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عندمــا تقتــرب كل ســنة مــن االنتهــاء دائمــا مــا تتــوارد العبــارة " إن شــاء اهلل العــام
القــادم يحمــل الفــرج لســورية وللســوريين" ،ورغــم أن هــذه العبــارة ســيعاد تكرارهــا
هــذه الســنة أيضــا إال أنــه يتوقــع بــأن يكــون حجــم تكرارهــا قــد يكــون أقــل مــن المعتــاد
فهــل فقــد الســوريون األمــل فــي المســتقبل؟ أم أن هنــاك عوامــل أخــرى قــد تدفــع
بــذاك االتجــاه؟
لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل دعونــا نســتعرض معــا أبــرز مالمــح عــام  2021فــي نقــاط
ســريعة كمــا يلــي:
֎ ُقتــل  3746شــخص ًا فــي ســوريا خــال عــام  ،2021فــي أدنــى حصيلــة ســنوية
منــذ عــام  ،2011وفــق مــا أحصــى المرصــد الســوري لحقــوق االنســان.
֎حافظــت الخريطــة الســورية علــى أطــول ثبــات نســبي فــي مناطــق الســيطرة
وصــل إلــى  22شــهر ًا .ووفــق مركــز جســور للدراســات أنــه فــي عــام  2021لــم يكــن
ـاس بيــن القــوى المحليــة علــى
أي
تغيــر فــي حــدود الســيطرة وخطــوط التمـ ّ
ُّ
هنــاك ُّ
ـورية ،والتــي
ِســب الســيطرة ثابتــة كلي ـ ًا بيــن أطــراف النــزاع فــي سـ ّ
األرض ،وبقيــت ن َ

ـم تســجيلها نهايــة شــباط /فبرايــر .2020
تـ َّ

֎اســتقرار ســعر صــرف العملــة الســورية خــال عــام  2021وهــو أقــل عــام شــهد
تغييــرا فــي ســعر صــرف الليــرة ســورية منــذ عــام 2011
֎عــام  2021هــو العــام األول الــذي ال لــم تشــهد بــه ســورية أي موجــات نــزوح
داخلــي كبيــرة منــذ عــام 2011
֎اســتمرار موجــات الهجــرة مــن ســورية لخارجهــا مــع تصــدر مناطــق النظــام هــذه
المــرة الواجهــة فــي حجــم االفــراد المغادريــن نحــو وجهــات متعــددة كان أبرزهــا
بيالروســيا ومصــر والســودان واالمــارات.
֎جمــود المســار السياســي حيــث لــم يعقــد أي اجتمــاع ضمــن مســار جنيــف
وانحصــر الجهــد علــى اللجنــة الدســتورية التــي عقــدت اجتماعيــن فقط همــا الجولة
الخامســة والسادســة واللتــان لــم تتمخضــا عــن أي جديــد.
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֎شــلل عــام تعانــي منــه مؤسســات الثــورة والمعارضــة السياســية منهــا
والعســكرية حيــث باتــت كل هــذه القــوى تــراوح فــي مكانهــا دون تقديــم أي
مشــروع واضــح.
֎اســتمرار التواجــد العســكري الدولــي المباشــر مــن كل مــن أمريــكا وتركيــا
وروســيا وإيــران دون وضــوح بــأن هنــاك أفــق قريــب النســحاب أي مــن هــذه القــوى،
فحتــى التوقعــات بــأن أمريــكا كانــت تنــوى االنســحاب مــن ســورية بعــد الخــروج مــن
أفغانســتان يبــدو أنهــا توقعــات غيــر دقيقــة فاألمريكييــن مازالــوا يــروا بــأن وجودهم
غيــر مكلــف وضــروري للوصــول إلــى تســوية مقبولــة.
֎عجــز القــوى الدوليــة عــن إحــداث تغيــرات جوهريــة تعــزز مــن موقعهــا نتيجــة
ميــزان القــوى الداعــم لتثبيــت خطــوط الســيطرة وليــس تغيرهــا ،فــا الــروس
اســتطاعوا إقنــاع تركيــا باالنســحاب مــن المنطقــة الجنوبيــة مــن إدلــب وال تركيــا
أقنعــت أمريــكا وروســيا بجــدوى عمليــة عســكرية جديــدة فــي شــرق الفــرات.
֎التحســن النســبي فــي المؤشــر األمنــي لجميــع المناطــق الســورية وبشــكل
خــاص المناطــق المحــررة نتيجــة انخفــاض مســتوى القصــف والعمليــات اإلرهابيــة
كالتفجيــرات واالغتيــاالت.
֎اســتمرار األزمــة اإلنســانية ،وفــي مركزهــا الوضــع االقتصــادي الســيء الــذي
يرخــي بظاللــه علــى المواطــن الســوري نتيجــة غيــاب أفــق حــل سياســي قريــب
يمكــن أن ترتبــط بــه عمليــة إعــادة بنــاء برعايــة دوليــة.
֎زيــادة ارتبــاط القــوى الســوري المســيطرة بالــدول الداعمــة لهــا ،ولذلــك ،زاد
االهتمــام بطــرق تفعيــل هــذا الترابــط كــي تعمــل كل منطقــة علــى تحســين الوضــع
العــام فيهــا ،وعليــه بــات مــن الضــروري أن يتــم العمــل علــى تحســين الوضــع العــام
بالمناطــق المحــررة بالتعــاون مــع تركيــا وهــو مــا أفضــى إلــى نــوع مــن الترابــط
العضــوي الحتمــي بيــن المناطــق المحــررة والوضــع التركــي ،ولعــل انهيــار ســعر
صــرف العملــة التركيــة هــو مؤشــر عــن مــدى الترابــط الحالــي.
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كل هــذه النقــاط وربمــا نقــاط أخــرى ترتبــط معــا بحلقــة أساســية ،وهــي حلقــة
تجميــد الوضــع وإدخــال القضيــة الســورية بثالجــة تماثــل درجــات الحــرارة فيهــا درجــات
الحــرارة فــي أيامنــا هــذه ،وبالتالــي لــم يعــد المواطــن الســوري علــى امتــداد الرقعــة
الجغرافيــة الســورية يكتــرث كثيــرا بنهايــة عــام وبدايــة عــام؛ فهــو يــدرك بــأن عــام
 2022لــن يحمــل لــه تغيــرات كبيــرة ،ولعــل الســؤال الــذي يجــب أن يصبــح يشــغل اهتمــام
الســوريين وبشــكل خــاص القاطنيــن فــي المناطــق المحــررة :مــاذا لــو اســتمر الوضــع
الحالــي إلــى عشــر ســنوات أو إلــى عشــرين ســنة قادمــة؟ أليــس مــن األفضــل أن يكــون
هنــاك رؤيــة واضحــة للتعامــل مــع هــذا الســيناريو؟ وماهــي أفضــل الخيــارات التــي
يمكــن العمــل عليهــا إذا مــا كنــا سنســير وفــق هــذا الســيناريو؟
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«مركز نما لألبحاث المعاصرة»
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُ عنــى بتقديــم الدراســات
واألبحــاث السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة حــول القضيــة
الســورية ،إلســناد صنــاع القــرار والمجتمــع بالمعلومــات
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقالنية،
وزيــادة الوعــي وتحقيــق التنميــة السياســية للوصــول إلــى
تمكيــن المجتمــع.
تأســس المركــز فــي أيلــول  2019فــي الشــمال الســوري
كمؤسســة ريــادة فــي تقديــم الدراســات واألبحــاث المعمقــة
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجالب المعلومــة
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة
صناعــة القــرار الرشــيد.
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