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   :١مقدمة

حداث الثورة السورية كانت منذ انطالقها أحد أبرز األحداث اليت توجهت إليها مما ال شك فيه أن أ

تقييم املوقف للعامل، و أنظار العامل، ملا ألمهيتها اليت ظهرت من خالل تطور ظاهرة الغلو، وعودة القطبية 

ورة هذه الثتعرضت لكن الشعوب، والدميقراطية واإلرهاب.  احلقيقي للدول من مصطلحات حرية

النتكاسات داخلية، كان من أمهها ظاهرة النزاع الداخلي بني فصائل الثورة، واليت ستكون موضوع هذه 

  ا املسميات وسنتطرق للظواهر فقط.فيهاليت لن نتناول  الورقة

 سباب النزاع الداخلي بني فصائل الثورة السورية على املستو�تيف تطرقها ألن أمهية الورقة تكم

الداخلية واخلارجية، مبعىن أ�ا تبحث يف األمراض الداخلية اليت تعاين منها الفصائل، أو اخلطط اليت مت 

ا، وكيف واستمرارهوضعها من جهات خارجية تسببت يف نشوء هذه النزاعات، وحافظت على ز�د�ا 

ميكننا التخفيف من هذه النزاعات من خالل إزالة هذه األسباب، كما تبحث يف آليات عالج اخلالفات 

  .الواقعة على أرض الواقع

حيث أن  ،حلجم احلقيقي لألسباب الداخلية بشكل أكثر تفصيالً كذلك سعت الورقة إىل إبراز ا

ت لألسباب وإن تعرض .ألجهزة الدولية يف النزاع الداخليأغلب من تكلم يف أسباب النزاع تكلم عن دور ا

توى لكننا سنجد بعد االطالع على حم ،الداخلية فهي تتعرض هلا على سبيل اإلمجال وما هو ظاهر منها

هذه الورقة أن هناك أسباب ال يدركها إال من عاين هذا النزاع من الداخل مثل األحوال النفسية للعناصر 

، هذا النزاع يف النزاع ودور بعض مستو�ت القيادة البعيدة عن الواجهة اإلعالمية اليت شاركت يف هذا

�إلضافة لكو�ا تعرضت حلل مبتكر لبعض أسباب النزاع واملتمثل يف تشكيل مرجعية عامة هلا دور إشرايف 

  فقط حتافظ على مسار الثورة. 

ة هذه ع احلالة السورية وفائدة دراسبه موأوجه الش رخيية عن حاالت مشا�ةمبقدمة �بدأت الورقة 

مث تعرضت ألسباب النزاع الفصائلي الداخلية واخلارجية وماهلا من أبعاد (دولية وحملية ومناطقية  ،احلاالت

  هذه النزاعات. معاجلةوإيديولوجية ونفسية) مث تعرضت لبعض احللول اليت تساعد على 

  

   

                                 
لفائدة، وعدم البحثية تعميم ا ، وأرد� من نشر أوراقهانود اإلشارة إىل أن الندوة مل تعقد لظروف طارئة رافقت سقوط مدينة حلب الشرقية ١

  .ربط ذلك �نعقاد الندوة



 األوراق البحثية املشاركة يف ندوات مركز احلوار السوري... ...................................                       

٣ 
 

  ةاالت مشا�ة ملا جيري يف سوريح حملة �رخيية عن النزاع الفصائلي يف: متهيد

ال خيتلف اثنان أن غالب احملللني ومراكز الدراسات اليت درست الثورة السورية تطرقت لتجربتني 

طرق ملثل ما خيص النزاع الداخلي وآ�ره على هذه الثورة وتعود أمهية التملا جيري يف سورية في ريبتني جداً ق

  يلي: ملاهذه التجارب قبل البحث يف أسباب النزاع الداخلي يف سورية 

قع يف ن تبصار كثري من األحداث اليت ميكن أيف است أن دراسة التجارب السابقة مهمة جداً  -١

ج مبكر والتخفيف من اآل�ر السلبية وإجياد عاليف جتنب األسباب  سورية واالستبصار مهم جداً 

 .يف حال وقع النزاع

  .أن بعض ما جيري يف سورية من النزاع ما هو إال امتداد �رخيي لنزاعات بدأت يف تلك املناطق -٢

  .التدخل املباشر للمتنازعني يف تلك املناطق يف النزاع الداخلي يف سورية -٣

  يها احلاالت الثالث مبا يلي:ونستطيع أن جنمل النقاط اليت جتتمع ف 

  ظهور االنقسامات احلادة والنزاعات بعد حتقق مكاسب كبرية للثورات اليت بدأ�ا. -١

 دائياً ع أن هذه النزاعات جاءت بعد فرتات طويلة من احلكم الشمويل املستبد الذي أخذ موقفاً  -٢

ية على �ر سلبتمعات آمن دين غالبية الشعب وهو اإلسالم. هذه األنظمة القمعية أورثت ا�

ة من خالل حماكات املكاتب األمنية لطريق النفسي و االجتماعي وهذا وجد�ه ظاهراً املستويني 

تعامل الفروع األمنية للنظام وكذلك من خالل االستبداد الذي مارسته بعض قيادات الفصائل 

 مراضاً ادات سبب هلا أما هو إال حماكاة ال شعورية لالستبداد الذي كانت تعاين منها تلك القي

نفسية ظهرت على شكلة نزعة تسلطية من قبل الفصائل الكربى جتاه الفصائل الصغرية �إلضافة 

للنزعة التسلطية املنهجية من الوصاية على األمة وحفظ حقوقها يضاف إال ذلك أن النظام 

كل واضح شاستطاع زرع الشك يف كل إنسان جتاه من حوله يف أنه قد يكيد به وهذا لوحظ ب

 يف شك قيادات الفصائل يف بعضها واحلكم على نوا�ها.

أن هذه الثورات مت استغالهلا إيديولوجيا بعد أن كانت الشعوب قد بدأ�ا بشكل عفوي و�لتايل  -٣

مل يكن هناك للثورة حامل فكري أو سياسي حيافظ على مسارها ومينع التدخل فيها حىت جاءت 

نازعت على ركوب الثورة بدل أن تكون حاملة هلا وحاولت جتيري هذه احلوامل الفكرية الحقا فت

  ا الفصائلية واحلزبية بل قد تصل أن تكون شخصية يف بعض األحيان.ههذه الثورة خلدمة مصاحل

 ة، نتج عنهاثنية وفكرية وعرقية وطائفيلصبغة الشعبية العامة إىل ألوان إحتّول هذه الثورات من ا -٤

 أصحاب هذه االجتاهات حتول لنزاع على مستوى الفصائل. أشكال جديدة من االضطهاد بني

 ظهور التدخل الدويل بشكل واضح يف هذه الثورات و�ثريه السليب.  -٥

غياب الوعي جتاه املفاهيم اليت اشتعلت من أجلها الثورات مثل احلرية واالستقالل حيث قام  -٦
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كان عن جهل أو عن كيد �لتحريض بني الفصائل ◌ً  البعض �ستغالل هذه املفاهيم سواء

 ما شاء. ن يقولام من أجل احلرية وال أحد مينعه أوالتيارات الفكرية دون رقيب بسبب أنه ق

أن النقد الداخلي خيفف من التعصب ثورات بنقد نفسها من الداخل ذلك عدم اهتمام ال -٧

 .لتعصب من أعظم أسبابهلألخطاء وللفصيل و�لتايل خيفف من النزاع الذي يعترب ا

دخول عناصر عابرة حلدود دول الثورات وظهور آ�ر مشاركتها يف الثورة �فكارها اليت استقطبت  -٨

ف بينهم لنزاع  اخلال ا يف حني وقفت فئات أخرى ضدها أدىبعض فئات الشعب و�صر�ا عليه

 كبري.

ن هذا بدوره أدى يبة جتاه الديالغر  ترد الفعل الشعيب املعاكس الذي سببته األفكار واأليدولوجيا -٩

 ملقاومة ردود الفعل هذه من قبل بعض األطراف والدفاع عنها من قبل أطراف أخرى.

الفساد السياسي واملايل لبعض منتسيب هذه الثورات أدت حملاولة البعض بتطهري الثورة من هذه  -١٠

 الظاهرة و�لتايل البد من الدخول يف صراع مع املتهمني �لفساد.

القاتل لفكر الغلو يف القضاء على مكتسبات الثورات ودوره يف إعادة احلال ألسوأ مما كان الدور  -١١

عليه قبل الثورة من طبيعة الغالة أن يفتحون صراعات جانبية مع كل من خيالفهم يف أمر معني 

 دون مراعاة فقه األولو�ت.

 
ها ودراستها ق يدعو� لالستفادة منهذه النقاط اجلامعة بني ما جيري يف سور� وما جرى يف تلك املناط

  واستشراف املستقبل بغية حتاشي األخطاء اليت وقعت فيها.

  أسباب النزاع الفصائلي يف سورية  -١

  سنبحثها يف فقرتني. خنصص األوىل لألسباب اخلارجية، فيما نفرد الثانية للداخلية منها. 

   : األسباب اخلارجية -١-١

ونلخصها �ألسباب اخلمسة التالية: غياب املرجعية، االستقطاب الدويل، احلاضنة الشعبية وأثرها 

السليب يف النزاع، التحريض والدعاية السوداء لبعض املكو�ت السياسية واملدنية ضد غالبية الفصائل 

 العسكرية، الدور السليب للقضاء. 

ائل الثورة  مقدمة أسباب النزاع بني خمتلف فصيعترب موضوع غياب املرجعية يف غياب املرجعية: -١

سواء العسكرية منها أو املدنية ألن املرجعية هي اليت تفصل يف املسائل اليت ختتلف عليها األطراف 

وهي اليت حتدد ما هو ممكن ومتاح وتقدر الظروف وهي اليت حتدد الثوابت اليت ال ميكن التنازل 

وجه  يت خترج الفصائل من احلرج أمام احلاضنة الشعبية منعنها بل وحىت التفاوض عليها وهي ال
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وتبعدها بنفس الوقت عن املواجهة الدولية، وأثر غياب املرجعية يظهر واضحا من خالل اختالف 

ك من تفاصيل لالفصائل يف بعض حتديدها رؤاها ملستقبل سورية بعد الثورة وما يدخل حتت ذ

لنزاع يف ل واحلر�ت والعالقات الدولية كلها هذا كان حمالً األقليات واملواطنة يف حتكيم الشريعة و 

  غياب املرجعية اليت حتسم اخلالف يف هذه األمور.

ة ويل للفصائل الثوريأبرز مظاهر االستقطاب الد يعدّ  :)٢(االستقطاب الدويل وعالقته �لفصائل -٢

 امهت كثرياً ) سواملوك املومـ (يات تنسيق الدعم يف الشمال واجلنوب املسماة بلمتشكيل غرف ع

يف ز�دة حدة النزاع واالختالف خاصة مع استثنائها لفصائل كبرية مما أدى النتشار مفهوم 

العمالة والتبعية للخارج واخليانة الذي أدى بدوره لالقتتال واستئصال عدد كبري من الفصائل �ذه 

رية. بل أو مهاجر خارج سو  احلجة و�لتايل فقدان عدد كبري من ا�اهدين ما بني قتيل وأسري

والسيطرة  يقامت بعض الفصائل �ستصدار فتاوى شرعية �لقضاء على فصائل أخرى بشكل كلّ 

على سالحها وإخراجها من الساحة السورية رافق هذه العملية محالت إعالمية كبرية لتشويه 

 رعة النظام بغضّ االفصيل املعتدى عليه وتربير استئصاله رغم دوره الذي ال ينكره منصف يف مق

هم اليت نسبت إليه. مث اختتمت هذه املظاهر �لتدخل األمريكي املباشر النظر عن مدى صحة التّ 

وهذا يعيد ألذهننا جتربة قوات  )٣(الذي جتاوز التنسيق السابق وتدخل بدعم بعض الفصائل

هدة على االصحوة يف العراق اليت مت جتنيدها من اخلارج حيث عملت الدول اليت جند�ا ج

إثبات كل من ينسب إليها لتوريطها أكثر يف التبعية، األمر الذي زاد من حدة الصراع بينها وبني 

لدول . يضاف لكل هذا الدور الذي لعبته امر �ستئصال االثنني معاً حىت انتهى األ )٤(فرق الغالة

أو من خالل  ميف سعيها لكل حماوالت االندماج والتوحد إما بتفضيل فصيل على آخر يف الدع

ل ك  ر وإظهار بطولة فصائل معينة ونسبمؤسسا�ا اإلعالمية يف احلشد مع فصيل ضد آخ

بعض  شلأفاالنتصارات هلا ويف حني أ�ا نسبت اهلزمية والفشل لفصائل أخرى األمر الذي 

األعمال املشرتكة بينها. ويعود سبب هذا االستقطاب واملواقف املختلفة من الفصائل الختالف 

                                 
احلدود وسهولة خروج  لى)  نستطيع أن نقول أن االستقطاب الدويل لفصائل الثورة السورية بدأ مبكراً مع بداية حترير املعابر السورية ع٢(

قيادات الفصائل للخارج الذي مت تتوجيه مبؤمتر انطاليا وتشكيل هيئة األركان املشرتكة هناك بدأت الدول تبحث عن شركائها من خالل 

حيد و مشارك من قادة الفصائل السورية املشاركة يف الثورة ويف احلقيقة وبدل أن تقوم الدول بت ٨٠٠تواصل مباشر بني ما يزيد عن 

فصائل وتواصلت بشكل مباشر مع الفصائل بل جتاوزت حىت جتمعات ال -رغم عيو�ا-الكلمة فإ�ا جتاوزت هليئة األركان املشرتكة 

للتواصل مع أعضاء التجمعات  هذا األمر كان له الدور األكرب يف عدم الوصول لقرارات موحدة وإال فإن من استطاع أن جيمعهم 

 ان يلزمهم بقرارات هذه القيادة. حتت قيادة واحدة يستطيع

 على هذا الفعل للضغط على بعض الدول بعد ظهور اختالفات يف املوقف جتاه القضة السورية.  -فيما يظهر-)  أقدمت الوال�ت املتحدة٣(

 تثاثها.ج)  يضاف لفرق الغالة بعض الفصائل املعتدلة نسبيا اليت استطاع الغالة إقناعهم بعمالة فصائل أخرى وضرورة ا٤(
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احل هذه الدول يف سورية فمنها سعى إل�اء الثورة لصاحل األسد �قرب وقت ألن األسد مص

ورة لصاحل �اء الثعليها ومنها من سعى إل يشكل ضمانة هلا من مستقبل جمهول قد يشكل خطراً 

واقتصادها  على أمنها الثوار ألن البقاء على هذه احلالة أو بقاء األسد يف السلطة سيشكل خطراً 

ضافة إلضعاف نفوذها السياسي يف املنطقة لصاحل دول أخرى تقف مع نظام األسد ومنها �إل

من كان صاحله أن ال ينتصر أحد يف هذا القتال بل تستمر يف طحن أبناء البلد وتدمري بناها 

التحتية ليزول خطر أي دولة يف هذه املنطقة ألمد طويل بل زاد األمر أن تكلم عن تقسيم البلد 

الصراع. هذه األمور كلها انعكست على النزاع الداخلي بني الفصائل عرب وسائل بعد هذا 

 تحقيق مصاحلها كل حسب خمططه. لاختذ�ا هذه الدول 

سامهت احلاضنة الشعبية يف بعض األحيان يف  :)٥(احلاضنة الشعبية وأثرها السليب يف النزاع -٣

 ليها أحيا�ً فصائل أخرى والقضاء ع الدفع بل وإعطاء املشروعية لبعض الفصائل يف اهلجوم على

من خالل استجابة احلاضنة للحمالت اإلعالمية اليت سبقت هذا اهلجوم �إلضافة لقيام بعض 

د بعضها �ر�ا جتاه الفصائل وحتريض الفصائل ضمن هذه النزاعات حبشد احلاضنة وإ املنتفعني

ن الوقوف الفصائل األخرى البعيدة مبداعي احلفاظ على احلر�ت وثوابت الثورة. األمر الذي منع 

 بضرورة ذلك بسبب قوة حشد احلاضنة لصاحل هذه البغي. ايف وجه الباغي رغم قناعته

التحريض والدعاية السوداء لبعض املكو�ت املدنية والسياسية ضد غالبية الفصائل  -٤

�ميش بعض حملررة و ازد�د نفوذ الفصائل اإلسالمية وحماولة سيطر�ا على املناطق ا : )٦(العسكرية

الردة هذا ا�امها �لعمالة و  ومضايقتها الذي وصل إىل حد هذه املكو�ت بل والتعرض هلا أحيا�ً 

ا دعاها و املسرية من اخلارج ممرات السياسية سواء الوطنية منها أمر وّلد ردة فعل من قبل التيااأل

ائل. معينة ضد هذه الفصللمراهنة على فشل هذه الفصائل وتضخيم أخطائها ودعم فصائل 

واستباحة االستئصال الكامل للفصائل املدعومة من قبل هذه  األمر الذي أدى لالقتتال الحقاً 

 التيارات السياسية. 

ف من البديهي أنه يف كل حالة خال :يف نزع فتيل االقتتال الداخلي )٧(الدور السليب للقضاء -٥

                                 
 لعبت احلاضنة أيضا دورا إجيابيا بني الفصائل من خالل انتعاش الشعور �ملسؤولية جتاه الثورة والوقوف يف وجه أي نزاع بني الفصائل أو) ٥(

 .الوقوف يف وجه الباغي أحيا�ً 

 املظاهرات يف مراحلها األوىل اليت جتسدت يف لعبت املكو�ت السياسية واملدنية دورا جيدا يف بداية الثورة عندما كانت الثورة ما زالت) ٦(

وقيام كتائب اجليش احلر اليت شكلت حلماية املتظاهرين من خالل عقد هذه التيارات ملؤمترات دعم الثورة السورية والتعريف �ا وتشكيل 

 جتمعات سياسية متثل هذه الثورة يف احملافل الدولية.

 جلان حتكيم وليست قضاء لسبب بسيط: أن القضاء يفرض من جهة عليا سواء قبل فيه الطرفني أمالتوصيف الفعلي هلذه اللجان أ�ا ) ٧(

ال، أم جلان التحكيم فهي تشكل برضى الطرفني، وهذا ما حيدث حقيقة. لكن درجت الفصائل على تسميتها كذلك خاصة أ�ا 
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أن يتم تشكيل حمكمة حلل النزاع وقد بلغ عدد هذه احملاكم اخلاصة ما يزيد  بني فصيلني البدّ 

حمكمة على حد علمي مل يتم فيها إعادة حق ملظلوم من ظامل. لذلك فقد كان دور  ٣٠على 

 يال الداخلتحل اخلالفات الواقعة بني الفصائل ومنع االقتيف  جداً  القضاء يف املناطق احملررة سلبياً 

  :نذكر منهاولذلك أسباب 

 ائي.غياب املهنية واخلربة يف العمل القض  -أ

النزاع داخل املؤسسات القضائية نفسها واالستقطاب احلاصل يف السلك القضائي لصاحل   -ب

 الفصائل.

غياب املرجعية اليت تستند إليها األحكام القضائية واليت يقاس عليها صواب احلكم   -ت

 وعدمه.

 والضحية. يساوي بني اجلاين جعلت القضاء غالباً احلرص املفرط على إرضاء اجلميع اليت   -ث

 عدم وجود آلية تنفيذ األحكام القضائية والقوة الكافية لتطبيقها.  -ج

أن أغلب اجلناة ال يطلبون القضاء إال بعد القيام جبنايتهم ويعلنون املوافقة على احملاكم   -ح

 املستقلة.

 صاحله احلكم إن كان يف غريصدار ة �لطعن يف استقالل القضاة بعد إقيام غالبية اجلنا  -خ

 مع كونه وافق عليه يف البداية.

تسلط املكاتب األمنية وخروجها عن دائرة السيطرة والرقابة حىت عن املكتب القضائي يف   -د

 .فصيل الذي يتبع له املكتب األمينال

  : األسباب الداخلية -٢-١

 وتتضمن البعد األيديولوجي، البعد املناطقي، البعد النفسي وحب السلطة.

  :البعد األيديولوجي  -١

لبية ها غاأن الثورة السورية بدأت عفوية حيمل رايت ذكر� آنفاً  :تطور الفصائل فكر� ومنهجيا  -أ

ية وسقوط الظلم �حلر  م العقدية والفكرية مطالبني مجيعاً الشعب السورية مبختلف انتماءا�

ومحاية أبسط حقوق اإلنسان ومع صعود الفصائل اإلسالمية وظهور بسالتها يف القتال ضد 

نزاهة والنخبوية يف �ل النظام الناجتة عن العقيدة الراسخة يف قلوب مقاتليها �إلضافة اللتزامها

ملتدينة يف بيعة امن السوريني خاصة مع الط كبريةً   استطاعت أن تستقطب أعداداً بدايتها 

                                 
  أعضاءها يف الغالب من قضاة احملاكم العاملة على األرض.
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 ا�تمع السوري.

اصة وخ-لردة فعل تتجسد إما بتمسك بعض فصائل اجليش احلر هذه األمر الذي أدى 

املطالب �حلرية فقط دون الربط �لعقائد اخلاصة أو حبثها عن  خبطها -املنشقونالضباط 

عيب شعباءة دينية تستظل �ا إما حلماية نفسها أو لتستفيد من فرصة االستقطاب ال

  والتعاطف. 

ج هامدارس ومن فصائل تتبع ا ذكر�ه سابقاً مّ نتج ع :)٨(�ثري املدارس املنهجية يف النزاع  -ب

 ل يف بعض األحيانوصدينية خمتلفة صارت تتنافس يف ما بينها بل وجتاوزت ذلك التنافس 

أن يفكر كل فصيل يف استئصال منافسيه حتت ذريعة املخالفات الشرعية ويف الواقع هذا 

اليت تتبع هلا  بني املدارس واملرجعيات تنافرعن ال التنافس وحب االستئصال ليس إال تعبرياً 

 أحيا�ً طبعا األدوار يف هذا املوضوع ختتلف ف هذا الفصائل وشغفها �لسيطرة على الساحة.

 يتم العكس. درسة الدينية �ستغالل الفصيل لصاحلها وأحيا�ً تقوم امل

  : البعد املناطقي -٢

ي مل جيد املراقب للساحة السورية أن البعد املناطق :أثر البعد املناطقي يف النزاع الداخلي  -أ

إلقناع احلاضنة اخلاصة بكل فصيل خبوض أي نزاع  يظهر بشكل واضح ألنه غري كافٍ 

ذا غري ه حىت ال يظهر أنه رغبة لالستفراد �لسيطرة على املنطقة واالستئثار �لسلطة فيها

سيطرة أبناء منطقة معينة على قيادة الفصيل الذي أ�ر حفيظة املناطق املنافسة هلا لتقوم 

شوء قتال لن وذ الذي قد يؤدي أيضاً بتشكيل فصائل أخرى تنازع هؤالء السيطرة والنف

 .داخلي

الد مع بداية تشكيل الفصائل الكبرية على مستوى الب: تطور هذا البعد منذ بداية الثورة  -ب

وبروز ظاهرة االندماج والتوحد ما بني فصائل صغرية وأخرى كبرية صارت تنشأ بعض 

لفصيل اآلخر ا الصراعات عندما يقوم فصيل كبري بضم فصيل صغري يف منطقة نفوذ هذا

الذي يبادر للرد من خالل البحث عمن ينضم له يف منطقة ذلك الفصيل الذي دخل 

منطقة نفوذه كل هذا أدى لنشوء نقاط متاس ساخنة حتولت يف بعض األحيان القتتال 

 داخلي ونزاعات ذهبت فيها الكثري من األرواح.

ية حاولت ومه شكاالً ناطقي أاختذ النزاع امل: الشكل الواقعي لدور املناطقية يف اخلالف  -ج

ناع األنصار إلق الفصائل التلبس �ا بسبب ما ذكر� أن إظهار أن النزاع مناطقي غري كافٍ 

                                 
 بعاد سلطوية اختذت شكال منهجيا.النزاع الفصائلي ويف الغالب له أ من أسباب واحداً لك ذيعترب  )٨(
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لظهور على شكل خالفات إيديولوجية أو حماربة للفساد أو ابه فسارعت هذه الفصائل 

 اخليانة.

 بعاد النفسية وحب السلطة األ  -٣

يف إغالق  جتسدتت فصائل الثورة أزمة ثقة داخلية عاش: أزمة الثقة والوصاية على الثورة  -أ

�ب املناصب القيادية بوجه غري املؤسسني خشية االخرتاق أو اخلروج عن منهجية الفصيل 

  والتسبب يف احنرافه �إلضافة ألزمة مع الفصائل األخرى تعود ألحد سببني:

صاحل على حتقيق مهاجس اخلوف من عمالة الفصائل األخرى أو تبعيتها وعدم قدر�ا  -

 الثورة وإمكانية التفريط �لدماء والثوابت.

 قصاء للفصيل من قبل الفصائل األخرىالشعور الدائم �خلوف من اإل -

مور كانت يف مواجهة مع الدعوات داخل الفصائل ومن قبل احلاضنة والدول الداعمة األ هذه

ز أسباب هذه األزمة األمر لالندماج والتوحد مما جعل الفصائل تقدم على االندماج وجتاو 

  الذي جعل االندماجات تنهار وتتحول لنزاع ظهر على أشكال منها: 

 املسارعة من قبل كل فصيل لتربير موقفه ال�ام شركائه �فشال العمل اجلماعي. -١

 .تعمق أزمة الثقة وز�د�ا بشكل حاد -٢

ء �صغر من مسمى االندماج وانتها النزاع على مرياث هذه االندماجات ابتداءً  -٣

 قطعة سالح مشرتكة.

 حاولت بعض القيادات يف الصفوف الدنيا يف: دور قيادات الصفوف الدنيا يف النزاع  -ب

الفصائل من االستفادة من اخلالفات بني الفصائل للحفاظ على مواقعها وأمهيتها يف فصيلها 

فيض خت لذلك سعت بعض القيادات الدنيا لعرقلة أي اندماج ألنه يف حال االندماج فسيتم

الضغط الشعيب  نجنده يف هذا املستوى أل رتبتها و�لتايل سلطتها وصالحيتها وهذا غالباً 

ما توجه لقيادة الصف األول وال يتم توجيه أي لوم للمستو�ت  واال�امات اإلعالمية غالباً 

الدنيا من القيادات اليت ال تشعر �إلحراج الذي يسببه الضغط الشعيب كونه غري موجه 

يتهم القيادة  ن الشعبيا�ا هي السبب احلقيقي للنزاع ألن سلوكال تنتبه أ ها وأحيا�ً إلي

 العليا.

  آليات العالج  -٢

سنبحث فيها اآلليات على املستوى اخلارجي، أي خارج الفصائل، وتلك املتعلقة �ملستوى الداخلي، 

 أي داخل الفصائل. 
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 خارج الفصائل) على املستوى اخلارجي ( -١-٢

وتتضمن اآلليات على هذا املستوى: تشكيل املرجعية الثورية، والتمثيل السياسي املوحد، وتوحيد 

   .غري العسكرية)مع املنظمات واهليئات املدنية ( توصيف العالقةسياسات الدعم، إضافة إىل 

ن كل حتسم مسائل اخلالف وتعطي الشرعية وتنزعها ع أي تلك اليت :تشكيل املرجعية الثورية -١

خترج بذلك و من يتنازل عن ثوابت الثورة أو يتسبب يف احنرافها عن مسارها ويهدد مصاحلها 

 واآللية يف التشكل على النحو التايل: يع من احلرج جتاه األنصار أو الدولماجل

هي اليت تقوم ظ مسار الثورة و ها حفتتتفق الفصائل والتكتالت السياسية على مرجعية وظيف

بتوزيع األدوار وليس هلا دور تنفيذي مباشر بل دور إشرايف رقايب فتنزع الشرعية عن أي عمل 

  سياسي يتنازل عن ثوابت الثورة وكذلك عن أي فصيل حيرف الثورة عن مسارها. 

مي السوري سالأما عن إمكانية هذا فإن املتابع لوثيقة الثوابت اخلمس اليت طرحها ا�لس اإل

جيد أ�ا شكلت خطوة هامة يف هذا الطريق وأننا نستطيع أن منضي بنفس الطريقة يف تشكيل 

املرجعية الثورية وميكن أن حيمل عبئ هذا األمر ا�لس اإلسالمي السوري إن استطعنا أن نوسع 

رج يف املوافقة حلدائرة قبوله عند الفصائل املقاتلة وعند الكتل السياسية بذلك خترج الفصائل من ا

على أي قرار كانت تعتربه أمام األنصار من الثوابت وكذلك خترج الواجهة السياسية من أي 

ها وقد ينزع عنها الشرعية إن هي خضعت لضغوطات لمرج مع الدول ألن هناك من يراقب عح

رية حىت و جتاه من تنتزع منه الشرعية الث موحداً  هذه الدول. بذلك ميكن للجميع أن �خذ موقفاً 

  ينتهي دوره السليب يف الثورة.

وهو اال�ام  اعوذلك ألن التمثيل املوحد يقطع أحد أهم أسباب النز  :التمثيل السياسي املوحد -٢

صراعات الفكرية خيفف من ال هلية يف التمسك بثوابت الثورة وأيضاً �لتبعية للخارج أو عدم األ

تم األمر ليها ومقبولة لدى اجلميع وميكن أن ييدلوجيا كون التمثيل سيكون على أمور متفق عواأل

 من خالل الدخول يف الكيا�ت السياسية اجلامعة اليت مت �سيسها خالل الثورة وأخذت اعرتافاً 

مكان ومعاجلة الضعف الذي فيها لتكون مؤثرة وقادرة على اختاذ واإلصالح فيها قدر اإل دولياً 

 مواقف قوية حتافظ �ا على ثوابت الثورة.

مر الذي من شأنه عدم االنفراد بفصيل دون غريه و�لتايل التحكم األ :وحيد سياسات الدعمت -٣

بقراره وسلوكه الذي قد يسيء للثورة وأفضل طريقة لذلك ان تتفق الفصائل على صندوق دعم 

للثورة السورية يتم وضع آليات تسويق وصرف له �إلضافة للتوجه ملصادر التمويل الذايت ال 

ط منها ونزع هذه املناطق من تنظيم داعش يضاف إىل ذلك دخل املعابر واالستثمار سيما النف

 الزراعي يف املناطق اآلمنة إىل حد ما.
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لسياسية يدخل يف ذلك ا :غري العسكرية)مع املنظمات واهليئات املدنية ( توصيف العالقة -٤

والدينية والعمل املدين ووضع حدود هلذه العالقة حبيث ال تتدخل الفصائل يف عملها وتعطيها 

ثورية على املستو�ت لاحلق يف املشاركة �ألعمال الثورية وهي بدورها تقوم بتشكيل درع للفصائل ا

ناطق ا من خالل جمالس يف املاإلعالمية وحىت الشرعية والفكرية. وميكن أن يتم هذالسياسية و 

  واملدن جتمع كل هذه املكو�ت وتضع حدود عمل كل منها.

 ) على املستوى الداخلي (داخل الفصائل  -٢-٢

وتتضمن أربعة آليات، هي: تعزيز الثقة، التوجيه السياسي واملنهجي الصحيح ملنتسيب الفصائل، 

 . عتفاق على قضاء مقبول لدى اجلمياال، االستفادة من التجارب املشا�ة يف �ريخ سورية احلديث

ال قد  ائلالفص مسع منا وال تسمع عنا) فإنن خالل ز�دة التواصل على مبدأ (ام :تعزيز الثقة -١

دلة واحلجج اتتفق مع بعضها يف مجيع الرؤى لكنها تكون قد اطلعت على وجهات النظر املتب

ضعف ل التخفيف من النزاعات الداخلية. ونظراً  مر الذي من شأنه أيضاً اليت لدى كل فصيل األ

املبادرة من قبل الفصائل يف هذا اجلانب فسيكون من اجليد �سيس منصات حوار حتمل هذا 

 )٩( املشروع.

والتسويق ألنه  :التوجيه السياسي واملنهجي الصحيح ملنتسيب الفصائل على كافة املستو�ت -٢

مصلحة الثورة فوق كل مصلحة وأن العصبيات الفصائلية حىت تودي �لثورة للمهالك وأنه جيب 

والبعد عن سياسات التخوين واال�ام. وضرورة صادر  على كل جماهد أن يظن �خوانه خرياً 

املوقف من و  االقتتال الداخليو ما أنزل هللا  الفتاوى يف مسائل االستعانة �خلارج واحلكم بغري

 لنزاع.ل الغلو والتكفري وبعض املصطلحات مثل الدميقراطية واملدنية واملواطنة حبيث ال تبقى حمالً 

بعد  سيماال :احلديث يف مقاومة االحتالل التجارب املشا�ة يف �ريخ سور� االستفادة من -٣

ى املستوى علل اللعب على اخلالفات الداخلية تخروج احملتل الفرنسي حيث حاول ذلك احمل

الفنا جبهة سمن خالل تقسيم البلد أو على املستوى اإلثين والطائفي والفكري فشكل أ املناطقي

واحدة للوقوف يف وجهه وأشري هنا لضرورة استحضار جتارب شخصيات هامة يف �ريخ سورية 

 خوري وغريهم.كة وفارس مثل الشيخ �جت البيطار والشيخ حسن حبنّ 

ه يشكل مرجعية احلل يف أي نزاع وإرفاده مبا حيتاج :بول لدى اجلميعاالتفاق على قضاء مق -٤

                                 
متها هيئة الشام منذ سنوات مث تطورت لتتحول ملركز احلوار السوري فقد بدأ بكسر اجلليد بني أبناء اأمثل �لندوات التشاورية اليت أق) ٩(

تائج وسياسات ة أن أكثر تصورا�م جتاه بعضهم غري صحيحة و�لتايل بين عليها نالطيف الواحد مث بدأ يتوسع تدرجييا ليظهر للغالبي

 تعامل خاطئة. 



 أسباب النزاع الفصائلي يف سوريا وآليات عالجه... ...........................................                       

١٢ 
 

 للقيام مبهامه وجترمي أي اعتداء دون الرجوع إليه.


