


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص الدراسة 

عمــل النظــام السيا�ســي الســوري منــذ عــام 1963 علــى تنشــئة الســوريين فــي قوالــب نمطيــة موحــدة، بمواصفــات 
اجتماعية سياسية مسبقة الصنع، حيث خلت سورية من استطالعات الرأي السياسية، ومن االستطالعات 
التــي تبحــث فــي التوجهــات االجتماعيــة للســوريين، إال فــي قوالــب أيديولوجيــة سياســية محــددة. بتعبيــر آخــر: 
اشــتغل النظــام الســوري علــى صياغــة مجتمــٍع تغلــب عليــه ســمة التجانــس األيديولوجــي السيا�ســي، حتــى فــي 
اســتطالعات الرأي االجتماعية والترفيهية في ســورية، حيث ُيلّقن أفراد العّينة اإلجابات قبل طرح األســئلة. أما 
مــن الناحيــة األكاديميــة، فقــد خلــت ســورية مــن أي دراســة أكاديميــة، عــن تصــورات الســوريين حــول القضايــا 
الوطنيــة املصيريــة، إال ضمــن توجهــات النظــام السيا�ســي. وبالعــودة إلــى داتــا األبحــاث األكاديميــة بهــذا الخصــوص 
في سورية؛ نجد أن ثمة تصحًرا علمًيا باملطلق، بخصوص القضايا السورية املستقبلية، ما عدا تلك التي تدور 

فــي فلــك النظــام السيا�ســي.

أحدثت التغيرات التي أصابت سورية )الثورة فالحرب واللجوء( اهتزازات عميقة، على املستويات االجتماعية 
والسياســية، فــي بنيــة تفكيــر الشــباب الســوري، وهــو مــا أثــر بالضــرورة فــي اتجاهاتهــم وتصوراتهــم للواقــع الحالــي 

واملســتقبلي لســورية.

توزع الشــباب الســوري )والســوريون عموًما( على أماكن وبقاع متعددة، واســتقبلت دول اللجوء أعداًدا كبيرة 
 عن املوجودين في سورية الحالية، سواء في املناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو تلك التي خرجت 

ً
منهم، فضال

عن ســيطرته.

تأثر الشباب في تلك األمكنة الجغرافية باملناخ السيا�سي واالجتماعي العام السائد في كّل منها، هذا من ناحية، 
ومــن ناحيــة أخــرى، أثــرت املجريــات فــي الواقــع امليدانــي والسيا�ســي فــي األرض الســورية، ومــن ثــّم أثــرت سلســلة 
االجتماعــات التــي جمعــت املعارضــة الســورية والنظــام علــى طاولــة املفاوضــات، فــي اتجاهــات الشــباب ورغباتهــم 

وتصوراتهــم ملــا ســوف تكــون عليــه ســورية فــي املســتقبل. 

هــذا األمــر فــرض التوّجــه نحــو الشــباب الســوري فــي تلــك األماكــن، للوقــوف علــى اتجاهاتهــم وتصوراتهــم لشــكل 
سورية املستقبل الذي يرونه ويتوافقون عليه. ومن هنا؛ تنبع أهمية هذه الدراسة في محاولة استنطاقها آمال 
الشــباب الســوري وتطلعاتهــم، فــي املناطــق والــدول التــي هــم فيهــا حالًيــا. وتبــرز أهميــة الدراســة أيًضــا مــن أهميــة 
الشــباب، كفئــة عمريــة معنيــة ببنــاء ســورية القادمــة، وكذلــك مــن أن هــذه الدراســة تقــع فــي خانــة الدراســات 
االستشــرافية املســتقبلية، وال ســّيما أننا أمام خيارات محلية ودولية تحاول رســم شــكل ســورية املســتقبل، بناء 

علــى املصالــح املتناقضــة ألطــراف النــزاع الســوري بأطيافــه كافــة.

وتبلورت أهداف الدراسة وتساؤالتها باآلتي:

التعّرف إلى تصورات الشباب حول القضايا االجتماعية )القوانين والتشريعات الناظمة للحياة االجتماعية( . 1
في سورية املستقبل، قضايا الزواج والطالق، توريث املرأة، العالقات الناظمة بين الزوجين واألبناء، الشريعة 

الدينية وموضوعاتها.. إلخ.

التعــرف إلــى تصــورات الشــباب حــول القضايــا االقتصاديــة )نمــط االقتصــاد األمثــل، سياســة دعــم الســلع . 2
األساســية، سياســة إعانــة البطالــة، التأميــن الصحــي، التنميــة املســتدامة املحليــة(.



4

قسم  الدراسات

التعرف إلى تصورات الشباب للقضايا التعليمية في املراحل التعليمية كافة.. 3

التعــرف إلــى تصــورات الشــباب السياســية املرغــوب فيهــا فــي ســورية املســتقبل )طبيعــة النظــام السيا�ســي، . 4
األحــزاب السياســية، الهويــة، املركزيــة والالمركزيــة... إلــخ(.

التعرف إلى تصورات الشباب للخطاب الثقافي واإلعالمي في سورية املستقبل.. 5

التعرف إلى توقعات الشباب السوري ملستقبل سورية خالل السنوات العشر املقبلة.. 6

تحدد املجال املكاني بوجود الشباب السوري في األماكن اآلتية: )الشباب السوري في مناطق سيطرة املعارضة 
الراديكالية ]النصرة وغيرها[، الشباب السوري في مناطق سيطرة الجيش الوطني املدعومة من تركيا ]عفرين، 
ريف حلب الشــمالي، تل أبيض، رأس العين[، الشــباب الســوري من »املكّون الكردي« في مناطق ســيطرة قوات 
PYD الكردية املدعومة من أميركا، الشباب السوري في تركيا ]إسطنبول نموذًجا[، الشباب السوري في أوروبا، 
الشــباب الســوري فــي لبنــان، الشــباب الســوري فــي األردن، الشــباب الســوري فــي مناطــق النظــام املدعــوم مــن قبــل 

القوات الروســية واإليرانية(.

وتحــدد مجتمــع البحــث األصلــي بالشــباب الســوري فــي الفئــة العمريــة املحــددة )18-35( املوجــود فــي املناطــق 
 لجمــع البيانــات الرئيســية فــي هــذه الدراســة. وقــد نّفــذ عمليــة 

ً
املتناولــة بالدراســة. وقــد اعُتمــدت االســتمارة أداة

ّفــذت الدراســة فيهــا فيزيائًيــا، وهــي )تركيــا، مناطــق 
ُ
جمــع البيانــات فريــٌق ميدانــي مــن الجنســين، مــن املناطــق التــي ن

إدلــب وريفهــا، مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي “عفريــن، ريــف حلــب الشــمالي، تــل أبيــض، رأس العيــن«، مناطــق 
املكــّون الكــردي(. أمــا املناطــق التــي تــم اعتمــاد االســتبانة اإللكترونيــة فيهــا فهــي )مناطــق ســيطرة النظــام، لبنــان، 

األردن، دول أوروبــا(.

وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، نذكر منها:

رغبة الشباب السوري بوجود عقد اجتماعي يكرس الشفافية واملساءلة والتداول السلمي للسلطة.. 1

توافــق اتجاهــات الشــباب مــع أحــد أهــداف الثــورة الســورية، وهــو الوصــول إلــى صيغــة مــن العقــد االجتماعــي . 2
الذي يتساوى فيه املواطنون، وتكون مرجعيته مفهوم املواطنة، بالرغم من عسكرة وشيطنة الثورة، من قبل 
النظــام الســوري االســتبدادي مــن جهــة، ومــن قبــل تنظيمــات إســالمية راديكاليــة إرهابيــة )جبهــة النصــرة وداعــش 

وفصائــل إســالمية أخــرى( مــن جهــة ثانيــة.

اتجاهــات إيجابيــة لــدى الشــباب بوجــود تشــريع مدنــي للحيــاة االجتماعيــة موحــد لجميــع الســوريين، أســوة . 3
بالــدول املتقدمــة.

أظهــرت الدراســة مرونــة تجــاه القضايــا الدينيــة، التــي نظــر إليهــا الشــباب علــى أنهــا اختيــار شــخ�سي وعالقــة . 4
دينيــة خاصــة بيــن اإلنســان والتشــريعات الســماوية وغيــر الســماوية كذلــك. وهــذا يــدّل مــن ناحيــة أخــرى علــى أن 
هــدف الثــورة الســورية عــام 2011 لــم يكــن دينًيــا بتغييــر الطبقــة الحاكمــة املســتندة إلــى أســس دينيــة طائفيــة، 

وإنمــا كانــت ثــورة تنــادي بالحقــوق األساســية للمواطــن الســوري، ومــن ضمنهــا حريــة االعتقــاد الدينــي.

كانــت اتجاهــات الشــباب نحــو بعــض القضايــا األســرية واالجتماعيــة متحفظــة، وتتوافــق مــع االتجاهــات . 5
الســابقة املحافظــة عموًمــا، مثــل )انفصــال اإلنــاث والذكــور عــن أهلهــم بعــد بلــوغ ســن الرشــد، تزويــج الفتــاة 

لنفســها بعــد ســن الرشــد بمعــزل عــن ولــي أمرهــا، منــع تعــدد الزوجــات فــي الدســتور الســوري الجديــد(.
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لم يفّضل الشباب تطبيق الشريعة اإلسالمية على املسلمين، في جوانب الحياة االجتماعية كافة، وقد يعود . 6
ــا دينًيــا راديكالًيــا علــى الحيــاة االجتماعيــة 

ً
ذلــك إلــى أن الســوريين قــد خبــروا تجــارب قريبــة حاولــت أن تفــرض نمط

في بعض املناطق، وكانت نتائجها ســلبية.

اتجــه الشــباب نحــو اعتبــار االقتصــاد املشــترك )الدولــة والخــاص( هــو األمثــل لســورية املســتقبل. فقــد عانــى . 7
الســوريون تبعــات مــا يســمى االقتصــاد االشــتراكي )رأســمالية الدولــة( طــوال عهــود النظــام الســوري، فــي مرحلــة 

ــا.
ً
رئاســة حافــظ األســد لســورية. ومــن ثــم عانــوا عصــر االنفتــاح فــي مرحلــة تولــي بشــار األســد للحكــم وريث

مــا تقــدم . 8
ّ
كانــت هنــاك اتجاهــات تتحفــظ علــى االختــالط بيــن الذكــور واإلنــاث فــي املــدارس، ويــزداد التحفــظ كل

العمــر، وأصبحــوا فــي مرحلــة الشــباب.

كان اتجــاه الشــباب نحــو الحقــوق الثقافيــة للقوميــات واإلثنيــات املختلفــة إيجابًيــا، خاصــة بعــد عقــود القمــع . 9
الــذي مارســه النظــام بحــق كثيــر مــن املكونــات الســورية، وال ســّيما األكــراد. 

فّضــل الشــباب حياديــة الجامعــات عــن األحــزاب السياســية كافــة، ويعــود هــذا األمــر -بتصورنــا- إلــى ســيطرة . 10
حــزب البعــث ومؤسســاته علــى الحيــاة الجامعيــة طــوال عقــود حكــم البعــث حتــى اآلن، وهــو مــا كــّرس املحســوبية 
 
َ
والواسطة والوشاية وتصفية الحسابات الشخصية بناء على تلفيق التهم والتقارير، وقد شمل ذلك األساتذة

والطــالب علــى حــد ســواء.

اتجــه الشــباب إيجابًيــا نحــو حريــة اإلعــالم بــكل أنواعــه. فقــد عانــى اإلعــالم فــي ســورية، قبــل وأثنــاء الثــورة، . 11
جملــة صعوبــات تتعلــق بالرقابــة وعــدم حريــة النشــر فــي كل القضايــا التــي تتعلــق بالتجــاوزات، علــى املســتويات 
السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة وغيرهــا، وهــو مــا غّيــب دور اإلعــالم فــي ســورية كســلطة رابعــة، فــي ظــل نظــام 

دكتاتــوري يســيطر علــى اإلعــالم الرســمي بوســائطه كافــة. 

ا بحرية اإلعالم، وهو ما يفسر رفض سياسة . 12
ً
كان االتجاه إيجابًيا نحو قضية حرية الرأي والتعبير، ارتباط

كّم األفواه واالعتقاالت التي كانت تسجل تحت اسم »قضايا الرأي والتعبير« في ظل النظام البعثي الدكتاتوري.

وجــود ميــل واضــح لــدى معظــم الشــباب الســوري )عينــة الدراســة(، وفــي معظــم مناطــق وجودهــم، إلــى . 13
التمســك بوحــدة ســورية دولــة وشــعًبا.

فّضــل الشــباب هويــة دولــة ســورية املســتقبل، هويــة تســتبعد األيديولوجيــات، األديــان، القوميــات، وفــي . 14
الوقــت نفســه تلتــزم بالشــرعية الدوليــة وبحقــوق القوميــات األخــرى. وبمعنــى آخــر: هويــة دولــة املواطنــة التــي 
تقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة االجتماعية وســيادة القانون وبناء املؤسســات، واالبتعاد عن الفئوية 
الطائفيــة واملذهبيــة والجغرافيــة، وفــي الوقــت ذاتــه ظهــرت الدعــوة إلــى الحفــاظ علــى وحــدة جغرافيــة ســورية 
املتعــارف عليهــا بحدودهــا السياســية مــا قبــل 2011، مــن خــالل رفــض أغلبيــة الشــباب الســوري )عينــة الدراســة( 
لقيــام دولــة كرديــة مســتقلة، وفــي الوقــت نفســه كانــت هنــاك موافقــة علــى منــح القوميــات غيــر العربيــة حقوقهــا 

الثقافيــة كافــة.

ا بثقافة الشباب الثوري السياسية باملرحلة . 15
ً
فّضل الشباب )عّينة الدراسة( النظام البرملاني، كونه مرتبط

الديمقراطية الذهبية في الخمسينيات، مقارنة باالستبداد املمارس باسم النظام الرئا�سي من قبل البعث.

كان منظــور الشــباب الســوري )عينــة الدراســة( للحيــاة السياســية والحزبيــة فــي ســورية يســتند إلــى ضــرورة . 16
توفــر البيئــة التشــريعية الحاضنــة لتأســيس األحــزاب السياســية التــي تحــدد األطــر واملعاييــر القانونيــة الناظمــة 
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لعمــل األحــزاب الســورية داخــل الدولــة الســورية فــي املســتقبل، إضافــة إلــى التطلــع إلــى قيــام أحــزاب سياســية غيــر 
مؤدلجــة وغيــر تابعــة لخــارج ســورية أيديولوجًيــا، تعتمــد البرامــج العمليــة التــي تخــدم الســوريين بالدرجــة األولــى، 
حيث تكون معايير استمرارها هي القدرة على العطاء للسوريين، وفي الوقت نفسه تؤمن بحق غيرها في الوصول 

إلــى الســلطة مــن أجــل خدمــة الســوريين.

أغلبيــة الشــباب الســوري )عينــة الدراســة( توقعــوا اســتمرار الصــراع الحالــي فــي ســورية، وحــدوث ثــورة . 17
جديــدة فــي ســورية نتيجــة التدهــور املعي�ســي، وتشــكيل حكومــة جديــدة مــن قبــل النظــام الحالــي بمشــاركة بعــض 

أطيــاف املعارضــة. 

توقــع الشــباب الســوري )ســورية بعــد عشــر ســنوات(، ســقوط النظــام السيا�ســي، وبنــاء ســورية جديــدة، . 18
ووضــع دســتور جديــد وإجــراء انتخابــات برملانيــة ورئاســية.

ــع نصــف أفــراد العينــة تقريًبــا تقســيم ســورية، وهــو مــا يعكــس مزاًجــا عاًمــا ســلبًيا، بســبب اســتمرار . 19
ّ
توق

الصــراع واســتعصاء الحــل.

توقع 39 %من الشباب سيطرة التيار اإلسالمي على سورية الجديدة.. 20

 من القيم االجتماعية 
ً
أخيًرا يمكننا القول، بإيجاز: إن ثقافة الشباب السوري )عينة الدراسة( تتضمن ثنائية

والوطنيــة، وهــي قيــم جديــدة تنمــو، وقيــم قديمــة مــا زالــت راســخة نســبًيا. وربمــا يــرى البعــض أن القيــم الجديــدة 
بعيــدة مــن الواقــع الســوري املعيــش، وقــد يكــون مصدرهــا الشــجاعة التــي يمتلكهــا الشــباب الســوري )عينــة 
الدراسة( حيث ينفرد الشخص بإجابته بعيًدا عن عيون الجماعة ورقابتها، وهذا بحد ذاته مؤشٌر إلى امليل إلى 

التحــرر مــن مراعــاة قيــم الجماعــة الســائدة. 

رحت في مناخات أكثر حرية، والنتشار وسائل التواصل، وللتهجير الذي 
ُ
وكان ألحداث الثورة والشعارات التي ط

أوجــد حالــة احتــكاك الشــباب الســوري بمجتمعــات أخــرى وبظــروف جديــدة وثقافــات جديــدة لشــعوب أخــرى، 
كان لهــا دوٌر ســاعد فــي ظهــور قيــم الحريــة والشــفافية وقيــم املواطنــة وتــداول الســلطة واملجتمــع املدنــي ومكافحــة 
الفساد.. إلخ، لدى الشباب السوري )عينة الدراسة(، وفي الوقت نفسه، استمّر ظهور بعض القيم التقليدية، 
ســواء املوروثــة مــن جيــل األهــل أو التــي وُجــدت بتأثيــر ظــروف الصــراع ونمــو القــوى املذهبيــة علــى طرفــي جبهــة 
الصــراع بيــن املــواالة واملعارضــة، وعلــى الرغــم مــن هــذه الثنائيــة للقيــم، فإنهــا تضــع الشــباب الســوري علــى طريــق 
القيم املعاصرة للمجتمع الحديث )القيم التي تنمو لتحّل تدريجًيا محل قيم تقليدية أصبحت في حالة تناقض 
مــع مســتلزمات العصــر( وخاصــة فــي حــال تحقــق انتقــال سيا�ســي، وعــودة الســوريين لبنــاء ســورية الجديــدة علــى 

أنقــاض ســلطة البعــث األســد، وهــي قيــم ستســاعد فــي بنــاء ســورية املســتقبل.
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الفصل األول: اإلطار النظري واملنهجي للدراسة
 	
- مشكلة الدراسة وأهميتها	 

ً
أوال

عمــل النظــام السيا�ســي الســوري منــذ عــام 1963 علــى تنشــئة الســوريين فــي قوالــب نمطيــة موحــدة، بمواصفــات 
اجتماعيــة سياســية مســبقة الصنــع، فخلــْت ســورية مــن اســتطالعات الــرأي السياســية وغيرهــا فــي مــا يخــص 
التوجهات االجتماعية والسياسية للسوريين، إال بقوالب أيديولوجية سياسية محددة. أو بمعنى آخر، اشتغل 
النظــام الســوري فــي صياغــة مجتمــع تغلــب عليــه ســمة التجانــس األيديولوجــي السيا�ســي، حتــى فــي اســتطالعات 
الــرأي االجتماعيــة والترفيهيــة فــي ســورية، كان ُيلّقــن أفــراد العّينــة اإلجابــات مســبًقا، قبــل طــرح األســئلة، أمــا مــن 
الناحية األكاديمية، فقد خلت سورية من أي دراسة أكاديمية عن تصورات السوريين حول القضايا الوطنية 
املصيريــة، إال ضمــن توجهــات النظــام السيا�ســي. وبالعــودة إلــى معلومــات األبحــاث األكاديميــة بهــذا الخصــوص فــي 
سورية؛ نجد أن ثمة تصحر علمي باملطلق، بخصوص القضايا السورية املستقبلية، ما عدا تلك التي تدور في 

فلــك النظــام السيا�ســي.

وأحدثت التغيرات التي أصابت سورية »الثورة ثم الحرب واللجوء« اهتزازات عميقة في املستويات االجتماعية 
والسياســية وفــي بنيــة تفكيــر الشــباب الســوري، وهــو مــا أثــر بالضــرورة فــي اتجاهاتهــم وتصوراتهــم للواقــع الحالــي 

واملســتقبلي لســورية.

 
ً

توزع الشباب السوري )والسوريون( في أماكن وبقاع عدة، واستقبلت دول اللجوء أعداًدا كبيرة منهم، فضال
عن املوجودين في سورية اآلن، سواء في املناطق الخاضعة لسيطرة النظام أم في تلك التي خرجت عن سيطرته.

تأثــر الشــباب فــي كل مــن تلــك األمكنــة الجغرافيــة باملنــاخ السيا�ســي واالجتماعــي العــام الســائد فــي كل منهــا، ومــن 
ــرت مجريــات الواقــع امليدانــي والسيا�ســي علــى األرض الســورية، ثــم سلســلة االجتماعــات التــي 

ّ
ناحيــة أخــرى، أث

جمعــت املعارضــة الســورية والنظــام علــى طاولــة املفاوضــات، فــي اتجاهــات الشــباب وتصوراتهــم ورغباتهــم ملــا 
ســوف تكــون عليــه ســورية فــي املســتقبل.

هــذا األمــر فــرض اســتهداف الشــباب الســوري فــي تلــك األماكــن، والوقــوف علــى اتجاهاتهــم وتصوراتهــم لشــكل 
سورية املستقبل الذي يرونه ويتوافقون عليه، ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة في محاولة استنطاقها آمال 
وتطلعــات الشــباب الســوري فــي املناطــق والــدول املوجوديــن فيهــا اآلن، وتبــرز أهميــة الدراســة أيًضــا مــن أهميــة 
الشباب بصفتهم فئة عمرية معنية ببناء سورية القادمة، وكذلك من أن هذه الدراسة تقع في خانة الدراسات 
االستشــرافية املســتقبلية، وبخاصة أننا أمام خيارات محلية ودولية تحاول رســم شــكل ســورية املســتقبل، بناء 

علــى املصالــح املتناقضــة ألطــراف النــزاع الســوري بأطيافــه كافــة.

استناًدا إلى ما سبق يمكن تحديد موضوع الدراسة بتساؤلين رئيسيين حول قضايا سورية اإلشكالية بالنسبة 
للســوريين:

ما هي تصورات ورغبات الشباب السوري لسورية التي يريدونها أن تكون في املستقبل، التي تعكس قيمهم . 1
االجتماعية وأيديولوجياتهم السياســية؟

كيــف يتوقعــون مســتقبل ســورية بعــد عقــد مــن الزمــن بنــاء علــى قراءتهــم لألحــداث الســورية، اإلقليميــة . 2
والدوليــة؟
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ثانًيا- أهداف الدراسة وتساؤالتها	 

تبلورت أهداف الدراسة باآلتي:
للحيــاة . 1 الناظمــة  والتشــريعات  )القوانيــن  االجتماعيــة  القضايــا  حــول  الشــباب  تصــورات  إلــى  التعــرف 

االجتماعيــة( فــي ســورية املســتقبل )قضايــا الــزواج والطــالق، وتوريــث املــرأة، والعالقــات الناظمــة بيــن الزوجيــن 
واألبنــاء، والشــريعة الدينيــة وموضوعاتهــا ... الــخ.(

التعــرف إلــى تصــورات الشــباب حــول القضايــا االقتصاديــة )نمــط االقتصــاد األمثــل، وسياســة دعــم الســلع . 2
األساســية، وسياســة إعانــة البطالــة، والتأميــن الصحــي، والتنميــة املســتدامة املحليــة(.

التعرف إلى تصورات الشباب للقضايا التعليمية في املراحل التعليمية كافة.. 3

التعــرف إلــى تصــورات الشــباب السياســية للسياســة املرغــوب فيهــا فــي ســورية املســتقبل )طبيعــة النظــام . 4
السيا�ســي، واألحــزاب السياســية، والهويــة، واملركزيــة والالمركزيــة... الــخ(

التعرف إلى تصورات الشباب للخطاب الثقافي واإلعالمي في سورية املستقبل.. 5

التعرف إلى توقعات الشباب السوري مستقبل سورية خالل العشر سنوات املقبلة.. 6
 	
ا- مجاالت الدراسة	 

ً
ثالث

املجال املكاني: ُحدد املجال املكاني للدراسة بوجود الشباب السوري في األماكن اآلتية:أ. 

الشباب السوري في مناطق سيطرة املعارضة الراديكالية )النصرة وغيرها(	 

الشــباب الســوري فــي مناطــق ســيطرة فصائــل الجيــش الوطنــي املدعومــة مــن تركيــا »عفريــن، وريــف 	 
حلــب الشــمالي، وتــل أبيــض، ورأس العيــن«.

الشــباب الســوري مــن »املكــّون الكــردي« فــي مناطــق ســيطرة قــوات »PYD« الكرديــة املدعومــة مــن 	 
أميــركا

الشباب السوري في تركيا )إسطنبول نموذًجا(	 

الشباب السوري في دول أوروبا 	 

الشباب السوري في لبنان	 

الشباب السوري في األردن	 

الشباب السوري في مناطق النظام املدعوم من القوات الروسية واإليرانية	 

ا في املناطق املتناولة بالدراسة من الفئة العمرية )35-18(	. 
ً
املجال البشري: الشباب السوري ذكوًرا وإناث

املجــال الزمنــي: ُحــدد املجــال الزمنــي باملــدة الواقعــة بيــن منتصــف شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2019 حتــى 	. 
منتصــف شــهر نيســان/ أبريــل 2020
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رابًعا- مفهومات الدراسة ومصطلحاتها	 

الشبا	 السوري: هو كل سوري )ذكر وأنثى( يكون في الشريحة العمرية )18-35( ويقيم في املناطق املتناولة . 1
بالدراسة

العقد االجتماعي: هو مجموعة من القوانين واملحددات تضعها نخبة من مكونات املجتمع من أجل تنظيم . 	
املجتمــع نحــو األفضــل مــن خــالل تحديــد العالقــة بيــن مكونــات املجتمــع املختلفــة وســلطة الدولــة، التــي تديــر 

حياتهــم وتقــدم لهــم الخدمــات وتفــض نزاعاتهــم وتحميهــم مــن املخاطــر الخارجيــة والداخليــة.

التنميــة املحليــة: هــي عمليــة وأســلوب واســتراتيجية تهــدف إلــى دمــج الجهــود الشــعبية والحكوميــة ضمــن . 3
املحافظة أو اإلقليم أو املنطقة بطريقة استغالل املوارد املحلية املتاحة في البيئة الداخلية، الفرص املوجودة 
ضمن البيئة الخارجية بهدف االرتقاء بالوحدات املحلية حضرية كانت أم ريفية في جميع املجاالت االقتصادية 

واالجتماعيــة والثقافيــة والتنظيميــة.

النظــام الرئا�ســي: نظــام حكــم يقــوم علــى فصــل صــارم بيــن الســلطات التنفيذيــة )الرئيــس( والتشــريعية . 4
)البرملــان( والقضائيــة، ويمنــح صالحيــات واســعة للرئيــس، الــذي ُينتخــب بطريقــة االقتــراع العــام املباشــر ويشــكل 

حكومــة لتنفيــذ برنامجــه، وتكــون مســؤولة أمامــه وليــس أمــام البرملــان.

النظــام البرملانــي: هــو نــوع مــن أنــواع أنظمــة الحكــم/ الحكومــات، تتمحــور الســلطات فيــه حــول البرملــان بعــّده . 5
 عــن الشــعب، ويقــوم علــى الفصــل املــرن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، مــع املحافظــة علــى تعــاون 

ً
ممثــال

وثيــق بينهمــا.

النظــام املختلــط )الرئا�ســي - البرملانــي(: يأخــذ هــذا النظــام بعــض مميــزات النظــام الرئا�ســي وبعــض مميــزات . 6
النظام البرملاني، ويكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شــريكان في تســيير شــؤون الدولة، ُيختيار الرئيس من 

الشــعب، ورئيــس الــوزراء مســؤول أمــام البرملــان، ويمكــن للبرملــان محاســبته وســحب الثقــة منــه.

الحكــم املركــزي: هــو تركــز الســلطات الرئيســية واملهمــة فــي املســتوى اإلداري األعلــى )الحكومــة املركزيــة( . 7
بالدســتور، فيمكنــه وحــده اتخــاذ القــرارات مــن دون مشــاركة مــن املســتويات األخــرى.

الالمركزيــة اإلداريــة: هــو التوزيــع بيــن الســلطات املركزيــة والســلطات املحليــة فــي مجــاالت التشــريع والتنفيــذ . 8
بالدســتور.

الفدراليــة: هــي اتحــاد يتــم بصــورة اختياريــة بيــن الشــعوب التــي تجمعهــا أهــداف مشــتركة حتــى مــع اختالفهــا . 9
عرقًيا ودينًيا وثقافًيا بحيث تخضع تلك الشعوب إلى نظام سيا�سي واحد من دون التفريط في خصوصيتها من 
لغــة وتاريــخ وثقافــة تميزهــا عــن اآلخريــن، وفــي الوقــت نفســه تخضــع لدســتور وقانــون موحــد يمثــل الســلطة العليــا 

لالتحــاد.

الكونفدراليــة: يتمثــل مفهــوم الكونفدراليــة بانضمــام دولتيــن أو أكثــر تحــت اتفاقيــة خاصــة بسياســات . 10
معينــة فــي مجــاالت محــددة مــع االحتفــاظ بالسياســة الخاصــة بــكل دولــة علــى حــدة، ولكنهــا تطبــق مــا يصــدر مــن 
ترك لكل دولة 

ُ
بعض الهيئات التابعة للحكومة املركزية للقيام ببعض السياسات املشتركة، وفي الوقت نفسه ت

حريــة مطلقــة، باســتثناء مــا ُيّتفــق عليــه فــي إدارة شــؤونها الداخليــة والخارجيــة.
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الحكــم الذاتــي: نظــام سيا�ســي وإداري واقتصــادي يحصــل فيــه إقليــم أو أقاليــم مــن دولــة علــى صالحيــات . 11
واســعة لتدبيــر شــؤونها بمــا فــي ذلــك انتخــاب الحاكــم والتمثيــل فــي مجلــس منتخــب يضمــن مصالــح األقاليــم كافــة 

علــى قــدم املســاواة.

اســتبعاد جميــع األيديولوجيــات: يعنــي إبعــاد الدولــة الســورية )حياديــة الدولــة( عــن كل العقائــد الفكريــة . 	1
والسياســية لألشــخاص واألحــزاب، أي )ســورية دولــة ليســت قوميــة أو إســالمية أو اشــتراكية أو غيرهــا(.

خامًسا- منهج الدراسة	 
تقــع الدراســة فــي حقــل الدراســات االستشــرافية، لذلــك اعتمــدت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي )منهــج 
التحليــل واالســتقصاء(، فــي ظــل نــدرة البيانــات اإلحصائيــة املوثوقــة علمًيــا حــول موضــوع الدراســة، واســتند 

التحليــل إلــى العمــل امليدانــي عبــر اســتبانة صممــت لهــذا الغــرض.

سادًسا- مجتمع البحث األصلي والعينة	 
مجتمــع البحــث األصلــي هــو كل الشــباب الســوري فــي الفئــة العمريــة املحــددة )18-35( فــي املناطــق املتناولــة 

بالدراســة. 
وفــي ظــل عــدم وجــود »إطــار عينــة« واضــح وشــامل، فمــن الصعوبــة تحديــد طريقــة لســحب العينــة إال مــن طريــق 

العينــة العشــوائية. ويمكــن لنــا أن نحــدد آليــات اختيــار العينــة كمــا يأتــي:

فــي املناطــق التــي ُجمعــت البيانــات فيهــا مــن طريــق املقابلــة املباشــرة )االســتبانة الورقيــة( اعتمــد علــى »عينــات . 1
حصصيــة«، فتمثلــت متغيــرات الدراســة الرئيســة فيهــا )الجنــس والعمــر واملســتوى التعليمــي والحالــة االجتماعيــة 

واملهنيــة(.

اعتمدت االستبانة اإللكترونية في كل من مناطق النظام ولبنان واألردن وأوروبا.. 2

حجم العينة هو 800 مفردة، لكل منطقة من املناطق املتناولة بالدراسة 100 استبانة.. 3
 	
سابًعا- أدوات الدراسة	 

االستمارة هي أداة جمع البيانات الرئيسية في هذا البحث، وقد ُصممت استناًدا إلى اإلطار النظري املوضح من 
قبل لتغطي متغيرات البحث كافة ولتعطي بيانات ومؤشرات حول االتجاهات املختلفة في القضايا املطروحة، 

واالرتباط مع املتغيرات »املستقلة« املفسرة. )انظر ملحق رقم 1(.

، ُوّزعت األسئلة على سبعة أقسام هي )البيانات العامة، والقضايا االجتماعية 
ً

ُضّمنت االستمارة )111( سؤاال
واالقتصادية، ومســتقبل التعليم، ومســتقبل اإلعالم، ومســتقبل الحياة السياســية، وهوية ســورية، وتوقعات 

مســتقبل ســورية(.

ّفــذت 
ُ
عمليــة جمــع البيانــات قــام بهــا فريــق ميدانــي مــن الجنســين، ضــّم تســعة جامعــي بيانــات مــن املناطــق التــي ن

الدراســة فيهــا فيزيائًيــا، وهــي: )تركيــا، ومناطــق إدلــب وريفهــا، ومناطــق ســيطرة الجيــش الوطني«عفريــن، وريــف 
حلــب الشــمالي، وتــل أبيــض، ورأس العيــن«، ومناطــق املكــّون الكــردي(. أمــا املناطــق التــي اعُتمــدت فيهــا االســتبانة 

اإللكترونيــة فهــي: )مناطــق ســيطرة النظــام، لبنــان، األردن، دول أوروبــا(.
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الفصل الثاني: نتائج الدراسة امليدانية
 	
- الخصائص العامة لعينة الدراسة	 

ً
	 أوال
	 توزع أفراد العينة بحسب الجنس ومكان اإلقامة الحالي	 

ــا بالتوزيــع املتماثــل  تبيــن فــي فقــرة عينــة الدراســة أن الحجــم الكلــي للمبحوثيــن بلــغ 800 مفــردة موزعــة حصصيًّ
بالنســبة ملتغيــري الجنــس ومــكان اإلقامــة، علًمــا أن جمــع العينــة كان فــي ثمانــي مناطــق أساســية، وقــد بلغــت 
عينــة اإلنــاث 400 مفــردة، وكذلــك عينــة الذكــور. أمــا بخصــوص متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي فقد توزعت تســاوًيا 
بحســب املناطق األساســية لوجود الســوريين، حيث ُجمع 100 مفردة من كل منطقة. ومن شــأن هذه الطريقة 
فــي توزيــع العينــة أن تعطينــا معلومــات أكثــر دقــة عــن حالــة كال الجنســين فــي املناطــق التــي يعيشــون بهــا فــي الوقــت 

الحالــي. والجــدول التالــي يوضــح ذلــك.

جدول رقم )1( يوضح توزع العينة بحسب الجنس

     الجنس

املنطقة

املجموعإناثذكور
النسبةالعددالنسبةالعدد النسبةالعدد

12.5 باملئة6.25100 باملئة6.2550 باملئة50إدلب وريفها
12.5 باملئة6.25100 باملئة6.2550 باملئة50مناطق الجيش الوطني

12.5 باملئة6.25100 باملئة6.2550 باملئة50تركيا
12.5 باملئة6.25100 باملئة6.2550 باملئة50األردن
12.5 باملئة6.25100 باملئة6.2550 باملئة50أوروبا

12.5 باملئة6.25100 باملئة6.2550 باملئة50املكّون الكردي
12.5 باملئة6.25100 باملئة6.2550 باملئة50لبنان

12.5 باملئة6.25100 باملئة6.2550 باملئة50مناطق سيطرة النظام
100 باملئة50800 باملئة50400 باملئة400املجموع الكلي

	 توزع أفراد العينة بحسب العمر	 
ّســم أفراد عينة الدراســة بحســب 

ُ
توجهت هذه الدراســة إلى الذين أعمارهم تراوح بين )18 و35( ســنة، وعليه ق

أعمارهــم إلــى ثــالث فئــات؛ األولــى مــن )18 إلــى 23( وبلغــت نســبتها 17.8 باملئــة، والثانيــة مــن )24إلــى 29( وبلغــت 
نسبتها 33 باملئة، والثالثة من عمر )30 إلى 35( وبلغت نسبتها )49.3 باملئة(، والشكل التالي يوضح هذه النسب.
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	 توزع أفراد العينة بحسب الحالة االجتماعية	 
بالنســبة لتــوزع أفــراد العينــة بحســب الحالــة االجتماعيــة فقــد جــاء فــي املرتبــة األولــى املتزوجــون، بنســبة بلغــت 
)51.9 باملئة(، وحل ثانًيا العازبون بنسبة )38 باملئة(، أما املطلقون واألرامل سواء من الذكور واإلناث فنسبتهم 

تقريًبــا )10 باملئــة(. والشــكل التالــي يوضــح هــذه النســب.

                          

	 توزع أفراد العينة بحسب عدد األوالد	 
كان التوجه ألفراد العينة بسؤال عن عدد األوالد لديهم »باستثناء العازبين«؛ فكانت النتائج كما هي موضحة 

فــي الشــكل التالي:
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	 توزع أفراد العينة بحسب املستوى التعليمي	 
ّســمت مســتويات التعليــم إلــى 

ُ
ــرح ســؤال علــى أفــراد العينــة عــن املســتوى التعليمــي الحاصليــن عليــه، بعــد أن ق

ُ
ط

ثــالث فئــات أساســية؛ وكانــت نســبة الحاصليــن علــى تعليــم جامعــي فمــا فــوق فــي املرتبــة األولــى، بنســبة وصلــت 
إلــى )50 باملئــة(، أمــا الحاصلــون علــى الثانويــة فكانــت نســبتهم )33.6 باملئــة(، ولــم تتجــاوز نســبة الحاصليــن علــى 

اإلعداديــة فمــا دون )16.4 باملئــة(. والشــكل التالــي يوضــح هــذه النســب.

                      

	 توزع أفراد العينة بحسب الحالة املهنية 	 
كان التوجه ألفراد العينة بسؤال عن حالتهم املهنية في الوقت الحالي، فأجاب 62 في املئة منهم بأنهم يعملون، 

أما النســبة الباقية فقد انقســمت بين الطالب والعاطلين عن العمل والشــكل التالي يوضح ذلك بالتفصيل:
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، نجمــل فــي األســطر التاليــة موجــًزا ألهم 
ً

بعــد االنتهــاء مــن عــرض الخصائــص العامــة ألفــراد عينــة الدراســة مفصــال
هذه الخصائص التي ستعيننا كثيًرا على قراءة أفضل وفهم أدق للنتائج التي ستعرض تباًعا في الفقرات التالية 

حول تصورات الشباب السوري لسورية املستقبل.

كما ذكرنا في الفقرات السابقة فقد كان حجم عينة الدراسة 800 مفردة موزعة بشكل متماثل على الجنسين 
الذكــور واإلنــاث. وموزعــة أيًضــا بشــكل متماثــل بحســب املناطــق التــي شــملتها الدراســة وهــي )إدلــب ومــا حولهــا، 
ومناطــق الجيــش الوطنــي، وتركيــا، واألردن، ودول أوروبــا، ومناطــق املكــون الكــردي، ولبنــان، ومناطــق ســيطرة 
النظــام(، وُجمعــت 100 اســتبانة مــن كل منطقــة موزعــة مناصفــة بيــن الجنســين بمعــدل خمســين اســتبانة لــكل 
منهمــا. أمــا بخصــوص العمــر فقــد كانــت حصــة الذيــن هــم فــي عمــر )30 حتــى 35( مســاوية تقريًبــا للذيــن هــم دون 
هــذا العمــر، أمــا مــن ناحيــة الحالــة االجتماعيــة فقــد كان حوالــي نصــف العينــة مــن املتزوجيــن، وأكثــر مــن الثلــث 
بقليــل مــن العازبيــن، أمــا النســبة الباقيــة وقــد بلغــت تقريًبــا )10 فــي املئــة( فكانــت مــن نصيــب األرامــل واملطلقيــن. 
وإذا انتقلنا إلى عدد األوالد ملن سبق لهم الزواج، فإن أكثر من ربع العينة كان لديهم من )1 إلى 3( أوالد، مقابل 
)17.5 فــي املئــة( منهــم كان لديهــم )4 إلــى 6( أوالد، فــي حيــن لــم تتجــاوز نســبة مــن لديهــم 7 أوالد فأكثــر نســبة )6.1 

باملئــة(.

أما بخصوص املستوى التعليمي فقد انقسمت عينة الدراسة مناصفة بين الحاصلين على شهادة جامعية فما 
فوق، والحاصلين على شهادة ثانوية فما دون، أما من جهة مكان اإلقامة األصلي في سورية فقد شملت العينة 
 جيًدا ملجتمع الدراسة األصلي. وأخيًرا كان لدينا الحالة املهنية ألفراد 

ً
كل املناطق السورية، وهذا يعكس تمثيال

العينة، التي أظهرت أن 62 باملئة من أفراد العينة يعملون.

وبعــد أن اســتعرضنا أهــم خصائــص عينــة الدراســة، ســنبدأ بعــرض آراء الشــباب الســوري وأهــم تفضيالتهــم 
وتوقعاتهم حول سورية املستقبل، كل محور مستقل عن بقية املحاور، مع ربط عبارات هذه املحاور بمتغيرات 

الدراســة التــي لهــا دور فــي التأثيــر علــى هــذه التفضيــالت والتوقعــات.
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ثانًيا- تصورات الشبا	 السوري لسورية املستقبل من الناحية االجتماعية	 

ملعرفــة تصــورات الشــباب الســوري لســورية املســتقبل مــن الناحيــة االجتماعيــة وأهــم تفضيالتهــم فــي هــذا 
رحــت مجموعــة مــن العبــارات وعددهــا )21( عبــارة، تعبــر عــن قضايــا اجتماعيــة تتعلــق باملجتمــع 

ُ
الخصــوص، ط

لــب مــن املبحوثيــن، أفــراد عينــة الدراســة، وضــع آرائهــم حــول هــذه القضايــا مــن جهــة 
ُ
الســوري فــي املســتقبل، وط

التفضيــل أو عــدم التفضيــل أو عــدم االهتمــام. 

وفي ما يلي سنطرح أكثر القضايا االجتماعية التي فضلها الشباب السوري بالترتيب بحسب النسب التي حازت 
عليهــا:
وجود عقد اجتماعي يكرس الشفافية واملساءلة والتداول السلمي للسلطة	 

حرية االعتقاد الديني	 

حق جميع األديان والطوائف والقوميات القيام بجميع شعائرها بحرية	 

حصول أوالد املرأة السورية على الجنسية السورية إذا كانوا من أب غير سوري	 

وجود عقد اجتماعي يتوافق مع مبادئ دولة املواطنة	 

وجود تشريع مدني للحياة االجتماعية موحد لجميع السوريين أسوة بالدول املتقدمة	 

أما أكثر القضايا االجتماعية التي القت عدم تفضيل لدى الشباب السوري فأتت بالترتيب التالي:
 يحق لإلناث االنفصال عن أهلهن بعد بلوغ سن الرشد )18 سنة(	 

يحق للفتاة تزويج نفسها بعد سن الرشد )18 سنة( بمعزل عن ولي أمرها	 

يحق للذكور االنفصال عن أهلهم بعد بلوغ سن الرشد )18 سنة(	 

تطبيق الشريعة اإلسالمية على املسلمين في جوانب الحياة االجتماعية كافة	 

منع تعدد الزوجات في الدستور السوري الجديد	 

جدول رقم )2( يوضح اتجاه أفراد عينة الدراسة نحو القضايا االجتماعية

أفّضلالعبارة

 )باملئة(

مهتــم  غيــر 
)باملئــة(

ال أفّضل

 )باملئة(

املجموع

 )باملئة(
وجــود تشــريع مدنــي للحيــاة االجتماعيــة موحــد لجميــع الســوريين 

أســوة بالــدول املتقدمــة
100 باملئة74.412.912.8

100 باملئة55.113.331.6وجو تشريع مختلط )ديني ومدني( للحياة االجتماعية
تطبيــق الشــريعة اإلســالمية علــى املســلمين فــي بعــض نواحــي الحيــاة 

االجتماعيــة )الــزوا	- الطــالق(
100 باملئة61.512.526

الحيــاة  جوانــب  فــي  املســلمين  علــى  اإلســالمية  الشــريعة  تطبيــق 
كافــة االجتماعيــة 

100 باملئة39.913.846.4

يحــق للفتــاة تزويــج نفســها بعــد ســن الرشــد )18 ســنة( بمعــزل عــن 
ولــي أمرهــا

100 باملئة31.14.164.8
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100 باملئة36.06.457.6يحق للذكور االنفصال عن أهلهم بعد بلوغ سن الرشد )18 سنة(
100 باملئة27.1468.9يحق لإلناث االنفصال عن أهلهن بعد بلوغ سن الرشد )18 سنة(

100 باملئة38.91645.1منع تعدد الزوجات في الدستور السوري الجديد 
100 باملئة53.817.828.5حضانة الطفل الذكر لألم حتى بلوغ سن الرشد )18 سنة(
100 باملئة69.911.418.8حضانة الطفل األنثى لألم حتى بلوغ سن الرشد )18 سنة(

100 باملئة46.68.544.9املساواة بين األوالد الذكور واإلناث في امليراث
وجــود تشــريعات اجتماعيــة خاصــة بأصحــا	 املذاهــب واألديــان 

األخــرى
100 باملئة502525

100 باملئة63.3630.8إلغاء القوانين املخففة ألحكام جريمة الشرف ومعاقبة مرتكبها
حصــول أوالد املــرأة الســورية علــى الجنســية الســورية إذا كانــوا مــن 

أ	 غيــر ســوري
100 باملئة81.89.88.5

بجميــع  القيــام  والقوميــات  والطوائــف  األديــان  جميــع  حــق  مــن 
بحريــة شــعائرها 

100 باملئة84.310.45.4

وجــود عقــد اجتماعــي مدنــي )يتوافــق مــع شــرعة حقــوق اإلنســان 
العامليــة(

100 باملئة69.512.418.1

100 باملئة53.516.929.6وجود عقد اجتماعي يتوافق مع الشريعة اإلسالمية
وجود عقد اجتماعي يجمع بين الشــريعة اإلســالمية ومبادئ حقوق 

اإلنســان العاملية
100 باملئة56.123.320.6

وجود عقد اجتماعي يكرس الشفافية واملساءلة والتداول السلمي 
للســلطة

100 باملئة89.97.42.8

100 باملئة80.111.68.3وجود عقد اجتماعي يتوافق مع مبادئ دولة املواطنة
100 باملئة84.48.17.5حرية االعتقاد الديني

بداية، ال بد من التذكير أن االســتبانة فســحت املجال للشــباب، عينة الدراســة، للموافقة على العبارات املعّبرة 
عــن طبيعــة العقــد االجتماعــي املختلفــة إلــى حــد التناقــض أو رفضهــا، وبالتالــي معرفــة تفضيــل أفــراد العينــة لــكل 
عبارة بشكل مستقل، حتى تتكون لدينا نظرة أوسع وأشمل سنقوم في الفقرات التالية بعرض نتائج كل عبارة 
وحدهــا، مــع ربطهــا بأهــم خصائــص أفــراد العينــة حتــى نتعــرف علــى تأثيــر هــذه الخصائــص فــي النتائــج الكليــة التــي 

.
ً

 إلــى األقــل تفضيــال
ً

حصلنــا عليهــا.. وســُتعرض العبــارات مــن األكثــر تفضيــال

	 وجود عقد اجتماعي يكرس الشفافية واملساءلة والتداول السلمي للسلطة	 
حازت هذه العبارة من بين العبارات االجتماعية أعلى درجة في تفضيالت الشــباب الســوري لســورية املســتقبل 
بنســبة مئوية قاربت )90 في املئة( بينما كانت نســبة غير املفضلين لها )2.8 في املئة( فقط، في حين بلغت نســبة 

غيــر املهتميــن بهــذه القضيــة )7.4 باملئــة(. والشــكل التالــي يوضــح هــذه النســب.
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تعكــس هــذه األرقــام وعًيــا كبيــًرا لــدى الشــباب الســوري بأهميــة هــذه القضيــة، ربمــا ســاهمت الســنوات الطويلــة 
لألحــداث فــي ســورية فــي تبلــور هــذه الرؤيــة، وبالتأكيــد مــا كنــا ســنرى مثــل هــذه النســبة املرتفعــة جــًدا التــي تؤكــد 
جِريت مثل هذه الدراسة قبل عام 2011 وهو تاريخ 

ُ
أهمية الشفافية واملساءلة والتداول السلمي للسلطة، لو أ

انطــالق الثــورة والتطاهــرات الســلمية التــي كان مــن أهــم مطالبهــا التــداول الســلمي للســلطة. 

لتســليط الضــوء أكثــر علــى هــذه األرقــام؛ ربطنــا نتائــج هــذه العبــارة بالخصائــص األساســية ألفــراد العينــة؛ 
فتبيــن لنــا مــا يلــي:

بخصوص متغير الجنس لم تتغير النتائج كثيًرا إال بنسبة ضئيلة لصالح الذكور. ولكن تبين أن العمر كلما ارتفع 
ارتفعت معه نسبة الوعي بأهمية هذه القضية. أما بالنسبة للحالة االجتماعية فلم يكن لها ذلك التأثير الكبير 
أيًضا مع اإلشارة إلى أن العازبين انخفضت نسبتهم هنا إلى )87.8 باملئة(، وكذلك األمر بخصوص وجود األوالد 

أو عدم وجودهم، فلم يكن له تأثير واضح أيًضا.

ولكــن فــي الحقيقــة، فالتأثيــر األكبــر كان ملتغيــري املســتوى التعليمــي والحالــة العمليــة، فقــد تبيــن أن كلمــا ارتفــع 
املســتوى التعليمــي زادت نســبة املؤيديــن لهــذه الفكــرة، فنســبة مــن فّضــل هــذه العبــارة وصلــت لــدى مــن هــم مــن 
ذوي تعليم املرحلة اإلعدادية فما دون، إلى )78.6 باملئة(، مقابل ما يقارب )92 في املئة( للمستويات التعليمية 
ا لصالح من يعملون على حساب من 

ً
األعلى. أما بالنسبة ملتغير الحالة العملية، فقد تبين أيًضا أن هناك فروق

ال يعلمــون بنســبة بلغــت )96.2 باملئــة - 74.8 فــي املئــة( علــى التوالــي.

ــا لصالــح املقيميــن فــي لبنــان ودول أوروبــا 
ً
وأخيــًرا بالنســبة ملتغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي فقــد تبيــن أن هنــاك فروق

ومناطق سيطرة النظام، على حساب املناطق األخرى، وهذا يعكس تأثير التوجه اإلسالمي للفصائل املسيطرة 
علــى بعــض املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام.

	 حرية االعتقاد الديني	 
حــازت هــذه العبــارة درجــة عاليــة مــن تفضيــالت الشــباب الســوري، بنســبة مئويــة قاربــت )84.4 باملئــة(، مقابــل 
)7.5 فــي املئــة( ممــن ال يفضلونهــا. فــي حيــن بلغــت نســبة غيــر املهتميــن )8.1 باملئــة(. والشــكل التالــي يوضــح هــذه 

النســب:
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يتضــح مــن األرقــام الســابقة املرونــة تجــاه القضايــا الدينيــة، التــي نظــروا إليهــا بأنهــا اختيــار شــخ�سي وعالقــة دينيــة 
خاصة بين اإلنسان والتشريعات السماوية وغير السماوية، وهذا يدل من ناحية أخرى على أن الثورة السورية 
عــام 2011 لــم يكــن هدفهــا دينــي وتغييــر فــي الطبقــة الحاكمــة اســتناًدا إلــى أســس دينيــة طائفيــة، إنمــا كانــت ثــورة 

تنــادي بالحقــوق األساســية للمواطــن الســوري، التــي مــن ضمنهــا حريــة االعتقــاد الدينــي.

ذكــر بيــن الذكــور واإلنــاث، إذ كانــوا شــبه متســاوين فــي 
ُ
أمــا بالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، فلــم توجــد فــروق ت

التفضيــل. أمــا فــي املســتوى العمــري فقــد كانــت النســبة األكبــر للشــريحة العمريــة )24-29( وهــي الشــريحة التــي 
تفتح وعيها مع بدايات الثورة السورية، وتشربت أفكار املواطنة واملساواة، تلتها شريحة )30-35( ثم )23-18(. 
ولــم تعــط الحالــة االجتماعيــة مؤشــر ذا داللــة، إذا تقاربــت النســب فــي الحــاالت االجتماعيــة كافــة، وكــذا األمــر مــع 
متغير عدد األوالد الذي لم يكن له مؤشر ُيذكر. لكن الفرق الواضح كان في املستوى التعليمي، إذ كانت النسبة 
العليا لدى من هم جامعيون وما فوق، مقابل فروق وصلت بين )18-20( باملئة للمستويات التعليمية األخرى.

ــا لصالــح مــن يعملــون علــى حســاب مــن ال يعلمــون 
ً
وبالنســبة للحالــة العمليــة، فقــد تبيــن أيًضــا أن هنــاك فروق

بنســبة بلغــت )90.1 باملئــة - 74.8 فــي املئــة( علــى التوالــي. أمــا فــي مــا يتعلــق بمــكان اإلقامــة الحالــي، فقــد تبيــن أن 
ــا لصالــح املقيميــن فــي دول أوروبــا واألردن ولبنــان وإدلــب ومناطــق ســيطرة النظــام ومناطــق املكــون 

ً
هنــاك فروق

الكــردي، مقابــل انخفاضهــا فــي تركيــا ومناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي. وهــو مــا يعكــس التأثيــر الســلبي لتوجهــات 
الفصــال املســيطرة علــى املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام

	 حق جميع األديان والطوائف والقوميات القيام بجميع شعائرها بحرية	 
حازت هذه العبارة درجة عالية من تفضيالت الشباب السوري، بنسبة مئوية )84.3 باملئة(، مقابل نسبة )5.4 

في املئة( ممن ال يفضلونها. ونسبة )10.3 في املئة( من غير املهتمين. والشكل التالي يوضح هذه النسب:
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تبيــن النســب أعــاله توجــه الشــباب نحــو االعتــراف بحقــوق اآلخريــن، وحريــة ممارســة املعتقــدات والطقــوس 
الخاصــة بــكل ثقافــة أو مذهــب أو طائفــة ســورية لهــا خصوصيتهــا. وال يمكننــا هنــا الجــزم بالتأثيــر الكامــل للثــورة 
الســورية فــي هــذا االتجــاه، فقــد كانــت هنــاك شــرائح كبيــرة مــن الشــباب فــي مرحلــة مــا قبــل الثــورة مــن ذوي العقــل 

املنفتــح واملتنــوع فــي عالقتــه بالســوري املختلــف مذهبًيــا وثقافًيــا عنــه.

وجد فروق بين الذكور واإلناث إذ كانا متساويين تقريًبا في التفضيل. 
ُ
أما بالعالقة مع املتغيرات املستقلة، فلم ت

أما في املســتوى العمري فقد كانت النســبة األكبر لصالح الشــريحة العمرية )24-29( بنســبة )91.3 باملئة(. وهي 
الشريحة التي عاشت تناقضات املراحل املختلفة في الثورة وظهور التيارات الراديكالية ثم زوالها، وهذا شكل 
ردة فعــل تجــاه الخطــاب املغالــي لألفــكار الراديكاليــة. أمــا فــي مــا بتعلــق بالحالــة االجتماعيــة فلــم تكــن الفــروق ذات 

داللة، وإن كانت النســب األكبر لدى فئة املطلقين واملتزوجين.

وُوجــدت فــروق فــي الحالــة املهنيــة تجــاه هــذه العبــارة، إذ كانــت نســبة التفضيــل ملــن يعملــون أعلــى بكثيــر ممــن ال 
يعملــون )88.9-73 فــي املئــة( علــى التوالــي. وبالعالقــة مــع متغيــر املســتوى التعليمــي، فقــد كانــت الفــروق واضحــة 
لصالــح التعليــم الجامعــي واملتوســط علــى حســاب التعليــم املنخفــض )89.8-84.4-67.2 فــي املئــة( تتالًيــا، وهــو مــا 

يعنــي أن املوقــف الديمقراطــي يتناســب طــرًدا مــع ارتفــاع مســتوى التعليــم. 

ا لصالح املقيمين في دول أوروبا واألردن ولبنان 
ً
أما في ما يتعلق بمكان اإلقامة الحالي، فقد تبين أن هناك فروق

ومناطــق ســيطرة النظــام ومناطــق املكــون الكــردي، مقابــل انخفاضهــا فــي تركيــا ومناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي 
وإدلــب.

	 حصول أوالد املرأة السورية على الجنسية السورية إذا كانوا من أ	 غير سوري	 
حــازت هــذه العبــارة درجــة عاليــة مــن تفضيــالت الشــباب الســوري، بنســبة مئويــة بلغــت )84.3 باملئــة(، مقابــل 
نســبة )5.4 فــي املئــة( ممــن ال يفضلونهــا، ونســبة )10.3 فــي املئــة( مــن غيــر املهتميــن. والشــكل التالــي يوضــح هــذه 

النســب:
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توضح النسب السابقة وجود اتجاه نحو العبارة أعاله. وهو ما يتما�سى مع اطالع الشباب السوري على قوانين 
البلــدان املختلفــة التــي يعيشــون فيهــا مــن جهــة، وظهــور أجيــال تؤمــن بحــق املــرأة وبضــرورة منحهــا »املواطنــة« 

ألبنائهــا، إذا كان الوالــد غيــر ســوري.

وقــد أظهــرت البيانــات تقارًبــا فــي التفضيــل حــول هــذه العبــارة بحســب متغيــر الجنــس، وإن كانــت الفــروق أكبــر 
 حــول اللواتــي لــم يفضلــن هذه 

ً
لصالــح الذكــور علــى اإلنــاث )83.8- 79.8 فــي املئــة( علــى التوالــي، وهــذا يطــرح ســؤاال

العبــارة، وقــد يكــون ذلــك ألســباب شــخصية، أو ألنهــا ترتبــط بمســتقبل العالقــة مــع الشــريك غيــر الســوري.

ــا لصالــح الشــريحة العمريــة مــن )30-35( علــى بقيــة الشــرائح بشــكل 
ً
وفــي املســتوى العمــري، أظهــرت النتائــج فروق

ملحــوظ )91.1-79.9-59.2 فــي املئــة( علــى التوالــي، وهــذا يمكــن عــّده نضًجــا لــدى هــذه الشــريحة التــي تشــكلت 
وجهــات نظرهــا تجــاه القضايــا االجتماعيــة بشــكل واضــح ونهائــي.

وُوجــدت فــروق أيًضــا فــي متغيــر الحالــة االجتماعيــة وكانــت لصالــح فئــة املطلقيــن بنســبة بلغــت )100 باملئــة(، 
واألرامــل واملتزوجيــن بنســب متقاربــة، وأقلهــا كانــت عنــد شــريحة العازبيــن )73.4 باملئــة(، وهــذا يمكــن تفهمــه لدى 
هذه الفئة التي لم تخض تجربة الزواج من شخص غير سوري حتى وقت تنفيذ الدراسة. وُوجدت أيًضا فروق 
ذات داللة بحسب متغير املستوى التعليمي، فقد كانت مرتفعة للمستوى الجامعي واملتوسط ومنخفضة لدى 

ذوي التعليــم املتدنــي.

وبحســب متغيــر الحالــة املهنيــة، فقــد كانــت النســبة لصالــح مــن يعملــون بفــارق واضــح )88.1-37 فــي املئــة( علــى 
التوالــي، وهــذا يعطــي لعامــل االختــالط والتجــارب مــع اآلخريــن نوًعــا مــن التأثيــر علــى االتجاهــات املختلفــة.

ا لصالح املقيمين في تركيا ودول أوروبا واألردن 
ً
أما في ما يتعلق بمكان اإلقامة الحالي، فقد تبين أن هناك فروق

وإدلــب ومناطــق ســيطرة النظــام، مقابــل انخفاضهــا فــي مناطــق املكــون الكــردي ومناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي 
ولبنــان.

	 وجود عقد اجتماعي يتوافق مع مبادئ دولة املواطنة	 
حــازت هــذه العبــارة درجــة عاليــة مــن تفضيــالت الشــباب الســوري، بنســبة مئويــة بلغــت )80.1 باملئــة(، مقابــل 
نسبة )8.3 في املئة( ممن ال يفضلونها، ونسبة )11.6باملئة( من غير املهتمين. والشكل التالي يوضح هذه النسب:
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كان مــن أهــداف الثــورة الســورية الوصــول إلــى صيغــة مــن العقــد االجتماعــي يتســاوى فيــه املواطنــون، ويكــون 
مرجعيته مفهوم املواطنة، وهو الذي يبرر وجود هذه العبارة بصفتها واحدة من درجات التفضيل العليا )80.1 

باملئــة(.

وأظهرت النتائج وجود فروق لصالح الذكور على اإلناث بحسب متغير الجنس )85-75.3 في املئة( على التوالي، 
وبخصــوص متغيــر العمــر فقــد كانــت الفــروق فــي التفضيــل لصالــح الشــريحة العمريــة )24-29(، وهــي الشــريحة 

التــي واكبــت مرحلــة قصيــرة قبــل الثــورة ومرحلــة الثــورة بتفاصيلهــا كافــة.

أمــا بخصــوص متغيــر الحالــة االجتماعيــة، فقــد كانــت النســبة العليــا لفئــة العازبيــن، والدنيــا لفئــة األرامــل، أمــا 
بخصــوص متغيــر املســتوى التعليمــي، فقــد كان هنــاك فــارق واضــح لصالــح الجامعييــن علــى املســتوى املتوســط 
واملتدنــي )88.8-79.2-55.7 فــي املئــة( علــى التوالــي. ولــم يكــن هنــاك فــروق فــي التفضيــل بحســب الحالــة املهنيــة، 

فقــد كانــت النســب متقاربــة جــًدا بيــن مــن يعملــون ومــن ال يعملــون.

ا لصالح املقيمين في لبنان ودول أوروبا ومناطق سيطرة 
ً
وبحسب مكان اإلقامة الحالي، فقد تبين أن هناك فروق

النظــام واألردن وإدلــب، مقابــل انخفاضهــا فــي تركيــا ومناطــق املكــون الكــردي ومناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي، 
ويعــود ذلــك إلــى تأثــر الشــباب الســوري فــي تلــك املناطــق باألفــكار اإلســالمية الســلفية الصــادرة عــن الفصائــل 

العســكرية ذات التوجــه اإلســالمي.

	 وجود تشريع مدني للحياة االجتماعية موحد لجميع السوريين أسوة بالدول املتقدمة	 
حــازت هــذه العبــارة درجــة عاليــة مــن تفضيــالت الشــباب الســوري، بنســبة مئويــة بلغــت )74.4 باملئــة(، مقابــل 

)12.9باملئــة( ممــن ال يفضلونهــا، ونســبة )12.8باملئــة( مــن غيــر املهتميــن. والشــكل التالــي يوضــح هــذه النســب:
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إن وجــود »تشــريع مدنــي للحيــاة االجتماعيــة موحــد لجميــع الســوريين أســوة بالــدول املتقدمــة« ُيعــد مــن املطالــب 
الضرورية لبناء سورية املستقبل، بعيًدا عن املحاصصة القومية والطائفية وغيرها من صيغ التشريعات التي 

ق�سي فئات أو قوميات أو إثنيات أخرى، وهذا بفســر تفضيل الشــباب الســوري لها بنســبة عالية.
ُ
ت

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، فقــد كانــت هنــاك فــروق فــي التفضيــل لصالــح الذكــور بحســب متغيــر الجنــس 
)78-70.8 باملئة(. وبالنسبة ملتغير العمر فلم تكن هناك فروق ذات داللة وإن كانت النسبة األكبر من التفضيل 

هي للشــريحة العمرية )18-23(، وهذا يشــير إلى بروز نمط من االتجاه املدني نحو الحياة االجتماعية.

وبالنســبة ملتغيــر الحالــة االجتماعيــة، فقــد كانــت هنــاك فــروق واضحــة لصالــح فئــة العازبيــن علــى حســاب الفئــات 
األخرى بنسبة بلغت )85.5 باملئة(، مقابل نسبة )47.7 في املئة( للمتزوجين، ونسبة )59.5 في املئة( للمطلقين.

وفــي مــا يتعلــق بالحالــة التعليميــة، فقــد ُوجــدت فــروق لصالــح املســتوى املرتفــع واملتوســط علــى حســاب املســتوى 
التعليمــي املتدنــي بنســبة بلغــت )79.3-75.1-58 فــي املئــة( علــى التوالــي، وكذلــك األمــر بخصــوص الحالــة العمليــة، 

إذ كانــت الفــروق لصالــح مــن يعملــون والطــالب علــى حســاب مــن ال يعملــون.

ــا لصالــح املقيميــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام ومناطــق 
ً
وبحســب مــكان اإلقامــة الحالــي، فقــد تبيــن أن هنــاك فروق

املكــون الكــردي واألردن ولبنــان، مقابــل انخفاضهــا تتالًيــا فــي دول أوروبــا وتركيــا وإدلــب ومناطــق ســيطرة الجيــش 
الوطني، ومن الالفت هنا أن تكون النسبة منخفضة في أوروبا، وهذا األمر قد نعيده إلى ردة فعل تجاه مجتمع 

منفتــح كثيــًرا.

أما أكثر القضايا االجتماعية التي القت عدم تفضيل لدى الشباب السوري، فأتت بالترتيب التالي:

جدول رقم )3( يوضح أكثر القضايا غير املفضلة اجتماعًيا لدى العينة

عدم التفضيل )باملئة(العبارة

68.9يحق لإلناث االنفصال عن أهلهم بعد بلوغ سن الرشد )18 سنة(1
64.8يحق للفتاة تزويج نفسها بعد سن الرشد )18 سنة( بمعزل عن ولي أمرها2
57.6يحق للذكور االنفصال عن أهلهم بعد بلوغ سن الرشد )18 سنة(3
46.4تطبيق الشريعة اإلسالمية على املسلمين في جوانب الحياة االجتماعية كافة4
45.1منع تعدد الزوجات في الدستور السوري الجديد5
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وفــي الحقيقــة، أن عــدم تفضيــل الشــباب لهــذه العبــارات )التوجهــات االجتماعيــة( يشــير إلــى ســيادة نمــط األســرة 
الســورية والتمســك بــه، وهــو املعتمــد فــي نســقه العــام علــى تقاليــد فيهــا الكثيــر مــن األعــراف االجتماعيــة والدينيــة. 
ذكر في موضوع انفصال الشباب عن أهاليهم أو زواجهم بمعزل عن رأي األهل واملقربين، وهو 

ُ
ولم تجر تجارب ت

ا غريبين عليهم. وهو ما ينطبق أيًضا على عدم تفضيل وجود قانون يمنع تعدد الزوجات، 
ً
ما يبدو فكرة وسلوك

وال ســيما أن البعــض قــد يــرى فيــه تجــاوًزا للنــص الدينــي مــن جهــة، وعــدم مراعــاة للحــاالت االســتثنائية والخاصــة 
فــي العالقــات الزوجيــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن نســبة املوافقــة علــى وجــود قانــون مدنــي يمنــع تعــدد الزوجــات 
ل القوانين املدنية الوضعية في مجتمع تحتل التشريعات 

ّ
بلغت )38.9 باملئة(، وُيعد هذا خطوة متقدمة نحو تمث

الدينية، في ما يخص األحوال الشــخصية، مســاحة كبيرة من قناعاته وســلوكه.

أمــا فــي مــا يتعلــق بتطبيــق الشــريعة اإلســالمية علــى املســلمين فــي جوانــب الحيــاة االجتماعيــة كافــة، فقــد لقــي هــذا 
ا 

ً
أيًضا نســبة كبيرة من عدم التفضيل، وال ســّيما أن الســوريين قد خبروا تجارب قريبة حاولت أن تفرض نمط

دينًيــا راديكالًيــا علــى الحيــاة االجتماعيــة فــي بعــض املناطــق، وكانــت نتائجهــا ســلبية.

يبقــى هنــاك بعــض العبــارات فــي القضايــا االجتماعيــة التــي كانــت مناصفــة بيــن التفضيــل وعدمــه، ولكــن بعضهــا 
كان لــه مؤشــرات إيجابيــة باعتقادنــا، وال ســّيما فــي مســألة »إلغــاء القوانيــن املخففــة ألحــكام جريمــة الشــرف 

ومعاقبــة مرتكبهــا« و« املســاواة بيــن األوالد الذكــور واإلنــاث فــي امليــراث«.

والجدول التالي يوضح هذه العبارات التي حازت درجة في املناصفة إلى حد كبير:

جدول رقم )4( يوضح القضايا االجتماعية متوسطة التفضيل

أفّضلالعبارة

 )باملئة(
69.9حضانة الطفل األنثى لألم حتى بلوغ سن الرشد )18 سنة(1
69.5وجود عقد اجتماعي مدني )يتوافق مع شرعة حقوق اإلنسان العاملية(2
63.3إلغاء القوانين املخففة ألحكام جريمة الشرف ومعاقبة مرتكبها3
61.5تطبيق الشريعة اإلسالمية على املسلمين في بعض نواحي الحياة االجتماعية )الزوا	- الطالق(4
56.1وجود عقد اجتماعي يجمع بين الشريعة اإلسالمية ومبادئ حقوق اإلنسان العاملية5
55.1وجود تشريع مختلط )ديني ومدني( للحياة االجتماعية6
53.8حضانة الطفل الذكر لألم حتى بلوغ سن الرشد )18 سنة(7
53.5وجود عقد اجتماعي يتوافق مع الشريعة اإلسالمية8
50وجود تشريعات اجتماعية خاصة بأصحا	 املذاهب واألديان األخرى9

46.6املساواة بين األوالد الذكور واإلناث في امليراث10

ا- تصورات الشبا	 السوري لسورية املستقبل من الناحية االقتصادية	 
ً
ثالث

ملعرفــة تصــورات الشــباب الســوري لســورية املســتقبل مــن الناحيــة االقتصاديــة وأهــم تفضيالتهــم فــي هــذا 
رحــت مجموعــة مــن العبــارات وعددهــا )7( عبــارات، تعّبــر عــن قضايــا اقتصايــة وتنمويــة تتعلــق 

ُ
الخصــوص، ط

باملجتمــع الســوري فــي املســتقبل، وطلــب مــن املبحوثيــن، أفــراد عينــة الدراســة، وضــع آرائهــم حــول هــذه القضايــا 
مــن جهــة التفضيــل أو عــدم التفضيــل أو عــدم االهتمــام.
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	 االقتصاد األمثل لسورية	 

ه سؤال حول شكل االقتصاد الذي يرغب الشباب أن تعتمده سورية في املستقبل. وقد أتت اإلجابات على  ُوّجِ
النحــو اآلتي:

جدول رقم )5( يوضح اتجاه العينة نحو االقتصاد األمثل لسورية املستقبل

النسبةاالقتصاد األمثل لسورية املستقبل

62.9االقتصاد املشترك )الدولة والخاص( هو األمثل لسورية1
59.3االقتصاد الحر هو األمثل لسورية املستقبل2
االقتصــاد االشــتراكي )رأســمالية الدولــة( هــو األمثــل لســورية 3

ملســتقبل ا
21.6

 للشــباب بين أشــكال االقتصاد املرغوب بنســبة )62.9 
ً

جاء االقتصاد املشــترك )الدولة والخاص( أعلى تفضيال
باملئة(، تاله االقتصاد الحر بنسبة )59.3 في املئة( مقابل االقتصاد االشتراكي )رأسمالية الدولة( بنسبة )21.6 

باملئــة(.

                    

عانــى الســوريون مــن تبعــات نمــط االقتصــاد االشــتراكي )رأســمالية الدولــة( طــوال حكــم النظــام الســوري فــي مــدة 
رئاســة حافــظ األســد ســورية، وهــو النمــط الــذي لــم تنتهجــه الحكومــات الســورية املتعاقبــة بالشــكل الصحيــح 

ّسســت منظومــة كبيــرة ومتشــابكة مــن الفســاد اإلداري واالقتصــادي.
ُ
»املســتورد«، فأ

ــا، فقــد حــاول اســتكمال عمليــة انفتــاح بــدأت بوادرهــا فــي تســعينيات 
ً
أمــا فــي مرحلــة تولــي بشــار األســد للحكــم وريث

القــرن املا�ســي، لكــن ظهــور طبقــة املتنفذيــن الجــدد مــن كبــار الضبــاط وأبنائهــم والذيــن فــي دائــرة العالقــات مــع 
ا اقتصادًيا لم تكن له مالمح واضحة، فتارة اعتمد اسم »اقتصاد السوق االجتماعي« 

ً
فروع األمن، كّرس نمط

ل صــورة ســلبية لــدى املواطــن الســوري عــن أنمــاط االقتصــاد التــي 
ّ
وتــارة أخــرى »االقتصــاد الحــر«، وهــذا شــك

ســادت خــالل عقــود مــن الزمــن.

وألن »االقتصــاد الحــر« يقلــص دور الدولــة فــي تــوازن املصالــح االقتصاديــة للفئــات االجتماعيــة املختلفــة، بنــاء 
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علــى تجــارب عامليــة عديــدة، فقــد كان الخيــار األمثــل بــرأي الشــباب، عينــة الدراســة، هــو وجــود نمــط اقتصــاد 
مشترك ال تسيطر عليه الدولة بل تكون بمثابة ناظم للقوانين في قطاعين يعمالن سوًيا »القطاع العام والقطاع 

الخــاص«.

، واملتغيــرات املســتقلة، لــم تكــن هنــاك فــروق ذات داللــة بيــن 
ً

وبالعالقــة بيــن االقتصــاد املشــترك، األعلــى تفضيــال
الذكور واإلناث بحسب متغير الجنس، أما بحسب متغير العمر فقد كانت هناك فروق ضئيلة لصالح الشريحة 
العمرية )24-29(، وهو ما يمكن أن نتفهمه ألن هذا الجيل هو جيل نشأ على اقتصاد سوري يتحكم بمعظمه 
رجــال األمــن والضبــاط واملقربــون مــن البطانــة الحاكمــة، وتــرّدد اســم »رامــي مخلــوف« كامبراطوريــة للربــح علــى 

حســاب فئــات وشــرائح الشــعب كافــة.

أمــا بحســب الحالــة االجتماعيــة فقــد كانــت هنــاك فــروق فــي التفضيــل لصالــح فئــة العازبيــن واملتزوجيــن، وكانــت 
هناك فروق واضحة »بحسب املستوى التعليمي« في التفضيل ألصحاب املستوى التعليمي املرتفع على حساب 
عــّد شــبه تخصصيــة 

ُ
املتوســط واملتدنــي )69.3-62.5-44.3 فــي املئــة( علــى التوالــي، وألن القضايــا االقتصاديــة ت

وتحتــاج إلــى جهــود لفهمهــا فقــد أتــى املســتوى التعليمــي املرتفــع أمــًرا طبيعًيــا فــي موضــوع التفضيــل.

وبحسب الحالة العملية، فقد كان هناك فروق واضحة بشكل كبير لصالح من يعملون بنسبة بلغت )72.2 في 
املئة( على حساب من ال يعملون بنسبة بلغت )40.1 باملئة(.

ــا لصالــح املقيميــن فــي لبنــان ومناطــق ســيطرة النظــام 
ً
وبحســب مــكان اإلقامــة الحالــي، فقــد تبيــن أن هنــاك فروق

ودول أوروبــا وإدلــب واألردن ومناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي، مقابــل انخفاضهــا فــي مناطــق املكــون الكــردي 
وتركيــا، وقــد نعــّد انخفاضهــا فــي تركيــا ومناطــق املكــون الكــردي راجًعــا إلــى التأثــر بنمــط االقتصــاد التركــي الحــر بمــا 
يتعلــق بالقاطنيــن فــي تركيــا، وتأثــًرا بالنمــوذج األميرـكـي فــي مناطــق املكــون الكــردي، منوهيــن إلــى ارتفــاع تفضيــل 

»االقتصــاد الحــر« فــي كليهمــا.

	 الضمانات االقتصادية واالجتماعية والصحية	 
شــمل هــذا املحــور قضايــا عــدة تتعلــق بالتأميــن الصحــي ومعونــات البطالــة ودعــم الحكومــة لســلع معينــة. وقــد 

جــاءت نســب التفضيــل فــي كل منهــا بنســبة كبيــرة.

الحليــب، 	  الســكر،  )الدقيــق والخبــز،  للمواطــن  للســلع األساســية  سياســة دعــم الحكومــة 
املحروقــات( الكهربــاء، 

فضــل أفــراد العينــة هــذه السياســات بنســبة )90.6 باملئــة(، مقابــل )2.9 فــي املئــة( لــم يفضلوهــا، ونســبة )6.5 فــي 
املئــة( منهــم غيــر مهتــم. والشــكل اآلتــي يوضــح هــذه النســب:
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والواقع يشــير إلى أن هذه النســب من التفضيل تتما�ســى مع نمط االقتصاد املشــترك، الذي يشــير إلى االقتصاد 
الرأســمالي الــذي يتميــز بهيمنــة امللكيــة الخاصــة علــى وســائل اإلنتــاج واملشــاريع التــي تســعى إلــى الربــح وتراكــم رأس 
املال بصفته قوة دافعة أساسية. في هذا النظام، تخضع األسواق لرقابة تنظيمية بدرجات متفاوتة، وتمارس 
ا على االقتصاد الكلي بشكل غير مباشر من خالل السياسات املالية والنقدية، بهدف مواجهة 

ً
الحكومات نفوذ

تاريخ دورات الطفرة أو الكســاد والبطالة وتفاوت الدخل في الرأســمالية، وفي هذا اإلطار توفر الحكومة أعداًدا 
متفاوتــة مــن املرافــق العامــة والخدمــات األساســية، ويقتصــر نشــاط الدولــة غالًبــا علــى توفيــر الســلع العامــة 

واملتطلبــات املدنيــة الشــاملة. ويشــمل ذلــك الرعايــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة املاديــة وإدارة األرا�ســي العامــة. 

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، لــم يكــن هنــاك فــروق ذات داللــة بالنســبة لكافــة املتغيــرات، باســتثناء مــكان 
اإلقامــة الحالــي الــذي كانــت النســبة األقــل فيــه لعينــة تركيــا )77 باملئــة(.

سياسة إعانة البطالة )راتب مالي معي�سي للمواطن العاطل عن العمل مقابل اشتراك شهري 	 
فــي فتــرات العمل(

فضــل أفــراد العينــة هــذه السياســات بنســبة )98.4 باملئــة(، مقابــل نســبة )1.1 فــي املئــة( لــم يفضلوهــا ونســبة 
)0.5باملئــة( منهــم غيــر مهتــم، والشــكل اآلتــي يوضــح هــذه النســب:
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يطمــح الشــباب الســوري إلــى ســبل حيــاة تشــابه الحيــاة فــي الــدول التــي توجــود فيهــا سياســات اجتماعيــة خاصــة 
بالشــرائح األقــل وفــرة فــي الحصــول علــى األعمــال بشــكل دائــم، وهــذا يتما�ســى مــع دعــم األفــراد فــي ضمــان حيــاة 

اقتصاديــة ومعيشــية فــي حدهــا املقبــول.

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، لــم توجــد فروقــات ذات داللــة بيــن العبــارة وجميــع املتغيــرات املســتقلة، فقــد 
كانت النسب شبه متساوية على مستوى الجنس والعمر ومكان اإلقامة واملستوى التعليمي والحالة االجتماعية 

والعمليــة.

ضمان التأمين الصحي لكل مواطن سوري	 

فضــل أفــراد العينــة هــذه السياســات بنســبة )93 باملئــة(، مقابــل نســبة )4.4 فــي املئــة( لــم يفضلوهــا، ونســبة )2.6 
في املئة( منهم غير مهتم، والشــكل اآلتي يوضح هذه النســب:

                  

إن مــن أســباب تقــدم املجتمعــات وجــود سياســات صحيــة تشــمل جميــع املواطنيــن، وهــو طمــوح لــدى الشــباب 
الســوري الــذي رأى، بحســب التفضيــل املرتفــع، أن مــن قــوام ســورية املســتقبل وجــود سياســات دعــم وضمــان 

صحــي.

وجــد فروقــات ذات داللــة بيــن العبــارة وجميــع املتغيــرات املســتقلة، فقــد 
ُ
وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، لــم ت

كانت النسب شبه متساوية في مستوى الجنس والعمر ومكان اإلقامة واملستوى التعليمي والحالة االجتماعية 
والعمليــة.

	 التنمية في سورية املستقبل	 
كانــت العبــارة املباشــرة ملوضــوع التنميــة هــي »انتهــاج سياســات التنميــة املســتدامة لــكل املحافظــات، يســهم 
بإقرارهــا وإدارتهــا أبنــاء املحافظــة«. وقــد جــاءت نســبة التفضيــل بنســبة )79.6 فــي املئــة( مقابــل نســبة )10.3 فــي 

املئــة( ال يفضلــون، ونســبة )10.1 فــي املئــة( غيــر مهتميــن، كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي اآلتــي:
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 واضًحــا فــي تحقيــق أهدافهــا، وجــرى 
ً

عانــت الخطــط التنمويــة التــي أقرتهــا الحكومــات املتعاقبــة فــي ســورية فشــال
، فكانــت عمليــة إفقــار للكثيــر مــن 

ً
تهميــش لبعــض املناطــق التــي كانــت معروفــة بنموهــا فــي مجــاالت الزراعــة مثــال

املناطــق علــى أســس سياســية فــي بعــض األحيــان، كمــا حصــل مــع إهمــال منطقــة الجزيــرة الســورية واملنطقــة 
الشــرقية وإهمــال األريــاف وتركــز اإلنفــاق التنمــوي علــى املــدن الرئيســية وبخاصــة فــي دمشــق وحلــب ودرعــا وإدلــب 
حتــى مــدن الســاحل، مــن هنــا قــد يكــون ســبب القبــول بالتنميــة املســتدامة عــل أســس محليــة خاصــة بــكل مدينــة 

عــّد عاليــة.
ُ
بشــكل مســتقل نســبًيا، فحــاز نســب تفضيــل ت

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، فقــد كان هنــاك فروقــات لصالــح الذكــور علــى اإلنــاث بحســب متغيــر الجنــس 
بلغت )81.5-77.8 باملئة(. أما بحسب العمر فقد كانت هناك فروقات لصالح الشريحة العمرية )24-29( على 
ذكــر فــي التفضيــل، إذ 

ُ
الشــريحتين األخريتيــن، وبالعالقــة مــع متغيــر الحالــة االجتماعيــة فلــم تكــن هنــاك فــروق ت

كانــت شــبه متقاربــة باســتثناء فئــة األرامــل بصفتهــا أقــل نســبة فــي التفضيــل.

وبالعالقــة مــع متغيــر املســتوى التعليمــي، فقــد كانــت الفــروق لصالــح أصحــاب املســتوى التعليمــي املرتفــع ثــم 
املتوسط ثم املتدني بنسبة )88.3-75.5-61.8 في املئة( على التوالي، كما كانت لصالح من يعملون مقابل من ال 

يعملــون بحســب متغيــر الحالــة العمليــة بنســبة )84.7 فــي املئــة( مقابــل نســبة )68.5 باملئــة(.

وبحســب متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي، فقــد كانــت النســب كلهــا متســاوية فــي التفضيــل باســتثناء مناطــق ســيطرة 
الجيــش الوطنــي التــي كانــت نســبة التفضيــل فيهــا ضئيلــة جــًدا )24 باملئــة(.

 	
رابًعا- تصورات الشبا	 السوري لسورية املستقبل من ناحية التعليم	 

ملعرفــة تصــورات الشــباب الســوري لســورية املســتقبل مــن الناحيــة التعليميــة وأهــم تفضيالتهــم فــي هــذا 
رحت مجموعة من العبارات وعددها )17( عبارة، تعبر عن تصورات مختلفة ألنماط وسياسات 

ُ
الخصوص، ط

لــب مــن املبحوثيــن، أفــراد عينــة الدراســة، وضــع آرائهــم حــول هــذه القضايــا مــن 
ُ
التعليــم فــي ســورية املســتقبل، وط

جهــة التفضيــل أو عــدم التفضيــل أو عــدم االهتمــام.

	 االختالط )الذكور واإلناث( في املراحل الدراسية	 
رح أربع عبارات تغطي هذا التصور، وهي:

ُ
ط
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وجود مدارس مختلطة في املرحلة االبتدائية	 

وجود مدارس مختلطة في املرحلة اإلعدادية	 

وجود مدارس مختلطة في املرحلة الثانوية	 

وجود جامعات للذكور وأخرى لإلناث	 

بّينــت النتائــج وجــود تفضيــل بنســبة عاليــة للمــدارس املختلطــة فــي املرحلــة االبتدائيــة بنســبة )78.4 باملئــة(، وبــدء 
تناقــص التفضيــل مــع املراحــل التاليــة. فقــد كانــت نســبة مــن يفضلــون ذلــك فــي املرحلــة اإلعداديــة )55.8 باملئــة(، 
وتناقصت إلى نســبة متدنية في املرحلة الثانوية )25.1باملئة(، والشــكل البياني التالي يوضح نســب التفضيالت:

                          

عبــر النســب الســابقة، يتضــح أن التحفــظ علــى االختــالط بيــن الذكــور واإلنــاث، فــي املــدارس، يــزداد كلمــا تقــدم 
العمر وأصبحوا في مرحلة الشباب، ويعود هذا األمر إلى البيئة السورية املحافظة عموًما، وفي قضايا االختالط 
 لــدى األهالــي، أمــا 

ً
فــي املــدارس تحديــًدا، فاالختــالط فــي مرحلــة الطفولــة حتــى نهايــة املرحلــة االبتدائيــة يبــدو مقبــوال

فــي املراحــل العمريــة املتتاليــة فهــو يدخــل فــي خانــة املحظــورات والتخــوف مــن العالقــات العاطفيــة التــي قــد تنشــأ 
مبكــًرا بيــن الشــباب.

ومــع ذلــك فــإن وجــود تفضيــل عــال لالختــالط فــي املرحلــة اإلعداديــة ُيعــد خطــوة متقدمــة، وال ســّيما أن النظــام 
التعليمــي الرســمي فــي ســورية لــم يكــن يوجــد فــي نظامــه مــدارس مختلطــة فــي هــذه املرحلــة.

أمــا بخصــوص التعليــم الجامعــي فلــم يفضــل الشــباب وجــود جامعــات منفصلــة للذكــور وأخــرى لإلنــاث، وكانــت 
نســبة مــن فضلــوا هــذا الخيــار )36.1 باملئــة(، ونســبة )4 فــي املئــة( لغيــر مهتميــن، مقابــل نســبة )59.9 فــي املئــة( لــم 
يفضلوا ذلك، وهذا يتما�سى عموًما مع سياسات التعليم التي كانت سائدة، مع مالحظة طفيفة في ارتفاع نسبة 
من يفضلون الجامعات املنفصلة، وقد كانت النسبة العليا في مناطق سيطرة الجيش الوطني، وهي ربما تكون 
قادمــة مــن طبيعــة املجتمــع املحافــظ هنــاك أو مــن التأثــر ببعــض األفــكار التــي ســادت أثنــاء الحــرب مــن قبــل بعــض 

التنظيمــات الراديكاليــة التــي لهــا مواقــف محافظــة فرضتهــا علــى الســكان.



31

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

                           

	 خصوصية الهويات القومية في التعليم	 
رحت عبارتان حول هذا املوضوع:

ُ
ط

وجود مدارس باللغة الخاصة باملكونات القومية األخرى )غير العربية( 	 

فضــل نســبة )56.3 فــي املئــة( مــن الشــباب هــذا الخيــار، مقابــل )32.7 فــي املئــة( لــم يفضلــوا ذلــك، ونســبة )11 فــي 
املئــة( منهــم مــن غيــر املهتميــن.

                          

عــد نســبة التفضيــل مقبولــة قياًســا بالقمــع الــذي مارســه النظــام طــوال عقــود بحــق الكثيــر مــن املكونــات 
ُ
وت

عــّد إيجابيــة، 
ُ
الســورية، وال ســّيما األكــراد منهــم، ومــع ذلــك فعلــى الرغــم مــن اعتقادنــا بــأن نســبة التفضيــل هنــا ت

لكــن التخــوف مــن الشــباب قــد يكــون نابًعــا مــن التوجــس مــن تقســيم ســورية ووجــود الحقــوق القوميــة واإلثنيــة 
مبــرًرا لهــذا التقســيم.

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، فقــد كانــت هنــاك فــروق فــي التفضيــل لصالــح اإلنــاث علــى الذكــور بنســبة 
)61.5-51 باملئة(. وبحسب متغير العمر فقد كانت هناك فروق لصالح الشريحة العمرية )18-23( بنسبة )69 
فــي املئــة( علــى حســاب شــريحة )24-29( بنســبة )62.9 فــي املئــة( وشــريحة )30-35( بنســبة )47.2 باملئــة(، ويبــدو 
أن الشــباب فــي الفئــة العمريــة األدنــى عمــًرا هــم األبعــد عــن حــدود األيديولوجيــا وصراعاتهــا، واألقــرب إلــى منــاخ 

الحقــوق واالنفتــاح.
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وبحســب متغيــر الحالــة االجتماعيــة، فقــد ُوجــدت فــروق فــي التفضيــل لصالــح العازبيــن واملتزوجيــن بنســب كبيرة، 
أمــا مــن حيــث متغيــر املســتوى التعليمــي فقــد كانــت الفــروق لصالــح املســتوى التعليمــي العالــي واملتوســط علــى 

حســاب املســتوى التعليمــي املتدنــي.
وُوجدت بعض الفروق بحسب الحالة العملية لفئة من يعملون والطالب على حساب فئة من ال يعملون.

وبحســب متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي، فقــد كانــت نســب التفضيــل العليــا لصالــح مناطــق املكــون الكــردي ولبنــان 
واألردن ووتركيا، مقابل انخفاضها تتالًيا في دول أوربا ومناطق سيطرة النظام وإدلب ومناطق سيطرة الجيش 

الوطنــي.

وجود جامعات باللغة الخاصة باملكونات القومية غير العربية	 

نالــت هــذه العبــارة نســبة ضئيلــة مــن التفضيــل، فقــد كانــت نســبة التفضيــل )41 باملئــة(، ونســبة عــدم التفضيــل 
)45 باملئــة(، ونســبة غيــر املهتميــن )14 باملئــة(.

                              

يمكــن القــول إن هنــاك رغبــة لــدى الشــباب فــي حريــة اختيــار املكونــات القوميــة لنمــط تعليمهــا وثقافتهــا بعــد عقود 
القمــع الثقافــي الــذي تهمشــت فيــه، ومــع أن نســبة التفضيــل هــي )41 باملئــة(، فإننــا نعّدهــا نســبة عاليــة فــي هــذا 
 فــي تشــويه واقــع تلــك املكونــات وبخاصــة املكــون الكــردي.

ً
امليــدان، وال ســّيما أن النظــام الســوري اشــتغل طويــال

وبالعالقة مع املتغيرات املستقلة كانت هناك فروق واضحة لصالح اإلناث على حساب الذكور في متغير الجنس، 
وبحســب متغيــر العمــر فقــد كانــت الفــروق لصالــح الشــريحة العمريــة )18-23( وهــي الشــريحة التــي عاشــت أيــام 
مــارس عليهــا أيديولوجيــا إقصــاء املكونــات القوميــة والعرقيــة األخــرى، وبحســب 

ُ
الثــورة والحــرب بعــد ذلــك، ولــم ت

متغير املستوى التعليمي، فقد كانت الفروق لصالح املستوى التعليمي املرتفع واملتوسط على حساب املستوى 
وجــد فــروق بحســب الحالــة العمليــة، أمــا بخصــوص متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي، فقــد 

ُ
التعليمــي املتدنــي، ولــم ت

كانــت النســبة العليــا فــي مناطــق املكــون الكــردي ومناطــق ســيطرة النظــام وتركيــا، علــى حســاب انخفاضهــا فــي 
 إلــى أدنــى نســبة تفضيــل فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي.

ً
املناطــق األخــرى وصــوال
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املواد الدينية في املراحل التعليمية	 

رحت في هذا املحور أربع عبارات تعبر عن املناهج الدينية ووجودها في مراحل التعليم، وهي:
ُ
ط

إلغاء مادة التربية الدينية من املناهج التربوية	 

وجود مدارس شرعية خاصة لكل من الذكور واإلناث	 

مادة التربية الدينية اختيارية وتثقيفية في املدارس بمراحلها كافة 	 

حسب درجتها في مفاضالت دخول الجامعة	 
ُ
مادة التربية الدينية أساسية وت

                       

اتضــح مــن النســب الســابقة وجــود اتجاهيــن، أحدهمــا فّضــل وجــود مــدارس شــرعية خاصــة بالجنســين، وهــو مــا 
 

ً
عــد تخصًصــا مســتقال

ُّ
كان ســائًدا قبــل الثــورة، وبقيــت نســبة تفضيلــه عاليــة 64.3 باملئــة، إن العلــوم الشــرعية ت

فــي معظــم الثقافــات وهــذا ينطبــق أيًضــا علــى الثقافــة اإلســالمية، ومــع ذلــك، وبحســب اعتقادنــا، فــإن وجــود هــذه 
ــدرس العلــوم األخــرى توازًيــا معــه، وذلــك للفائــدة العلميــة والتعابــر 

ُ
عــاد هيكلتــه، أو يجــب أن ت

ُ
املــدارس يجــب أن ت

بيــن املعــارف.

واالتجاه الثاني الذي بلغت نسبته )75.4 في املئة( فّضل بقاء مادة التربية الدينية في املناهج الدراسية، وفّضل 
حسب درجاتها ضمن املجموع املؤهل لدخول االختصاصات الجامعية، في وقت نعلم فيه أن في سورية ال 

ُ
أن ت

حسب مادة التربية الدينية من املجموع الكلي لطالب الشهادة الثانوية.
ُ
ت

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، فقــد كان هنــاك فروقــات طفيفــة لصالــح الذكــور علــى اإلنــاث بحســب متغيــر 
الجنس، أما بحســب املســتوى العمري فقد كانت الفروق لصالح الشــريحتين العمريتين )30-24/35-29( على 

حســاب الشــرحة العمريــة )23-18(.

ولم توجد فروق ذات داللة بحســب متغير الحالة االجتماعية، أما بحســب متغير املســتوى التعليمي فقد كانت 
هنــاك فــروق لصالــح املســتوى التعليمــي املرتفــع ثــم املتوســط علــى حســاب املســتوى التعليمــي املتدنــي، كمــا كانــت 
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هنــاك فــروق لصالــح مــن يعملــون مقابــل مــن ال يعملــون والطــالب، بحســب متغيــر الحالــة العمليــة.
وبحســب مــكان اإلقامــة الحالــي، فقــد كانــت نســب التفضيــل العليــا للمقيميــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام ولبنــان 
 إلــى أدنــى نســبة تفضيــل فــي مناطــق 

ً
واألردن ودول أوروبــا وإدلــب، مقابــل انخفاضهــا فــي املناطــق األخــرى وصــوال

املكــون الكــردي.

	 العالقة بين التعليم ونظام الحكم السيا�سي	 
جهت ثالث عبارات في هذا املحور: وُّ

حيادية املناهج الدراسية )التربية الوطنية، التاريخ( عن أيديولوجيا النظام السيا�سي الحاكم 	 

جــاءت نســبة التفضــل فــي هــذه العبــارة متوســطة وبلغــت )51.1 فــي املئــة( مقابــل )34.6 فــي املئــة( لــم يفضلوهــا 
و)14.3 فــي املئــة( منهــم غيــر مهتــم. 

                     

وقــد يعــود الســبب فــي تدنــي هــذه النســبة إلــى رغبــة الشــباب فــي ســرد تاريــخ الثــورة الســورية والقمــع واالعتقــال 
والتهجيــر الــذي مارســه النظــام الســوري الحالــي بحــق الســوريين، وهــو مــا يجــب أن يكــون مســتمًرا فــي كتــب التربيــة 
الوطنية والتاريخ، على اعتبار أن رؤية سورية املستقبل تتضمن سردية الثورة السورية وما أفرزته من تأثيرات 

كبيــرة علــى املكونــات الســورية كافــة.

حيادية الجامعات عن األحزا	 السياسية كافة	 

حازت هذه العبارة على أعلى نسبة تفضيل بين عبارات هذا املحور بنسبة )80.1 في املئة( مقابل )10.9 في املئة( 
ال يفضلون، و)9 في املئة( غير مهتمين.
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ويعــود ارتفــاع النســب هــذه بتصورنــا إلــى ســيطرة حــزب البعــث ومؤسســاته علــى الحيــاة الجامعيــة طــوال عقــود 
حكم البعث حتى اآلن، وهو ما كّرس املحسوبية والواسطة والوشاية وتصفية الحسابات الشخصية بناء على 

تلفيــق التهــم والتقاريــر، وهــو مــا طــال األســاتذة والطــالب علــى حــد ســواء.

وبالعالقة مع املتغيرات املستقلة، فقد كانت هناك فروق في التفضيل لدى الذكور على حساب اإلناث بحسب 
متغيــر الجنــس )87.5- 72.8 باملئــة(. أمــا بحســب متغيــر العمــر فقــد كانــت الفــروق لصالــح الشــريحتين العمريتيــن 
)30-24/35-29( علــى حســاب الشــرحة العمريــة )18-23(، وذلــك، فــي الغالــب، بســبب معايشــتهم التجربــة 
املباشــرة فــي تحويــل الجامعــات إلــى مــا يشــبه الفــروع األمنيــة زمــن البعــث، وهــذا ينطبــق علــى املســتوى التعليمــي إذ 
كانت النســبة أعلى لدى أصحاب التعليم املرتفع ثم املتوســط واملتدني، ولم توجد داللة فروق بحســب الحالة 

العمليــة بيــن مــن يعمــل ومــن ال يعمــل والطــالب.

وبحســب متغيــر اإلقامــة الحالــي، فكانــت النســب األعلــى تتالًيــا فــي األردن وإدلــب ومناطــق املكــون الكــردي ودول 
 إلــى أدنــى نســبة تفضيــل فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي.

ً
أوروبــا وتركيــا، وصــوال

إلغــاء اســتثناءات االنتســا	 إلــى الجامعــات كافــة )أبنــاء الشــهداء، أبنــاء أعضــاء الهيئــة التدريســية، االنتمــاء 
الحزبــي(

حــازت هــذه العبــارة علــى نســبة تفضيــل عاليــة )77.3 فــي املئــة( مقابــل )12.5 فــي املئــة( مــن عــدم التفضيــل و)10.2 
فــي املئــة( مــن غيــر املهتميــن.
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إن وجــود هــذه النســب يأتــي، بحســب اعتقادنــا، بســبب التجــاوزات الكبيــرة التــي كانــت فــي سياســيات القبــول 
الجامعــي، وكان مــن شــأنها حرمــان كثيــر مــن الطــالب مــن دخــول التخصــص الــذي يرغبــون فيــه، مقابــل إعطائــه 
لطالــب آخــر ألنــه ابــن شــهيد فــي أحــد الحــروب القديمــة أو ابــن أحــد األســاتذة الجامعييــن، وقــد مــرت مــدة، فــي 
الثمانينيــات مــن القــرن املا�ســي، علــى الجامعــات الســورية كان يدخــل الطالــب التخصــص الــذي يريــده إذا اتبــع 
 عــن اإليفــادات الخارجيــة التــي كانــت فــي غالبيتهــا 

ً
دورة فــي »القفــز املظلــي الشــبيبي« التابــع لحــزب البعــث، فضــال

قائمــة علــى الواســطات واملحســوبيات، وأدى ذلــك إلــى تخريــج جيــش مــن الجامعييــن مــن ذوي املســتوى العلمــي 
ــر علــى مهــن الكثيــر مثــل مهــن األطبــاء واملهندســين، وجعــل جامعــة دمشــق تتراجــع إلــى مراتــب 

ّ
الضحــل، وهــذا أث

متدنيــة فــي التصنيــف العالمــي للجامعــات.

	 أشكال جديدة في التعليم	 
قصُدنا بأشــكال التعليم الجديدة هو إيالء أهمية للتعليم غير الفيزيائي والرفع من قيمة التخصصات املهنية، 

في محاولة لفهم تقبل تغير القيمة االجتماعية للتخصص واملهنة املرتبطة به، وهنا قمنا بتوجيه عبارتين:

االعتمــاد علــى التعليــم االفترا�ســي بمــوازاة التعليــم الفيزيائــي، وقــد كانــت بنســبة تفضيــل بلغــت 	 
)68.6 باملئــة(

التركيــز علــى التعليــم الفنــي واملنهــي بمــا تتطلــب التنميــة املحليــة، وقــد كانــت بنســبة تفضيــل )76.4 	 
باملئــة(
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أرست التغيرات التي فرضها نظام الوقت والعمل والتعليم الكثير من التحوالت في نمط الحياة، فقد أصبحت 
دار من املنزل عبر شبكات اإلنترنت ولم يبق الوجود الفيزيائي ضرورًيا في بعض األعمال، وكذا 

ُ
الكثير من األعمال ت

ا بنمط التعليم الفيزيائي، بل أصبح التعليم 
ً
األمر بخصوص التعليم، فالحصول على الشهادات لم يبق مرتبط

االفترا�ســي موجــوًدا يأخــذ فيــه الــدارس شــهادته مــن أي مــكان فــي العالــم، وهــذا يبــرر تقّبــل الشــباب لهــذا النمــط 
ألنــه يواكــب وتيــرة التســارع بالتــوزاي مــع بقيــة املجتمعــات، وكذلــك فــإن التعليــم الفنــي واملنهــي وربطــه بمدخــالت 
ومخرجات عمليات التنمية من شأنه أن يفتح الكثير من التخصصات من ناحية، ومن ناحية أخرى يغير قيمة 
التخصص العلمي اجتماعًيا، فال يعود تقدير املهنة لتخصصات الطب والهندسة وما شاكلها فحسب، إنما ملا 
تفرضه طبيعة نجاح الفرد في مهنته وفائدتها له وملجتمعه، وهذا يبرر، بحسب تصورنا، هذه النسبة املرتفعة 

فــي التفضيــل.

ويجــدر بنــا التنويــه إلــى أن أدنــى نســبة فــي محــور التعليــم كانــت لوجــود مــدارس بلغــات أجنبيــة، وكانــت نســبة 
التفضيــل )36.8 باملئــة(، ولجــود جامعــات بلغــات أجنبيــة كانــت النســبة )42.6 باملئــة(.

خامًسا- تصورات الشبا	 السوري لسورية املستقبل من ناحية اإلعالم وأشكال التعبير	 
ملعرفــة تصــورات الشــباب الســوري لســورية املســتقبل مــن ناحيــة اإلعــالم وأشــكال التعبيــر وأهــم تفضيالتهــم فــي 
رحــت مجموعــة مــن العبــارات وعددهــا )11( عبــارة، تعبــر عــن تصــورات مختلفــة ملمارســة 

ُ
هــذا الخصــوص، ط

لب 
ُ
اإلعالم والقضايا التي يتناولها وينتقدها وحدود الحرية اإلعالمية وأشــكال التعبير في ســورية املســتقبل، وط

مــن املبحوثيــن، أفــراد عينــة الدراســة، وضــع آرائهــم حــول هــذه القضايــا مــن جهــة التفضيــل أو عــدم التفضيــل أو 
عــدم االهتمــام.

	 حرية اإلعالم	 
شــمل محــور اإلعــالم الكثيــر مــن العبــارات، وال ســّيما أن اإلعــالم يتقاطــع مــع العديــد مــن بوابــات النقــد فــي جوانبــه 
االقتصاديــة والسياســية وغيرهــا. وقــد شــمل هــذا املحــور عبــارة أساســية وســت عبــارات فرعيــة. وكانــت العبــارة 

الرئيســية هــي:

حرية اإلعالم بشتى أنواعه	 

وقد حازت نسبة تفضيل مرتفعة بلغت )91.3 باملئة(، مقابل )7.7 في املئة( من الذين ال يفضلون، و)1 في املئة( 
من غير املهتمين، كما يتوضح من الشكل البياني اآلتي:
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عانــى اإلعــالم فــي ســورية، قبــل وأثنــاء الثــورة، جملــة صعوبــات تتعلــق بالرقابــة وعــدم حريــة النشــر فــي كل القضايــا 
التــي تتعلــق بالتجــاوزات علــى املســتويات السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة وغيرهــا، وهــذا غّيــب دور اإلعــالم فــي 

ســورية بصفتهــا ســلطة رابعــة فــي ظــل نظــام دكتاتــوري يســيطر عليــه اإلعــالم الرســمي بوســائطه كافــة.

وبالعالقــة مــع املتغيــرات املســتقلة، ُوجــدت فــروق طفيفــة لصالــح الذكــور علــى اإلنــاث بحســب متغيــر الجنــس 
)94.5-88 باملئــة(. وبحســب العمــر فقــد كان هنــاك فــروق فــي التفضيــل لصالــح الفئــة العمريــة )30-35( علــى 
حساب الفئتين األخريين، بسبب معاناة هذا الجيل القمع اإلعالمي املرافق للقمع في مستويات أخرى في الحياة 

العامــة.
وبحسب متغير املستوى التعليمي، كانت النسبة أعلى لدى أصحاب التعليم املرتفع ثم املتوسط واملتدني، ولم 

توجد فروق ذات داللة حسب متغير الحالة االجتماعية والحالة العملية.

وبحســب مــكان اإلقامــة، وعلــى الرغــم مــن ارتفاعهــا فــي جميــع املناطــق، لكــن ُوجــدت فــروق لصالــح املقيميــن فــي 
أوروبــا ولبنــان واألردن ومناطــق ســيطرة النظــام وإدلــب ومناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي، علــى حســاب املقيميــن 

فــي تركيــا ومناطــق املكــون الكــردي.

أما في ما يخص العبارات الفرعية الســت، فقد كانت تتعلق بجوانب مختلفة من ممارســة اإلعالم، وقد حازت 
جميعهــا نســب تفضيــل عاليــة:

وجود صحف مستقلة عن الصحف الرسمية للحكومة	 

وجود محطات تلفزيونية وإذاعية مستقلة عن إعالم الحكومة	 

حرية نقد القضاء واألحكام	 

حرية نقد األداء السيا�سي للحكومات	 

حرية نقد األجهزة األمنية	 

حرية نقد األداء االقتصادي للحكومات	 
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كان غيــاب فاعليــة اإلعــالم، بصفتهــا ســلطة رابعــة خــالل عقــود حكــم البعــث الطويلــة فــي ســورية، دافًعــا قوًيــا 
الرتفــاع اتجــاه نســبة التفضيــل لــدى الشــباب الســوري حــول الــدور الحقيقــي الــذي يجــب أن يمارســه اإلعــالم 
بوسائطه كافة، وال سّيما تلك املتعلقة بنقد كل ما يتعلق بالحياة العامة والسياسيات الحكومية وآليات عمل 

الســلطات املختلفــة.

ولذلــك فقــد كانــت أعلــى نســبة تفضيــل، بيــن كل التفضيــالت املرتفعــة جــًدا، هــي »وجــود صحــف مســتقلة عــن 
الصحــف الرســمية للحكومــة« بنســبة )94.8 باملئــة(، و«وجــود محطــات تلفزيونيــة وإذاعيــة مســتقلة عــن إعــالم 
الحكومة« بنسبة )92.4 باملئة(. وهذا يرشدنا إلى عقود رقابة األقالم الناقدة والحرة، من نظام البعث الشمولي 

فــي ســورية.

	 حرية الرأي والتعبير	 
وقد ُضّمن هذا املحور أربع عبارات هي:

حرية التعبير عن الرأي غير املشروطة وفق ما يحدده الدستور )70.3 باملئة(	 

حرية النشر حول قضايا املجتمع والدولة وفق ما يحدده الدستور )78.3 باملئة(	 

حرية النشــر والتعبير في وســائل اإلعالم البديل )فيســبوك، توتير، .... الخ( وفق ما يحدده الدســتور 	 
)75.1 باملئة(
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ا مع حرية اإلعالم، كان االتجاه نحو التفضيل في قضايا حرية الرأي والتعبير مرتفًعا أيًضا، وهذا يفســر 
ً
ارتباط

ســّجل تحــت اســم »قضايــا الــرأي والتعبيــر« فــي ظــل النظــام البعثــي 
ُ
سياســة كــم األفــواه واالعتقــاالت التــي كانــت ت

الدكتاتــوري.

	 عدم الرقابة على نشر الكتب	 

                                  

فــي موضــوع عــدم الرقابــة علــى نشــر الكتــب، لــم تفضــل نســبة )60.3 فــي املئــة( غيــاب الرقابــة علــى نشــر الكتــب، 
مقابــل نســبة )28.1 فــي املئــة( مــن عينــة الدراســة فضلتهــا، ونســبة )11.6 فــي املئــة( مــن غيــر املهتميــن، وقــد يكــون 
السبب في ذلك خشية الشباب نشر كتب من شأنها اإلساءة إلى تاريخ أو دين أو ثقافة ما، أو العادات والتقاليد 
الخاصــة بثقافــة املجتمــع، باإلضافــة إلــى التاريــخ الطويــل مــن املنــع والرقابــة الــذي عــاش فيــه مجتمعنــا الســوري 
كغيره من املجتمعات املشابهة بنظام حكمها الدكتاتوري، ورّسخ أموًرا عدة ما تزال عالقة في تصوراتنا، ومنها 

موضــوع الرقابــة وعــدم حريــة نشــر الكتــب، وهــو مؤشــر إلــى أن قيمــة الحريــة لــم تبلــغ مســتوى عصرًيــا بعــد.
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سادًسا- الدولة السورية وهويتها في املستقبل	 

ُيعّد موضوع الهوية في سورية من املوضوعات اإلشكالية في مجال الفكر السيا�سي واملمارسات السياسية لدى 
معظم التيارات السياسية الرئيسية )القومية العربية، اإلسالمية، االشتراكية، اليسارية،القومية االجتماعية 
الســورية،(، التــي تتضمــن مجموعــة مــن املغالطــات السياســية والثقافيــة حــول املحــددات واملرجعيــات الخاصــة 
بهــا، إلــى حــد يمكــن القــول فيــه: أن ســورية تعيــش أزمــة هويــة وطنيــة واضحــة املعالــم، فهــي أزمــة مركبــة ومعقــدة 
من خالل تعبير السوريين عن أنفسهم في الفضاء السوري بهويات مختلفة ) قومية، دينية، مذهبية، طائفية، 

عشــائرية، وطنيــة، أيديولوجيــة(.

بعد ظهور الدولة الســورية، بحدودها السياســية املتعارف عليها في اتفاقية )ســايكس بيكو( عام 1916، برزت 
املرجعيــة العربيــة مــن دون القطــع مــع املرجعيــة اإلســالمية، مــن خــالل مــا ُيســمى )الثــورة العربيــة( التــي قادهــا 
الشــريف حســين بصفتــه قائــد مســلم عربــي ضــد الحكــم اإلســالمي العثمانــي، بالتحالــف مــع فرنســا وبريطانيــا، 
حيــث تأسســت اململكــة العربيــة الســورية بقيــادة امللــك فيصــل األول عــام 1920، مــن دون األخــذ بالحســبان 
الخصائــَص الثقافيــة والديموغرافيــة للمواطنيــن املوجوديــن فــي هــذا الكيــان السيا�ســي الوليــد، التــي لــم تســتمر 

، إذ قامــت فرنســا بفــرض انتدابهــا علــى ســورية.
ً

طويــال

ظهــرت أولــى مالمــح هويــة ســورية خالصــة، فــي املؤتمــر الســوري العــام )1918 – 1920(، إذ كان الشــعار الرئيــس 
للمؤتمــر )ســورية للســوريين( ضمــن دولــة وطنيــة معاصــرة، متماهيــة مــع النمــط األوروبــي للدولــة الحديثــة.

اســتمرت الهوية الوطنية الســورية بالتبلور، في مرحلة االنتداب الفرن�ســي، وتجســدت بالثورة الســورية الكبرى 
عام 1925، ببعدها الديمقراطي من خالل تأييد مبادئ الثورة الفرنسية وحقوق اإلنسان في الحرية واملساواة 
واإلخــاء، فأخــذت تتشــكل هويــة ســورية علــى مســتوى الشــعور بالخصوصيــة، إلــى جانــب بــروز هويــات فرعيــة 
ذات بعــد طائفــي، اســتندت إليهــا فرنســا باإلعــالن عــن دول املشــرق )دولــة ســورية فــي دمشــق، ودولــة العلوييــن فــي 

الالذقيــة، ودولــة الــدروز فــي الســويداء، ودولــة حلــب(.

مــع بدايــة االســتقالل تبلــورت الهويــة الوطنيــة الســورية ببعدهــا العربــي بشــكل واضــح، عبــر قــوى ليبراليــة )حــزب 
الشعب والكتلة الوطنية( وعبر التأسيس لدولة وطنية ديمقراطية تعددية، لكن الوقت لم يسعفها بالتجذر في 
املجتمع السوري، حتى بدأت سلسلة من االنقالبات العسكرية )1949-1954(، باإلضافة إلى بروز ثالث هويات 
ذات طابــع أيديولوجــي عملــت علــى تفكيــك الهويــة الوطنيــة الســورية، ابتــداء بالهويــة اإلســالمية التــي تســتند إلــى 
عقيدة الصراع الديني الحضاري العالمي، والهوية االشتراكية ذات الصبغة األممية، والهوية القومية العربية 
 من ســورية ولبنان 

ً
املســتندة إلى مشــروع قومي عربي وحدوي وهمي، و الهوية القومية الســورية التي تشــمل كال

واألردن وفلســطين والعــراق.

تجســد مشــروع الهويــة القوميــة العربيــة الوهميــة بانقــالب عســكري مــن ضبــاط البعــث والناصرييــن عــام 1963، 
وانفراد ضباط البعث بالسلطة في ما بعد، فوضع حزب البعث تصوًرا تخيلًيا ملفهوم الهوية العربية، هارًبا من 
كل مــا يتعلــق بالهويــة الســورية، وعــّد كل مــن يعــارض تصــوره القومــي العروبــي التخيلــي عــن الهويــة العربيــة ليــس 

بمواطــن، ويحــق للدولــة إبعــاده، كمــا جــاء فــي املــادة )11( مــن املبــادئ العامــة لحزب البعث.

سادت الهوية القومية العربية في سورية، مقابل تنحي الهوية الوطنية السورية، كشكل من أشكال الهروب من 
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املســتحقات الوطنيــة، وبخاصــة بانقــالب األســد األب عــام 1970، إذ كــّرس هويــة قوميــة عربيــة متخيلــة شــكلية، 
قســرًيا علــى مجمــوع املواطنيــن، مــن خــالل االنتســاب إلــى تنظيمــات سياســية قســرًيا )طالئــع البعــث، وشــبيبة 
زلــت الهويــة بالتنظيمــات 

ُ
الثــورة، وحــزب البعــث، والتنظيمــات الشــعبية والنقابيــة الرديفــة لحــزب البعــث(، واخت

زلت باألسد نفسه، بعد رفع شعار »سورية األسد«، و«قائدنا لألبد حافظ 
ُ
البعثية ذاتها، وفي الثمانينيات، اخت

األســد«، وفــي الوقــت نفســه ُدعمــت التيــارات اإلســالمية التقليديــة، غيــر السياســية والداعمــة للنظــام، مــن خــالل 
تقديــم التســهيالت الالزمــة لبنــاء أعــداد كبيــرة جــًدا مــن املســاجد ومعاهــد تحفيــظ القــرآن واملعاهــد والجامعــات 

اإلســالمية التعليميــة .

 انطلقــت الثــورة الســورية 2011 رافعــة هويــة وطنيــة ســورية بامتيــاز فــي أشــهرها الســتة األولــى، فحــاول الشــباب 
الســوري بلــورة هويــة وطنيــة ســورية جامعــة للســوريين، عبــر شــعاراتهم الرئيســية )ثورتنــا ثــورة لــكل الســوريين( 
طلقت على أيام الُجمع للتظاهرات الســلمية، ولكنها 

ُ
أو عبر التســميات الوطنية الجامعة للســوريين كافة، التي أ

حت الثــورة، واندلعــت الحــرب فــي ســورية، وبــرزت الهويــات الفرعيــة ذات البعــد الدينــي، 
ّ
 فتســل

ً
لــم تــدم طويــال

واملذهبــي، والطائفــي، والعرقــي والجغرافــي.

اســتناًدا إلــى هــذا الواقــع السيا�ســي املتصــدع للهويــة الســورية، حاولنــا التعــرف إلــى تصــورات الشــباب الســوري 
	 للهويــة املفضلــة لســورية فــي املســتقبل ودوائــر االنتمــاء املرغوبــة منهــم.

	               االسم املفضل لسورية املستقبل
جدول رقم )6( يوضح االسم املفضل لسورية املستقبل عند أفراد العينة

املجموعال أفضل غير مهتم أفضل العبارةالرقم 

35100 56.68.4الجمهورية العربية السورية1
21.48.869.9100الجمهورية السورية2
16.114.369.6100الجمهورية اإلسالمية السورية3

                                    

                                       

وفًقــا للبيانــات فــي الجــدول رقــم )6(، تبيــن أن النســبة األعلــى مــن الشــباب عينــة الدراســة تبلــغ )56.6 فــي املئــة( مــن 
الشــباب وافقــوا علــى االســتمرار فــي االســم الحالــي لســورية باملســتقبل »الجمهوريــة العربيــة الســورية«، مقابــل 
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نسبة )21.4 في املئة( من الشباب فّضلوا »الجمهورية السورية«، واسم »الجمهورية اإلسالمية السورية« حاز 
نســبة )16.1 باملئــة(.

علًمــا أن اســم »الجمهوريــة الســورية« بقــي منــذ االســتقالل 1946 حتــى انقــالب االنفصــال الســوري عــن 
طلــق اســم »الجمهوريــة العربيــة 

ُ
مصــر1961، باســتثناء مرحلــة الوحــدة مــع مصــر مــن 1956إلــى 1961، إذ أ

املتحــدة«، ومــن تاريــخ االنفصــال 1961 حتــى تاريــخ إنجــاز البحــث 2020 التســمية الرســمية هــي »الجمهوريــة 
الســورية«. العربيــة 

بعد الثورة السورية عام 2011، طالب العديد من السوريين املعارضين بالعودة إلى التسمية األولى »الجمهورية 
السورية« بما فيه رفع العلم السوري الذي كان في تلك املرحلة في التطاهرات واملناسبات الوطنية والسياسية، 

وباعتماده علًما للمعارضة السورية.

أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة بيــن مــكان اإلقامــة الحالــي ألفــراد عينــة الدراســة، واالتجاهــات 
نحو االسم املفضل لسورية في املستقبل، عبر النسب اآلتية، )81 في املئة( من الشباب عينة الدراسة املقيمين 
فــي تركيــا، و)72 فــي املئــة( مــن املقيميــن فــي إدلــب وريفهــا، و)66 فــي املئــة( فــي بلــدان أوروبــا، و)65 فــي املئــة( مــن 
املقيميــن فــي األردن فضلــوا الجمهوريــة العربيــة الســورية مقابــل )58 فــي املئــة( مــن املقيميــن فــي مناطــق النظــام 
السوري، و)40 في املئة( من املقيمين في لبنان، بينما فضلت نسبة )6 في املئة( من املكون الكردي واملقيمين في 
مناطــق ســيطرة قــوات »PYD« الكرديــة، وهــذا يعــود إلــى التوجهــات السياســية الرئيســية فــي التيــارات السياســية 
لة للمكون الكردي في سورية، وفيهم املمثلون في اللجنة الدستورية املكلفة بوضع دستور جديد لسورية،  ِ

ّ
املمث

فقــد طالبــوا بتبنــي اســم »الجمهوريــة الســورية« فــي الدســتور الجديــد وحــذف صفــة العربيــة إلبعادهــا عــن أي 
تصنيــف قومــي أو دينــي.

وتبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة بيــن الحالــة املهنيــة ألفــراد عينــة الدراســة وهــذه التســمية، فقــد تركــزت النســبة 
األعلــى لــدى العاطليــن عــن العمــل بنســبة )63 باملئــة(، وبنســبة )57 فــي املئــة( لــدى العامليــن، مقابــل انخفــاض 
النســبة لدى الطالب فبلغت )34 باملئة(. وهذا يشــير إلى تقبل الطلبة بســبب تجربتهم السياســية القصيرة، التي 
أمضوها في الثورة السورية عام 2011، فصار لديهم قبول التغيير أكثر منه لدى الكبار، وبخاصة في ما يتعلق 

بالرمــوز الوطنيــة.

وتبين وجود عالقة بين متغير حجم األســرة وهذه التســمية، إذ تركز النســبة العليا لألســر الكبيرة بنســبة )71 في 
املئة( لألسر التي عدد أفرادها 7 فأكثر، وتلتها نسبة )67 في املئة( لألسر التي عدد أفرادها )4-6(، ونسبة )54 في 
املئــة( لألســر التــي ليــس لديهــا أبنــاء، وبخصــوص متغيــر العمــر وجدنــا النســبة العليــا )64 فــي املئــة( تركــزت فــي الفئــة 

العمرية )35-30(.

وحــظ عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــة ذات دالل بيــن متغيــرات )الجنــس، والحالــة االجتماعيــة، واملســتوى 
ُ
ول

التعليمــي( وهــذه التســمية. )راجــع ملحــق الجــداول(
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	 دوائر انتماء السوريين	 

جدول رقم )7( يوضح اتجاهات االنتماء عند أفراد العينة

املجموعال أفضلغير مهتمأفضل العبارة الرقم 

56.613.130.3100ُيعّد الشعب السوري جزء من العالم العربي1
77.15.617.3100ُيعّد الشعب السوري جزء من العالم اإلسالمي2
 بحد ذاته3

ً
758.116.9100 ُيعّد الشعب السوري متعدد القوميات ومستقال

           

لــة عبــارة »إن الشــعب الســوري  وفًقــا للبيانــات فــي الجــدول رقــم )7( جــاءت النســبة األعلــى )77.1 فــي املئــة( مفّضِ
ضلــت عبــارة »الشــعب الســوري متعــدد 

ُ
جــزء مــن العالــم اإلســالمي«، وبنســبة متقاربــة جــًدا منهــا )75 فــي املئــة( ف

القوميــات ومســتقل بذاتــه«، مقابــل نســبة )56.6 فــي املئــة( فّضلــت أن يكــون الشــعب الســوري جــزء مــن العالــم 
العربــي.

الحالــة الطبيعيــة أن ُيوجــد املواطــن الســوري مثــل غيــره مــن املواطنيــن فــي العالــم، فــي شــبكة مــن االنتمــاءات 
والتصنيفــات، التــي مــن املفتــرض أال تتعــارض أو تتناقــض مــع االنتمــاء الرئيــس بصفتــه مواطًنــا فــي دولــة القانــون 
) املواطنــة(، ومــن الطبيعــي أن تتكامــل وتتســاند مــع بعضهــا البعــض فالســوري دينًيــا هــو )املســلم، واملســيحي، 
واليهودي(، وقومًيا هو ) العربي، والكردي، والتركماني، والشرك�سي، واألرمني ...الخ(، واملسلم مذهبًيا هو ) السني، 
والعلــوي، والــدرزي، واإلســماعيلي، والشــيعي ...الــخ(، واملســيحي هــو )األرثوذكــس، والكاثوليــك، والبروتســتانت، 
واملوارنــة، والالتيــن ...الــخ(، وكل هــذه االنتمــاءات ُيفتــرض بهــا أال تتعــارض طاملــا أنهــا تنتمــي إلــى االنتمــاء الســوري 

الرئي�ســي، مواطــن لــه الحقــوق والواجبــات الواحــدة فــي دولــة املواطنــة.

أما بخصوص العالقة بين متغير مكان اإلقامة الحالي للشباب عينة الدراسة وتفضيل عبارة »الشعب السوري 
جــزء مــن العالــم اإلســالمي«، فجــاءت النســبة األعلــى فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي الســوري وبلغــت 94 
باملئــة، تلتهــا نســبة 90 باملئــة فــي مناطــق النظــام الســوري، تلتهــا نســبة 88 باملئــة فــي مناطــق إدلــب وريفهــا، تليتــا 
نســبة 85 باملئــة فــي بلــدان أوروبــا ونســبة 83 باملئــة فــي األردن، ونســبة 82 باملئــة فــي تركيــا، وهــي نســب متقاربــة إلــى 
حــد مــا، باســتثناء نســبة 66 باملئــة فــي لبنــان، وأقــل نســبة كانــت 29 باملئــة لــدى املكــون الكــردي فــي مناطــق ســيطرة 
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»«PYD«.« وهــذه النتائــج تشــير إلــى تأثــر الشــباب الســوري بالثقافــة السياســية القيمّيــة فــي املناطــق املوجــودون 
نشــئت مؤسســات 

ُ
فيهــا، فالنســبة املنخفضــة ُوجــدت فــي مناطــق ســيطرة قــوات »«PYD«« املكــون الكــردي حيــث أ

ثقافيــة وسياســية تابعــة إلــى مــا يســمى بــاإلدارة الذاتيــة، نحــت باتجــاه الثقافــة العلمانيــة والقطــع مــع األديــان 
والقوميــة العربيــة.

أما بخصوص متغيرات )الجنس، والحالة االجتماعية، وعدد أفراد األسرة، واملستوى التعليمي، والحالة املنهي( 
فلم نلحظ عالقة ارتباطية ذات داللة تفضل أن يكون الشعب السوري جزء من العالم اإلنساني.

أما العالقة بين متغيرات الدراسة ومن فضل عبارة أن الشعب السوري متعدد القوميات ومستقل بحد ذاته، 
وحــظ وجــود عالقــة ذات داللــة بيــن الفئــة العمريــة وهــذا التفضيــل، فالنســبة األعلــى )84 فــي املئــة( كانــت 

ُ
فقــد ل

لــدى الفئــة العمريــة األولــى ) 18-23(، ونســبة )75 فــي املئــة( كانــت لــدى الفئــة العمريــة ) 24-29(، والنســبة األقــل 
)71 فــي املئــة( كانــت لــدى الفئــة العمريــة ) 30-35(. وهــذا يشــير أن الفئــة العمريــة األولــى يمكــن القــول عنهــا: إنهــا 
نشــأت فــي خضــم الثــورة الســورية وأحداثهــا، ومــن الطبيعــي أن تتشــرب مــن املنــاخ السيا�ســي الســوري املعــارض 
املتجه نحو هوّية سورية صرفة، وهذا يعكس مناخات املعارضة ألن غالبية الشباب السوري، عينة الدراسة، 

يقيمــون خــارج مناطــق ســيطرة النظــام.

وتبيــن وجــود عالقــة بيــن مــكان اإلقامــة الحالــي للشــباب، عينــة الدراســة، وهــذا التفضيــل، فالنســبة األعلــى )97 
فــي املئــة( كانــت لــدى املقيميــن فــي مناطــق ســيطرة قــوات »«PYD«« املكــون الكــردي وتلتهــا نســبة )88 فــي املئــة( فــي 
األردن ونســبة )81 فــي املئــة( فــي أوروبــا، ونســبة )77 فــي املئــة( فــي لبنــان، ونســبة )71 فــي املئــة( فــي مناطــق النظــام 
ونسبة )64 في املئة( في مناطق الجيش الوطني، والنسبة األقل )57 في املئة( في تركيا. وهذه النتائج طبيعية إذا 
علمنــا التوجــه الرئي�ســي لتيــارات املكــون الكــردي السياســية مــن أجــل حــذف صفــة العربيــة عــن الشــعب الســوري 

واالكتفــاء بصفــة الســوري فقــط.

أما متغير الحالة املهنية فكان بنسبة )82 في املئة( لدى الطالب وبنسب متقاربة جًدا لدى غير العاملين فبلغت 
)74 فــي املئــة( و)73 فــي املئــة( لــدى العامليــن، وهــذا ألن الطــالب وجــدوا أنفســهم فــي أنســاق سياســية تدعــو إلــى 

الهويــة الســورية الصرفــة بعــد الثــورة وأحداثهــا.

وتبيــن عــدم وجــود عالقــة دالــة بيــن متغيــرات )الحالــة االجتماعيــة، وعــدد أفــراد األســرة، واملســتوى التعليمــي، 
 بذاتــه، )راجــع ملحــق الجــداول(

ً
والفئــة العمريــة( وعــّد الشــعب الســوري متعــدد القوميــات ومســتقال

هذه النتائج تقدم مؤشرات تدل على ارتباطها بالصراع السوري الذي اتخذ طابًعا مذهبًيا بعد عسكرة الثورة 
السورية عبر أسلمة الجزء األكبر من الفصائل، ثم سيطرة مجموعات راديكالية على املناطق التي خرجت عن 
ســيطرة النظــام، وضمــن هــذه األجــواء، حتــى املجموعــات التــي التجــأت إلــى أوروبــا، ازداد تشــددها الدينــي رّد فعــل 
من جهة، ونتيجة لنشاط مجموعات اإلسالم السيا�سي، التي تقوم بالتحريض وبث الخوف بين السوريين من 
أن يفقــدوا هويتهــم الدينيــة وتدعوهــم للتمســك بهــا، مــن جهــة أخــرى. وبســبب كــون النســبة العليــا مــن املهجريــن 
السوريين يقيمون في تركيا بصفته بلًدا إسالمًيا، حيث قدمت تركيا خدمات للسوريين أفضل بكثير من الدول 

العربيــة )لبنــان، مصــر، األردن، وغيرهــا( باســتثناء الســودان.

أمــا تراجــع االنتمــاء العربــي إلــى الدرجــة الثانيــة بعــد االنتمــاء اإلســالمي واالنتمــاء الســوري، فقــد يعــود إلــى تشــدق 
النظام الســوري االســتبدادي بالقومية العربية طوال خمســين عاًما من االســتبداد، وكذلك بســبب عّد موقف 
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الــدول العربيــة موقًفــا غيــر مقبــول مــن أغلبيــة الســوريين، فاملواليــن للنظــام الســوري ينعتــون الــدول العربيــة 
نعت من املعارضين الســوريين للنظام الســوري 

ُ
باملتآمرة على ســورية بصفته نظاًما ودولة، وفي الوقت نفســه ت

بأنها خذلت الثورة السورية وتآمرت عليها، وبالتالي كان عدم القدرة على الفصل بين االنتماء العربي وسياسات 
األنظمــة العربيــة املتغيــرة نحــو الثــورة والنظــام.

	 الدولة السورية املفضلة في املستقبل	 
جدول رقم )8( يوضح هوية دولة سورية املستقبل عند أفراد العينة

املجموعال أفضلغير مهتمأفّضلالعبارة

59.415.125.5100استبعاد جميع األيديولوجيات من هوية الدولة السورية1
69.87.922.4100استبعاد األديان من هوية الدولة السورية2
83.87.48.9100التزام الدولة بالشرعية الدولية لحقوق اإلنسان3
دولــة تضمــن الحقــوق لجميــع املواطنيــن بغــض النظــر عــن جنســيتهم وقوميتهــم 4

وأديانهــم )دولــة املواطنــة(
92.15.42.5100

79.19.311.6100إعطاء املكونات القومية األخرى حقوقهاالثقافية5
26.4568.6100قيام دولة كردية مستقلة6
86.92.510.6100اللغة الرسمية لسورية هي اللغة العربية7
78.19.312.6100وحدة األرا�سي السورية كما كانت عليه قبل عام 82011

          

جــاءت باملرتبــة األولــى عبــارة »دولــة تضمــن الحقــوق لجميــع املواطنيــن بغــض النظــر عــن جنســيتهم وقوميتهــم . 1
وأديانهــن )دولــة املواطنــة(« وفضلتهــا نســبة 92باملئــة، ورفضتهــا نســبة 2.5 باملئــة. وتبيــن أن ملتغيــر الجنــس عالقــة 
ذات داللة في هذا التفضيل فقد فضلتها من اإلناث )99 في املئة( مقابل )85 في املئة( من الذكور، ومن املعروف 
أن دولــة املواطنــة تضمــن الحقــوق والواجبــات املتســاوية إلــى حــد كبيــر بيــن الجنســين، لذلــك يمكــن تفســير ارتفــاع 

نســبة التفضيــل لــدى االنــاث أكثــر مــن الذكــور.

وكذلــك ملتغيــر املســتوى التعليمــي عالقــة ذات داللــة، إذ جــاءت نســبة )92.5( باملئــة لــدى فئــة املســتوى الجامعــي 
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فمــا فــوق، مقابــل )85 فــي املئــة( لــدى مســتوى اإلعــدادي فمــا دون، ونســبة )85 فــي املئــة( لــدى مســتوى الثانــوي. 
وهذا مؤشر إلى دور التعليم العالي في تعزيز الثقافة القانونية التي تؤكد الحقوق الواحدة استناًدا إلى املواطنة 

فقــط.

وكذلــك ملتغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي للشــباب عينــة الدراســة عالقــة ذات داللــة، حيــث جــاءت النســب مرتفعــة فــي 
معظــم مناطــق وجــود الســوريين، باســتثناء مناطــق الجيــش الوطنــي بنســبة )67 فــي املئــة( مقابــل نســبة )100 فــي 
املئة( لدى املقيمين في األردن، تلتها نسبة )97 في املئة( في مناطق النظام السوري وأوروبا، ونسبة )94 في املئة( 
في إدلب وريفها وتركيا، ونسبة )90 في املئة( في مناطق سيطرة »«PYD«« املكون الكردي. وانخفاض النسبة في 
مناطــق الجيــش الوطنــي الســوري يعــود إلــى الخلفيــة الدينيــة اإلســالمية ملعظــم فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري 

وبعدهــا عــن الثقافــة الحقوقيــة فــي مــا يخــص املواطــن.

ذكــر بخصــوص متغيــرات )العمــر، والحالــة االجتماعيــة، وعــدد 
ُ
وكذلــك تبيــن عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة ت

األوالد، والحالــة املهنيــة(.

جــاءت باملرتبــة الثانيــة عبــارة عــّد اللغــة الرســمية لســورية اللغــة العربيــة، فضلتهــا نســبة )87 باملئــة(، رفضتهــا . 2
نســبة )10.6 باملئــة(.

وتبيــن أن هنــاك عالقــة ذات داللــة بيــن مــكان اإلقامــة الحالــي للشــباب عينــة الدراســة وتفضيــل اللغــة العربيــة 
بصفتها لغة رسمية، إذ جاءت النسب مرتفعة جًدا في مناطق وجود السوريين كافة، )100 في املئة( في مناطق 
النظــام ولبنــان، و)98 فــي املئــة( فــي تركيــا، و)94 فــي املئــة( فــي مناطــق الجيــش الوطنــي الســوري، و)93 فــي املئــة( فــي 
بلــدان أوروبــا و)89 فــي املئــة( فــي األردن، باشــتثناء مناطــق املكــّون الكــردي التــي كانــت بنســبة )31 باملئــة(، وهــذا 
يعود إلى توجه املؤسسات التعليمية لإلدارة الذاتية التي تشرف عليها قوات »PYD« الكردية التي مارست ذات 
السياســة التعليميــة التــي مارســها النظــام الســوري بحظــر تعليــم اللغــة الكرديــة، ففرضــت اللغــة الكرديــة فقــط 
فــي املراحــل التعليميــة كافــة، فــي املناطــق التــي تســيطر عليهــا، باإلضافــة إلــى تذمــر املكــون الكــردي مــن عــدم الســماح 

بتعلــم اللغــة الكرديــة فــي ســورية.

أما بالنسبة لبقية املتغيرات )الحالة االجتماعية، والعمر، والجنس، وعدد األوالد، والحالة املهنية( فلم نلحظ 
وجود عالقة ذات داللة تذكر )راجع ملحق الجداول(

جــاءت باملرتبــة الثالثــة عبــارة التــزام الدولــة بالشــرعية الدوليــة لحقــوق اإلنســان فضلتهــا نســبة )84 باملئــة(، . 3
ورفضتهــا نســبة )7 باملئــة(.

وتبيــن أن هنــاك عالقــة ذات داللــة بيــن متغيــر املســتوى التعليمــي للشــباب، عينــة الدراســة، وهــذا التفضيــل، إذ 
فضلتهــا نســبة )91.5 فــي املئــة( مــن فئــة التعليــم الجامعــي فمــا فــوق، مقابــل نســبة )79 فــي املئــة( لفئــة التعليــم 
اإلعــدادي فمــا دون، ونســبة )74 فــي املئــة( لفئــة التعليــم الثانــوي. وكذلــك األمــر لــدى فئــة الطــالب بنســبة )93 فــي 
املئة( مقابل )75 في املئة( للعاملين، وهذه النتيجة طبيعية بسبب قدرة املتعلمين جامعًيا فما فوق على تعّرف 

الشــرعية الدوليــة وأهميــة التــزام الدولــة بهــا بصفتهــا مؤشــرات تــدل علــى أنهــا دولــة ديمقراطيــة.

أمــا بخصــوص العالقــة بيــن متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي للشــباب، عينــة الدراســة، وهــذا التفضيــل فقــد تبيــن 
وجود عالقة ذات داللة حيث كانت النسب عالية ومتقاربة جًدا في معظم وجود السوريين، باستثناء وجودهم 
في مناطق سيطرة الجيش الوطني بنسبة )41 في املئة( مقابل نسبة )97 في املئة( لدى املكون الكردي في مناطق 
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سيطرة قوات »«PYD««، تلتها نسبة )94 في املئة( في تركيا وإدلب وريفها، ونسبة )89 في املئة( في لبنان واألردن 
ونسبة )86 في املئة( في بلدان أوروبا، ومسبة )80 في املئة( في مناطق النظام. وهذا دليل على أن مناطق سيطرة 
الجيــش الوطنــي بفصائلــه ذات التوجــه اإلســالمي ال تعــرف القوانيــن الدوليــة والشــرعية الدوليــة املتعــارف عليهــا 

مــن الــدول الديمقراطيــة. )راجــع ملحــق الجــداول(

جاءت باملرتبة الرابعة عبارة إعطاء املكونات القومية األخرى حقوقها الثقافية، فضلتها نسبة )79 باملئة(، . 4
رفضتها نسبة )12 باملئة(.

وتبيــن أن هنــاك عالقــة ذات داللــة بيــن متغيــر املســتوى التعليمــي للشــباب عينــة الدراســة وتفضيــل العبــارة 
فالنسبة العليا )91 في املئة( كانت للمستوى الجامعي، مقابل )58 في املئة( ملستوى اإلعدادي فما دون ونسبة 
)71 فــي املئــة( للمســتوى الثانــوي. وهــذا مؤشــر علــى أن الفئــة املتعلمــة جامعًيــا فمــا فــوق لديهــا املعرفــة السياســية 
بحقــوق األقليــات القوميــة فــي ممارســة الثقافــة الخاصــة بهــا، وهــي مــن مؤشــرات ديمقراطيــة الدولــة التــي تمــارس 

هــذه الحقــوق.

وكذلــك ملتغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي عالقــة دالــة، حيــث كانــت النســب العاليــة فــي معظــم أماكــن الســوريين، 
باســتثناء مناطق ســيطرة الجيش الوطني الســوري التي كانت بنســبة )26 في املئة( مقابل نســبة )93 في املئة( في 
لبنــان، وفــي مناطــق النظــام كانــت )90 باملئــة(، وفــي األردن )89 باملئــة(، وفــي مناطــق املكــّون الكــردي )87 باملئــة(، 
وفــي إدلــب وريفهــا )86 باملئــة(، وفــي بلــدان أوروبــا )80 باملئــة(، وهــذا يؤكــد النتيجــة التــي توصلنــا إليهــا وهــي أن 
مناطق الجيش الوطني السوري تهيمن عليها تنظيمات عسكرية ذات توجه ديني إسالمي بعيدة عن ثقافة دولة 

املواطنــة بشــكل عــام.

أما متغيرات )الجنس، والعمر، والحالة االجتماعية( فلم نلحظ فيها وجود عالقة ذات داللة مع هذا التفضيل. 
)راجع ملحق الجداول(

جــاء باملرتبــة الخامســة تفضيــل عبــارة وحــدة األرا�ســي الســورية كمــا كانــت عليــه قبــل عــام 2011 بنســبة )78 . 5
باملئــة(، مقابــل 12.6 باملئــة(.

 وتبيــن أن هنــاك عالقــة دالــة مــع املســتوى التعليمــي ألفــراد عينــة الدراســة، إذ كانــت نســبة )87 فــي املئــة( لــدى 
التعليــم الجامعــي، مقابــل )56 فــي املئــة( لــدى اإلعــدادي فمــا دون، ونســبة )75.5 فــي املئــة( للمســتوى الثانــوي. 
وتبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة بيــن الدعــوة لوحــدة ســورية كمــا كانــت عليــة قبــل 2011 ومتغيــر مــكان اإلقامــة 
 »PYD« الحالــي، فقــد كانــت النســب العليــا فــي معظــم مناطــق وجــود الســوريين باســتثناء مناطــق ســيطرة قــوات
املكون الكردي بنسبة )15 باملئة(، مقابل نسبة )94 في املئة( في لبنان، و)92 في املئة( في كل من مناطق النظام 
الســوري وإدلــب وريفهــا، ونســبة )91 فــي املئــة( لــدى املقيميــن فــي تركيــا ونســبة )86 فــي املئــة( فــي بلــدان أوروبــا، 
ونســبة )80 فــي املئــة( فــي األردن، و)75 فــي املئــة( فــي مناطــق الجيــش الوطنــي وهــذا مؤشــر إلــى رغبــة الســوريين فــي كل 
مناطــق وجودهــم بالتمســك بوحــدة الدولــة الســورية كمــا كانــت عليــه قبــل 2011 علــى الرغــم مــن كل التشــظي 
الذي حصل في املجتمع الســوري وبخاصة التوجهات الطائفية واملذهبية، ســواء كانت من النظام الســوري أم 
وحظــت النزعــة 

ُ
مــن بعــض التنظيمــات اإلســالمية املتطرفــة أمثــال داعــش والنصــرة وأخواتهــا. وفــي الوقــت نفســه ل

االنفصاليــة فــي مناطــق املكــون الكــردي بدعــوة مــن بعــض األحــزاب السياســية الكرديــة التــي بــدأ بعضهــا على أرض 
الواقــع بإنشــاء مــا يســمى بـــ »اإلدارة الذاتيــة« الخاصــة باملكــون الكــردي.
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ولوحظ عدم وجود عالقة ذات داللة لدى متغيرات )الحالة االجتماعية، وعدد الوالد( وتفضيل وحدة سورية 
إلى ما قبل 2011.

جــاءت املرتبــة السادســة لعبــارة »اســتبعاد األديــان مــن هويــة الدولــة الســورية« بنســبة )70 فــي املئــة( مقابــل . 6
نســبة )22 فــي املئــة( لــم تفضلهــا.

وتبيــن أن ملتغيــر املســتوى التعليمــي للشــباب عينــة الدراســة عالقــة ذات داللــة مــع هــذا التفضيــل، حيــث فضلتهــا 
فئــة املســتوى الجامعــي فمــا فــوق بنســبة )76 فــي املئــة( وبنســبة )77 فــي املئــة( لفئــة املســتوى الثانــوي، مقابــل 
انخفــاض النســبة إلــى )59 فــي املئــة( لــدى فئــة املســتوى اإلعــدادي فمــا دون، وهــذا يشــير إلــى إمكانيــة املتعلميــن 

معرفــة مــا املقصــود مــن فصــل الديــن عــن الدولــة، أي ال يعنــي ذلــك اإللحــاد أو محاربــة األديــان.

وبخصــوص متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي للشــباب عينــة الدراســة كان هنــاك عالقــة دالــة، إذ كانــت نســبة )97 
فــي املئــة( لــدى املقيميــن فــي مناطــق النظــام ونســبة )95 فــي املئــة( لــدى املقيميــن فــي لبنــان وبلــدان أوروبــا، و)88 فــي 
املئة( لدى املقيمين في األردن ونسبة )64 في املئة( لدى املقيمين في مناطق املكّون الكردي ونسبة )42 في املئة( 
لــدى املقيميــن فــي إدلــب وريفهــا. ونســبة )39 فــي املئــة( فــي تركيــا ونســبة )38 فــي املئــة( فــي مناطــق الجيــش الوطنــي، 
ومــن الواضــح أن انخفــاض النســبة فــي مــا يتعلــق بضــرورة اســتبعاد األديــان عــن هويــة الدولــة الســورية جــاءت 
فــي املناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات األمــر الواقــع ذات التوجــه اإلســالمي الراديكالــي فــي إدلــب وريفهــا وفــي مناطــق 
الجيش الوطني، ولدى الشباب املقيمين في تركيا بسبب سيادة ثقافة خاطئة لدى العديد من السوريين بعدم 
الفصــل بيــن حــزب العدالــة والتنميــة التركــي ذو التوجــه اإلســالمي، والدولــة التركيــة بصفتهــا دولــة علمانيــة صرفــة.

وتبيــن ملتغيــر الحالــة املهنيــة عالقــة دالــة إذ كانــت النســبة العليــا لــدى الطــالب )84 باملئــة(، مقابــل )73 فــي املئــة( 
لــدى العامليــن، ونســبة )58 فــي املئــة( لــدى العاطليــن عــن العمــل، وهــذا يعــود إلــى إدراك الطلبــة ثقافــة الدولــة 
املدنية الديمقراطية التي تتطلب فصل األديان عن هويتها بصفتها دولة لجميع املواطنين، وليست دولة إلحاد 

وكفــر كمــا تدعــي بعــض التنظيمــات اإلســالمية الراديكاليــة. 

ذكر بين متغيرات )الجنس، والحالة االجتماعية، وعدد األوالد( والدعوة 
ُ
وحظ عدم وجود عالقة ذات داللة ت

ُ
ول

الستبعاد األديان عن هوية الدولة السورية. 

جــاءت فــي املرتبــة الســابعة عبــارة »اســتبعاد األيديولوجيــات كافــة عــن هويــة الدولــة الســورية« بنســبة )59 فــي . 7
املئــة( مقابــل نســبة )25.5 فــي املئــة( لــم تفضلهــا.

تبين أن هناك عالقة بين املستوى التعليمي للشباب عينة الدراسة وهذا التفضيل فنسبة )63 في املئة( جاءت 
لــدى التعليــم الجامعــي فمــا فــوق، ونســبة )61 فــي املئــة( ملســتوى الثانــوي مقابــل )44 فــي املئــة( للتعليــم اإلعــدادي 
فمــا دون، وهــذا مؤشــر ثانــي إلــى دور التعليــم العالــي فــي فهــم مضمــون اســتبعاد األيديولوجيــا عــن هويــة الدولــة، 

الــذي يتضمــن تــداول الســلطة بيــن أحــزاب سياســية متعــددة األيديولوجيــات.

وتبيــن وجــود عالقــة دالــة لــدى متغيــر العمــر، إذ كانــت نســبة )44 فــي املئــة( لــدى الفئــة العمريــة )18-23( مقابــل 
نسبة )63 في املئة( لدى الفئة العمرية )24-29( ونسبة )61 في املئة( لدى الفئة العمرية )30-35(. وهذا مؤشر 
إلــى تشــرب فئــة الشــباب األولــى الثقافــة الديمقراطيــة ألنهــا عايشــت الثــورة وأحداثهــا، والتعــرف علــى املفاهيــم 
بــث فــي وســائل االعــالم وفــي 

ُ
السياســية الجديــدة ذات البعــد الديمقراطــي وانزيــاح الثقافــة االســتبدادية التــي ت

املناهــج التعليميــة كافــة.
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وكذلــك بخصــوص متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي إذ النســب العليــا جــاءت فــي مناطــق املكــّون الكــردي بنســبة )72 فــي 
املئة( ومناطق النظام السوري بنسبة )71 في املئة( ودول أوروبا بنسبة )70 في املئة( مقابل نسبة )55 في املئة( 

في إدلب وريفها ونســبة )53 في املئة( في تركيا ونســبة )44 في املئة( في لبنان وفي األردن )17 باملئة(.

والواضــح أن ارتفــاع النســبة فــي مناطــق املكــون الكــردي جــاءت بســبب معاناتهــم مــن املمارســة االســتبدادية 
األيدولوجيــة البعثيــة وتبنــي بعــض القــوى السياســية الكرديــة فصــل األيديولوجيــات عــن الدولــة الســورية 

ملســتقبل. با

جاءت املرتبة الثامنة واألخيرة قيام دولة كردية مســتقلة على األرا�سي الســورية بنســبة )26 في املئة( مقابل . 8
نســبة )69 فــي املئــة( رفضتهــا، مــع التنويــه بــأن فــي عينــة الدراســة )100( مفــردة مــن املكــون الكــردي مــن مجمــوع 
العينــة الكامــل وهــو )800(، واختيــرت بشــكل مقصــود، باإلضافــة إلــى النســبة التــي اســتجابت مــن املكــون الكــردي 
مــن العينــات اإللكترونيــة. وتبيــن أن هنــاك عالقــة بيــن مــكان اإلقامــة الحالــي للشــباب عينــة الدراســة، وقيــام دولة 
كرديــة مســتقلة علــى األرا�ســي الســورية، وذلــك مــن خــالل وجــود النســبة العليــا للقبــول بدولــة كرديــة مســتقلة فــي 
مناطــق ســيطرة قــوات »PYD« الكرديــة املكــون الكــردي بنســبة )79 باملئــة(، تلتهــا نســبة )70 فــي املئــة( فــي مناطــق 
النظــام الســوري، ونســبة )42 فــي املئــة( فــي لبنــان، وانخفضــت النســبة فــي بقيــة مناطــق الوجــود الســوري مــن 
الرفض املطلق للمقيمين في األردن )0 في املئة( إلى نسبة )1 في املئة( لدى املقيمين في تركيا ، ونسبة )2 في املئة( 

فــي مناطــق الجيــش الوطنــي، و)6 فــي املئــة( فــي إدلــب وريفهــا ونســبة )11 فــي املئــة( فــي بلــدان أوروبــا.

 ومن الواضح أن هناك رفض من معظم السوريين في أماكن وجودهم املتعددة، لقيام دولة كردية في سورية، 
باســتثناء مناطــق املكــون الكــردي بســبب الســيطرة العســكرية والسياســية والثقافيــة مــن بعــض التنظيمــات 

الكرديــة التــي تميــل إلــى االنفصــال عــن ســورية.

أمــا بقيــة املتغيــرات )الجنــس، والعمــر، واملســتوى التعليمــي، والحالــة املهنيــة( لــم نلحــظ وجــود عالقــة ذات داللــة 
مــع الدعــوة لدولــة كرديــة مســتقلة فــي ســورية. )راجــع ملحــق الجــداول(

من النتائج السابقة يمكن القول: إن الشباب السوري، عينة الدراسة، يفضلون هوية دولة سورية املستقبل، 
هوية سورية تستبعد األيديولوجيات واألديان والقوميات، وفي الوقت نفسه تلتزم بالشرعية الدولية وبحقوق 
القوميات األخرى، وبمعنى آخر هي هوية دولة املواطنة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة االجتماعية 
وســيادة القانــون وبنــاء املؤسســات، واالبتعــاد عــن الفئويــة الطائفيــة واملذهبيــة والجغرافيــة، وفــي الوقــت نفســه 
تدعــو إلــى الحفــاظ علــى وحــدة جغرافيــة ســورية املتعــارف عليهــا بحدودهــا السياســية قبــل 2011 وظهــر ذلــك فــي 
رفض أغلبية الشــباب الســوري، عينة الدراســة، قيام دولة كردية مســتقلة، وفي الوقت نفســه أبدوا موافقتهم 

علــى منــح القوميــات غيــر العربيــة حقوقهــا الثقافيــة كافة.

وحظــت فــي إدلــب وريفهــا 
ُ
باســتثناء بعــض النزعــات السياســية البعيــدة عــن ســمات الدولــة املدنيــة الديمقراطيــة ل

ومناطــق الجيــش الوطنــي الســوري حيــث فصائــل األمــر الواقــع ذات األيديولوجيــات اإلســالمية الســلفية تســيطر 
وتهيمــن علــى قطاعــات الحيــاة كافــة

	 النظام السيا�سي في سورية املستقبل 	 
جدول رقم )9( يوضح النظام األفضل لسورية املستقبل عند أفراد العينة
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املجموع ال أفضل غير مهتم أفضل النظام األمثل واملفضل لسورية املستقبل

39.57.952.6100النظام الرئا�سي1
54.410.834.9100النظام البرملاني2
33.418.648100النظام املختلط )الرئا�سي والبرملاني(3

                                     

ا مختلفة لنظام الحكم السيا�سي عرفتها دول العالم كافة ومنها سورية، وجميعها تقوم 
ً
من املعروف أّن أنماط

على مبدأ فصل السلطات، لكن بدرجات متفاوتة

وفًقــا ملعطيــات الجــدول رقــم )9(، تبيــن أن الشــباب، عينــة الدراســة، فضلــوا النظــام البرملانــي بنســبة )54.4 
فــي املئــة( مقابــل نســبة )39.5 فــي املئــة( فضلــت النظــام الرئا�ســي ونســبة )33 فــي املئــة( فضلــت النظــام املختلــط 

والبرملانــي(. )الرئا�ســي 

وهذا يعود إلى إدراك الشباب، عينة الدراسة، املناخ الديمقراطي املتوفر في النظام البرملاني وبخاصة في سورية 
بيــن عــام )1952و1957( حيــث ســادت الحيــاة الديمقراطيــة فــي تلــك املــدة، والتجربــة السياســية القاســية مــع 

النظــام الرئا�ســي االســتبدادي فــي ســورية منــذ عــام 1963 حتــى عــام 2020تاريــخ إنجــاز الدراســة.

عرفــت ســورية فــي عهــد الجمهوريــة األولــى النظــام الجمهــوري البرملانــي عبــر الدســتور األول لعــام 1928 والدســتور 
الثانــي 1950، فــكان الرئيــس ُينتخــب مــن مجلــس النــواب لواليــة مدتهــا خمــس ســنوات.

وتبين أن هناك عالقة بين متغير الجنس وتفضيل النظام البرملاني، إذ فضلت نسبة )58.3 في املئة( من الذكور 
النظــام البرملانــي مقابــل نســبة )50.5 فــي املئــة( مــن اإلنــاث، وهــذا يعــود إلــى اهتمــام الشــباب الذكــور بالشــأن العــام 
السوري أكثر من اإلناث ضمن الثقافة القيمية السائدة في سورية التي تمنح الشباب الذكور االنخراط بالشأن 

السيا�سي أكثر من اإلناث، وباإلضافة إلى املخاطر األمنية التي تترصد املهتمين بالقضايا السياسية.

 وهنــاك عالقــة بيــن متغيــر العمــر وتفضيــل النظــام البرملانــي، فجــاءت النســبة األعلــى )62 فــي املئــة( لــدى الفئــة 
العمريــة )30-35(، مقابــل نســبة )40 فــي املئــة( فــي الفئــة العمريــة )18-23(، ونســبة )51 فــي املئــة( لــدى الفئــة 
العمريــة )24-29(، وهــذا يعــود إلــى الخبــرة بالعمــل السيا�ســي والنضــج بالثقافــة املعرفيــة والقضايــا السياســية 

وربمــا بســبب طــالع تلــك الفئــة علــى العمــل البرملانــي الــذي ُمــورس فــي ســورية قبــل انقــالب البعــث عــام 1963.
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هناك عالقة بين متغير مكان اإلقامة الحالي وتفضيل النظام البرملاني، فقد تبين أن النسبة العليا )79 في املئة( 
فــي مناطــق الجيــش الوطنــي و)73 فــي املئــة( فــي تركيــا فضلــوا النظــام البرملانــي، بينمــا انخفضــت النســبة إلــى نســبة 
 »PYD« 38 في املئة( في مناطق النظام وإلى نسبة )46 في املئة( في لبنان ونسبة )47 في املئة( في مناطق سيطرة(

املكــون الكــردي وإدلــب وريفهــا، ونســبة )49 فــي املئــة( فــي بلــدان أوروبــا، ونســبة )56 فــي املئــة( فــي األردن.

وهذا يعود إلى تركيز معظم التيارات والشخصيات السياسية املعارضة للنظام السوري على العودة إلى دستور 
1950 في سورية، ومنه النظام البرملاني.

	 شكل الحكم املفضل في سورية املستقبل	 
جدول رقم )10( يوضح نمط الحكم املفضل لسورية املستقبل عند أفراد العينة

املجموعال أفضلغير مهتمأفضلنمط الحكم

30.119.850.1100الحكم املركزي1

28.41952.6100الفدرالي2

35.42736.9100الكونفدرالي3

39.530.430.1100الالمركزية اإلدارية4

           

مــن املعــروف أن النظــام املركــزي هــو النظــام الــذي تتركــز فيــه الســلطات السياســية واإلداريــة واملاليــة فــي املركــز 
بالدســتور، والنظــام الالمركــزي هــو النظــام الــذي يــوزع بيــن الســلطات املركزيــة والســلطات الدنيــا فــي مجــاالت 

التشــريع والتنفيــذ بالدســتور.

ولالمركزية اإلدارية دور في تحقيق تنمية محلية أكبر في املناطق الطرفية الهامشية من دون التنصل من الدولة 
املركزية ومن التزاماتها تجاه املواطنين.

وفًقا للبيانات في الجدول )10( جاءت النسبة األعلى )39.5 في املئة( لدى الشباب، عينة الدراسة، فقد فضلوا 
خيار الالمركزية اإلدارية، مقابل نسبة )35 في املئة( فضلت الكونفدرالية، ونسبة )30 في املئة( فضلت الحكم 

املركزي، ونسبة )28 في املئة( فضلت الفدرالية.
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واســتناًدا إلــى النتائــج الســابقة يتبيــن أن الشــباب الســوري، عينــة الدراســة، فضلــوا الالمركزيــة اإلداريــة والحكــم 
املركزي بالدرجة األولى عن الفدرالية والكونفدرالية، رغبة منهم ببناء سورية املستقبل بصفتها دولة تمثل إرادة 
الســوريين كافــة، وتضمــن العيــش املشــترك، دولــة موحــدة بعيــدة عــن أي هوامــش يمكــن أن تــؤدي إلــى التقســيم، 
على الرغم من املمارسات السياسية من النظام وبعض التنظيمات السلفية التي تشبهه، التي كرست التشتت 
والكراهية بين املكونات االجتماعية والثقافية السورية، فقد جاءت نسبة )35 في املئة( وفضلت الكونفدرالية 
تعبيــًرا عــن ذلــك. ونعتقــد أن يجــب التنويــه إلــى أن نســبة معينــة مــن شــباب عينــة الدراســة، وبخاصــة غيــر املهتميــن 
بالثقافة السياسية األكاديمية، قد يفتقرون إلى املعرفة بمفاهيم الكونفدرالية والفدرالية ألنهما غير مطروحين 

في النشــاط السيا�ســي عند معظم األحزاب الســورية.

أمــا بخصــوص دور متغيــرات الجنــس واملســتوى التعليمــي فقــد جــاءت النســب متقاربــة، وتبيــن أن الفئــة العمريــة 
)18-23( فضلت الالمركزية اإلدارية بالنسبة األعلى وهي )52 في املئة( مقارنة ببقية الفئات العمرية، وهذا يعود 
إلــى كــون معظــم هــذه الفئــة العمريــة فــي مرحلــة الدراســة، وقــد اطلعــت علــى مزايــا الالمركزيــة اإلداريــة اقتصادًيــا 

وإداريــا مــن خــالل التجــارب العامليــة.

وملتغير مكان اإلقامة الحالي عالقة دالة إذ جاءت النســبة العليا في مناطق ســيطرة الجيش الوطني بنســبة )53 
باملئــة(، ونســبة )52 فــي املئــة( للمقيميــن فــي تركيــا، وفئــة الطــالب بنســبة )53 باملئــة(.

	 الرئيس املفضل لسورية املستقبل	 
جدول رقم )11( يوضح خصائص رئيس سورية املستقبل عند أفراد العينة

املجموعال أفضل غير مهتم أفضل 

28.936.135100رئيس الجمهورية امرأة1

28.936.135100رئيس الجمهورية مسلم2

6218.819.9100رئيس الجمهورية مسلم سني3

626.831.3100سوري بغض النظر عن دينه ومذهبه وقوميته 4

                      

تشــير معطيــات الجــدول )11( إلــى أن نســبة )62 فــي املئــة( مــن الشــباب، عينــة الدراســة، فضلــت أن يكــون رئيــس 
ســورية في املســتقبل ســورًيا فحســب، بغض النظر عن دينه ومذهبه وقوميته، وذات النســبة فضلت أن يكون 
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ســاوي النســبة في الخيارين املتناقضين طبيعة وإيجابية إذا علمنا أن 
ُ
رئيس ســورية باملســتقبل مســلًما ســنًيا، وت

دســتور 1950 تضّمن أن رئيس الجمهورية مســلم ســّني، وأن معظم املعارضة الســورية فّضلوا اعتماد دســتور 
1950 في املرحلة االنتقالية للحل السيا�سي في سورية، باإلضافة إلى اختيار الشباب، عينة الدراسة، عبارة أن 

الشــعب الســوري جزء من العالم اإلســالمي بنســبة )71 في املئة( كما ســبق أن ذكرنا ذلك.

ا  كذلــك فــإن نســبة )62 فــي املئــة( مــن الشــباب الســوري الذيــن فضلــوا أن يكــون رئيــس ســورية باملســتقبل ســوريًّ
عــّد إيجابيــة جــًدا، علــى الرغــم مــن هــذه الحــرب الســورية 

ُ
فحســب، بغــض النظــر عــن دينــه ومذهبــه وقوميتــه، ت

التــي امتــدت تســع ســنوات، واملمارســات الطائفيــة الكريهــة مــن النظــام وبعــض التنظيمــات اإلســالمية الســلفية 
املســلحة أمثــال داعــش والنصــرة وأخواتهــا.

بينمــا نســبة )29 فــي املئــة( فّضلــت أن يكــون الرئيــس باملســتقبل مســلًما فحســب، وذات النســبة فضلــت أن 
يكــون امــرأة، وهــي نتيجــة طبيعيــة بســبب الثقافــة القيمــة الســائدة فــي املجتمــع الســوري التــي ال تحّبــذ انخــراط 
املــرأة بالعمــل السيا�ســي الــذي ُيعتقــد أنــه مــن اختصــاص الرجــال، وألن تجربــة املــرأة، فــي ســورية والعالــم العربــي، 

بالوصــول إلــى الرئاســة معــدوم منــذ تاريــخ االســتقالل.

أمــا بخصــوص العالقــة بيــن بعــض متغيــرات الدراســة وتفضيــل أن يكــون الرئيــس مســلًما ســنًيا فقــد وجدنــا أن 
نســبة )69 فــي املئــة( مــن الفئــة العمريــة )24-29( فضلــت أن يكــون الرئيــس مســلًما ســنًيا، مقابــل بقيــة الفئــات 
العمريــة، بينمــا الذيــن فضلــوا يكــون الرئيــس ســورًيا فحســب، بغــض النظــر عــن دينــه ومذهبــه وقوميتــه، فقــد 

تركــزوا فــي الفئــة العمريــة )30-35( بنســبة )65 باملئــة(، وهــي الفئــة العمريــة األكثــر نضًجــا معرفًيــا وانفعالًيــا.

أيًضا بخصوص املستوى التعليمي فقد وجدنا فئة الجامعيين فما فوق فضلوا أن يكون رئيس سورية مسلًما 
ســنًيا وكانــت النســبة )69 باملئــة(، بينمــا بخصــوص عبــارة أن يكــون الرئيــس ســورًيا فحســب، فقــد كانــت النســب 

متقاربــة بيــن املســتويات التعليميــة.

أمــا بالخصــوص مــكان اإلقامــة الحالــي وتفضيــل أن يكــون الرئيــس مســلًما ســنًيا، فقــد وجدنــا أن النســبة العليــا 
)82 في املئة( من السوريين املقيمين في تركيا وأوروبا، تلتها نسبة )75 في املئة( للمقيمين في إدلب وريفها، ونسبة 
)70 فــي املئــة( للمقيميــن فــي تركيــا مقابــل نســب متدنيــة للمقيميــن فــي مناطــق النظــام ومناطــق املكــّون الكــردي، 
وهــذا يؤشــر إلــى تأثــر الشــباب الســوري بثقافــة املــكان املقيميــن فيــه، أمــا بخصــوص مــن فضــل أن يكــون الرئيــس 
مســلًما ســورًيا فحســب، فقــد وجدنــا نســبة )83 فــي املئــة( مــن املقيميــن فــي مناطــق النظــام، ونســبة )81 فــي املئــة( 
فــي لبنــان، ونســبة )76 فــي املئــة( فــي مناطــق املكــّون الكــردي واألردن، ونســبة )71 فــي املئــة( فــي بلــدان أوروبــا، ونســبة 
)60 فــي املئــة( فــي مناطــق الجيــش الوطنــي الســوري، وتدنــت النســبة للمقيميــن فــي إدلــب وريفهــا لتصــل إلــى )27 
باملئة(، ونسبة )22 في املئة( كانت للمقيمين في تركيا، أما بخصوص متغير العمل فوجدنا النسبة العليا في فئة 

العامليــن بنســبة )68 باملئــة(. راجــع ملحــق الجــداول.

	 مدة الرئاسة	 
جدول رقم )12( يوضح مدة رئاسة سورية املستقبل عند أفراد العينة

املجموعال أفضل غير مهتم أفضل 

56.88.534.8100خمس سنوات وتمدد ملرة ثانية1

47.520.132.4100سبعة سنوات وتمدد ملرة ثانية2
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تشــير معطيــات الجــدول )12( تفضيــل الشــباب، عينــة الدراســة، عبــارة »مــدة الرئاســة خمــس ســنوات تمــدد ملــرة 
ثانيــة«، بنســبة )57 باملئــة(، مقابــل نســبة )47.5 فــي املئــة( اختــارت مــدة الرئاســة ســبع ســنوات تمــدد ملــرة ثانيــة. 

أمــا العالقــة بيــن مــكان اإلقامــة الحالــي ومــدة الرئاســة، فقــد تبّيــن أن نســبة )2 فــي املئــة( فــي مناطــق النظــام اختارت 
مــدة الرئاســة خمــس ســنوات، مقابــل نســبة )49 فــي املئــة( فضلــت ســبع ســنوات، وفــي مناطــق ســيطرة الجيــش 
الوطني فضلت نســبة )37 في املئة( خمس ســنوات، مقابل نســبة )25 في املئة( فضلت ســبع ســنوات، وفي إدلب 
وريفها فضلت نســبة )59 في املئة( خمس ســنوات، مقابل نســبة )2 في املئة( فضلت ســبع ســنوات، وفي مناطق 
ســيطرة »PYD« املكــون الكــردي فضلــت نســبة )83 فــي املئــة( خمــس ســنوات، مقابــل نســبة )7 فــي املئــة( فضلــت 
ســبع ســنوات، وفــي تركيــا فضلــت نســبة )82 فــي املئــة( خمــس ســنوات، مقابــل نســبة )7 فــي املئــة( فضلــت ســبع 
سنوات، وفي األردن فضلت نسبة )6 في املئة( خمس سنوات، مقابل نسبة )52 في املئة( فضلت سبع سنوات، 
بينمــا لــم يفضــل أحــد مــن املقيميــن فــي لبنــان خمــس ســنوات، مقابــل نســبة )67 فــي املئــة( فضلــت ســبع ســنوات، 
وفــي بلــدان أوروبــا فضلــت نســبة )9 فــي املئــة( خمــس ســنوات، مقابــل نســبة )50 فــي املئــة( فضلــت ســبع ســنوات.

ومــن النتائــج الســابقة يتبيــن أن الســوريين املقيميــن خــارج مناطــق ســيطرة النظــام، لديهــم رغبــة باختصــار مــدة 
مــدد ملــرة ثانيــة فقــط، علــى حســاب مــدة ســبع ســنوات، التــي كان النظــام 

ُ
الرئاســة إلــى مــدة خمــس ســنوات، وت

الســوري يعتمدهــا ويمددهــا لألبــد، علًمــا أن مــدة الرئاســة كانــت خمــس ســنوات وتمــدد مــرة ثانيــة فقــط، منــذ 
االســتقالل 1946 حتــى انقــالب األســد 1970، فقــد ُعدلــت إلــى ســبع ســنوات وتمــدد لألبــد.

	 األحزا	 السياسية ومنظمات املجتمع املدني	 
عــد األحــزاب السياســية أداة سياســية للوصــول إلــى الســلطة اســتناًدا إلــى منظومــة قانونيــة تشــرع مســألة تــداول 

ُ
ت

الســلطة وتســمح بالتنافس السيا�ســي للوصل إلى الســلطة عبر صناديق االقتراع، لذلك حاولنا في هذه الدراســة 
عد ضرورية في إعداد منظومة العمل الحزبي في سورية املستقبل.

ُ
وضع مجموعة من املعايير األساسية التي قد ت

جدول رقم )13( يوضح نمط الحياة السياسية لسورية املستقبل عند أفراد العينة

املجموعال أفضلغير مهتمأفّضلالعبارة

49.98.941.3100رفض قيام األحزا	 على أساس ديني أو عرقي 1

عــدم تبعيــة أي حــز	 ألحــزا	 خــار	 ســورية )عربيــة، كرديــة، إســالمية، 2
اشــتراكية(

45.512.941.5100
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شــرعية أي حــز	 سيا�ســي تأتــي مــن موافقتــه علــى مبــدأ تــداول الســلطة فــي 3
ســورية

7219.58.5100

7511.313.8100حرية تأسيس األحزا	 والتيارات السياسية4

75.813.610.6100اإلقرار بالتعددية لجميع االتجاهات الفكرية والسياسية5

74.311.513.8100حرية تأسيس الحركات السياسية واالجتماعية والثقافية الشبابية6

واألحــزا	 7 السيا�ســي  النظــام  عــن  املختلفــة  النقابــات  عمــل  اســتقاللية 
ســية لسيا ا

76.615.67.8100

858.86.3100من حق منظمات املجتمع املدني الرقابة على عمل الحكومة8

     

وفًقا ملعطيات الجدول رقم )13(، فقد فضلت نسبة )85 في املئة( من الشباب، عينة الدراسة، عبارة »من . 1
حــق منظمــات املجتمــع املدنــي الرقابــة علــى عمــل الحكومــة« باملرتبــة األولــى، مقابــل نســبة )6 فــي املئــة( رفضتهــا، 
وتبين أن ملتغير العمر عالقة دالة، ألن نسبة )89 في املئة( في الفئة العمرية )24-29( فضلتها، مقابل نسبة )67 
في املئة( في الفئة العمرية )18-23(، ونسبة )88 في املئة( لدى الفئة العمرية )30-35(، وكذلك نسبة )93.5 في 
املئــة( لــدى فئــة العامليــن، مقابــل )69 فــي املئــة( لــدى الطــالب، وكذلــك األمــر بخصــوص مــكان اإلقامــة الحالــي، إذ 
جــاءت نســبة )98 فــي املئــة( مــن املقيميــن فــي لبنــان ونســبة )97 فــي املئــة( مــن املقيميــن فــي مناطــق النظــام وأوروبــا و 
نســبة )96 فــي املئــة( مــن املقيميــن فــي األردن، ونســبة )90 فــي املئــة( مــن املقيميــن فــي مناطــق املكــّون الكــردي و نســبة 

)89 فــي املئــة( مــن املقيميــن فــي إدلــب وريفهــا، ونســبة )78 فــي املئــة( مــن املقيميــن فــي تركيــا .

وهــذا مؤشــر إلــى تعــرف الشــباب الســوري، عينــة الدراســة، إلــى أهميــة منظمــات املجتمــع املدنــي ودورهــا فــي العمــل 
الرقابــي للمؤسســات الحكوميــة والتنفيذيــة، بعــد أن كانــت محظــورة مــن النظــام الســوري منــذ عــام 1963 حتــى 
اآلن، وبخاصة أن تجربة منظمات املجتمع املدني في سورية يمكن القول عنها: إنها بدأت بشكل فّعال بعد ثورة 

.2011

وفًقــا لنتائــج الجــدول )13( فقــد جــاءت قضيــة اســتقاللية عمــل النقابــات املختلفــة عــن النظــام السيا�ســي . 2
واألحزاب السياســية باملرتبة الثانية، إذ فضلتها نســبة )77 في املئة( من شــباب عينة الدراســة، مقابل نســبة )8 

فــي املئــة( رفضتهــا.

وكذلــك بخصــوص متغيــر العمــر فقــد كانــت نســبة )85 فــي املئــة( لــدى الفئــة العمريــة )24-29(، مقابــل نســبة )54 
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فــي املئــة( لــدى الفئــة العمريــة )18-23(، ونســبة )79 فــي املئــة( لــدى الفئــة العمريــة )35-30(.

وكذلــك األمــر بخصــوص متغيــر التعليــم، فقــد كانــت نســبة )84 فــي املئــة( لــدى فئــة التعليــم الجامعــي فمــا فــوق، 
مقابــل )67 فــي املئــة( لــدى اإلعــدادي فمــا دون، ونســبة )70 فــي املئــة( لــدى الثانــوي.

أمــا العالقــة بيــن مــكان اإلقامــة الحالــي وهــذه العبــارة، فُتبيــن أن النســب العليــا تركــزت فــي معظــم مناطــق وجــود 
السوريين باستثناء مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، بنسبة )25 باملئة(، لترتفع في لبنان بنسبة )90 في 
املئــة( تلتهــا بلــدان أوروبــا بنســبة )88 فــي املئــة( وفــي األردن )86 فــي املئــة( وفــي مناطــق »PYD« وصلــت إلــى نســبة )85 
باملئة(، وفي مناطق النظام )84 في املئة( وفي تركيا )71 باملئة(. وهذا مؤشر إلى عدم وجود النقابات املتخصصة 

فــي مناطــق نفــوذ فصائــل الجيــش الوطنــي، وبالتالــي جــاءت النســبة منخفضــة.

فضلت نسبة )76 في املئة( من الشباب، عينة الدراسة، باملرتبة الثالثة اإلقرار بالتعددية لجميع االتجاهات . 3
الفكرية والسياسية، مقابل نسبة )11 في املئة( رفضتها، كما جاء ذلك في الجدول رقم )13(.

وبخصوص متغير العمر فقد جاءت النسبة األعلى )81 في املئة( في الفئة العمرية )30-35(، مقابل )57 في املئة( 
لدى الفئة العمرية )23-17(، ونسبة )77 في املئة( لدى الفئة العمرية )29-24(.

وكذلك بخصوص املستوى التعليمي، فقد كانت نسبة )82 في املئة( لدى مستوى التعليم الجامعي فما فوق، 
مقابل نســبة )56 في املئة( لدى فئة التعليم اإلعدادي فما دون، ونســبة )77 في املئة( للمســتوى الثانوي.

أما متغير مكان اإلقامة الحالي فبين أن نســبة )96 في املئة( لدى املقيمين في بلدان أوروبا، ونســبة )88 في املئة( 
للمقيميــن فــي األردن ونســبة )86 فــي املئــة( فــي مناطــق املكــّون الكــردي، ونســبة )79 فــي املئــة( فــي مناطــق ســيطرة 
النظــام الســوري، ونســبة )78 فــي املئــة( للمقيميــن فــي إدلــب وريفهــا، ونســبة )62 فــي املئــة( للمقيميــن فــي تركيــا، 

ونســبة )21 فــي املئــة( للمقيميــن فــي مناطــق الجيــش الوطنــي الســوري.

فضلت نسبة )75 في املئة( من شباب، عينة الدراسة، حرية تأسيس األحزاب والتيارات السياسية، باملرتبة . 4
الرابعة، مقابل نسبة )14 في املئة( رفضتها. وبخصوص متغير الجنس فقد فضلها الذكور بنسبة )79 في املئة( 

واإلناث بنســبة )70 باملئة(. 

وكذلك متغير مكان اإلقامة الحالي، فقد جاءت النسبة العليا لدى املقيمين في لبنان بنسبة )96 باملئة(، ولدى 
املقيميــن فــي بلــدان أوروبــا بنســبة )93 باملئــة(، ولــدى املقيميــن فــي األردن بنســبة )91 باملئــة(، ولــدى املقيميــن فــي 
مناطــق النظــام بنســبة )85 باملئــة(، ولــدى املقيميــن فــي مناطــق املكــّون الكــردي بنســبة )80 باملئــة(، وانخفضــت 
لــدى املقيميــن فــي إدلــب وريفهــا فبلغــت نســبة )60 باملئــة(، ولــدى املقيميــن فــي تركيــا بلغــت نســبة )57 فــي املئــة( وفــي 

مناطــق الجيــش الوطنــي بلغــت نســبة )38 باملئــة(

أما بخصوص متغير التعليم فكانت نســبة )81.5 في املئة( للمســتوى الجامعي فما فوق، مقابل نســبة )65.6 في 
املئــة( لفئــة التعليــم اإلعــدادي فمــا دون، ونســبة )70 فــي املئــة( لفئــة التعليــم الثانــوي

فضلــت نســبة )74 فــي املئــة( حريــة تأســيس الحــركات السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة الشــبابية باملرتبــة . 5
الخامســة مقابــل نســبة )14 فــي املئــة( لــم تفضلهــا. وبخصــوص متغيــر العمــر جــاءت نســبة )78 فــي املئــة( فــي الفئــة 
العمرية )24-29(، ونسبة )77 في املئة( في الفئة العمرية )30-35(، مقابل نسبة )61 في املئة( في الفئة العمرية 

.)23-18(
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أمــا بخصــوص متغيــر مســتوى التعليــم فقــد جــاءت نســبة )80 فــي املئــة( فــي فئــة املســتوى الجامعــي، ونســبة )79 فــي 
املئــة( فــي التعليــم الثانــوي، ونســبة )48 فــي املئــة( فــي فئــة املســتوى اإلعــدادي فمــا دون.

 أمــا بالنســبة ملتغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي فقــد كانــت نســبة )96 فــي املئــة( لــدى املقيميــن فــي لبنــان، ونســبة )89 فــي 
املئة( لدى املقيمين في بلدان أوروبا، ونسبة )87 في املئة( للمقيمين في األردن، ونسبة )81 في املئة( للمقيمين في 
مناطق املكّون الكردي، وانخفضت النســبة لدى املقيمين في إدلب وريفها إلى )69 باملئة(، ونســبة )30 في املئة( 

لــدى املقيميــن فــي مناطــق الجيــش الوطني الســوري.

فضلت نسبة )72 في املئة( من الشباب، عينة الدراسة، عبارة »شرعية أي حزب سيا�سي تأتي من موافقته . 6
على مبدأ تداول السلطة في سورية« باملرتبة السادسة ونسبة )8.5 في املئة( منهم لم يفضلوها.

وبخصــوص متغيــر املســتوى التعليمــي فكانــت نســبة )80 فــي املئــة( لــدى فئــة الحاصليــن علــى الشــهادة الجامعيــة 
فمــا فــوق، مقابــل نســبة )49 فــي املئــة( للمســتوى اإلعــدادي فمــا دون، ونســبة )71 فــي املئــة( للمســتوى الثانــوي.

وكذلــك بخصــوص متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي، فقــد كانــت نســبة )92 فــي املئــة( لــدى املقيميــن فــي بلــدان أوروبــا، 
ونســبة )88 في املئة( لدى املقيمين في لبنان، ونســبة )84 في املئة( لدى املقيمين في األردن، ونســبة )83 في املئة( 
لدى املقيمين في مناطق النظام، ونســبة )76 في املئة( لدى املقيمين في إدلب وريفها، ونســبة )64 في املئة( لدى 

املقيميــن فــي مناطــق املكــّون الكــردي، ونســبة )17 فــي املئــة( لــدى املقيميــن فــي مناطــق الجيــش الوطنــي.

لــم تفضــل نســبة )50 فــي املئــة( مــن الشــباب، عينــة الدراســة، باملرتبــة الســابعة، عبــارة »عــدم قيــام األحــزاب . 7
على أساس ديني وعرقي«، مقابل نسبة )14 في املئة( فضلتها. وتبين أن ملكان اإلقامة الحالي عالقة ذات داللة، 
إذ ارتفعــت النســبة فــي إدلــب وريفهــا بنســبة )83 باملئــة(، ونســبة )71 فــي املئــة( فــي األردن، ونســبة )72 فــي املئــة( فــي 
أوروبا ولبنان، ونسبة )66 في املئة( في مناطق النظام، مقابل نسبة )23 في املئة( في تركيا، ونسبة )40 في املئة( 

فــي مناطــق املكــون الكــردي ومســبة )45 فــي املئــة( فــي مناطــق الجيــش الوطنــي.

لــم تفضــل نســبة )45.5 فــي املئــة( مــن عينــة الدراســة عــدم تبعيــة األحــزاب لخــارج ســورية )عربيــة، كرديــة، . 8
إسالمية، اشتراكية...الخ(، وبخصوص عالقة متغير العمر فتبين أن نسبة )51 في املئة( في الفئة العمرية )30-

35(، ونســبة )42 فــي املئــة( فــي الفئــة العمريــة )24-29(، ونســبة )36 فــي املئــة( فــي الفئــة العمريــة )23-18(.

وبخصوص متغير مكان اإلقامة الحالي فتبين أن نسبة )85 في املئة( لدى الشباب املقيم في أوروبا، ونسبة )84 
فــي املئــة( فــي األردن ونســبة )70 فــي املئــة( فــي لبنــان، ونســبة )60 فــي املئــة( فــي مناطــق النظــام، مقابــل نســبة )7 فــي 
املئــة( فــي إدلــب وريفهــا، ونســبة )11 فــي املئــة( فــي تركيــا، ونســبة )18 فــي املئــة( فــي مناطــق »PYD« املكــون الكــردي، 
ونسبة )30 في املئة( في مناطق الجيش الوطني، وهكذا يتبين انخفاض هذه النسبة، ففي املناطق التي تسيطر 
عليهــا تنظيمــات إســالمية راديكاليــة يتأثــر املجتمــع بثقافتهــا وأيديولوجيتهــا اإلســالمية الســلفية التــي تفرضهــا بقــوة 

وجودهــا بصفتهــا أمــًرا واقًعــا.

واســتناًدا إلــى النتائــج الســابقة يمكــن القــول: إن منظــور الشــباب الســوري، عينــة الدراســة، للحيــاة السياســية 
والحزبية في سورية تستند إلى ضرورة توفر البيئة التشريعية الحاضنة لتأسيس األحزاب السياسية التي تحدد 
األطــر واملعاييــر القانونيــة الناظمــة لعمــل األحــزاب الســورية داخــل الدولــة الســورية فــي املســتقبل، باإلضافــة إلــى 
التطلــع إلــى قيــام أحــزاب سياســية غيــر مؤدلجــة، وبالتالــي تكــون غيــر تابعــة لخــارج ســورية أيديولوجًيــا، فتعتمــد 
البرامــج العمليــة التــي تخــدم الســوريين بالدرجــة األولــى، وتكــون معاييــر اســتمرارها هــي القــدرة علــى العطــاء 



59

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

للســوريين، وفــي الوقــت نفســه تؤمــن بحــق غيرهــا فــي الوصــول إلــى الســلطة مــن أجــل خدمــة الســوريين.

مع العلم أن سورية عرفت التعددية الحزبية و املشاركة في العمل السيا�سي، من العقد األول بعد االستقالل، 
إلى حد ما، ثم توقفت املشاركة السياسية في سورية في مرحلة الوحدة مع مصر، بسبب انقالب البعث 1963، 
وبخاصــة بعــد انقــالب األســد األب عــام 1970، إذ أصبــح حــزب البعــث الحــزَب القائــد للدولــة واملجتمــع بقــوة 
القانــون، عبــر دســتور عــام 1972، وفــي املــادة الثامنــة التــي تتنافــى مــع أبســط املبــادئ السياســية الديمقراطيــة، 
فقــد ُجــرد الشــعب الســوري مــن حقوقــه اإلنســانية، ومنهــا حــق املشــاركة فــي الحيــاة السياســية وحــق التعبيــر عــن 
 االحتــواء والتدجيــن التــي أبدعهــا النظــام 

َ
آرائــه السياســية املســتقلة، واتجــه الســوريون الذيــن عارضــوا سياســة

البعثــي فــي صيغــة الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، إلــى املعارضــة السياســية الســرية، وكان نصيبهــم االعتقــال ســنوات 
عديــدة، األمــر الــذي أدى إلــى غيــاب املرجعيــات واملعاييــر العليــا التــي تنظــم عمليــة ترخيــص وتأســيس األحــزاب 

وآليــات نشــاطها التنظيمــي والسيا�ســي.

علــن عــن 
ُ
مــع انطــالق الثــورة الســورية 2011، وانحســار هيمنــة النظــام علــى مكونــات املجتمــع الســوري كافــة، أ

انشــاء العديــد مــن األحــزاب السياســية فــي ســورية، مــن دون االســتناد إلــى محــددات ومرعيــات تنظــم عملهــا.

واقتصر العمل في ســورية ســنوات طويلة على عدد محدود من املنظمات الشــعبية والنقابات املتعددة التابعة 
قانونًيا لحزب البعث الحاكم وعدد من الجمعيات الخيرية، علًما أن ســورية عرفت قبل انقالب البعث 1963 
العمــل النقابــي غيــر الحكومــي، ولكــن ُســيطر علــى كل أشــكال التنظيمــات املجتمعيــة األهليــة واملدنيــة والنقابيــة 

بســبب االحتجاجــات النقابيــة الرافضــة للدكتاتوريــة باملطلــق فــي مرحلــة الثمانينــات.

سابًعا- استشراف الشبا	 السوري لسورية املستقبل 	 
محاولــة الستشــراف مســتقبل ســورية مــن الشــباب، عينــة الدراســة، لعشــر ســنوات قادمــة، بعــد تســع ســنوات 
مــن الحــرب الســورية وجدنــا مــن األهميــة وضــع بعــض الســيناريوهات الرئيســية التــي مــن املتوقــع أن تطــرأ علــى 
سورية في املستقبل، وطلبنا من الشباب، عينة الدراسة، اختيار التوقعات التي يرونها مناسبة، ومن املفترض 
أن يكون اختيارها بناء على قراءة تحليلية للواقع السوري امللموس بأبعاده اإلقليمية والدولية، وباإلضافة إلى 
خبــرات ســابقة، وليــس اســتناًدا إلــى قناعــات أو أراء شــخصية يتبنونهــا، وهــذا ال يعنــي أن تكــون بعــض اإلجابــات 

جــاءت بنــاء علــى رغبــات ومواقــف سياســية يتبنونهــا مســبًقا.

وعلى أي حال فالتنبؤات والتخمينات يمكن أن تساعد السيناريوهات في توجيه وتشكيل املستقبل، فتحّفز إلى 
التفكير بخصوص البدائل، وتفتح آفاق التفكير خارج األنماط املتعارف عليها، وأهميتها تأتي من كونها ستحدد 
قــرارات وتوصيــات اليــوم، التــي ســتؤثر بعــد ذلــك فــي التطــورات املســتقبلية واالختيــارات بيــن املســارات والبدائــل 

املســتقبلية.

	 النظام السوري بعد عشر سنوات	 
جدول رقم )14( يوضح توقعات العينة للنظام في سورية بعد عشر سنوات

املجموعال أعرفال أتوقعأتوقع

31.555.912.6100عودة سورية كما كانت عليه سياسًيا قبل 12011
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55.132.512.4100تشكيل حكومة جديدة من النظام بمشاركة بعض أطياف املعارضة2

4935.615.4100فشل وضع دستور جديد من اللجنة الدستورية3

7218.19.9100استمرار الصراع الحالي في سورية4

58.926.914.3100ثورة ثانية في سورية نتيجة التدهور املعي�سي الحاد )ثورة الجياع(5

           

جاءت باملرتبة األولى النسبة األعلى )72 في املئة( وتوقعت استمرار الصراع الحالي في سورية، مقابل )10 في . 1
املئة( لم تتوقع ذلك )راجع الجدول 14(، وهذا يعود إلى عدم وجود مؤشرات دولية للحل السيا�سي في سورية 
فمعظم الشباب السوري يعلمون أن الحل لم يبق بيد السوريين، نظاًما ومعارضة، إنما الحل القادم سيكون 

بناء على توافقات دولية وإقليمية وبخاصة االتحاد الرو�سي والواليات املتحدة األميركية.

وكذلك األمر ملتغير مكان اإلقامة الحالي، فله عالقة ذات داللة، إذ كانت نسبة )100 في املئة( لدى املقيمين في 
أوروبــا ولبنــان واألردن، ونســبة )98 فــي املئــة( فــي مناطــق النظــام الســوري، ونســبة )55 فــي املئــة( فــي مناطــق املكــّون 

الكــردي، ونســبة )44 فــي املئــة( فــي تركيــا، ونســبة )26باملئــة( فــي مناطــق الجيــش الوطنــي الســوري.

ومــن الواضــح انخفــاض النســبة فــي املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وبالتالــي ربمــا تكــون النتائــج مبنيــة علــى 
معطيــات علــى أرض الواقــع أو علــى رغبــات بتغييــر الوضــع الحالــي فــي ســورية.

باملرتبــة الثانيــة توقعــت نســبة )59 فــي املئــة( حــدوث ثــورة جديــدة فــي ســورية نتيجــة التدهــور املعي�ســي، مقابــل . 2
نســبة )14 فــي املئــة( لــم تتوقــع ذلــك.

وملتغير املهنة عالقة دالة، فكانت نسبة )60 في املئة( لدى العاملين والعاطلين عن العمل، مقابل نسبة )48 في 
املئة( لدى الطالب، وربما تعود هذه النتيجة إلى الخبرة السياسية للطالب بأرض الواقع أكثر، أو يمكن القول: 
إن الطالب على دراية أشمل بمتطلبات وإمكانية حصول انتفاضة جديدة في سورية بعد تهجير نصف الشعب 

الســوري إلى الخارج.

 وملتغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي عالقــة دالــة إذ توقعتهــا نســبة )78 فــي املئــة( مــن املقيميــن فــي لبنــان، ونســبة )69 فــي 
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املئــة( فــي بلــدان أوروبــا ونســبة )65 فــي املئــة( فــي إدلــب وريفهــا، ونســبة )52 فــي املئــة( فــي مناطــق الجيــش الوطنــي، 
ونسبة )53 في املئة( في مناطق النظام. بينما انخفضت النسبة إلى )31 في املئة( في تركيا، وربما انخفاض نسبة 
التوقــع بثــورة جديــدة فــي ســورية، لــدى املقيميــن فــي تركيــا كان بســبب وجودهــم علــى حــدود مناطــق وجــود الجيــش 
الوطنــي، والتنظيمــات العســكرية، وبســبب عــدم قناعتهــم بإمكانيــة أن تظهــر احتجاجــات جديــدة فــي مناطــق 

ســيطرة النظــام الســوري.

باملرتبة الثالثة توقعت نسبة )55 في املئة( تشكيل حكومة جديدة من النظام الحالي بمشاركة بعض أطياف . 3
املعارضــة، مقابــل نســبة )12 فــي املئــة( لــم تتوقــع ذلــك، وتبيــن أن ملتغيــر الجنــس عالقــة ذات داللــة فنســبة )60 فــي 
املئــة( للذكــور مقابــل )50 فــي املئــة( لإلنــاث، وكذلــك األمــر ملتغيــر العمــر فنســبة )60 فــي املئــة( لــدى الفئــة العمريــة 
)30-35(، مقابــل نســبة )49 فــي املئــة( لــدى الفئــة العمريــة )18-23(، وملتغيــر املســتوى التعليمــي عالقــة فكانــت 
نســبة )60 فــي املئــة( لــدى الجامعــي والثانــوي، مقابــل نســبة )36 فــي املئــة( لــدى اإلعــدادي فمــا دون، وملتغيــر مــكان 
اإلقامــة الحالــي عالقــة إذ كانــت النســب العليــا فــي لبنــان فبلغــت نســبة )86 باملئــة(، وفــي بلــدان أوروبــا واألردن )76 
باملئة(، والنســب املتدنية في تركيا إذ بلغت نســبة )25 باملئة(، وفي إدلب وريفها )31 باملئة(، وفي مناطق املكّون 

الكــردي )20 باملئــة(.

ومــن النتائــج الســابقة تبيــن أن ملــكان وجــود الســوريين دور فــي تبلــور قناعــات سياســية فــي مــا يخــص املســتقبل 
السوري، الشباب املوجودون في تركيا وإدلب وريفها ومناطق املكون الكردي، التي تعد مناطق ساخنة عسكرًيا 
وسياســًيا من النظام الســوري، ينعكس عليهم عدم توقع إمكانية تشــكيل حكومة جديدة من النظام ويشــارك 

فيهــا بعــض أطــراف املعارضــة، وخاصــة مناطــق املكــون الكــردي التــي لديهــا تطلعــات، انفصاليــة عــن ســورية.

 باملرتبة الرابعة توقعت فشل وضع دستور من اللجنة الدستورية بنسبة )49 في املئة( مقابل )15 في املئة( 	. 
لــم تتوقــع ذلــك.  وتبينــت بخصــوص متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي عالقــة دالــة إذ توقعتهــا النســب العليــا فــي مناطــق 
الجيــش الوطنــي الســوري بنســبة )83 باملئــة(، وإدلــب وريفهــا بنســبة )67 باملئــة(، وفــي األردن بنســبة )56 باملئــة(، 
وبنسبة )53 في املئة( في مناطق املكون الكردي، مقابل بلدان أوروبا )31 باملئة(، وبنسبة )33 في املئة( في لبنان، 
ع السوريين 

ّ
وبنسبة )46 في املئة( في مناطق النظام. )راجع ملحق الجداول( ومن النتائج السابقة يتبين عدم توق

املقيميــن فــي املناطــق التــي تشــهد عمليــات عســكرية متبادلــة مــع النظــام، وهــم إمكانيــة التوصــل إلــى دســتور جديــد 
من اللجنة الدســتورية املشــكلة من األمم املتحدة، بينما انخفضت النســبة لدى الســوريين املقيمين في أوروبا، 
ربمــا لرغبتهــم بإيجــاد حــل سيا�ســي مــن دون اســتمرار الحــرب وإراقــة الدمــاء الســورية، واالنســجام مــع املواقــف 

السياســية األوروبية الداعية للحل السيا�ســي عبر دســتور جديد.

باملرتبــة الخامســة واألخيــرة توقعــت نســبة )31.5 فــي املئــة( عــودة ســورية كمــا كانــت عليــه قبــل 2011، مقابــل . 5
)56 فــي املئــة( لــم تتوقــع ذلــك راجــع الجــدول )14(. وملتغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي عالقــة دالــة فكانــت نســبة )49 فــي 
املئــة( فــي مناطــق النظــام، ونســبة )43 فــي املئــة( فــي األردن، وفــي مناطــق الجيــش الوطنــي )41 فــي املئــة( مقابــل نســبة 
)10 فــي املئــة( فــي مناطــق املكــّون الكــردي، ونســبة )13 فــي املئــة( فــي إدلــب وريفهــا، ونســبة )22 فــي املئــة( فــي تركيــا. 

)راجــع ملحــق الجــداول(.

والواضــح مــن النتائــج الســابقة أن نســبة منخفضــة توقعــت عــودة ســورية إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 2011، مقابــل 
أن األغلبيــة لــم تتوقــع العــودة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 2011، وهــذه نتيجــة طبيعــة ملــن لديــه حــدود دنيــا باملعرفــة 
السياسية لتاريخ الثورات والحروب، وباملعطيات اإلقليمية والدولية، فمن االستحالة عودة سورية كما كانت 
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عليه قبل 2011 من دون أي تغيرات سياسية، حتى لو استمر النظام الحالي لسنوات قليلة في املستقبل، وتبين 
أن الســوريين املقيميــن فــي املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام توقعــوا عــودة ســورية إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 

2011 بنســب منخفضــة جــًدا.
 	
	 سورية دولة بعد عشر سنوات	 

جدول رقم )15( يوضح توقعات دولة سورية بعد عشر سنوات عند أفراد العينة

املجموعال أعرفال أتوقعأتوقع

4734.918.4100سورية دولة فدرالية باملستقبل1

47.94012.1100تقسيم سورية إلى أكثر من دولة2

4935.215.8100سقوط النظام السيا�سي وبناء سورية جديدة3

48.9429.1100وضع دستور جديد وإجراء انتخابات برملانية ورئاسية4

32.356.311.5100إعادة هيكلة الجيش واألجهزة األمنية وإخضاعها للسلطة5

38.952.19100سيطرة التيار اإلسالمي على سورية الجديدة6

           

جــاءت نســب توقعــات عينــة الدراســة للســيناريوهات املتوقعــة الخاصــة بســورية بعــد عشــر ســنوات متقاربــة جــًدا، فنســبة . 1
)49 في املئة( توقعت ســقوط النظام السيا�ســي وبناء ســورية جديدة، مقابل نســبة )35 في املئة( لم تتوقع ذلك، ونســبة )16 في 

املئــة( ال تعــرف )راجــع الجــدول 15(. 

وقد تبين أن هناك عالقة دالة بين مكان اإلقامة الحالي وتوقع سقوط النظام السيا�سي وبناء سورية جديدة، 
فكانت نسبة )73 في املئة( في إدلب وريفها، ونسبة )71 في املئة( في مناطق الجيش الوطني، ونسبة )60 في املئة( 
في تركيا، ونسبة )53 في املئة( في مناطق املكّون الكردي، ونسبة )44 في املئة( في مناطق النظام، ونسبة )33 في 

املئة( في لبنان، ونسبة )30 في املئة( في أوروبا، ونسبة )28 في املئة( في األردن.

مــن املالحــظ أن النســب املرتفعــة كانــت لــدى الســوريين املقيميــن فــي املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، مثــل 
إدلــب وريفهــا ومناطــق الجيــش الوطنــي حيــث الســيطرة لتنظيمــات إســالمية راديكاليــة.
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ونســبة )49 فــي املئــة( توقعــت وضــع دســتور جديــد وإجــراء انتخابــات برملانيــة ورئاســية، مقابــل نســبة )42 فــي . 2
املئــة( لــم تتوقــع ذلــك، ونســبة )9 فــي املئــة( ال تعــرف. راجــع الجــدول )15(.

هنــاك عالقــة دالــة بيــن مــكان اإلقامــة وتوقــع وضــع دســتور جديــد وإجــراء انتخابــات برملانيــة ورئاســية، فكانــت 
نســبة )70 فــي املئــة( فــي تركيــا ونســبة )55 فــي املئــة( فــي لبنــان، ونســبة )53 فــي املئــة( فــي األردن، ونســبة )52 فــي املئــة( 
فــي ريــف إدلــب وريفهــا، و)51 فــي املئــة( فــي مناطــق املكــّون الكــردي، ونســبة )45 فــي املئــة( فــي بلــدان أوروبــا، ونســبة 
)32 فــي املئــة( فــي مناطــق »PYD«. وانخفــاض نســبة املتوقعيــن وضــع دســتور جديــد وانتخابــات برملانيــة ورئاســية 
لــدى املكــون الكــردي لوجــود اعتقــادات سياســية داعمــة لفكــرة االنفصــال وإقامــة دولــة كرديــة، بينمــا ارتفعــت 
لدى املقيمين في تركيا ملعايشتهم االنتخابات البرملانية والرئاسية والبلدية في تركيا وبالتالي تشربوا ثقافة تداول 

الســلطة.

ونســبة )48 فــي املئــة( توقعــت تقســيم ســورية إلــى أكثــر مــن دولــة، مقابــل نســبة )40 فــي املئــة( لــم تتوقــع ذلــك، . 3
ونسبة )12 في املئة( ال تعرف، أو ليس لديها القدرة على التوقع بأي اتجاه، فكان فالفارق ليس كبيًرا جًدا، ومع 

ذلــك فهــذا مؤشــر ســلبي، فهــل كانــت نســبة املتوقعيــن بنــاء علــى حيثيــات سياســية أو بنــاء علــى رغبــات؟

وهنــاك عالقــة دالــة بيــن املســتوى التعليمــي وتوقــع تقســيم ســورية إلــى أكثــر مــن دولــة، إذا كانــت نســبة )59.5 فــي 
املئــة( لــدى املســتوى اإلعــدادي فمــا دون، مقابــل نســبة )43 فــي املئــة( لــدى الثانــوي، ونســبة )47.5 فــي املئــة( لــدى 
الجامعيين. وهذا مؤشر إلى أن هذا التوقع قد يكون مبنًيا على رغبات يكون فيها أصحاب الشهادات الذين من 

املفتــرض أن يكــون لديهــم الحيثيــات السياســية أكثــر مــن بقيــة املســتويات التعليميــة.

وبالنســبة ملتغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي، فكانــت نســبة )71 فــي املئــة( فــي لبنــان، ونســبة )59 فــي املئــة( فــي مناطــق 
النظــام، ونســبة )55 فــي املئــة( فــي بلــدان أوروبــا، ونســبة )45 فــي املئــة( فــي األردن، ونســبة )43 فــي املئــة( فــي إدلــب 

وريفهــا، ونســبة )32 فــي املئــة( فــي مناطــق الجيــش الوطنــي، ونســبة )18 فــي املئــة( فــي تركيــا.

ونســبة )47 في املئة( توقعت ســورية فدرالية باملســتقبل، مقابل نســبة )35 في املئة( لم تتوقع ذلك، ونســبة . 4
)18 فــي املئــة( ال تعــرف راجــع الجــدول )15(، ربمــا تعــود تلــك التوقعــات إلــى حالــة التباعــد والتشــرذم الــذي وصلــت 

إليــه ســورية.

وحظــت عالقــة بيــن مــكان اإلقامــة وتوقــع ســورية فدراليــة باملســتقبل، فكانــت نســبة )97 فــي املئــة( فــي مناطــق 
ُ
ول

املكّون الكردي، مقابل )25 في املئة( في مناطق الجيش الوطني الســوري، ونســبة )30 في املئة( في تركيا، ونســبة 
)35 فــي املئــة( فــي إدلــب وريفهــا، ونســبة )48 فــي املئــة( فــي بلــدان أوروبــا ولبنــان واألردن، ونســبة )44 فــي املئــة( فــي 

مناطــق النظــام.

أمــا ارتفــاع النســبة لــدى مناطــق املكــون الكــردي فيعــود باألســاس إلــى تطلعــات التيــارات السياســية الكرديــة 
لالنفصــال، فمــن الطبيعــي أن يتوقعــوا أن تكــون ســورية دولــة فدراليــة باملســتقبل، مقابــل انخفــاض النســبة 
للمقيميــن فــي تركيــا ومناطــق الجيــش الوطنــي وتأثرهــم باملوقــف التركــي الحــازم والرافــض أي كيــان سيا�ســي كــردي 

فــي ســورية علــى الحــدود التركيــة.

جاءت نســبة )39 في املئة( متوقعة ســيطرة التيار اإلســالمي على ســورية الجديدة مقابل نســبة )52 في املئة( . 5
لــم تتوقــع حــدوث ذلــك، ونســبة )9 فــي املئــة( ال تعــرف راجــع الجــدول )15(.

وفــي العالقــة بيــن مــكان اإلقامــة الحالــي والتوقــع بســيطرة التيــار اإلســالمي علــى ســورية كانــت النســب العليــا لــدى 
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املقيميــن فــي األردن بنســبة )65 باملئــة(، ونســبة )57 فــي املئــة( فــي أوروبــا، ونســبة )53 فــي املئــة( فــي مناطــق النظــام، 
مقابــل نســبة )0 فــي املئــة( فــي مناطــق »PYD«، ونســبة )19 فــي املئــة( فــي مناطــق الجيــش الوطنــي، ونســبة )25 فــي 
املئة( في تركيا ونسبة )31 في املئة( في إدلب وريفها، والواضح أن هذه النتائج تستند إلى مخاوف وهواجس من 

إمكانيــة ســيطرة التيــار اإلســالمي علــى ســورية أكثــر بســبب حيثيــات سياســية وعســكرية.

ونسبة )32 في املئة( توقعت إعادة هيكلة الجيش واألجهزة األمنية وإخضاعها للسلطة مقابل نسبة )56 في . 6
املئة( لم تتوقع ذلك ونسبة )11.5 في املئة( ال تعرف راجع الجدول )15(.

وتبيــن أن هنــاك عالقــة بيــن متغيــر الجنــس وتوقــع إعــادة هيكلــة الجيــش واألجهــزة األمنيــة فــي ســورية وإخضاعهــا 
للســلطة، بنســبة )41.5 فــي املئــة( للذكــور، ونســبة )23 فــي املئــة( لإلنــاث، وهنــاك عالقــة بيــن متغيــر التعليــم وتوقــع 
ســيطرة التيــار اإلســالمي علــى ســورية الجديــدة، بنســبة )43 فــي املئــة( لــدى الجامعيــن، مقابــل )28 فــي املئــة( لــدى 

املســتوى اإلعــدادي فمــا دون، ونســبة )37.5 فــي املئــة( للمســتوى الثانــوي.

وبخصــوص متغيــر مــكان اإلقامــة فُيبيــن أن نســبة )75 فــي املئــة( هــي فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي الســوري، 
ونســبة )58 فــي املئــة( فــي إدلــب وريفهــا، ونســبة )51 فــي املئــة( فــي مناطــق »PYD« املكــون الكــردي وتركيــا، بينمــا 
انخفضت النسبة في بلدان أوروبا إلى )5 باملئة(، و)6 في املئة( في مناطق النظام، و)10 في املئة( في لبنان، وهذا 

يعــود إلــى االحتــكاك املباشــر مــع التنظيمــات اإلســالمية الراديكاليــة فــي املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام.

وملتغيــر الجنــس عالقــة ذات داللــة، إذ كانــت نســبة )41.5 فــي املئــة( للذكــور، مقابــل نســبة )23 فــي املئــة( لإلنــاث، 
وهــذا يعــود إلــى االهتمــام السيا�ســي مــن الذكــور أكثــر مــن اإلنــاث.

	 عودة املهجرين	 
جدول رقم )16( يوضح توقعات العينة ملستقبل الالجئين السوريين بعد عشر سنوات

املجموعال أعرفال أتوقعأتوقعالعبارةالرقم 

47.53913.5100عودة املهجرين من لبنان واألردن1

47.842.69.6100عودة املهجرين من تركيا 2

52.334.43.4100عودة بعض املهجرين من أوروبا3

                                 

بخصــوص عــودة املهجريــن الســورين إلــى ســورية فقــد جــاءت النتائــج متقاربــة جــًدا، فنســبة )52 فــي املئــة( مــن 
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الشــباب، عينــة الدراســة، توقعــت عــودة املهجريــن فــي أوروبــا، ونســبة )48 فــي املئــة( توقعــت عــودة املهجريــن فــي 
تركيــا، ونســبة )47.5 فــي املئــة( توقعــت عــودة املهجريــن فــي لبنــان واألردن.

وبخصــوص عالقــة بعــض متغيــرات الدراســة مــع عــودة املهجريــن، وجدنــا عالقــة بيــن مــكان اإلقامــة الحالــي وتوقــع 
عودة املهجرين السوريين من أوروبا بنسبة )75 في املئة( في بلدان أوروبا، ونسبة )74 في املئة( في لبنان، ونسبة 
)68 فــي املئــة( فــي األردن، ونســبة )55 فــي املئــة( فــي مناطــق املكــّون الكــردي، ونســبة )48 فــي املئــة( فــي مناطــق النظــام 
ونسبة )43 في املئة( في إدلب وريفها، ونسبة )29 في املئة( في تركيا، ونسبة )26 في املئة( في مناطق النظام. راجع 

الجدول )16(.

وتظهــر النتائــج ارتفــاع النســب لــدى الســوريين املقيميــن فــي املناطــق األكثــر بعــًدا عــن الحــرب والصراعــات فــي 
ســورية، والعالقــة بيــن مــكان اإلقامــة وتوقــع عــودة املهجريــن فــي تركيــا، فكانــت نســبة )81 فــي املئــة( فــي مناطــق 
الجيــش الوطنــي الســوري، ونســبة )49 فــي املئــة( فــي إدلــب وريفهــا، ونســبة )47 فــي املئــة( فــي األردن، ونســبة )46 فــي 
املئــة( فــي تركيــا، ونســبة )38 فــي املئــة( فــي دول أوروبــا، ونســبة )34 فــي املئــة( فــي لبنــان، وكذلــك تعكــس هــذه النتائــج 
الدعــوات والتصريحــات السياســية التركيــة إلقامــة مناطــق آمنــة فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي وبنــاء مــدن 

جديــدة الســتيعاب الســوريين فــي حالــة عودتهــم مــن تركيــا.

والعالقــة بيــن مــكان اإلقامــة الحالــي وتوقــع عــودة املهجريــن فــي لبنــان واألردن ذات داللــة، إذ كانــت نســبة )73 فــي 
املئــة( فــي تركيــا، ونســبة )60 فــي املئــة( فــي إدلــب وريفهــا، ونســبة )50 فــي املئــة( فــي األردن، ونســبة )49 فــي املئــة( فــي 
مناطق الجيش الوطني السوري، ونسبة )45 في املئة( في مناطق املكّون الكردي، ونسبة )42 في املئة( في بلدان 

أوروبــا، ونســبة )27 فــي املئــة( فــي مناطــق النظــام. راجــع ملحــق الجــداول.

كذلــك تعكــس هــذه النتائــج الرغبــة لــدى الســورين املقيميــن فــي لبنــان واألردن بالعــودة إلــى مدنهــم وبلداتهــم فــي 
ســورية.

مصير القوات األجنبية في سورية	 

جدول رقم )17( يوضح توقعات العينة ملصير القوى األجنبية على األرض السورية بعد عشر سنوات

املجموعال أعرفال أتوقعأتوقع

57.928.513.6100بقاء القوات األميركية في مناطق آبار النفط1

67.320.312.5100بقاء القوات التركية في الشمال وإدارة املنطقة من تركيا2

40.443.616100بقاء القوات الروسية3

3843.218.8100بقاء القوات اإليرانية4
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أظهــرت النتائــج توقــع بقــاء القــوات التركيــة فــي الشــمال، وإدارة املنطقــة مــن تركيــا بنســبة )67 باملئــة(، أمــا . 1
بخصــوص العالقــة بيــن متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي وتوقــع بقــاء القــوات التركيــة فــي الشــمال الســوري، فكانــت 
بنســبة )85 فــي املئــة( لــدى املقيميــن فــي لبنــان، ونســبة )80 فــي املئــة( فــي مناطــق النظــام، ونســبة )78 فــي املئــة( فــي 
بلــدان أوروبــا وإدلــب وريفهــا، ونســبة )68 فــي املئــة( فــي مناطــق الجيــش الوطنــي ونســبة )52 فــي املئــة( فــي تركيــا، 
ونسبة )27 في املئة( في مناطق سيطرة قوات »PYD« املكون الكردي. راجع الجدول )17(، وهذه النتائج تعكس 
التصريحات السياسية التركية الداعية إلقامة منطقة آمنة عبر الوجود العسكري التركي، وإنشاء املؤسسات 
ذات الطابع التركي التي تشير إلى بقاء القوات التركية في تلك املناطق مدة قد تطول، أما النسب املنخفضة التي 

لــم تتوقــع ذلــك فهــي مرتبطــة بتطلعــات سياســية وعدائيــة لتركيــا مــن قــوات »PYD« الكرديــة.

ونســبة )58 فــي املئــة( توقعــت بقــاء القــوات األميركيــة فــي مناطــق آبــار النفــط، ونســبة )25.5 فــي املئــة( لــم تتوقــع . 2
ذلــك، ونســبة )14 فــي املئــة( ال تعــرف، وبخصــوص العالقــة بيــن مــكان اإلقامــة الحالــي وبقــاء القــوات األميركيــة فــي 
مناطق آبار النفط، فكانت نسبة )79 في املئة( في مناطق سيطرة قوات »PYD« املكون الكردي، ونسبة )73 في 
املئة( في إدلب وريفها، ونسبة )60 في املئة( في بلدان أوروبا ونسبة )54 في املئة( في مناطق النظام، ونسبة )53 
في املئة( في األردن، والواضح أن ارتفاع النسب لدى معظم الشباب السوريين في معظم مناطق وجودهم يعود 
 بين إيران والعراق 

ً
إلى معرفة املصالح األميركية ورغبة السيطرة على آبار النفط، وربما لقطع الطريق مستقبال

وســورية، وبالتالــي قطــع الطريــق عــن حــزب هللا فــي لبنــان، إذا تبيــن أن هنــاك أخطــار جديــدة علــى مصالحهــا.

تلى ذلك نسبة )40 في املئة( توقعت بقاء القوات الروسية مقابل نسبة )44 في املئة( لم تتوقع ذلك، ونسبة . 3
)16 فــي املئــة( ال تعــرف، وبالعالقــة بيــن متغيــر مــكان اإلقامــة وبقــاء القــوات الروســية كانــت نســبة )61 فــي املئــة( فــي 
إدلــب وريفهــا، ونســبة )59 فــي املئــة( فــي مناطــق ســيطرة »PYD« املكــون الكــردي ونســبة )48 فــي املئــة( فــي لبنــان، 
ونســبة )41 فــي املئــة( فــي بلــدان أوروبــا ونســبة )39 فــي املئــة( فــي مناطــق النظــام وتركيــا، ونســبة )28 فــي املئــة( فــي 
مناطــق الجيــش الوطنــي، وهــذه النتائــج تعكــس املواقــف السياســية مــن وجــود القــوات الروســية فــي ســورية، مــن 
عّدهــا قــوات صديقــة وحليفــة لــدى البعــض، إلــى عّدهــا قــوات احتــالل لســورية وداعمــة بقــاء النظــام الســوري فــي 

الحكــم.
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ونسبة )38 في املئة( توقعت بقاء القوات اإليرانية مقابل نسبة )43 في املئة( لم تتوقع ذلك، ونسبة )19 في . 4
املئة( ال تعرف. راجع الجدول )17(. 

بخصــوص العالقــة بيــن متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي وبقــاء القــوات اإليرانيــة فقــد كانــت بنســبة )54 فــي املئــة( فــي 
لبنــان، ونســبة )53 فــي املئــة( فــي األردن، ونســبة )47 فــي املئــة( فــي أوروبــا، ونســبة )46 فــي املئــة( فــي مناطــق النظــام 
السوري، ونسبة )30 في املئة( في إدلب وريفها، ونسبة )28 في املئة( في مناطق الجش الوطني السوري، ونسبة 
)26 في املئة( في تركيا، وهذه النتائج مرتبطة باملواقف السياسية في مناطق الوجود السوري، وخاصة املناطق 
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، حيــث تقــوم القــوات اإليرانيــة بالقتــال إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري علــى 

الجبهــات العســكرية، وتســاهم إلــى جانــب النظــام فــي ارتــكاب العديــد مــن املجــازر بحــق الســوريين.

مستقبل إعادة اإلعمار في سورية	 

جدول رقم )18( يوضح توقعات العينة ملستقبل إعمار سورية بعد عشر سنوات

املجموعال أعرفال أتوقعأتوقع

4544.310.8100إعادة اإلعمار بمشاركة عربية ودولية شاملة1

21.66017.9100إعادة اإلعمار بمشاركة روسية صينية إيرانية فقط2
           

                   

بخصوص موضوع إعادة اإلعمار في املســتقبل، كانت النســبة األعلى )45 في املئة( من عينة الدراســة، وتوقعت 
إعــادة اإلعمــار بمشــاركة عربيــة ودوليــة شــاملة، مقابــل نســبة )21.6 فــي املئــة( توقعــت إعــادة اإلعمــار بمشــاركة 

روســية صينيــة إيرانيــة فحســب. راجــع الجــدول )17(.

بخصــوص العالقــة بيــن متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي وتوقــع إعــادة االعمــار بمشــاركة عربيــة ودوليــة شــاملة؛ . 1
كانــت النســبة )83 فــي املئــة( فــي مناطــق الجيــش الوطنــي، ونســبة )73 فــي املئــة( فــي تركيــا، ونســبة )65 فــي املئــة( فــي 
إدلــب وريفهــا، ونســبة )38 فــي املئــة( فــي مناطــق »PYD« املكــون الكــردي، ونســبة )34 فــي املئــة( فــي األردن، ونســبة 

)25 فــي املئــة( فــي لبنــان، ونســبة )15 فــي املئــة( فــي مناطــق النظــام.

بخصــوص العالقــة بيــن متغيــر مــكان اإلقامــة الحالــي وتوقــع إعــادة اإلعمــار مــن روســيا والصيــن وإيــران، فقــد . 2
كانــت نســبة )30 فــي املئــة( فــي مناطــق ســيطرة »PYD« املكــون الكــردي، ونســبة )28 فــي املئــة( فــي مناطــق الجيــش 
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الوطنــي، ونســبة )27 فــي املئــة( فــي بلــدان أوروبــا، ونســبة )23 فــي املئــة( فــي األردن، ونســبة )20 فــي املئــة( فــي مناطــق 
النظــام، ونســبة )12 فــي املئــة( فــي إدلــب وريفهــا.

عــّد هــذه النتائــج أقــرب إلــى الواقــع واملنطــق، إذ تؤكــد التقديــرات الدوليــة أن تكلفــة إعــادة اإلعمــار فــي ســورية 
ُ
وت

تحتــاج إلــى 400 مليــار دوالر، فمــن غيــر املعقــول أن تتــم إعــادة اإلعمــار بهــذه التكلفــة مــن دون املشــاركة العربيــة 
والدوليــة الشــاملة، فهــل مــن املعقــول أن تخاطــر الشــركات واملؤسســات الروســية والصينيــة واإليرانيــة بالدخــول 
فــي ملــف إعــادة اإلعمــار مــن دون املســاهمة العربيــة والدوليــة، وبخاصــة األميركيــة واألوربيــة، ويعنــي ذلــك إن 

نجــز فــي ســورية.
ُ
حصــل، أن الحــل السيا�ســي قــد أ
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استنتاجات الدراسة

عقد اجتماعي يكرس الشفافية واملساءلة والتداول السلمي للسلطة. 1

عكســت هــذه الرغبــة وجــود وعــي كبيــر لــدى الشــباب الســوري بأهميــة هــذه القضيــة، وربمــا ســاهمت الســنوات 
الطويلــة لألحــداث فــي ســورية فــي تبلــور هــذه الرؤيــة بشــكل واضــح، وبالتأكيــد لــم نكــن ســنرى مثــل هــذه النســبة 
جرَيت مثل هذه الدراســة 

ُ
املرتفعة جًدا، التي تؤكد أهمية الشــفافية واملســاءلة والتداول الســلمي للســلطة، لو أ

قبــل عــام 2011 وهــو تاريــخ انطــالق الثــورة والتظاهــرات الســلمية التــي كان مــن أهــم مطالبهــا التــداول الســلمي 
للســلطة. 

وجود عقد اجتماعي يتوافق مع مبادئ دولة املواطنة. 	

أظهــرت النتائــج أن اتجهــات الشــباب كانــت متوافقــة مــع أحــد أهــداف الثــورة الســورية، وهــو الوصــول إلــى صيغــة 
مــن العقــد االجتماعــي يتســاوى فيهــا املواطنــون ويكــون مرجعيتهــا مفهــوم املواطنــة.

وجود تشريع مدني للحياة االجتماعية موحد لجميع السوريين أسوة بالدول املتقدمة. 3

إن وجــود »تشــريع مدنــي للحيــاة االجتماعيــة موحــد لجميــع الســوريين أســوة بالــدول املتقدمــة« ُيعــد مــن املطالــب 
الضرورية لبناء سورية املستقبل، بعيًدا عن املحاصصة القومية والطائفية وغيرها من صيغ التشريعات التي 

ق�سي فئات أو قوميات أو إثنيات أخرى، وهذا يفســر تفضيل الشــباب الســوريين لها بنســبة عالية.
ُ
ت

حرية االعتقاد الديني. 4

أظهــرت الدراســة مرونــة نحــو القضايــا الدينيــة، التــي نظــر إليهــا الشــباب علــى أنهــا اختيــار شــخ�سي وعالقــة دينيــة 
خاصة بين اإلنسان والتشريعات السماوية وغير السماوية، وهذا يدل من ناحية أخرى إلى أن الثورة السورية 
عــام 2011 لــم يكــن هدفهــا دينًيــا وتغييــًرا فــي الطبقــة الحاكمــة اســتناًدا إلــى أســس دينيــة طائفيــة، إنمــا كانــت ثــورة 

تنــادي بالحقــوق األساســية للمواطــن الســوري، التــي مــن ضمنهــا حريــة االعتقــاد الدينــي.

حق جميع األديان والطوائف والقوميات القيام بجميع شعائرها بحرية. 5

توجــه الشــباب نحــو االعتــراف بحقــوق اآلخريــن، وحريــة ممارســة املعتقــدات والطقــوس الخاصــة بــكل ثقافــة 
أو مذهــب أو طائفــة ســورية لهــا خصوصيتهــا، وال يمكننــا هنــا الجــزم بالتأثيــر الكامــل للثــورة الســورية علــى هــذا 
االتجاه، فقد كانت هناك شرائح كبيرة من الشباب »في مرحلة ما قبل الثورة« من ذوي العقل املنفتح واملتنوع 

فــي عالقتهــم بالســوري املختلــف مذهبًيــا وثقافًيــا.

حق املرأة السورية في إعطاء الجنسية ألوالدها. 6

أظهــرت الدراســة وجــود اتجــاه نحــو العبــارة أعــاله، وهــذا مــا يتما�ســى مــع اطــالع الشــباب الســوري علــى قوانيــن 
البلــدان املختلفــة التــي يعيشــون فيهــا مــن جهــة، وظهــور أجيــال تؤمــن بحــق املــرأة بضــرورة منحهــا »املواطنــة« 

ألبنائهــا إذا كان الوالــد غيــر ســوري، مــن جهــة أخــرى.

كانــت اتجاهــات الشــباب نحــو بعــض القضايــا األســرية واالجتماعيــة متحّفظــة، وتتوافــق مــع االتجاهــات . 7
السابقة املحافظة عموًما، مثل )انفصال اإلناث والذكور عن أهلهم بعد بلوغ سن الرشد، تزويج الفتاة نفسها 

بعــد ســن الرشــد بمعــزل عــن ولــي أمرهــا، منــع تعــدد الزوجــات فــي الدســتور الســوري الجديــد(.
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إن عــدم تفضيــل الشــباب لهــذه العبــارات )التوجهــات االجتماعيــة( يشــير إلــى ســيادة نمــط األســرة الســورية والتمســك بــه، وهــو 
ذكــر فــي موضــوع انفصــال 

ُ
جــَر تجــارب ت

ُ
املعتمــد فــي نســقه العــام علــى تقاليــد فيهــا الكثيــر مــن األعــراف االجتماعيــة والدينيــة. ولــم ت

ا غريًبا عليهم. وهذا ينطبق أيًضا على 
ً
الشباب عن أهاليهم، أو زواجهم بمعزل عن رأي األهل واملقربين، وهذا يبدو فكرة وسلوك

عدم تفضيل وجود قانون يمنع تعدد الزوجات، وال سّيما أن البعض قد يرى فيه تجاوًزا للنص الديني من جهة، وعدم مراعاة 
الحــاالت االســتثنائية والخاصــة فــي العالقــات الزوجيــة.

تطبيق الشريعة اإلسالمية على املسلمين في جوانب الحياة االجتماعية كافة. 8

لــم يفضــل الشــباب تطبيــق الشــريعة اإلســالمية علــى املســلمين فــي جوانــب الحيــاة االجتماعيــة كافــة، وقــد يعــود 
ــا دينًيــا راديكالًيــا علــى الحيــاة االجتماعيــة 

ً
ذلــك إلــى أن الســوريين قــد خبــروا تجــارب قريبــة حاولــت أن تفــرض نمط

فــي بعــض املناطــق، وكانــت نتائجهــا ســلبية.

االقتصاد األمثل لسورية. 9

اتجــه الشــباب نحــو عــّد االقتصــاد املشــترك )الدولــة والخــاص( هــو األمثــل لســورية املســتقبل، فقــد عانــى 
الســوريون مــن تبعــات نمــط مــا أطلــق عليــه النظــام الســوري »االقتصــاد االشــتراكي«، لكنــه علــى أرض الواقــع 
كان اقتصــاد رأســمالية الدولــة طــوال عهــود النظــام الســوري فــي مرحلــة رئاســة حافــظ األســد ســورية. ثــم عانــى 
ــا، فحــاول اســتكمال عمليــة انفتــاح بــدأت 

ً
الســوريون عصــر االنفتــاح فــي مرحلــة تولــي »بشــار األســد« الحكــم وريث

بوادرها في تسعينيات القرن املا�سي، لكن ظهور طبقة املتنفذين الجدد »من كبار الضباط وأبنائهم والذين في 
دائرة العالقات مع فروع األمن«، شــكل صورة ســلبية لدى املواطن الســوري عن أنماط االقتصاد التي ســادت 

خــالل عقــود مــن الزمــن.

الضمانات االقتصادية واالجتماعية والصحية. 10

فضــل الشــباب سياســة دعــم الحكومــة للســلع األساســية للمواطــن )الدقيــق والخبــز، والســكر، والحليــب، 
والكهربــاء، واملحروقــات( وهــذا يتما�ســى مــع نمــط االقتصــاد املشــترك، الــذي يكــون فيــه دور رئيــس للدولــة فــي 
اإلدارة والتوجيــه، ورعايــة مصالــح الشــرائح األكثــر حرماًنــا، وكذلــك سياســة إعانــة البطالــة )راتــب مالــي معي�ســي 
للمواطن العاطل عن العمل، مقابل اشتراك شهري أثناء العمل(، وهو يمثل طموح الشباب السوري إلى سبل 
حيــاة تشــابه الحيــاة فــي الــدول التــي توجــود فيهــا سياســات اجتماعيــة خاصــة بالشــرائح األقــل وفــرة فــي الحصــول 
علــى األعمــال دائًمــا، وهــذا يتما�ســى مــع دعــم األفــراد فــي ضمــان حيــاة اقتصاديــة ومعيشــية فــي حدهــا املقبــول. 

وكذلــك ضمــان التأميــن الصحــي لــكل مواطــن ســوري.

التنمية في سورية املستقبل. 11

 واضًحــا فــي تحقيــق أهدافهــا، وجــرى 
ً

عانــت الخطــط التنمويــة التــي أقرتهــا الحكومــات املتعاقبــة فــي ســورية فشــال
، فكانــت عمليــة »إفقــار« للكثيــر مــن 

ً
تهميــش بعــض املناطــق التــي كانــت معروفــة بنموهــا فــي مجــاالت الزراعــة مثــال

املناطــق علــى أســس سياســية فــي بعــض األحيــان، مــن هنــا اتجــه الشــباب نحــو تفضيــل التنميــة املســتدامة عــل 
أســس محليــة خاصــة بــكل مدينــة بشــكل مســتقل نســبًيا.

االختالط في القطاع التعليمي. 	1

كانــت هنــاك اتجهــات متحفظــة عــن االختــالط بيــن الذكــور واإلنــاث فــي املــدارس، وهــذا يــزداد كلمــا تقــدم العمــر 
وأصبحــوا فــي مرحلــة الشــباب، ويعــود األمــر إلــى البيئــة الســورية املحافظــة عموًمــا فــي قضايــا االختــالط فــي املــدارس 
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 لــدى األهالــي، أمــا فــي املراحــل 
ً

تحديــًدا، فاالختــالط فــي مرحلــة الطفولــة حتــى نهايــة املرحلــة االبتدائيــة يبــدو مقبــوال
العمريــة املتتاليــة فهــو يدخــل فــي خانــة املحظــورات والتخــوف مــن العالقــات العاطفيــة التــي قــد تنشــأ مبكــًرا بيــن 
الشــباب، ومــع ذلــك فــإن وجــود تفضيــل عــال لالختــالط فــي املرحلــة اإلعداديــة ُيعــّد خطــوة متقدمــة، وال ســّيما أن 

النظــام التعليمــي الرســمي فــي ســورية لــم يكــن يوجــد فــي فيــه مــدارس مختلطــة فــي هــذه املرحلــة.

خصوصية الهويات القومية في التعليم. 13

 قياًســا بالقمــع الــذي مارســه النظــام طــوال عقــود بحــق الكثيــر مــن 
ً

كان اتجــاه الشــباب نحــو هــذه القضيــة مقبــوال
عــد 

ُ
املكونــات الســورية، وال ســّيما األكــراد منهــم، ومــع ذلــك فعلــى الرغــم مــن اعتقادنــا أن نســبة التفضيــل هنــا ت

إيجابيــة وهــي ليســت مرتفعــة جــًدا، لكــن التخــوف مــن الشــباب قــد يكــون نابًعــا مــن التوجــس مــن تقســيم ســورية 
ووجــود الحقــوق القوميــة واإلثنيــة كمبــرر لهــذا التقســيم.

وكذلك كان هناك اتجاه إيجابي نحو وجود جامعات خاصة باملكونات القومية واإلثنية غير العربية، وهذا يشير 
إلــى اتجــاه لــدى الشــباب الســوري فــي ضــرورة حريــة اختيــار املكونــات القوميــة نمــط تعليمهــا وثقافتهــا بعــد عقــود 
 علــى تشــويه واقــع تلــك املكونــات 

ً
القمــع الثقافــي الــذي تهمشــت فيــه، وال ســّيما أن النظــام الســوري اشــتغل طويــال

وبخاصــة املكــون الكــردي.

املواد الدينية في املراحل التعليمية. 14

وحــظ موافقــة معظــم أفــراد عينــة الدراســة علــى وجــود مــدارس شــرعية خاصــة للجنســين، وهــو مــا كان ســائًدا 
ُ
ل

قبــل الثــورة، وبقيــت نســبة تفضيلــه عاليــة. ومــع ذلــك فباعتقادنــا أن وجــود هــذه املــدارس يجــب أن تعــاد هيكلتــه 
أو تتــم دراســة العلــوم األخــرى توازًيــا معــه، مــن حيــث الفائــدة مــن املعــارف العلميــة كافــة.

التعليم ونظام الحكم السيا�سي. 15

فــي موضــوع حياديــة املناهــج الدراســية )التربيــة الوطنيــة، والتاريــخ( عــن أيديولوجيــا النظــام السيا�ســي الحاكــم، 
لــم يفضــل الشــباب الحياديــة، وقــد يعــود الســبب فــي تدنــي هــذه النســبة إلــى رغبــة الشــباب فــي ســرد تاريــخ الثــورة 
الســورية والقمــع واالعتقــال والتهجيــر الــذي مارســه النظــام الســوري الحالــي بحــق الســوريين، وهــو مــا يجــب أن 
يكــون مســتمًرا فــي كتــب التربيــة الوطنيــة والتاريــخ، علــى عــّد رؤيــة ســورية املســتقبل متضمنــة ســردية الثــورة 

الســورية ومــا أفرزتــه مــن تأثيــرات كبيــرة علــى املكونــات الســورية كافــة.

أما حيادية الجامعات عن األحزاب السياسية كافة، فقد كان االتجاه مرتفًعا بضرورة الحيادية، ويعود ارتفاع 
النســب هــذه، بتصورنــا، إلــى ســيطرة حــزب البعــث ومؤسســاته علــى الحيــاة الجامعيــة طــوال عقــود حكــم البعــث 
حتــى اآلن، وهــذا كــّرس املحســوبية والواســطة والوشــاية وتصفيــة الحســابات الشــخصية بنــاء علــى تلفيــق التهــم 

والتقاريــر، وهــذا طــال األســاتذة والطــالب علــى حــد ســواء.

أمــا إلغــاء اســتثناءات االنتســاب للجامعــات كافــة )أبنــاء الشــهداء، وأبنــاء أعضــاء الهيئــة التدريســية، واالنتمــاء 
الحزبي(، فقد أيدها الشباب بنسب مرتفعة، وهو يعود إلى التجاوزات الكبيرة التي كانت تحصل في سياسيات 
القبــول الجامعــي، وكان مــن شــأنها حرمــان الكثيــر مــن الطــالب مــن دخــول التخصــص الــذي يرغبونــه، مقابــل 
إعطائــه لطالــب آخــر ملجــرد أنــه ابــن شــهيد فــي أحــد الحــروب القديمــة أو ابــن أحــد األســاتذة الجامعييــن، وقــد مرت 
مرحلــة فــي الثمانينيــات مــن القــرن املا�ســي علــى الجامعــات الســورية، كان يدخــل فيهــا الطالــب التخصــص الــذي 
 عــن اإليفــادات الخارجيــة التــي كانت 

ً
يريــده إذا اتبــع دورة فــي »القفــز املظلــي الشــبيبي« التابــع لحــزب البعــث، فضــال
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فــي غالبيتهــا قائمــة علــى الواســطات واملحســوبيات.

أمــا األشــكال الجديــدة فــي التعليــم )إيــالء أهميــة للتعليــم غيــر الفيزيائــي والرفــع مــن قيمــة التخصصــات املهنيــة(، 
فجــاء االتجــاه إيجابًيــا نحوهــا، فقــد أرســت التغيــرات التــي يفرضهــا نظــام الوقــت والعمــل والتعليــم الكثيــر مــن 
التحوالت في نمط الحياة، فقد أصبح الكثير من األعمال يدار من املنزل عبر شبكات اإلنترنت، ولم يبَق الوجود 
ــا بنمــط 

ً
الفيزيائــي ضرورًيــا فــي بعــض األعمــال، وكــذا األمــر فــي التعليــم، فالحصــول علــى الشــهادات لــم يبــَق مرتبط

التعليم الفيزيائي فحسب، بل صار التعليم االفترا�سي الذي يحصل فيه الدارس على شهادته في أي مكان من 
العالــم، وهــذا يبــرر تقبــل الشــباب لهــذا النمــط، ألنــه يواكــب وتيــرة التســارع بالتــوزاي مــع بقيــة املجتمعــات.

وكذلــك فــإن التعليــم الفنــي واملنهــي وربطــه بمدخــالت ومخرجــات عمليــات التنميــة مــن شــأنه أن يفتــح الكثيــر مــن 
التخصصــات مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تتغيــر قيمــة التخصــص العلمــي اجتماعًيــا، فــال يبقــى تقديــر املهنــة 
لتخصصــات الطــب والهندســة فحســب، إنمــا يكــون بمــا تفرضــه طبيعــة نجــاح الفــرد فــي مهنتــه وفائدتهــا لــه 

وملجتمعــه. 

حرية اإلعالم والتعبير في سورية املستقبل. 16

اتجــه الشــباب إيجابًيــا نحــو حريــة اإلعــالم بأنواعــه املتعــددة، فقــد عانــى اإلعــالم فــي ســورية، قبــل وأثنــاء الثــورة، 
جملــة صعوبــات تتعلــق بالرقابــة وعــدم حريــة النشــر فــي كل القضايــا التــي تتعلــق بالتجــاوزات، فــي املســتويات 
السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة وغيرهــا، وهــذا غّيــب دور اإلعــالم فــي ســورية بصفتــه ســلطة رابعــة فــي ظــل نظــام 
دكتاتــوري يســيطر عليــه اإلعــالم الرســمي بوســائطه كافــة، ولهــذا الســبب أيــدوا وجــود )صحــف مســتقلة عــن 
الصحــف الرســمية للحكومــة، ومحطــات تلفزيونيــة وإذاعيــة مســتقلة عــن إعــالم الحكومــة، وحريــة نقــد القضــاء 
واألحــكام التعســفية، وحريــة نقــد األداء السيا�ســي للحكومــات، وحريــة نقــد األجهــزة األمنيــة، وحريــة نقــد األداء 
االقتصــادي للحكومــات(، فقــد كان غيــاب فاعليــة اإلعــالم بصفتــه ســلطة رابعــة خــالل عقــود حكــم البعــث 
الطويلــة فــي ســورية، دافًعــا قوًيــا الرتفــاع اتجــاه نســبة التفضيــل لــدى الشــباب الســوري حــول الــدور الحقيقــي 
الــذي يجــب أن يمارســه اإلعــالم بوســائطه كافــة، وال ســّيما تلــك املتعلقــة بنقــد كل مــا يتعلــق فــي الحيــاة العامــة 

والسياســيات الحكوميــة وآليــات عمــل الســلطات املختلفــة.

أمــا حريــة الــرأي والتعبيــر )حريــة التعبيــر عــن الــرأي غيــر املشــروطة وفــق مــا يحــدده الدســتور، وحريــة النشــر حــول 
قضايــا املجتمــع والدولــة وفــق مــا يحــدده الدســتور، وحريــة النشــر والتعبيــر فــي وســائل اإلعــالم البديــل وفــق مــا 
ا مع حرية اإلعالم، وهو يفسر سياسة كم 

ً
يحدده الدستور(، فقد كان االتجاه إيجابًيا نحو هذه القضايا، ارتباط

ســجل تحــت اســم »قضايــا الــرأي والتعبيــر« فــي ظــل النظــام البعثــي الدكتاتــوري.
ُ
األفــواه واالعتقــاالت التــي كانــت ت

سورية موحدة دولة وشعًبا. 17

علــى الرغــم مــن تحويــل الثــورة الســورية عــام 2011 مــن ثــورة حريــة وعدالــة وكرامــة إلــى حــرب ذات طابــع دينــي 
ومذهبي وطائفي، عبر شيطنة الثورة وعسكرتها وصبغها بصبغة دينية )سنّية( موّجهة ضد الطوائف األخرى، 
وبخاصــة الطائفــة العلويــة، فصــارت حرًبــا متشــابكة ومعقــدة ســورًيا وإقليمًيــا ودولًيــا، فشــهدت ســورية خــالل 
التســع ســنوات األخيــرة أكبــر كارثــة إنســانية فــي العصــر الحديــث«، وهــذا الوضــع الطائفــي مرتبــط أساًســا بالنظــام 

الــذي ُيَعــّد املصــدر الرئي�ســي لتأجيــج النزعــات الطائفيــة واملذهبيــة، املكرســة مــن قبــل النظــام، واملتجســدة
بميليشــيات عســكرية، ســواء كان مصدرهــا النظــام )صقــور الجبــل، جمعيــة البســتان، »حــزب هللا« الشــيعي 
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اللبنانــي وميليشــيات شــيعية إيرانيــة وعراقيــة أخــرى(، أم مــن التنظيمــات اإلســالمية الراديكاليــة الســورية 
املعارضــة كـــ )جيــش اإلســالم، أحــرار الشــام، جبهــة النصــرة، داعــش.. إلــخ(، وهــذا خلــق عــدم ثقــة بيــن الطوائــف 
الســورية بشــكل عــام، وبخاصــة فــي املناطــق التــي حدثــت فيهــا مجــازر وتهجيــر قســري وتغييــر ديموغرافــي ذو صبغــة 
 واضًحــا لــدى 

ً
تحــت فيهــا جــروح عميقــة قــد ال تندمــل فــي املــدى املنظــور، لكــن وجدنــا ميــال

ُ
مذهبيــة وطائفيــة، وف

معظم الشباب السوريين، عينة الدراسة، في معظم مناطق وجودهم، إلى التمسك بوحدة سورية دولة وشعًبا 
مــن عبــر املؤشــرات اآلتيــة:

االستمرار على االسم الحالي لسورية باملستقبل » الجمهورية العربية السورية«.	 

 بذاته وفي الوقت نفســه هو 	 
ً

فضلت نســبة عالية عّد الشــعب الســوري متعدد القوميات ومســتقال
جــزء مــن العالــم اإلســالمي والعربــي

رفــض قيــام دولــة كرديــة مســتقلة فــي ســورية باملســتقبل، مــع التأكيــد علــى حقــوق القوميــات غيــر 	 
العربيــة بالحقــوق الثقافيــة وغيرهــا

التفضيل لوحدة األرا�سي السورية كما كانت عليه قبل عام 2011.	 

هوية الدولة السورية. 18

مــن املعــروف أن ســورية غيــر متجانســة قومًيــا ودينًيــا، وتضــم أكثــر مــن 18 طائفــة دينيــة ومذهبيــة، وهــذه حالــة 
طبيعيــة موجــودة فــي معظــم دول العالــم.

عرفت سورية نوًعا من االستقرار املجتمعي في مرحلة الدولة الديمقراطية بين عامي 1946 و1958، مع وجود 
دســتور وأحــزاب سياســية متنوعــة، ومؤسســات مجتمــع مدنــي وتــداول الســلطة، فــكان العنصــر الدينــي املذهبــي 

والطائفــي ُمنّحــى بحكــم وجــود مؤسســات الدولــة الديمقراطيــة التــي ربمــا كانــت هشــة إلــى حــد مــا.

عندما حصل انقالب البعث عام 1963، »قام على بناء دولة االستبداد السيا�سي، وبخاصة في عهد األسد األب 
الذي عمد إلى تحويل الدولة الديمقراطية الهشة من حيث االندماج املجتمعي إلى كيان أمني مؤسساتي منتشر 
ومتغلغــل فــي األنســاق االجتماعيــة الســورية كافــة، عبــر تفكيــك مؤسســات املجتمــع املدنــي لصالــح مؤسســات 
سياســية ونقابيــة أمنيــة مثــل حــزب البعــث واملنظمــات الشــعبية والنقابيــة الرديفــة، مــع اإلبقــاء علــى املؤسســات 
التقليديــة الدينيــة املذهبيــة والعشــائرية والطائفيــة لالتــكاء عليهــا فــي املناســبات التــي يجــد نفســه بحاجــة إليهــا 

سياســًيا وأمنًيــا، واســتمرت هــذه الحالــة فــي عهــد األســد االبــن«.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد تبيــن مــن خــالل معطيــات الدراســة امليدانيــة أن الشــباب الســوري، عينــة الدراســة، 
يفضلون هوية دولة سورية املستقبل، هوية سورية تستبعد األيديولوجيات واألديان والقوميات، وفي الوقت 
نفســه تلتزم بالشــرعية الدولية وبحقوق القوميات األخرى، وبمعنى آخر هي هوية دولة املواطنة التي تقوم على 
مبــادِئ الديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة وســيادِة القانــون وبنــاء املؤسســات، واالبتعــاد عــن الفئويــة الطائفيــة 
واملذهبيــة والجغرافيــة، وفــي الوقــت نفســه تدعــو للحفــاظ علــى وحــدة جغرافيــة ســورية املتعــارف عليهــا بحدودها 
السياســية قبل 2011، من خالل رفض أغلبية الشــباب الســوري، عينة الدراســة، قيام دولة كردية مســتقلة، 

وفــي الوقــت نفســه وافقــوا علــى منــح القوميــات غيــر العربيــة حقوقهــا الثقافيــة كافــة.

وحظــت فــي إدلــب 
ُ
باســتثناء بعــض النزعــات السياســية البعيــدة عــن ســمات الدولــة املدنيــة الديمقراطيــة فقــد ل

وريفها ومناطق الجيش الوطني السوري، حيث فصائل األمر الواقع، ذات األيديولوجيات اإلسالمية السلفية 
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تســيطر وتهيمــن علــى قطاعــات الحيــاة كافــة.

نظام الحكم املفضل في سورية. 19

يمكــن القــول: إن الشــباب، عينــة الدراســة، فضلــوا النظــام البرملانــي، ألنــه مرتبــط بثقافــة الشــباب الثــوري 
مارس باســم النظام الرئا�ســي 

ُ
السياســية وبمرحلة الديمقراطية الذهبية في الخمســينات، مقارنة باالســتبداد امل

مــن قبــل البعــث.

وكذلك فضلت عينة الدراسة خيار الالمركزية اإلدارية، ملا تتيح من إمكانية حل الصعوبات التي تواجه التنمية 
في املدن الطرفية والهامشية في سورية، وبالرفض املسبق ألي خيارات انفصالية في سورية.

وكذلــك بخصــوص خيــار الرئيــس املقبــل فــي ســورية، فقــد فضــل الشــباب الســوري، عينــة الدراســة، أن يكــون 
رئيس ســورية في املســتقبل ســورًيا فحســب، بغض النظر عن دينه ومذهبه وقوميته، وذات النســبة فضلت أن 

يكــون رئيــس ســورية باملســتقبل مســلًما ســنًيا.

 من مدة الرئاسة سبع سنوات وتمدد 
ً

مدد مرة ثانية، بدال
ُ
باإلضافة إلى تفضيل مدة الرئاسة خمس سنوات وت

مــرة ثانيــة 

األحزا	 السياسية ومنظمات املجتمع املدني في سورية. 0	

يمكــن القــول: إن منظــور الشــباب الســوري، عينــة الدراســة، للحيــاة السياســية والحزبيــة فــي ســورية تســتند 
إلــى ضــرورة توفــر البيئــة التشــريعية الحاضنــة لتأســيس األحــزاب السياســية التــي تحــدد األطــر واملعاييــر القانونيــة 
الناظمــة لعمــل األحــزاب الســورية داخــل الدولــة الســورية فــي املســتقبل، باإلضافــة إلــى التطلــع إلــى قيــام أحــزاب 
سياســية غيــر مؤدلجــة، وبالتالــي تكــون غيــر تابعــة لخــارج ســورية أيديولوجًيــا، وتعتمــد البرامــج العمليــة التــي تخــدم 
الســوريين بالدرجــة األولــى، فتكــون معاييــر اســتمرارها هــي القــدرة علــى العطــاء للســوريين وفــي الوقــت نفســه تؤمــن 

بحــق غيرهــا فــي الوصــول إلــى الســلطة مــن أجــل خدمــة الســوريين.

من خالل املؤشرات اآلتية
تفضيل حق منظمات املجتمع املدني في مرقابة عمل الحكومة.	 

تفضيل استقاللية عمل النقابات املختلفة عن النظام السا�سي.	 

تفضيل إقرار التعددية السياسية لجميع االتجاهات الفكرية والسياسية.	 

تفضيل حرية تأسيس األحزاب والتيارات السياسية.	 

تفضيل االشتراط على ترخيص األحزاب السياسية موافقتها على تداول السلطة.	 

تفضيل اشتراط ترخيص األحزاب السياسية عدم تبعيتها للخارج )قومية، اشتراكية، دينية(	 

استشــراف الشــبا	 الســوري بخصــوص واقــع ســورية الحالــي خــالل العشــر ســنوات قادمــة )-2019 . 1	
)	0	9

أغلبية الشباب السوري، عينة الدراسة، توقعت استمرار الصراع الحالي في سورية باملرتبة األولى	 

باملرتبة الثانية، أغلبية الشــباب الســوري، عينة الدراســة، توقعت حدوث ثورة جديدة في ســورية 	 
نتيجــة التدهــور املعي�ســي 
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باملرتبــة الثالثــة، توقعــت أغلبيــة بســيطة )55 فــي املئــة( تشــكيل حكومــة جديــدة مــن النظــام الحالــي 	 
بمشــاركة بعــض أطيــاف املعارضــة 

باملرتبــة الرابعــة، توقعــت نصــف عينــة الدراســة مــن الشــباب الســوري، فشــل وضــع دســتور مــن 	 
اللجنــة الدســتورية بنســبة 49 باملئــة(.

باملرتبة الخامســة )األخيرة(، توقعت نســبة منخفضة )31.5 في املئة( عودة ســورية كما كانت عليه 	 
قبــل 2011. مقابــل )56 فــي املئــة( لــم تتوقــع ذلــك.

استشــراف الشــبا	 الســوري بخصــوص ســورية بصفتهــا دولــة خــالل عشــر ســنوات قادمــة )-2019 . 		
)	0	9

جاءت نسب توقعات عينة الدراسة للسيناريوهات املتوقعة الخاصة بسورية بعد عشر سنوات، 	 
متقاربــة جــًدا فنســبة )49 فــي املئــة( توقعــت ســقوط النظــام السيا�ســي وبنــاء ســورية جديــدة مقابــل 

نســبة )35 فــي املئــة( لــم تتوقــع ذلــك، ونســبة )16 فــي املئــة( ال تعــرف. 

ونســبة )49 في املئة( توقعت وضع دســتور جديد وإجراء انتخابات برملانية ورئاســية، مقابل نســبة 	 
)42 فــي املئــة( لــم تتوقــع ذلــك، ونســبة )9 فــي املئــة( ال تعــرف.

ونســبة )48 فــي املئــة( توقعــت تقســيم ســورية إلــى أكثــر مــن دولــة مقابــل نســبة )40 فــي املئــة( لــم تتوقــع 	 
ذلك، و)12 في املئة( ال تعرف، وهذا يعكس مزاًجا عاًما وسلبًيا بسبب استمرار الصراع واستعصاء 

الحــل.

ونسبة )47 في املئة( توقعت سورية فدرالية باملستقبل، مقابل نسبة )35 في املئة( لم تتوقع ذلك، 	 
ونسبة )18 في املئة( ال تعرف.

5- كانت نسبة )39 في املئة( تتوقع سيطرة التيار اإلسالمي على سورية الجديدة، مقابل نسبة )52 	 
في املئة( لم تتوقع حدوث ذلك، ونسبة )9 في املئة( ال تعرف. 

ونســبة )32 فــي املئــة( توقعــت إعــادة هيكلــة الجيــش واألجهــزة األمنيــة وإخضاعهــا للســلطة، مقابــل 	 
نســبة )56 فــي املئــة( لــم تتوقــع ذلــك، ونســبة )11.5 فــي املئــة( ال تعــرف.

استشراف الشبا	 السوري بالنسبة إلى املهجرين وعودتهم. 3	

بخصــوص عــودة املهجريــن الســورين إلــى ســورية، كانــت النتائــج متقاربــة جــًدا، فنســبة )52 فــي املئــة( 	 
من الشباب، عينة الدراسة، توقعت عودة املهجرين في أوروبا، ونسبة )48 في املئة( توقعت عودة 

املهجريــن فــي تركيــا، ونســبة )47.5 فــي املئــة( توقعــت عــودة املهجريــن فــي لبنــان واألردن..

استشراف الشبا	 السوري ملستقبل القوات األجنبية في سورية. 4	

أظهرت النتائج توقع بقاء القوات التركية في الشمال وإدارة املنطقة من تركيا بنسبة )67 باملئة(. 	 

ونسبة )58 في املئة( توقعت بقاء القوات األميركية في مناطق آبار النفط.	 

تلتها نسبة )40 في املئة( توقعت بقاء القوات الروسية، مقابل )44 في املئة( لم تتوقع ذلك، ونسبة 	 
)16 في املئة( ال تعرف.
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ونســبة )38 فــي املئــة( توقعــت بقــاء القــوات اإليرانيــة، مقابــل )43 فــي املئــة( لــم تتوقــع ذلــك، ونســبة 	 
)19 فــي املئــة( ال تعــرف،

هذه النتائج تعكس فقدان أمل الشباب السوري، عينة الدراسة، بالوصول إلى حل.	 

استشراف الشبا	 السوري ملستقبل إعادة االعمار. 5	

بخصــوص موضــوع إعــادة اإلعمــار فــي املســتقبل جــاءت النســبة األعلــى )45 فــي املئــة( مــن عينــة الدراســة متوقعــة 
إعــادة اإلعمــار بمشــاركة عربيــة ودوليــة شــاملة، مقابــل نســبة )21.6 فــي املئــة( توقعــت إعــادة اإلعمــار بمشــاركة 

روســية صينيــة إيرانيــة فحســب.

سورية كما يرغبها الشبا	 السوري. 6	

بالعــودة إلــى ســورية نجــد أن النظــام السيا�ســي منــذ عــام 1963 اشــتغل فــي صياغــة مجتمــع تغلــب عليــه ســمة 
التجانــس األيديولوجــي السيا�ســي، الناتــج عــن االســتبداد الشــامل املوّجــه مركزًيــا.

أحدثت الثورة السورية عام 2011 اهتزازات ثقافية وسياسية عميقة، في بنية الفرد واملجتمع على حد سواء، 
رت -بشكل أو بآخر- في بناء الثقافة السياسية للشباب السوري، وأثارت مجموعة من التساؤالت 

ّ
وهي تغّيرات أث

حولها. وهذا ما ملسناه في محاور الدراسة )االجتماعية، االقتصادية، السياسية(، وبخاصة في املناطق الخارجة 
عــد جبهــات عســكرية ســاخنة جــًدا وتتضمــن مئــات اآلالف مــن املهجريــن الســوريين مــن املــدن 

ُ
عــن النظــام التــي ت

السورية التي تقع تحت سيطرة النظام.

ملســنا في إجابات الشــباب الســوري، عينة الدراســة، االتجاه نحو بناء ســورية، دولة مدنية ديمقراطية تعددية 
ذات خصوصيــة ســورية، ورفــض ســورية دولــة اســتبدادية بأوجههــا املتنوعــة )قوميــة بعثيــة، أو اشــتراكية، أو 
علي من شــأن 

ُ
إســالمية ســلفية(، دولة وطنية ديمقراطية تحترم تعدد األديان واملذاهب الدينية كافة، ال دولة ت

بعــض املذاهــب الدينيــة علــى األخــرى، دولــة يحمــي دســتورها تعــدد اآلراء الفكريــة والسياســية كافــة، ال دولــة تعــّد 
التنــوع واالختــالف جريمــة وخيانــة، والتجانــس حالــة صحيــة اجتماعًيــا وسياســًيا، كمــا هــو حاصــل فــي دولة األســد 
االســتبدادية، دولــة تحتــرم الهويــات الفرعيــة الســورية كافــة، ومــن ضمنهــا الهويــات ذات الطابــع القومــي، ضمــن 
إطار الهوية الســورية الجامعة، التي ُيفترض أن ينتجها ويعتمدها الســوريون كافة، ال دولة تعتمد إعالء بعض 

الهويــات فــوق األخــرى.
أظهــرت النتائــج ثنائيــة قيميــة فــي ذهنيــة الشــباب، بيــن قيــم جديــدة تنمــو وقيــم قديمــة مــا زالــت راســخة نســبًيا، 
عــاش، ربمــا تعــود إلــى الشــجاعة التــي يمتلكهــا املبحوثــون 

ُ
التــي ربمــا يعّدهــا البعــض بعيــدة عــن الواقــع الســوري امل

)الشــباب الســوري عينــة الدراســة( حيــن ينفــرد بإجابتــه بعيــًدا عــن عيــون الجماعــة ورقابتهــا، وهــذا بذاتــه مؤشــر 
إلى امليل إلى التحرر من مراعاة قيم الجماعة الســائدة، ويؤشــر أيًضا إلى ثنائية في قيم الشــباب الســوري اليوم، 
فأحــداث الثــورة والشــعارات التــي طرحــت فــي مناخــات أكثــر حريــة، وانتشــار وســائل التواصــل وبخاصــة التهجيــر 
الــذي خلــق احتــكاك الشــباب الســوري بمجتمعــات أخــرى وبظــروف جديــدة وثقافــات جديــدة لشــعوب أخــرى، 
دفــع بارتفــاع قيــم الحريــة والشــفافية وقيــم املواطنيــة وتــداول الســلطة واملجتمــع املدنــي ومكافحــة الفســاد الــخ، 
لدى الشباب السوري عينة الدراسة، و في الوقت نفسه ما زالت القيم التقليدية، سواء وراثة من جيل األهل 

أو بتأثيــر ظــروف الصــراع ونمــو القــوى املذهبيــة، علــى طرفــي جبهــة الصــراع بيــن املــواالة واملعارضــة.

على الرغم من هذه الثنائية القيمية لكنها تضع الشباب السوري على طريق القيم املعاصرة للمجتمع الحديث، 
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)قيم تنمو لتحل تدرًجا محل قيم تقليدية أصبحت في تناقض مع مستلزمات العصر( وبخاصة في حال تحقق 
انتقــال سيا�ســي وعــاد الســوريون إلــى بنــاء ســورية الجديــدة علــى أنقــاض ســلطة البعــث األســد، قيــم ستســاعد فــي 

بناء ســورية املســتقبل.

البدايــة بوعــي الــذات، للدخــول مباشــرة إلــى مملكــة الحقيقــة، علــى حــد قــول هيغــل، وهــي الخطــوة األولــى فــي 
استشــراف املســتقبل السيا�ســي العــام لســورية فــي املســتقبل، الــذي يرغــب فيــه الســوريون كافــة. 
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مالحق الدراسة

ملحق رقم 1: استبانة الدراسة	 

استبانة
تصورات الشباب السوري لسورية املستقبل

- بيانات عامة	 
ً

	 	 أوال

1ذكرالجنس1

2أنثى

181- 23العمر	

29 -242

35 -303

1عازبالحالة االجتماعية3

2متزوج

3مطلق

4أرمل

11-3عدد األوالد4

6-42

73 فأكثر

4ال يوجد

1إعدادية فما دوناملستوى التعليمي5

2ثانوية

3جامعي فما فوق

مكان اإلقامة األصلي في سورية6

1مناطق سيطرة النظاممكان اإلقامة الحالي7

2مناطق الجيش الوطني

3مناطق إدلب وريفها

4مناطق سيطرة »PYD” الكردية

5تركيا

6لبنان

7األردن

8دول أوروبا

1طالبالحالة املهنية8

2يعمل

3ال يعمل
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	 ثانًيا- القضايا االجتماعية واالقتصادية	 

ماذا تفضل من القضايا االجتماعية اآلتية في سورية املستقبل؟

غير مهتمال أفّضلأفّضلالعبارة

وجود تشريع مدني للحياة االجتماعية موحد لجميع السوريين أسوة بالدول املتقدمة1

وجو تشريع مختلط )ديني ومدني( للحياة االجتماعية2

تطبيــق الشــريعة اإلســالمية علــى املســلمين فــي بعــض نواحــي الحيــاة االجتماعيــة )الــزواج- 3
الطــالق(

تطبيق الشريعة اإلسالمية على املسلمين في جوانب الحياة االجتماعية كافة4

يحق للفتاة تزويج نفسها بعد سن الرشد )18 سنة( بمعزل عن ولي أمرها5

يحق للذكور االنفصال عن أهلهم بعد بلوغ سن الرشد )18 سنة(6

يحق لإلناث االنفصال عن أهلهن بعد بلوغ سن الرشد )18 سنة(7

منع تعدد الزوجات في الدستور السوري الجديد 8

حضانة الطفل الذكر لألم حتى بلوغ سن الرشد )18 سنة(9

حضانة الطفل األنثى لألم حتى بلوغ سن الرشد )      سنة(10

املساواة بين األوالد الذكور واإلناث في امليراث11

وجود تشريعات اجتماعية خاصة بأصحاب املذاهب واألديان األخرى12

إلغاء القوانين املخففة ألحكام جريمة الشرف ومعاقبة مرتكبها13

حصول أوالد املرأة السورية على الجنسية السورية إذا كانوا من أب غير سوري14

حق جميع األديان والطوائف والقوميات القيام بجميع شعائرها بحرية15

وجود عقد اجتماعي مدني )يتوافق مع شرعة حقوق اإلنسان العاملية(16

وجود عقد اجتماعي يتوافق مع الشريعة اإلسالمية17

وجود عقد اجتماعي يجمع بين الشريعة اإلسالمية ومبادئ حقوق اإلنسان العاملية18

وجود عقد اجتماعي يكرس الشفافية واملساءلة والتداول السلمي للسلطة19

وجود عقد اجتماعي يتوافق مع مبادئ دولة املواطنة20

حرية االعتقاد الديني21

االقتصاد االشتراكي هو األمثل لسورية املستقبل22

االقتصاد الحر هو األمثل لسورية املستقبل23

االقتصاد املشترك )الدولة والخاص( هو األمثل لسورية24

سياســة دعم الحكومة للســلع األساســية للمواطن )الدقيق والخبز، والســكر، والحليب، 25
والكهرباء، واملحروقات( هي األمثل في ســورية املســتقبل

سياســة إعانــة البطالــة )راتــب مالــي معي�ســي للمواطــن العاطــل عــن العمــل مقابــل اشــتراك 26
شــهري أثنــاء العمــل(

ضمان التأمين الصحي لكل مواطن سوري27

لــكل املحافظــات يســهم بإقرارهــا وإدارتهــا أبنــاء 28 انتهــاج سياســات التنميــة املســتدامة 
فظــة ملحا ا
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ا- مستقبل التعليم	 

ً
	 ثالث

ماذا تفضل من القضايا التعليمية في سورية املستقبل؟

غير مهتم ال أفّضل أفّضل العبارة

وجود مدارس مختلطة في املرحلة االبتدائية29

وجود مدارس مختلطة في املرحلة اإلعدادية30

وجود مدارس مختلطة في املرحلة الثانوية31

وجود جامعات للذكور وأخرى لإلناث32

وجود مدارس باللغة الخاصة باملكونات القومية األخرى )غير العربية(33

وجود جامعات باللغة الخاصة باملكونات القومية غير العربية34

إلغاء مادة التربية الدينية من املناهج التربوية35

وجود مدارس شرعية خاصة لكل من الذكور واإلناث36

مادة التربية الدينية اختيارية وتثقيفية في املدارس بمراحلها كافة37

حسب درجتها في مفاضالت دخول الجامعة38
ُ
مادة التربية الدينية أساسية وت

حيادية املناهج الدراسية )التربية الوطنية، التاريخ( عن أيديولوجيا النظام السيا�سي الحاكم39

وجود مدارس بلغات أجنبية فقط40

وجود جامعات بلغات أجنبية فقط41

االعتماد على التعليم االفترا�سي بموازاة التعليم الفيزيائي42

حيادية الجامعات عن األحزاب السياسية كافة43

إلغــاء اســتثناءات االنتســاب للجامعــات كافــة )أبنــاء الشــهداء، وأبنــاء أعضــاء الهيئــة التدريســية، 44
والشــبيبة، والبعــث(

التركيز على التعليم الفني واملنهي بما تتطلب التنمية املحلية45

 	
	 رابًعا- مستقبل اإلعالم	 

ماذا تفضل من القضايا اإلعالمية في سورية املستقبل؟

غير مهتمال أفّضلأفّضلالعبارة

حرية التعبير عن الرأي غير املشروطة وفق ما يحدده الدستور46

حرية النشر حول قضايا املجتمع والدولة وفق ما يحدده الدستور47

حرية اإلعالم أنواعه املتعددة48

وجود محطات تلفزيونية وإذاعية مستقلة عن إعالم الحكومة49

وجود صحف مستقلة عن الصحف الرسمية للحكومة50

حرية نقد األداء السيا�سي للحكومات51

حرية نقد األداء االقتصادي للحكومات52

حرية نقد القضاء واألحكام التعسفية53

حرية نقد األجهزة األمنية54
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حرية النشر والتعبير في وسائل اإلعالم البديل )فيسبوك، وتوتير، الخ( وفق ما يحدده الدستور55

عدم الرقابة على نشر الكتب56
 	 	

	 خامًسا- مستقبل الحياة السياسية	 
ماذا تفضل في شكل الحياة السياسية في مستقبل سورية؟

غير مهتمال أفّضلأفّضل

النظام الرئا�سي لسورية املستقبل هو األمثل57

النظام البرملاني لسورية املستقبل هو األمثل58

النظام املختلط )الرئا�سي البرملاني( هو األمثل59

سمى سورية “الجمهورية العربية السورية” 60
ُ
أن ت

أن تسمى سورية “الجمهورية السورية”61

أن تسمى سورية “الجمهورية اإلسالمية السورية”62

الحكم املركزي هو املالئم لسورية63

الحكم الفدرالي هو املالئم لسورية 64

الحكم الكونفدرالي لسورية هو املالئم65

الالمركزية اإلدارية هي املالئمة66

أن يكون رئيس الجمهورية امرأة67

أن يكون رئيس الجمهورية مسلًما68

أن يكون رئيس الجمهورية مسلًما سنًيا69

أن يكون رئيس الجمهوريه سورًيا )ال يهم دينه ومذهبه وقوميته(70

مدة الرئاسة خمس سنوات وتمدد مرة ثانية71

مدة الرئاسة سبع سنوات وتمدد مرة ثانية72

ُيعد الشعب السوري جزًءا من العالم العربي73

ُيعد الشعب السوري جزًءا من العالم اإلسالمي74

 بذاته75
ً

ُيعد الشعب السوري شعًبا متعدد القوميات ومستقال

 	
	 سادًسا- هوية سورية	 

ما هو تفضيلك للقضايا السياسية اآلتية في سورية املستقبل؟

غير مهتمال أفّضلأفّضلالعبارة

اللغة الرسمية لسورية هي اللغة العربية76

إعطاء املكونات القومية األخرى حقوقها الثقافية 77

رفض قيام األحزاب على أساس ديني أو عرقي78

قيام دولة كردية مستقلة على جزء من أرا�سي سورية79

استبعاد جميع األيديولوجيات من هوية الدولة السورية80
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استبعاد األديان من هوية الدولة السورية81

اإلقرار بالتعددية لجميع االتجاهات الفكرية والسياسية82

من حق منظمات املجتمع املدني الرقابة على عمل الحكومة83

دولــة تضمــن الحقــوق لجميــع املواطنيــن بغــض النظــر عــن جنســهم وقوميتهــم وأديانهــم ومذاهبهــم 84
علــى أســاس الدســتور )دولــة املواطنــة(

التزام الدولة بالشرعية الدولية لحقوق اإلنسان85

وحدة األرا�سي السورية كما كانت عليه قبل عام 862011

شرعية أي حزب سيا�سي تأتي من موافقته على مبدأ تدوال السلطة في سورية87

حرية تأسيس األحزاب والتيارات السياسية88

حرية تأسيس الحركات السياسية واالجتماعية والثقافية الشبابية89

استقاللية عمل النقابات املختلفة عن النظام السيا�سي واألحزاب السياسية90

عدم تبعية أي حزب ألحزاب خارج سورية )عربية، كردية، إسالمية، اشتراكية(91
     

	   سابًعا- توقعات مستقبل سورية	 
ما هي توقعاتك ملستقبل سورية خالل عشر سنوات مقبلة؟

ال أعرفال أتوقعأتوقع العبارة

عودة سورية كما كانت عليه سياسًيا قبل 922011

سورية دولة فدرالية باملستقبل93

سقوط النظام السيا�سي الحالي وبناء سورية جديدة94

تشكيل حكومة جديدة من النظام الحالي بمشاركة بعض أطياف املعارضة95

فشل وضع دستور جديد من اللجنة الدستورية96

وضع دستور جديد وإجراء انتخابات برملانية ورئاسية97

إعادة هيكلة الجيش واألجهزة األمنية في سورية وإخضاعها للسلطة املدنية املنتخبة98

سيطرة التيار اإلسالمي على سورية الجديدة99

عودة املهجرين في لبنان واألردن100

عودة املهجرين في تركيا 101

عودة بعض املهجرين في أوروبا102

بقاء القوات ااألميركية في مناطق آبار النفط103

بقاء القوات التركية في الشمال وإدارة املنطقة تركًيا104

بقاء القوات الروسية105

بقاء القوات اإليرانية106

إعادة اإلعمار بمشاركة عربية ودولية شاملة107

إعادة اإلعمار بمشاركة روسية صينية إيرانية فحسب108

تقسيم سورية إلى أكثر من دولة109

ثورة ثانية في سورية نتيجة التدهور املعي�سي الحاد )ثورة الجياع(110

استمرار الصراع الحالي في سورية111
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ملحق رقم )	( جداول الدراسة امليدانية	 
بســبب كبــر حجــم البيانــات، لــم نفضــل إدراجهــا فــي متــن الدراســة، ويمكــن الرجــوع إليهــا عــن طريــق الرابــط اآلتــي علــى ملــف 

»دروبوكــس«

https//:www.dropbox.com/home?preview.بيانات+بحث+تصورات+شباب+سورية+للمستقبل=xlsx




	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



