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معظم خيراتها ومواردها المادية  1122هنالك تطورات جديدة تغير األوضاع في المنطقة وتترك أثارها العميقة في كل الدول وخاصة في سوريا حيث دمرت الحرب المستمرة منذ 

 :هنالك تأثيرات كبرى تغير وجه المنطقة يمكن ايجازها كاآلتي  .والمعنوية والبشريةكما الروحية 
من األمور   .ألربعة السابقةوصول الرئيس بايدن الى الحكم في أميركا والذي يفكر بطريقة مختلفة جدا عن سابقه وينفذ أيضا بعقالنية ومنطق لم نشهدهما في السنوات ا  :الأو 

أما   .عيينه لجون كيري كممثل له في اجتمعات البيئة تدل على ذلكاهتمامه بالبيئة ال جدال حوله وت  .ال طريقة تعاطيه مع الكورونا في التلقيح والمعالجاتالتي ميزته هي مث
ال شك أن بايدن   .ا الى العالم في التعاون والقيادةالسياسات الداخلية فهي مختلفة بدأ من مشروع تأهيل البنية التحتية وقوانين الهجرة وغيرها وجميعها تشير الى عودة أميرك

طبعا لن يتمكن من الغاء قرارات ترامب كتلك المتعلقة بالقدس، لكنه سيحاول تصحيح أو تخفيف   .مختلفة وستظهر معالمها أكثر فأكثر قريبايتعامل مع المنطقة العربية بطريقة 
 .األخطاء العديدة المؤسفة

وغيرها « داعش«و« القاعدة»العربية واألسيوية، خاصة تلك التي واجهت ما جرى ويجري حولها يدالن على تغيير كبير في السياسة األميركية تجاه الدول أفغانستان، أي   :ثانيا
من كان يتوقع أن ينهار الحكم   .، لكن من نفذ هو بايدن وان شاب عملية االنسحاب أخطأ عديدة«طالبان»طبعا ترامب وقع اتفاق االنسحاب مع   .من المجموعات المتطرفة

الفساد والفوضى وعدم الجدية طبعت جميعها الحكم األفغاني السابق، وال جدوى من البقاء الغربي دون حدود   .«طالبان»دي أألفغاني في ساعات قليلة وتسقط كابول في أي
ديات وليس سيكون مختلفا أي سيعتمد على تحالفات تصمد في وجه التح  .ل األسوية والعربيةاالنسحاب من أفغانستان سيعيد تحديد السياسة األميركية تجاه الدو   .زمني محدد

 .االنسحاب األميركي من أفغانستان سيعزز وضع الدول العربية باتجاه اتفاقيات جديدة متعددة األطراف  .على أنظمة ورقية تسقط عند أول هبة ريح
هذا التغيير فرضته الحاجة   .غيير في السياسة األميركيةة حديثا بفضل الغاز تحديدا والطاقة عموما، والتي لم تكن لتحصل لوال بعض التالعالقات اللبنانية السورية المتغير   :ثالثا

األوضاع اللبنانية   .قةال يمكن ألي اقتصاد بل ألي مجتمع أن يحيا ويتطور ويستمر من دون امدادات مستمرة في الطا  .اللبنانية الى الطاقة والتي وصلت الى حدود خطرة
من المؤشرات المهمة المحادثات الوزارية الرباعية األخيرة بشأن الطاقة مع   .خجوال وسيستمر ألن المصالح تقضي بذلك المنهارة فرضت تقاربا بين األميركيين والسوريين بدأ

 .اقة وثم الى االقتصاد والسياسة لجميع دول المنطقةالبداية من الط  .مصر واألردن والتي لم تكن لتحصل من دون الضؤ األخضر األميركي
 :تحديدا، فهي كبيرة جدا ولم يجر احتوائها بعد لشمولها المصالح الخارجية االقليمية والدولية أما تحديات الوضع السوري

وعودة الى الليبيرالية وجميعها بأشكال خاصة تحمل المزيج من األفكار  في االقتصاد وهو المهم جدا وعبر التاريخ انتقلت سوريا من أنظمة ليبيرالية الى أخرى اشتراكية  :أوال
لكن بالرغم من   .2691وذلك قبل وصول حزب البعث الى الحكم في سنة  2691من المزايا المهمة تاريخيا هي انشاء المصرف المركزي السوري في سنة   .والموجهةالحرة 

تنمية على المناطق بدأ من الزراعة الى كافة الخدمات هنالك دائما دورا مميزا اجتماعيا للقطاع العام في مساعدة الفقراء وتوزيع الالسياسات اللييرالية للدولة قبل البعث، كان 
طاع العام دورا كان دائما مطلوبا من الق  .ساهمت سياسات االصالح الزراعي في زيادة انتاج الحبوب بالرغم من الشح في الري  .االجتماعية من صحة وتربية وغيرهما

كل هذا مع احترام المبادرات الفردية التي وان لم تزدهر كثيرا، بقيت حرة وعملت بهدؤ دون أن تزدهر   .تخطيطيا وليس دورا متفرجا كما حصل في بعض الدول المجاورة
 .وتتطور كما حصل في لبنان

وال ، ساهمت في دفع العديد من أصحاب رؤوس األم2699 \ 2691تي حصلت خاصة في فترة أما سياسات االقتصاد الموجه والتأميمات الصناعية والمصرفية وغيرها ال
وصول   .كانت مدمرة خاصة معنويا وأضافت الى المشاكل االقتصادية عمقا كبيرا وجرحا نزف بقوة 2691ال شك أن نتائج حرب   .واألدمغة الى الخارج والى لبنان تحديدا

ميعها بعض االعتبار الى المواقف العربية ورفعت وعودة بعض رؤوس األموال والمساعدات والهبات اعادت ج 2611وثم حرب  2611سنة  الرئيس حافظ األسد الى الحكم في
ي منتصف وجميعها نسب محترمة لدولة تقع ف 1116في % 4,6وثم % 5,4، بلغ نمو الناتج المحلي االجمالي السوري 1112في سنة   .المعنويات مما ساهم في تنشيط النمو

 .اذا استمرت األوضاع الداخلية واالقليمية هادئة 1111سلبية جدا ويمكن ان تصبح ايجابية بدأ من ، أصبحت نسب النمو 1122بدأ من   .التحديات االقليمية وربما الدولية
مواقف اقليمية حادة في الحرب العراقية االيرانية كما في كافة حروب  وفي أخذ 1114والخروج منه في  2619الدور االقليمي ظهر جليا في الدخول الى لبنان في سنة   :ثانيا

دفع ذلك الى تغيير العديد من القوانين واصدار أخرى   .باالنهيار المالي الكبير 2629\ 2616انخفضت المساعدات وخاصة العربية، حيث يمكن وصف فترة   .المنطقة
جواء السياسية وأعطى انطباعا عن فتح األ 2662كما أن مؤتمر مدريد في أواخر   .مترافقة مع تحرير اقتصادي واضحالذي شجع االستثمارات ال 2662لسنة  21كالقانون 

 .ألسباب داخلية وخارجية 2666وقع الركود في   .تحسن االقتصاد لكن ذلك لم يكف لالستمرار وتعميم التنمية  .امكانية الوصول الى سالم اقليمي شامل وكامل
 1124\6\11دول ومجموعات أهمها الجيش الروسي الذي أتى الى الالذقية في  الدور الدولي، ال شك أن الحرب في سوريا شاركت فيها بشكل مباشر أوغير مباشر في   :ثالثا

مية عديدة متواجدة في الداخل من ايرانية هنالك مجموعات اقلي  .، أي منذ احتالل أفغانستان2616وهو الوجود العسكري الروسي األول خارج االتحاد السوفياتي السابق منذ 
 .ال بانسحابها جميعها كي تستطيع سوريا اعادة بناء نفسهاولبنانية وغيرها وال خالص لسوريا ا



اصالحات أهمها في تحديث حقيق يعتمد عودة النمو االقتصادي السوري كما اعادة البناء بعد الدمار الكبير ليس فقط على تحقيق الهدؤ السياسي واألمني وانما أيضا على ت
بعد حل مشكلة   .االستمرار في تحرير االقتصاد وفتحه أمام المستثمرين ورؤوس األموال حتى في هذه الظروف السوداء المطلوب  .االدارة ومحاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين

ل الدول الطريق طويلة وصعبة لكن األمل يبقى كبيرا للبنان وسوريا ولك  .قتصاد مجدداالالجئين، ال بد من االهتمام بالعاطلين عن العمل وهذا لن يحدث اال بعد أن يكبر اال
 .العربية

 


