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  :١مقدمة

لقد شهدت الساحة السورية الكثري من الصراعات الداخلية بني أبنائها وقد انعكس سلبًا على الثورة 

لسورية بعد أن  ا السورية ويف حسم الصراع مع النظام ا�رم فانشغل الثوار بني بعضهم وحتولت بوصلة الثورة

كانت ثورة إلسقاط النظام أصبحت ثورة بني أبناء ا�تمع السوري ومن أهم أسباب النزاعات غياب 

املرجعية السورية سواء كانت هذه املرجعية سياسية أو شرعية أو قضائية أو عسكرية أو مدنية لذلك فإن 

  هذه الورقة تركز على ثالثة حماور:

  املرجعية يف الساحة السورية.احملور األول: أسباب غياب  -

  احملور الثاين: أثر غياب املرجعية يف الساحة السورية. -

  احملور الثاين: حنو تشكيل مرجعية للسوريني. -

وسأتكلم عن املرجعيات الثالثة (السياسية والعسكرية والشرعية) على اعتبارهم أهم مرجعيات وستكون 

عليها   ات احلضور مث العملا بعد الندوة من خالل مشاركهذه الورقة (قدحًا لألفكار) اليت ميكن تطويره

  .كمشروع

  احملور األول: أسباب غياب املرجعية يف الساحة السورية:

إن غياب املرجعية للثورة السورية كان له أثر سليب يف الساحة السورية ويف الساحة العاملية وإن لغياب 

  املرجعية أسباب خارجية وأسباب داخلية:

  باب اخلارجية:األس -أوالً 

 على الصعيد السياسي:  -أ

عدم وجود إرادة دولية لدعم األجسام اليت تشكلت يف الساحة السورية واعتمادها، ونالحظ 

 هذا من خالل األجسام السياسية اليت تشكلت ونستحضر من األمثلة على ذلك:

                                                           
ة، وعدم ، وأرد� من نشر أوراقها البحثية تعميم الفائدلظروف طارئة رافقت سقوط مدينة حلب الشرقيةنود اإلشارة إىل أن الندوة مل تعقد  ١

  .ربط ذلك �نعقاد الندوة
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 مت الضغط عليه مث فا�لس الوطين دام عمله لفرتة سنة تقريباً ا�لس الوطين السوري:  -

  .٢لتشكيل االئتالف

على رغبة  حيث مت تشكيله بناءً  :٣االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية -

دولية من أصدقاء سور� لتشكيل هذا اجلسم و�لرغم من تشكيله بعد عدة أشهر غابت 

اإلرادة الدولية يف دعمه واعتماده كجهة رمسية سياسية للثورة السورية ومما أضعف 

االئتالف عدم اعتماد القوى والفصائل العسكرية له يف الداخل بعد فرتة من تشكيله 

  يف الداخل لتمثيلها سياسياً.  وتشكيل مكاتب سياسية

من  و�لرغم من أن هذا اجلسم شهد زمخًا كبرياً : ٤اهليئة العليا للمفاوضات السورية -

الداخل واخلارج وشهد متثيل القوى العسكرية يف هذا اجلسم ولكن مت جتميده مؤخراً 

ام ظبسبب جتميد املفاوضات. ولكن من مميزاته أنه استوعب الشخصيات املنشقة عن الن

واليت تبوأت مناصب رفيعة أ�م النظام كر�ض حجاب وشاركت فيه أكرب الفصائل 

  السورية كجيش اإلسالم وأحرار الشام واالئتالف برعاية دولة كربى كالر�ض.

                                                           
وهو أول جسم مرجعي للثورة السورية هو مجاعة سياسية سورية تضم أغلب أطياف املعارضة منها اإلخوان املسلمون وإعالن دمشق واملؤمتر  ٢

يف اسطنبول. ترأس برهان غليون ا�لس الوطين وأعيد انتخابه لثالث  ٢٠١١تشرين األول  ٢مستقلني اُعلن عن تشكيله يف السوري للتغيري و 

انتخبت األمانة  ٢٠١٢نوفمرب  ٩. ويف ٢٠١٢حزيران / يونيو  ٩دورات مث استقال بعد ذلك لينتخب عبد الباسط سيدا رئيساً للمجلس يف 

 سا للمجلس خلًفا لعبد الباسط سيدا. ا�لس الوطين السوري عضو يف االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضةالعامة للمجلس جورج صربا رئي

  السورية ويعترب من أهم مكو�ته.

  . انتخب معاذ اخلطيب، رئيسا لالئتالف، ويعترب من املعتدلني. ٢٠١٢تشكل االئتالف يف الدوحة، قطر يف نوفمرب  ٣

مقعدا، وميثل أعضاؤه معظم قوى املعارضة، فمن أعضاء االئتالف: ا�لس الوطين السوري واهليئة العامة للثورة  ٦٣يتكون االئتالف من 

تيار و  السورية وجلان التنسيق احمللية وا�لس الثوري لعشائر سور�، ورابطة العلماء السوريني، واحتادات الكتاب، واملنتدى السوري لألعمال،

ثورة، وحتالف معا، والكتلة الوطنية الدميقراطية السورية، واملكون الرتكماين، واملكون السر�ين اآلشوري ، وا�لس الوطين مواطنة، وهيئة أمناء ال

  الكردي، واملنرب الدميقراطي، وا�الس احمللية لكافة احملافظات، إضافة إىل بعض الشخصيات الوطنية وممثل عن املنشقني السياسيني.

 ٣٤على تشكيل هيئة ُعليا هلا من  ٢٠١٥ديسمرب/كانون األول  ٩يوم  -اليت شاركت يف مؤمتر الر�ض-اتفقت فصائل املعارضة السورية  ٤

عضوا وأمني عام ومتحدث هلذه األمانة. وتضم ستة من أعضاء االئتالف الوطين السوري لقوى الثورة واملعارضة، وستة من الفصائل املسلحة، 

أعلنت هذه اهليئة تشكيلة الوفد املمثل  ٢٠١٦يناير/كانون الثاين  ٢٠يف يوم التنسيق الوطين، وستة مستقلني و  من هيئة ومخسة أعضاء

للمعارضة يف مفاوضات جنيف مع النظام السوري، مؤكدة أن أعضاءه العشرين ميثلون مجيع مكو�ت املعارضة، ولذلك ضم الوفد ضباطا 

ائل مقاتلة على األرض، إىل جانب الكيا�ت املشكلة لالئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية منشقني وقادة سياسيني وقادة فص

 وهيئة التنسيق الوطنية.
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كانت التنازعات الدولية واضحة بني الفصائل والقوى العسكرية ومت   على الصعيد العسكري  -ب

لسوري رية غرفة يف اجلنوب السوري وغرفة يف الشمال اتشكيل غرفتني لدعم الفصائل العسك

ولكن كانت هذه االرتباطات سببًا يف جتميد الفصائل العسكرية وجتميد بعض اجلبهات 

  ووجود قرار دويل بعدم تزويدها �سلحة نوعية حلسم الصراع.

  األسباب الداخلية: -�نياً 

  فمن املشاكل الداخلية اليت أثرت على غياب املرجعية:

 اسي:يعلى الصعيد الس  -أ

ب بسبب عدم قدرة االئتالف على استيعا املكاتب السياسية للفصائل العسكرية: -

مجيع املكو�ت وبرغبة من الفصائل يف التمثيل السياسي مت تشكيل املكاتب السياسية 

للفصائل وهذا أدى إىل الز�دة يف التفرق يف املرجعية والقرارات السياسية حيث أصبح 

 رار سياسي مستقل عن الفصائل األخرى وعن األجسام السياسية األخرى. لكل فصيل ق

السورية وذلك  ة يف عمر الثورةرضيّ وتعترب حالة وجود املكاتب السياسية للفصائل حالة مَ 

 بسبب تفرق القرار السياسي واختالف املرجعية.

احتكرت  يثدلب حشكيل قيادة مدنية جليش الفتح يف إومما ساهم يف غياب املرجعية ت -

  ية إلدلب ومل تعرتف �ية مرجعية.القيادة املدن

وجود عدد من املشاريع الذي تبنته الفصائل العسكرية واحلركات على الصعيد العسكري:   -ب

اجلهادية بدءًا من املشروع الوطين إىل املشروع اإليديولوجي املطالب �خلالفة إىل مشروع 

املشروع الفصائلي وكان ظهور هذه املشاريع سالمية و إالقاعدة الذي يطالب بتأسيس إمارة 

يف االختالف بني أبناء الثورة السورية والوصول إىل حالة الصدام وعدم االعرتاف  سبباً 

كانت االئتالف أو اهليئة العليا للمفاوضات أو األجسام العسكرية   �ألجسام املشكلة سواءً 

جج عديدة  و االعتداء على الفصائل حباليت مت تشكيلها أو املبادرات اليت تدعو إىل التوحد أ

 كاعتداء النصرة على حركة حزم يف إدلب واعتداء الزنكي على جتمع فاستقم يف حلب. 
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فقد �سس ا�لس اإلسالمي وحقق دوراً مرجعياً مبستوى مقبول ولكن  أما يف ا�ال الشرعي  -ت

�ا املرجعية ادعت أ �ملقابل مت تشكيل عدد من اهليئات الشرعية يف الداخل السوري وكذلك

  الشرعية للثورة السورية مما أدى إىل اضطراب املرجعية والفتوى والبيا�ت عند العوام.

  احملور الثاين: آ�ر غياب املرجعية يف الثورة السورية:

يف  -اليت سامهت يف تعدد املرجعيات-فقدان ثقة الدول  على املستوى السياسي -

لة ا أدى إىل عدم االعرتاف �ألجسام السياسية املشكالتمثيل السياسي للثورة السورية مم

عند الدول وغياب القرار السياسي يف الثورة السورية وفقدان الصلة بني اجلسم العسكري 

والسياسي وتقوية جانب النظام يف املفاوضات السياسية والذي كان يتهم املعارضة 

  السياسية ��ا ال متلك قرارا يف الداخل.

وجود مشاريع متعددة بني الفصائل العسكرية والتشرذم الواضح  العسكريعلى املستوى  -

بني العسكريني وظهور الفصائلية املقيتة واليت نتج عنها االصطدام يف اجلنوب بني جيش 

 بني الزنكي والتجمع وعدم التحرك بقرار عسكري اإلسالم والفيلق ويف الشمال حديثاً 

واحد وقد سبب ذلك تقدم النظام يف جبهات متعددة وحصار الثورة السورية واليوم متر 

الثورة �سوأ حاال�ا وختزين السالح عند الفصائل وفقدان الثقة بني بعضهم البعض حيث 

  ل.ى الفصائأصبح كل فصيل ينظر أن الدور سيأيت إليه يف مشروع البغي عل

اعتماد بعض الفصائل على مرجعيات شرعية خاصة �ا مثل  على املستوى الشرعي -

 يف جيش الفتح وعدم اعتماد ا�لس اإلسالمي كمرجعية شرعية موحدة كان سبباً 

اضطراب الفتوى وعدم االحتكام إىل جهة واحدة عند اخلالفات �إلضافة إىل الفتاوى 

  .بعض الفصائل يف مشاريعها اخلاصة تتكئ عليهاالشاردة الفردية الشاذة واليت 

  احملور الثالث حنو تشكيل مرجعية للسوريني:

للنقاش حىت نصل إىل خطوات عملية واضحة مدروسة نتفق عليها للعمل  هذا احملور سيكون مفتوحاً 

  عليها:
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  يف ا�ال السياسي لتشكيل املرجعية السياسية:  -أوالً 

  يون من خالل عدة مقرتحات ر ياسية يتمثل فيها السو جيب العمل على تشكيل قيادة س

): توسيع االئتالف من خالل الضغط عليه إلعادة اهليكلة حبيث يشمل ممثلني حقيقني ١مقرتح ( -

عن قوى الثورة والفاعلني يف الثورة السورية وضم املكاتب السياسية إىل االئتالف وضم بعض 

هة واالعتماد على احلكومة السورية املؤقتة كجالشخصيات املدنية وبعض الشخصيات الشرعية، 

تنفيذية يف إدارة البلد وتفويضها �لصالحيات الكاملة وقد مت تقدمي عدد من الدراسات من أجل 

 إعادة اهليكلة إال أن االئتالف مل يتجاوب معها.

سكرية ع) الدعوة إىل مؤمتر وطين يضم القوى الفاعلة يف الثورة السورية السياسية وال٢مقرتح ( -

 والشرعية واملدنية والشخصيات املستقلة وتشكيل هيئة سياسية موحدة.

عند  اسعاً و  ) االستفادة من جتربة تشكيل اهليئة العليا للمفاوضات فقد شهد قبوالً ٣مقرتح ( -

تشكيله واالعتماد عليه يف هذه املرحلة املؤقتة وتفويضه �ختاذ القرارات الالزمة يف هذه املرحلة 

  الثورة السورية.اخلطرية يف

 ) ........٤مقرتح ( -

 ) ........٥مقرتح ( -

 .جيب أن خنرج �عتماد مقرتح من هذه املقرتحات

 يف ا�ال العسكري لتشكيل املرجعية العسكرية:  -�نياً 

) بعد أن فشلت جتربة الفصائل جيب الدعوة إىل حل الفصائل وتشكيل جيش وطين ١مقرتح ( -

الفصائل يف هذا اجليش وصدور الفتاوى الشرعية اليت توجب ذلك وكل موحد من خالل ذو�ن 

سياسية للثورة وللسوريني وللجهاد، وأن يتبع هذا اجليش للقيادة ال من يرفض االنضمام يعترب خائناً 

 املشكلة.

خرى ودعوة الفصائل األ وانضباطاً  ) االعتماد على أكثر الفصائل العسكرية تنظيماً ٢مقرتح ( -

 ها حتت مسمى جديد.للذو�ن في

 ) ........٣مقرتح ( -
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 .رتح من هذه املقرتحات للعمل عليهاعتماد مق -

  يف ا�ال الشرعي لتشكيل املرجعية الشرعية:  -�لثاً 

االعتماد على ا�لس اإلسالمي السوري كمرجعية وحيدة للسوريني وال بد أن يعمل ا�لس اإلسالمي على 

لى �قي تشمل الكيا�ت اجلديدة ويعترب ا�لس اإلسالمي اهليئة الرقابية عإعادة ترتيب اهليئة العامة حبيث 

اهليئات (اهليئة السياسية واهليئة العسكرية) واحملرضة على تشكيلها واعتمادها ويعترب هو املرجع الوحيد حلل 

  اخلالفات.

ضها البعض عأكتب هذه الورقة وحلب تضيع من أيدينا مع األسف والفصائل تتغلب على ب وختاماً:

وأشالء النساء واألطفال واملدنيني متأل الشوارع وكل ما نراه اليوم هو حصاد ما عملناه خالل مخس سنوات 

من التفرق وضياع املشروع وعدم التوحد فالثورة اليوم تقف على مفرتق طرق والنظام ا�رم اليوم هو �قوى 

  .يستعيد سور� �كملها حتت طاعته حاالته ويطمع أن

ن مل نفكر اليوم تفكريًا خمتلفًا عما مضى ونتخذ مواقف صرحية وواضحة من التشرذم والتفرق فالقادم فإ

 أدهى وأمر وال حول وال قوة إال �� العلي العظيم.

  

 


