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اقرتاب انتهاء الحرب الدولية ضد اإلرهاب والرصاع عىل السلطة يف سوريا، تتقدم جهود حل ملخص: مع 

 . إنك� تبدأ إعادة إع�ر سوريا بعد الحرب يف نفس الوقت ،ا يف األوقات العصيبةاألزمة السورية سياسيً 

د بعضها  جنب وتقيّ ا إىلاالقتصادي هي املصاعب الثالث التي تس� جنبً و األمني و إعادة اإلع�ر السيايس 

البعض يف عملية إعادة اإلع�ر السورية. والهدف النهايئ هو استعادة النظام السيايس والتنمية االقتصادية 

، أو إنجازات يا امللحة إلعادة اإلع�ر الوطنيواالجت�عية يف سوريا بشكل كامل. سواء كانت حاجة سور

املمكن لـ "الحزام والطريق" أن يتواصل مع إعادة إع�ر  فمن ،وخربات الص� التنموية يف مختلف املجاالت

سوريا بعد الحرب. يستند هذا املقال إىل آخر اآلراء والبيانات حول الرصاع السوري من األمم املتحدة 

ا إىل جنب مع التطورات الجديدة ، جنبً النقد الدويل ومنظ�ت دولية أخرىوالبنك الدويل وصندوق 

والطريق" إلعادة إع�ر سوريا  الحزام"مزايا ومبادئ و  مة السورية، ويناقش إمكانيةواألوضاع الجديدة لألز 

 .تقييم املوضوعي والنظرة اإليجابيةلل�وذج يقّدم  بعد الحرب و

---------------------------------------- 

 

ب سبع سنوات بسباستمر الرصاع الداخيل يف سوريا ملدة  2011منذ اندالع الحرب األهلية السورية عام 

 ،يف الوقت الحايل ، ما تسبب يف خسائر جسيمة يف األرواح واملمتلكات. تدخل قوى كربى ومتعددة األطراف

 وفمرب) إىل كانون األول (ديسمرب)دخل الوضع يف سوريا مرحلة جديدة من التطور: من ترشين الثا� (ن

كانون  7ويف  ؛نظيم "الدولة اإلسالمية" املتطرفتأعلنت إيران وروسيا والعراق عىل التوايل عن هز�ة ، 2017

سوريا قد تحررت بالكامل من سيطرة تنظيم "رئيس األركان الرويس غ�اسيموف بأن  ّرصح، األول (ديسمرب)

قام بوت� بزيارة مفاجئة لقاعدة حميميم الجوية الروسية يف سوريا  كانون األول، 11الدولة اإلسالمية". ويف 

انتهت جولة جديدة من محادثات السالم حول  ،ب قواتها من سوريا. ويف الشهر نفسهوأعلن أنها ستسح

 30اختتم مؤمتر الحوار الوطني السوري بنجاح يف  .عىل التوايل 22و  14سوريا يف جنيف وأستانا يومي 

 عملية أكمل التقدم الرئييس الذي تم إحرازه يف إذ، يف مدينة سوتيش الروسية 2018اير كانون الثا� / ين

عىل الرغم من صعوبة  .املصالحة هذه "قمة وأسفل" الهيكل السيايس الوطني لسوريا الجديدة بعد الحرب

ا بعد يوم، وأع�ل إعادة ا عرب املفاوضات السلمية تزداد يومً إال أن إمكانية حل النزاع السوري نهائيً  ، التقدم

لكواليس إىل املرسح األمامي، وهناك تكهنات اإلع�ر بعد الحرب يف سوريا تنتقل تدريجيًا من وراء ا

رث. يف ظل وتوقعات من جميع األطراف حول بناء الص� الحزام والطريق وإعادة إع�ر سوريا أكرث وأك

ف عىل الصعوبات تعّر وكذلك الللص� أن تشارك يف إعادة إع�ر سوريا بعد الحرب  مهم، من الوضع الجديد

 ر سوريا. الحقيقية التي تواجه إعادة إع�
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 الصعوبات الثالثية يف عملية إعادة إع�ر سوريا أوًال: 

إن التعقيد وعدم اليق� يف حل القضية السورية يجعل إعادة إع�ر سوريا بعد الحرب تواجه عىل األقل 

  ".ثالث صعوبات "اختبار

ضد اإلرهاب  ب الحربرت قت :إعادة اإلع�ر السيايس مع زوال تنظيم "الدولة اإلسالمية ككيان سيايس) 1(

، وترتبط إعادة اإلع�ر السيايس يف حقبة ما بعد الدولة اإلسالمية مبا إذا كانت �كن يف سوريا من نهايتها

، وهذه الفرضية من الصعب تحقيق اخرتاق بسالسةأن تكون العملية الشاملة إلعادة إع�ر سوريا مقدمة 

 .األقل ثالث شكوكتواجه عىل إذ عىل املدى القص� فيها فعال 

ا يف حتى اآلن، تشمل اآلليات املتعددة األطراف التي لعبت دوًر  .مل يتم إدخال آلية إعادة اإلع�ر بعدأوًال، 

تعزيز التسوية السياسية لألزمة السورية بشكل أسايس محادثات فيينا للسالم ومحادثات جنيف للسالم 

تعرضت آلية فيينا  ،مبارشة من البلدان املعنيةشاركة بسبب عدم وجود م .ومحادثات أستانا للسالم

أصبحت آلية جنيف وآلية أستانا في� بعد  ؛م إحراز تقدم ضئيلت، موقف تركيابسبب التغي� يف النتقادات، 

أستانا  ع آلية جنيف وال آليةتال تتم ،تسوية األزمة السورية. ومع ذلكلة سياسيالعملية لمنصت� رئيسيت� ل

بادئ  .الكافية لبدء عملية إعادة اإلع�ر السيايس يف سوريا وتعزيزها بشكل كامل والظروف يا بالقدراتحالً 

بب قضايا رئيسية مثل "مص� بشار"، ومن بس ،محادثات جنيف للسالم لفرتة طويلةمل تنجح ، ذي بدء

 .سبب استبعاد روسيا وبرودهابالصعب الخروج بنتائج 

رسعان ما شكلت آلية وحققت نتائج مهمة  ،2017يف أستانا يف يناير ، منذ انطالق محادثات السالم اثانيً  

 أن آلية جنيف إىل تطورتمثل وقف إطالق النار وتبادل األرسى وإنشاء "منطقة خفض التصعيد"، ثم 

أصبحت اآللية الرئيسية لحل األزمة السورية، وأصبحت منصة مهمة لجميع األطراف للتنافس عىل الهيمنة 

ومع ذلك، من الصعب للغاية دمج نتائج آلية محادثات السالم يف أستانا يف آلية جنيف  .ريعىل امللف السو 

باسم األمم املتحدة ولكن تديرها الواليات  هيا، آلية أستانا بقيادة روسيا وإيران وتركيا حاليً  .وتنفيذها

عودية ودول أخرى لديها نية آلية جنيف بقيادة الواليات املتحدة والسو  .املتحدة وأوروبا والواليات املتحدة

ما إذا كانت األطراف  .القتال ضد بعضها البعض، وال �كن استبعاد احت�ل تكثيف اللعبة ب� جميع األطراف

للنتائج التي حققتها املعنية، مبا يف ذلك املعارضة السورية والواليات املتحدة، قادرة عىل االستجابة بفاعلية 

، وهي مرتبطة ل آلية إعادة إع�ر سياسية جديدةا مباًرشا بإمكانية إدخاتباطً يرتبط ار إذ هذا ، آلية أستانا

 . بالتكامل الحقيقي للقوات من الجميعأيًضا 

ما إذا كان �كن عقد املؤمتر الدويل الذي متت  األطراف والتعاون متعدد األطراف حول إعادة اإلع�ر: )2(

ممكن يتعلق يف النهاية مبا إذا كان من املمكن تحقيق  مناقشته حول إعادة إع�ر سوريا يف أقرب وقت

 إعادة اإلع�ر السيايس يف سوريا.

خالل الجولة السابعة من محادثات أستانا  .يف البالد غ� واضح جاه النظام السيايس واأليديولوجياتأوًال، 

ث الخاص واملبعو  ويسرئيس الوفد الر  رصح الفرنتييف ،2017أكتوبر  31 للسالم حول سوريا التي انتهت يف

 .إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية سورية ال �كن أن تحكم بها الجنس""، أن للرئيس الرويس إىل سوريا

ا أو نظام ا فيدراليً ومع ذلك، سواء كانت " حكومة الوحدة الوطنية" املزعومة تتبنى نظاما مركزيًا أو نظامً 
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، من الصعب صة. يف ظل الوضع والظروف الحاليةالخا كونفدرايل، يجب أن يكون للقوى املختلفة خططها

، من غ� الواقعي تفكيك سوريا وباملثل ؛دحدة سوريا إىل وضع مو إعا أن تحاولللغاية عىل حكومة بشار 

 .إىل عدة دول مستقلة ذات سيادة

االحتفاظ بل: ا يف سوريا يف املستقفي� يتعلق باختيار النظام السيايس، هناك ثالثة احت�الت تقريبً  

ار النموذج اللبنا� أو النموذج العراقي لتصبح دولة فيدرالية تتمتع ياخت ،األصلية بالجمهورية املوحدة

ا إىل الطوائف واملجموعات العرقية وجعلها بدرجة عالية من االستقاللية الداخلية، وتقسيم السلطة وفقً 

، زية والنظام الفيدرايل لالمركزيةام املركإنه نوع جديد من النظام ب� نظ ؛تتحقق وتوازن بعضها البعض

يتم منح األكراد  ،يف ظل نظام الجمهورية الواحدة .عدة مقاطعات فيدرالية"ولللجمهورية  وهو "خاضع

 .هذه االحت�الت الثالثة قد حافظت عىل استمرار حكم بشار يف دمشق .درجة معينة من الحكم الذايت

، لن تقاوم القوى السياسية املناهضة للحكومة نهضة االشرتاكية فحسب، بل عىل املستوى األيديولوجي 

يف ضوء الدروس  .وقد يتم إحياء مفهوم الجمهورية املركزية مرة أخرى ،األكراد أيًضا القومية العربية س�فض

لن تتخىل الحكومة السورية وروسيا بسهولة عن طريق إحياء  ،عراق ما بعد الحربالاملستفادة من 

، كان التفكك الرسيع لحزب البعث هو الذي يف حقبة ما بعد صدام .جية تعدديةالشرتاكية واختيار أيديولو ا

تفاء املفاجئ لأليديولوجية الفائقة التي حكمت جميع الفصائل ختسبب يف عدم تنظيم البالد بسبب اال 

 .التعديالت والتسويات الجزئية، مستقبل التقنية العربية" يف سوريا ال يستبعد امكانية الفرتة طويلة طبعً 

وأيديولوجيته يعتمد عىل لعبة القوى الداخلية  عىل أي حال، فإن التوجه املستقبيل للنظام السيايس السوري

 .، وكذلك رصاع القوى الكربى خارج املنطقة، وال يزال الوضع غ� واضحاملختلفة

اإلع�ر السيايس لسوريا يف نهاية املطاف معضلة واجه إعادة يالهوية العربية ال تزال موضع شك. س ثانيًا،

املغادرة أو البقاء كهوية عربية. من ناحية أخرى، فإن أحد األسباب املهمة لوجود القوات الكردية السورية 

بشكل مستقل عن قوات الحكومة السورية واملعارضة السورية هو أن األخ�ين يستهدفان "التمييز 

، فإن "نزع التعريب" هو أحد ألساسية للجالية الكردية السوريةاملطالب ا كأحد .والتعريب" ضد األكراد

�ر السيايس املستقبلية. القضايا الرئيسية التي سينافس األكراد الحكومة السورية يف عملية إعادة اإلع

تقبيل منزوع يسعدون أيًضا برؤية البلد املس مثل أرمينيا والرتك�ن يف سوريا فإن األقليات العرقية،  ،وباملثل

، ي رشعت يف إعادة اإلع�ر السيايس، التفإن الحكومة السورية ،عىل أنه "تعريب". من ناحية أخرىالصفة 

ستنظر يف إمكانية وكيفية العودة إىل جامعة الدول العربية، وخاصة كيفية إصالح العالقات مع دول مجلس 

ن أجل السعي لتحقيق االستقرار الداخيل م "نزع التعريب"التعاون الخليجي. إذا احرتمت سوريا مطلب 

اء ومعارضة من الدول الخارجية ذات الصلة. كيفية املوازنة ب� ي استواستمرارية النظام، فإنها ستث� حتً� 

ة اإليجابيات والسلبيات ب� تجس� الخالفات الداخلية والقضاء عىل املخاوف الخارجية ستصبح مشكلة صعب

، مستقبل عملية إعادة اإلع�ر السيايس يف سوريا غ� مؤكد، وبالتايل فإن ختصارأخرى للحكومة السورية. با

 قدرة الحكومة السورية عىل السيطرة عىل البالد وحكمها صعبة لبعض الوقت. 

إن التعايف إىل مستوى أعىل يزيد بشكل موضوعي من مخاطر عدم االستقرار السيايس والحرب )3(

إعادة اإلع�ر األمني يف سياق دخول األزمة السورية مرحلة جديدة   .تعاشرهاب الذي يغتنم فرصة االنواإل

، فإن رابط إعادة اإلع�ر األمني مكافحة اإلرهاب إىل مهمة ثانوية من التطور، وعىل الرغم من تقليص دور
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املشاكل يف عملية إعادة اإلع�ر السورية يهدف إىل تحقيق هدنة شاملة وحل الكث� من األمور. ال تزال 

األمنية التي سببتها الحرب عىل رأس أولويات العمل السوري الحايل، وهي ض�نة للتقدم الفعال يف عملية 

 ا خمس مشاكل رئيسية.تواجه إعادة اإلع�ر األمني يف سوريا عمومً  ،يف الوقت الحايل .إعادة اإلع�ر الشاملة

قررت الجولة السادسة من آلية  2017 ربسبتمأيلول/ 15يف  ".فض التصعيد، تطوير "منطقة خأوالً 

حتى تتوىل  ،د للنزاع يف سوريا ملدة ستة أشهرمحادثات السالم يف أستانا إنشاء أربع مناطق خفض تصعي

لعب .  سوريا، واالستقرار االقليميروسيا وتركيا وإيران زمام املبادرة يف تحقيق وقف شامل إلطالق النار يف

اعات اإلقليمية نز دوًرا مه� يف الحد من حدة ال 2017اعتباًرا من كانون األول ، هذا اإلجراء االنتقايل

ن جميع األطراف من إحراز تقدم ملموس يف مكافحة والتخفيف من حدة األزمة اإلنسانية، ك� مكّ 

 اد السيطرة عىلع، وقد قامت الحكومة السورية بذلك. وهكذا استاملتطرفة يف املنطقة اإلرهابية التنظي�ت

لعبة رصاع وجيوسياسية معقدة يتشابك  هي، فإن الحرب السورية ومع ذلك .مساحة كب�ة من األرايض

تنفيذ أي اتفاق لوقف إطالق  ما إذا كان �كن هذا يعني أن .القوى اإلقليميةو فيها تدخل القوى الكربى 

والتي حلة التالية يف املر  "منطقة خفض التصعيد"طور ستتالنار بشكل فعال عىل املدى الطويل وكيف 

ية التسوية السياسية يف املستقبل، يف ظل فرضية أن عمل .وضع اللعبة لجميع األطرافبستتأثر بشكل مبارش 

ا أن تؤدي منطقة خفض تصعيد الرصاع التي تهيمن عليها روسيا وتركيا ، فمن املرجح جدً تتقدم بثبات

منطقة  من، م� يؤدي إىل تحول الرصاع ت املتحدةدان مبا يف ذلك الوالياوإيران إىل تدخل العديد من البل

 ؛ستكمل مهمتها التاريخية ،. ويف النهاية، مع نجاح التسوية السياسيةنسبًيامستقرة  منطقةالتصعيد إىل 

يف غياب قص� للعدو املشرتك واإلرهاب  تتراجع وإذا مل تتقدم التسوية السياسية  ،عىل العكس من ذلك

ورصاعات املصالح املبارشة ورصاعات السيطرة التي تكشفها جميع األطراف قد تؤدي إىل أن تصبح "منطقة 

 ".تصعيد الرصاع

قبل إعالن الدول عن انتصارها يف العمليات العسكرية  .، املرحلة األخ�ة من مكافحة اإلرهاب صعبةثانياً 

 .ما هو موجود يف العراقعىل املسلحة يف سوريا بكث�  "اوز حجم قوات "الدولة اإلسالميةضد اإلرهاب، تج

إال أن قواتها الحفية ال  ،سة للتنظي�ت اإلرهابية يف سورياعىل الرغم من الضعف امللموس للقوى امللمو 

ا حتمالً ومستمًر ، م� يشكل تهديداً مدرة عىل شن هج�ت إرهابية متفرقةتزال يف حالة تحرك لديها الق

ميع أطراف الحرب األهلية ألمن املنطقة واستقرارها. لذلك، تواجه قوى مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك ج

من أجل  :، ما ال يقل عن ثالث مهام رئيسية يف املرحلة األخ�ة من مكافحة اإلرهاب السوريالسورية

ى املتطرفة إعادة توصيف وتحليل القو التعامل مع املتغ�ات الجديدة يف اإلرهاب يف املنطقة، يجب 

جهود مشرتكة ملنع القوى النشطة للتنظي�ت اإلرهابية من دخول دول أخرى  ؛رزفال ؛والراديكالية املجزأة

منع الدول الكربى أو الدول  ؛نافهائأو نقاط االختفاء القضائية ملعسكرات مكافحة اإلرهاب من أجل است

 .املنظ�ت اإلرهابية بدافع املصلحة الذاتية إلعادتها ا مع هزماإلقليمية من التعاون رسً 

يرتبط تعايف وإعادة  .انتعاش وإعادة بناء القوات الحكومية يف عملية إعادة اإلع�ر األمني يف سورياثالًثا، 

قبل اندالع  .القوميإع�ر القوات الحكومية بقدرة الحكومة السورية عىل السيطرة والحفاظ عىل األمن 

 جبارية سنة بعد أخرى، وبحلول عام، خفضت الحكومة السورية فرتة الخدمة العسكرية اإل هليةالحرب األ 

. م� يدل عىل زخم التنمية الصحي ية للخدمة العسكرية إىل سنة ونصفتم تقليص الفرتة األصل 2011
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بب بس 2014 -منذ اندالع الحرب األهلية السورية حتى نهاية عام  .الحكومي للجيش والجيد للحرب

انخفض عدد القوات الحكومية السورية بشكل حاد  ،اإلصابات واالنشقاقات ورفض أداء الخدمة العسكرية

، لجأت الحكومة جندي غ� نظامي. يف هذه العملية ألف 100ألًفا إىل  80وفقد  ،األفً  150ا إىل ألفً  325من 

� الذين خدموا يف الجيش عىل السورية إىل إصدار أنظمة جديدة واعتقال الجنود وحتى إجبار املواطن

تواجه الحكومة السورية  .زيادة عدد القوات الحكوميةلقبول الخدمة االحتياطية وغ�ها من اإلجراءات 

وقت ممكن من حيث التحدي املتمثل يف مساعدة القوات الحكومية عىل التعايف وإعادة البناء يف أرسع 

 . فضالً عن إرضاء قلوب الناس، الكمية والنوعية

باإلضافة إىل القوات  .حةيح ودمج القوات املسلحة املناهضة للحكومة وجمع األسلرسمن الصعب ترابًعا، 

مة بأس�ء ألف منظمة مسلحة مناهضة للحكو  لحرب األهلية السورية ما يصل إىل، ظهرت يف االحكومية

ذات نفوذ منظمة  منظمة غ� حكومية .، معظمها صغ� الحجم وتسيطر عليها الحكومة املحليةمختلفة

التنظي�ت العسكرية املعارضة السورية مثل "جيش سوريا من بينها  .لحة تدعمها دولة كربىمس

سوري الحر" و"لواء الرتك�ن" و "الجيش ال ات املتحدة ويهيمن عليه األكرادالد�وقراطي" املدعوم من الوالي

سيؤدي تراجع القوات املسلحة لـ "الدولة اإلسالمية" حت�ً إىل إطالق  .تركيا هي األكرث متثيًال  املدعومان من

إلرهاب وبدء عملية مع انتهاء الحرب عىل ا .عىل األرض والسيطرة والنفوذقوى إقليمية وخارجية للتنافس 

مختلف القوات املسلحة املدنية واملحلية، وأصبحت  ج، ترسح الحكومة السورية أو تدمإعادة اإلع�ر

لكنها أيًضا  . من إعادة اإلع�ر األمنيا مهً� ة األسلحة من القوات السابقة املناهضة للحكومة جزءً مصادر 

الليبي من األمثلة السلبية للمقارنة حقيقة نظام  ،تأيت يف غاية التعقيد .إقليمية متعددة األوجه بًالعاأ تواجه 

 .يف حقبة ما بعد القذايف ، واألنشطة اإلرهابية املتفشيةاملنهار واالنفصالية العسكرية

اقرتحت  .نذ اندالع الحرب األهلية السورية، الحفاظ عىل "املنطقة اآلمنة" الرتكية والتخلص منها مخامساً 

وتستهدف هذه املبادرة أوالً  .ا إنشاء "منطقة آمنة" أو "منطقة حظر ط�ان" يف ش�ل سورياتركيا مراًر 

 املنطقة، وتستهدف يف الوقت نفسه القوات الكردية يف ش�ل القوات املسلحة لـ "الدولة اإلسالمية" يف

، قرتاح مرات عديدة يف عهد أوباماسوريا التي تعتربها تركيا تهديدا خط�ًا. عىل الرغم من تجاهل هذا اال 

بغض النظر عن  .املنطقة اآلمنة" الرتكية يف ش�ل سوريا حقيقة ثابتة ال �كن إنكارها"أصبح اليوم إنشاء 

تدريجي لقوات ي� يف سياسة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط منذ تويل ترامب منصبه ، أو التاليش الالتغ

 املنطقة"اآلمنة". لذلك، فإن وجود ، فقد عززوا جميًعا بشكل موضوعي توطيد "املنطقة "الدولة اإلسالمية"

ومع ذلك، فإن وجود  .لرتكيا يف هذه املرحلة لن ينتهي بسهولة مع تراجع القوى اإلرهابية اإلقليمية "اآلمنة

يجعل الحكومة السورية والقوى الكربى األخرى داخل املنطقة وخارجها تشعر حت�ً  "املنطقة اآلمنة"

ون إىل االستقالل، فلن يكون إذا سعى األكراد فقط إىل الحكم الذايت ومل يعودوا يسع ،يف املستقبل .بالسوء

يضيف  ،ا معقوالً لوجود املنطقة اآلمنة، سيعطي عذًر عىل العكس من ذلك ؛اوجود املنطقة اآلمنة رضوريً 

 .الكث� من عدم اليق� إلعادة بناء األمن اإلقليمي

، ومن بطويل وصع "ة اإلسالميةإن الطريق إىل إعادة اإلع�ر األمني يف سوريا يف حقبة "ما بعد الدول

والرصاعات  بعد الحرب، انقسام السلطة .لحرب عىل املدى القص�الصعب بشكل جذري عكس حالة ا

طويل سوريا والسعودية وتركيا وإرسائيل هناك احت�ل أكرب لتدهور  عاب ب� األطراف لوقت ال تقية، والالعر 
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سالسة تعتمد عىل قضيت� رئيسيت� العالقات مع دول الجوار. ال تزال إمكانية تنفيذ إعادة البناء األمني ب

تتعلقان بكيفية استمرار وجود القوى الكربى التي متثلها الواليات املتحدة وروسيا وكيفية تشكيل قوة أمنية 

 .ة تحت سيطرة الحكومة االئتالفيةفعال

إذا قلنا أن إعادة اإلع�ر السيايس وإعادة اإلع�ر األمني هي مقدمة وض�نة  .إعادة اإلع�ر االقتصادي)4(

بغض النظر  .عملية إعادة اإلع�ر السورية، فإن إعادة اإلع�ر االقتصادي هي الهدف النهايئ لجميع الجهود

السيايس ر ا إلعادة اإلع�عن الطريقة التي تضع بها الحكومة السورية وجميع األطراف يف اللعبة خططً 

تؤثر عىل التقدم ، والتي ا هدف حل املشكلة، يجب أن تكون قضايا معيشة الناس دامئً وإعادة اإلع�ر األمني

اعتادت سوريا أن تكون دولة ذات تراث  .السلس يف عملية إعادة اإلع�ر السيايس وإعادة اإلع�ر األمني

باستثناء كمية صغ�ة  .لقةنغن أكرث البلدان املا واحدة موكانت أيضً  ،تاريخي وثقايف عميق يف الرشق األوسط

ومع ذلك، وفًقا لتقرير خاص عن الرصاع واالقتصاد يف  .امن النفط، فإن موارد سوريا الخاصة شحيحة نسبيً 

وبحلول بداية القرن الحادي والعرشين، كانت الحكومة  2016 در عن صندوق النقد الدويل يف عامسوريا صا

ح البنوك التجارية وتداول األسهم ا إجراءات التحرير االقتصادي مبا يف ذلك فتيً السورية قد نفذت تدريج

ىل معدل تضخم منخفض االقتصاد السوري ع ذلك حفاظ ساعد .يا لالنض�م إىل منظمة التجارة العامليةسعً 

ا مستقًر ا ا ضمن نطاق �كن السيطرة عليه، وحقق االقتصاد تطوًر ، وظل العجز املايل دامئً م �و قويزخو 

 2881.392كان هناك  2010، وبحلول عام رضة شديدة التحكانت سوريا قبل الحرب األهلية دول .اورسيعً 

. وبلغ عدد سكان الحرض يف سوريا حوايل السكنية موزعة يف مثا� محافظات ا مختلًفا من الوحداتنوعً 

، ورغم بدء السوري لرضبة كب�ة عرض االقتصادت ،من إج�يل السكان. لكن منذ اندالع الحرب األهلية 567

أع�ل إعادة اإلع�ر االقتصادي، إال أنه ال يزال يواجه العديد من الصعوبات والتي تنعكس بشكل رئييس 

بلغ إج�يل  ،�. وفًقا لتقديرات البنك الدويل، واالنحدار االقتصادي خطالتالية: الخسائر هائلة يف الجوانب

 2011عىل األقل ب� عامي  20مليون نسمة. تقلص بنسبة % 22.1يل حوا 2010عدد سكان سوريا يف عام 

لوفيات الناجمة عن الحرب بخصوص عدد ا .مالي� شخص أو أجربوا عىل االنتقال 10ونزح حوايل  .2016و

مبعوث األمم املتحدة وجامعة الدول العربية إىل سوريا واملركز السوري لبحوث السياسات أعلن ، السورية

 470,000و )  2016أبريل  23إىل  2011مارس  15(من  400000 وفاة وري لحقوق اإلنسانواملرصد الس

 .عىل التوايل )2017يوليو  15اىل  2011مارس  15(من  475000) و2016أبريل  23إىل  2011مارس  15من (

 800000، فقد تم إعاقة ما يصل إىل  م املتحدة السامية لشؤون الالجئيووفًقا إلحصاءات مفوضية األم

اعتبارا من نيسان / أبريل  ،وكاالت األمم املتحدة ذات الصلةشخص بسبب الحرب األهلية. وفًقا إلحصاءات 

مليار دوالر . أي أكرث من خمسة  350بلغت الخسائر االقتصادية الناجمة عن الحرب األهلية السورية  2017

الحرب األهلية السورية يف أرضار جسيمة تسببت  2010.أضعاف الناتج املحيل اإلج�يل السوري يف عام 

من املبا� يف سوريا دمرت بالكامل.  77املادية. وبحسب إحصائيات البنك الدويل، فإن  السوريةعاصمة لل

 . من الوحدات السكنية ترضرت 657و  ترضرت بدرجات متفاوتة  202و 

دمرت عرشات  :الوطنية السوريةتغلغلت الخسائر التي خلفتها الحرب يف كافة مستويات البنى التحتية 

املناطق الصناعية يف تسع مدن منها حلب وتدمر ودير الزور، وألحقت أرضار بحلب، وأخطرها مدن مثل 

والعديد من البلدات الصغ�ة ترضرت أو حتى دمرت بالكامل ألنها أصبحت ساحات قتال،  .حمص ودمشق
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ملصانع واألرايض والطرق ومحطات الطاقة وأنظمة ا ؛ث إنسانية خط�ة للسكان املحلي�م� تسبب يف كوار 

، والناس يكاد ال يحصلون عىل الخدمات العامة وقد دمرت معظم املرافق ،لسياحيةالري واملؤسسات ا

 2013تظهر إحصاءات صندوق النقد الدويل أنه بحلول بداية عام  .األساسية مثل الرعاية الطبية واملدارس

 ؛من خطوط الجهد العايل 402يقل عن باء يف سوريا. وترضر ما ال محطة كهر  30تم إغالق أكرث من 

نظام السكك الحديدية يف سوريا بطول إج�يل ؛ لتشغيلية ملصفاة النفط إىل النصفوانخفضت الطاقة ا

بحسب تقرير صادر عن البنك الدويل يف  .سبب أرضار الحرببكيلومرتا غ� قادر عىل العمل  2423يبلغ 

من املؤسسات الطبية (مبا يف ذلك املستشفيات العامة واملراكز الطبية والنقاط  167فإن  2017 شباط

املرىض املصاب� بأمراض  ، ويُحرممنها ترضرت بشكل جزيئ 427ا تعرضت للتدم� الكامل، و الطبية) يف سوري

د السوري االقتصامؤرشات مختلفة عىل تعرض  هناك .مزمنة، وكذلك النساء واألطفال، من العالج املناسب

ا لتحليل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل وفقً  .، وستكون فرتة التعايف طويلة جًداالنتكاسات خط�ة

مستواه ا عىل األقل حتى يعود االقتصاد السوري إىل عامً  30الالجئ� الفلسطيني� (األونروا)، سيستغرق األمر 

 .الذي كان عليه قبل الحرب

ا وقدرات سوريا االستث�رية والتمويلية محدودة للغاية. وفقً  ،إعادة اإلع�ر هناك فجوة كب�ة يف أموال

من قبل لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجت�عية لغرب آسيا (اإلسكوا) ، فإن  2016لتقديرات عام 

عىل  مليار دوالر أمرييك 200بحاجة إىل القتصاد السوري وحده استعادة البنية التحتية يف إعادة إع�ر ا

، باإلضافة إىل احتياجات التمويل يف املجاالت األخرى. تواجه إعادة اإلع�ر السورية فجوة الستك�لهااألقل 

جعل الدين الوطني املتزايد  . مقارنة مبا كان عليه قبل الحربمليار دوالر أمرييك 300متويلية تقارب 

شكلت ديون الحكومة السورية  ،نقد الدويلا اإلحصاءات صندوق الوفقً  .الحكومة السورية تشعر باإلرهاق

من الناتج املحيل اإلج�يل بحلول  100وقفزت إىل % 2009فقط من الناتج املحيل اإلج�يل يف نهاية عام  31

% يف 60 إىل 2009يف عام  97وقفزت نسبة الدين الخارجي يف الناتج املحيل اإلج�يل من  2015،نهاية عام  

يد استث�رها وقّ ، استنفدت احتياطيات الحكومة السورية من النقد األجنبي ،باإلضافة إىل ذلك .2015

كان يُنظر إىل إيران عموًما عىل أنها . 2015 إىل عام 2011ة بشكل كب� من عام ومتويلها ومالءتها املالي

� ، متكنت الحكومة السورية من توفا من الخارج. وبفضل مساعدة إيران"الداعم" املايل الوحيد لسوري

 لسورية. يف كانون الثا� (يناير)منتجات نفطية كافية للسوق، وهي بال شك ذات أهمية كب�ة للحكومة ا

أقرت الحكومة السورية مرشوع قانون الرشاكة ب� القطاع� العام والخاص الذي يهدف إىل إدارة ،  2016

تصاد الخاص، وأطلقت رسميا وتشغيل الصناعات اململوكة للدولة (باستثناء حقل النفط) مبساعدة االق

 ،االسرتاتيجية االقتصادية الجديدة لتعزيز إعادة اإلع�ر االقتصادي للبالد ،الشهر التايليف  الرشاكة الوطنية

وقد تم إطالق العديد من املشاريع الحكومية. لكن بالنظر إىل أن املصارف املحلية التي تعتمد عليها خطة 

، فإن ضخ رؤوس أموال رأس مال كاٍف لدعم إعادة اإلع�رالرشاكة ب� القطاع� العام والخاص ليس لديها 

 .د الدولة السوريةعادة بناء اقتصاإل ا عن أن يكون كافياً القطاع الخاص ال يزال بعيدً 

ومن الصعب إيجاد سابقة لنموذج  ،، تفتقر إعادة إع�ر سوريا بعد الحرب إىل إج�ع القوى الكربىأخ�ًا 

املساعدة. الفجوة الكب�ة يف متويل إعادة اإلع�ر تعني قبل كل يشء أن أع�ل إعادة اإلع�ر ال �كن أن 

، عادة اإلع�ر االقتصادي يف سورياتكتمل بدون مساعدات وقروض دولية كب�ة. ومع ذلك، فإن عملية إ 

اص للغاية بسبب الس�ت املزدوجة ملكافحة اإلرهاب والرصاع مثل القضية السورية نفسها، لها تعقيد خ
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من املؤكد أن الخالفات ب� األطراف  .عىل السلطة، فضالً عن الوجود طويل األمد للعبة ب� القوى الكربى

املختلفة يف التسوية السياسية ستنعكس وتلعب دوًرا يف عملية إعادة البناء االقتصادي. ينعكس التأث� 

هذه الحقائق أوالً يف حقيقة أن عملية إعادة اإلع�ر االقتصادي يف سوريا ستكون مختلفة عن تلك املبارش ل

يف أفغانستان والعراق وغ�ها، حيث الواليات املتحدة وأوروبا ه� الدعامة األساسية والدول الكربى تظهر 

ذي يقدمه املجتمع الدويل إلعادة تنعكس يف �وذج املساعدة ال ا. عملية إعادة اإلع�ر الوطنيةنسبيً  ثباتًا

 .إع�ر االقتصاد السوري. ولن تكون هناك سابقة �كن العثور عليها

جميع خلفية الحصار االقتصادي الغريب والعزلة الدبلوماسية، رصح املسؤولون السوريون عىل  عىل

ا األولوية يف عملية إعادة ليفة" لهحالدول ال"ا أن الرشكات من ا وتكراًر ، مراًر املستويات، مبا يف ذلك بشار

االعتذار عن مواقف  .اإلع�ر. بين� تحتاج الرشكات األوروبية واألمريكية أوالً إىل االعت�د عىل حكوماتهم

ا تجاه اململكة ا موقعاً مشابهً "تتبنى دمشق حاليً  .مؤيدة للمعارضة مقابل االستفادة من إعادة اإلع�ر

�كن التنبؤ بأن "الدول الرشقية" مبا يف ذلك روسيا وإيران والص� والهند  .العربية السعودية وقطر وتركيا"

تغ� الواليات  لنستصبح األهداف الرئيسية للحكومة السورية يف طلب املساعدة والدعم االقتصادي�.. 

ء برؤية اوهم سعد ،يف فرتة قص�ة من الزمن و"املعارض�"اقفه� الفعلية من"املتمردين" املتحدة وأوروبا مو 

 .ا قلقون من انتهاء أموال إعادة اإلع�روهم دامئً  ،الحكومة السورية مقيدة

، ك� يصعب عىل الدول العربية ممثلة بالسعودية .سيسقط يف أيدي أصدقاء بشار أو وكالئه املوال� له

و كانت حتى ل .واالستدارة برسعة لتصبح داعمة للحكومة السورية عم املعارضة السورية لفرتة طويلةد

هناك رغبة يف املشاركة يف إعادة اإلع�ر، فإن مستوى املشاركة وطريقة املساعدة للدول سيكونان مختلف� 

مارشال  مليار دوالر لخطة 13، تربعت الواليات املتحدة بنحو بعد الحرب العاملية الثانية .ايضا عن املمتامً 

يار دوالر اليوم. ولكن أقل من املبلغ املطلوب مل 100، أي ما يعادل أكرث من لدعم إعادة إع�ر أوروبا

إلعادة إع�ر سوريا اليوم. الكرم متوقع عىل نطاق واسع يف الواليات املتحدة وأوروبا واالقتصادات املتقدمة 

ال يُتوقع تلبية أكرث  ،ولكن حتى مع التعهدات املشرتكة مبليارات الدوالرات كمساعدات كل عام ،األخرى

جاه يف غضون عقد من الزمن بالنسبة لدول الخليج العربية املنتجة للنفط، املتأثرة بات .من ربع اإلج�يل

 .، سيكون النطاق املحتمل للمساعدة أقل بكث� م� هو مطلوب بالفعلأسعار النفط وتشديد املوازنة

زال يتع� تحس� ال ي ،سوريا ملية إعادة اإلع�ر بعد الحرب يفباإلضافة إىل الصعوبات املذكورة أعاله، يف ع

، ك� يجب تحس� قدرات املعامالت ان� واللوائح الداعمة ذات الصلةبيئة عمل الرشكات املحلية وبناء القو 

بحاجة إىل إصالح عاجل. يجب إعادة بنائه وتقويته، واإلطار التنظيمي املرصيف  ،النقدية واإلرشاف املرصيف

 .ونظام ملكافحة متويل اإلرهاب يف أرسع وقت ممكن، يجب وضع نظام ملكافحة غسل األموال ومن بينها

وإعادة اإلع�ر األمني  لحرب، فإن إعادة اإلع�ر السيايسفي� يتعلق بإعادة إع�ر سوريا بشكل عام بعد ا

وإعادة البناء االقتصادي مرتابطة وداعمة لبعضها البعض، وتحدد خصوصية وتعقيد القضية السورية ذلك 

هل �كن أن تنجح عملية إعادة اإلع�ر   .ا إىل جنب ويدعمون بعضهم البعضفقط عندما يس� الثالثة جنبً 

 ؟أرسع وقت ممكن وسيتحقق هدف التطوير وإعادة اإلع�ر املتسلسل يف
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 إمكانية ومزايا مرشوع "حزام واحد طريق واحد في� يتعلق بإعادة إع�ر سورياثانًيا: 

مع دخول الوضع يف سوريا إىل مرحلة جديدة من التطور، من املرجح أكرث من أي وقت مىض أن يكون  

 فإن األساس العميل ،دمرةاجهة سوريا ما بعد الحرب امليف مو  .ا نسبيًاالوضع الداخيل يف سوريا مستقًر 

ا والطريق" في� يتعلق بإعادة إع�ر سوريا بعد الحرب تجتذب اهت�مً  وإمكانية ومزايا مبادرة "الحرام

" ثالث اربا من الرشكات الصينية واملجتمع الدويل، عىل الرغم من أن إعادة إع�ر سوريا تواجه اختواسعً 

لديه إمكانيات ومزايا كافية يف التواصل مع إعادة إع�ر سوريا  ، إال أن "الحزام والطريق" ال يزال"صعوبات

 .اا وخارجيً داخليً  أبعاده بعد الحرب، ك� يحتاج إىل اعتبار

بيئة املحلية ال. و أصبح دور "منطقة خفض التصعيد" أكرث بروزاً يف سوريا، مع انتهاء الحرب عىل اإلرهاب 

الصينية املشاركة يف إعادة إع�ر سوريا يف إطار مبادرة الحزام ا تجعل من املمكن للرشكات نسبيً  املستقرة

والطريق يف املستقبل املنظور. يعني تحقيق السالم الشامل أن الطلب عىل االستث�ر يف إعادة إع�ر سوريا 

شامل أيًضا. إن الوضع الحايل لالقتصاد والطلب الهائل عىل االستث�ر يوفران بشكل موضوعي للرشكات 

أعرب العديد من  2017 إىل عام 2016تجاهلها. من عام  ا لألع�ل والتنمية ال ينبغيصً ولها الص� فر التي مت

م والسف� السوري يف الص� السياسي�، مبن فيهم الرئيس السوري بشار ونائب رئيس الوزراء السوري معل

ركة الص� يف إعادة إع�ر ام والطريق" يف مناسبات مختلفة. إن مشاز بناء املشرتك لـ "الحلل معن دعمه

وجهودها  ،قضية السورية مبوقف موضوعي وعادلسوريا تدل عىل االحرتام والرتحيب يف تعامل الص� مع ال

 .لتعزيز التسوية السياسية لألزمة السورية

هناك إمكانيات ومزايا يف ربط  ،عملية البناء عىل الجانب الصينيتوف� األساس السيايس للعب دور بناء يف 

  .طريق" بإعادة إع�ر سورياالحزام وال

حافظ  1956ية يف عام منذ إقامة العالقات الدبلوماس .الصداقة التقليدية ب� الص� وسوريا عميقة ،أوالً

 2011عالقات وثيقة وودية يف العديد من املجاالت. منذ اندالع األزمة السورية يف آذار (مارس)  البلدان عىل

ا حق النقض متسكت الص� مبقاصد ميثاق األمم املتحدة وموقفها املوضوعي والحيادي، واستخدمت مراًر 

  "ست نقاط متتالية"رت مقرتحات من ضد مشاريع القرارات املتعلقة بسوريا يف مجلس األمن الدويل . وأصد

،  ح�ية املصالح األساسية لسورياوغ�ها من الترصيحات القوية التي تهدف إىل ".و "ثالث نقاط من الثبات

 كنقطة انطالق وهدف .والسالم واالستقرار يف الرشق األوسط، ومقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة

، ل سوريا وسيادتها وسالمة أراضيهاالجاد االستقال ومطالبة األطراف املعنية يف املجتمع الدويل باالحرتام

لعبت دوًرا مه� يف منع  ،مه السيايس ومساره التنموي بحريةواحرتام حق الشعب السوري يف اختبار نظا

لقد أثبتت التطورات الالحقة يف سوريا والرشق األوسط جميعها  ؛سوريا من السقوط يف املزيد من الكارثة

 ."بعد نظر" سياسة الص�

 18. يف اقدمت الص� لسوريا مساعدات إنسانية كب�ة مبختلف أشكالها مجانً  ،منذ اندالع األزمة السورية

ى الرئيس الصيني يش ج� بينغ كلمة رئيسية بعنوان "بناء مجتمع مبستقبل قأل 2017كانون الثا� (يناير) 

مليون يوان  200تقديم با عن قرار الص� ، معلنً يف مقر األمم املتحدة يف جنيف "اعً مشرتك للبرشية م

�كن القول أن الدعم املزدوج عىل  .كمساعدات إنسانية جديدة ملساعدة السوري� الالجئون واملرشدون
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الص� يف  ة السورية والشعب السوري ملشاركةاملستوي� الروحي واملادي نال ثقة ودعم كامل من الحكوم

 .إعادة إع�ر سوريا

والصينية اإليرانية األساس السيايس والدبلومايس  لعالقات الصينية السورية، والصينية الروسية، توفر ااثانيً 

مل يدخر  ،باإلضافة إىل اجت�عات األمم املتحدة متعددة األطراف .الرضوري املشاركة الص� يف إعادة اإلع�ر

شنغهاي للتعاون، ومنتدى قمة  القادة الصينيون أي جهد لالستفادة من املناسبات الدولية مثل قمة منظمة

واملحادثات الثنائية مع كبار الشخصيات يف الدول ذات الصلة للتأكيد وإعادة التأكيد  "الحزام والطريق"

موقف حازم من النسوية السياسية للقضية السورية، ك� أن "التفاهم الضمني" الذي أبدته الص� وروسيا 

ويف  2012�نة صلبة للسالم واالستقرار يف سوريا. يف عام بشأن القضية السورية يوفر بشكل موضوعي ض

ا ، أصدرت القمة الثانية عرشة ملنظمة شنغهاي للتعاون بيانً ألزمة السورية التي اندلعت لتوهامواجهة ا

يعارض التدخل العسكري يف الرشق األوسط ويدعو إىل حل سلمي للقضية السورية من  ،يف يك� مشرتكاً 

جولة جديدة من التنديدات للحكومة  2013يف سوريا عام  حادث األسلحة الكي�وية رر أثا.خالل الحوا

 .شكل كب�السورية من قبل العديد من الدول الغربية، وزاد احت�ل التدخل العسكري يف األزمة السورية ب

وأوضح الرئيس الصيني يش ج�  دة الص� وروسيا يف سانت بطرسربغ، التقى قالفرتة من الوقت يف مايو

، وأن اضع يف الرشق األوسط أكرث اضطرابً بينغ أن التدخل العسكري يف سوريا لن يؤدي إال إىل جعل الو 

ا ثابت و حازم هامللف السوري الص� موقف يف .الحوار السيايس هو السبيل الصحيح الوحيد لحل املشكلة

 تشكيله منذ فرتة طويلة.  فهم ضمني تمإنه أيًضا .الجانب الرويسمع ينسقون  وواضح و

ساعدات الخارجية يفضل اإلنجازات التنموية الخاصة للص� وخربتها الفنية يف املشاركة يف مشاريع امل ،ثالًثا

واملعدات ال تستطيع  رأس املال والتكنولوجيا واملواهبتتمتع الص� مبزايا مهنية يف مجاالت  .وإعادة اإلع�ر

تجري الص� بثبات العديد من التبادالت واالختبارات ، الدول األخرى مضاهاتها. يف مجال االقتصاد والتجارة

، ك� أظهرت الرشكات الصينية موقف مشاركة ت للمشاركة يف إعادة إع�ر سوريايف املراحل املبكرة للرشكا

إحاطة عن زيارة  - األمني يف سوريا وفرص إعادة اإلع�رالوضع "ُعقد يف بك�  2017مايو   4يف  .نشط

جمعية التبادل العريب الصينية إىل سوريا" برعاية جمعية الص� العربية للتبادل، وركزت الرابطة الصينية 

العربية للرصافة يف االجت�ع عىل إطالق مشاريع إعادة إع�ر مختلفة مثل تشييد البنية التحتية والكهرباء 

لبناء والزراعة يف سوريا، والتي لقيت ردود فعل إيجابية ودعم من جميع الرشكات املشاركة، مبا يف ومواد ا

، رشكة تشاينا هاربور الهندسية املحدودة  مجموعة دانانغ الصينية ،ذلك مجموعة تشييد االتصاالت الصينية

مجموعة و  ،هرومائية الصينية، مجموعة بناء الطاقة الكالصينية، مجموعة الص� املعدنية مجموعة جيزويا

أعربت  .رشكة ش�ي للسيارات املحدودة، و رشكة سيتوستيل للمعدات املحدودة ،صناعة الذخائر الصينية

 15العديد من الرشكات الصينية املعروفة عن استعدادها للمشاركة يف إعادة إع�ر سوريا بعد الحرب يف 

راءات منتدى قمة التعاون الدويل "الحزام والطريق" من أجل التنفيذ الفعال اإلج 2017 -أيار (مايو) 

. سف� الص� يف سوريا تيش كيانج� ومدير التخطيط العميل الثنايئ ب� الص� وسورياولتعزيز التعاون 

السوري والشؤون الدولية وكالة التعاون ع�د وقع صابو� نيابة عن الحكومت� الصينية والسورية اتفاقية 

ائية ني لتقديم مساعدات مجانية لسوريا وتبادل الرسائل حول تقديم مساعدات غذتعاون اقتصادي وف

ا من أجل تعزيز التبادالت ب� دوائر األع�ل الصينية والسورية ، عقد أيضً و  ،يف نفس الشهر .طارئة لسوريا

ولية يف بك�. مؤمتر التوفيق ب� األع�ل ب� الص� وسوريا الذي نظمه املجلس الصيني لتعزيز التجارة الد
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وبيئة االستث�ر قدم رواد األع�ل السوري� يف االجت�ع مقدمة مفصلة عن الوضع الحايل لالقتصاد السوري 

ممثل أع�ل من الص� وسوريا يف مجاالت البنية التحتية والطاقة  150حيث حرض أكرث من  وفرص االستث�ر

 .والتصنيع وغ�ها من املجاالت

صينية ، حيث أرىس أول تبادل نظ� ب� الرشكات الإع�ر واسعة النطاق لسورياإعادة أجرى االجت�ع 

 2017.ا جيًدا ملتابعة التعاون ب� الرشكات يف البلدين يف آب / أغسطس سً السورية منذ افتتاح الستار، أسا

 اً� كب ااهت�مً وأبدوا  رشكة صينية 20شاركت أكرث من  ، معرض دمشق الدويل التاسع والخمس�خالل 

كانون  7ع يف نرصح املتحدث باسم وزارة التجارة قاو ف .عزيز التعاونبالسوق السوري واستعداد قوي لت

اون االقتصادي والتجاري األول / ديسمرب يف مؤمتر صحفي اعتيادي أن الرشكات الصينية تويل أهمية للتع

 .ياش املشاركة يف إعادة إع�ر سورويف إطار هذا املوضوع تناق ،مع سوريا

حقق التعاون ب�  .نتائج ملحوظة يف السنوات األخ�ةوالطريق" بثبات مع  زاميتقدم بناء "الح ،اعً راب

إنشاء آليات تعاون واسعة  الص� والدول الواقعة عىل طول "الحزام والطريق" نتائج مثمرة، مبا يف ذلك

وتم تعزيز تأث�  ،النطاق عىل دفعاتذ مشاريع واسعة تم تنفي. والتحس� املستمر ألنظمة الدعم، النطاق

الرشكات املشاركة يف "مبادرة الحزام والطريق باستمرار، وخاصة الخربة الغنية التي تراكمت لدى الرشكات 

 ، وأفغانستان .إع�ر الكويت والعراق بعد الحرب الصينية يف املشاركة يف إعادة

الخرتاق عنق رب وسيلة محتملة مهمة للص� ، أصبحت املشاركة يف إعادة إع�ر سوريا بعد الحاخامسً 

مع دخول التنمية االقتصادية إىل الوضع الطبيعي الجديد"، يواجه ، يف السنوات األخ�ة .الزجاجة يف تنميتها

زيادة و  املفرطة، والضغط البيئي املرتفعا جديدة مثل الطاقة االقتصاد الصيني مشاكل جديدة وضغوطً 

والحواجز التجارية املتكررة، واحتياطيات النقد األجنبي الزائدة من منظور  ،تكاليف التنمية االقتصادية

يا يف الص� املرتبة األوىل يف ا صناعً منتجً  220احتل إنتاج أكرث من  2016اعتبارا من عام  .الطاقة اإلنتاجية

، فإن الصناعات العامل، وكل منها فائض بشكل خط� مع مزيد من التقدم يف أع�ل الحد من الطاقة الزائدة 

، واألجهزة املنزلية، واملنسوجات واملالبس، والصناعات ذات القدرة فيدة مثل الصناعة الحقيقةالتقليدية امل

اإلنتاجية الفائضة مثل الصلب واملعادن غ� الحديدية ومواد البناء واملواد الكيميائية سترسع من وت�ة 

سيتم أيضا تحس� القدرة اإلنتاجية ومستوى صناعة  .ذلك"الخروج" آالت البناء، ومعدات النقل، وما إىل 

ام والطريق" يف مجال اإلنتاج بناء القدرات وإعادة ز تصنيع املعدات، وبالتايل توف� الراحة املبارشة لرسو "الح

 اإلع�ر يف سوريا بعد الحرب.

ياسية للقضية السورية منذ اندالع األزمة السورية، قدمت الص� مساه�ت كب�ة يف تعظيم التسوية الس 

يف حفل افتتاح االجت�ع السنوي  .ومساعدة سوريا عىل تحقيق السالم الحقيقي واالستقرار والتنمية

الرئيس يش ج� بينغ كلمة رئيسية بعنوان "مشاركة  ألقى 2017 -للمنتدى االقتصادي العاملي لعام 

ـ "مناهضة العوملةا" ، حيث ساهم عً مسؤوليات العرص وتعزيز التنمية العاملية م القتصاد ل "يف حلول الص� ل

إن ارتباط "الحرام والطريق"  .إظهار مسؤولية القيادة الصينية ومسؤوليتها عن عملية العوملة، العاملي

قة يف دعم ومساعدة الحكومة تسسياسة الص� املل اا بعد الحرب ليس فقط استمراًر بإعادة إع�ر سوري

قود جولة جديدة من ت . العامل الخارجيا استمرار النفتاح الص� الشامل عىلوالشعب السوري�، ولكنه أيضً 

 .ا للمسؤوليةا قويً سد عرضً جة عىل أساس الحزام والطريق" وتملالعو 
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 ، طريق واحد في� يتعلق بإعادة إع�ر سوريا بعد الحربمبادئ و�اذج حزام واحدثالًثا: 

مع التقدم املطرد لبناء "الحزام والطريق"، بالنظر إىل الدور املهم للرشق األوسط يف بناء "الحزام والطريق"،  

فإن تركيز مشاركة الص� يف إعادة إع�ر سوريا بعد الحرب يتحول من "ما إذا كان �كن املشاركة يف إعادة 

ال يزال من  . "خصوصية وتعقيد القضية السورية اإلع�ر إىل" كيفية املشاركة يف إعادة اإلع�ر يف مواجهة

الرضوري صياغة املبادئ املقابلة وتخطيط الن�ذج املمكنة يف أقرب وقت ممكن لـ "الحزام والطريق" 

 .للتواصل مع إعادة إع�ر سوريا بعد الحرب

د الحرب الجمع ب� املبادئ التي يجب أن تلتزم بها "مبادرة الحرام والطريق" يف إعادة إع�ر سوريا بع) 1(

ع�ر املشرتكة "الحزام اختبار الصعوبات الثالث التي تواجه إعادة إع�ر سوريا وإمكانية ومزايا إعادة اإل 

 .يجب أن تلتزم عىل األقل بثالثة مبادئ .ومشاركة الص� يف إعادة إع�ر سوريا بعد الحرب والطريق"

ز إعادة ، ودعم الحكومة السورية يف تعزيواالستقرار يف آسياتعادة السالم الس وريا بثباتس، مساعدة أوالً 

، وخلق بيئة آمنة ومستقرة لـ "الحزام والطريق" للتواصل مع إعادة إع�ر سوريا اإلع�ر السيايس واألمني

 .بعد الحرب

والوضع  يف سوريا مل يستقر بعد بشكل كاملالتفتيش والتطور التدريجي، بالنظر إىل حقيقة أن الوضع  ،ثانياً  

يجب أن نرص عىل التطوير التدريجي  .رهاب مل يتم القضاء عليه بالكامل، وخطر اإلمتعدد األلعاب معقد

وتشجيع املؤسسات وتوجيهها لتنفيذ إعادة اإلع�ر قبل املشاركة  ،ظل فرضية التحقيق والبحث الكامل يف

ا وتقييم املخاطر سيفسح وتعمقً ،  شموالًإن البحث األكرث .التحتيةيف إعادة اإلع�ر عىل أساس بناء البنية 

ا تشعر بدعم السياسة املجال كامالً ملزايا الص�، بحيث �كن للرشكات املشاركة يف طليعة إعادة اإلع�ر دامئً 

  .املت� واملوثوق الذي يقف وراءها

، وااللتزام مبزيج من الطريق"لبناء "الحزام و شاركة ، والبناء املشرتك، واملشرتكم مببدأ التشاور املاالتز  ،اثالثً 

مستوى الحكومي، واالختيار املستقل للمؤسسات، والدعم املوجه نحو السوق وتشجيع للالتصميم عايل 

وتعزيز املؤسسة عىل أساس تحس� الوعي مبنع املخاطر وتحس�  ات عىل االنطالق إىل العامليةاملؤسس

 ات الحزام والطريق" بالكامل.قدرتها عىل التعامل مع املخاطر. ينبغي تحقيق إمكان

ال توجد سابقة لنموذج مساعدة املجتمع الدويل  .أفاق �وذج "متعدد الجنسيات ومتعدد األحزاب" )2(

، فإن بناء الص� "الحزام والطريق" وما بعد الحرب قتصاد السوري بعد الحرب، ومع ذلكإلعادة إع�ر اال 

 .لنموذج إرساء جديدطيط يع تفك�هم والتخيف سوريا تحتاج إعادة اإلع�ر أيًضا إىل توس

يات املتحدة ملشاريع إعادة اإلع�ر يف أوروبا والوال زائن" التقليدية خيف مواجهة الغياب املتوقع لـ "ال ،أوًال 

ة الحكومة السورية والشعب السوري يف التطلع إىل الرشق"، غبا إىل جنب مع ر ، جنبً ودول الخليج العربية

إلعادة اإلع�ر، وهناك �وذج جديد الدولة يف الجسم الرئييس  .، إلخوسيا، إيرانالص�، ر ا، سوري ،املستقبل

إلعادة اإلع�ر يهدف إىل مواجهة الفرص بشكل مشرتك، ومشاركة املخاطر، وتحمل التكاليف، وتقاسم 

 .املنافع
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قبل العديد من  الف إعادة اإلع�ر" الذي تشكل بالفعل منحت"، من املتوقع أن وجب هذا النموذجمب 

إلعادة إع�ر سوريا بعد فقط تلبية االحتياجات التمويلية ملئات املليارات من الدوالرات البلدان ال �كنه 

مخاطر  وتشتيت الحرب، ولكن أيًضا االستفادة بشكل فعال من السوق املحلية السورية املحدودة أصًال 

لسالم الشامل، �كننا أن نش� كذلك إىل �وذج بعد تحقيق ا .وضغوط الدول املشاركة يف إعادة اإلع�ر

لغاز الطبيعي ب� الص� تعاون أربع دول وستة أطراف الذي بدأته الص� يف مرشوع بناء خط أنابيب ا

، ومرافق لطاقة الكهربائية ومعالجة املياه، باالعت�د عىل بناء السكك الحديدية والطرق الرسيعة واوميا�ار

دول املنطقة من تكوين مصالح اسرتاتيجية وضع جديد للتجميع املتبادل والربط  االتصاالت، حتى تتمكن

 البيني للبنية التحتية.

، يجب أن يبدأ التطوير التدريجي لـ "الحزام والطريق" في� يتعلق بإعادة إع�ر سوريا مبناطق آمنة اثانيً  

يسية أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا مبعيشة ا ومناطق ذات طلب أكرب . ثم التوسع التدريجي إىل مجاالت رئنسبيً 

يف الفرتة املقبلة، سيكون املساعدة ودعم إعادة تأهيل وتشييد البنية التحتية يف سوريا  .الشعب السوري

. باإلضافة إىل بناء مرافق النقل واالتصاالت الحيوية، اركة يف إعادة اإلع�ر بعد الحربهو موضوع املش

ثار ، وكذلك ترميم وح�ية اآل خطوط أنابيب النفط واملعدات، ية وإصالحهابوإصالح املرافق واملعدات الط

 يف ظل ا مهً� ، كلها مجاالت محتملة حيث �كن الرشكات الصينية أن تلعب دوًر الثقافية املتبقية يف سوريا

 �وذج متعدد الجنسيات ومتعدد األحزاب".

سيصبح الرتويج املستمر للحكومة الصينية واملشاركة النشطة للمؤسسات مبثابة املفتاح  ،بشكل عام 

وسيؤدي  ،صادي والتجاري يف الفرتة املقبلةالرئييس ملشاركة الص� يف إعادة إع�ر سوريا يف املجال االقت

بإعادة إع�ر  دورها القوي إىل إنشاء منصة صلبة وواسعة النطاق بشكل متزايد لربط الحزام والطريق"

 .سوريا

 

 املالحظات املتبقية 

واملخاطر  ،االلتحام مع تحديات وفرص إعادة اإلع�ر يف سوريا بعد الحرب تتعايش ،، طريق واحدحزام واحد

قادمة، سيكون من الصعب القضاء عىل تأث� الحروب والنزاعات يف سوريا الفرتة لل .وفرص األع�ل متالزمتان

. العداء العرقي قامئة لفرتة طويلةتدخل القوى الكربى واملنافسة متعددة األلعاب و  عىل الفور. ستظل حالة

نتظر الفرص والعوامل غ� املواتية لبناء "طريق واحد". ومع ذلك، توستستمر األنشطة العنيفة واإلرهابية 

فالوجود العسكري للواليات املتحدة وروسيا  ،فإن املسار املزدوج آللية أستانا وآلية جنيف يتقدم باطراد

الرغم ، عىل والتوازنات املتبادلة يف املنطقةودول أخرى يف سوريا أدى إىل حد ما إىل خلق حالة من الضوابط 

قواعدها العسكرية يف سوريا مبثابة دعم  بقيقواتها ، وست سحب من سوريامن أن روسيا أعلنت أنها ست

ة يف سوريا يف املستقبل، م� يوفر الدعم والض�نة الحكومة بشار السياسية قوي للقوات الروسية الدامئ

يف الوقت نفسه، تكلف الدول جهود الوساطة من أجل حل سيايس لألزمة  .عادة اإلع�رإل واألمنية املستقرة 

بغض النظر عن مدى تعقيد الوضع يف  ،واألهم من ذلك. السورية. وقد يزغ فجر تحقيق السالم الشامل
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الرشق األوسط، فإن الص� لن ترتاجع عن تقدم مبادرة الحزام والطريق". تعترب دول الرشق األوسط مشارك� 

 ورشكاء مهم� يف بناء الحزام والطريق". 

 من دبلوماسية الدولة الرئيسية ذات الخصائص ا مهً� وستصبح سياسة الص� يف الرشق األوسط بالتأكيد جزءً 

. م� سيساعد عىل تعزيز تحقيق ق" بإعادة إع�ر سوريا بعد الحربم والطرياز الح"الصينية سيتم ربط 

، وتعزيز بناء �ها الدويل كدولة رئيسية مسؤولةالسالم واالستقرار اإلقليمي�، وتعزيز صورة الص� وتأث

الدول مسارات رص الص� عىل أن تختار جميع ت .مجتمع مع مستقبل مشرتك للبرشية يف التحليل النهايئ

ا، وال وتعلق أهمية كب�ة عىل مفهوم التنمية لقضايا معيشة الناس باعتبارها جوهًر  التنمية الخاصة بها

 .تستخدم القيم الختطاف القضايا العملية العالقة ب� "الحزام والطريق وإعادة إع�ر سوريا بعد الحرب

ر، والقيام حاولة تجنب املخاطمن املتوقع أن تكون أحدث مثال عىل هذا الصدى باختصار، يف ظل فرضية م

. ينبغي عىل الص� أن تتخذ موقفاً متفائالً وإيجابياً ا هو يف حدود إمكانياتها، والقيام مبباالستعدادات الكافية

، عد الحرب اغتنام الفرض التاريخيةام والطريق" يف إعادة إع�ر سوريا بز تجاه احت�ل االلتحام بـ "الح

 .واالستقرار والتنمية يف وقت مبكرمساعدة سوريا عىل تحقيق السالم مع ا،  حقً اًال عوجعل االلتحام" ف

 

 


