ورقة نقاش ()٥
لن ننتظر أح ًدا :آفاق وتداعيات إعادة اإلعمار العشوائية يف سوراي
فابريس بالنش
األستاذ املساعد جبامعة ليون ٢
ورقة نقاش مقدمة لورشة العمل "سياسات وأمناط إعادة اإلعمار يف سوراي" ،جنيف ،سويسرا٨-٧ ،فرباير ٢٠١٩

مركز جنيف للسياسات األمنية ()GCSP
مؤسسة دولية أتسست عام  ١٩٩٥بعضوية  ٥١دولة  ،هدفها الرئيس تعزيز السالم واألمن والتعاون الدويل من خالل
برامج تعليم املهارات التنفيذية ،واحلوار وحبوث السياسات التطبيقيةِّ .
ويدرب مركز جنيف للسياسات األمنية املسئولني يف احلكومة،
والدبلوماسيني ،والضباط العسكريني ،وموظفي اخلدمة املدنية الدولية ،وموظفي املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص يف جماالت
األمن والسالم الدوليني ذات الصلة.
مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية
مرجعا للسياسات العامة اليت تؤثر
مؤسسة حبثية وسياسات هدفها تقدمي فهم موضوعي لسوراي واملنطقة؛ سعيًا ألن تصبح ً

على املنطقة .بدأ املركز يف نوفمرب عام  ٢٠١٣يف إسطنبول برتكيا .وأصدر دراسات وموجز سياسات تتعلق ابلشئون السورية
واإلقليمية من حيث السياسات ،والتنمية االقتصادية ،واإلدارة احمللية .كما يدير املركز مناقشات املائدة املستديرة ،وحلقات دراسية،
انتظاما ومنهجية ب ني قادة املستقبل يف سوراي .وتدعم أعمال املركز آليات صنع القرار ،وتقدم
وورش عمل تعزز ثقافة صنع قرار أكثر ً

حلوالً عملية وتوصيات سياسة لصنَّاع القرار ،وتكشف التحدايت يف سياق الوضع السوري ،وكذلك تتوقع سيناريوهات وحلوالً
بديلة.
فابريس بالنش
فابريس بالنش هو أستاذ مشارك جبامعة ليون يف فرنسا .عمل ساب ًقا كزميل زائر مبعهد هوفر ( ،)٢٠١٨-٢٠١٧وهو

جغرايف سياسـي متخصص يف الشرق األوسط .كما كان ساب ًقا مدير املرصد احلضري ابملعهد الفرنسـي للشرق األدىن ببريوت يف

ومديرا جملموعة  GREMMOالبحثية عن منطقة البحر املتوسط والشرق األوسط جبامعة
الفرتة من  ٢٠٠٣حىت ً ،٢٠٠٧
ائرا مبعهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن بني عامي  ٢٠١٥و.٢٠١٧
ليون من  ٢٠١٠حىت  ،٢٠١٥وزميالً ز ً
من ضمن منشوراته "اجلغرافيا السياسية للشرق األوسط" ( ،٢٠١٤ابلفرنسية) ،أطلس الشرق األدىن ( ،٢٠١١ابإلنكليزية
والفرنسية والعربية) ،والنسخة املنشورة من رسالته يف كتاب "املنطقة العلوية والسلطة السورية ( ،٢٠٠٦ابلفرنسية)؛ ابإلضافة إىل
العديد من املقاالت حول سوراي والشرق األوسط .وقد صدر كتابه األخري /الطائفية يف احلرب األهلية السورية (ابإلنكليزية) يف
فرباير .٢٠١٨
أفادت الورشة وهذه الورقة من الدعم الكرمي الذي قدمته مؤسستا كارنيغي وروبرت بوش شتيفتونغ .وال تعكس اآلراء املوجودة يف
هذه الورقة سوى آراء كاتبها.
نشرت يف مارس ٢٠١٩
كل احلقوق حمفوظة ملركز جنيف للسياسات األمنية ومركز عمران للدراسات االسرتاتيجية
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مقدمة
مل تنته احلرب يف سوراي بعد ،إال أن جهود إعادة البناء العشوائية على املستوي احمللي بدأت فعليًّا يف العديد من املناطق
التـي توقف فيها القصف والعنف .تويل احلكومة األولوية إىل استعادة الكهرابء ،لكوهنا منخفضة التكلفة ،إال أنه من الصعب
استعادة خدمات املياه والتعليم والصحة بتكلفة أرخص وأسرع .يعتمد استئناف اخلدمات العامة واالستثمار يف مناطق النظام على
الوالء ،وهو ما يذكر ابلسياسات الطائفية يف مرحلة ما قبل احلرب .لقد تقلص تسييس جهود إعادة اإلعمار التـي تقودها احلكومة
نظرا حملدودية التمويل والقطيعة بني احلكومة واملستوايت احمللية .كما أن جهود إعادة اإلعمار على املستوي احمللي مقصورة
السورية ً
على األفراد الذين يعيدون بناء منازهلم من خالل التحويالت اخلارجية ،أو من خالل مشروعات اإلسكان منخفضة املستوى.

سيؤدي افتقاد التمويل الضخم الكايف إلعمار البنية التحتية والصناعة والصحة إىل إبطاء منو االقتصاد وسيعمق جتزئة الصناعات
وسيعيد إنتاج األسباب اجلذرية للصراع.
التحدي كبري ،واملوارد حمدودة
تتمثل أولوية احلكومة السورية يف استعادة اخلدمات األساسية -الكهرابء واملاء .خالل أايم قليلة من استعادة السيطرة
متكنت احلكومة من استعادة قدرات الكهرابء يف محص يف أبريل  ،٢٠١٤ويف حلب يف ديسمرب  .٢٠١٦حاليًا ،يعترب إنتاج الكهرابء

كافيا ،خاصة أن مولدات الطاقة مل تتأثر يف الغالب ابلصراع .لقد أعيد افتتاح حقل غاز الشعار
يف املناطق التـي يسيطر عليها النظام ً

يف ربيع  ،٢٠١٧واستأنفت مصانع الطاقة االعتماد على الغاز املنتج حمليًّا ،بدالً من الوقود الذي كانت تقدمه روسيا وإيران .لقد
أدى تقلص عدد السكان يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة من  ٢١مليون نسمة يف العام  ٢٠١١إىل  ١١مليون نسمة حالياً،
ابإلضافة إىل ضعف اإلنتاج الصناعي إىل اخنفاض معدل استهالك الكهرابء ،وابلتايل ،أصبح إنتاج الكهرابء كافيًا نسبيًّا .بيد أن

اإلنتاج الكايف من الكهرابء ال يعين املساواة يف الوصول إليها؛ إذ أن املناطق الريفية واألحياء الفقرية ومناطق املتمردين السابقة مازالت
تعاين من نقص الكهرابء .ويف الشتاء ،يسبب االستهالك الفائق ألسباب متعلقة ابلتدفئة انقطاعات أطول للكهرابء ،كما أن
السكان يف مدن مثل حلب ال زالوا يعتمدون على مولداهتم اخلاصة.
قبل األزمة ،عانت إمدادات املياه يف سوراي من املشكالت ،إال أن احلرب دمرت هذه اإلمدادات بشكل كبري .ويعترب
تعايف شبكة إمدادات املياه أكثر تعقي ًدا؛ إذ أن إصالح األضرار التـي حلقت هبا يتجاوز القدرات املالية للحكومية ،كما أهنا عملية

طويلة املدى .لقد أجرب السكان على استخدام شاحنات التخزين للحصول على املياة ،بشكل أكرب من ذلك املنتشر ما قبل احلرب.

متاما ،فقد كان من الشائع أن تكون املياه متوفرة ملدة ساعتني فقط يف معظم أحياء دمشق .كما أن الطلب على
ليس األمر جبديد ً
أيضا بسبب نقص عدد السكان ،وتباطؤ النمو االقتصادي واخنفاض حجم األراضـي التـي حتتاج إىل ري .بني عامي
املياه قد تناقص ً

 ٢٠١١و  ،٢٠١٨شهدت سوراي غزارة يف مياه األمطار أعادت ملء اآلابر اجلوفية .وعلى الرغم من ذلك ،فإن مشكالت ندرة

املياه التـي كانت حتدث يف قبل احلرب ستصبح قر ًيبا مشكلة مستعصية.
أتهيل بنية التعليم أولوية أخرى للحكومة .حيث ،أوالً ،ميكن أن يستخدم التعليم كي يكون أداة للسيطرة على السكان.

واثنيًّا ،يرغب املواطنون يف استئناف نظام التعليم الذي يعتقدون أنه الطريقة الوحيدة لتوفري فرص مستقبلية ألبنائهم .ويشجع تسيري
النظام التعليمي يف مناطق سيطرة احلكومة العائالت من الشمال الشرقي وإدلب على االنتقال إىل تلك املناطق .ويرجع هذا جزئيًّا
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إىل اخنفاض جودة التعليم يف مناطق سيطرة قوات سوراي الدميقراطية ،ولكونه مدمو ًغا بدعاية حزب العمال الكردي .عالوة على
هذا ،ال تقبل احلكومة السورية ابالمتحاانت اليت تعقد يف املناطق اليت ال تسيطر عليها .وال ميكن للطالب أن يسجلوا يف اجلامعات
السورية أو للدراسة يف اخلارج بـ"بكالوراي كردية ".ابإلضافة إىل هذا ،سامهت حقيقة فرض اللغة الكردية يف املناطق الكردية "التارخيية"
(كوابين والقامشلي ،وعفرين قبل اهلجوم الرتكي) يف ترحيل غري األكراد ،وحىت ترحيل بعض العوائل الكردية من تلك املناطق .ويف
إدلب ،حيث يتواجد التعليم بشكل أو آبخر ،ال تعرتف الدولة السورية ابلشهادات.
أما اخلدمات الصحية ،فهي أكثر صعوبة يف التنظيم وإعادة التنظيم بسبب عدم وجود األطباء املمارسني وتدمري البنية
التحتية يف املناطق التـي أعادت احلكومة السيطرة عليها .كما أن العقوابت الدولية أدت لوجود حاالت نقص يف بعض األدوية .قبل
احلرب ،كان النظام الصحي السوري على كفاية عالية .وحظت العديد من حاالت العالج من أمراض مثل السكري والسرطان
ابلدعم احلكومي .بينما حاليا ينبغي على الكثري من املرضـى أن يغطوا نصف التكاليف على األقل أبنفسهم .وهو ما زاد من إحلاح
وجود مساعدات طبية دولية.
يعتمد استئناف اخلدمات الصحية بشكل كبري على درجة والء السكان للنظام .لقد أمهلت مناطق مثل داراي وشرقي
الغوطة بسبب دعمها للمتمردين .ويف بعض املناطق ،هناك اسرتاتيجية متعمدة من النظام لطرد السكان األصليني للسيطرة على
األرض وإقامة تنفيذ مشروعات عقارية ،مثلما حيدث يف داراي .ويفضل النظام املناطق املوالية له يف توجيه األموال ،مثل املناطق
املمتدة على الساحل السوري .بيد أن احلال كانت هكذا دائما قبل احلرب .فقد كانت املناطق املقربة من السلطة السياسية أقل
أتثرا ابنقطاع الكهرابء وحصلت على املنافع أكثر من غريها.
ً
لن أنتظر أح ًدا حىت أبين منزيل
يف ظل غياب الدعم احلكومي ،يبين الناس بيوهتم أبنفسهم .حيدث هذا بدعم حمدود من الدولة ،حيث توجد مواد بناء
متاحة ابلفعل ورخيصة ،أو أموال من أسر الشهداء .بيد أن هذا غري كاف .فغالبًا ما يقدم السوريون يف اخلارج (يف املهجر أو من
الالجئني) يد املساعدة لعائالهتم داخل سوراي .وتتكلف إعادة بناء أو جتديد املنزل بضع عشرات اآلالف من اليوروهات .يف

القامشلي ،شهد شهر يناير  ٢٠١٨زايدة مضطردة يف مواقع البناء اجلديدة .واآلن يستثمر عشرات اآلالف من سكان القامشلي
الذين كانوا قد غادروا إىل العراق أو أورواب يف قطاع العقارات بسبب تسامح السلطات الكردية جتاه استخدام األراضـي .وابلتايل،
استغل الكثريون تسامح القانون احلايل وحولوا األراضـي املزروعة إىل مناطق حضرية .لقد أعيد بناء  %٩٠من أراضـي كوابين هبذه
الطريقة .مرة أخرى ،كانت أموال املهجر الكردي هي ما ساعد على إعادة البناء ،وليس احلكومة .ومع ذلك ،تغيب عن املدينة
شبكات املياه والصرف ألن البلدية ال متتلك املوارد املالية الالزمة إبعادة بنائها .قد ينجز هذا يف املستقبل أو ال ينجز.
دائما ما يعاد تدوير األموال التـي رحبت بطرق غري مشروعة يف مشروعات عقارية .وحيدث األمر نفسه
بعد كل احلروبً ،

يف سوراي اآلن .ابلنسبة ألمراء احلرب يف ضواحي املدن ،فإن هذه هي الطريقة األيسر لتدوير األموال القذرة .ابإلضافة إىل هذا،
يستويل هؤالء على املناطق املرغوبة يف مراكز املدن مبا يسمح هلم ابحلصول على الوجاهة االجتماعية .بل إن هناك مناطق خمصصة
حصرا للمشروعات العقارية مثل املزة  ٦٦بدمشق ،وهو حي فاخر األثرايء .ومع ذلك ،يعاين املشروع من مشكالت جدية بسبب
ً

أن الدولة ال متتلك األموال لتوفري البنية التحتية ،ويتشكك املستثمرين يف قدرة السوق على استيعاب اإلسكان الفاخر.
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حاليا .لقد أعاد هؤالء افتتاح أعماهلم
تتواجد الربجوازية السورية ،خاصة تلك التـي كانت تسيطر على الصناعة ،يف املنايف ً

يف غازي عينتاب برتكيا ،أو يف مصر أو يف األردن .واآلن حل أصحاب أعمال جدد حمل الربجوازية السورية التقليدية وهم من
يسيطرون على السوق حاليًا داخل سوراي .بوينما تقلص حجم السوق السورية ،ال يريد أصحاب األعمال اجلدد عودة الربجوازية
القدمية إىل سوراي ليعيدوا السيطرة على السوق أو أن يستعيدوا موقعهم يف غرف الصناعة والتجارة ويطردوهم منها .أما النخبة القدمية
اليت كانت تشكل الزابئن األثرايء ،فهي غائبة عن سوراي ،وهو ما جيعل سوق العقارات الفاخرة غري مربح على اإلطالق.
سيكون من العسري إعادة بناء الصناعة السورية ،إذ أن معظم املناطق الصناعية التـي تقع يف ضواحي دمشق وحلب ومحص
قد تعرضت للنهب .وال يريد أصحاب األعمال اجلدد أن تتجمد رؤوس أمواهلم احملدودة يف النهاية يف البنية التحتية الصناعية .لقد
تعرضت صناعة النسيج السورية لضرر ابلغ ،وكانت مرتكزة يف حلب .وعالوة على هذا ،اهنار إنتاج القطن ومن غري املؤكد عودته
بسبب ندرة املياه .ولن متتلك الدولة املوارد املالية الكافية لدعم اإلنتاج كما كانت تفعل قبل احلرب .بينما يستطيع أصحاب مصانع
النسيج استرياد القطن من اخلارج مع استمرار رخص اليد العاملة السورية ،ستزيد مشكالت البنية التحتية من تكاليف اإلنتاج.
لإلسف ،فإن النسيج السوري غري قادر على املنافسة كما كان يف الوقت احلايل.
حتدايت إعادة البناء من أسفل ألعلى
يرتكز معظم السكان واالستثمارات حاليًا يف دمشق .كما أن منظمات اإلغاثة اإلنسانية واجلمعيات غري احلكومية التـي

أيضا يف دمشق .والعاصمة السورية هي املنطقة األكثر أما ًان يف سوراي ،على العكس من املناطق الريفية
تقدم رواتب أعلى ،ترتكز ً
واملدن الصغرية حيث حيول القانون العريف واالنتقام دون عودة الالجئني والنازحني داخل سوراي .تستفيد املدن اهلادئة مثل طرطوس

والالذقية والسويداء من إعادة اإلعمار .بيد أن إعادة اإلعمار يف حلب ال زالت بطيئة ،إذ أن املليشيات املعارضة للحكومة السورية
ال زالت تسيطر على املدينة وحدودها (يف مناطق مثل إدلب وعفرين وإعزاز والشمال الشرقي) .فيما تتمتع محص مبوقع اسرتاتيجي،
دمارا هائالً واسرتاتيجية هندسة دميغرافية مجدت إعادة البناء يف العديد من األحياء .من الواضح أن النظام حياول أن
فقد شهدت ً
يقوي األحياء العلوية يف محص على حساب األحياء السنية اليت أيدت التمرد.

امتدادا الجتاهات ما قبل احلرب ،هجرة ريفية من القرى الفقرية واحملرومة ممزوجة ابضمحالل املدن الصغرية اليت
إننا نشهد ً

كانت حمرومة من استثمارات الدولة لعقود .ويبقى السؤال ما إذا كانت النخب اجلديدة من تلك املناطق قد تستثمر يف مدهنم
األصلية ،أم أهنم سيمكثون يف دمشق ويستثمرون فيها؟
إن إعادة الوصل بني اجملتمعات احمللية واملركز قد يؤدي إىل بناء عقد اجتماعي جديد .لقد سقط العقد االجتماعي ملرحلة
ما قبل احلرب؛ إذ أن املركز السياسـي كان قد توقف عن إعادة توزيع [القيم] يف اجملتمعات احمللية بداية من أوائل السبعينيات .ومع
ذلك ،حتتاج اجملتمعات احمللية إىل إعادة االتصال مع املركز السياسـي .لقد عمقت احلرب من االنقسامات الطائفية بسبب التطهري
اإلثين يف بعض املناطق ،واخلوف الذي دفع األ قليات لالحتماء يف معاقلها .لن تكون إعادة الوصل بني اجملتمعات احمللية ممكنة إال
بعودة مؤسسات الدولة .ومع ذلك ،ال متلك الدولة السورية املوازنة الكافية هلذا .فباإلضافة إىل الصعوابت املالية ،تواجه الدولة
السورية منافسة من الفاعلني اخلارجيني الذين طورت اجملتمعات احمللية روابط معهم.
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تريد احلكومة السورية أن تكون الفاعل السياسـي الوحيد يف سوراي .ولن تقبل بوجود جلنة األمم املتحدة االجتماعية لغرب
آسيا "اإلسكوا" أو البنك الدويل إال كشركاء فنيني أو ممولني .إن الدولة يف حاجة ألن تكون الفاعل الوطين الوحيد ،وابلتايل تستعيد
مصداقيتها داخل البالد وأن تقطع الصالت مع القوى األجنبية .ولكن هل الدولة السورية قادرة فعالً على إعادة بناء البالد؟ وهل

لديها القدرات الالزمة إلعادة اإلعمار؟ ليست آليات إعادة اإلعمار اليت تبناها النظام السوري هي ما توقعته أورواب والوالايت
املتحدة .فمن أ جل تعزيز موقعه ،سيكون على بشار األسد أن يعيد توزيع ممتلكات الالجئني على هؤالء الذين أبقوا على والئهم
له ،وذلك حتـى يستطيع إعادة بناء قاعدته االجتماعية .وسيصبح هؤالء الذين أفادوا من األصول اململوكة لالجئني أكثر والء ولن
يرغبوا يف عودة الالجئني .لقد قلل رحيل  ٧مليون سوري إىل البلدان اجملاورة عدد سكان سوراي إىل ما يقرب  ١٧مليون نسمة.
تبقي اهلجرة يف مشايل سوراي متصاعدة خاصة مع وجود خطر الصراع بني تركيا وهيئة حترير الشام وقوات محاية الشعب واجليش
السوري .وحىت مع انتهاء احلرب ،فعلى األرجح أن الركود االقتصادي سيدفع العديد من السوريني إىل الرحيل.
اخلالصة
ستبقى إعادة اإلعمار يف سوراي يف متباطئة وغري منظمة .وستظل االستثمارات وحتويالت السوريني العاملني يف اخلارج
هي املصدر الرئيس للدخل .أما املساعدات الدولية فستقتصر على مساعدات إنسانية من الدول الغربية ،لكن سيكون هلا أتثري غري
مباشر على االقتصاد .من انحية أخرى ،إذا مل تكن احلكومة السورية ملتزمة ابحلفاظ على نظم التعليم أو الصحة ،أو توفري الطعام،
فقد ختصص موارد ضئيلة إلعادة اإلعمار .ميكن لدولة اإلمارات العربية أن تقدم الدعم املايل كي تقوي سوراي يف مواجهة تركيا .ومع
ذلك ،فمن غري املرجح أن تكون هذه املساعدة املالية املشروطة بقطع العالقات مع إيران قادرة على إقناع بشار األسد ،إذ أنه مدين
مصدرا لدخل كبري للصناعة والزراعة السورية مبا قد يساعدها على ترميم
أخريا ،ميكن أن تكون السوق العراقية
ً
ببقائه إليران .و ً
االقتصاد.
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