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 البحثنبذة عن 

الخامس من الثورة الشعبية على يوضح هذا البحث مسار األحداث السياسية في سوريا في عامها 

سواء على املستوى الداخلي من حيث التغيرات الواضحة في سياسات   ,نظام البعث املجرم

أو  ,بقادة الفصائل من الداخل لتقريب وجهات النظر تاتصاال ما تم من املعارضة فيما بينها و 

ة مثل: املوقف السعودي على املستوى الخارجي وتطور املواقف اإلقليمية تجاه الثورة السوري

ربي املوقف األمريكي والغ -املوقف الروس ي -وحزب هللا -والعراق -موقف إيران -التركي القطري 

 حيث تم تفصيل كل موقف منها.

فالسيناريو األول  ,ويشير البحث إلى أهم السيناريوهات املتوقعة للثورة في املرحلة القادمة

والثاني هو فشل  ,ائمة على املحاصصة الدوليةاملحتمل هو نجاح عملية املفاوضات الق

أما الثالث فهو فشل املفاوضات مع  ,املفاوضات ليكون الوضع مفتوحا على أكثر من احتمال

أهم التطورات كما يقوم الباحث باستعراض سعي األطراف الدولية لوقف إطالق النار 

في عملية الدفاع  (درعا)نة فمثال في جنوبها دخلت مدي ,العسكرية امليدانية في عموم سوريا

  ,املسلح منذ البدايات األولى للثورة
ً
  واستطاع الثوار أن يحرزوا تقدما

ً
فهي املنطقة فيها,  كبيرا

األكبر التي تتواجد فيها قطعا عسكرية ومراصد وصواريخ وغيرها من العتاد الضخم, وأما في 

بشكل كبير ويتواجد فيها تنظيم  ازالتي يتواجد فيها النفط والغاملنطقة املنطقة الشرقية فهي 

داعش, الذي ضعفت قوته بعد إنشاء تحالف دولي للقضاء عليه, وأما بالنسبة للمنطقة 

الشمالية فهي األكثر اشتعاال, حيث خاض فيها الثوار العديد من املعارك العنيفة وحققوا فيها 

بالبراميل والصواريخ ويعاني  انتصارات كبيرة, وأما منطقة دمشق وريفها فال يزال النظام يقصفها

سكانها من الحصار الخانق, وفي املنطقة الوسطى والساحلية واجهت مدينتا )حمص وحماة( 

هجمات عنيفة وقصف من قبل قوات النظام دون تحرك يذكر من قبل الثوار نتيجة ضعف 

 اإلمداد العسكري فيهما.

بعها الثوار ضد مختلف الجبهات, سواء ضد نظام 
َّ
وتجدر اإلشارة إلى الخطط العسكرية التي يت

األسد أو تنظيم داعش أو ضد التدخل الروس ي, مع إلقاء الضوء على مستقبل السيناريوهات 

 املحتملة للعمل العسكري الثوري بش يء من التفصيل.
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االحصائيات عن االقتصاد السوري  قبل كما يعطي البحث في فصل مخصص فيه بعض األرقام و 

وأثناء الثورة السورية, مع توضيح  أهم أسباب تدهور االقتصاد السوري وآثاره سواء على الفرد, 

أو على القطاعات املنتجة مثل السياحة, والصناعة, والزراعة, والطاقة, والقطاع املصرفي, مع 

م, وخاصة فيما يتعلق بتأثير تنظيم 2014ية يذكر ملحة عن أداء البنوك الخاصة في سوريا في نها

م, وتوقعات ملستقبل 2015داعش عليها, وتفنيد الحصاد االقتصادي للنظام خالل عام 

 اقتصاده بعد الثورة ويقسمها إلى ثالثة فترات وهي: 

 النقص في كل ش يء والطلب على كل ش يء. -1

 التخطيط وبدء التنفيذ. -2

 تأسيس بنية االقتصاد الجديدة. -3

 نويه على أهمية دور رجال األعمال في املرحلة الحالية واملستقبلية على االقتصاد السوري.مع الت

م, واملناطق 2015ويهتم الباحث بعرض الوضع اإلنساني في الداخل السوري وبالد اللجوء عام 

الوقعة تحت سيطرة النظام, واملناطق الواقعة تحت سيطرة داعش, واملناطق املحاصرة, مع 

ي كل منطقة على حدة, وتم ذكر بعض التقارير واالحصائيات لألمم املتحدة حول التفصيل ف

أوضاع الالجئين في دول الجوار مثل)تركيا, األردن, لبنان, العراق, بعض دول أوروبا( ودورها في 

 مساعدة الالجئين.

 عن تعليم الالجئين في األردن, ويعرض رؤى مستقبلية للن
ً
هوض ويعطي البحث في نهايته فصال

 بالتعليم فيه. 

صوفي كل السيناريوهات 
ُ
 إليها البحث. املتوقعة هناك نتائج وتوصيات يخل

 وهي:

 



-5- 
 

 النتائج:
  الجانب التقدم في إن -1

ً
وقوة كبيرة  العسكري في الشمال والجنوب قد أعطى زخما

املجتمع الدولي على الثورة  لب  السياسية بعد التجاهل والتحامل من ق   للمعارضة

 .بكل مكوناتهاالسورية  

القتراب من الداخل بكل لة محاوالته الجديَّ تالف في هذه السنة هو أهم إنجازات االئ -2

والثبات  والتوافق على وثيقة املبادئ الخمسة ,العسكرية وقوى املجتمع املدنيمكوناته 

 .على املطالبة بمبادئها

 ها هذه السنة لءسعافية التي حاول االئتالف إجراإن اإلصالحات اإل  -3
ً
في  م تفلح كثيرا

  
ّ
  .نات األساسية لهذا االئتالفر في املكّو  إصالح العطب القديم املتجذ

إن مؤتمر الرياض هو من أهم األحداث املفصلية  في مسار الثورة السورية على املستوى  -4

زعج أعداء أوهذا ما  ,الذي أظهر التالحم والتناسق بين القوى الثورية حيث, السياس ي
 
ً
 وحاولوا إفشاله وإحباطه. الثورة كثيرا

وقد اتسم    ,املوقف السعودي كان من أكبر الداعمين للمعارضة على املستوى السياس ي -5

ومن أهم مظاهر هذه الفاعلية رعاية ة, تجاه الثورة السوري واإليجابية بالفاعلية

حيث استطاعت أن تجمع املعارضة السياسية والعسكرية في  ,السعودية ملؤتمر الرياض

 إطار واحد وتقدمه للعالم كممثل عن الثورة السورية.

 وقلق بدا املوقف التركي -6
ً
 مرتبكا

ً
واكتفى  ,بسبب الضغوط الدولية واإلقليمية عليه ا

دون موقف  رار بدعم الالجئين السابقين لديهبالخطب واملقاالت الكالمية واالستم

 ي ومؤثر.حقيق

7-  
ً
على حاله مع بعض التلميحات بتقديم حلول  املوقف اإليراني من الثورة ظل عدائيا

مع إشارات  باهتة كنوع من املراوغة والتشويش على القضية العادلة للشعب السوري,

ا للتغيير من سياستها تجاه تضغط عليه ,في املجتمع اإليراني بحصول تفاعالت داخلية

 .سوريا

الروس للتدخل في سوريا  سياس ي هو أهم دوافع قتصادي واملحدد الجيوإن املحدد اال -8

 .ر هذا الدعم لنظام األسد من عدمهواستمرا

, لية تجاه الثورة السوريةيمش ي في سياق النظرة اإلسرائي إن املوقف األمريكي والغربي -9

 
ً
يؤدي مهام نظام األسد في رعاية املصالح اإلسرائيلية والغربية  قبل أن  وهم يريدون بديال

  .يسقط النظام

10-  
َّ
هو نتيجة سوء  ,ف املوقف الغربي واألمريكيإن التناقض والتردد واالنسحاب الذي غل

في مصلحة  ّب وعدم جديتهم بالحلول التي تصُ  ,النية وعدم الصدق تجاه الثورة السورية

 الشعب السوري.

 ي:ه مةالسيناريوهات السياسية املتوقعة للثورة السورية في املرحلة القادهم أ -11
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والدخول في مرحلة انتقالية سيتم الدفع خاللها من قبل  أوال, نجاح املفاوضات  -1

الدولية ل حكم يضمن مصالح الدول اإلقليمية و يشكتو  ,املجتمع الدولي  بدستور 

  .قبل مصالح الشعب السوري

  .ع البالد إلى املربع األول من الحرب والفوض ىفشل املفاوضات ورجو  -2

حيث  ,سوريا في حالة أشبه بالتقسيم الناعمدخول طالق النار و إتثبيت وقف  -3

 .جهود في القضاء على داعش والنصرةسيبقى الحال على ما هو عليه وتستثمر ال

 :التوصيات
صورة التالحم والتوحد بين املعارضة  استثمار مكتسبات مؤتمر الرياض في تكريس -1

الثورة  هتعبر عن ثقة عنه كممثلوإظهار الهيئة املنب ,السياسية والفصائل العسكرية

 .السورية بكل أطيافها

وإظهار الوجه الحقيقي للثورة  ,عودة إلى التظاهر السلمي الثوريالدفع بموضوع ال -2

والثابت على أهدافه األساسية  ,والسورية املعتدل والبعيد عن كل أشكال التطرف والغل

 في الحرية والكرامة وإسقاط كل أنواع الظلم والظاملين.

التي وقفت مع  فيهم األطراف الدولية نبم ,استخدام الخطاب السياس ي املنفتح على الكل -3

ذا كان هذا يحقق مصلحة الثورة دون التنازل عن إفيهم روسيا وإيران  اوبم ,النظام

 .ألساسية  للثورةثوابت واملبادئ اال

راف السورية على جميع للتقارب والتفاهم بين جميع األطسوري  -رياطالق حوار سو  -4

 ت في املجتمع السوري.والدعوة إلى  القضاء على روح التشدد والتعن   ,انتماءاتها
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