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-مكتب سوريا/آديناور-عقد بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد
دور األطراف الفاعلين المحليين  نوقش فيهاالعراق، ندوة مغلقة ليوم واحد 

في حين بدأ . رسم المستقبل االقتصادي لسورياواإلقليميين والدوليين في 
ضمن الجهود التي تبذلها " إعادة اإلعمار"النظام السوري باستغالل عملية 

روسيا إلعادة رد االعتبار إليه، من المهم اإلشارة إلى أن المأساة السورية 
التداول حتى اآلن بأي مشروع فعلي إلعادة إعمار لم يتم ولم تنته بعد 

أن ممارسات النظام السوري  على جميع المؤشرات تدل، محتى اليو. البالد
في المناطق التي استعاد السيطرة عليها تتسم بالطابع العقابي أو تنحى باتجاه 

نحو البحث الجدي في  أكثر من مضيها قدماً  ،إعادة المنظومة األمنية القمعية
 بجديةما يشي  عدم وجودولكن على الرغم من . يفية إعادة اإلعمارك

إنهاء معاناة  ، يبقى أنل سعيه إلى إعادة إعمار البالدإدعاءات النظام حو
. خصوصاً والغرب  عموماً  المجتمع الدولي من قبل السوريين تتطلب التزاماً 

لبلد المدمر عادة بناء هذه اإل ما يلزم من جهودعملية جمع األموال وبذل إن 
 االنكباب علىكل الجهات الفاعلة والمتمسكة بعدم انهيار سوريا  يفترض من

البحث في كيفية إنقاذها من كارثة اقتصادية، وعندها فقط من الممكن تغيير 
 .واقعها القاتم وتحديد السبل اآللية إلى معالجة مشاكلها كافة



ب لعيمكن أن تلتي الندوة رصد أهم المتغيرات ا هذه حاول المشاركون في
دوراً في رسم المسار المستقبلي لسوريا والنظر في تأثيراتها المحتملة على 

لضمان مستقبل اقتصادي ناجح  الصحيح سبيلتطور االقتصاد فيها وتحديد ال
ودعوة  ،ومزدهر لهذه الدولة المهمة في هذا الشرق األوسط المضطرب

 .  هالجهات الفاعلة والقادرة على دعمه والسير في

 

: الحرب السورية بعد ثمانية أعوام"بدأت الجلسة األولى تحت عنوان 
لوضع الراهن في ل المتحدث األول  استعراضب "وقائع سياسية وعسكرية

على الصعيد السياسي . سوريا على الجبهات االقتصادية والسياسية واألمنية
السياسي من االستقرار  تشهد سوريا اليوم نوعاً  قال إن سوريا واألمني،

حاء بأن االستقرار يسود المناطق يويحاول النظام السوري اإل ،واالجتماعي
الفوضى تلك التي ما تزال في قبضة  الخاضعة لسيطرته فيما تعمّ 

ثمة مؤشرات عدة تدل على عودة االستقرار كإزالة معظم نقاط  .المعارضة
وانخفاض التفتيش، القدرة على التنقل داخل سوريا، إعادة فتح المدارس 

إن النظام السوري يحكم سيطرته على جميع . ساعات التقنين الكهربائي
المناطق التي استعادها، لكن السوريين يرون بمنظار مختلف الوجود 

ويتقبلون األول أكثر  العسكري الروسي وذاك اإليراني في هذه المناطق
مباشراً التدخل اإليراني كان . بسبب طبيعة تدخل هذين الالعبين في الحرب

على الصعيد السياسي، . ثيراً للجدل، فيما روسيا تدخلت لدعم الدولةمو
تحسنت العالقات بين سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي فعادت حركة 

انتعشت الحركة االقتصادية المتبادلة ومعظم هذه الدول النقل الجوي بينهم و
يونيو /يرانوفي حز. على وشك إعادة بعثاتها الديبلوماسية إلى دمشق

الماضي، اعتبر وزير الدولة اإلمارتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في 



تصريح له أن قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية كان 
مارس -خاطئاً، فيما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أذار قراراً 

 هبعض الوقت لجلب وتسعى المملكة منذ ،األسد باق في السلطة"الماضي أن 
دول إن مشكلة ". ي بهدف إضعاف تحالفه مع إيرانإلى الحضن العرب

مع األسد أو مع سوريا، بل تكمن في الدور  تمجلس التعاون الخليجي ليس
ألف  ۲۰على الصعيد االقتصادي، ثمة . الذي تضطلع به إيران في المنطقة

 .األجنبيةضئيالً من الدول  سوى دعماً  لقىإال أنها ال تتمشروع 

 ها تقلصت وباتإن استعرض المتحدث الثاني واقع المعارضة السورية قائالً 
هيئة تحرير  وأضاف أن. محصوراً في إدلب والمناطق الكرديةوجودها 

أن  مظهرة تجديد صورتهاغيرت اسمها وعملت على ) النصرة سابقاً ( الشام
لى القضايا خطوة لالنفصال عن القاعدة بغرض التركيز ع هوهذا التحول 

بقيت الهيئة على  ،إلى هذا. المعارضة في كيان واحدالسورية ودمج فصائل 
التحالف في قطع عالقات فشلت تواصل مع تركيا، إال أن هذه األخيرة 

 هل: تساؤالت عدة حول نوايا أنقرةمع تنظيم القاعدة ما يطرح  المتطرف
سوريا أم أنها تسعى إلى السيطرة بشكل كامل على األجزاء الشمالية من 

من تدفق موجة  تحاول فقط الحفاظ على االستقرار في هذه المنطقة خوفاً 
جديدة من الالجئين إلى أراضيها، إذ أن أي تصعيد عسكري في إدلب 

 .سيؤدي إلى نزوح نحو مليون الجئ آخر إليها

وأكد أنه لن يكون لفصائل المعارضة األخرى المقبولة من القوى الغربية 
 لقوى خجوالً  اً انبثاقومع ذلك، تشهد إدلب . المشهد السياسيأي دور في 

بالنسبة إلى الجماعات المعارضة في المناطق الكردية، قال . لمجتمع المدنيا
اتفاق ضمني مع النظام السوري حول إدارة  علىها وبحكم األمر الواقع إن

، إلى حل مشاكلها العالقة مع تركياعلى األقل حتى تتوصل  ،هذه المناطق



. في المنطقة وهذا األمر يعتمد إلى حد كبير على استمرار الوجود األميركي
وخصوصاً الواليات  على القوى الخارجيةأن هذه الجماعات تعتمد وتابع 
من تركيا، ال سيما في ظل الحديث عن محاوالت أنقرة  الحمايته المتحدة

ة األكراد لصالح العرب، كاشفاً أن نسبإحداث تغيير ديمغرافي في عفرين 
وأكد أن %. ٥۰إلى من إجمالي سكانها % ۸۰في عفرين تراجعت من 

االتفاق الروسي التركي عامل أساس في تحديد مسار النزاع، مضيفاً أن 
روسيا تتمتع بنفوذ أكبر من تركيا وقد نفذ صبر الرئيس الروسي فالديمير 

 .بوتين بسبب عجز أنقرة عن فصل هيئة تحرير الشام عن القاعدة

، أن غياب "سوريا بعد الصراع" حولكد المتحدث الثالث في مداخلته أ
تزال تسود البالد بسبب وجود  مان الفوضى إوقال   .الحرب ال يعني السالم

روسيا والواليات المتحدة وتركيا وإيران  هي خمس قوى خارجية رئيسة
وإسرائيل، ولدى كل منها وكالء محليين تعمل من خاللهم كما أجندات 

. وضعت في ظل سلطة قصيرة األمد هي سلطة بشار األسدلة األمد طوي
 : ل هذه األجندات على الشكل التاليوفصّ 

حزب  غرارل داخلي على يعزيز وجودها في سوريا من خالل وكت: إيران
 .ورسم خطوط عالقة جديدة مع إسرائيل اللبناني هللا

 .باشروضع يدها على الخط الحدودي بشكل مباشر أو غير م: تركيا

إعالن النصر، إضفاء الشرعية على نظام األسد، ضمان االستقرار : روسيا
 .األمني واالنخراط في إعادة اإلعمار

" الئحة أماني" إلى ، إضافةتقويض الطموحات اإليرانية: الواليات المتحدة
   . طويلة ال تمتلك أي استراتيجية فعلية لتحقيقها



العالقات المعقدة بين محتلف وأوضح أنه بسبب هذا الوضع الفوضوي و
 .الجهات الفاعلة، يبقى خطر التصعيد كبيراً جداً 

وأضاف أنه على الرغم من اختالف أجنداتها ومصالحها، ثمة قاسم مشترك 
ال يمكن اعتبار ما جرى . سدالالعبين الخارجيين وهو بقاء األ بين هؤالء

ن إلحاق الهزيمة كن محلياً منصراً كامالً لألسد لكنه نصر مقبول ألنه تم
مع التأكد من عدم تمكنها من النهوض ثانية والتمرد،  ناهضة لهبالقوى الم

عالوة  .كما نجح في تخطي العداء الذي أظهرته له بعض القوى اإلقليمية
على ذلك، نشهد اليوم حالة من التعامل العقالني مع مخرجات األزمة 

وأشار أخيراً إلى أن . دالسورية وهناك تحرك ديبلوماسي دولي باتجاه األس
دور األمم المتحدة في النزاع السوري كان باهتاً، واصفاً مهمة المبعوث 

 .األممي ستيفان دي ميتسورا بأنها كانت فاشلة

 :جلسة النقاش

هل يمكن أن توضحوا أكثر نوايا تركيا تجاه هيئة تحرير الشام  :س
هل  ن وروسيا؟والتوسع أكثر في موضوع تقاسم النفوذ بين سوريا وإيرا

 سيكون للصين دور في عملية إعادة اإلعمار؟

المحافظة على وأجنحة الهيئة  تقليمإن تركيا تتالعب مع الغرب عبر  :ج
. ألنها تحتاج إليها للضغط على الالعبين األخرين في الوقت عينه وجودها

ن ووالسوري إن النفوذ الروسي في سوريا أكبر من النفوذ التركي فيها
هو  على المدى القصير هدف سوريا وروسيااعتقد أن . ذلك راضون عن

ومع ذلك، ما تزال . والحد من النفوذ اإليراني لوضعإحكام السيطرة على ا
بالنسبة إلى الصين، فهي لم . بحاجة إلى بعضها بعض راهناً  الدول الثالث

 فيها، تستثمر سوى القليل في سوريا إللمامها بمدى تعقيد الحرب الدائرة



ها بدأت باالستثمار أكثر وأنشأت مركزين ثقافيين ووسعت سفارتها كما لكن
 . تعمل على تعزيز عالقاتها الديبلوماسية مع دمشق

 هل عملية إعادة اإلعمار ممكنة وما هي فرص نجاحها؟ :س

 حلال شك أن عملية إعادة اإلعمار ستكون فوضوية في ظل غياب أي  :ج
ة التي تلف مستقبل سوريا كما سياسي وآليات محددة، ووسط الضبابي
لكل هذه األسباب . التدخل اإليرانيمستقبل الالجئين السوريين، إضافة إلى 

 .عملية إعادة اإلعمار تحجم القوى الغربية عن االنخراط في

 

: حالة سوريا االجتماعية واالقتصادية"انطلقت الجلسة الثانية تحت عنوان 
ع االقتصادي الصعب في سوريا الوض ، مع تناول المتحدث األول"دراسة
الذي ترك آثاراً سلبية على المجتمع  المفترس مسألة اقتصاد الحرب طارحاً 

هي تأمين الميليشيات  امن أهم مظاهر اقتصاد الحرب هذو. السوري
إضافة إلى ما بات يعرف  ،الفسادتفشي الرعاية الصحية، الرشوة و

والتي تحولت إلى شبه نقاط  المنتشرة بين المناطق" التفتيشباقتصاد نقاط "
د من يعن استغالل فقدان العد الناتج" الوثائق الشخصية"واقتصاد  جمركية

إال أن هذا االقتصاد كان له أيضاً بعض اآلثار اإليجابية . مواطنين لهاال
كالتشبيك االجتماعي الذي انتج آليات ساعدت السوريين على دعم بعضهم 

سيتحول إلى اقتصاد غير حربي إال  وأوضح أن االقتصاد المفترس. بعض
ن يمألوكشف أن النساء حالياً . أن بعض مظاهر اقتصاد الحرب ستستمر

من % ۸۰الثغرات التي خلفها الرجال في سوق العمل وبتن يشكلن اليوم 
 .القوة العاملة



فيما يتعلق مع عالقة األسد المركبة مع القطاع الخاص، أشار المتحدث 
السوري أدرك مبكراً أهمية إقامة تحالفات مع التجار  الثاني إلى أن النظام

وعمل على بناء نواة من رجال األعمال المرتبطين به عبر منحهم العديد 
ونتيجة لذلك، أدى االستقرار الظاهر في فترة . من االمتيازات والتسهيالت

ما قبل الحرب إلى انخفاض الديون واالكتفاء والحد من التضخم والبطالة، 
. الذي خلق نوعاً من االستقرار النسبي وحاز على رضا المواطنيناألمر 

وعمد النظام إلى تأمين خدمات مجانية ورفع عدد موظفي القطاع العام 
سوبية إال أن اعتماد المح. )ةمن القوة العاملة السوري% ۲۸الذي يضم نحو (

ع الهوة االقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع وسط ضعف أن وسّ  ثما لب
إلنفاق العام ومحدودية الموارد وغياب أي جهود ملموسة لتحسين الوضع ا

 .غياب االستثمارات الفعليةوالسوق السوداء  إضافة إلى انتشار ،االقتصادي
فشلت عملية تحقيق التوازن بين تأمين االستقرار االقتصادي  إلى هذا،

 ۱۹۸٥ام محاوالت إصالحية عدة في األعوما دفع إلى  ،وتقييد الديمقراطية
التهميش  ت سياسةحول ،وعلى الرغم من هذه المحاوالت. ۲۰۰۲و ۱۹۹۱و

االقتصاد السوري إلى اقتصاد ريعي وسط زيادة اإلنفاق  المتبعة والمحسوبية
عية أن يأظهر هذا االقتصاد الريعي المرتبط بطريقة تفكير ر. الحكومي

 ،ف قطاعاتهاالقتصادي وتعزيز مختل الدولة غير راغبة في تطوير النظام
ما أدى إلى تراجع القطاع الخاص وتوجه عدد كبير من السوريين للعمل في 

 .والمستتر االقتصاد غير الرسمي

أخذ الكالم المتحدث الثالث، وتناول مسألة جهود اإلغاثة في المناطق 
الموقف  شار إلىأو. وبخاصة لجهة تمويلها الخاضعة لسيطرة المعارضة

أنها نين من هذه الجهود، إذ في حين يراها بعضهم الساخر والمتشائم للمواط
وأضاف . يعتبرها آخرون أنها أموال تتوفر وفقا للظروف ،إيرادات سهلة

ما يتم حظر دخول قوافل اإلغاثة وتستخدم المساعدات اإلنسانية  أنه غالباً 



كسالح وسط غياب ملحوظ ألي ترشيد لهذه العملية وخصوصاً لحهة 
بعض الجهات الفاعلة المحلية تعد بإجراء إصالحات "وكشف أن . استدامتها

شريطة أن تتلقى أمواالً وتسهيالت، إال أن الواقع يظهر عدم وجود أي جدية 
وفي غياب الشفافية والمصداقية والمراقبة، . قدماً  اتاإلصالحهذه بالدفع ب

ال بد من و ية عن تمويل المساعدات اإلنسانيةسوف تمتنع الدول األوروب
هذه الشروط الثالثة قبل االنخراط بأي استثمار في عملية لى توفير العمل ع

 ".إعادة اإلعمار

 :جلسة النقاش

هل سوريا قادرة على استيعاب أموال إعادة اإلعمار وما هي مصادر  :س
 القوة التي تعتمد عليها؟

نقص في : إن العوائق أمام إعادة بناء سوريا متعددة األوجه ومتداخلة :ج
صب المكبل بالقيود التي يفرضها النظام في ظل لبشري رأس المال ا
السياسة والريعية واستعادة األراضي التي فقد السيطرة عليها اهتمامه على 

بدالً من اهتمامه بإعادة اإلعمار، فرار الكفاءات المتعلمة ال سيما الشابة 
ن عودة الالجئي في الخارج، عوائق سياسية في وجه منها من البالد واإلقامة

إلى سوريا، هدم الممتلكات، ندرة الموارد واالفتقار إلى فرص العمل 
 .)من السوريين يعيشون حالياً تحت خط الفقر% ۸٥(

كيف يمكن إظهار نوايا حسنة في العزم على إجراء اإلصالحات  :س
 المساعدات؟التمويل و الحصول على المطلوبة مقابل

التنفيذ كتمديد فترة يمكن إظهار ذلك عبر خطوات بسيطة وسريعة  :ج
 .شهراً  ۱۲مدة ال تقل عن " للمنظمات غير الحكومية"السماح بالعمل 



لعودة الالجئين السوريين إلى  يف تفسر عدم حماس المجتمع الدوليك :س
 بالدهم خصوصا أولئك المقيمين في لبنان؟

المجتمع الدولي يريد عودة الالجئين إلى سوريا، شرط أن يتوفر اإلطار  :ج
. اسي والظروف اإلنسانية المناسبة لعودتهم، والوضع حالياً عكس ذلكالسي

 .ال أعتقد أن عودة الالجئين ستتم في وقت قريب

 

 "كيفية االستعداد للتدخالت الخارجية"بدأت الجلسة الثالثة تحت عنوان 
مسألة التزام حلفاء نظام األسد بالمشاركة في إعادة  بطرح المتحدث األول

المعركة المقبلة بالنسبة إلى "وقال إن . م تخلفهم عن ذلكإعمار البالد أ
النظام السوري وروسيا هي رد االعتبار إلى النظام وتطبيع عالقاته مع 

إلى هذا، ال . المجتمع الدولي، إضافة إلى قضية الالجئين وتثبيت األمن
يعتزم النظام إعادة إعمار البالد كافة وبشكل متوازن بل سيكون عمله في 

 ".المجال انتقائياً وفقاً لمعادلة مكافأة الحلفاء ومعاقبة األعداءهذا 

ضاف أن الالعبين الخارجيين األساسيين في عملية إعادة اإلعمار هم أو
روسيا وإيران واليونان وإيطاليا، أما الالعبين الداخليين فهم أمراء الحرب 

 ستثبت اروبالختام، أكد أن إعادة اإلعم. الذين تحولوا إلى رجال أعمال
التغيير الذي طرأ على خريطة سوريا الديمغرافية معتبراً أنه إذا لم تكن 
العقوبات المفروضة على إيران صارمة، من الممكن لعملية إعادة اإلعمار 

 .أن تنطلق

فتناول مسألة جني الثمار من عملية إعادة اإلعمار أما المتحدث الثاني، 
العملية برمتها في سياقها  واستثمار الدول المجاورة فيها عبر وضع

قال إن مخاوفها بالنسبة إلى أوروبا، . الجيوسياسي والمصالح التي تستتبعه



وكون النظام يؤسس لنموذج اقتصادي  ضمان عودة الالجئينمتعددة تبدأ ب
يخدم بقاءه، مروراً بتطبيع العالقات بين روسيا والغرب وتفاديها العقوبات، 

وأكد المتحدث . طرف الذي يفاوض ويساوموصوالً إلى كون إيران هي ال
العقوبات في إشارة إلى  نستطيع تجاهل وجود الفيل في الغرفةأننا ال 

األميركية على إيران، معتبراً أن طهران ستستخدم نفوذها في الدول التي 
ورأى أنه ال يمكن لعملية . تتواجد فيها في محاولة لإلفالت من هذه العقوبات

بصر النور دون تحقيق انفتاح بين الجمهورية اإليرانية إعادة اإلعمار أن ت
 .والغرب

وشدد على أن المهم في عملية إعادة اإلعمار ليس شقها االقتصادي بل 
الديمغرافي واالجتماعي، متوقعاً أن يعاد رسم االقتصاد السياسي في 

من الممكن للدول المجاورة كلبنان "وقال إنه . المنطقة وفقاً لخطوط طائفية
األردن أن يستفيدا من النمو االقتصادي في سوريا كما حصل في أعقاب و

 ".۲۰۰۰اإلصالحات التي جرت عام 

بالنسبة إلى الدور الذي سيلعبه الغرب في عملية إعادة اإلعمار، أكد 
المتحدث الثالث أن األوروبيين لن يكونوا طرفاً فيها بسبب رفض السوريين 

ر أوروبية، ال يمكن لعملية إعادة وأضاف أنه من وجهة نظ. لمشاركتهم
وعلى رأسها  التي تسمج بذلك شروطالاإلعمار أن تنطلق إال إذا نفذت جميع 

وقال إن موقف ألمانيا في هذا المجال صارم جداً . اإلصالحات السياسية
وهي تعارض فكرة بدء إعادة اإلعمار مع عدم تحقيق أي تقدم على المسار 

أن فرض عقوبات على أكثر من طرف فاعل لفت إلى  ،إلى هذا. السياسي
في األزمة السورية من شأنه التأثير على موقف الغرب من موضوع إعادة 

هناك عوامل دفع ما : "وختم بالتطرق إلى قضية الالجئين وقال. اإلعمار



تزال موجودة، وسيدرك الناس في الغرب في نهاية المطاف أن الالجئين لن 
 ". يعودوا إلى بالدهم

 

 :النقاش جلسة

 روسيا وما هو هدفها النهائي في سوريا؟ هو حجم قدراتما  :س

إجمالي انتاجها المحلي ( جيداً  إن قدرات روسيا محدودة وهي تدرك ذلك :ج
مهتمة باستغالل  نراهاولهذا  ،)الي اإلنتاج المحلي في البرتغاليعادل إجم

عاجزة عن  روسيا. إلى تجنب المواجهة مع الغرب وتسعىالموارد السورية 
على الجيش  قبضتها المحكمةبناء سوريا والقدرة الوحيدة التي تتمتع بها هي 

 .السوري

المناطق التي ال يسيطر إعادة إعمار  ما مدى احتمال حصول سيناريو :س
 سد لتكون مقراً لالجئين السوريين وتحل تالياً أزمتهم؟عليها األ

م، المناطق الوحيدة التي ال هذا األمر كان ممكناً قبل عامين، لكن اليو :ج
يسيطر عليها األسد هي الجزء الشمالي الشرقي من البالد ومحافظة إدلب 

وال بد من اإلشارة هنا إلى وجود أكثر من فتيل في هذه . في الشمال الغربي
من الممكن لكل منها أن يزعزع العالقة بين الواليات المتحدة  اطقالمن

االعتبار احتمال أن يجنح األكراد نحو  وتركيا واألكراد، مع األخذ بعين
ال يوجد أي  ،إلى هذا. ي عالقتهم مع واشنطنالنظام إذا استمر التدهور ف

حوافز تشجع العودة الطوعية لالجئين إلى بالدهم، فالفرص االقتصادية 
. معدومة والنظام يعمل ما في وسعه ويتخذ كل اإلجراءات لمنع عودتهم

الذين كبروا خارج سوريا يفتقدون ألي شعور يضاف إلى ذلك أن السوريين 
       .باالنتماء الوطني إلى بلدهم األصيل



     


