
  

 

 

 .االقتصاد في وأخرى السياسية العلوم في دكتوراه شهادة يحمل وباحث أكاديمي الخفاجي عصام* 

 

 

 بحثية أوراق

غالبااام  ااا ير إلاار ثلاا  الوااورة السااوريةل التااي تلااف ثلاا  حاارت اساات واة د ويااةل باعتبار ااا  ااورة 

لإلطاحاااة ب إاااام ي تماااي ثلااا  األقلياااة العلوياااة. وث  أ  ااا  أ    ااا م األغلبياااة السااا ية فاااي ساااوريا 

 ااااله ال إاااارة شاااارحام فياااا؛ جااااوت  اااا  الح ي ااااةت ف دهااااا  ف اااال فااااي شاااار  لمااااا ا  ختلاااا  درجااااة 

ة المتعا مااة بااي   الم اااركة فااي التماارد بااي  الم اااطل الساا ية ثلاا  حاا  كبياارل وفااي  فسااير الهااو 

لحة  ااا  جهاااة أخااارىل كماااا أدهاااا  ف ااال الحواضااار المةاااادة ل سااا   ااا  جهاااة والملي ااايا  المسااا

ار أدفسااااه ل والعاااا اوة  أيةااااام فااااي   اااا ي   فسااااير    اااا  لسخااااتسة الواساااا  داخاااال  عساااا ر الوااااو 

 المتواي ة بي  المجموعا  المعارضة.

  إااار  اااله الورقاااة فاااي التركيباااا  االجتماعياااة وامقليمياااة داخااال المجتمااا  الساااور   سااا ا  

ازحي   اااا  األرياااااة ثلاااا  الع ااااوا يا  علاااا  الماااا   وساااا ا  المحافإااااا  والع ااااا رل وال اااا

عسااا لرة التاااي بااا أ  كاااردة فعااال  أطاااراة المااا   ال بااارى. و اااي  حااااجة فاااي أ  االدتفاضاااة المر

علااا  االضااااخهاد األخااارل  اااا  قبااال ال إااااامت قااا  أ هاااار  الخسفاااا  بااااي   اااله المجموعااااا  

خااارى المختلفاااة للعلااا ل وجعلاااف  ااا  الواااورة الساااورية دسااايةل وحااا   ا   ارداااة  ااا  الواااورا  األ

فاااي العاااال  العرباااي. و ركاااو أكوااار علااا  ف ااارة أ  عسااا رة الواااورة قااا      اااف الف اااا  المهم  اااة 

 اا  ال ااازحي  أ  ياخاالوا بو ااام األ ااور فااي ال تاااي ضاا  ال إااام. بياا  أ  الاا ور ال ياااد  لهاا الت 

المهم  ااي  قاا   اارر  ااا يرام كبياارام علاا   سااار األحاا اً وسااوة يلعااش دورام ر يساايام فااي   اا يل 
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  اال ادخسقهااال اختلفااف الوااورة السااورية ضااا  دإااام البلعااث عاا  الوااورا  فااي  اااودأ و صاار وليبيااا والاايم . و اا  أد هاااا 

فاااي د  ااالت فااا    الواااورة لااا   ساااتجم  زخمهاااا  2011قااا   رعاااوى ثلااا  المإاااا را  األولااا  التاااي خرجاااف فاااي ت ارل  اااار 

تفةاااف ساااوريا ضااا  ال إاااام ثباساااتو ات  اااسً ثال  بعااا  عصااايا  درعاااا ووفااااة ا  اااي   ااا  شااابادها  حاااف التعاااليش. ل ااا  اد

قااةكل ورغاا   لاا ل لاا    ااه  حلااش أكواار الماا   السااورية اكتإا ااام احتجاجااا    حافإااا   ااي السااوي اتل طرطااو ل الر 

حاشاا ةل  ا للهااا فااي  لاا  العا.اامة د  اال.  ااا ي  االه الإااا رة بت اااق  .ااار   اا  ب يااة  ااورا  العااال  العربااي حيااث 

المااا   أ مياااةم كماااا فاااي ليبياااال الااا ور ال يااااد  وختماااف  صاااير أدإمتهاااا الحاكماااة. فاااي أخااال  العوا.ااا ل أو  اااادي أكوااار 

اااا  و.اااا  الوااااورة المصاااارية باد هااااا  ااااورة ال ااااماي المصاااار  ث صاااار الساااافل ك حيااااث ث  .ااااعي   صاااار  الواقاااا ل يم  

بام.   ث صر العلياكل وكلل  الجوت ال رقي    البسدل أخلا  وقفام سلبيام  ستغرل

 

ت ااش ال وياار عاا  اسااتي اا ية فااي سااوريا  اا   يم ااة األقليااة العلويااة داخاال  ي اال الساالخة كر ات غالبيااة األكوريااة الساا ادية السي

ل و ااا  الخبيعاااي أ   لهااالا الجاداااش  ااا  الصاااراأ أ مياااة قصاااوى. غيااار أ    اااله الورقاااة البحوياااة 1960  ااال   تصااا  

 رة  ور هاااال  اااو الفاااوارل   ااااقج وجاااودل عا ااالق تخااار ال ي ااال أ مياااةل وث  لااا  ي تصااار علااا  ساااوريال ف ااا  أد ى ثلااا  عسااا

 االجتماعية بي  الم   والمحافإا  والع وا يا  والم اطل ال بلي ة.

 

و ع  اااأ الخري اااة التاااي  فاعلاااف و ف هاااا   ااااطل  ختلفاااة  ااا  الواااورة  ركيبتهاااا االجتماعياااة باااالمع   ال بيااار لل لماااةل والتاااي 

 اااا بعااا  ال  اااواأ. أقتااار    اااا البحاااث فاااي  ساااتلعش دورام حاسااامام فاااي   ااا يل الم اااهل  االجتمااااعي والسياساااي فاااي ساااوريا

 س ااااة أدماااااط لتجاااااوز  سااااالة الحاااارت ال ا مااااة  أوالم ال لبلل ي ااااةل و اديااااام الحةااااريةل و الوااااامل واألكواااار فاعليااااةمل يتااااال   اااا  

د الاالي   وافاا وا ثلااا  ضااواحي الماا   ال باارىل ي يمااو  ع اااوا يا ه  وأحيااات   الف ياارة. ث  ل اال   اا   اااله  اا ر ال ااازحي  الجر

مجموعاااااا  دي ا ي يترهاااااا وثدراكهاااااا الخا.اااااي  باألز اااااة ولهاااااا أيةاااااام أ ااااا افها المتماااااايوة. وقااااا  بااااا أ  التاااااو را  ال

 وال واعا  المتولِّ ة ع   له ال ي ا ي يا  المتباي ة  ترر أ ر ا عل   جرى األح اً.

 جغرافيّة البؤس

م االساااتخسأ ال اااا ل الااال  أجاااراه برداااا ة األ ااا  المتحااا ة امدماااا ي فاااي حاااوي الف ااار  2007-1997الفتااارة  اااا باااي   ي ااا ي

ك. 2011وعاااا م المساااااواة فااااي سااااوريا  ااااادةم ال   اااا ةر بااااوم  لفهاااا  خلفيااااة الوااااورة السااااورية ثأبااااو ثسااااماعيل وتخاااارو ل 

اااامف ال راسااااة سااااوريا ثلاااا  أربعااااة أقااااالي   الج ااااوت ويةاااا  د  اااال وريفهااااا  درعااااا والسااااوي ات وال  يخاااارةل شااااماي  قس 

لاااش والرقاااة وديااار الاااوور والحسااا ةل الم خ اااة الوساااخ  و  ااامل حمااا  وحمااااهل وشااارل الااابسد   وداااام  ااا  ثدلاااش وح

الم خ ة الساحلية و  مل الس قية وطرطو 
1
. 

 

وجاااا   ال راسااااة أ   امدفااااال االسااااتهسكي فااااي الم اااااطل الحةاااارية  اااا  المحافإااااا  الساااااحلية العلويااااة أعلاااا  ب ساااابة 

ثدفاااال الريااا  فاااي  لااا  الم خ اااة أعلااا  ب سااابة الاااوط ي للم ااااطل الحةااارية فاااي ساااوريال وأ   %  ااا  المتوسااا  130

                                                           
1
لت لسوء الحظ، لم ُتدرج دمشق منفصلة، إذ كان من شأن ذلك إعطاء دالالت قيِّمة عن األوضاع في محافظتي درعا وريف دمشق المهمشتتين  وااألست  حلتب متأ قف تر لوب نفست  ُشتمت

 المحافظات السورية في المجموعة نفسها وتحت التصنيف ذات  
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الاااوط ي للريااا  الساااور %  ااا  المتوسااا  150
2

. وعلااا  ال  اااي ل كاااا  ثدفاااال الم ااااطل الريفياااة فاااي شاااماي وشااارل 

%  ااا  المتوسااا  الاااوط ي فاااي حاااي  أ   ثدفاااال الم ااااطل الحةااارية أقااال قلااايسم  ااا  المتوسااا  الاااوط ي 60الااابسد حاااوالي 

 السور .

 

 1997ةاااوت أيةاااام علااا  حالاااة الف ااار فاااي ساااوريا. ولااا   ادخفةاااف  ساااتويا  الف ااار باااي  عاااا ي ويسااالِّ  االساااتخسأ ال

 6.7ل وفاااي السااا ة األخيااارة باااا  أكوااار  ااا   لاااث السااا ا  ف ااارات ث2007-2004ت ف دهاااا عااااود  االر فااااأ باااي  2004و

  ليودام ف رام ش ي ام.  2.4 ليودامكل وعاش   ه   23 ليودام    أ.ل  جموأ الس ا  البالغ 

 

. حيااث  و اا  غياار المفاااجك أ    ااو  الم خ ااة ال اامالية ال اارقية األكواار ف اارام فااي حااي  أ   الم خ ااة الساااحلية  ااي األقاال 

% عاشااااوا الف اااار ال اااا ي . و اااا  الجاااا ير 15.4٪ك الف اااارل بياااا ه  37عاااااش أكواااار  اااا   لااااث ساااا ا  الم خ ااااة األولاااا  ث

اااا كاداااف 2007و 2004ف باااي  عاااا ي بالمسحإاااة أ    ساااتويا  الف ااار ال ااا ي  فاااي حواضااار الج اااوت قااا   ةااااعف . ولم 

ر اعتباااار ال سااابة   شااارام علااا   ساااتويا  الف ااار فيااا؛. ث   د  ااال أكوااار المااا   حةاااريةم فاااي امقلاااي  الج اااوبيل فمااا  المبااارة

 .2007لتصبح  ادي أف ر األقالي  عام  2004ادح ر  الم خ ة الج وبية ب  ل عام    كود ها األقلة ف رام عام 

 

 ذات الصلة بهذه الورقة: ومن نتائج الدراسة

وبي مااااا ادت اااار الف اااار فااااي سااااوريا ب اااا ل عااااام فااااي الم اااااطل الريفيااااة أكواااار  اااا  الم اااااطل  2004فااااي عااااام  .1

% فاااي الم ااااطل الريفياااةكل كاااا  لإلقلاااي  ال ااامالي ال ااارقي ثثدلاااش وحلاااش والرقاااة وديااار الاااوور 62الحةااارية ث

وح   اا؛. وجااات فااي   رياار بردااا ة األ اا  والحساا ةك ال صاايش األعإاا ل ث  ار فعااف فياا؛  عاا ال  الف اار وعم اا؛ 

" أد اااا؛ باسااااتخ ام خاااا  الف اااار األدداااا ل  بلااااغ 2004-1996"الف اااار فااااي سااااوريا  2005المتحاااا ة امدمااااا ي لعااااام 

%ك  ليااا؛ الم ااااطل الحةااارية  ااا   ااالا 17.9 عااا ال  الف ااار  رو هاااا فاااي ريااا  امقلاااي  ال ااامالي ال ااارقي ث

الخري اااة دفساااهال  ويااا   عااا ال  الف ااار المااا ق  فاااي %  ااا  الف ااارات. وب38.8%ك حياااث يعااايج 11.2امقلاااي  ث

 امقلي  ال مالي ال رقي أرب   را  ع  امقلي  الساحلي.

ل ثال أ   األدماااااط بااااي  2004-2003و 1997-1996ادخفاااا  الف اااار فااااي سااااوريا ب اااا ل عااااام بااااي  األعااااوام  .2

ااا ة. حياااث  اااب   عااا ي الف ااار بسااارعة فاااي امقليماااي  المتوسااا  والج ااا وبيل السااايما فاااي األقاااالي  لااا    ااا   وحة

الم اااااطل الريفيااااة. وجااااات االدخفاااااا  عتاااا الم فااااي الم اااااطل الحةاااارية  اااا  امقليمااااي  ال اااامالي ال اااارقي 

 والساحليل في حي  ار ف  الف ر فعليام في أرياة  له األقالي .

وعلااا  المساااتوى ال اااو يل لااا  ي ااا  ال ماااو  والياااام للف ااارات. ف ااا  اساااتفاد األفاااراد غيااار الف ااارات ثفاااول العر ااارية  .3

الوالوااااة فااااي  وزياااا  امدفااااالك  اااا  دتااااا ة ال مااااو االقتصاااااد  أكواااار دساااابيام  اااا  غياااار الف اااارات. كمااااا ار فعااااف 

اساااتهل  الااا   2004-2003. وفاااي عاااام 2004ثلااا  1997الس سااااواة فاااي ساااوريا ب ااا ل عاااام باااي  األعاااوام 

 % األكوااار20% ف ااا   ااا   جمااال ال ف اااا  فاااي ساااوريال فاااي حاااي  اساااتهل  الااا  7% األددااا   ااا  السااا ا  20

%. ودإااارام لغماااوا وعااا م شااافافية ال إاااام االقتصااااد  السياساااي فاااي ساااوريال يجااا ر ب اااا أ  دفتااارا 45 اااراتم 

أ  اسااااتهسرل أ  دخاااال  ااااله الو اااارةل أعلاااا   اااا   لاااا  ب وياااارل ث  لاااا ى األغ يااااات طاااارل  كوياااارة فااااي ثخفااااات 

                                                           
2
يها األفراد وقّطاع األعمتا  علتى ال تيم الح ي يتة غطى االستطالع اإلنفاق االستهالكي لألسرة المعيشية  إذ يعتار اإلنفاق االستهالكي لألسر المعيشية في الالدان التي يمكن قن يتسّتر ف 

 وجود طرق قانونية حازمة لمراقاتهم، المؤشر األكثر دقًة على الدخ ، والثروة، والف ر  لدخلهم نتيجة عدم
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ة باااي  األغ ياااات  اااروا ه  الح ي ياااة. وقااا  اعترفاااف السااالخا  الساااورية  ا رهاااا بهاااله الفجاااوة الةاااخمة والمتوايااا 

ل أ   حالااااة 2008والف اااارات. حيااااث .اااار   دا ااااش ر اااايأ الااااوزرات السااااور   عباااا    الاااا ردر ل ربياااا  عااااام 

ل وأ    ااااا رة التفاااااو  الخب ااااي  با ااااف أكواااارل بااااروزام  الف اااارات  ااااوداد سااااوتامل وأ   األغ يااااات يااااودادو   ااااراتم

 ك.2011ثالمركو االسترا يجيل 

 

فصااللف دل اار  لاا  الت رياار ال ااا   عاا  اداا الأ الوااورة  وياا ام  اا   اا  ور الف اار العااام وقاا  شااه    الساا وا  الااوسً التااي 

ل ساااب ش الجفااااة عاااوزام كبيااارام فاااي األريااااة الساااورية. 2007فاااي ساااوريال ثضاااافةم ثلااا  التغييااار الااا يموغرافي. فم ااال عاااام 

دها ثلاااا  الم اااااطل قريااااة فااااي ال ااااماي ال اااارقي  اااا  الاااابسد  اااا    جر ااااا  ما ااااام وادت اااال ساااا ا 160و ااااردد الخباااار عاااا  

 2010و 2005ك. كماااا شاااه   قبيلاااة الع  اااو   شااارل ساااوريا باااي  عاااا ي 26  2009الحةااارية. ثباااراو  وكراوفاااوردل 

 2010%  ااا  قخعاااا   اشااايتها دتيجاااة الجفااااة الااال  طااااي أ ااا ه. وقااا ةر  األ ااا  المتحااا ة فاااي عاااام 85دفاااول  اااا ي اااارت 

ساااطة ال يسااتخي  الفسحااو  زراعااة  ااا ي فااي للغاالات أ   أكواار  اا   ليااو  شااخ  قاا  غااادروا شااماي شاارل سااوريال "بب

ك535-521  2014و   غير قادري  عل  ج ي الماي السزم لس   ر  ه " ثد  شا يلل 
3
. 

 

وعلاا  الاارغ   اا   لاا ل فاا   ال ااوارً الخبيعيااة بحاا    ا هااا ال  حاارِّا علاا   ماارد ال ااعوت أو عصاايادها. ف اا  واجهااف 

 ااارام كااااألرد  أشااا ة  وجاااا  الجفااااة المساااجلة   ااال قااارو . بيااا  أ   سياساااة الم خ اااة باسااار ا و ااا  ضااام ها دوي أكوااار ف

رة بلريعاااااة "األ ااااا  الغااااالا ي" اسااااات وفف  اااااوارد الميااااااه ال اااااحيحة فاااااي ساااااوريا  تجا لاااااةم  ال إاااااام الساااااور  المتهاااااوِّ

 خل اااف التحاااليرا  التاااي أطل تهاااا  ي اااا   ع يااا ة  ر وقاااة   ااال ال صااا  الواااادي  ااا   مادي ياااا  ال ااار  الع اااري . كماااا أدهاااا 

عااا  الف ااارات الجااا د ال اااازحي  ثلااا  ضاااواحي المااا   ال بااارى  اركاااةم ثياااا   يواجهاااو   صاااا ر  ل حياااث أدبااار  عااا ه  

ال يخباااة الحاكماااة دو  أ   اااوف ر الحااا   األددااا   ااا  الةاااروريا  لمسااااع  ه  فاااي التعا ااال  ااا  ب ساااه . زياااادةم علااا   لااا ل 

ة بااام  فاا    الجمااوأ الف ياارة التااي كادااف قاا  ساامعف عاا   اارات الح ااام  والمحسااوبي  علاايه  قباال  جر هااا شااه     االه الماار 

عي هاااا سااارعة   اااا ر ال اااواد  الخا.ااااة والف اااادل الراقياااةل والفلااال المترا يااااة األطاااراة والسااايارا  الفار اااةل لاااالو  

 اال تيازا . وحت  الت   ل الماجور    ق بل امي يولوجية الرسمية "بال فاأ ع  الف رات" ق  اختف  .و ؛.

 

الع يااا   ااا   ااا رخي الحركاااا  الوورياااة فاااي األدحاااات المختلفاااة  ااا  العاااال  أ   ال اااا ل فاااي أكوااار األحياااا ل ال وقااا  باااي  

ي و اااااو  باااااالوورا  ث ا  اااااا شاااااعر  الغالبياااااة أ ة ار فااااااأ الإاااااروة االقتصاااااادية العا اااااة أو ادخفاضاااااها فاااااي دولهااااا  

ث   ال اااا  يصااابحو  أكوااار قابلياااةم للواااورة  يت ااااطر ا األغ ياااات والف ااارات  عاااام. فاااالف ر بلا ااا؛ لااايأ  حفاااوام للواااورا ت بااال

فاااي حااااال  ال يماااو االقتصااااد  المصاااحوبة بااا درارق واسااا   ااا  الف ااارات لتوايااا  الفجاااوة بيااا ه  وباااي  األغ يااااتل أو لمااا ى 

ك2002ت رستي  1977ت أوفر ولفل 1966ركود  ستوى  عي ته  أو    وره ث اري ل 
4
. 

 

. فال ااااا ة المحلااااي امجمااااالي السااااور  للفاااارد أخاااال 2011و اااالا بالةااااب   ااااا كااااا  علياااا؛ حاااااي سااااوريا ع ااااية  ااااورة 

باالدخفااااا خاااسي  مادي ياااا  ال ااار  الع اااري  ودخااال  رحلاااة الركاااود فاااي  ساااعي يا ؛. ول ااا    ااالا الم حااا  قااا  ادع اااأ 

                                                           
3
؛ اتراد التومر، "ستاعد الجفتاف علتى 2011كتانون األو دديستمار  12سميث، "االنتفاضة تكشتف متواطن ضتعف االقتصتاد الستورّف"، فاينانشتا  تتايمز، -نظر قيضاً: قايغي  فيلدينغيُ  

   2013قيلو دساتمار  10ة  ه  ستجلتب التغّيرات المناخية المزيد منها؟"، واشنطن اوست، اندالع الحرب السوري
4
؛ 1980ازية مثا  على ذلك )شونديرااوم، إّن االضطرااات الكايرة خال  فترات الركود قو التدهور في مستويات المعيشة قكثر قااليًة إلنتاج "الثورات المضادة" صعود وانتصار الن 

 ( 2005مان، 



5 

علاا  األسااا  الساا و  بااي  عااا ي % 7% و4.5 اا   عاا ال  دمااو  ساا وية  وياارة لإلعجااات بااي   2000  اال ب ايااة عااام 

2010% عاااام 3.2و ااا   ااا    باطاااا ثلااا   2009و 2004
5

. رغااا   لااا  كاااا  التفااااو  الصاااار  فاااي أشااا  حاال ااا؛ حياااث 

% عااااام 39.4لتصاااال  2004% عاااام 24 ح ااال  اااالا ال ماااو  الماااا  ج  ااا  أ   البخالااااة قخعاااف أشااااواطام بار فاعهاااا  اااا  

2011
6
. 

 

بي ماااا ف را  اااا ياااودادو  ف ااارام. وأرضاااي ل ثلااا   ااالا الوضااا  المت لِّاااش وخس.اااة ال اااوي  ث   ساااوريا كاداااف  اااوداد غ ااا  

الاال  ول ااا  أعماااالم ع ا ياااة حياااث  -وضااا    اا  شااااد؛  حويااال المإااال  ال اااعبية ثلاا   إاااال  طا فياااة- ااراتر الم خ اااة العللوي ااة 

بااال كاد ساااام طب اااي ث   الع ياا   ااا  المحتجاااي ل ث  لااا  ي ااا  الغالبياااة  ااا ه ل لااا  ي إااروا ثلااا  الع الاااة كاد ساااام طب اااي بحاااف 

  صوغق بعبارا  طا فية.

 

وثضاااافةم ثلااا   لااا ل خةاااعف ساااوريا خاااسي السااا وا  الخماااأ التاااي ساااب ف االدتفاضاااة لتغييااار عميااال فاااي ديمغرافيتهاااا. 

فار فااااأ  ساااتويا  الف ااار جااار   وجاااا ل المهااااجري  ثلااا  ضاااواحي المااا   ال بااارىل السااايما د  ااال وحلاااشل   دياااام ثلااا  

ا  األحيا  ت الف يرة. ةخي  أع اد س  

 

وفااي الوقااف دفساا؛ل  عااوز  ال بليااة فااي دياار الااوور دتيجااة الويااادا  ال بياارة فااي أعاا د الساا ا . وقاا   رافاال  االا التغيياار 

%ل وبللغاااف دسااابة الوياااادة السااا ادية فاااي 24.5ب سااابة  2010-2000 ااا  ار فااااأ عااا د سااا ا  ساااوريا فاااي الفتااارة  اااا باااي  

% 29.9%ل وكاداااف  اااله ال سااابة 32.4ة ديااار الاااوور ب سااابة %ل بي ماااا زاد سااا ا    ي ااا34.1 حافإاااة ريااا  د  ااال 

ك. ولااالا دجااا  أدااا؛ ع ااا  ا  اااار الساااوريو  ضااا  دإاااام األسااا ل كاااا  1-2  الجااا ولي  2012فاااي درعاااا ثالم تاااش المركاااو ل 

 ااا  الخبيعاااي أ   تخااال  اااورة كااال  جموعاااة  ااا  المجموعاااا  المةاااخه ة دمخاااام  ختلفاااام يوافااال الت اااوي  االجتمااااعي 

. ودإاارام لعاا م وجااود  ي ااة   ااوم بت ساايل أعماااي الوااورة علاا  المسااتوى الااوط ي يم اا  الحاا يث عاا  السااا   فااي   خ تهااا

  ورا ق  توازية.

 

ث    صااااخلح "الوااااورة" بمع اااااه الاااا قيل قاااا  ي خباااال علاااا  الم خ ااااة الغربيااااة الم تإااااة ساااا اديام والممتاااا ة  اااا  ثدلااااش فااااي 

قاااةك ال اااماي ثلااا  درعاااا فاااي الج اااوتل فاااي حاااي  وجااا   الم ااااطل ال ااارقية وال  ااامالية ثديااار الاااوورل والحسااا ةل والر 

دفساااها فاااي خةااا   داااوأق  ختلااا ق كلياااام  ااا  االضاااخرابا ل فحتااا  الجماعاااا  المسااالحة الم ا لاااة ضااا  ال إاااام فاااي  اااله 

هااااة ضاااا ة  ااااحوا   اااال الب ايااااة أ    عااااركته  ليسااااف  وجة ي ااااا األكااااراد جادبااااامل حيااااث وضة الم اااااطل باااا     فصاااالة. وث ا دحة

بهااا ة ثقا ااة ح ااا ق  ا اااي بصاارة ال إااار عاا  أياااة  ساااوية سياسااية دا جاااةت فاا   ال با ااال العربياااة  ال إااام ثد ماااا يخوضااودها

لااا   إهااار ا تما هاااا ب يصااااي ال تااااي ثلااا  د  ااال. والمحاااو ل أ   ادخاااراط الم ااااطل ال ااارقية وال ااامالية ال ااارقية فاااي 

الوقااف كااا   ااا قاا  باا أ الحاارت السااورية أ اا  ف اا  بعاا  ساايخرة جبهااة ال  صاارة والح ااام داعااج علاا  الم خ ااة. فااي  االا 

ام د ات. ي بب اعةق ثل  حم   كوورة ق   حو 

 

                                                           
5
 http://www.tradingeconomics.com/syria/gdp-growth-annual 

6
 http://www.cbssyr.sy/peoplestatistics 
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ولااا   أ ع اااا ال إااار فاااي   وي اااا  الواااوار فاااي كااال   خ اااة وفاااي دوافااا   اااورا ه  ف د اااا قااا  دل اااي بعااا  الةاااوت علااا  

 الفرضيا  الملكورة أعسه.

 ثورة المنطقة الداخلية

لماااا ا  ااا  درعاااا ا تااا   الواااورة ثلااا  أجاااوات أخااارى  ااا  ساااورياق فااا رعا لااا    ااا  الم خ اااة األكوااار ف ااارام. ووف اااام لت ريااار 

برداااا ة األ ااا  المتحااا ة امدماااا ي الم اااار ثليااا؛ تدفاااام كاداااف درعاااا   رجاااةم ضااام  الم خ اااة الج وبياااة التاااي جاااات  أقااال  

ل فاااي حاااي  عاداااف الم خ ااااة 2007اطل ف ااارام عاااام  ااا   راجعهاااا لت اااو   اااادي أكوااار الم ااا 2004الم ااااطل ف ااارام عاااام 

ال ااامالية ال ااارقية  ااا  أعلااا   ساااتويا  الف ااار فاااي كاااس الفتااار ي . ودل  الجفااااة ال ااا ي  والهجااارا  الجماعياااة دواقيساااهما 

 في دير الوور شرل البسد وليأ في درعا. 

 

قاااة فاااي ال اااماي ال ااارقي الااال  يةااارب؛ الف ااار فااا ي ادعاااوايق  لفااافق عااا   ساااار وأكوااار  ااا   لااا ل ف ااا   لةاااف  حافإاااة الر 

يااااد  فاااي ثشاااعاي الواااورة. فالهياكااال ال لبللياااة فاااي ديااار  الواااورة. كااالل   عجاااو الهي لياااة ال لبلل يةاااة عااا   فساااير دور درعاااا الرِّ

قاااة  ترساااخة أكوااار ب ويااار  ماااا  اااي عليااا؛ فاااي درعاااال بفاااارل وحيااا  أ   األخيااارة  خةااا  لهيم اااة  الاااوورل والحسااا ة والر 

 ك.3  2015ع ا ر .غيرة ثديهما ل 

 

ة اساااتجابة  اااواط ي درعاااا التاااي أوقااا   شاااعلة الواااورةق فمااا  المعاااروة أ   الممارساااا   ااار شااا   ث ام كيااا  يتاااا    أ   دفلس 

ال ااا يعة  ااا  قتااالق ل برياااات  حاااف التعاااليش لااا    ااا  خافياااة عااا  المساااا   أ  اااات الح اااش المختلفاااة لساااوريا البعاااث وعلااا  

  تااوم. وقاا  ي ماا  أحاا  األساابات فااي ح ي ااة أ   الإااروة  األرجااح أد هااا كادااف ساات ابل فااي  اال  ااروة أخاارى بغةااشق 

المعي اااية فاااي درعاااا قااا   ااا  ور  بسااارعة فاااي غةاااو   اااسً سااا وا  ف ااا ل بي ماااا كاااا  ال اااماي ال ااارقي دا ماااام أف ااار 

 الم اطل السورية. وب الم     ل ل ربما  ستخي  العسقة المميةوة بي  درعا وال ولة البعوية ثضافة بع  ال را  .

 

ااا؛  ااا  درعاااال ف ااا  كادااا مااا؛ أكااارم الحاااوراديل و اااو دفسر ف درعاااا  ع ااال الحاااوت العرباااي االشاااتراكيل الااال  أسسااا؛ و وع 

ااااة  ار الحااااوت  اااا  البعااااث فااااي عااااام  لي اااا س حااااوت البعااااث العربااااي االشااااتراكي. وف ااااام لبخاااااطو  1951ثلاااا  أ  در  

العااا د امجماااالي  %  ااا 5.4ك شااا ةل األعةاااات العاااا لو  فاااي حاااوت البعاااث  ااا  درعاااا  اااا دسااابت؛ 181-180  1999ث

. ولوضااا   اااله األرقاااام فاااي د صاااابهال ي بغاااي  ر اردتهاااا  ااا  العا.ااامة د  ااال المركاااو 1992% عاااام 5.3ل و1979عاااام 

ااة العا.اامة  ااا   السياسااي لل ولااة والتااي يبلااغ عاا د ساا ادها  س ااة أضاااعاة عاا د ساا ا  درعااا. والموياار لل   ااة أ   حصة

فتااارة% خاااسي  لااا  ال6.3ثجماااالي عااا د األعةاااات  جمااا   ع ااا  
7

. واألكوااار أ مياااةم  اااو عااا د أعةاااات ال ياااادة ال خرياااة 

عةاااوام  48. فةااام   جمااال أعةاااات ال ياااادة الباااالغ 1997و 1970الااالي  قااا   وا  ااا  درعاااا فاااي الفتااارة  اااا باااي  عاااا ي 

  اااار ساااتة  ااا  درعاااال و اااو  ا  عااا د األعةاااات الااالي  قااا  وا ساااوات  ااا  د  ااال أو الس قياااة أو حمااا . والجااا ير 

ق اااةل المحاااافإتي  اللتاااي  لعبتاااا دورام ضااا يسم فاااي بالااالِّكر أد ااا؛ لااا  ي ااا   فاااي ال ياااادة ال خرياااة أ   عةاااوق  ااا  الحسااا ة أو الر 

 ك.248  1999االدتفاضة ثبخاطول 

                                                           
7
هتذا العتدد كتان قتد التغ يادو اعيد االحتما  نظتراً ألّن  000 90إّن َزْعم ديهمان قّن ت ريراً حزاياً داخلياً كان قد حدد عدد األعضاء العاملين في حزب الاعث في درعا قاي  الثورة اـ  

 ( 6: 2015)دحمان،  1992عام  700 11
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كاااا  سااا ا  درعاااا  سيساااي  ثلااا  درجاااة عالياااةل وقااا  أعرباااف ال ويااار  ااا  األسااار فاااي درعاااا عااا  ا ت ادهاااا االجتمااااعي 

ا فاااي  لااا   وساااي  الحماياااة لت ااامل أول ااا  الااالي  يعملاااو  فاااي أد اااخة واالقتصااااد  الااا ا   للمحابااااة والمحساااوبيةل بمااا

التهرياااش المربحاااة التاااي   ااا ل العماااود الف ااار  لسقتصااااد فاااي درعاااا
8

. ل ااا  شاااه    درعاااا ادحساااار ا األكبااار فاااي عهااا  

ب اااار األساااا   اااا  أ   الع يااا   اااا  شخصاااايا ها ب ياااف   ااااغل   ا.ااااش ح و ياااة عليااااا. ث  بعاااا  اغتيااااي ر اااايأ الااااوزرات 

ة باعتبااااره اللب اااادي  رفيااال الحريااار  وادساااحات ال اااوا  الساااورية  ااا  لب اااا  أطااايح بااااللوات رسااات  غوالاااة الااال   صااار 

ة. وقبااال  لااا  بخماااأ سااا وا  طرااارد ر ااايأ الاااوزرات  حماااود الوعباااي  الحااااك  الساااور  علااا  لب اااا ل وكاااا   خلااال ال اااو 

ااي ال ياديااا  البااارزا  فااي حااوت البعااث  وا رهاا  بالفسااادل  ااس  لاا   باشاارةم .اا ور بيااا  رساامي يعل اا  ادتحاااره. كاالل  درحِّ

اااا الااالي  اساااتمروا علااا  رأ    ا.ااابه  ع اااش  ساااليما  قااا ا  و حمااا  جاااابر بجباااوق عااا  ال ياااادة ال رخرياااة للحاااوت. أ  

ااا كااادوا قاا  ول اا وا وعاشااوا فااي د  اال ثك ا ااش الاار يأ فااارول ال اارأك الوااورة فاا د ه  ث  
9
أو أد هاا  ال ي تمااو  ثلاا  ثحاا ى  

سااااالمة  الع ااااا ر ال بياااارة ثك ا ااااش وزياااار الخارجيااااة فيصاااال الم اااا ادك. ولاااايأ بالغريااااش أ     ااااوم ع ااااير ا الوعبااااي والمل

ك. ولااا  ي ااا    اااار  فااار   ااا  أ  يااارب  أ اااالي درعاااا  ااا  ور أوضااااعه  8  2014بت إاااي  أولااا  المإاااا را  ثدرخاااامل 

 االقتصادية     راج   ر بته  السياسية داخل ال إام.

 العشائر المتربصة

ق ااة فااي ال ااماي ال اارقي ودرعااا فااي لعبااف الم اااطل التااي  يغل ااش عليهااا الخاااب  الع ااا ر  أ   دياار الااوور والحساا ة والر 

 الج وت أدوارام  ت اقةةم ب  ةم في الوورة.

 

ورغاااا  أ    راكااااو الماااا   فااااي الحساااا ة ودياااار الااااوور والبوكماااااي كادااااف بااااي  أوا اااال الاااالي  اسااااتجابوا لاااا عوة "يااااوم 

 لع ا ر المتواج ة حوي  له الم   ل    ة  لسحتجاجا . ل ف    ا2011الغةش"  خل  شباط فبراير 

 

ي  ااا  يخااارق عااا    ااا  أ  الإاااروة  ااا ف  لت اااو  كاااس الم خ تاااي  ال ااارقية ب ا لهاااا وال ااامالية ال ااارقية  ااا  ساااوريال أوة

%  اا  ساا ا  سااوريال و متاا  أراضاايهما علاا  رقعااة واسااعة  غخااي 20ساايخرة ال إااام. حيااث ي اا ِّل ساا ادرهما أقاالة  اا  

دصااا   سااااحة الااابسد و اااتح    بالحااا ود الساااورية  ااا  العااارال و ركياااا. ولعااالة األ ااا   ااا   لااا  أ    اااا ي   أكوااار  ااا 

 الم خ تي   ما األكور ف رام في سوريال و  تجا   جمل ال ف  ودحو  لوي  حصوي ال خ  وال مح.

 

 هاااا وفاقمتااا؛ل وفاااي حالاااة أ اااف سااالبية الع اااا ر ثزات الواااورة دتيجاااة ع اااود  ااا  سياساااة األسااا  التاااي اساااتغل ف الت ااااحر بي

ضااتها لت ااو    ااسم  وازدااام ضاا ة األكااراد الاالي  ي اا لو  األغلبيااة فااي   ي ااة ال ا  االي المهمااة ع ااا ر الحساا ة حرة
10

. ث  

ااامح ألفاااراد الع اااا ر العربياااة باااا تسر األسااالحة ال خصاااية وحملرهاااا فاااي األ ااااك  العا اااة. يةااا  دوركهاااام خريخاااة  سر

لل إاااام وخصاااو ها الااالي  عارضاااوهل كماااا يباااي   غييااار التحالفاااا  الع اااا ري ة   كااا ام   فصااالة للع اااا ر التاااي ب ياااف  والياااة

                                                           
8
دمشق ي طأ منط ًة كانت معروفًة انشاطات التهريتب حتتى قات  الحترب األهليتة الستورية، وقتد قّدت هتذة المنط تة التدور نفست  ع تب انفجتار -كتب دوركهام قّن الطريق السريأ عّمان 

فساد والتهريب واالاتزاز حتى قا  الثورة  كما يعزو تعيين العديد من شخصياتها في مناصب عليا إلى انتماء هتذة الشخصتيات لعشتا ر االحتجاجات  ويصف العايد درعا اأّنها مركز لل
 ( 6: 2015صغيرة لم تكن لتشك  قّف خطر على النظام )

9
أ الشرع تحت اإلقامة الجارية زعماً قّن  قد عارض الطر  ة قشهر من انطالق الثورة وضت  ي ة الوحشية للنظام في مواجهة االحتجاجات اعد عدَّ
10
ّدة زيارات لمدينة ال امشلي وال رى الممتتدة إلتى الحتدود العراقيتة  وفتي زيتارتين لت  استت ال  اللتواء محمتد منصتورة ااتن عتم حتافظ األستد 1993و 1990قام المؤلف اين عامي    اعت

ف كردياً واحداً "جميأ  ؤو  عن مراقاة المعاار الحدودية مأ العراق وتركيا والحاكم المطلق للجزيرة ور يس فرع المخاارات العسكرية المس ف ولم يوظِّ اعترف منصورة قّن  لن يوظِّ
ث لغتتهم ك اتت األستماء الكررجالي من ال اا   العراية في المنط ة  محمد الفارس شيخ عشيرة َشّمار هو قكثر رج  قثق ا "  ُمنأ الكترد فتي الحستكة متن تحتدت ديتة لجميتأ ال ترى متا ُعرِّ

 ( 1992شااطدفاراير  12، و1990قيلو دساتمار  7)م ااالت مأ الكاتب، 
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ق اااة عارضاااوا ب اياااةم الخاااروق علااا  ال إاااام بخاااسة  ااا    اااله  علااا  ح ي اااة أ   جميااا  شااايو  الع اااا ر فاااي الحسااا ة والر 

لااالي   ااا  ك. وفاااي الواقااا ل يعتااارة بعااا  شااايو  الع اااا رل بماااا فااايه  أول ااا  ا17-1  2014المحافإاااا  ثدوركهاااامل 

اليوم عل  استع اد لحمل السس  ض  داعج بوقوفه  ض   الوورة
11
. 

 

اااال  جب اااار  قاااوا  ال إااااام وأجهو اااا؛ األ  ياااة علاااا  االدسااااحات  ااا  الم خ تااااي  ال اااارقية وال ااامالية ال اااارقيةل ا ةخل
اااا أر ولم 

فأ علااا   حصااايل أكبااار الت اااافأ باااي  الع اااا ر المختلفاااة أو باااي  فاااروأ الع ااايرة الواحااا ةم شااا سم تخااار. فإهااار بي هاااا الت اااا

لف الع ااا ر المختلفاااة والتا هاااا بااي  جبهاااة ال  صاارة وداعاااجل اعتمااادام علااا  التاااي  قاا ر  ااا  غ ااا   الحااارت الجاريااة. وبااا  

بم ااا ور ا أ    ااا    الحماياااة األفةااال والم اساااش المادياااة األوفااار. فحساااش العايااا  "ربماااا كاداااف الم ااااطل الع اااا رية 

وريا. وي اااوي ال  اااخات ث   جبهاااة ال  صااارة قااا   اسساااف فاااي بلااا ة ال اااحيل أوي  اااوطك قااا م للجهااااديي  السااالفيي  فاااي سااا

قرااارت ديااار الاااوور ث  تااابأك." وبفةااال دعااا  قبيلاااة الع يااا ا  أكبااار قبا ااال ديااار الاااوور غااا   جبهاااة ال  صااارة أقاااوى 

 جماعااا  الم خ اااةل ث  التحاال  عإااا  أب ااات ال بيلاااة بالمجا اا ي ل  ماااا أ ااا  لهاااا الساايخرة علااا  عاا د  ااا  الح ااوي ال فخياااة

بالمحافإاااة. ثال  أد ااا؛ل "ع ااا  ا حاولاااف الجبهاااة بجبهاااة ال  صااارة  بسااا  يااا  ا علااا  الح اااوي األخااارى ادااا لعف االشاااتباكا  

ااتهال  ااا دفاا  6-5  2015بي هااا وبااي  ب يةااة الع ااا ر" ثالعاياا   ةاا ِّ  االا اشاات ف قبيلااة أخاارى أد هااا لاا    اال حص  ك. وفااي خ 

  جادااااش االقتتاااااي علاااا  الغ ااااا  ل كااااا  البحااااث عاااا  الحمايااااة عاااا دام كبياااارام  اااا  أب ا هااااا لسدةاااامام ثلاااا  داعااااج. وثلاااا

واالساااتفادة  ااا  فااارا العمااال حاااافوام تخااار الدةااامام الع اااا ر األ.اااغر ثلااا  الجهااااديي ل ويخلااا  ساااا ر عباااود فاااي 

دراسااة عاا  اقتصاااد الحاارت فااي سااوريا ثلاا  أد اا؛ "فااي الم اااطل ال بليااةل قا ااف ال وياار  اا  د اااطا  الت ماارد علاا  األساا  

ب اتم عل  المصلحة  التهريشل والسيخرة عل  الح ودل وال ف  ... الخ" أو التايي  ل؛
12
. 

 من المدن إلى األحياء فقيرة

ل ولااايأ فاااي  لااا  ثدصااااة 2011ت ار  اااار   11ي اااوي الفهااا  الساااا   ث   االدتفاضاااة الساااورية ادخل اااف  ااا  درعاااا فاااي 

ل كمااا أد اا؛ ال يساااع دا علاا  فلهثاا  دي ا يااا   ور اا؛. ث   كااا  ال ااهر السااابل لسدتفاضااة شاا ي ل التااو ر فااي لل ااعش السااور  

ااارة الواااور ي  المصااارية والليبياااة والتاااي شاااارر فيهاااا الع ااارا  ثلااا   ر  الوقفاااا  االحتجاجياااة لمر لا.ل د  ااالل ف ااا   خاااو 

1500حيث قر ِّر ع د الم اركي  فيها ب   2011شباط فبراير  17 إا رة حاش ة في سول الحمي ية في 
13
. 

 

ل  حليااال الخلفياااا  االجتماعياااة للمتإاااا ري  أو أول ااا  الااالي  دعماااوا امطاحاااة ب إاااام األسااا ل ولااا   كاااا   ااا  المساااتحي

ااااالم  فمااا  الجاااا و الااات هي  باااا   قسااامام كبيااارام  ااا  الخب اااة الوساااخ  فاااي المااا   والبلااا ا  الريفياااة ال بااارى قااا  لعاااش دورام فع 

ي  والرجااااي وال ساااات الجاااا عيي ل ود اااخات فاااي ثشاااعاي االدتفاضاااة. ي اااهل  علااا   لااا  العااا د ال بيااار  ااا  المو فاااي  والف ااااد

المجتمااا  المااا دي والعاااا لي  فيااا؛ل  مااا  خرجاااوا ثلااا  ال اااوارأ وأ.ااا روا البياداااا  والتصاااريحا  والعااارا    ااا  الياااوم 

ع اااا  ا  ااااار ال ااااعش فااااي حماااااة  حااااف شااااعارا  امخااااوا  المساااالمي   1982األوي للوااااورة. وخسفااااام لمااااا حاااا ً عااااام 

                                                           
11
حشتد ال اا ت  العرايتة فتي المنط تة وإقناعهتا  تعتار الخالفات التاريخية اين ال اا   العراية واألكراد الساب الر يسي للمشكلة المستعصتية التتي تواجت  الواليتات المتحتدة فتي محاولتهتا 

 م إلى األكراد من قج  شنِّ هجوم ضدَّ داعش ااالنضما
12
   2015قياردمايو  19سامر عاود، تعطي  اقتصاد الحرب  مركز كارنيغي للشرق األوسط،  

http://carnegie-mec.org/experts/?fa=809 
13
شااطدفاراير  28سوريا: كيف تصاعدت وتيرة قحداث النزاع"، الغارديان، للحصو  على التسلس  الزمني ألهم األحداث خال  العام األو  من الثورة، قُنظر: "الجدو  الزمني في  

2012  
 http://www.theguardian.com/world/syria 
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ية. وباساااتو ات درعاااا حياااث  إاااا ر ال اااا  للمخالباااةم بالواااار الصاااريحةت خااارق ال   ااا يو   حاااف شاااعا ااالثم  رل   الحرياااة والسِّ

اااابثية  حااااف التعااااليشت فاااا    جمياااا  المإااااا را  واالعتصااااا ا  السح ااااة فااااي باديااااا  والس قيااااة  لوفاااااة ا  ااااي   اااا  الصِّ

ي ل كماااا غاااات ع هاااا ب رجاااةق كبيااارة رجااااي الااا ِّ  ي  باساااتو ات وحمااا  و ااا   ااا   فاااي حلاااش الح اااام   ااااركف دفاااأ ال اااعارل

أع اد قليلة   ه 
14
. 

 

فال ةاااية التاااي ي بغاااي  عالجتهاااا ث ام ليساااف قةاااية ادخاااسل الواااورة  ااا    ي اااة درعاااا البعيااا ة عااا   جرياااا  األحااا اًل 

وثد ماااا لماااا ا لااا   لثااالل أحااا اً د  ااال .ااا ى فاااي ب ي اااة أدحاااات الااابسدق ث  يم   اااا  ااا   ااالا الم خلااال بحاااث الواااورة الساااورية 

 اااةق خا.اااةق بهاااا ث ا  اااا قورداااف ب إيرا هاااا التودسااايةل والمصاااريةل والليبياااةل واليم ياااة  ال ألد هاااا علااا  أد هاااا   تماااي ثلااا  ف

اا  أ   للوااورة ف تهااا  باا أ   اا  درعااال باال أل   أحاا اً درعااا قاا  أوقاا   ال اارارة التااي عجااو  ع هااا العا.اامة. كاالل  دج 

ر  ثلاا  الماا   والمحافإااا  األخاارى قباال الخا.ااة ع اا  ا داخاال باالعتبااار أ    االه ال ااعلة التااي أوقاا  ها درعااا قاا  ادت اا

ة علااا  شااا ل  سااايرة احتجاجياااة   لفاااةم  ااا  بةاااعة   اااا  ف ااا . فاااي  أ   صااال ثلااا  د  ااال بعااا  أسااابوأ لتاااا ي  اااله المااار 

 حي  استغرل األ ر شهرام كا سم قبل أ    هل  حلش أول   إا را ها الحاش ة.

 

والمااا   فاااي عصااار التوا.ااال االجتمااااعي وفاااي بلااا  ولماااا ا لااا   تاااوا   االدتفاضاااا  السياساااية فاااي جميااا  المحافإاااا  

  اااوي الااا ال ل ث   غالبيااااة سااا اد؛ يتخلعااااو  لتغييااار ال إااااام ال اااا   فيااا؛ق .ااااحيح  أ   المصاااير الماساااااو  للصااابيةي  فااااي 

درعااا وادتفاضااتها السح ااة قاا  أحاطااا الم ااه  ببحاار  اا  التعاااط  وأباارزا الغةااش الم صااش  علاا  ال إااامل حيااث باا ل  

فاااي الم ااااطل ال لبللِّياااة األخااارى كالحسااا ة وديااار الاااوور األكوااار حماساااام لسدةااامام ثلااا  االحتجاجاااا .  البلااا ا  الريفياااة

غياااارل أ   ال خيعااااة بااااي  الرياااا  السااااور  والحواضاااار السااااورية  ختلفااااة  عاااا   لاااا  الساااالبية التااااي قوب لااااف بهااااا الوااااورة 

ة الواااورة الساااورية أ هااار  لل رل عياااا   اااله التصااا يعا  العمي اااة المصااارية فاااي   ااااطل الصاااعي  الريفياااةل ول ااا   عسااا ل

 وأ  ر ا عل   سار الوورةل والتي ستلعش بالتاكي  دورام حاسمام في  ح ي  ش ل الصراأ ودتيجت؛.

 

ياااارام فاااي ساااوريا بااال ضااارورةم. ف   ااال ليساااف  ااا   اللجاااوت ثلااا  الوساااا ل العسااا رية خل ويجاااش التاكيااا  علااا  أد ااا؛ لااا  ي ر

 ساايةأ لي اا  ثلاا  جادااش ال ااعش الاال  استبساال كااي يحاااف  علاا   ال ااا رة وال  ااودأل ولاايأ فيهااا جاايج  حتاارة غياار

ي ة  ور ااا؛. فاااال وة ال هرياااة  ا  الع ا  ياااة ام س ياااة الراساااخة ع صااار  ال غ ااا  ع ااا؛ فاااي أ  دإاااام اساااتب اد . وكماااا  سااالم 

سااااقف  جرياااا  األحااا اً ثلااا  عسااا رة الواااورةت بااا أ     ياااة  رادي الياااة ج يااا ة باااالإهورل و اااي    ياااة   ااابج األساااوأ 

ي أ    جتماااا ق  اااا    سااااخيح   افتاااا؛ السياسااااية علاااا   اااا ار ع ااااودق  اااا  الح اااا  األحاااااد  ثالخفاااااجي  الو افااااة السياساااايةل فااا

 ك.2000

 

ةق ضااا  ةل باا أ الموياا  والموياا   اا  أفااراد الجاايج  اا   و  الري ااش  ل ك ااو  ااا كادااف ال ااوا  المساالحة ال إا يااة ال  تاا خة ولم 

 ةل فاااي دهاياااة المخااااة الجااايج الساااور  الحااار  الااا ديا و.ااا  الةاااباط والج اااود باالد ااا الل و  ااا
15

. ل ااا  حملاااف ال تيجاااة 

ر  غييااارام جااالريام فاااي طبيعاااة الواااورةل وأ.ااابحف المااا   ال بااارى خاااارق الم اااه ل فاول ااا  الااالي   الحتمي اااة لهااالا التخاااوي

يعي اااو  فاااي ضاااواحي المااا   ال بااارىل والجماااوأ المهمة اااة والمهااااجرو   ااا  الريااا  لااا  يعاااودوا ا   يتإاااا رو  فاااي 

                                                           
14
النتزاع"، الغارديتان، والتي قّدت إلى النزاع المسلّح والمايَّنة على "الجدو  الزمني في سوريا: كيف تصاعدت وتيرة قحتداث  2012قواسط  – 2011تأريخ األحداث للفترة ما اين  
   في حالة المغالطات الواضحة تّم الرجوع إلى مصادر قخرى 2012شااطدفاراير  28

15
د الذف قام ا  الجنود في جسر الشغور في    ، كان واقعة االنش اق الجماعي الوحيدة في صفوف الجيش 2011حزيرانديونيو  7إّن التمرت
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ا  الح و ياااة ثد ماااا زاد اعتمااااد   علااا  المواجهاااا  المسااالحة. وباااا  بم ااا ور الميلي ااايا   ال اااوارأ أو يهااااجمو  الم ااار 

 المسلةحة ا   جلت  رل ة ضخمة    ال ب ا  العاطلي  ع  العمل المتواج ي  ب ورة في ضواحي الم   ال برى.

 

د  ال  اااخات علااا  وح اااية ال إاااام بااا طسل حااارت وقااا  يملااا  الخبااارات العسااا ريو  أجوباااةم ألسااا لةق  ااا  قبيااال  لماااا  ا لااا  يااارر

لياااةم باااالتواز   اااا ث ا كااا   وااال  لااا   م   لاااامل أو  اال كاداااف حااارت العصاااابا  لت ااو  أكوااار فاع  عصااابا  فاااي المااا  ق وعم 

 ااا  الحااارت الت لي ياااةق بغااا  ال إااارل فااااللجوت ثلااا  اساااترا يجية الحااارت الت لي ياااة مبعااااد جميااا  األد اااخة العسااا رية 

عاا  داخاال الماا   لاا؛  ةااا ي ؛ ال بياارةل ث  كااا  ثداالارام  ب اارام ثلاا  ح ي ااة ادحسااار دور الماا   أو حتاا  زوالهااا األخاارى 

فااااي المعركااااة ضاااا  األساااا . وقاااا  وجاااا   وحاااا ا  الجاااايج الم  اااا ة التااااي كادااااف  همتهااااا األساسااااية  ااااا ي  حمايااااة 

ية أ    ااا  المساااتحيل  واجهاااة تلاااة الحااارت السااااح ة لل إاااامل و ح لاااف بااا الم  ااا   لااا  ثلااا   حريااار المإاااا را  السااالم  وة

يااا ا  ودو اااا لمصاااير ا. و ااا   ااالا  البلااا ا  خاااارق المااا   الر يسااايةل  اركاااةم المإاااا را  فاااي الةاااواحي المت اااا رة كالم 

رل أ.اااابحف الوااااورة السااااورية  رادفااااةم للمعااااارر الاااا ا رة علاااا  األرا ولاااايأ لسحتجاجااااا  الجما يريااااة أو  التخااااو 

 ة.غير ا    أش اي ال  اطا  السعر في

 

فاالدتفاضااة التااي باا أ  فااي د  اال ضااال أف هااا بساارعة  اا  قيااام الوااورة فااي درعااال ل اا   الخةااور الوالااث  اا  الوااورة قاا  

ةق جاااا د ليحتلااااوا  راكااااو الصاااا ارةل وكاااال   اااا ه  ي اااااد  ب ااااعارا ؛ الخا.ااااة  باااا أ ا  . وبمااااا أ   الحاااارت قاااا  أ ااااف ب ااااادل

ا  الف يااارة وع اااوا يا  المااا  ل ف ااا  كاااا  لعسااا رة الواااورة  اااا ير المسااات اة  ااا  المهم اااي  اجتماعياااام واقتصااااديام فاااي البلااا 

كبيااار علااا  المساااار السحااال ل حااا اً ث  أحااا  ف شااارخام عمي اااام باااي  سااا ا  المااا   والبلااا ا  الريفياااةل واألحياااات الف يااارةل 

د .  وربما   و  ق  وجهف ضربةم قاضيةم لل عوا  األول  المتخلِّعة ثل  ثقا ة دإام  ح  ق ديم راطي  ع ي

 

ا   ولإلحاطاااة بساااما  كااال  رحلاااة  ااا   اااله المراحااالل  ااا  الةااارور  التميياااو باااي  ف اااا  السااا ا  الاااوسً التالياااة  سااا  

ة   اااا البلااا ة الريفياااة أو ال ا ياااة بادهاااا  ا  المااا   ال سااايما الف ااارات  ااا ه . ودعااارِّ ا  األحياااات الف يااارة وسااا   األريااااةل وسااا  

ة أو  ربياااة الماشاااية أو الخااا  ا  المر بخاااة بهاااا ار باطاااام و ي اااامل  لااا  التاااي يعمااال غالبياااة سااا ادها فاااي األد اااخة الوراعيااا

 والتي  عتم  عل  الم   ال برى في عمليا  التمويل والتسويل للعال  الخارجي.

 

ث   الخلثااا ل بااااي  ف اااارات المااا  ل وأ ااااالي البلاااا ا  الريفي ااااةل وسااا ا  الةااااواحي فااااي المااا   ال باااارىل وال ااااازحي  الاااالي  

 غاا ي بهاا  الع ااوا يا   حااف ع ااوا  "الف اارات"  ااو أ اار   ةاال ل. وأول اا  الاالي  يعماا و  ثلاا   لاا  ثد مااا يت اا و  علاا  

لتصاااال بااابع  أشااا اي امساااسم المحااااف . ولااا   كاداااف المسحإاااا  البسااايخة غيااار المتعم اااةل كاااالف ر الم اااترر و أو اال

ال  االجتماعياااة السياساااية واالقتصاااادية فاااي الم ااارل قبااال ساااتي  عا اااام  حمااال أ   داللاااةل فااا    ف ااارات الم ااااطل -التحاااوي

ااا  ا   االه الماا   أكواار  م  الحةاارية الاالي  يعي ااو  فااي ضااواحي الماا   يت اااركو   اا  ال  اايل   اا  غياار الف اارات  اا  ساا  

؛  اا  الف اارات  اا  ساا ا  الم اااطل الريفي ااة. فااالف ر وحاا ه لاايأ شاارطام كافيااام لخلاال شااعور التةااا  . ث  ي تمااي يت اااركود

ااابة والماااو في  و علماااي  سل ف ااارات الحواضااار ثلااا  الخب اااا  العا لاااة باااالمع   الااا قيل لل لماااةل أ   الحااارفيي  و.اااغار ال ل

بالم ي اااةل و ااا  فاااي حياااا ه  اليو ياااة يتفااااعلو   ااا  المااا ار  و اااا ثلااا   لااا ت و ااار ب   جااااال  د ااااطه  ار باطاااام و ي اااام 

أشاااخااق  ااا  أ.اااوي ث  ياااةق  تعااا دة يحملاااو   عت ااا ا  دي ياااة  ختلفاااةل وقااا  ال يختلااا  ثساااس ه  عااا  امساااسم الااال  
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يمارسااا؛ غالبياااة سااا ا  المااا  . وبالتاااالي ال  هااا ة وساااا له  باااالتعبير عااا  احتجاجاااا ه  ثلااا   ااا  ير ال ساااية االجتمااااعي 

 باكمل؛.

 

   لااا ل يت اااارر المهااااجرو  وسااا ا  البلااا ا  الريفياااة جاااوتام يسااايرام  ااا  ال ااايل   ااا  دإااارا ه  فاااي الم ااااطل علااا  د اااي

الحةااارية. ويبااا و أد هااا  غيااار  تجادساااي ل   ريباااامل  ااا  حياااث ام  ياااة والتااا يي  والت  ااا ة الخا فياااة و ساااتويا  التحصااايل 

ي ي. العلماااي وأدمااااط الحيااااة. كماااا أ    صاااور   عااا  الجهاااة التاااي   اااوم باضاااخه اااو علااا  االخاااتسة ام  اااي والااا ِّ اد   يركِّ

  2004و  ااالال  جااا ح أيااا يولوجيا ه  وأسااااليبه  فاااي التعبيااار عااا   عارضاااته  ثلااا  دسااا  المعاااايير الحالياااة ثالخفااااجيل 

 ك.  171-183

 

إااااة التاليااااة  "ل اااا  خلاااال  اااا الت ال رويااااو  باااا اف  الحاجااااة  ل كيل ااااول  وروزداااابس  المسحل وفااااي  اااالا الساااايال سااااج 

دية والجفااااة المساااتمرل أحياااات واساااعة  عوولاااة  ااا  الف ااارات فاااي الم ااااطل الحةااارية. ال ماااو االقتصااااد ... االقتصاااا

أجباار  االه المجتمعااا  التااي كادااف ريفيااةم علاا  اال صاااي شااب؛ المباشاار  اا   اارات الم ي ااة. ل اا  باا أ  اا الت الف ااراتل و اا  

اااا و  أشااااواطام عاااا  حياااااة الماااا   الم فتحااااةل ياااارو  بااااا عير ه  األغ يااااات المسااااتفي ي   اااا  السياسااااة الاااالي  قاااا  كااااادوا يبعر

ًل  االقتصااااادية الج ياااا ة التااااي ضاااااعفف فااااي الساااا وا  الع اااار الماضااااية ال ااااا ة المحلااااي امجمااااالي فااااي سااااوريا  ااااس

ك. ثال  أد همااااا قااااا  جازفااااا بخسااااارة ال يماااااة التحليليااااة لمسحإااااا ه  ع ااااا  ا أضااااافا  "ث   الريااااا  ال 35  2014 اااارا "ث

ااا  الماااوارعي  ال ااارويي  ف ااا ل بااال وأيةاااام ف اااراتل المااا   الااالي  يعي اااو  فاااي األحياااات الف يااارة الم ت ااارة حاااوي  يو.ِّ

الماااا   السااااورية" حيااااث قا ااااا بتصاااا ي  المهم  ااااي  علاااا  أد هاااا  ريفيااااو . و اااا  أجاااال ث بااااا  وجهااااة دإر مااااال  سااااتةر 

 كيل ول  وروزدبس  عل  الع ي     الح ا ل الها ة المتعل ة بمسار الوورة السورية.

 

مااا؛ ف ااا  بعااا  ادااا الأ االحتجاجاااا  الواساااعة فاااي  ااا ي تي درعاااا  أوالم  ث    خل االدخاااراط ال ويااا  للمهم اااي  قااا  حإاااي بول

اااا بال سااابة لحلاااشل بماااا فاااي  لااا  جادبهاااا ال ااارقي الف يااارل ف ااا  بااا أ  االشاااتباكا  ال ا ياااة باااي   وديااار الاااوور البعيااا  ي . أ  

د األولاااا  باااا أ  فااااي ال ااااوا  الح و يااااة والساااا ا  بعاااا   لاااا  باشااااهر.  اديااااام  وربمااااا األ اااا ل  ث   بعاااا  حركااااا  التمااااري

ة  الةاااواحي الف يااارة ل   ااال ولااايأ فاااي "األحياااات الف يااارة الم ت ااارة حولهاااا". فااابغ  ال إااار عااا  الخري اااة التاااي يرعااار 

يااا ا ل أو بااارزةل أو ال اااابو  كماااا  بهاااا المااارت "ال ااارى الريفياااة" أو "األحياااات الف يااارة" ساااي و   ااا  الساااخ  و.ااا  الم 

 سبل. 

 

 اااا  ساااا ا  الم اااااطل الحةاااارية ي اااا لو  الجياااال الوااااادي أو الوالااااث  اااا  المهاااااجري ل ويساااا  و   ااااله   ااااا  ا الة 

دااااة  الةاااواحي التاااي لاااا   رااا رق ضاااام  الحااا ود امدارياااة لمحافإااااة ريااا  د  اااالل بااال  ااا   اعتبار ااااا الةاااواحي الم وِّ

ياا ا  ثلاا  شااماي د  االل والاال   ل   اال. وقاا  حاا ً الهجااوم الاا  و  األوي ل ااوا  األساا  علاا  ضااواحي د  اال فااي الم 

ثلااا  جاداااش أد ااا؛ يعاااود ثلااا    اااا  السااا ي  فهاااو لااا  ي اااه  أياااةل  غييااارا  ديموغرافياااة  ا اااةم علااا   ااا ار ع اااود. وي خبااال 

ااا؛ وث   ب رجاااة أقااال علااا  الةاااواحي الج وبياااة بااارزةل وبااارزة البلااا ل وال اااابو ل التاااي شاااه   بعةاااام  ااا   ال ااايت دفسر

 أع   المعارر طواي  ا ي ارت الوسً س وا .
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ااالر   اااا ي  المسحإتاااي  باالعتباااار سااايجعل  فهاااوم "أشااا اي الواااورة الج يااا ة"  افهاااامت أل  الواااورا  التاااي شاااه  ها   خ اااة  ألخث

ااالة. وفاااي  حليلاااي  ال ااارل األوسااا  خاااسي ال صااا  الواااادي  ااا  ال ااار  الع اااري  كاداااف شاااي ام ال يمااافي ثلااا  الواااورا  بص 

 ااااري  فااااي كاااالِّ  اااا   صاااارل والعاااارالل وسااااوريال لجاااالور الوورا  االد سبااااا  بااااي  خمسااااي يا  وسااااتي يا  ال اااار  الع

ل ك ااف قاا  بي  ااف أ    االه الوااورا  قاا  أرطل ااف ودرعمااف  اا  قباال أول اا  1979وحتاا  الوااورة امسااس ية فااي ثياارا  عااام 

الم حاااا ري   اااا  البلاااا ا  الريفيااااة والاااالي   م  ااااته  األدإمااااة ال  يمااااةل ث  شااااعروا أ  األدإمااااة االجتماعيااااة الموجااااودة 

 ك.205-171  2004اكه  الصاع  ثالخفاجيل تدلار ق  أعاقف حر

 الَعسكرة: إطالق الجنّي

باااا ا االد سااااام العمياااال بااااي    اااااطل الم ي ااااة والرياااا  واضااااحام   اااال  راحاااال  ب اااارة  اااا  عساااا رة االدتفاضااااةل وربمااااا 

است ااااعر أ ااااالي الماااا   قباااال  لاااا  وطاااااة الم ااااا لي  المهم ااااي  علاااا  أساااااليش حيااااا ه . وقاااا   جل اااا   اااالا االد سااااام فااااي 

  اكا  بي  الم ا لي  أدفسه .االحت

 

و اا  أ   الع ياا   اا  ضااباط الجاايج السااور  الحاار  ي حاا رو   اا  الرياا ل وال وياار  اا ه  يةاامر   اااعر االسااتيات  اا  

سااايخرة دإااارا ه  العلاااويي  علااا   واقااا  اال تياااازا ت ثال  أ   اسااات رار   وعملهااا  فاااي المااا   ربماااا جعللهااا  أقااارت ثلااا  

الخااااسة بااااي  الجاااايج السااااور  الحاااار  والميلي اااايا  امسااااس ية  ااااله الخاااارل أساااالوت حياااااة الم ديااااة. و  اااالا ع ااااأ 

المتباي ااة فاااي ر يااة الواااورةل و ح ياا  العااا ول و ح يااا  األ اا اة التاااي سااع  كااال    هماااا لتح ي هااا. وفاااي غةااو  أقااالِّ  ااا  

سااااا تي  علااااا  االدتفاضاااااة اساااااتخاأ  راسااااال  لصاااااحيفة ووي ساااااتريف جوردااااااي  ل يااااا   ااااالي  ال مخاااااي  الف اااااريي  

ااااا كااااا  يعاااايج بااااي  الفصاااايلي  و.اااا  الصااااحفي الت افسااااية بااااي  السااااي  سااااس ةل قا اااا  لااااوات المت عارضااااي  ب اااا ةل ولم 

الت وحياا ل والع ياا  الع ياا    اا  الجاايج السااور  الحاار  الاال  "ياا ير العمليااا   اا  فاايس  ترا يااة األطااراة فااي ال ااماي 

يحإاا  بااا ع  ال خباااة الحةاارية فاااي حلاااش. الغربااي لم ي اااة حلااش". ل ااا  كاااا  الع ياا  ضاااابخام سااااب ام فااي جااايج األسااا  و "

ويااارف  ال اااادة الاااريفيي ". وكاااا  المراسااال شاااا  ام علااا  اجتمااااأق عا.ااا  باااي  اال  اااي ل وفيااا؛ .اااا  الع يااا  فاااي وجااا؛ 

قا ااا  التوحيااا   " ااال  عااار ةر حتااا  كتاباااة اسااام  بالعربياااة  اااسً  ااارا  دو  أ   خخاااكق" وقااا  قااااي الع يااا  الع يااا  ل 

ع  قادة األرياة  "ل يه  طري ته  في التف يرل ول ي ا طري ت ا" دو  الخوا في  فا.يل االجتماأل
16
. 

 

ل ااا  كاااا  الصااا ام باااي  ع صااار  المعارضاااة المسااالحة حتمياااامل كماااا كاداااف دتيجتااا؛ شاااب؛  عروفاااةق ساااللفام. ث  اد سااا  الجااايج 

م ااي ل الاالي   فااول السااور  الحاار  الاال  لاا  يجاا  أ ا اا؛ ثال  أ  يتخلاا  عاا  اسااترا يجيا ؛ ليتوافاال  اا  ق ااي  الم ااا لي  المه

أعااا اد   كويااارام عااا د ع ا.ااار الجااايج الساااور  الحااار   ا  التوجهاااا  الحةاااريةل أو أ  يخااااطر بف ااا ا  ج اااوده الااالي  

ي حااا رو   ااا   ا  األريااااة المهم اااة واألحياااات الف يااارة
17

م  رحياااش  كويااار ي   ااا   ااار  ااالا االد ساااام جو ياااام عااا ل . وقااا  يفسِّ

 وقااا   دفااا  بعااا  الماااراقبي  ثلااا  االسااات تاق -الااا خوي ثلااا   ااا ده  وبلااا ا ه  سااا ا  المااا   بالم اااا لي  الااالي   م  اااوا  ااا  

الخااااطك بااااده  ي يااا و  ال إاااام. واساااترخ   ف فاااي بعااا  األحياااا  لهجاااة  سااااخرة فاااي و.ااا  السااالور غيااار الترحيباااي أو 

حتاااا  المعاااااد  ثزات الم ااااا لي . كتااااش  راساااال .ااااحيفة جلااااوت تداااا   ياااال "يخ اااا  أغ يااااات سااااوريا الوااااوار أكواااارل  مااااا 

                                                           
16
عات ال يادة تعيق     2012قيلو دساتمار  10الثوار السوريين"، وو  ستريت جورنا ، تشارلز ليفنسون "تصدت
17
يفت د التنظيم، والتي كان لها تأثير  ليس الغرض من هذة الورقة التركيز على المشاحنات وقوة الصراعات السياسية اين قحزاب المعارضة المختلفة واين الجيش السورف الحّر الذف 

 كاير على مسار الثورة الح اً 
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 اااو  أزالم األسااا . فبال سااابة لهااا ل  اااله ادتفاضاااة الف اااراتل و اااورة الريااا . فسااا ا  المااا   العلمااااديو  الااالي  يتحااا  و  يخ

الفردساااية ويحتساااو  امسبرساااو لااا  ي وداااوا جاااوتام   هاااا و ااا  ب ااا ل  توايااا   ةاااخرو  للتعا ااال  ااا  ا  اااار الح ي ياااة 

للوورة"
18
. 

 

را  عااا   وقااا  الجماااا ير خاااسي و ماااا ال شااا  فيااا؛ل أ   لمواقااا  الخب اااا  دورام جو ريااا ام فاااي ثعاااادة  ح يااا  التصاااوي

األحاا اً المحوريااة كااالوورا . ف اا  قوب اال  حرياار الوااوار للم اااطل التااي  غلااش عليهااا الخب ااة العا لااة الف ياارة فااي شاارل 

حلاااش وج وبهاااا وشااامالها بترحياااش السااا ا . ول ااا    ااا ي ه   وقااا    ريباااام بمجااارد اقتااارابه   ااا  جاااوت الم ي اااة الغرباااي 

كوااار  ااارات والمخاااتللل  طا فياااام. و.ااافف .اااحيفة لاااو  أدجلاااو   اااايمو  ااا الت الواااوار بااا اد ه  "المحااااربو  الر  اااو  األ

ال ااااد و   ااا  أد ااااا الم ي اااة ال  يماااة  الفسحاااو  والعمااااي والمي اااادي يو  وال جاااارو  الااالي  جاااا وا  ااا  الريااا   ااالا 

 ".الصي  ليحرروا الم ي ة الس ية الم سجمة    ثي اعا  التجارة

 

ي . " ااا الت المتماااردو  الااالي   ااا ية  اااي  ااا  باعااا   باااي  العاااالمل ودااارى   اااال أ   الهوي اااة الخب ياااة وليساااف الهوي اااة السي

ااابةل والم ااااطل الوراعياااة لااا  يجااا وا فيةاااام  ااا  الااا ع   العفاااو ل وال  دخلاااوا حلاااش  ااا  الةاااواحي شاااب؛ الريفياااة المتعصِّ

لواااورة. وبااا ا الع يااا   ااا  أ.اااحات المحااااي التجارياااة فاااي الم ي اااة بحااارام  ااا  الخسياااا ال ا ماااة الت واقاااة لسدةااامام ثلااا  ا

التاريخياااة ال  يماااة يتحاشاااو  اال صااااي البصااار   ااا  الجحافااال الوضااايعة"
19

. و  تااابأ الصاااحيفة أيةاااام للمراسااال الااال  

ةق  حتلةة".  رافل المتمردي  "اللي  ل  يتم  وا    الهرت    امحسا  المصاحش ل و 

 

ااا  ة الااالي  كماااا أ   الااا ي ا ي يا  المب  ياااة علااا  أساااا  طب اااي قااا  ول ااا   دإااارةم سااالبية عااا  المعارضاااة باااي  الع يااا   ااا  السي

 لااااوا  ااااوالي  ل إااااام األساااا . فااااال إر ثلاااا  المعارضااااة علاااا  أد هااااا حركااااة  عتماااا  علاااا  األرياااااة ي ودر ااااا  تاااا ي و  

ااا  ة فاااي الم ااااط ل الحةاااريةل  مااا   ت ااا دو ل وف اااراتل وقروياااو   ااا  غيااار المو فاااي  دفةااار  قخاعاااا  واساااعة  ااا  السي

يمل اااو  ال ليااال  ااا  ال واسااا  االجتماعياااة الم اااتركة  ااا  ثخاااواده  فاااي الااا ِّي 
20

. ث  ي إرااار الع يااا   ااا  سااا ا  المااا   ثلااا  

ااار  ااا  عاااام   يلي ااايا  المتماااردي  المت ااا دة بار يااااتل ث  لااا  ي ااا  بعااا ات. وقااا  الحااا  جوشاااوا الدااا يأ فاااي وقاااف  ب ِّ

واااورة علااا  أد هاااا حااارت  ضااا    ب ااا ر  اااا  اااي ضااا  األسااا ل  جعلهااا    "ي إااار سااا ا  المااا   ب ااا ل  توايااا  ثلااا  ال2012

يصخفو     ال إام عل   ة "
21
. 

 

ثال  أ   االعتماااد علاا  التحلياال الخب اااي المختااوي ع اا   حاولااة فهااا  التااا يرا  االجتماعيااة لمواال  اااله األحاا اً غايااة فاااي 

التبساااي . ف بااال االدتفاضاااة بوقاااف طويااال أ هااار  أجاااوات  ااا  البرجوازياااة الساااورية العااا اوة لل إاااام بسااابش المحساااوبية 

ا ق  ااا  العاااا س  وال اااادة المت فِّااالي  ودعماااوا ال إاااام بتفاااا ق والفسااااد الاااللي  خ  اااا أعمالهاااال فاااي حاااي  شااا  ل تخااارو   حالفااا

اااار االقتبااااا  الماااااخو   اااا  .ااااحيفة ووي سااااتريف جورداااااي أعااااسه أ  296-272  2004شاااا ي  ثالخفاااااجيل  ك. ويإه 

 زعي  الجيج السور  الحر  الع ي  الع ي   "يحإ  ب ع  ال خبة الحةرية في حلش". 

                                                           
18
  2013شااطدفاراير  7ستيفن ستار، "الحرب السورية، كانت ثورَة األرياف، واآلن تهدد النخب في المدينة"، ذا غلوب قند مي ،  
19
  2012تشتتترين الثتتتانيدنوفمار  5فريتتتق تحريتتتر لتتتوس ينجلتتتس، "فتتتي ستتتوريا، متمتتتردو الالتتتدات الصتتتغيرة عتتتال ون اآلن فتتتي مدينتتتة حلتتتب الكايتتترة"، ذا لتتتوس قنجلتتتس تتتتايمز،  

articles.latimes.com/2012/nov/05/world/la-fg-syria-aleppo 
20
  2015قياردمايو  8كريش زاماليس، سّنة سوريا ومرونة النظام، كومااتنغ تيروريزم سنتر،  
21
  1، رقم XIX، المجلد 2012 ، ميد  إيست اوليسي كونس ، رايأ2013: لماذا من المحتم  قن يصمد األسد إلى 2011جوشوا النديس، االنتفاضة السورية لعام  
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متاااارجح أو حتااا  المعااااد  ألول ااا  الااالي  حااارروا الجاااوت ال ااارقي  ااا  ث    وقااا  بعااا  البرجاااوازيي  فاااي حلاااش ال

ااار علااا  أد ااا؛ دعااا   ل إاااام األسااا ت فصاااعود الميلي ااايا  الريفياااة المسااالةحة قااا  أدى ثلااا   صاااليش   ااا ي ته  ال ي بغاااي أ  يفسة

 وقساوة دإر ه .

 

ة بااا ور ا ال  وااال بسااا ا  و ااا   لااا ل لااايأ ف ااا  سااا ا  الم ااااطل الحةااارية ال يو اااو  بالملي ااايا  المسااالةحة. فااااألخير

الماا   بمااا فااي  لاا  الف اارات  اا ه  والاالي  رحبااوا بهااا  رحيبااام حااارام ع اا  ا دخلااف األجااوات ال اارقية  اا  حلااش. ف اا  د لااف 

م ثلااا  الجاااوت ال ااارقي  ااا   رويتااارز عااا  زعاااي  ثحااا ى الجماعاااا  المتماااردة شاااارحام األسااابات التاااي دفعاااته  ثلااا  الت ااا ي

ل  ور هااا  ااا  الاا اخلل قوللااا؛  "ادتإردااا وادتإرداااا أ   وااور حلاااشل ل  ةهااا لااا   فعااال. حلااش بااا الم  اا  الرِّ اااا  علاا  ادخاااس

اااش علي اااا أ  دجلاااش الواااورة لهااا " لااا  دساااتخ  اال  ااااي علااا  أد هااا  ساااي و و  باااالوورة بادفساااه ل لااالا  وجة
22

. أ هااار   اااله 

ورة  تعااااطفي   ااا  المسحإاااة ح ي اااة أد ااا؛ رغااا   رحياااش الف ااارات  ااا  سااا ا  الم ي اااة باااالمحر ري  فهااا  ليساااوا بالةااار

 المسلحي .

 

وبالتاااالي ال يم ااا   صااا ي  العسقاااة امشااا الية باااي  الف ااارات  ااا  سااا ا  المااا   والمسااالحي   ااا  باااات الف ااار الم اااترر. 

ادها الف اااارات ثد مااااا ي  لااااو  ضاااام ام  فااااالمحللو  والمراساااالو  الاااالي  يإهاااارو  الت اااااق  بااااي  الماااا   وضااااواحيها أو ساااا  

ياااات الف يااارة  اااي أ ااااك  عااايج الخب اااا  العا لاااة فاااي حاااي  أ   الم ي اااة  اااي  ع ااال رساااالةم  فادر اااا أ  الةاااواحي واألح

البرجوازياااة. وفاااي االقتباساااا  ال ويااارة التاااي اساااتخ  تها فاااي  اااله الورقاااةل   اااار  فساااير  ت ااارر لسااايخرة المعارضاااة 

 مااااا المساااال حة علاااا  قاااارىم وبلاااا ا ق .ااااغيرةل أو ضااااواحي  حاااا دة  ث    ااااله األ اااااك   ااااي  ااااوط  الخب ااااا  العا لااااةل 

يعخاااي االدخبااااأ باااا   الم اااا لي  والخب اااا  العا لاااة فاااي المااا    ماااا شااايت  واحااا . ثال  أد ااا؛  ااا  الةااارور  التميياااو ب ااا ة 

باااي   اااا ي  الف تاااي . حياااث   حااا ر الملي ااايا  المسااال حة  ااا   جموعاااة ضاااخمة  ااا  المهم اااي  والااالي  ربماااا ي ااا لو  

-%25ثالاالي   راوحااف دساابته  قباال الوااورة  ااا بااي  أكباار  جموعااا  المجتماا  السااور . و ةاا ي العاااطلي  عاا  العماال 

%  اا  الساا ا  الاالي   اا  فااي ساا  العماالكل وال اارويي  الم ااردي  الاالي   لاا وا الماا   ال باارىل وعماااي الورشااا ل 35

 و ا ثل   ل .

 

علاا  ال  اااي   ااا   لااا ل  تاااال   الخب ااا  العا لاااة "المسااات رة" أو "الم سساااة"  ااا  الف اارات الااالي  يسااا  و  فاااي الم ااااطل 

لحةااارية ويج اااو  دخاااوالم  ابتاااة ل   هاااا  ويلاااة. و ااالا ي ااامل ساااا  ي سااايارا  األجااارة وأ.اااحات المتااااجر الصاااغيرة ا

وضاااباط الصااا  و.اااغار ال سااابة و اااو في ال ولاااة والعمااااي فاااي  صااااد  ال ولاااة والمعلماااي ... الاااخل و عتمااا   عي اااة 

 لياااو  شاااخ  فاااي عاااام  1.4ةل اعتمااا   عإااا   ااا الت الف ااارات فاااي   ااااطل الم ي اااة علااا  ال ولاااة. فوف اااام ل رقاااام الرسااامي  

ك. وبفااااارا أ   األسااااارة المعي اااااية 4-3  الجااااا ولي  2011علااااا  الروا اااااش الح و ياااااة. ثالم تاااااش المركاااااو   2010

 تااال   اا  أربعااة ثلاا  خمسااة أشااخاال فهاالا يع ااي أ   ااا ال ي اال  عاا  خمسااة  سيااي  فاارد يسااتم و  دخلهاا   اا  العماال 

 ع م ثضرات أو اعتصام العماي أو  و في ال خاأ الح و ي.ل ى ال ولةل و و  ا ق  يفسر جو يام سبش 

 

                                                           
22
  2012تمتوزديوليو  29إريك سولومون، "الم اتلون الريفيون يزحفون إلى حلب السورية للمعركة،"  

 http://rueters.rs/1dwTIVT 

http://rueters.rs/1dwTIVT
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ث ام  ااا  الم خ اااي  ما اااام أ   رةااامر الخب اااا  العا لاااة "المسااات رة" أو "الم سساااة"  واقااا   تةااااربة  جااااه المعارضاااة 

المساااالحة. ف س مااااا ي تمااااي ثلاااا  الف ااااا  الف ياااارة فااااي المجتماااا ل وكس مااااا يعااااارا ال إااااام. ثال  أ   الخب ااااا  العا لااااة 

لمساات رة"  ختلاا  عاا  المعارضااة المساال حة  اا  حيااث أد هااا   اساا  ساا ا  الماا   وجهااا  دإر ااا والمإهاار الخااارجي "ا

لعالمهاااا أكوااار ب ويااار  ماااا  ت اسااام؛  ااا  طب اااا  المعارضاااة المسااالحة. وقااا  أرغفلاااف  اااله ال  خاااة  ااا  قبااال الع يااا   ااا  

 .دي ية-المراقبي  والمحللي  اللي  يعت  و  أ  الم   كوز وبوليتية وال

 

كمااا أد اا؛ لاايأ   ااار دلياال علاا  أ    االه الخب ااا  العا لااة التااي ادتفةااف ضاا  ال إااام ورحبااف بالم ااا لي  فااي أحيا هااا أو 

ااا    ااااد  الخخياااش دمخاااام أوسااا   ااا  االر ياااات   ااا دها قااا  ادخرطاااف ب ااا ل جمااااعي فاااي ال  ااااطا  المسااال حة. و ص 

    ااااطل الريااا  ثليهاااال والتاااي وف اااام لرأيهاااال المتباااادي باااي  دإااارة سااا ا    ااااطل الم ي اااة ثلااا  الواااورا  ودإااارة سااا ا

 ختلااا  شااا ة رها  ااا   حافإاااة ثلااا  أخااارى". بااا أ سااا ا  المااا   ي إااارو  ثلااا  الاااريفيي  علااا  أد هااا  " خرباااو " للواااورةل 

حياااث كاااادوا قااا  ادةاااموا ثليهاااا فاااي ا وداااة األخيااارةل فاااي حاااي  كاااا  الريااا  ي إااار ثلااا  الم ي اااة علااا  أد هاااا " ساااتودأ " 

ال فاأ الوط ي  و ر وقة ال إام" ل بيحة األس  بلجا 
23
. 

 

ادها بت إااي   لاا  دساام  طااواي  االه الحاارت عاا  أي ااة ضاااحية أو بلاا ة .ااغيرة علاا    ااارة ثحاا ى الماا   ال باارى قااام ساا  

ا  المعارضاااة المسااال حة التاااي سااايخر  علااا  الموقااا   أدفساااه  فاااي  جموعاااا  عسااا رية بهااا ة ثسااا اط ال إاااام. ف اااوة

داااف ب ااا ل دا ااا    ريباااام  ااا  أشااا خاا أ اااوا  ااا  أ ااااك  أخااارى. و ااالا يت ااااق   ما اااام  ااا  حااااي الم ااااطل ال بلل ي اااة فاااي   وة

الحساا ة ودياار الااوور حيااث دإمااف ال با اال دفسااها فااي وحاا ا ق   ا  لااة
24

. وقاا  الحاا  أحاا  الصااحفيي  ال س اال الاالي  ب ااوا 

لهجمااا  لاا  ي ودااوا  اا  فااي د  اال خااسي الساا ة األولاا   اا  الوااورة أ   "المتمااردي  الاالي  باا أوا الموجااة األخياارة  اا  ا

 اااله الم ااااطل. وأد هااا  يساااتخ  و   اااله الم ااااطل ك واعااا  ل ااا   جماااا ه  ضااا  قاااوا  األ ااا "
25

. وبالتاااالي  ااا  المةااالل 

ة المعارضاااة ع ااا  الف ااارات والترحياااشل الااال  قااا  وه للجماعاااا  المسااالحة فاااي  اسااات تاق عسقاااا  ساااببي ة  باشااارة باااي  شااا  

ية ب فساااها ع ااا  ا  بلااا ا ه  أو أحياااا ه  الف يااارة. ث  داااا  كويااار    ااا  البلااا ا  التاااي د اااخف فاااي  رحلاااة االحتجاجاااا  السااالثم 

اااف عسااا رة الواااورة. كااالل  دإااار  المعارضاااة العسااا رية بعاااي  ال ااا  ثلااا  المتإاااا ري  السااالثميي  الااالي  كاااادوا فاااي   م 

الغالاااش  اااا    اااااطل المااا  . ويم اااا  اسااااتخسا  ااالا قياسااااام  اااا  خاااسي كواااارة حااااوادً الخخااا  واالحتجاااااز لاااابع  

 ت المعروفي .ال  خا

 

 ااا  داحياااة أخااارىل فااا    الع يااا   ااا  بلااا ا  ضاااواحي د  ااال المسااا ودة  ااا  الساااوريي   و  الااا خل المااا خف  لااا   اخااال 

دورام فااااعسم فاااي االحتجاجاااا  أو أد هاااا لااا    ااا   فتوحاااة للمسااالحي . امحصااااتا  التاااي قااا ة تها ثحااا ى   إماااا  المجتمااا  

المااا دي
26
دتيجاااة المواجهاااا  العسااا رية    ااا   ااالا األ ااار. ففاااي حاااي  بلاااغ  التاااي   اااوم بتو يااال الةاااحايا الااالي  سااا خوا 

ية 6000عااا د ال تلااا  فاااي دو اااا  ااام  ل كاااا  عااا د الةاااحايا فاااي بلااا ا ق أخااارى فاااي ضاااواحي د  ااال 1500ل وفاااي المعةة

 أقل    ع رة قتل   ع را البل ل يعفورل عربي ل وسلخادة.

                                                           
23
 تّموزديوليو  17الفصي ، الحياة، هنادف الخطيب "تجاوزات وانفالت األمن في إدلب    وتظاهرات تدين فساد  
24
امت كّ  منها اتشتكي  جماعاتهتا المستلحة لم يكن هذا حا  المناطق التي لم ينضم سكانها إلى الهدف المااشر "اإلطاحة ااألسد"، الكرد في الحسكة وحلب، والدروز في السويداء إذ ق 

 الخاصة 
25
  2012تّموزديوليو  8ف، مدونة الجزيرة، زينة خضور، الصدع السورف المتفاقم اين المدينة والري 
26
ضتحية  يستتعرض التوثيتق المعلومتات المتتوفرة عتن الضتحايا حستب الالتدة، المحافظتة،  000 140ما ي ارب  2015قيلو دساتمار  30لغاية  Syrianshuhada.comوثَّ ت  

 وغيرها من التصنيفات 
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 الخالصة: اليوم التالي

ية أو السياسااااية و اااا  بعاااا ق  اااا  الخيااااايل دعودااااا دساااااي  كياااا  سااااتب و  اااا  دو  االدغمااااا  فااااي التحلاااايس  العساااا ر

 التركيبة االجتماعيةل ث ا  ا افترض ا أ    سويلةم سياسية  ح  ف غ امق 

 

 ااا  الواضاااح أ   التساااوية بعيااا ة الم ااااي  ااا  دو  ثشااارار المجموعاااا  المسااالحة امساااس ية "المعت لاااة" الر يساااية علااا  

اااةم فاااي  ي اااا   هاااا حص  ة العسااا ريةاألقااالل و  ح  -.ااا   ال ااارار وثدارة الااابسد. و ااالا لااايأ ف ااا    ريساااام لعسقاااا  ال اااو 

ة الج يااا ة بااااي  المااا   والةااااواحي  السياساااية الساااا  ة بااااي  دإاااام األساااا  و عار ضاااي؛. باااال  اااو   ااااريأ  لعسقاااا  ال ااااو 

عمي ااااة التااااي والمهم ااااي . أو بعبااااارة أخاااارىل ث    ااااواز  ال ااااوى المتر ااااش عاااا   لاااا  يع ااااأ التغيياااارا  االجتماعيااااة ال

 والتي وج    ت فةسها السياسي خسي الس وا  الخمأ الماضيا . 2011كادف ق  ب أ  قبل  ورة 

ااااا رد .اااااعود الف اااااا  المهم  اااااة ودجاحهاااااا المحتمااااال فاااااي االدااااا  اق ب ساااااية المجتمااااا   ااااالخة الجر ث  يجسااااا  أ.اااااحات السي

ة  رييااا  كاساااحةل وأ   الخب اااا  الحةااار ل و اااو  اااا يع اااي أ   المااا   الساااورية ال بااارى قبااال الحااارت ستخةااا  لعمليااا

ية ة. حل  المتوسخة والف يرة    د  لل وحلش وغير ما    الم   ال برى ستج  دفسها  ر

 

ااا يي  المحاااافإي  الااالي  اساااتخاعوا خاااسي ع اااود  ااا   وقااا   بااا و االحتمااااال   ختلفاااةم بال سااابة لخب اااة رجااااي األعمااااي السي

أعماااااله  بفةاااال  هااااارا ه  فااااي ثقا ااااة ال ااااراكا   اااا  شخصاااايا  ح اااا  العلااااويي  ثيجاااااد   افاااال لهاااا  أو حتاااا   خااااوير 

وعااا س   ت فِّاالة داخاال  ي اال الساالخة البعويااة. وسااي و   اا  الخبيعااي أ    االا الاا م   اا  التحالفااا  التجاريااة ساايود ر 

ي ت؛ دهاية المخاة  عتم ة عل  امسسم السي  ي.     األغ يات الج د في دإامق ست و  شرع 

 

تاااام  ااا   فساااير التي اااار امساااس ي الر يساااي فاااي المااا   وقااا  ي اااو   فساااير ال ااا  ي أكوااار  و ي  ااااد ي  الجااا د لإلساااسم السي

الساااورية. ول ااا  باساااتو ات ز ر اااي الخب اااة الوساااخ  والخب اااة العلياااا  ااا  سااا ا  الم ي اااةل كاااا  المجتمااا  الساااور  فاااي 

لماديااة قباال ع ااود  اا  الوااورة. لاالا فلاا  ي ااو    ااار ساابش   جمياا  األحااواي قاا  باا أ ي حاارة  بتعاا ام عاا  ال  ااي  والمبااادق الع 

ااااا ام ساااااي و  باااااي  امساااااس يي   ثيااااا يولوجي الحت اااااار سااااا ا  المااااا    ااااا  ال خباااااة السياساااااية الج يااااا ةل أ  أ   الصِّ

عاااة التاااي    لهاااا وساااا ل امعاااسم الغربياااة والع يااا   ااا  وساااا ل امعاااسم المحلياااة  والعلمااااديي ل بعيااا ام عااا  الصاااورة الملم 

 لم   باد ه    فتحو  وي بهو  الغرت.ع  السوريي     س ا  ا

 

االخة وبااي  غالبيااة ساا ا  الماا    ااو .اا ام بااي  وجهتااي دإلاارل كمااا  ث   الصاا ام بااي  امسااس يي  الاالي  يتحا.صااو  السي

حاولاااف  اااله الورقاااة أ   رإهااار. ثد ااا؛ .اااراأ  باااي  المهم اااي  وأول ااا  "الم سةساااي " حتااا  الف ااارات  ااا ه  ول ااا  بااا رجا ق 

اا ة. بااا لخب  فاا   الف اارات فااي الم اااطل الحةاارية  وو  صااالحل   ااتركة  اا  المهم ااي  حيااث كس مااا يعااادي  تفاو ااة ال  

ااا يي  الااالي  يفهماااو  عااا ات    ااا  دإاااام األسااا   ااا    إاااور طاااا في  الف ااار واالساااتبعادل كماااا أ  بعااا  سااا ا  المااا   الس 

حرت الساااورية قااا  أ بتاااف بماااا ال ي اااتركو  أيةاااام  ااا  المهم اااي  بال اااعور المعااااد  للعلاااويي . ثال  أ    ساااار الواااورة ال

يااا أ  جااااالم لل ااا  أ   أياااام  ااا   اااله ال واسااا  الم اااتركة ال يساااتخي  أ  يخغااا  علااا  االد ساااا ا  المجتمعياااة العمي اااة باااي  

سااا ا  المااا  ل والةاااواحيل وال با ااالل واألريااااة والمهم اااي  رغااا  أ    اااله الهوياااا  لااا    ااا  أبااا ام ثقصاااا ية لبعةاااها 

 البع .
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ااا   اااا قااا   بااا أ كاحتجاق ادتفاضاااة   دي اااة ضااا  االساااتب اد والفسااااد عااا   اااورة المهم  اااي  لااايأ ف ااا  ضااا ة ال إاااام فل ااا      

السياساااااي ال اااااا   ول ااااا  أيةاااااام ضااااا ة ال إاااااام االجتمااااااعي ال اااااا  . فال ااااابات العااااااطلو  عااااا  العمااااالل والمساااااتلبثعل و ل 

م لهاا هااادو ل والف اارات الاالي  د اا وا فااي سااوريا التااي لاا    اا   عاا ل و ل والمر   أ    ع اا م لسدتماااتت بااا وا ا    ساالحي  والمر

 ااا ججي  و ااا  ي اااعرو  أ   الوقاااف قااا  حاااا  م.اااس  العاااال  كاااي يتوافااال  ااا   خليعاااا ه . و ااا  شااابح الجهااااديي  فاااي 

األفاالل والمواجهااا  المسااالحة التااي  رفااااق   االد سااام باااي  الم ي ااة والبلاا ا  ال ا ياااةل لاا  يعااا  ساا ا  المااا   يجاا و  أدفساااه  

اداااش دإاااام األسااا  أو   حاااازي  للمعارضاااة المسااالحةل ل ااا  أ.ااابحوا ببسااااطة ي اااعرو  أد هااا    ح ااارو  واقفاااي  ثلااا  ج

دية ال يم راطية.  بي  جموأق    األطراة المتحاربة. واختف  ببساطة حل  ح بة  ا بع  البعث التع ي
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 المراجع والمصادر

ل ك2007-1997وعااا م المسااااواة فاااي ساااوريا ثالف ااار كل 2011خالااا  أباااو ثساااماعيلل علاااي عبااا  ال اااادرل و باااة الليواااي ث -

ة   ل بردا ة األ   المتح ة امدما يل ال ا رة وديويورر.15 2011الورقة العا  

ل  باااااادرة الجهااااااديو  وال با ااااال الساااااورية  الهيم اااااة العاااااابرة والمعةااااالة المو  اااااةك 2015عبااااا  ال ا.ااااار العايااااا  ث -

 ام.س  العربيل باريأ.

ال خبااااة الحاكمااااة فااااي سااااوريا وف اااال الاااا هة ك 2012غ اساااايو جااااو يريو دو  ااااورا  ثأوسااااويول وث-ثغ اساااايو تلفااااار و -

 .األدإمة السياسية في العال  العربي  المجتم  و مارسة السلخةل براي و فيرا  ازركويردو ثد. ال معي

سااايتي بردساااتو  يوديفرل فسحاااو ساااوريال أب اااات وجهاااا ه  الاااريفيي  األقااال شاااادامل وسياساااا ه كل 2002ح  اااا بخااااطول ث -

 بر ل ديوجيرسي.

تلاااايأ كراوفااااورد ث - ار فاااااأ الحاااارارةل وار فاااااأ الت ااااو  ر  التغيياااارا  الم اخيااااة وخخاااار اداااا الأ ك 2009أولااااي بااااراو  ول

 ل المعه  ال ولي للت مية المست ا ةل وي  غل  اديتوبال ك  ا.دواأ  سل ح في ال رل األوس 

 ل بوليتي بريأل كا بري ق.  الحرت الج ي ة ال  يمةك 2001 ار  كال ور ث -

 ل د  ل.الموجو امحصا ي الس و  لسورياكل 2011ول  2010الم تش المركو  لإلحصات ث -

 ل د  ل.دتا ة المسح االجتماعي واالقتصاد  لمحافإة الحس ةك 2012الم تش المركو  لإلحصات ث -

 . 19-5ك 1ث27  ري ي راجعة عل  االجتماأ األك دحول دإرية الوورةل 1962جيمأ سي. دافيأ ث -

ك دور الجفاااااة و غي اااار الم ااااا  فااااي االدتفاضااااة السااااورية  فاااا  االشااااتباكا  بااااي  ب ااااادل 2014فرادساااايو دو شااااا يل ث -

 .50الوورةل دراسا  ال رل األوس ل المجل  

 . 2ل الع د 6ك ال با ل وال بلية في الوورة السوريةل  جل ة ال راسا  السوريةل ام. ار 2014حيا  دورخا  ث -

http://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/897/746 

 ل  ورسف ببلي رزل ل   .دا رة الخوة  علويو سوريا في الحرت والس سمك 2014ليو   ي. غول سميث ث -

 .  يل ثيسف ريبور ك  ا ورات س وط ال إام السور ل 2012بيتر  ارلي  ل وسارة بيركي ث -

ل علوياااااو ساااااوريا  الحااااارتل المعت ااااا  والسياساااااا  فاااااي الم ااااارلك 2014 ي ااااايل كياااااررل وكراياااااغ ثدز. الركاااااي  ث -

  ورسف ببلي رزل ل   .

 .40-34 188-187ل الع د   يل ثيسف ريبور ال و يةل -ك  ا ورات ال ولة فول1994عصام الخفاجي ث -

ح اااااوم بال ولاااااةل فاااااي ساااااتيف   ايااااا  ا  ك الحااااارت كااااااداة لصاااااعود وزواي المجتمااااا  الم2000عصاااااام الخفااااااجي ث -

ل يوديفرسااااتي أوة كاليفورديااااا باااار ل الحاااارتل الم سسااااا  والتغيياااارا  االجتماعيااااة فااااي ال اااارل األوساااا ث حااااررامك 

 .292-258بيركيليل ل     

ك جااااالور الواااااورة   حليااااال   اااااار  للااااا ي ا ي يا  االجتماعياااااة فاااااي التغييااااار فاااااي ال ااااارل 2002عصاااااام الخفااااااجي ث -

 ل  عه   خوير االقتصادل طوكيو.4ل أ  ات ثجراتا  ورشة عمل دوليةل رق  51-3 األوس ل الصفحا 

ل ت .باااااي. الاااااوالدة المتعسااااارة  االدت ااااااي ثلااااا  الح ا ااااة فاااااي أوروباااااا وال ااااارل األوسااااا ك 2004عصااااام الخفااااااجي ث -

  اوريأل ل    و اكميس ل ديويورر.

ل دراسااااة ي ال اااارل األوساااا  وأفري ياااااتفااااال   ااااروأ  ساااااع ة األحااااوات السياسااااية فااااك 2010عصااااام الخفاااااجي ث -

   تبية طلبها  جلأ ثدارة  عه  ال يم راطية  تع دة األحوات ثغير    ورل ال ا ك.
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 ل  بادرة ام.س  العربيل باريأ.الت سي  المستحيل لسورياك 2013 صخف  خليفة ث -

 جورق  او .ل ج ليةل طرطو  في  ل األز ة الحالية   رتة لل إام السور ك 2014خةر خةور ث -

ك ".اااعود ف ااارات األريااااة الساااورية  لماااا ا سااات ور رحااا  الحااارت  ااا  2014دايفاااأ كيل اااول  وداااا  روزدااابس  ث -

أجاااال  ساااات بل سااااوريا علاااا  ا تاااا اد ال اااارى الريفيااااة الج ياااا ة  اااا  البلاااا "ل جا عااااة الاااا فاأ الااااوط يل برايمااااول  ركااااو 

 .41-33ل امضافة السوريةل الصفحا  4العمليا  المع  ةل المجل  

ياااورر يوديفرساااتي باااريأل دياااو  ااااف   قااااطرا  التااااريخ  الواااورا  و.ااا اعة العاااال  الحااا يثلك 2006علياااات  الياااا ث -

 ول   .

 ل  خبعة جا عة كا بري قل كا بري ق.الجادش المإل  لل يم راطيةك 2005 اي ل  ا  ث -

لواااااورةل ادترداشاااااوداي    ساااااا مة فاااااي  ختاااااارا   ااااا  دإرياااااا  افلسااااافة الواااااورة العالمياااااةك 1966فراداااااو  اريااااا  ث -

 ببلي رزل ديويورر.

ودي ااااوال   اااارا ل "ال ااااب ا  ال بليااااة السااااورية وادع اسااااا ها علاااا  االدتفاضااااة السااااوريةل"  كاااااروي ت . أولياااار  -

 .2012ل حويرا  11 يروريوم  وديتورل المجل  العاشرل الع د 

بيهيفيااااوراي سي تساااافل المجلاااا   ل أ ري ااااا  دإريااااة الصااااراأ الت إيمااااي للوااااورةك 1977وليااااا و ث ااااج. أوفر ولااااف ث -

20. 

ل 7ل ديااااو بوليتي اااااي ثي ودااااو يل المجلاااا  ام براطوريااااة  دإريااااة  ااااا بعاااا  الح ا ااااة للوااااورةك 2002 اي اااال رسااااتي  ث -

 .3ام. ار 

 ل دور و  تد  كو باديل ديويورر ول   . ورة  تلر االجتماعيةك 1980ديفي  شود يرباوم ث -

الف ااار وع الاااة التوزيااا  فاااي ك 2008رداااا ة األ ااا  المتحااا ة امدماااا ي فاااي ساااورية ث ي اااة  خخاااي  ال ولاااة بالتعااااو   ااا  ب -

 ل د  ل.سوريا

 الفجاااوة بااااي  األغ ياااات والف ااارات فااااي ساااوريا   حليااال السياسااااا ك 2011 ركاااو التوا.ااال واألبحاااااً االساااترا يجية ث -

 ثال   ا  لل  رك

 أوكسفورد. ل بسكويلل1992 -1492كل الوورا  األوروبية 1993  ارلو  يلي ث -

ل ت . ال ةااااي  ااا  أجااال ساااوريا  السياساااة والمجتمااا  فاااي  ااال األسااا  وحاااوت البعاااثك 1979دي اااوالو  فاااا  دام ث -

 بي.  وريأل ل    وديويورر.

ل   إماااا  الميلي اااا  الحةااارية والريفياااة فاااي الم ااااطل الخارجاااة عااا  السااايخرة  ااا  ساااورياك 2015كااااري وياااغ ث -

ل و ركااااو دراسااااة امر ااااات والع اااا  السياسااااي 61-35  3ل العاااا د 6جورداااااي أوة  ياااارورزم ريسااااير جل المجلاااا  

 ك.PDFثدسخة 

ع اااا ر ال اااام ثقبا ااال ك "1948ل 2ل المجلااا  1945ل 1ل ال ساااخة األ.ااالية  ااا  المجلااا  1982أحمااا  و.ااافي زكرياااا ث -

 ل دار الف ر المعا.رل بيرو ل ودار الف رل د  ل.سوريا ال برىك

 



    

 الكاتبعن 

. االقتصاد في وأخرى السياسية العلوم في دكتوراه شهادة يحمل وباحث أكاديمي الخفاجي عصام

 األ   لبردا ة  ست ارام  كا  كما. ياي وجا عة ديويورر وجا عة أ ستردام جا عة في در  

 .العراقية لل  و  المتح ة ل    و ست ارام  السور ل لل ا ك UNDPث للت مية المتح ة

ر واش خ ل في األوس  ال رل  عه  في   ارر باحث و و  ال رل   رير" في  سا   و حر 

 ودراسا  وأبحا ام  والعربية امد ليوية باللغتي  كتش خمسة أل   وق . واش خ  في" األوس 

 .أخرى لغا  ثل    ها الع ي   ررج   و  اال ل وفصوالم 

 

 عن مبادرة اإلصالح العربي

" بادرة ام.س  العربي"  ي   سسة عربية را  ة و ست لة للبحوً الف ريةل  اسسف عام 

ال يم راطي.  لتوم المبادرة في لصياغة برا ة   بو ة ع  الم خ ة    أجل  ح يل التغيير  2005

عملها  بادق الحرية والتع دية والع الة االجتماعية. و  وم باألبحاً السياسيةل و حليل السياسا ل 

ي رة عل  عمل " بادرة ام.س   وال ابة. و   م في الوقف دفس؛   برام ل .وا  المتمي وة

 العربي"  جلأ األعةات و ي ة   فيلية.

 أ.يلة ي   ها خبرات  حليو ل ودت ارر      سسا  عربية د وم ب دتاق بحو ً

 وعالمية ل  ر ا و وزيعها.

 دسع  لتحفيو األفراد والم سسا  عل   خوير ر يته  الخا.ة للحلوي السياسية 

 واالجتماعية.

 .د وم بح   األطراة المع ية لب ات  حالفا   سع  لتح يل التغيير 

   جتمعا  ديم راطية عصرية.ده ة أل    ه  ال وي العربية .عود 
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