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املحتويات



شّكّل موضوع إيجاد قيادة موحدة للثورة السورية –وما يزال- هاجساً ملختلف قوى الثورة مبختلف تخصصاتها، عىل اعتباره طريقاً وحيداً 
للخروج من حالة الرتاجع  التي أصابت الثورة منذ سقوط القصري يف منتصف عام 2013. 

منذ تلك الفرتة مل تتوقف الّدعوات الفردية والجامعية من مختلف الهيئات واملؤسسات والناشطني واملصلحني إىل توحيد جهود قوى الثورة 
واملعارضة، وال يزال هذا املوضوع متصدراً الحوار والنقاش بني هذه القوى، ويشغل الحّظ األوفر من الهّم الثوري العام.

لقد طُرحت خالل السنوات املاضية العديد من املشاريع واملقرتحات يف هذا الصدد، مل يجد أغلبها –إن مل نقل جميعها- طريقه للتنفيذ، 

كان من بينها املرشوع الذي تقدم به مركز الحوار السوري، والذي أَطلَق عليه اسم »مرشوع متكني الثورة السورية)1) ، والذي أنجزه خالل 
عام كامل بناء عىل تكليف من الندوة التشاورية الثالثة التي عقدت يف استنبول بتاريخ 14-15 نوفمرب/ترشين الثاين 2014، والتي ضمت 

طيفاً فاعالً من القوى واملؤسسات الثورية. 
سعى املركز من خالل تقدميه مرشوَع »متكني« إىل إيجاد مرشوٍع تشاريٍك تكاميٍل بني مختلف القوى الثورة واملعارضة، وتخّصيٍص دولتٍي 
يؤسس الستقرار سوريا الحرة، ممهٍد لنمو حقيقي جدير بتضحيات أهلها، مستلهم لروح الثورة وقيمها ومبادئها، وملنطق الدولة ورشعيتها، 

ينتج عنه جسم هيكيل »قيادة للثورة«. 
عرض املركز مرشوع »متكني الثورة« يف الندوة التشاورية الخامسة التي عقدت يف استنبول بتاريخ 13-15 نوفمرب 2015، لتصدر التوصية 
التالية: »يتدارس املجتمعون وثائق مرشوع »متكني« يف مؤسساتهم، وترسل املالحظات إىل مركز الحوار السوري خالل شهر من تاريخ إرسال 

الوثائق لدراستها واإلفادة منها. ليقوم املركز بالتعريف مبرشوع »متكني« عىل نطاق واسع بعد تطوير املرشوع وفق املالحظات الواردة«.
عمل املركز عقب الندوة عىل تنفيذ التوصية أعاله، فبعد إرسال مسودة املرشوع إىل حضور الندوة، وأخذ ملحوظاتهم التي وصلت إىل 
املركز، بعني االعتبار، أعد املركز خطة لنرش املرشوع وتسويقه، وكان ذلك يف الربع األول من عام2016م، ولدى البدء بتنفيذها، استجّدت 

بعض الظروف امليدانية والسياسية التي اقتضت تأجيل طرح املرشوع. 
الشعبي  املستوى  عىل  تسويقه  متابعة  املركز  عىل  القامئون  ارتأى  والنخب،  القرار  أصحاب  مستوى  عىل  املرشوع  تسويق  توقف  بعد 
والصفوف التالية لصناع القرار، مبا يؤدي إىل نرش أفكار مرشوع »متكني الثورة« بني حاضنة الثورة وناشطيها من جهة، ويخترب معدوه صحة 

فرضياتهم ونتائجهم من جهة أخرى.
ومن هذا املنطلق، قام املركز، وبالتعاون مع املؤسسة السورية لألبحاث والرأي العام بعرض املرشوع عىل الرأي العام يف منطقتني محررتني 
هام: إدلب والغوطة الرشقية، باستخدام ثالثة أدوات: االستبيان العام، مجموعات النقاش، أسئلة النخب، وقد خلصت النتائج، عموماً، إىل 

تأييد غالبية النتائج واملقرتحات التي تقدم بها املرشوع. 
طريق  عن  وحلفائه  النظام  لصالح  املناطق  من  العديد  وخسارة  املحررة«،  »املناطق  تشهدها  التي  الفوىض  حالة  استمرار  ومع  مؤخراً، 
التصعيد العسكري تارة، و«املصالحات« تارة أخرى، والتي يعود سببها الرئيس لحالة الترشذم والتفرق وفقدان القرار املركزي الذي تعاين 
منه الثورة السورية يف مختلف املجاالت العسكرية والسياسية وحتى الخدمية، عادت العديد من األصوات لتطالب برضورة توحيد الجهود 

وإيجاد قيادة موحدة للثورة يف تخصصاتها املختلفة كسبيل ال مفر منه للخروج من حالة الرتاجع املستمرة.
من هذا املنطلق، ارتأت إدارة املركز إعادة عرض مرشوع »متكني الثورة« مرة أخرى عىل عدد من أهل الرأي والخربة واالختصاص والتأثري، 

بهدف: 
1- تطوير مرشوع »متكني الثورة« يف ضوء املتغريات التي طرأت خالل السنتني املنرصمتني. 
2- تلمس إمكانية تطبيق مرشوع »متكني الثورة« أو أفكاره يف ضوء املستجدات الحالية.  

وقد أقيمت الندوة يوم األحد بتاريخ 2 رمضان 1438ه، واملوافق لـ 28 أيار/مايو 2017م، وقد تضّمنت الندوة بعد تقدميها والتعريف 
الرأي حول املرشوع،  الستطالعات  للمرشوع، وعرضاً  السوري عرضاً  الحوار  السيايس يف مركز  الحوار  برنامج  قبل مدير  أهدافها من  عن 
وعرضاً ألهم املتغريات عىل الساحة التي حدثت بعد كتابة املرشوع، والتي ميكن أن تؤثر عىل تطبيقه، ثم تبع ذلك مداخالت وتعليقات 

املدعويني.

http://sydialogue.org/files/tamkeen_introduction.pdf :ميكن اإلطالع عىل مرشوع متكني عىل موقع مركز الحوار السوري  (((

مقدمة
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أوالً- عرض مرشوع متكني

قّدم العرض مدير برنامج الحوار السيايس يف مركز الحوار السوري والذي عمل كمدير للفريق البحثي الذي توىل 
كتابة مرشوع متكني، وقد أشار املدير بداية إىل نقطتني:

النقطة األوىل: هي أن هذا العرض هو عرض قديم نتيجة لكتابة املرشوع قبل سنة ونصف،وقد تّم أخذ املتغريات 
الحاصلة منذ ذلك الحني بعني االعتبار، وسيتم تقدميها يف عرض منفصل بعد عرض استطالعات الرأي.

النقطة الثانية: هي أن مرشوع متكني أساساً مرشوع حواري تشاريك، وغالبية األفكار التي وردت فيه هي أفكار 
تشاركية تم بنائها بالتشارك مع مختلف الفاعلني يف الثورة من مختلف التخصصات السياسية والعسكرية والخدمية.

ظهرت فكرة املرشوع أثناء انعقاد الندوة التشاورية الثالثة التي أقيمت يف نوفمرب من العام 4)20، حيث أجري 
تحليل رباعي ألبرز نقاط قوة الثورة وضعفها، وكان هنالك شبه إجامع بني الحارضين عىل أن هنالك رضراً أساسياً 
لحق بالثورة نتيجة غياب املرشوع السيايس الثوري البنيوي أو املوضوعي، وقد أُسندت هذه املهمة ملركز الحوار 

السوري، الذي بدأ بالعمل عليها.

ركّز املرشوع عىل األهداف األساسية للثورة، إضافة إىل الرتكيز عىل الحامل البنيوي، عىل اعتبار أن قوة الطرح املوضوعي 

تعتمد بشكل أسايس عىل قوة الحامل البنيوي، فوجود قيادة الثورة وامتالكها مقومات القوة والصمود سيؤدي حكامً إىل 

قوة طرحها املوضوعي.

مرشوع "متكني" منظومة أنشطة فكرية وعلمية منتجة ومتكاملة، قامئة عىل مكتسبات الثورة الحالية، مع واقعية بعيدة عن 

املثالية الحاملة، كام أنه يستند إىل األهداف التي ثار الشعب السوري من أجلها كقضايا الحرية والكرامة، وبهدف إيجاد نواه 

للدولة السورية الجديدة مبؤسساتها الحيوية الرئيسة.

والدة فكرة املرشوع:

الرتكيز عىل األهداف األساسية للثورة مع حاملها البنيوي:

واقعية مرشوع متكني:
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تتجسد يف أربعة نقاط وهي: العمل مبنطق الدولة، وذلك عرب إيجاد سلطة حقيقية تكون نواة للدولة السورية الجديدة، 

والتوّجه بسورية نحو االستقرار املؤسس لنمو حقيقي، إضافة إىل اعتامد التخصص واالحرتافية يف كل ركن من أركان املرشوع، 

فضالً عن تحقيق التكامل العضوي املؤكد بني أركان املرشوع الثالثة )السيايس - العسكري - املدين).

حيث رشح املقدم محددات املرشوع، والتي متثّلت ب:

واملرحلة  النظام"،  "اسقاط  مرحلة  أقسام:  ثالثة  إىل  املرشوع  لتقسيم  زمني  معيار  عىل  االعتامد  بها  ويقصد  املرحلية:   •

االنتقالية، ومرحلة بناء الدولة، حيث تم الرتكيز عىل مرحلة إسقاط النظام.

• التجزئة: وهي تعني ترتيب أولويات امللفات يف كل مرحلة، كإيجاد قيادة عسكرية وسياسية موحدة، تنمية الخدمات 

وتعزيز دور املجالس املحلية.

• املبادرة: وتعني انتقال الثورة من موقع املنفعل املتأثر باألحداث إىل موقع املبادر والفاعل يف األحداث.

• التدرج: أي مراعاة تحقيق األهداف وفق تدرج زمني واقعي مالئم، وكمثال عىل ذلك، للوصول إىل تحقيق هدف الجيش 

االحرتايف املنظم، ال يتّم حل الفصائل مبارشة، بل يتم تشكيل قيادات ومجالس احرتافية عىل مستوى مناطقي بداية، لتبدأ 

بتطبيق القواعد التنظيمية بشكل تدريجي.

• الواقعية: مبعنى الرتكيز عىل املمكن واملتاح يف كل مرحلة.

عرض املقدم بعض األرقام واملؤرشات الخاصة باملرشوع، حيث ذكر أن عدد من شارك يف إعداد "متكني" قارب األربعني باحثاً 

سورياً إضافة إىل مستشارين غري سوريني، وبلغ ساعات العمل ما يقارب خمسة آالف ساعة عمل كام وصلت صفحاته اىل 

قرابة 400 صفحة.

رؤية مرشوع "متكني":

محددات مرشوع "متكني":

أرقام ومؤرشات:
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عرض مسؤول الدراسات يف املؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام ملخصاً الستطالع الرأي تجاه مرشوع 
"متكني"، والذي نفذته املؤسسة بالتعاون مع مركز الحوار السوري. حيث أشار املقدم أن استطالع الرأي نُفذ يف 

منطقتني محررتني هام الغوطة الرشقية ومحافظة إدلب خالل عمل متواصل استمر قرابة أربعة أشهر.

النخب،  ابتداء بأسلوب مقابالت  الرأي،  التي تم االعتامد عليها يف تنفيذ استطالع  الثالثة  رشح املقدم األساليب 
حيث تم اختيار 55 شخصية نخبوية من الغوطة الرشقية وإدلب )25 من الغوطة الرشقية و30 من إدلب) ممثلني 
ملختلف النخب السورية من حقوقيني وعسكريني وسياسيني وأكادمييني، وقد أجابوا عىل بطاقة مقابلة تحتوي عىل 

30 سؤاالً مفتوحاً.
خاصة  نقاش  مجموعة  هناك  كان  حيث  للنقاش،  املركزة  املجموعات  عىل  االعتامد  فكان  الثاين  األسلوب  أما 
بالسياسيني، وأخرى خاصة بالعسكريني، إضافة إىل ثالثة خاصة بالخدميني يف املنطقتني املستهدفتني، وتم اختيار 
العسكري  ثالثة،  أساسية  أركان  عىل  يقوم  املرشوع  أن  باعتبار  متكني،  مضمون مرشوع  عىل  بناء  األسلوب  هذا 

والسيايس والخدمي. 
أما األسلوب الثالث، فهو أسلوب االستبانة، وقد شمل حوايل 63 سؤاالً عاماً، و6 أسئلة خاصة بكل منطقة )الغوطة 

أو إدلب).

ثم استعرض الباحث بعض املؤرشات الناتجة عن استطالع الرأي يف األساليب الثالثة )مجموعات النقاش، مقابالت 
النخب، االستبانة)، والتي أكدت غالبيتها الخيارات والنتائج التي تبناها مرشوع "متكني".

ثانياً-عرض استطالعات 
الرأي حول املرشوع

األساليب املعتمدة لتنفيذ استطالع الرأي:

استعراض بعض مخرجات استطالع الرأي:
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وقد قّدم العرض مدير املشاريع واإلدارة يف مركز الحوار السوري، والذي أوضح بأّن مرشوع متكني قد أنجز قبل ما 
يقارب سنة ونصف، وخالل هذه الفرتة، تغريت خارطة "الرصاع السوري" بشكل واضح، حيث تقلّصت املساحات 
التي تسيطر عليها قوى الثورة، كام تّم الّدفع بالقضية السورية نحو مزيد من التّدخل الدويل املبارش، األمر الذي 
أفىض إىل قدر من التهميش ألدوار القوى اإلقليمية، فضالً عن تهميش أدوار القوى املحلية، إضافة إىل محاوالت 

دولية الجرتاح مقاربات جديدة للحل السيايس من خالل "متييع" بيان جنيف ومحاولة تفريغه من محتواه.

حيث أكّد املتحدث بأّن للتدخل الرويس األثر األكرب عسكرياً وسياسياً يف إحداث التغريات، فعىل املستوى العسكري 
تقدمت القوات املوالية للنظام عىل جبهات عدة، كام يف املنطقة الساحلية و الغوطة الرشقية وريف حلب الشاميل 
إضافة إىل مدينة حلب، كل ذلك يف ظل مشاهد االقتتال الداخيل بني الفصائل خصوصاً يف الغوطة وإدلب، وهدوء 
بدمشق  املحيطة  املحارصة  املناطق  ملختلف  الصعبة  األوضاع  استغالل  تّم  حيث   . )درعا))1)  الجنوبية  املنطقة 

)والحقاً يف حي الوعر يف حمص) إلجبار أهلها عىل الخروج باتجاه محافظة إدلب.
وحول التغريات عىل املستوى السيايس، أشار املقدم إىل الجهود الدبلوماسية الروسية التي عملت عىل توظيف 
بـ"هيئة الحكم االنتقالية  الدولية املطروحة يف جنيف، والتي تتمثّل  العسكرية عرب تغيري صيغة الحل  جهودها 
اخرتاق  ثمَّ  ومن  األول،  للمفهوم  واضح  متييع  طائفية" يف  وغري  ذات مصداقية  "حكومة  إىل  الصالحيات"  كاملة 
التفاوضية مبنّصات املعارضة املختلفة املصّنعة يف موسكو، كل ذلك بهدف أن يكون الحل يف  صفوف املعارضة 

النهاية متوافقاً مع املصالح الروسية املتمثلة يف إبقاء النظام واملحافظة عليه.

بنّي املقدم أن األتراك سارعوا بعد الدعم األمرييك لقوات سورية الدميقراطية يف تجاوز الخط األحمر الرتيك وعبورها 
لنهر الفرات غرباً، إىل إرساء توافقات مع الروس أدت بالنهاية إىل استعادة قوى الثورة بالتعاون مع الجيش الرتيك 

السيطرة عىل مناطق جرابلس والباب. 
كام أوضح بأّن التوافقات الروسية – الرتكية أّدت إىل افتتاح مسار تفاويض عسكري مواز ملسار جنيف، بحيث يتم 
الرتكيز )شكالً) عىل تثبيت خطوط القتال، يف حني تسعى "عملياً" إىل إيجاد مسار سيايس جديد بديل عن مسار 

"جنيف"..

)))    نود اإلشارة هنا، إىل أن العرض ركّز عىل الوضع العام يف املنطقة الجنوبية، والذي كان هادئاً عىل مدى سنة ونصف تقريباً، والذي 

شهد تغرياً واضحاً بعد انطالق معركة "املوت وال املذلة" يف 2) فرباير/شباط 7)20م. 

ثالثاً-أهم املتغريات 
عىل الساحة بعد إنجاز 

مرشوع متكني

التدخل الرويس ونتائجه:

عملية درع الفرات ومسار "أستانا":
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• تقلص مساحات األرايض املحررة يف عدة مناطق )الساحل – حلب – ريف دمشق)، كام خرست قوى الثورة 
مدينة حلب ذات األهمية االسرتاتيجية والرمزية يف الرصاع، وتّم تهجري أعداد كبرية من مؤيدي قوى الثورة من 
الريف الدمشقي ومدينة حمص إىل الشامل السوري، فيام كسبت قوى الثورة أرضاً جديدة من تنظيم الدولة قرب 

جرابلس.
• تقليص متثيل قوى الثورة واملعارضة عىل املستوى الدويل من خالل إحداث منصات تخرتق الوفود التفاوضية، 

ومن خالل محاولة تهميش دور الهيئة العليا للمفاوضات يف اجتامعات "استانا".
• تسيطر قوى الثورة وبشكل مشرتك مع القوات الرتكية عىل منطقة آمنة نسبياً قرب جرابلس، وهي خالية من 
واملعارضة  الثورة  لقوى  منوذج  الستحداث  األفضل  املنطقة  تعترب  وقد  واإلرهاب"،  "التطرف  بـ  املوسومة  القوى 
السورية يف الحكم املحيل وسط ميول القوى الدولية نحو تثبيت مناطق النفوذ الدولية وتنمية الحكم املحيل، مع 

األخذ بعني االعتبار أنّها تخضع بشكل شبه مبارش لسيطرة تركيا.
• ازدياد الرصاع السوري تعقيداً مع ازدياد التدخالت العسكرية املبارشة ملختلف األطراف )الروس – األمريكان 
التهميش  امتّدت رياح  املحلية، بعد أن  القوى  أدوار  إىل مزيد من تهميش  الذي يؤّدي حكامً  األتراك)، األمر   –
إىل القوى اإلقليمية، األمر الذي يتوجب مالحظته من حيث مدى التأثري عىل وحدة قرار قوى الثورة واملعارضة 

واستقالليته.
• ازدياد نفوذ هيئة تحرير الشام يف ادلب.

• ازدياد دور الهيئة العليا للمفاوضات، وتطور العالقة بني الفصائل والقوى السياسية. 
• اتجاه االعتامد عىل الحكم املحيل )الالمركزية).

ثم لخص املقدم أهم املتغريات التي حصلت بالنقاط التالية:
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تساءل رئيس أحد األحزاب السياسية عن وجود آليات محددة لتبني األطراف الفاعلة لهذا املرشوع، كام تساءل 
عن قياس حقيقي تدريجي ملراحل املرشوع، ليجيب مدير برنامج الحوار السيايس )والذي أرشف عىل كتابة مرشوع 
دراية  كانت عىل  والتي  الفاعلة،  الجهات  مع مختلف  يتواصل  املركز  كان  املرشوع،  تصميم  بأنّه وخالل  متكني) 
باملرشوع وتطوره، وبالنسبة ملوضوع اآلليات املحددة، فهو أمر متعلق بتنفيذ املرشوع، األمر الذي مل يُكلف مركز 

الحوار القيام به.

كام اعترب باحث إسالمي باّن املرشوع قد كتب قبل تطورات مؤسفة يف الساحة السورية، خصوصاً فيام يتعلق 
بخسارة املناطق االسرتاتيجية حول العاصمة، وانحسار مناطق الثورة يف جنوب البالد وشاملها، والتنازع الحاصل يف 
غوطة دمشق، وتأثري هذا كله عىل إمكانية تنفيذ مرشوع "متكني". ومع ذلك، أكّد الباحث عىل أّن مرشوع "متكني" 
هو مرشوع وازن ومتكامل بشكل واضح بني املسارات السياسية والعسكرية واملدنية وخطواتها الحالية واالنتقالية 
بالحد االدىن من  التفريط  الثورة ومنطلقاتها وعدم  واملنشودة والتي تركز يف كل فقرة من فقراتها عىل مركزية 
مطالب الشعب الثائر، ورأى الباحث بأّن كل ما ذكر يف املرشوع منطقي ومعقول وواقعي بعيداً عن األحالم، مؤكداً 
عىل رضورة التمسك باملرشوع والعمل عىل انجازه بالحدود الدنيا عىل االقل، والحشد خلفه وتهيئة األجواء املناسبة 

لتنفيذه، معترباً بأّن أكرب عائق أمام تنفيذه هو التنافس الفصائيل وحظوظ النفس.

كام رأى باحث يف استطالعات الرأي إمكانية تطبيق املرشوع محلياً يف مناطق معينة صغرية، كمنطقة عملية درع 
الفرات، األمر الذي وافقه فيه باحث آخر، مؤكداً عىل أهمية املرشوع بوصفه عمالً مبيناً عىل التشاور الفاعل بني 
مختلف قوى الثورة واملعارضة، وعىل إمكانية عرض هذا املرشوع عىل قوى الثورة الفاعلة يف مناطق عملية درع 

الفرات إضافة إىل اإلخوة األتراك.

فيام رأى باحث رشعي إسالمي أّن الحديث عن املرشوع يف الوقت الراهن بعيد عن الواقعية، نظراً النتشار االقتتال 
الفصائيل يف الغوطة خاصة، وعدم قدرة املؤسسات الثورية املختلفة عىل وقفه.

كام رأى ضابط رفيع املستوى يف الجيش الحر بأّن جهوداً كبرية قد بذلت للوصول إىل هذه املرحلة من النضج يف 

 رابعاً - تعليقات 
ومداخالت املدعوين:

مرشوع واقعي ومتكامل لكن عوائق تطبيقه كثرية:

تخصيص تطبيق املرشوع ملنطقة معينة؟

الواقع الحايل يجعل املرشوع غري قابل للتطبيق؟
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التفكري إلنتاج مرشوع أكادميي ضخم كمرشوع "متكني"، مشرياً يف الوقت ذاته، إىل املحاوالت املتكررة إلنشاء جيش 
وطني، والتي ُعرقلت من قبل مختلف الدول الفاعلة "الصديقة".

وشكر عضو يف هيئة تفاوضية مركز الحوار عىل جهده الكبري يف تصميم "مرشوع متكني"، لكنه اعترب بأّن التغريات 
التي حصلت بعد تصميمه هي تطورات كبرية ميكن تسميتها باالنقالبات، ماّم يقّوض فرص تطبيق املرشوع يف 
الوقت الحايل، مقرتِحاً العمل عىل خطة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه يف الوضع الراهن للوصول إىل موقف تفاويض أقوى 

مع مختلف القوى الدولية الفاعلة يف امللف السوري.
املبذولة يف تصميم مرشوع  الجهود  السورية" عىل  الثورة واملعارضة  الوطني لقوى  "االئتالف  أثنى عضو يف  كام 
"متكني"، معترباً من األهمية مبكان الرتكيز عىل الحامل السيايس الذي ركّز عليه مرشوع متكني، الفتاً إىل أّن االئتالف 

والهيئة العليا للمفاوضات هام لبنتان أساسيتان يف تشكيل الركن السيايس.

اعترب عضو قيادي يف املجلس الوطني السوري أّن املرشوع قد ُصمم بطريقة أكادميية، موّجهاً الشكر للقامئني عليه، 
مشرياً إىل أّن مشاكل املعارضة الداخلية تغذيها "أصابع خارجية" و"مال سيايس"، وقد أضاعت الفرص الكثرية التي 
أتيحت لها لتقديم منوذج حسن مقبول شعبياً ودولياً عىل الّصعد السياسية والعسكرية واملدنية. لكن ال ينبغي 
إهامل الفرص املتاحة حالياً والتي قد تكون األخرية، مؤكداً عىل أّن "مرشوع متكني" ميكن أن يُعترب نقطة بداية 
جيدة، ويجب أن يتّم التبشري به عىل جميع الصعد الداخلية امليدانية والسياسية واملدنية، كام أثنى عىل نقطتني 
ذكرهام املرشوع، وهام شمولية الرؤية والتخصص يف العمل، مضيفاً إليهام رضورة وجود اإلدارة التكاملية لتلك 

امللفات.

وقد أثنى خبري يف اإلدارة والتدريب عىل رؤية املرشوع كونها تََقَرر أن الواجب هو الرتكيز عىل الجسم البنيوي 
للجسم  وتركه  املدى،  بعيد  السيايس  املرشوع  مضامني  يف  الخوض  وعدم  السيايس،  للمرشوع  الحامل  والهيكيل 
البنيوي الذي سيتشكل، معترباً بأّن غياب معاين هذه الرؤية عىل اختصارها كان سبباً يف بعض ما وصلنا إليه، كام 
اعترب بأن أحد أكرب األخطاء التي وقعت بها مؤسسات الثورة وفصائلها هو الخوض يف املشاريع والطموحات غري 
املتناسبة مع الواقع، مستشهداً ببعض املؤسسات والفصائل الثورية التي تبّنت مواثيق "طموحة" حول مستقبل 
سورية، ورسمت فيها رؤية تصلح لواقع أمة منترصة متمكنة، األمر الذي يتناقض مع الواقع ومجرياته، وهو األمر 
الذي أسهب يف رشحه مفكر وباحث يف القضايا الفكرية واإلسالمية، معترباً أّن أدجلة الثورة واالبتعاد عن شعاراتها 

البسيطة الجامعة قد أثر سلباً إىل حّد بعيد فيام وصلت إليه األوضاع الحالية.

ال تزال هنالك فرصة أخرية لتطبيق املرشوع:

الرتكيز عىل الحامل البنيوي نقطة إيجابية يف املرشوع:
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من خالل عرض املرشوع والحوار حوله، يتبني عدم وجود أي خالف حول رؤية املرشوع وفلسفته التي يطرحها، والتي 
تعتمد التخصص والتكامل بني أدوار مختلف الفعاليات العسكرية واملدنية والسياسية، إال أّن إمكانية تنفيذه بدت 
محل شّك وموضعاً للنقاش املطول، وخاصة بعد حدوث التغريات العسكرية والسياسية املتسارعة األخرية، وانطالقاً من 
وجود التوافق عىل مضمون املرشوع وثناء معظم املحاورين عليه، وما طرحه البعض من إمكانية تخصيص تطبيقه يف 
مناطق معينة )كمناطق عملية درع الفرات أو مناطق أخرى قد تتوافر فيها رشوط مشابهة مستقبالً)، فإّن التوصية 
النهائية بأن يتّم التّمسك برؤية "مرشوع متكني" واالستفادة منه، خاصة وأنّه جهد جامعي تشاوري، مع محاولة تطبيقه 
نحو دعم  الحايل  الواقعي  املسار  توجه  ولعّل  تطبيق املرشوع،  فيها رشوط  تتوافر  مناطق معينة  املستطاع يف  قدر 

الحوكمة املحلية يف مناطق عديدة  يتوافق واقعياً مع هذه التوصية.

خامتة
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