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 ورقةّبحثيةّتراكميةّمنّإعدادّمركزّالشرقّللبحوث

 في إطار التحضير لورشة عمل قادمة تضم الباحثين المهتمين بالشأن السوري الدراسةتأتي هذه 
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انتقالية، تسمح بإدخال البالد في مرحلة إعادة  توافقية   لشرعية   وحدها إرادة السوريين قادرة على الوصول
، الوطني السوري الجامعسمح بالمحافظة على وحدة أراضي البالد والعقد تالتأسيس للجمهورية الجديدة، و 

 .فلقد انتهى زمن الفرض والقمع واالستبداد العقائدي لكل الهويات الفرعية للمواطنة السورية

 

 

 
 2391ديسمبر )كانون األّول(  12 –افتتاح مجلس النّواب الجديد 

 : موقع التاريخ السوري(الصورة مصدر)
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  سعقد وطني سوري مؤس  أي 

بعدددد اقسدددتطّل مطأّلعددد  األوصدددال  لدددّواو في دددا البنيددد  اقسدددتراتيجي  السياسدددي   وجددددو سدددوريا النديهددد  ن سددد ا
واقستراتيجي  اققتصادي  لبّد اللام بنسب متأللباو الطوى اقستعماري  ومدن هدّم الصدرال الدّدولمر ومدّر العطدد 

ينطألدع اد ا التألددّور الدوألنم بمراندل ّدّدة بعدد ان يدار الجم وريد  األولد  وصددوقح ةلد  الونددة السدوري  المصدري  ل
مؤسسدد  لددنمأل  مددن النكددم اللددمولم  2319ّآ ار  8عدداد تيسدديس الجم وريدد  السددوري  الهانيدد  بعددد وي   وجيدد ة   ل تددرة  

 واللعبوير

ي  الهوريد   فنكدم البعدّ ومدن هدّم ّابلد  األسدد ّبدر الجم وري  الهاني    فم  من   نلدي العطدد الدوألنم ّلد  اللدّر
د  مدن الطديم تطدوم ّلدد ي  مدن ّوامدل يارجيدد   ترسديخ مجمّو مهدل األّمد  العربيد  الوانددة وتنريددر    الدتطا  اللدّر

دالد  اجتماّيد  نسدبي  النطدو الكهيدر مدن  ةل  م ام اجتماّي  فم مناولد    ضاف ح ةاألرض  للجمدع بدين التنميد  ّو
ر اساسددداح التلدددّوااو ّلددد  صدددورة التنميددد  فدددم الدددبّد وبنيت دددا الديموقرافيددد  والهطافيددد  والنطدددو الكهيدددر مدددن الّضدددر 

سسدو ّلد  قمدع كدّل بمطّوماو الوندة الوألني  والعطد الدوألنم المؤّسدس بسدبب تلدس السياسداو التعسد ي  التدم تي
يدد ال ويدداو ال لدد  قمددع نتّدد  اقنتمددا  الددوألنم السددوري و يضدداّ ا مددن ج دد   ا  و   ّر  ّطابديدد    يضدداّل لرؤيدد   ا    ّو

ّألابل اي بعد ّملّم ةةق قألباح فم ملرول  ّربّم تارييّم لم يتمّكن ن ب البعّ من  اق ترى فم سوري ّدمي   
 وق اّي  مصداقي   فم النياة السياسي  فم البّدر

ي  الجم وريدد  الهانيدد  ّلدد  مناومدد  قدديم  ّطابديدد  )هوريدد  قوميدد  وألبطيدد  فّنّيدد  مددن نيددّ  وبدد لس تيسسددو لددّر
 لدعبي    لطاّددة   مدن تندال    د انتطل نكم البعدّ تددريجّياح وتندّول بعمد   ( ومع تمرك  السلأل  فم يد األساألساس

نيدد  ليّّيددر جلدددج تدددريجياح ويتنددّول ةلدد  يواسددع  الجدد ور مددن فطددرا  الريدد  وبعددض لددرابس الألبطدد  المتوسددأل  المد
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داو  مدن التّجدار الأل يليدين المددينيين الد ي ن ّالدوا تنال   بدين  مدرة امنيد  ّسدكري  نوات دا ّابلد  األسدد ومجمّو
متأل لين ّلد  اققتصداد الريعدم ومي انيد  الدولد  واقتصداد الادل وتمركد وا  فدم دملد  ونلدب وبعدض المنداأل  

 األيرىر

ليتعّ   العطد الوألنم فم العطد اقجتماّم و  وتعّم  تسارل ا ا اقنطّبومع وصول بلار األسد ةل  السلأل   
مع رجدال اّمدال أل يليدين ةلد   ّسكري    بين نواة   د تنال   من مجرّ  التنول فم ألابع الجم وري  السوري  الهاني 

أللدد  العندان لنيوليبراليد  دولتيدد  فاسددة وناابد  ّلدد  لداكل  نمددو   نادام راس مدالم مددافوي انتكداري اسدتبدادي ي  
 بوتينر -مبارس وروسيا-مصر

وآلياو الت كيس المجتمعدم ولجمدل ضاف  ةل  األدواو العن ي  التم استيدم ا الناام إلوق بّد من ان ندرس اّنل با
المن جددم لنمددّو كددّل ولددابن التضددامن المجتمعددّم  مدددّمراح آليدداو التضددامن التطليديدد  وقاألعدداح الألريدد  ّلدد  نمددّو 

  فدنّن النادام قدد اّسدس مناومد  الدوق  لدمولّي  تندال  األمدن والمافيداو مجتمع  مددنّم نطيطدّم يعدّوض لديباح مدن
اسود تديراا األج  ة األمني  وتعيد من يّل دا توليدد مناومد  الدوق   ال واقتصاد  ال ساد واقتصاد الّل  آلياو 

مدع ان يدار الناددام العدام وانكمددال دور الدولد  ةلدد   كبيددر     ةّق اّن ادد ج الدروابأل تعّرضددو لت كدس  النادام ومصدالس
 ال عل األمنم الطمعم المبالرر

بيكدو -ب ضل ّواقدب ملداريع سدايكس مي وم   قليم  ةلألجم فم وألالما استمّر الريع المادي المتدف  همناح لدورج كب
م  دارة مناومددد   ةكدددان النادددام مرتانددداح فدددم  فطدددد وبل دددور والندددرب البددداردة  مدددن الرلدددوة اقجتماّيددد  وتألويدددع الدددّو

دارتدددل ا  مددن الممارسدداو األمنيدد  واقتصددداد الاددلر لكددن مددع وصدددول بلددار األسددد و  والمجتمددع ّبددر آليدداو  معطددددة  
ام ابيل اللمولّم  بدا التلدّط  فدم البنيد  الجواريد  للنادام وللدولد  وللعطدد اقجتمداّم المؤّسدس الي ي   إلّر نا

ناايددس ّددن ت ّكددس مناومدداو الددوق  وقدديم ال وّيدد  التددم ندداول تيسيسدد ا الناددام اللددمولم ل سددد األب  ولددايو 
قيدر  ياح جواريداح فّجدر بلدكل  وتطادمو وب تو هدّم تّلدو اد ج المؤّسسداو  األمدر الد ي يلد  فراقداح قيميداح وسياسد

امداو اقجتماّيد  والسياسدي   مسبو  كّل ال وّياو الهاني  فم قياب اي  ولابن للتضامن المجتمعّم ولتوليد الّ 
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بنيددّ كانددو الهددورة انت اضدد  واقن جددار ّلددوابياح بلددكل  مدددال  فلطددد سددار األفددراد بدددوافع واندددة  لكددن افتطدداد 
ام  والرؤي  واليبرة السياس ّدادة ا  ي  افطدت م الطددرة ّلد  توليدد منادور جديدد لونددة السدوريين وونددة الدبّد و الّ 

نتددا  العطددد الددوألنم المؤسددس الدد ي كّرسددل اجدددادنا فددم هّهيندداو الطددرن الماضددم فددم مواج دد  ميدداألر التطسدديم ة
بددالتعري   م  ومدد    ألاب يدد    والتلددر م والبددرامن التددم سددعو ةلي ددا السددلألاو اقسددتعماري  لتنويددل سددوريا ةلدد  دول  

 وتابع  بالتعري  ايضاحر

وباإلضاف  ةل  العن  تمكدن النادام مدن ةّدادة ةنتدا  وتوأليدد سدلألتل مدن يدّل تجديدد ّطددج اقجتمداّم ومدن 
مدي وم تجدري  مادي كبير همناح لدورج الواي م كددببلألجمب فدم ةقلديم   يّل استمرار قدرتل فم النصول ّل  ريع  

واقب النرب الباردةر -سايكس في ا تص ي  ّواقب ملاريع د بل ور ّو  بيكو وّو

وفرتل الريدول والمسداّداو ّلد  مددى اربعدين ّامداح  وسدمس لدل بتّأليد  نسدبي   كبير   لطد اتاح لل  لس تيمين ريع  
 ل للل التنموي المدقع واتاح لل ا ا الريع موا ن  التناقضاو اقجتماّي  وضبأل األمن اقجتماّمر 

ّميطدد  الجدد ور فددم المجتمددع وكانددو ل ددا واي دد  اجتماّيدد   لناددام ببنددا  مناومدد  فسدداد  لطددد سددمس ادد ا الوضددع ل
نتا  مناوم  الوق  وتوسيع قاّددة الرلدوة اقجتماّيد  بمدا يدؤمن ضدبأل وقمدع ةسياسي  جواري  سمنو بنّادة 

 تناقضاو النطل اقجتماّمر

  مددن األمددور التددم بدددلو منددا  لددن نيددوض ب ددا جددرو جملدد ميتل دد    لكددن  ومندد  وصددول بلددار األسددد وألسددباب  
ي  وقدددراو الناددام ّلدد  ةّددادة ةنتاج ددا  فتراجددع الريددع بلددكل   فددادح  ممددا افددرع الطاّدددة اقجتماّيدد  للناددام  اللددّر

لّسدتيّ  ّلد  فدابض الدديل الطدومم وفدم  مت ايدد   جلدع   وتيل  الناام ّن بطايا الرلدوة اقجتماّيد  فدم ةألدار  
تدو مندل الطددرة ّلد  موا ند  التناقضداو اقجتماّيد  وان دارو بالمطابدل دّداوى بدالّرور  وافل كاسدس   ةألار لعور  

ليبراليدد  ال اسدددة ابعددد مددن  لددس ّبددر تصدد ي   -لل لددل التنمددوير ومضددو اللددرابس النيددو  التنريددر والوندددة كمبددرر  
ي  النادام ندين األلطدو رصاصد  الرنمد  ّلد  مدا تبطد  مدن ند ب البعدّ رقدم  األساس ال كري والسياسدم للدّر

ي  الناامر  كونل العمود المؤسس للّر
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فددم نددين اسددتدرجو الّألرسدد  السياسددي  لطمدد  الناددام الييدداراو اقسددتراتيجي  والسياسددي  للددبّد بعيددداح ّددن ةألددارج 
 العربم وقر  بّير رجع  فم مناوم  األمن اإليراني  اإلقليمي ر 

ي  من يّل الطضي  ال لسألي ني  والوندة الطومي  العربي   بدد اح مدن وتآكلو ّل  التوا ي مطوماو التطا  اللّر
النرب ّل  العرا  ةل  ان راأل ّطد التنال  السوري السعودي المصري فم نين فلل الناام فم التطدم يألوة 

 جدي  واندة ّل  ألري  تنرير التراب الوألنم المنتل فم الجوقنر

والمنددداأل  وتوسدددعو المنددداأل  كمدددا بدددداو تا دددر فدددم المجتمدددع السدددوري لدددرو  ّميطددد  بدددين األجيدددال والألبطددداو 
الم مل  والم مل  وا درو مّمدس قويد  لت كدس كامدل مناومد  التضدامن اقجتمداّم والدوق  التطليديد  فدم ندين 

امدد  ّلدد  صددعيد المجتمددع بيسددرجر ةيندد  الطمددع  مكانيدد  تبلددور األلددكال المدنيدد  لتضددامن المددواألنين والددوق  والّ 
نتمدا  وتبعهدر المجتمدع تندو ضدّأل إلجنينم ضعي   فت رى ا ةق بلكل  لد الجديد و وبالنتيج  ماو الطديم ولم ي

 األ م ر

 

  والجمهورية الثانية للنظام "الشرعية الثورية"أسس تطيح بالثورة 

من الطعر نندو األّلد   ّل  ا ج األرضي   وفم قياب اي  قيادة سياسي  وهطافي  قادرة ان جر المجتمع فم هورة  
اميت دار فاسدتكملو الهدورة اإلألاند  بالطدديم لكدن وقدة فاجيو الجميع ببألولت ا ّو م  ا بل وفاجديت م بع ويت دا ّو
مطلدد ر وبدد لس فددننن امددام ّطددد اجتمدداّم ين ددار  مددع ان يددار التنددال  بددين رجددال  الجديددد ق تدد ال متعهددرة بلددكل  

ي  ا ا النمألرايضاح ااألّمال فم المدن مع السلأل  وين ار معل   ساس لّر

واقنتطدال  هالهد    سدوري    وسع قوى اللعب فم ةقامد  جم وريد   الدى  اصيل    الراان ّن رقب   الصدام يعّبر تألور 
ي  الدسددددتوري  الطابمدددد  ّلدددد  النكددددم المدددددنم  ي  الهوريدددد  بميتلدددد  الددددكال ا ةلدددد  اللددددّر بددددالبّد مددددن ّ ددددد اللددددّر

 الديمطراألمر 
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تي  بل وقياب الند األدن  المطبدول نل فم قياب اي مستوى مطبول من الطيادة السياسي  واللوجسالكن اإللكال 
تنويدل ب للطيادة العسكري  يصبس السؤال األساسم: كيد  يمكدن ةّدادة توليدد ّطدد اجتمداّم سياسدم جديدد يك دل

ي    نالدد  ال وضدد  الرااندد  ةلدد  ّمليدد  بنددا    ق تطددوم ّلدد  تعسدد  منألدد  الصددرال بددل ّلدد  توافطدداو منألدد   للددّر
اسددتمرار هبدداو نسددبم فددم ّمددل السددلأل  بنددداا األدندد  وفددم ك ددا ة العطددد الددوألنمر فاألنددداّ الرااندد  توضددس 

الجدديل النادداممر لكددن ان يارامددا وتنول مددا ةلدد  بندد  مافيويدد  منليدد  يالصدد   قددد يسددرل بددل تلددر م الجدديل بعددد 
مكننددا ان نسددجل فلددل الهددورة ونيب ددا وقيادات ددا العسددكري  والمدنيدد  فددم توليددد دمددن اللددبين  فددم بنيتددل وبالمطابددل ي  

م الجمدداّم  بمددا ينطدد  النددد األدندد  مددن التوافدد  والألاّدد  مناومدد   وق  جامعدد  ونالدد  مددن اقنضددباأل الألددّو
دارة اوضدداّ م كنلطدد    ن ينعطددد ّلي ددا ّطددد األمدد  ايمكددن  واقنضددباأل  وينطدد  نددداح ادندد  مددن نمايدد  المدددنيين وا 

 السوري  والدول  السوري  النديه ر

من التلام والت ري وتدمير مناوماو الوق  والطيم الطديمد  وانسدداد افد  وقدة  ألويل    هير ما نل دج بعد ّطود  ي  
الطددوى والطدديم المديندد  النديهدد   تسدداؤقو مطلطدد  نددول مسددتطبل ّمليدد  بنددا  الدولدد ر فال رديدد  والعلددوابي  الألاب يدد  

مدن ال وضد   اوب يد    والمنلي  والعصبي  والتألر  الدينم  كل ا ج المعانم السلبي  جسدو ّدودة الدبّد لنالد   
 المأللط  البل بما ساد فم اوروبا ما بين الطرنين النادي ّلر والرابع ّلرر

ةن اقّتطدداد بينددل يك ددم النصددول ّلدد  اقّتددرا  الدددولم ب دد ج السددلأل  او تلددس بعددد سددطوأل الناددام نتدد  تنلددي 
ي  والألاّد  تنبعدان اوتوماتيكياح مناوم  الألاّ  لدى المواألنين فم الددايل ل دو وادم سدا   ّداممر فال وقح الدّر

م اصدديل لعوامددل توافدد    ييددراح مددن نضددن  او  امدداو   موضددّو نطيطيدد ر ولددبن تمكددن ناددام  وألنيدد    وألنددم دايلددم ولّ 
يتل ّل  ّوامل فو  وألني  فلطد تمكدن مدن ت تيدو آليداو وبند  الدوق  الدوألنم  البعّ من تيسيس ج     من لّر

ام  بلكل  يولد نالياح نال  من ال راع وافتطاد ا بلكل    يأليرر لّ 

ل  مرنل  تو ان الضع  فم ةألار صعود قوى الهورة ةومع ديول الصدام مرنل  اقستعصا  الراان  ووصولنا 
وتآكددل قددوى الناددام  يسددتمر المجتمددع السددوري فددم تطددديم التضددنياو الجسدديم   وليصددبس التندددي األكبددر الدد ي 
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ي   سيواجل الجم وري  الهاله  الوليدة او كي يد  نطدل السدلأل ي  الهوريد  الرااند  ةلد  لدّر    وم اتين دا مدن يدد اللدّر
 ديمطراألي ر دستوري   

ةن الدددتمعن فدددم البندددّ فدددم دوافدددع الطدددوى التدددم انتجدددو الهدددورة مدددن ج ددد   وفدددم لدددعارات ا ومألامن دددا ومطومات دددا 
يت ا ةق بطددر مدا تنططداايرى  يجعلنا نطول  المجتمعي  والسياسي  من ج     ل مدن ن ما من سلأل  ستكتسب لّر

لتأللعدداو  توافدد  وألنددم لمكوندداو الوندددة واإلجمددال الددوألنم  ولمددا تنططددل ّلدد  المدددى المناددور مددن اسددتجاب   
 المجتمع فم التطدم والتنمي  البلري  واققتصادي  المستدام ر

سدلألوي لتييد  لدكل انت اضد   ولدم يدتمّكن نادام بّلدار األسدد دولتدم و و كام مجتمعدم ر  ّل قامو الهورة السوري  
ان ينضس بما فيل ممعناح فم تطأليع وتدمير ما تبّط  من بني  وقيم ومؤسساو العطد الوألنم السورّي ومصّراح ةق 

 سلألوّي  اصبنو من ميّل او جدار برلينر  بابد وبني م ّل  اقستمرار فم فرض ّطد  اجتماّ

 

 األثر االقتصادي 

ن السدير ببرندامن تنمدوي لدامل قدادر ّلد  لم تستألع النكوماو السوري  المتّنط  مند  اسدتّم ند ب البعدّ مد
مددن األمددراض اإلداريدد   تلبيدد  المتأللبدداو األساسددي  للتنميدد  المسددتدام ر وقددد ّانددو الطألاّدداو اققتصددادي  كافدد ح 
فددم نسددب البألالدد  وال طددر  الم مندد   مهددل انتلددار ال سدداد  البألالدد  المطنعدد   ضددع  اإلنتاجيدد ر ةضدداف ح ةلدد   يددادة  

دم وجود ّدال  فم تو يع الهروةروارت ال معدقو التضيم    ّو

وقددد ادى تبنددم ندد ب البعددّ ققتصدداد السددو  اقجتمدداّم ةلدد  تنددول اققتصدداد السددوري للعمددل بآليدداو السددو  
)العددرض والأللددب( مددن دون اقاتمددام بتددوفير لددبكاو الضددمان اقجتمدداّم المرافطدد  ل دد ا التنددول  األمددر الدد ي 

فدم دور الدولد  فددم النيداة اققتصدادي  اليوميدد   مطابدل  يدادة فددم دور الطألدال اليدا ر كمددا  افضد  ةلد  تراجددع  
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ادى ديدددول الدولددد  فدددم ات اقيددداو التجدددارة الندددرة مدددع الددددول العربيددد  وتركيدددا ةلددد  تراجدددع دور الطألدددال الصدددناّم 
  رالمنلم قير المؤال للمنافس   وتكبدج يسابر كبيرة مطابل ديول السلع العربي  والتركي

 اّدام  وفدم سدوري وفم ا ج المرنل  لم يعد بنمكان بنيد  الدولد  ان تتناسدب مدع ادواو اإلنتدا  فدم العدالم بلدكل  
يدددا ر األمدددر الددد ي ادى ةلددد  ّجددد  النكومددد  فدددم اقسدددتمرار فدددم سياسددداو دّدددم انتياجددداو المدددواألن  بلدددكل  

مهددل الصددناّ  والتجددارة والبنددوس والتعلدديم والصددن   ورفددع  الربيسددي ر وبددداو باقنسددناب التدددريجم مددن قألاّدداو  
 الدّم المطدم للمنروقاو  سعياح من ا للتي ي  من اقستن ا  الدابم لموارد الدول ر

جلددم فلددل الدولدد  فددم الطيددام بعمليدداو التنميدد  اققتصددادي  والتنمويدد  مددن يددّل  اا ددرو الهددورة السددوري  بلددكل  
لملددارك  فددم الهددورة ودرجدد  نمواددا اققتصددادي واقجتمدداّمر وادو األنددداّ التألدداب  بددين المندداأل  الم ملدد  ا

فددم المؤلددراو اققتصددادي  العامدد   بسدبب تعألددل الدددورة اققتصددادي  مددن  مسدتمر   ةلدد  تراجددع   االجاريد  فددم سددوري
ايددرىر باإلضدداف  ةلدد   لددس  ادى اسددتيدام السددلأل   ج دد   وبسددبب العطوبدداو اققتصددادي  الم روضدد  مددن ج دد   

من األدواو الّ م  لطمدع الهدورة مهدل )صديان   يار العسكري ةل  تكبيد الدول  مصاري  ةضافي  لتيمين ّدد  للي
او المسلن (ر  ألابراو  وقود   ييرة  رواتب ومكافآو للعناصر والمجمّو

ومن الناني  الناري   يمكن ان نع ي تبنم السلأل  للنل العسكري فم جوارج ةل  رفض النيب لتّييدر ألبيعد  
العطددد اقجتمدداّم بنددا ح ّلدد  متأللبدداو تألددور المجتمددعر وتعأليددل ّمليدد  تألددور الناددام اققتصددادي السددوري مددن 

 ليبرالم اجتماّم )اقتصاد السو  اقجتماّم(ر التراكم ةل  اقتصاد   اقتصاد  

  تسددبب تبنددم السددلأل  للييددار العسددكري ةلدد  نلددر الدددمار الواسددع فددم البندد  التنتيدد  فددم المدددن والطددرى السددوري
لنا  اضرار جسديم  بالمبدانم السدكني  والتجاريد  والصدناّي ر وفدم  )ألر   لبكاو الك ربا  وال ات  والما ( وا 

مليداو الت جيدر ةلد   يدادة ّددد   االسيا   اتل  اس ر تعألل الدورة اققتصادي  فم سوري العداأللين ّدن العمدل  ّو
ن السدلع  و يدادة معددقو التضديم  بسدبب مد فم جميدع المنافاداو السدوري   وقدد ترافد   لدس مدع انطألدال ّددد  

 ارت ال اسعار الدوقر  واألوضال األمني  فم المدنر
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 ويمكن تلخيص األزمة االقتصادية الراهنة بالنقاط التالية:

متبداين  برو  ا م  قير مسدبوق  فدم تدوفير اليبد  والمنروقداو فدم كافد  المنافاداو السدوري   وبلدكل   -
وايرى  بسبب نط  الألنين والما وو والّدا   وصدعوباو النطدل والتنطدل  وا ديداد  اللدة بين منافا   

الأللدددب ّلددد  اددد ج المدددواد فدددم بعدددض المنددداأل   بسدددبب نالددد  النددد وح الددددايلم نتيجددد  الوضدددع األمندددم 
والعسدكري فدم العديدد مدن المدددن والمنداأل  األيدرى  مدا ادى ةلد  صددعوب  النصدول ّلد  اد ج المددواد  

 جنونمر كل  وارت ال اسعاراا بل
% مدع 044و األجنبيد  الد ي وصدل ةلد  ندوالم اني اض واضس فم قيم  الليرة السوري  مطابل العمّ -

  مددا انعكددس %04نتدد  ا ن ةلدد  نددوالم 1422ارت ددال نسددب  التضدديم مندد  بدايدد  األنددداّ فددم آ ار 
ةضدداف  ةلدد  ّلدد  اسددعار المددواد اقسددت ّكي  الضددروري   نتيجدد  األسددباب التددم سددبطو اإللددارة ةلي ددا  

 انتلار ااارة الجلع واقنتكار وضع  الرقاب  والمناسب  للميال ين وضعا  الن وس وال اسدينر
مّيدددين نسدددم   ومعاندددات م الكبيدددرة فدددم السدددبع  بلدددد ّدددددام ندددوالم   نيدددّ تدددردي اوضدددال الم جدددرين -

ددالنصددول ّلدد  مددا يك ددي م مددن مسددتل ماو المعيلدد   وي دددم قدددرة ج ددو صوصح د ا فددم فصددل اللددتا   ّو
 اإلقاه  النكومي  واألالي  ّل  تطديم ما يل م باللكل والوقو المناسبينر

ت دداقم ملددكل  البألالدد  بسددبب توقدد  العديددد مددن المنلددآو اإلنتاجيدد  واليدميدد  كليدداح او ج بيدداح او تراجددع  -
نتددا  ال راّددم إلةنتاج ددا والأللددب ّلدد  يدددمات ا  وصددعوب  الوصددول ةلدد  امدداكن العمددل  بمددا فددم  لددس ا

 نتا  الصناّمرإللنباتم والنيوانم  وك لس ابلطيل ا
 التيريب والدمار ال ي اصاب وما يد ال يصديب المنلدآو الصدناّي  واليدميد  والبند  التنتيد   وبلدكل   -

 يا  السكس النديدي   ومنألاو توليد وتنويل الك ربا   وآبار ويألوأل نطل الن أل والّا ر
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 طدددال ّددددد من دددا ةلددد  البلددددان المجددداورة ألسدددباب  توقددد  العديدددد مدددن المنلدددآو الصدددناّي  واليدميددد   وانت -
ميتل دددد   يدددديتم فددددم مطدددددمت ا الوضددددع األمنددددم  ونطدددد  الوقددددود والك ربددددا   وضددددع  الأللددددب الدددددايلم 

 واليارجمر
المناصدديل ال راّيدد  اقسددتراتيجي   مهددل الطمددس والطألددن واللدددوندر  قسدديما تراجددع اإلنتددا  ال راّددم  و -

  وبلدد ّجد  الطمدس ندوالم مليدون ألدن  ةضداف  ةلد  تراجدع السكري  نيّ اني ض الناتن ةل  النص 
اإلنتددا  مدددن اليضدددار وال واكدددل ونسدددب  المسدددو  من دددا بسدددبب صدددعوب  الوصدددول ةلددد  المددد ارل والمعامدددل 
دددددم تددددوفر مسددددتل ماو اإلنتددددا  ل ددددا   ومنألدددداو تربيدددد  الموالددددم والدددددواجن فددددم المندددداأل  الملددددتعل   ّو

يصدال ا قنطد ةلد  ارت دال اسدعار  اح ةلد  منداأل  اقسدت ّسر ةضداف ح وصعوب  جندم وتسدوي  منتجات دا وا 
 األّّ   وت ديداا إلنتا  الدواجن والموالم ومنتجاو األلبان  وبالتالم ارت ال اسعاراار

تندداام النركدد  السددياني  اليارجيدد  والدايليدد  سددوا  دايددل المدددن السددوري  او نتدد  فيمددا بين ددا ةلدد  مددا  -
% مطارند  بدين الربدع األول مدن 0ر.0بنسدب   اان  فدم سدورييطارب الص رر ة  اني ضو ّابداو السدي

 .1422ومهيلل فم ّام  1421ّام 
اسدددتن ا  اقنتيددداألم مدددن النطدددد األجنبدددم بعدددد توقددد  مصدددادرج مدددن يدددّل المطاألعددد  والمندددع والتجميدددد  -

واني اض تنويّو العاملين السوريين فم اليار  من ج    واست ّكل من اجل مواج د  اقنتياجداو 
ايرى  ما ي ددد قيمد  العملد  الوألنيد   وبالتدالم الوضدع  ري  وك لس ت ريبل يار  البّد من ج    الضرو 

 اققتصادي واقجتماّم يّل ال ترة الطادم ر
 تراجع الطدرة ّل  التصدير  سوا  بالنسب  للن أل  او للمنتجاو الصناّي  وال راّي  األيرىر -
بالنسددب  لتسدددديد الرواتددب واألجددور  نتيجددد   يددادة اإلن دددا  ضددع  السدديول  النطديددد  لدددى النكومدد  نتددد   -

دددم  األمنددم والعسددكري بسددبب األ مدد   واني دداض اإليددراداو النكوميدد  بسددبب توقدد  تصدددير الددن أل  ّو
د   تسديد الضدرابب والرسدوم والطدروض   ةضداف ح  ةلد  امتندال النمسدا ّدن تسدليم العملد  السدوري  المألبّو

 ر فم ال ترة األييرة ت ا فم روسيالدي ا  ما ادى ةل  التنول لألباّ
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 التراكمية للعوامل االقتصادية السابقة: محصلةال

اّدى اقندما  العضوي بين الدول  والسلأل  من ج    واّتبدار بّلدار األسدد لّنتجاجداو والهدورة ّلد   -2
انكمدال دور قندم في دا االدل مدن المدوالين  واّتمداد سياسداو اقتصدادي  تدؤّدي ّلد  اّن ا نرٌب وألني  ا  

الّدول   ليس ةل  بعداا السلألوي فنسب  بل ةل  بعداا األمنّم المألل   كّل اد ج العوامدل اّدو ّمليداح 
 من الاواارر ةل  جمل   

ّددادة تو يددع الددّديل فددم المجتمددع لي طددد اققتصدداد الددوألنم ةنتددا  والتبددادل ونلطدد  إلاوّقح: تددداّم نلطدد  ا  -1
نتددا  والتبددادل وتنندددر دوابراددا مددن المسددتوى الددوألنم ةلدد  إلاّناصددر تكاملددل ولتتطألّددع اوصددال ّمليدد  

قليمدددم ومدددن هدددّم ةلددد  المسدددتوى المنلدددّم الصدددّير بنيدددّ اصدددبنو دوابدددر التبدددادل ضدددّيط  إلالمسدددتوى ا
نتدا  ةلدد  اليلد  لتعددود ةلد  الددكال إلوقدرى وارتددّدو في دا نلطدد  ا ومنصدورة ّلد  مسددتوى مددن  وبلددداو  

 ر لفم بدايات  كما بل رين قالطرن العل فم منتص  كما نتا إلا
من المطّدر ان اكهر من يمسين ال  رجل اّمال من الألبط  العليا والمتوسأل  قد قادروا البّد ونجس  -9

و ةلد  مصدرر لديس اد ا فنسدب بدل االبلدان المجداورة  ةل  البعض من م فم نطل معاملل ومكاتبل سوا ح 
لبّد التم يرجو ّن ال يمن  السياسي  للنادام يتّم بلكل  مأّلرد النا  لبل كامل لمناأل  واسع  من ا

صدبس تددريجياح مجاور  بل اّن اقتصاد المناأل  السانلي  التم ق ت ال اادب  بندّد  اتدل ي   بيقرب اقتصاد  
ملنطاح باقتصاد لبنان من نيّ األساس وينألب   لس ّل  كاف  المنتجاو الصناّي  وال راّيد  آيد ين 

مدا اّتدر  بددل  وادد ا ّددن يمسدين بالمبد    بنسدب  ق تطدل راّدم  قدد د ّمددرنتددا  ال  إلبعدين اقّتبدار ان ا
و يددر ال راّدد  مددن تدددمير اكهددر مددن يمسددين بالمبدد  مددن البندد  التنتيدد  لل راّدد   ناايددس ّددن اقنكمددال 

فدم  ربعدين بالمبد  ّلد  لدكل اني داض  اّدن هّهدين ةلد    بنسدب  قتطدل العام فم اققتصاد وال ي يطدّدر
 الديل الطوممر
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ى تطأليدددع الدددبّد ةلددد  دوابدددر ّسدددكرّي  اّأليدددو في دددا صدددّنياو مأللطددد  للطدددادة العسدددكريين بمدددا في دددا ادّ  -0
رفيدد  تعّسددد ي  ةلدد  نلددو  ةمددداراو  داريدد  ّو صددّنياو تصددري  النيددداة اليوميدد  وصددّنياو قضدددابي  وا 

 رّّ  و نال  التلّام اققتصادي نرب  
كما اّن افتطاد اقنضباأل ووندة الرؤيد  واإلرادة وقيداب الطيدادة السياسدي  ال اّلد  لددى قدوى الهدورة سداام  -.

بدورج فم تكريس اقتصاد  منلدم  مبندّم ّلد  اققتصداد األسدود واقتصداد الادل واققتصداد المدوا ي وولّدد 
 نتا   ات ارةتعيد  ماراو نرب  ةبدورج 

 
 األثر السياسي والوطني 
م  ام بّلددار األسددد بدددفع المددوالين مددن االددل ةلدد  بددؤرة الصددرال ةلدد  يلدد  لددر   ّميدد   اّدى قيدد -2 فددم الددّو

قنكسددار الددوام فددم الألددابع الجددامع والددوألنم للناددام وولّددد  الددوألنم للسددوريين اجمعددين واّدى ةلدد  نالدد   
 لعوراح ّميطاح بالّبن والالمر

مدددن المددددنيين  بددددفع كتددل   الناددامدا بلددع الدددكال العندد  والونلدددي  بدددامددن النادددام قألدددّ   فددم مناولددد    -1
الموالين ال ين يمكن لل ان يتنّصل من افعال م وارتكداب اد ج الكتابدب المطاتلد  وال وضدوي  والتدم يّلدب 
ّلي ا ألابع ألاب م منّدد لجرابم نادرة البلاّ  ةل  كسر  ّمي   فم مؤسساو العطدد الدوألنم والتعدايل 

 س ومكّوناو المجتمع السوريرالملترس والهط  المتبادل  بين ميتل  لراب
تنّولل ةل  ألر   فيل لتأل و من ضمنل نطاب  لم يكدن لطد اّدى اقنام الجيل الوألنّم فم الصرال ةل   -9

المجتمع يدرك ا بطدر  كا   فالبني  الألاب ي  الكاسدن  للجديل لدم تنّولدل ةلد  مجدّرد ألدر  فدم الصدرال 
جددداح فددم المجتمددع ميليلدديا ألاب يدد  تيلّددو ّددن م مت ددا الوألنيدد   واسددع   بددل جعلددو منددل فددم ناددر قألددال  

لتصددددبس اداة قمددددع  دايليدددد  وليصددددبس الجدددديل نطيضدددداح للمجتمددددع المدددددنم والتمددددّدنر واداةح ضددددّد المجتمددددع 
بابدددةر وينسددنب  او األمددر ّلدد  اج دد ة األمددن  سددلألوي    تسددتيدم ا السددلأل  الدولدد  لتكددريس مناومدد   

ل  كّل تلكيّ ت ا الميليلوي  المندمج  فم األر  يار  البني  الناامي  للدولد  لتتندّول واسع  النألا  ّو
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صاباو   ةل  ميليلياو   دارة اققتصداد األسدود واقتصداد الادلر ةن تّدّول اد ج  بل ّو لليأل  واقبت ا  وا 
مدن األلدكال  المؤسسداو جعدل من دا بدالتعري  جدوار األ مد  بنيدّ ق يمكدن تصدّور التطدّدم بديي لدكل  

ّدادة التيسديس لمناومد  األمدن  ننو مير    وألنّم جامع ينطد  ونددة الدبّد مدن دون ت كيك دا بالكامدل وا 
 باقنألّ  من البن  الطاّدي  الصّرى للمجتمعر 

كما اّدو بعض األيألا  المرتكب  من قبل بعض المكّوناو العسكري  التم النطو ن س ا بالهورة )ّلد   -0
بس المكوناو اط  والتيّ   الألاب م واقهنم بين ميتل  لر ندرت ا( ةل  تع ي  ملاّر اليو  وفطدان اله

 فم البّدر
من السّكان من مواألن سكنااا بما يطّدر بنوالم سبع  مليون لي   اّدى اقنتطال الطسري لكتل  كبيرة   -.

ن نددوا ةلدد  امدداكن اكهددر امندداح سددوا ح دايددل المديندد  او فددم الّريدد  او ةلدد  مندداأل  تلددعرام اكهددر بدداألمن 
ّد او يارج ا ةل  تعمي  نال  الت ّكس فم آلياو التضامن والوق  والألاّ  بنيّ اصبس من دايل الب

فدم  المستنيل ّلينا ان نتصّور ان تستعاد ا ج الألاّ  فم المدى المناور قبل نصدول تّييدر  ّميد   
 بني  الدول  ومطّومات ا ومؤّسسات ار 

  اققتصددددادي  نددددباكددددب ت كيددددس الناددددام للو فلطددددد تقتنددددا ّلدددد  الم  ددددوم الدددد ي قددددّدمناج فددددم بدايدددد  ور  وبنددددا ح   -1
والمجتمعي  التطليدي  للمجتمع السوري مع الألابع اقستبدادي اللمولم للناام وقألعل الألري  ّلد  اّي 
افدد   لنمددّو نيدداة  مدنّيدد   تي ّدد  مددن وألددية لددمولي  السددلأل  التددم صدد رو الدولدد  فددم كيان ددا فددنّن مجمددل 

لددبل  تلددر م  وتلددّام ّميدد  فددم بنيدد  المجتمددع واققتصدداد ودّمددرو بلددكل  العوامددل السددابط  قددد اّدو ةلدد  
كامل آلياو الوق  والألاّ  المجتمعي  واصبس المجتمع السوري ّملياح يعيل نال ح اوب ي  يصبس في دا 
م ال رد وقلطل ّل  امنل الليصم العنصر األساسدم المؤّسدس لسدلوكل ورّداو فعلدل ّلد  المسدتوى  ّو

 ال ردّير
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 س لشرعية محلي ةالتأسي 

مجمل ا ج العوامل متضافرة تجعلنا نعتطد باستنال  ةّادة انتا  ناام الدول  المرك ي  اللمولمر وبّض النادر 
ّن مدآقو الصدرال الدراان فنّنندا نعتطدد ان مدن المسدتنيل تصدّور قيدام السدلأل  الرااند  بدندارة سدوريا موّنددة فدم 

ّن اي الدول  الراان  لن -ك  من سلأل لنلول والعمل ّل  تهبيو بن  مت امناول  لطسر ال  ارو  سلم  االّم  وا 
ةلدد  ان تنت دم ادد ج النالد  ال وب يدد  مددن  يدؤّدي ةّق ةلدد  سدّم  مددا بعددج سددّم ونالدد  مدن اسددتدام  الطتدل المتبددادل

الدد ّر الجمدداّم واليددو  ّلدد  األمددن واألمددان  وتنت ددم نالدد  اقرت ددان لليددو  لدددى المددوالين واقنتطددام لدددى 
 منطألع  النايرر اللرين  الألاقي  للسوريين ال ين ّانوا من اّمال  ونلي   

ةّننددا نعتطددد اّن الوضددع الددّراان يتأللّددب ةدراس اّن اّيدد  فرصدد  قسددتعادة وندددة الددبّد واسددتعادة مناومدد  الددوق  لعلددم  
ّم بنو يسدمس بداقنألّ  مدن الددوابر  موندة  و  وقيم  مؤسس    للجم وري  السوري  ق بّد ان يستند ةل  ألابع  ألّو

اققتصادي  الطاّدي  لميتل  اقاليم البّد بما يسمس باستعادة األمن المنلدّم اوقح ودورة اققتصداد المنلّيد  هانيداح 
 والبنا  ّل   لس وصوقح ةل  وندة البّدر

ن تصددّور ّنصددر مددن اللددرأل  مددن يددار  مندداأل  معّيندد  يددديل ةلدد  ادد ج المندداأل  وق يمكننددا فددم الوضددع الددراا
ي  وفم ارو  سلم  االم   كما يسدتنيل ّليندا تصدّور توافد   ّلد  ميتلد  الطضدايا  ويناول فرض سلألتل ألّو
سدددوا ح المنددداان المدرسدددي  او نرّيددداو اإلّدددّم او قيرادددا مدددن الطضدددايا التدددم لدددم تعدددد قضدددايا يّفيددد  فنسدددب بدددل 

اح لم ابس واّمال قتل  جماّّم وتع يب و  اصبنو  فم السجونرقتل موضّو

ّدادة تيسديس قديم  فبعد ان يار الدول  اللمولي  ق بّد من ةّادة تيسيس ناام الوق  والألاّ  بد اح من الطاّددة  وا 
الديموقراأليدد  بددد اح مددن ملددارك  كددّل مددواألن  فددم تنديددد الطددراراو المبالددرة التددم تمّسددل ّلدد  الصددعيد المنلددّم  

ياسدددي  قدددوى سياسدددي  وألبطيددد  جامعددد  تسدددتأليع توليدددد بانتادددار ان تولّدددد العمليددداو اقجتماّيددد  واققتصدددادي  والس
امداو يمنن دا المجتمدع قددراح كدا   مدن الهطد  والسدلأل ر فمدا  مجتمعاح مدنياح قوّياح وان اباح سياسي  قوي  وقيداداو وّ 
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ّم المسددتند ةلدد   سددطأل فددم سددوريا اددو قدديم اللددمولي  الجامعدد   ومددا يجددب ان يرت ددع في ددا اددو روح التوافدد  الألددّو
 ملي  للناس ولطيم م الهطافي  والديني  والوألني  الملترك رالمصالس الع

ي مسددتوى مددن سدديادة الطددانون والألاّدد  الضددابأل  ايضدداح اوبعددد مددا جددرى  ق يمكددن لنددا بدديّي نددال  ان نتصددّور 
ي   ّادة التيسيس لةللطانون وق قبوقح من المواألنين بالتيلم ّن نريت م لصالس ج ا  قمع الدول  ما لم يتّم  لّر

يوتبن  ّلي ا لّي   تؤسس من  جامع ر  وألني  لّر

 

 

 إلى المالحظات التالية: ايؤشر مسار األحداث في سوري

 ةن ما قام بل الناام الألاقي  لم يود بل ةق ةل  ال للر -
تتألددور األمددور ّلدد  األرض ننددو اسددتتباب نالدد  مددن التطسدديم ال علددم للددبّد  وت دداقم اقضددألراباو   -

يددران  او العددرا  رقددم كددل مددا قددد تجدددج ادد ج إلا وامتددداداا ةلدد  دول الجددوار قليمددم   مهددل تركيددا  وا 
 الدول من مصلن  ل ا فم استمرار نال  الصرالر

يصدددددعب جدددددداح بالمطابدددددل تنطددددد  سددددديناريو الندددددل الصددددد ري لصدددددالس المعارضددددد   بمعنددددد  ان تنطددددد   -
يد  السياسدي  التدم المعارض  فو اح تاماح ناج اح مطابل يسارة كاسن  للنادام  وانددنار الطدوى اقجتماّ

 تط  ورا جر
للطدوى الطتاليد  اليارجيد  نيابد  ّدن المعارضد  كمدا تدديل نلد   ناسم   ق توجد فرص  ت كر لتديل   -

 .فم البلطان  وبلار األسد يعر   لس لمال األأللسم
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 اند ا هدار المترتّبد  ّلد  اد ج الن مد  مدن المّناداو ادم ان افضدل فرصد  يمكدن ان توفرادا الج دود الدوليد 
دراس ان الت اوض لم يعد منوألداح بسدوريا وندداا   لمستطبل سوريا تكمن فم المساّدة ّل  اقنتطال للت اوض  وا 

 فسوريا اصبنو قير قادرة ّل  مساّدة ن س ا فم اليرو  من الهطب األسود ال ي دفع ا ةليل الناامر

يا  الم اوضون األمريكيدون  بلكل  الم تاح للوصول ل  ج النتيج  يتوق  ّل  ما يطوم بل المجتمع الدولم  و 
 لروس بمساّدة األيضر اإلبراايممروا

ر سديناريو التد ّريان سوريا لدو ت ركدو للعوامدل الع ويد  وللطدوى الاّميد  فسدتطترب لديباح فلديباح نندو  من الواضس
أللكال  وب لس فنن اكت ا  المعارض  بتكرار ضرورة رنيل األسد ق يمكن ان يكون استراتيجي  بيي لكل من ا

فددم ندددين يعلددن األسدددد ببسدداأل  اندددل لدددن يدد اب  بدددل ويسددتمر فدددم اروبدددل ةلدد  األمدددام  وفددم نلدددد كدددل األدواو 
 رالت ّريّ م  لدفع البّد ننو نال  والموارد ال

 

 تكمن بعض التحديات المركزية في:

والنكدددم فدددم البدددو فدددم كي يددد  تددديمين اج ددد ة الدولددد  المرك يددد  لتكدددون بمهابددد  قاّددددة مؤسسدددي  لّنتطدددال  ر2
 المستطبلر

 مصير األليا  المرتبألين مع النكوم  يّل ّطود من نكم ّابل  األسدر ر1
 ايصددعب مددن دون ددم تصددور اقنتطددال ةلدد  الت دداوض نددول سددوري توقيددو انيددراأل الطددوى الدوليدد   والدد ين ر9

 جديدةر

ت عألددم اّيدد  نتددابن  ومددن الواضددس بعددد ّددامين مددن الهددورة السددوري  اّنددل مددن قيددر المددرّجس ل دد ج األدواو ونددداا ان
نّط ر فالعمل الناق  ق ي عألم نتابن ناقص  فطأل  بل يعألم فم السياس  نتابن ّكسي   كما نصل نين ت رس 
البو فم مصير ترك  الدول  العهماني  بعد النرب العالميد  األولد  فدم ات اقيد  فرسداي  فبطيدو المنألطد  ملدتعل  
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  ونندن نّندا كيد  ت لدل الوقيداو المتنددة فدم اسدتيدام لمب  ّامر ةن السير العملم ل نداّ يصبس ايألر
 ن و اا لدى نل اب ا الربيسيين من اجل ضبأل سلوك م تجاج الصرال و مآقتلر

آمدن لعمليد  كسدس قدوى النادام  اقّتدرا  بدين  من الم م لتطييم اإليجابياو والسلبياو فدم سدعينا لتنطيد  ابدوأل  
المنتجين ةل  متمردين مسّلنين  ومن هّم تندول بعضد م ةلد   ونلي  الناام ساامو بلكل ربيسم فم تنويل

  .امرا  النرب

وبّض النار ّن نطاب  ما يطال ّن التألر  لدى بعض الجماّاو المسلن   سوا ح فيما يتعلد  بيجنددت ا او  
نددو سددلوك ا المنلددم او ا رل تمويل ددا  او نطيطدد  ان ددا بالنتيجدد  تألمددس ببسدداأل  للوصددول ةلدد  السددلأل   وسددوا ح كا

المعارض  المسّلن  متماسك  او ان بعض ا يرتكب انت اكاو لنطو  المدنيين األبريا   وبّض النار ّدن كدل 
تلس المعألياو التم تألرح الكهير من األسبل  فننل من الضروري معرف  مواقد  ميتلد  األألدرا  ومصدالن ا  

 رسل الناامربعد كل العن  ال ي ما بنيلسون مانديّبا انل يصعب تصّور ةيجاد صوصح ي

تتوفر فم سوريا مؤسساو مدني  اام  بما فم  لس ج ا اا اإلداري المدنم ةل  جانب بالدول  األمنيد  الي يد بر 
ل  المجتمع الدولم والوقياو المتندة وروسيا اوقح ان يوضنوا تصورام لمصير البّد فيما لو تنط  النصر  ّو

كامل للناامر فهم  فر  جواري بين ان نناول ةسطاأل النادام العسكري المبالر للطوى المسلن  ونصل ان يار 
 لمرنل  ما بعد األسدر ةيجابي    انتطالي    وبين ان نؤسس لمرنل   

سي   م األسد و مرتدل  وقلدس ان ّلدي م مّدادرة السدان  السياسدي   ورقدم  لدس فدننن نؤكدد ان المسدار السياسدم 
ّح لل و  فم سان  المعرك   بل ةن المس ار السياسم او السدبيل قسدتّّل ومتابعد  النجداح العسدكري  ليس بدي

 روتع ي  نمو معارض  سياسي  متماسك 

ةبطددا  جدد وة  فددم  وألالمددا ان قددوى الهددورة ق تمتلددس فرصدد  اللكمدد  الطاضددي  فددنن الم مدد  الربيسددي  سددو  تكددون 
 التارييي ر انعرف ا لسوري النراس السياسم نلألاح  ا ا ةن كّنا ق ن ال نألمس لليرو  بيريأل   
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تسير األوضال فم سوريا  وبيأل  متساّر  ننو تلام الدول   وان راأل الجّرافيا اققتصادي  واقسدتراتييجي   
  :واو ما تّم التيسيس لل ّبر اوضال ميداني  تترسخ مع الوقو

فدم يألدوأل     ناسدم بنكم األمر الواقدع ّلد  الصدعيد العسدكري واستعصدابل بنيدّ ق نتصدور تبددقو   -
 .المواج  

 رمصالس الطوى اإلقليمي  -
 ان راأل ّطد المجتمعرو انكسار لبل كامل للوندة الوألني   -

ين مصدابر الصدرال ومصدير الدبّد ونجداح التجربد  اقنتطاليد  فدم الوصدول فد   وا  ا كان مصير الناام منتوماح 
ل  اإلألّ   وام تألرح امام قدوى من التواف  الوألنم ضمن اللروأل السابط  تبدو قير منسوم  ّ ةل  نال   

 .الهورة م ام ناسم  وضروري  وصعب 

وا   تديل سوريا فم ا ج المرنل  الجديدة كلياح  يبدو ان تألور األمور يسير فم اتجااين متناقضينر ف م نين 
 يتداّ  وضع الناام فم اللمال يناول الناام ان يرك  قواج فم الجنوب والّرب  وفم ألريطل ةلد   لدس يعد  

منليدين  تدرتبأل مصدالن م اكهدر فداكهر باسدتمرار  امرا  نرب   الألابع الّمرك ي فم بني  الطرار  ليولد من جديد  
 .  تبط  موالي  للناامالصرال  واو ما من لينل ان ي دد مؤسس  الجيل بالت تو  لتتنول ةل  ميليلياو  

ام  مدع وجدود اجندداو   لمصدادر التمويدل  واد ا  ميتل د   وتعددد   ةن السماو العام  للصرال تتلي  بّياب الّ 
ينألبدد  ّلدد  الألددر  المددوالم كمددا ّلدد  المعددارضر فددم الوقددو الدد ي يسددع  فيددل الّددرب وروسدديا إلبطددا  الندد ال 

 ."صراّاح مني ض اللدة نت  بينضن

تأللدب وبالرقم من ان تنّول المعرك  الراان  لنرب ألاب ي  استراتيجي  ليس امراح بدي ياح  لكدن در  اد ج الندرب ي
 ."نضاقح وقيادة ني  ويطا  متّطدة من باقبتّ  الوألنم
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 مدور فدم اتجداج الندرب األاليد  لمدع دفدع النادام  وقسيما ةن المسار الع وي ل نداّ ق ييدم اادا  الهورة  
واا دا فدنّن ميداألر الندرب األاليد  ماهلد  امدام اوتلر م قوى المعارض  ّل  األرض  ولو تركو األمدور ّلد  

م اللدعب السدوري وصدّب  بنيتدل الوألنيد  لكدان مسدار األندداّ قدد كدّرس ألاب يد  الهدورة  لكدن العي ان  ولوق ّو
م المجتمع ورجنان رؤي  التيار المدنم السلمم والتوافطم او ال ي هّبو البّد نت  ا ن  .ّو

سدد   ينبّددم دراسددت ا م ددام ملمو بددالألبع  باقبددتّ  الددوألنمب  قددوى الهددورة السددوري  بمددا في ددا ةن  لددس يضددع ّلدد 
وتنليل ا  ووضع ا موضدع التن يد   مدن اجدل مجاب د  اد ج الميداألر   لدس ألن النادام ّو ويد  الندراس يعمدّن 
فم اقتجاج المضادر يجب ان ينكسدر تدوا ن الضدع  لمصدلن  الهدورة يدّل وقدو لديس بالبعيدد قبدل ان تنكسدر 

 .بل بعض الطوى اليارجي الدول  والجيل  نت  لو استمر الين  الراان للهورة من ق

بمعندد  اندددل يجدددب ان ينكسدددر التدددوا ن الدددراان قبدددل ان تسدددتكمل الدولددد  ان يارادددا  ويسدددتكمل الجددديل ت ككدددل  وا  ا 
نصل  لس يمكن ل  ا اقنتصار ان يدوفر اساسداح جددياح يمكدن البندا  ّليدل فدم ةّدادة ةنتدا  توافد  وألندم جدامع 

ا   وممن يعملون فم البن  الربيسي  للدول  والمجتمع مدن اجدل يلمل كل السوريين ممن لم تتلألخ ايدي م بالدم
ي    انتطاليدد   تسددمس بنديددال الددبّد فددم مرنلدد  ةّددادة التيسدديس للجم وريدد  الجديدددة   توافطيدد    ةّددادة التيسدديس للددّر

 ويسمس بالمنافا  ّل  وندة اراضم البّد والعطد الوألنم السوري الجامعر

الدبّد التدم قدد تدنجم ّدن ان يدار النادام بدالت امن مدع ان يدار الجديل ومؤسسد  ةننا نعتطد بين نال  ال وض  فم 
ي   كبيددر   الدولدد   وفددم اددل قيدداب قيددادة سياسددي  نطيطيدد  للهددورة  سددتؤدي ةلدد  تعهددر   فددم ّمليدد  التيسدديس لللددّر

سم  للدبّد  نيدّ يتندّول الجديل مدن جديل وألندم  الجديدة الطابم  ّل  اإلجمال الوألنم  ما يبّلر بمستطبل  
ليصددم يدددافع ّددن بطددا  الناددام  واددو مددا سيسدد م فددم  يددادة ان يددار الطدديم اقجتماّيدد   لددل اّتباراتددل ةلدد  نددرس  

كمدددا ان  .ألددداب م نطيطدددم ّلددد  اسددداس   السدددوري  الطابمددد  ّلددد  اقّتددددال  األمدددر الددد ي سدددي دد المجتمدددع بانطسدددام  
األ  اقنتكددداس الألددداب م بددين السدددّن  والعلويدد   يم دددد لسدديناريو التأل يدددر الألددداب م اسددتمرار نالددد  الندد وح مدددن مندد

 .واإلهنم
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ألاب ي  يتّّب في ا امدرا  الندرب   ةهني    االي    كل العوامل الم كورة سابطاح ستؤدي ةل  انيراأل البّد فم نرب  
 ا وتبعهرادددا وان يدددار اققتصددداد والطدددوى اإلقليميددد  المتصددداّر    لدددس ان تدددداّم مناومددداو الدددوق  المنليددد  وتددد ري

مدددن  المنلددم سددديطودنا ةلددد  يألدددر صدددومل  سدددوريا  وت تدددو المجتمدددع ةلددد  اصدددّر ونداتدددل  وسددديؤدي  لدددس لنالددد   
اققتتددددال  لدددديس فطددددأل ّلدددد  السددددلأل  والن ددددو   بددددل ّلدددد  وسددددابل العدددديل  واددددم النالدددد  األسددددوا مددددن بددددين كددددل 

 السيناريوااور

 

نهبائي  يا. فأية استراتيجية يجب  ان ترسبمها قبول الثبورة كهبد   القضية الرئيسية تكمن اآلن في إنقاذ سور 
  للمفاوضات؟

سدداس دولدد  اليددل السددوريون ّلدد  ةوألنددم ينضددم  لعلنددا  بعددد كددل مددا جددرى  لددم نعددد نسددتألع ةّددادة التيسدديس لعطددد  
مرك ي  لمولي  ّل  النمأل ال رنسم الطديم ة  لن تكون وندة سوري  ممكن  بعد ا ن ةق من يّل ّطدد وألندم 

م دون يو    .نداند من األّو

ّادة ةنتا  اك ا نمأل مدن الدولد  فمدا  كدرج بيدان الددول الهمانيد  الكبدرى المجتمعد  فدم ةيجب الك  ّن مناول  
ق مناولد  إلقدّ  األ مد  ّلد  ة منيد   ا وبنيد    اقنت داا بمؤسسداو الدولد  مدن جديل  ةيرلندة اللدمالي  المألالبد  ب

مدن لدّل  طلد  بالكبدارب اكهدر بكهيدر  لتتع ن من الدايل ومنع ا من التيهير ّل  المنديأل اإلقليمدم الد ي ي  ن س ا 
  .الدما  السوري

ميل ددات م ومضددوا  تركددوا األمريكيونفددمددن نمددأل النددل المبتسددر فددم العددرا ر   افددم سددوري يددرا  نددل  ةةن مناولدد  
مدا بعددج سدّم  يدرى ليبطد  العدرا  ن بداح لسدّم  ا من اللعب العراقم ّلد  فبد    وتركوا إليران تكريس انتصار فب   
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ر فلطد كرس األمريكيون بالتواف  مدع ةما بعداا سّم نت  يتم  بل لنرب   يدران دسدتوراح يؤسدس ةسطاأل ا ا اقّر
  .نراج اليوم جلياح  السن  فم العرا  لييرجوا بجلدام ويتركوا العرا  لمصير  للعرب  تارييي    ل  يم   

ّدّجر اوضدننا اكما فعلوا فم العرا  لكن ا ا قيدر ممكدن التنطيد  كمدا  ان ي علوا فم سورياقد يتمن  بالكبارب 
ّح صدل ا لدن يمندع ت لدي ا للجدوار بدل سديجعل من دا وسديألافدم  فاسددة   فنقّ  األ م  ّل  ّناصر ندل   اح ملدتع
  .لكل التناقضاو األهني  والألاب ي 

مددن النددلر امددا   ح صددبس اددو النلطدد  الربيسددي  للملددكل  ولددن يكددون اددو جدد  اق ميليلدديا ألاب يدد  و ةفددالجيل لددم يعددد 
ق ّلدد  اقتصدداد ةن يعدديل اويددا جديددداح ق يمكددن اج دد ة األمددن الرااندد  فلددن تنددتن ةق بددوتين جديددد وناامدداح مددا فيا

ريعم والريع ما ّداد موجدوداح ق مدن الدن أل وق مدن دول الدن أل  وق مدن اقسدتمرار فدم بيدع دور سدوريا كبلألجدم 
ّادة توليدد السدلم األالدم فدم ادل ان دراأل العطدد الدوألنم ةي ناام مافياموي لن يستأليع ان افم المنألط  واألام 

  .التنمي  وق المصالن  الوألني  واقجتماّي  ألّ  ّملي ةّادة ةوالعطد اقجتماّم ولن يستأليع 

ّح امر ياألئ تماماح من الوج   الت اوضي  فبلار لم يعد ال  م   اما التركي   ّل  بلار األسد كجوار   و  صد
ي او ة  ق يمكنندا فدم لين فم األ م  م ما فعل وم م ت رد فم التسلألر ف اابل لن يوقد  الصدرال وبطداؤج مؤقد

 .وتع يب الم ومن دون قمع  ا فم ال سلم   ان نتصورج ربيساح لكل سوريا والنمن األ نال  

ن نتصددور سددوريا دولدد  موندددة ةق مددن يددّل بنددا  دولدد  تتمتددع في ددا ميتلدد  امددن يددّل ادد ا التنليددل ق يمكننددا 
لدامل (ر بنيدّ يمكدن  ألاب يد    مكدن قبدل انددقل ندرب  اجداح من الّمرك ي  اإلداري  )ةن  كبير   قاليم البّد بطدر  ا

م  م للوندة الوألنيد  السدوري  والبنيد  الوألنيد  المونددة مدن يدّل اقنددما  الألدّو الت كير قنطاح فم تع ي  ألّو
ي  للمواألن  السوري   .لكل مكوناتلر فلطد انت    من ال رض والطمع واقستبداد العطابدي لكل ال وياو ال ّر

ا تبطدد  مددن بنيدد  الدولدد  والددبّد قيددر قابددل ألن نؤسددس ّليددل دولدد  وق يمكددن اقسددتمرار فددم تجااددل نطيطدد  ان مدد
جديدة موندةر فالوق  والألاّ  الوألني  لدى كل اللعوب ليسدو م  ومداح مجدرداح بدل ادم م  دوم ملمدوس يتجسدد 
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تلبسددل سددلأل  مضدد   نالنددا السددوري ةلدد  جلددد رقيدد  فددم الدولدد  ولددكل ا الددراان وبنيت ددا الرااندد  التددم تنولددو فددم
 . مان ا

وق نتصور ان الضماناو والتع داو لميتل  اللرابس األقل ّدداح فم الوألن السوري سيسدمس بالمنافاد  ّلد  
وألندم يضدمن اوقح امدن اللدرابس  ن ونددة الدبّد قيدر ممكند  ةق ّبدر توافد   االوندة المعنوي  للدبّدر ويبددو لندا 

م النر وتوفير ادرت ا ّل  يل  التو ن تهبو قااألقل ّدداح من اللعب السورير اما األكهرياو فعلي ا  ف  الألّو
م المأللدد  وتهطيدد  اللددرابس امطوماتددلر والسددر اددو  ن ّلينددا تهطيدد  األكهريدد  بندد  األقليدد  فددم انضددمام ا الألددّو

األقددل ّدددداح بياميدد  اقتندداد والوندددةر فمددع األيدد  بعددين اقّتبددار فداندد  الكارهدد   لددم يعددد باإلمكددان اجتددراح نددل 
فيدل كدل اد ج المكونداو منتصدرة  بدل ندل تبنيدل معداح وتلدارس فدم تصدميمل كدل ال ويداو سلمم  ةق بنل تيدر  
 .المؤسس  للوألن السوري

ن يتيسددس بالضددرورة ّلدد  ادد ج النطدداب  المؤسسدد  ّلددد  ان لددكل اي ميددر  ل  مدد  يجدددب اننددا نعتطددد نلدد لس ف
ي  وتعدد ال وياو والدول  الّمرك ي  اإلداري  وري  تسدتند ةلد  دولد  تتمتدع بطددر بدد مدن بنيد  وألنيد  سد  وقالألّو

ةداري )ق ألاب م وق قومم(  تتمكن في ا كدل لدرابس ومكونداو اللدعب مدن ةّدادة  كبير من الّمرك ي  كيساس  
دداح  سدداس  ابنددا  ايكليت ددا اإلداريدد  المنليدد  واقتصدداداا وامن ددا ولددرألت ا وكددل بنيت ددا ّلدد   منلددمر لتنتسددب ألّو

 .نميت ا ونمواا فم اإلألار الوألنمومصلنياح للوألن السوري  ومن يّل ت

البديل ّن  لس او النل الص ري  بمعن  ان ينتصر ن ابياح اند الألرا ر وق نجد ا ا النل ممكناح ةق بت تيدو 
 .البّد بعدما دمن ّ د ألويل من الناام اللمولم بني  الدول  فم بني  السلأل 

 

 

 



 

ORC – DUBAI, JLT- Indigo Icon, Plot# F3, Unit# 405, Dubai – UAE, P.O. Box: 488049 
Tel: +971 4 4227210, Fax: +971 4 4508479, email: info@orc-dubai.org,Website:www.orc-dubai.org 
Company Registered & Licensed as a FREEZONE Company under the rules & regulations of DMCC 

Page 23 

 
 

 أسئلة برسم المستقبل 

  فمدا مدن لدس ان الدولد  كمدا ّرفناادا بعدد مربيس متّيرات ا الكهيرة سؤال الدول  بلكل  تألرح الهورة السوري  فم 
ي  النكم  او تلبي  مألالب اللعب  واألام من  لدس  ان  اقستطّل  ودول  البعّ  لم تعد قادرة ّل  توليد لّر

من قبل بن  تعود ةل   الهورة ن س ا   اوضنو ألبيع  اليلل فم العطد اقجتماّم والسياسم السوري  وايتراقل
داو قبليد   ودينيد   ومناألطيد   وق يمكدن بديي ندال  ما قبل الدولد  الوألنيد  النديهد   فطدد أل دو ّلد  السدألس نّ 
دداو  فمددا اددو م ددم دومدداح  معرفدد  مدددى قدددرة المجتمددع ّلدد  راب الصدددول  ومددا اددم  اقكت ددا  بنداندد  ادد ج النّ 

د ّطددد اجتمدداّم وسياسددم جديددد  وبنددا  الم  ددوم الددوألنم ّلدد  األلددكال المؤسسدداتي  واإلداريدد  الطددادرة ّلدد  توليدد
اسددس جديدددة  وان تكددون األلددكال الجديدددة ك يلدد  بننتددا  مسددتوى ميتلدد  مددن العّقدداو بددين مكوندداو اللددعب 

ّح إلنتا  الدول  ككلر  السوري  ّل  تنّو ا وايتّف ا  وان يكون ا ا المستوى الجديد  مؤا

يجددب وضددع ا نصددب اّيننددا  وننددن نطددوم بعمليدد  ت كددر نددول لددكل الدولدد   همدد  اسددبل  م تانيدد  ب دد ا الصدددد 
 الجديدة  ومن ا:

  مرك ي    ال ما  ال السوريون مستعدون لتطديم الألاّ  لدول    -
ال ما  الو فكرة الجيل الوألنم المرك ي قادرة ّل  ةنداّ ةجمال من قبل السوريين  بعد ان اصبس  -

 الجيل ألرفاح فم الصرال 
يألددا  ااددل يمكددن توليددد ةنتددا  تنميدد  تألددال جميددع السددوريين فددم اددل الدولدد  المرك يدد   مددن دون ةنتددا   -

 الماضم )ت ميل  فساد  تّول( 
كي  يمكن ضمان ملارك  جميع المكوناو السوري  فم ةنتا  ّملي  ديمطراألي   من دون األي  بعين  -

 اقّتبار تنوقو الواقع المنلم يّل الهورة 
 ا  ناام تعليمم موند يكتسب ص   اإلجمال  وال او ضروري ال يمكن ةنت -
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ّح  األسبل  السابط  ام مجرد اسبل  م تاني  يمكن ان يت رل من كل سؤال من ا العديد من األسبل  األيرى  فمده
يت ا   نين نألرح مسديل  الألاّد   فدننن نطد  ّلد  العديدد مدن المعأليداو المتعلطد  بألبيعد  الدتطا  الدولد  للدّر

ي  ق يمكددن توليددد مناومدد  الألاّدد  والددوق   وادد ج األييددرة  اددم راددن  فمددن دون عدداملين ربيسدديين  الطددوة  للددّر
 والرضار

ةن الطددوة التددم كانددو تمتلك ددا الدولدد  المرك يدد  لددم تعددد موجددودة اليددوم  ونلددو منل ددا قددوى متعددددة  وتكتسددب كددل 
لدولد  قابمد  ّلد  المعألد  الجديدد  اي نلدول من ا قوت ا الياص  منلياح  ويبط  امامنا م م  ةّادة ةنتا  بنيد  ل

الطوى المتعددة مكان الطوة المرك ي  الطادرة والطاارة فم آن  ومن الصعب تييل ةمكاني  ّودة الدول  ةلد  الطيدام 
 بعمل ا من دون ان تكون المناوم  الجديدة قابم  ّل  الرضا  اي ّل  اقّترا  بالطوى الجديدةر

 ن فم مواج تنا وننن ن كر بلكل الدول   وام:ةن العديد من الم ام ستكو 

 تيمين الناام العامر -
 ّّق  السلأل  المرك ي  بالطوى الجديدة ّل  األرضر -
 بني  المي اني  العام   والعّق  بين المدن )األقاليم( والمرك ر -
 المسؤولي  ّن التنمي  )مرك ي  ام منلي  (ر -
 والعّق  بين السلأل  المرك ي رصّنياو اإلدارة المنلي  فم اإلدارة   -

 

ال يمكن الت كير مجدداح  بعد كل ما افر تل الهورة من تندوقو  الت كيدر بتديمين النادام العدام مدن يدّل الدولد  
 ن التابع لسلأل  الدول  المرك ي  المرك ي   وتنديداح من يّل األم

يدّل الهدورة  يددرس فطددان الدولد  المرك يد  بألبيع  النال  ةن المتيمل والمنلل والددارس للتندوقو التدم وجددو 
يت ا  كمددا يدددرس مددن يددّل اللوندد  السددوري  يارألدد  الطددوى الجديدددة )المنليدد (  والتددم لددن  م  وميدداح وواقعيدداح للددّر
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يكون بنمكان ا اقنيراأل بعملي  بنا  الدول  ّل  نساب ما انتجتل من مكاسب  واول ا السيألرة ّل  المناأل   
دارة لؤون المناأل  الياضع  ل ا  كما انل ق توجد ةمكاناو واقعي  إليضدال اد ج وتنطي  ن و  منلم  قوي  وا 

الطوى  وتالياح فننل ق بد من اقّترا  بين م م  تيمين النادام العدام سدتكون م مد  ق مرك يد  بالدرجد  األولد   
يت ا ّل  ا ا األساس  ومن ا ا المنألل  سدتكون قدادرة ّلد  تي ديض وتداب ر الصدرال المنتملد  وستكسب لّر

لمصلن  العملي  التنموي   نيّ لن تكون ا ج الطدوى قدادرة ّلد  تديمين مسدتل ماو اققتصداد والتنميد  مدن دون 
 اقستناد ّل  المجتمعين األالم والمدنمر

ان الكهيدر مدن المددن  وقسيما بالمطابل  فنن مسيل  التنمي  فم سوريا  كانو من اكهر المسابل ةلكالي   ياص 
ألقدداليم السددوري  ّانددو مددن ت مدديل وتمييدد  فددم مسددتنطات ا مددن العمليدد  التنمويدد   وقددد اصددبنو ادد ج المسدديل  وا

اليوم ب عل الدمار الكبير ال ي اندهل الناام فم البن  التنتي  اكهر تعطيداح  لكن يبط  منور ّملي  التنمي  ادو 
 مدى ملارك  األقاليم فم ا ج التنمي   ومدى است ادت ا من ار

ن منألط  مهل الج يرة السوري   وبنكم ما تيت نل من هرواو ن ألي  ومابي   كانو ّصب اإلمداد لباقم سوريا ة
فدددم الألاقددد   والمناصددديل )مدددا   ك ربدددا   ن دددأل  قمدددس  قألدددن(  لكن دددا كاندددو مدددن اقدددل المنددداأل  نصدددوقح ّلددد  

  ميتل ددد    ايدددرى بيلدددكال   ميرجددداو العمليددد  التنمويددد   ومدددا ينألبددد  ّلددد  الج يدددرة قدددد ينألبددد  ّلددد  مددددن واقددداليم
او : ادل باإلمكدان العدودة ةلد  نمدأل مركد ي فدم ّمليد   والسؤال ال ي يألرح ن سل ّل  ضو  مستجداو الهورة

ناجدداو التنمويدد  التنميدد   ام انددل لددن يكددون باإلمكددان اساسدداح قبددول األقدداليم بدديي ّمليدد  تنمويدد  ق تنأللدد  مددن ال
 ل قاليم ن س ا 

مي انيددد  الدولددد   والملدددارك  فدددم ّمليددد  تو يع دددا  سددديكونان امدددران ضدددروريان  بدددل ربمدددا ةن الملدددارك  فدددم بندددا  
ناسمان فم توليد ألاّ  السوريين تجداج دولدت م الجديددة  فمدن الد ي سديطبل ان يطددم كدل مدن لديدل مدن دون ان 

 ضمن مسبطاح نصتل من ال ي سيطدمل ي
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قدددرار بنالددد   ةن ألدددرح فكدددرة الّمرك يددد  ادددو ةقدددرار بوجدددود مصدددالس منليددد  مسدددت مدددن  طل  ّدددن مصدددلن  الدولددد   وا 
اقسدددتطّل المدددالم ل قددداليم  كمدددا اندددل يضدددمن نالددد  مدددن الديمطراأليددد  فدددم ةدارة األقددداليم ّدددن ألريددد  اقنتيابددداو 

دددالمنليددد   كمدددا يجعدددل تنمدددل المسدددؤولياو ومناسدددب  المنتيبدددين اكبدددر  ي ا ان الطددددرة ّلددد  مراقبددد  ّمدددل صوصح
 من ا ّل  مستوى الدول  المرك ي رالمؤسساو فم األقاليم تبط  اكبر 

ان  وقسدديما امددا بنددا  الدولدد  الديمطراأليدد  التعدديدد  فطددد تكددون اكهددر سدد ول  فددم اددل الدولدد  الّمرك يدد   ياصدد 
مآقو الصرال فم سوريا قد ت اب لندا فدم ندال اسدتمرار تدوا ن الضدع  بدين النادام وقدوى الهدورة ةلد  تألييد  

بدين لدرابس ميتل د   كمدا ان  بطوة  و    واو ما تا ر بوادرج من  فترة  ةقليمي    عاد  الصرال  وجعلل صراّاح ألاب ياح بيب
 ألبيع  الوق او الموجودة اليوم تا ر ايمن  اإلقليمم ّل  الوألنمر

فدم ادل دولد  ق مرك يد  يمكدن ان تكدون انداس الكهيدر مدن الطدوانين الياصد  باألقداليم  )قدوانين منليد  ق ترقد  
كن دا يمكدن ان تكدون مألابطد  لواقدع مدا بعيندل(  وانداس نمدا   ّددة يمكدن الرجدول ل دا فدم ةل  مستوى التعميم  ل

 ا ا الصددر

ةن ألددرح الّمرك يدد  يمكددن ان يلبددم ألموندداو التنددول السددوري فددم لونتددل ال سي سددابي   ويمكددن ان يلددكل رافعدد  
ي  وتألوراددا ةلد  المسددتوياو المنليدد   بعدد ان اصددبس مددن  للجم وريد  الهالهدد   كمددا اندل يعيددد مسدديل  انبهدا  اللددّر

ي   ومددع وجددود يددّ  فكددري ندداد فددم مرجعيدداو الطددوى الهوريدد   الصددعوب  بمكددان توليددد مناومدد  مرك يدد  لللددّر
 سياسي  كانو ام ّسكري ر


