجم 

ه إلى املنظمات  األمم املتحدة؛ والتمويل املوج 

مات غير الحكومية املنظ غير الحكومية، أو

ويمكن أن يتم التمويل عبر  الدولية،

األمر الذي  وغيرها، الخارجية االستثمارات

ض تناق   في مغامرة ُيدخل عملية البناء

 وتعار  
 
ى غالبا

 
 في:  ض مصالح هذه األطراف مجتمعة، والتي تتجل

ي األ إ بالقرارات السياسية: عالقة التمويل الخارجيّ  .1  محاولة الدول ول على ذ ينطوي التحد 

 
 
ينطبق هذا على سياسات الحكومة املانحة مهما  ربط التمويل بالقرارات السياسية، وعادة

 كان موقفها من الحرب.

ذة:تشابك وتعد   .2
ّ
ي الثاني في كيفية توجيه املوارد املالية إلى  د الجهات املنف

ل التحد 
 
يتمث

  
فهناك قائمة واسعة من وكالء ذي إعادة البناء املحليين واألجانب. جهات ومديري ومنف 

 التيالقادرين على تنفيذ سياسات إعادة البناء  والوكالء املحليين ،القطاَعين العام والخاص

سات القطاع العام إلى منظومة املنظمات غير الحكومية. وبالتالي، ف كيفية  ن  إتمتد  من مؤس 

  توجيه الدعم املالي  
 
وطنية بالنسبة ألي  برنامج إلعادة ل قضية ألطراف عملية إعادة البناء تمث

 البناء والتنمية.

                                                             
مدين  :للمزيد حول تعقيد عملية تمويل وإعادة بناء ما دمرته الحرب وتشابك مصالح الفاعلين الدوليين يمكن مراجعة  4

أكتوبر تشرين األول/ 10 ،مركز مداد لألبحاث والدراسات، "نحو استراتيجيات عمل للتعافي االقتصادي في سورية"علي، 

  http://bit.ly/2XzEfJv .6،5ص  ،2018

ألطراف عملية  كيفية توجيه الدعم املاليّ  ن  إ

 
ّ
وطنية بالنسبة ألّي ل قضية إعادة البناء تمث

 برنامج إلعادة البناء والتنمية.

http://bit.ly/2XzEfJv


   

 9 فلسفة التنمية وإعادة البناء بعد الحرب

 

ي التمويل إلى إعادة  الخروج من معضلة الختالف: .3 ي الثالث في ضمان أال يؤد  يكمن التحد 

  إ
الحرب. ففي حالة  الليات نفسها التي تسببت باندالعو ينتج أراعات والحرب ذاتها، نتاج الص 

 
 
ذلك  ؛الفاعلة واملانحة الدولية في إدامة الصراعالجهات  أسهمت، الصومال والعراق مثال

 و التالعب بثقلها املحلي  أسياسات تتجاهل واقع القوى الفاعلة على األرض،  بانتهاج

ز السلطة السياسية للجماعات التي  َم عَ دَ  ما، والطائفي   في القتال، ويمكن أن  أسهمتوعز 

وحتى يومنا هذا. تلك العملية التي  2003عمار العراق بعد عام إعن عملية إعادة  ذلكيقال 

 ألم تنتج تنمية للعراق، ولم تجعله 
 
 كثر سيادة على موارده وثرواته.أو أ، قل انقساما
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ا
 إدارة عملية البناء والتنمية   -خامسا

ول التي خرجت من الحروب دقيقة لسياق عملية إعادة البناء في جميع الد  الراجعة املعند 

رة، يصعب حينها العثور على تجربة نموذجية ناجحة لعملية إعادة البناء في  ذ إكثر من دولة، أاملدم 

م التجارب التاريخي    ملانيا واليابان والعراق ولبنان ودول أوروبا الشرقية( در أول )ة ملعظم الد  تقد 
 
وسا

   وتجارب مختلفة باختالف خصائص ومدخالت ونتائج
تجربة إلعادة البناء، والدور الذي لعبته  كل 

   الدولة واملجتمع املحلي  
الحظ ذ سيُ إعملية إعادة بناء،  والقطاع الخاص والشركات الدولية في كل 

 د الخيارات في إدارة هذه العملية، ويبقى أهمها:تعد  

 ي  أذا كانت الدولة )إ الخيار األول:
 
 محوريا

 
 أة دولة( ستؤدي دورا

 
 دون – وحدهاو مركزيا

بحيث ُيسند  ،في إعادة اإلعمار –هلي  أومجتمع  من قطاع خاص   الفعاليات األساسية في املجتمع

، وصوغ الرؤية املعمارية،  وحدها موقٌع أساٌس لوضعللبيروقراطية الحكومية 
 
 ومهنيا

 
األهداف إداريا

وصياغة أطر التمويل والتنفيذ، بإدارة القطاع العام، ليكون املخطط واملمول واملنفذ، حيث ترصد 

الحكومة االستثمارات العامة في املوازنة املالية السنوية، في محاولة لتطوير البنية املؤسساتية 

،  ،للدولة، وإعادة بناء ما تهدم
 
 ليس جيدا

 
ماال حينها، قد يكون هذا الخيار إلعادة البناء خيارا ذا إ سي 

 بشهية الفساد، 
 
ذ سيأتي ذلك على حساب املشاركة االجتماعية إكان ذلك التفرد البيروقراطي مشوبا

واالقتصادية الوطنية الجامعة، وعدم تمثيل القوى االجتماعية والسلطات املحلية )األقاليم 

 واملحافظا
 
  اة ملا ُيراد إعادة بنائه.ت واملدن(، لرسم الصورة املتوخ

ة إلعادة البناء تسود  رؤية مركزي 
 
ا  تاريخي 

املراحل، من  يطغى فيها حضور الدولة في كل  

بمعزل عن الجوانب  ،التخطيط إلى التنفيذ

الرمزية والجمالية والتاريخية، وغياب 

  إذ ،االنسجام العمراني بين املناطق
ُ
وكل ت

ذلك الربحي الكبير،  التنفيذ  للرأسمال

التجارية الكبيرة التي تحظى باهتمام املستثمرين واملطورين العقاريين، كل ذلك  املواقعالستغالل 

 من جهة ثانية 
 
 من جهة،  ومتكاملة تنظيميا

 
سيأتي على حساب إمكانية بناء محاور متجانسة تنمويا

 
 
سيتي، وغراند تاون، واملخططات التنظيمية للمدن التي ستقام عالن عن ماروتا عالم واإل ل اإل )أال يشك

لتنمية ل زمال التهدف الدولة وفق الخيار الثاني 

في مجالت التخطيط  وجودها الفاعل لى تبنيإ

قل أفي سياق أكثر مرونة و  وإعادة البناء،

أطر ومؤّسسات عامة وخاصة  عبر ، مركزية

 .وإداري نسبيّ  هلية، تتمتع باستقالل ماليّ أو 
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 عن مفهوم إعادة البناء وانحيازه في غير صالح الذين طحنتهم أعلى 
 
 جدا

 
 سيئا

 
نقاض الحرب، مثاال

 أالحرب 
 
 (. ؟وال

 وهو ما نعتقد أنه الزم للبناء والتنمية،  :الخيار الثاني
ُ
  تهدف

ُ
 نيلى تبإ وفق هذا الخيار الدولة

 إ وجودها الفاعل  في مجاالت التخطيط وإعادة البناء،
 
 قل مركزية من الخيارأما في سياق أكثر مرونة و ن

سات عامة وخاصة و  عبر ،املركزي  س وإداري نسبي   هلية، تتمتع باستقالل مالي  أأطر ومؤس  ، حيث يؤس 

عني بعملية إعادة البناء امل لفلسفة التضامن واملشاركة، حين يمارس املجتمُع  هذا النموذج اإلداري  

 في رسم األطر العامة للتنمية وإعادة البناء
 
 محوريا

 
ذلك على  ؛بحيث تتحقق املصلحة الوطنية ،دورا

ك
 

بناء   ،رين من مناطقهم ومنازلهموقاطنين ومهج   أساس التركيز على تمثيل مصالح املواطنين من مال

– للفاعلين األساسيين في عملية إعادة البناءعلى قاعدة التنسيق الفاعل، ورسم جميع األدوار 

 
َ
  ولة والقطاع العام،الد   عنيين منامل

 
 إ وصوال

 
  –طين واملشرفينلى املخط

 
شركات العامة لى الإ إضافة

الهيئات األهلية، والقطاع الخاص وشركات التطوير و السلطات املحلية، و وأصحاب الحقوق، 

سات عامة يتم تأسيسها لهذا الغرض . وهذا التنسيق يمكن أن تقوم به شالعقاري   ركات خاصة ومؤس 

 أدون 
 
 في مراحل التخطيط مقارنة

 
والتمويل، بالتنفيذ  هداف ربحية، هنا يكون دور الحكومة مبدئيا

 أ على
ُ
 مناطقي   ،حددن ت

 
والبنائي  ن يتخذ التخطيط التنموي  أو و األقطاب التنموية، أمراكز املحاور  ،ا

لتحقيق ذلك االنسجام والتكامل  ،لى األسفل، ومن األسفل إلى األعلىإمسارين متزامنين من األعلى 

 والبيئة الحضرية التنموية، والتماهي بين هوية املشروع والسكان، منع االجتماعي   بين النسيج الوطني  
 
ا

 قاريين.للنزعة التجارية الربحية للمستثمرين واملقاولين واملطورين الع
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ا
 خيارات ونماذج التمويل الخارجيّ  -سادسا

ر الحكومة السورية حاجتها لتعبئة موارد مالية بحدود  مليار دوالر كتكلفة أولية إلعادة  200تقد 

تكلفة إعادة  ن  ألى إبينما تشير تقديرات املنظمات واملؤسسات الدولية ؛ عمار ما دمرته الحربإ

ةو أمليار دوالر، وبمعزل عن دقة  500لى إ 300عمار تتراوح بين  اإل  ما تحتاجه  ن  إ، ف5األرقام صدقي 

 يعادل )الحكومة السورية وسطي  
 
 2010ناتج املحلي اإلجمالي لعام ضعاف الأو قرابة سبعة أ(، مرة 6.6ا

  44 وأ(، مليار دوالر 60)البالغ 
 
 ياراتمل 9.8والبالغة  2019من حجم املوازنة العامة للدولة لعام  ضعفا

 :6مثل واإلمكانياتعلى مروحة كبيرة من الفرص  وبذلك، تتوسع دائرة مصادر التمويل الخارجي   .دوالر

  TERMLOANالقروض  .1

ر ضم لز  اتفاق لتقديم مبلغ من املال، يُ  على أساستأتي القروض 
َ
ْقت
ُ
 ب امل

ُ
 ْق إعادة املبلغ امل

َ
رض في ت

جل(. ويمكن باإلضافة للفوائد )رأسمال طويل األ  ،مواعيد محددة ودفعات متفق على موعد دفعها

ن تقوم بعقد اتفاقات مع دول مثل الصين وروسيا والهند لتقديم قروض ميسرة أللحكومة السورية 

 ،البرازيل ،الهند ،الصين ،و من بنك التنمية ملجموعة دول البريكس )روسياأو بتسهيالت ائتمانية، أ

عمار سورية، إللدول املانحة إلعادة  دولي   الدول بالدعوة ملؤتمر ن تقوم هذهأفريقيا(. ويمكن أوجنوب 

ن ذلك، وفي سياق التجربة أتحضره الدول واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية، غير 

عمار العراق إالتاريخية، يرتبط نجاحه باالتفاق الدولي على الحل السياس ي، حيث تشير تجارب إعادة 

عظم املؤتمرات الدولية للمانحين إلعمار هاتين الدولتين، لم تقدم على مدى سنوات م ن  ألى إولبنان 

 ن تأتي من: أوالقروض يمكن  كثر من عشرة باملئة مما تم االتفاق عليه في املؤتمرات.أ طويلة

  األسواق املالية والقطاع املصرفي واملؤسسات االستثمارية واملالية الكبرى )شركات التأمين

 وصناديق االستثمار(. ،والتقاعد

 سات املالية الدولية )البنك والصندوق الدوليان  ومنظمات األمم املتحدة(. ،املؤس 

 .الشركات متعددة الجنسيات برؤوس أموال كبيرة ومباشرة 

 .الدول املقرضة واملانحة املرتبطة بشروط سياسية واقتصادية 

                                                             
تذهب تقديرات األطراف املتصارعة في الحرب على سورية إلى مروحة واسعة من املبالغات الرقمية شأن املؤسسات الدولية   5

تشرين  20 ،نون بوست، "من سيتكفل بإعادة إعمار سورية بعد الحرب"بول كوكرين،  :للمزيد يمكن الرجوع إلى .واملعارضة

  http://www.noonpost.com/content/20803 .2017نوفمبر الثاني/
 تشرين األول/أكتوبر 25، لألبحاث والدراسات دمشقمركز ، "تمويل إعادة اإلعمار، االحتياجات واملصادر املحتملة"  6

2017. http://bit.ly/2IRoNEq  

http://www.noonpost.com/content/20803
http://bit.ly/2IRoNEq
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 .)املنح واملساعدات والهبات الخارجية )مالية وعينية 

 عون اإلنمائي )قروض ميسرة وفوائد رمزية لدول ومنظمات دولية(. ال 
 

 السندات .2

ها سندات عرف بأن 
ُ
خزينة طويلة  ت

 األ 
ُ
طرح لالكتتاب في األسواق العاملية، جل، ت

دفع فائدة على قيمتها 
ُ
، وتحدد االسميةت

شروط الفائدة في نشرة اإلصدار )بالعمالت 

الدول والشركات  (، وتشتريهاالصعبة

عمال، واملؤسسات املالية، ورجال األ 

ويتوقف نجاح هذه  كالسوريين في الخارج.

، واتجاهات تطوره ونموه املستقبلي   ة باالقتصاد السوري  ثقة الشركات واألسواق الدولي   العملية على

تأتي  ،في هذا السياق ية.وعلى الثقة بالحكومة السورية، وقدرتها املستقبلية على الوفاء بالتزاماتها املال

في االكتتاب على أن يسهموا عمال السوريين في الخارج يمكن لرجال األ  إذأموال السوريين في الخارج، 

و يشاركوا في تأسيس شركات أو يقوموا بإيداعات مالية كبيرة في املصارف السورية، أسندات الخزينة، 

 80أموال السوريين في الخارج تقدر ما بين  ن  ألى إوتشير التقديرات  .جنبية لإلعمارأات ك و فروع لشر أ

  20مليار دوالر، تتوزع على قرابة  120لى إ
 
 وملياري في األردن،  ومليار واحدفي البنوك اللبنانية،  مليارا

عمال صناعية أواستثمارات وشركات و  إيداعاتفي تركيا، موزعة بين  وثالثة ملياراتدوالر في مصر، 

وتجارية وعقارية. وفي املتوسط، يمكن املراهنة على وسطي تمويل من هذه األموال في عملية إعادة 

 مليار دوالر. 20 بـاالعمار 

 الستئجار .3

ر مبالغ محددة لقاء  إذنشائية(، إالت ومعدات آاستئجار أصول ثابتة ) ُيعرف بأنه ُيدفع للمؤج 

ك املنتهيةاالنتفاع من خدمات األصول املستأَجرة )تأجير تشغيلي( غير 
ُّ
شركات طيران(.  في )كما بالتمل

  وعند انتهاء العقد يكون املستأجر(. 1995)ويوجد في مصر قانون لإليجار التمويلي منذ العام 
 
را مخي 

ها للمالكأا و إعادة استئجارهأبين شراء املعدات    .و رد 
 
لصيغ  واألصول املستأجرة تخضع عادة

و ألى املستأجر(، إرباح ينتقل االنتفاع واملخاطر والتأمين واأل إذ و تأجير رأسمالي أالتأجير التمويلي )

 لى املؤجر في نهاية العقد(.إعادته إو  ،من األصل فقط باالنتفاعالتأجير التشغيلي )حق املستأجر 

أن عمال السوريين في الخارج يمكن لرجال األ 

و أفي الكتتاب على سندات الخزينة، يسهموا 

يقوموا بإيداعات مالية كبيرة في املصارف 

و فروع أو يشاركوا في تأسيس شركات أالسورية، 

 .جنبية لإلعمارأات ك لشر 
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ن تقوم ألى مليارات الدوالرات لتجديد أصولها، إنشاءات العامة التي تحتاج ويمكن لشركات اإل

  لتسهمو الدولية، أالت ومعدات من الشركات اإلقليمية آباستئجار 
 
لصيغة  في إعادة االعمار، وفقا

 .و التشغيلي  أ التمويلي   اإليجار

  7(ر)شركات ورأسمال كبي املباشر  الستثمار األجنبيّ  .4

 BOT ة لـمتعددصيغ ونماذج 

 نظام البناء، التملك، التشغيل، نقل امللكية :(BOOT) Build, Own, Operate, Transfer 

  امللكية: نظام التحديث، التشغيل، نقل(ROT) Refurbish, Operate, Transfer 

 نظام البناء، نقل امللكية: (BT) Build, Transfer  

 نظام البناء، نقل امللكية، التشغيل :(BTO) Build, Transfer, Operate 

 نظام البناء، التملك، التشغيل: (BOO) Build, Own, Operate 

 ،التشغيل، التجديد نظام البناء: (BOR) Build, Operate, Renewal of Concession 

 نظام التصميم، البناء، التمويل، التشغيل: (DBFO) Design, Build, Finance, Operate 

  ،التشييد، اإلدارة، التمويلونظام التصميم :(DCMF) Design, Construct, Manage, 

Finance 

ها  وتتميز صيغ التمويل هذه، تتيح إمكانية توسيع  إذوفر سلسلة خيارات مالية متعددة، تبأن 

تحديث البنى األساسية أو التحتية )الطرقات املحورية الكبرى، الجسور املعلقة واملائية، املرافئ و 

ارج ختمويل مشاريع التنمية باملوارد املالية الالزمة لذلك من  بوساطةواملطارات، إعادة بناء املدن...(، 

مشاركة القطاع  عن طريقلك وعجز املوازنة، وذ ين العاماملوازنـات الحكومية، ودون زيادة في الد  

  أالخاص: األجنبي 
األجنبية لالستثمار في  والشركاتد أسلوب التفاوض بين الحكومة و املحلي. ويحد 

املشاريع الضخمة الكبيرة، أسلوب التمويل واملدة الزمنية للتشغيل واالنتهاء بإعادة املشروعات 

 للشركات املمولة. و التملك النهائي  أ ،للدولة

  

                                                             
، "نظام البناء والتشغيل والتحويل"للمزيد حول تعدد صيغ ونماذج التمويل الخارجي يمكن مراجعة: أمل نجاح الشبيتي،  7

 نوفمبر/الثانيالعدد الخامس والثالثون، تشرين ، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربيةجامعة البحرين، 

  api.org/images/publication/pdfs/85/85_develop_bridge32.pdf-http://www.arab .7و6، ص 2004

http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/85/85_develop_bridge32.pdf
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ا
وى واملصالح على إعادة إعمار سورية   -سابعا

ُ
 صراع الق

و أو الغارقة أو املتدخلة أتحليل بنية القوى واملصالح الخارجية: املهتمة  يمكن على أساس

: األولى املجموعةومجموعة إقليمية. توصيف مجموعتين دوليتين  ،الفاعلة في القضية السورية

العقوبات من و أتعاني هذه املجموعة من ندرة املوارد املالية لديها،  إذيران، إروسيا والصين و 

يران(، بينما تتميز الصين بقدرات مالية واقتصادية هائلة، يمكن إ)روسيا و  والحصار االقتصادي  

ةتوظيف خبراتها الدولية في إعادة بناء سورية،  الطرقات والجسور واملرافئ  :في البنى التحتية وبخاص 

 ملحورية الكبيرة، وبناء املدن واملساكن. بينما تملك روسيا وشركات الغاز لديها خبرة والطرق ا
 
 ونفوذا

 
 
ا  يرانإونقل التكنولوجيا. وتستطيع  قوى لالستثمار في النفط والغاز السوري  يجعلها املرشح األ عاملي 

وال يصح  االستنتاج من العالقة  والحديد.لإلسمنت وإقامة مصانع  ،بناء محطات كهرباء ومياه

لم  إذو مشروطية سيادية، أية تبعية أنه قد يترتب عليها أو التمويلية مع هذه الدول، أاالستثمارية 

 
 
 استعمارية،  تكن يوما

 
م مساعدات  ر أن  تصو  ال ينبغي  لكندوال و استثمارات أهذه الدول ستقد 

 .في عملية إعادة بناء سورية ازات اقتصاديةو امتيأو خاصة، دون املراهنة على حصص أحكومية 

أمريكا ودول  تضم: املجموعة الثانية

لى ربط إ وتطمح االتحاد األوروبي وتركيا،

على األرض بعملية  العسكري  وجودها 

ليه من االنتقال السياس ي، وبما تحصل ع

يصبح أي  إذعمار، القسمة الدولية إلعادة اإل 

و من أو مساعدات منها أتقديم لقروض 

مؤسسات التمويل من و أالدول املانحة 

 بالتحكم بالقرارات االقتصادية والسياسية.
 
  الدولية مشروطا

 لالستفادة لوجستي   وتطمحاألردن ولبنان ودول الخليج،  تضم: 8املجموعة الثالثة
 
من عملية  ا

األردن  :، مثلسوريةعمار سورية. أما جيران إالنقل والخدمات التي تحتاجها الشركات الدولية في 

يوليو من العام املاض ي، تموز/هذه. ففي نهاية بطموحاتهم فقد باتوا يصر حون عالنية  ،ولبنان

                                                             
ملية االعمار في قواعد ع"حول التهافت على عملية إعادة إعمار سورية بعد الحرب، يمكن مراجعة: ستيفن هايدمان،  8

  https://brook.gs/2ILkoUD .2017 آب/أغسطس 24، معهد بروكنغز"، سورية
 

وقفت بجانب املعارضة  هناك حكومات

ودعمت اإلرهاب ضد سورية باملال والسالح 

  ،واإلرهابيين
ا
تركيا والسعودية تعتقدان،  فمثال

نهما ألى جانب املعارضة، إبحكم وقوفهما 

  سورية. ستقومان بإعادة إعمار 

https://brook.gs/2ILkoUD


   

 16 فلسفة التنمية وإعادة البناء بعد الحرب

 

 
 
ان مؤتمرا  إلعادة اإلعمار بعنوان استضافت عم 

 
، برعاية نقابة مقاولي "ةإعادة إعمار سوري" دوليا

رابلس الستيعاب الطلب الهائل اإلنشاءات ووزارة األشغال العامة. أما لبنان، فيقوم بتوسيع ميناء ط

وقفت بجانب املعارضة  كذلك هناك حكومات الذي يتوقعه املسؤولون اللبنانيون. على مواد البناء

  ،ودعمت اإلرهاب ضد سورية باملال والسالح واإلرهابيين
 
تركيا والسعودية تعتقدان، بحكم  فمثال

  سورية. نهما ستقومان بإعادة إعمارألى جانب املعارضة، إوقوفهما 
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ا
 إحداث بنية مؤّسسية إلعادة البناء -ثامنا

 هداف املتوخى تحقيقها،لجهة املهام واأل  سواء أكان ذلكحجم عملية إعادة البناء والتنمية،  ن  إ

سية، تأخذ على عاتقها التنسيق بين سياسات إلجهة حجم التمويل، يحتاج  أم طر وبنى مؤس 
ُ
لى أ

طر املؤسسية املقترحة، معظم وزارات الحكومة، هذه األ  يشارك فيهاالتي الحكومة وبرامج التنفيذ 

 
 
 تشكل مدخال

 
 لنجاح عملية إعادة البناء والتنمية، ولذلك  أساسا

 
 لى:إتنشأ الحاجة وضروريا

ذه ه" لتتولى وزارة التنمية وإعادة البناء" زارة للتنمية وإعادة البناء تسمىو و أحداث هيئة عامة، إ .1

 الوزارة القيادة والتنسيق بين وزارات الدولة املعنية ببرامج وخطط إعادة 
 
هيئة : البناء، وتحديدا

ن تملك هذه أوزارة االقتصاد، على و  وزارة املاليةو  شغال العامةوزارة األ و  التخطيط والتعاون الدولي

 وتتضمن:  ،املستحدثة، خطة الحكومة للبناء والتنمية الجهة

  إلعادة  سنوات(10وطويلة  ،سنوات 7-5متوسطة ، سنوات 3-2 )قصيرةالرؤية االستراتيجية

 مرحلة. البناء والتنمية، مع البرامج التنفيذية والتمويلية لكل  

 .الخيارات والبرامج التنموية التي تشكل الحامل التنفيذي للبرامج الحكومية 

  تشكل مرتكزات  التيالذي سيرسم السياسات االقتصادية الكلية  و النهج االقتصادي  أالهوية

 لتنفيذ البرنامج.

 .الرؤية التخطيطية املركزية واإلقليمية لتوزع مسارات التمويل التنموي 

و صندوق سيادي باسم أ ،"مصرف التنمية والستثمارحداث مصرف متخصص باسم "إ .2

رف بتلقي الرأسمال الخاص بإعادة البناء، سواء يقوم املص إذ ،"الصندوق الوطني للبناء والتنمية"

مصادر التمويل الخارجية:  أممن مصادر التمويل الداخلية: الحكومي والخاص واألهلي، أكان ذلك 

 القروض والهبات واملنح واملساعدات والقروض، وعائد االكتتاب على سندات الخزينة.

لالقتصاد الوطني، ومنه تستمد  9اقتصادّي   ونموذج   ة  ويّ ُه تبدأ الخيارات التنموية عادة بتبني  .3

ه بينالسياسات االقتصادية والقطاعية املالية والنقدية. 
 
نموذج االقتصاد الليبرالي الذي  ذلك أن

السوق االجتماعي )توليفة العدالة  واقتصاديشتغل على قاعدة وأدوات اقتصاد السوق الليبرالي، 

 االجتماعية والديمقراطية االقتصادية(، و 
 
ه حكوميا طالق إينبغي على الحكومة قبل  ،االقتصاد املوج 

                                                             
النهج القتصادي لسورية " :ندوةورقة قدمت في ، "اقتصاد السوق الليبرالي: مقاربات معرفية وفكرية"عدنان سليمان،   9

 .2014 يناير/الثانيكانون  9االقتصاد بجامعة دمشق، ، كلية "املتجددة
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ن تحدد خياراتها التنموية التي تقوم باألساس على طبيعة النموذج أعملية إعادة البناء والتنمية، 

 جنبي  الذي يحدد هوية الدولة والقطاع العام ودور القطاع الخاص والرأسمال الوطني واأل االقتصادي 

ت إ ،وحرية السوق 
 
ست له "مدرسة أذ تبن ملانيا بعد الحرب خيار اقتصاد السوق االجتماعي الذي أس 

يرهارد" الذي تسلم وزارة االقتصاد األملانية للعمل على إاالقتصادي "لودفيغ  :هم روادهاأو  ،"فرايبرغ

ن تبني خيارات تمويلية واستثمارية دون مرجعية نظرية لهوية أتطبيق أفكاره النظرية. ذلك 

 االقتصاديينللفاعلين  الرئيسةدوار قتصاد، لُتبنى على أساسها مراكز النمو االقتصادي واأل اال

لى بعثرة وتشتتت املوارد وال يحقق تنمية إ)القطاع العام والخاص واملجتمع األهلي(، سيقود 

  اقتصادية متوازنة.

مراكز ومحاور نمو تنموي تحديد  .4

 لالختالالت البنيوية 10قليميإو 
 
، عالجا

س لتنمية متوازنة  ما والتنموية السابقة، يؤس 

 على قاعدة االستمرارية واالستدامة
 
 ،جغرافيا

ومالءمة النموذج التنموي للعالقة بين 

املادية  واإلمكانياتوالجغرافيا  القطاع املادي  

 والبشرية لألقاليم التنموية.

)املدن  راكز اإلقليمية الجديدةبناء امل لىإإعادة توزيع مراكز الثقل التنموي من املدن الكبرى  .5

 
 
 ،إلعادة توزيع االستثمارات العامة والخاصة، وتوليد فرص نمو وعمل ؛ ذلك(واملناطق األقل نموا

اتواستغالل   املادية والبشرية املتاحة في كل إقليم تنموي. اإلمكاني 

ي  .6 بتوزيع القسم األكبر من ثقل الحكومة والوزارات على  الالمركزية التنموية واإلقليميةتبن 

يتحمل كل إقليم مسؤولية تحقيق االستخدام شريطة أن دارات األقاليم التنموية، إمؤسسات و 

فضل سبل للتشغيل وتحسين املستوى املادي واالجتماعي أالفاعل للموارد املتاحة لديه، لتحقيق 

 ألفراده.

ذ تحتاج كل صياغة للتخطيط إ ،ئص األقاليم السورية السبعةملزايا وخصاال االستخدام الفع   .7

لى معرفة الطبيعة والخصائص الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية إالعمراني والتنموي 

                                                             
اإلطار االستراتيجي إلعادة البناء في سورية، األسس النظرية، املقاربة الوطنية وتكامل "زياد عربش، و  صالححمد أ 10

  .2017 ،جامعة دمشق "،السياسات

https://www.aiu.edu.sy/uploads/SCMFE%202017%20~Ziad%20Ahmed%20PPP%209%20March(1).pdf  

ة تشكل مرحلة إعادة البناء والتنمية فرص

تاريخية واستراتيجية لتصحيح جملة من 

التشوهات الهيكلية والختاللت البنيوية 

 والتنموية على صعيد القتصاد واملجتمع.

https://www.aiu.edu.sy/uploads/SCMFE%202017%20~Ziad%20Ahmed%20PPP%209%20March(1).pdf
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 لتحديد املحاو إلكل 
 
 واألر قليم، تمهيدا

 
 واإلمكانياتللجغرافيا  قطاب والسياسات التنموية، وفقا

ز  ن  أذلك  ،املادية والطبيعية لكل إقليم و املجال الجغرافي املادي لفضاء كل أاالستخدام األمثل للحي 

لتعبئة املوارد املالية واملادية والبشرية ودمجها في البيئة االجتماعية  األساسإقليم، هو املدخل 

ة تاريخية واستراتيجية من هنا، تشكل مرحلة إعادة البناء والتنمية فرص واالقتصادية لألفراد.

لتصحيح جملة من التشوهات الهيكلية واالختالالت البنيوية والتنموية على صعيد االقتصاد 

ن انتقال أالحرب على سورية قد توقفت، ذلك  ن  أواملجتمع. وقد يكون من السذاجة االعتقاد 

على األرض السورية، من  دوار الحيويةاإلقليميين والدوليين املتصارعين على املصالح واأل  الفاعلين

لى الحرب الناعمة )مرتزقة وعمالء إشكال الحرب الصلبة )طائرات ودبابات...( أاستخدام صيغ و 

 للحرب، .وتجسس وموارد اقتصادية كالنفط والغاز.
 
 فاصال

 
يجعل عملية تقاسم  ما.(، ال يضع حدا

 من الحرب ذاتها.إ كثر أهمية وجدوى اقتصادية ومالية، وأشد  أإعادة البناء في سورية 
 
 يالما
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 املراجع

، لألبحاث والدراسات دمشقمركز ، "تمويل إعادة اإلعمار، االحتياجات واملصادر املحتملة" .5

 http://bit.ly/2IRoNEq .2017 تشرين األول/أكتوبر 25

 5، شبكة النبأ املعلوماتية، "إعادة االعمار والتنمية بعد النزاعاتإبراهيم، جميل. " .6

 https://annabaa.org/arabic/rights/14801. 2018 أبريل/نيسان

، خريف 15، العدد مجلة بدايات"إعادة البناء بعد النزاعات مثال فلسطين"،  .حداد، توفيق .7

2016. 

"في إعادة اإلعمار: إعادة اإلعمار بين تفكيك وإعادة تشبيك مداميك الجدار"،  .حسن، سنان .8

  http://bit.ly/2ZvoO7c. 2018نيسان/أبريل  18، مركز مداد لألبحاث والدراسات

 ورقة قدمت في ندوة: وفكرية"، معرفية مقاربات :الليبرالي السوق  "اقتصاد عدنان. سليمان، .9

 كانون  9 دمشق، بجامعة االقتصاد كلية "،املتجددة لسورية القتصادي النهج"

 .2014 يناير/الثاني

سلسلة دورية جامعة البحرين،  والتحويل"، والتشغيل البناء "نظام نجاح. أمل الشبيتي، .10

 نوفمبر/الثاني تشرين والثالثون، الخامس ، العددتعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية

2004. -http://www.arab

85/85_develop_bridge32.pdfapi.org/images/publication/pdfs/ 

 النظرية، األسس سورية، في البناء إلعادة االستراتيجي "اإلطار عربش. وزياد أحمد ،الحص .11

 .2017 ،دمشق جامعة السياسات"، وتكامل الوطنية املقاربة

https://www.aiu.edu.sy/uploads/SCMFE%202017%20~Ziad%20Ahmed%20P

PP%209%20March(1).pdf 

ألبحاث مركز مداد ل، "نحو استراتيجيات عمل للتعافي االقتصادي في سورية" .علي، مدين .12

  http://bit.ly/2XzEfJv .2018أكتوبر تشرين األول/ 10 ،والدراسات

تشرين  20 ،نون بوست، "من سيتكفل بإعادة إعمار سورية بعد الحرب" .كوكرين، بول  .13

  http://www.noonpost.com/content/20803 .2017نوفمبر الثاني/

 آب/أغسطس 24، معهد بروكنغزسورية"،  في االعمار عملية "قواعد ستيفن. هايدمان، .14

2017. https://brook.gs/2ILkoUD 
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