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ــام  ــاء اهلل الع ــارة " إن ش ــوارد العب ــا تت ــا م ــاء دائم ــن االنته ــنة م ــرب كل س ــا تقت عندم

ــارة ســيعاد تكرارهــا  القــادم يحمــل الفــرج لســورية وللســوريين"، ورغــم أن هــذه العب

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 2021 فــي نقــاط 

ســريعة كمــا يلــي:

ــة ســنوية      ــى حصيل ــل 3746 شــخصًا فــي ســوريا خــال عــام 2021، فــي أدن ُقت
ــذ عــام 2011، وفــق مــا أحصــى المرصــد الســوري لحقــوق االنســان. من

حافظــت الخريطــة الســورية علــى أطــول ثبــات نســبي فــي مناطــق الســيطرة     
وصــل إلــى 22 شــهرًا. ووفــق مركــز جســور للدراســات أنــه فــي عــام 2021 لــم يكــن 
ــر فــي حــدود الســيطرة وخطــوط التمــاّس بيــن القــوى المحليــة علــى  هنــاك أيُّ تغيُّ
األرض، وبقيــت ِنَســب الســيطرة ثابتــة كليــًا بيــن أطــراف النــزاع فــي ســورّية، والتــي 

تــمَّ تســجيلها نهايــة شــباط/ فبرايــر 2020.

اســتقرار ســعر صــرف العملــة الســورية خــال عــام 2021 وهــو أقــل عــام شــهد     
تغييــرا فــي ســعر صــرف الليــرة ســورية منــذ عــام 2011 

ــزوح      ــه ســورية أي موجــات ن ــم تشــهد ب ــذي ال ل عــام 2021 هــو العــام األول ال
ــذ عــام 2011  ــرة من داخلــي كبي

اســتمرار موجــات الهجــرة مــن ســورية لخارجهــا مــع تصــدر مناطــق النظــام هــذه     
ــا  ــددة كان أبرزه ــات متع ــو وجه ــن نح ــراد المغادري ــم االف ــي حج ــة ف ــرة الواجه الم

بياروســيا 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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منهــا      السياســية  والمعارضــة  الثــورة  مؤسســات  منــه  تعانــي  عــام  شــلل 
والعســكرية حيــث باتــت كل هــذه القــوى تــراوح فــي مكانهــا دون تقديــم أي 

واضــح.  مشــروع 

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     
الــروس  فــا  تغيرهــا،  وليــس  الســيطرة  خطــوط  لتثبيــت  الداعــم  القــوى  ميــزان 
ــا  ــب وال تركي ــن إدل ــة م ــة الجنوبي ــن المنطق ــحاب م ــا باالنس ــاع تركي ــتطاعوا إقن اس

أقنعــت أمريــكا وروســيا بجــدوى عمليــة عســكرية جديــدة فــي شــرق الفــرات. 

ــكل      ــورية وبش ــق الس ــع المناط ــي لجمي ــر األمن ــي المؤش ــبي ف ــن النس التحس
ــة  ــات اإلرهابي خــاص المناطــق المحــررة نتيجــة انخفــاض مســتوى القصــف والعملي

كالتفجيــرات واالغتيــاالت. 

ــذي      ــيء ال ــادي الس ــع االقتص ــا الوض ــي مركزه ــانية، وف ــة اإلنس ــتمرار األزم اس
ــب  ــي قري ــل سياس ــق ح ــاب أف ــة غي ــوري نتيج ــن الس ــه علــى المواط ــي بظال يرخ

ــة.  ــة دولي ــاء برعاي ــادة بن ــة إع ــه عملي ــط ب ــن أن ترتب يمك

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 
ــط  ــن التراب ــوع م ــى ن ــى إل ــا أفض ــو م ــا وه ــع تركي ــاون م ــررة بالتع ــق المح بالمناط
العضــوي الحتمــي بيــن المناطــق المحــررة والوضــع التركــي، ولعــل انهيــار ســعر 

ــة التركيــة هــو مؤشــر عــن مــدى الترابــط الحالــي. صــرف العمل
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كل هــذه النقــاط وربمــا نقــاط أخــرى ترتبــط معــا بحلقــة أساســية، وهــي حلقــة 

تجميــد الوضــع وإدخــال القضيــة الســورية بثاجــة تماثــل درجــات الحــرارة فيهــا درجــات 

الحــرارة فــي أيامنــا هــذه، وبالتالــي لــم يعــد المواطــن الســوري علــى امتــداد الرقعــة 

ــام  ــأن ع ــدرك ب ــو ي ــام؛ فه ــة ع ــام وبداي ــة ع ــرا بنهاي ــرث كثي ــورية يكت ــة الس الجغرافي

2022 لــن يحمــل لــه تغيــرات كبيــرة، ولعــل الســؤال الــذي يجــب أن يصبــح يشــغل اهتمــام 

ــو اســتمر الوضــع  ــن فــي المناطــق المحــررة: مــاذا ل الســوريين وبشــكل خــاص القاطني

الحالــي إلــى عشــر ســنوات أو إلــى عشــرين ســنة قادمــة؟ أليــس مــن األفضــل أن يكــون 

ــي  ــارات الت ــل الخي ــي أفض ــيناريو؟ وماه ــذا الس ــع ه ــل م ــة للتعام ــة واضح ــاك رؤي هن

يمكــن العمــل عليهــا إذا مــا كنــا سنســير وفــق هــذا الســيناريو؟ 



»مركز نما لألبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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