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 1ملحقات مشروع "متكني"
  

                                                           
 رغبة منا يف تسهيل الرجوع إىل امللحقات واستعراض عناوينها، سنضع فهرس كل ورقة ملحقة يف بدايتها. 1
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 الوثائق السياسية املتعلقة بالثورة السورية )عرض ونقد(
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 امللخص التنفيذي
تلخص هذه الورقة أبرز الورقات والرؤى السياسية املتعلقة بالثورة السورية، واليت تتضمن بعض اخلطوط العامة وأحياناً التفصيلية 

 ملشروع الثورة السياسي كرسم مالمح املرحلة االنتقالية وشكل الدولة السورية يف املستقبل. 

اسية فرصة للمماطلة والتسويف مبا يضمن له قمع الثورة عسكرياً، فإن إذا اغفلنا موقف النظام الذي اختذ من املناورات السي
ف املنفعل ، وكان بصورة شبه دائمة يف موقيف معظم األحيان موقف املعارضة والقوى الثورية السورية اتسم باجلمود السياسي

 الذي يتعاطى مع املبادرات واحللول اليت تأيت من اخلارج. 

 ، يف معرض استعراض الرؤى واحللول السياسية: ركزت الورقة على أمور أربع

 موقف الرؤى السياسية من شكل الدولة السورية مستقباًل.  -1
 دور مؤسسات النظام وشخصياته يف املرحلة االنتقالية، خصوصاً اجليش واألمن وحزب البعث.  -2
 دور مؤسسات الثورة )الفصائل واحملاكم الشرعية( يف املرحلة االنتقالية.  -3
 ن حقوق األقليات واالنتخابات كآلية لتداول السلطة.املوقف م -4

 بعد مناقشة سريعة لكل ورقة ورؤية سياسية خاصة بالوضع السوري، خرجت الورقة بنتائج أساسية هي: 

 مجيع الوثائق متثل وجهة نظر موقعيها وال تعد معربة عن الشعب السوري، الذي مل يستفت فيها. -1
" بأهنا راعت مصاحل الدول 2-1وفيينا  1املتبناة من االجتماعات الدولية "جنيفاتصفت األوراق واحللول السياسية  -2

 اإلقليمية والدولية، يف احلافظ على بنية النظام احلايل.
افتقدت الفصائل العسكرية ألي طرح ميكن أن يكسر اجلمود السياسي الذي وصلت له الثورة، واكتفت دوماً بالتأكيد  -3

 على احلل العسكري.
 يبدأ احلل السياسي بتطوير فكرة اهلدن احمللية، حبيث تنطلق من املناطق احملاصرة واليت ختضع هلدن بني النظامميكن أن  -4

وبني املعارضة يف ريف دمشق وجنوب العاصمة، مث يتم توسيعها تدرجيياً لنصل إىل وقف كامل إلطالق النار، مع ربط 
 هذه الفكرة حبل سياسي من خطوات متتالية.

 ع لسلطة النظام،ائفية اليت ال ختضعوبات اليت تعرتض تطبيق فكرة جتميد القتال: وجود العصابات الطمن أهم الص -5
  وبعض الفصائل املسلحة اليت ال تؤمن باحلل السياسي كجبهة النصرة. 
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 مقدمة: 
ياسية وحبثية جهات سة عدقوة النظام ومؤسساته، بدأت مع تراجع و العديد من املناطق  وحتريرها، بعد انطالق الثورة السورية

باقرتاح برامج وإجراءات لتسيري أمور الدولة خالل املرحلة االنتقالية، ورؤى ومبادئ مستقبلية هتيئ لعقد جديد ينظم الدولة 
السورية. يف هذه املرحلة كانت الثورة ما تزال يف مرحلة احلراك السلمي، األمر الذي انعكس على تلك املشاريع السياسية، حيث 

 كزت على إسقاط أبرز شخصيات النظام اجملرم، من دون مؤسساته. أهنا ر 

مع حتول الثورة حنو العسكرة نتيجة سياسة البطش واإلجرام اليت اتبعها النظام، مستخدماً لتنفيذ جرائمه مؤسسيت اجليش واألمن، 
جر الذي استخدمه اللتني كانتا اخلن ملطالبة بإسقاط النظام بكافة رموزه وأركانه خصوصًا هاتني املؤسستنياارتفعت األصوات 

 . بدوره انعكس ذلك على الرؤى واملشاريع السياسية اليت بدأت تظهر آنذاك. الشعب السوريالنظام لذبح 

اقتصرت بعض الوثائق السياسية اخلاصة بالوضع السوري على رسم املالمح املستقبلية للدولة السورية مركزة على املرحلة االنتقالية 
ا )الوثائق الصادرة عن القوى السياسية، وبعض الوثائق الصادر عن مراكز األحباث(، يف حني اختذت وثائق أخرى وما بعده

شكل إعالنات املبادئ دون اخلوض يف التفاصيل )الوثائق الصادرة عن الفصائل العسكرية(. وقلة من الوثائق السياسية اليت 
 مبادرة بروكنجز(.  -HDمبادرة التفكيك  -فيه النظام بعد )وثيقة جنيف طرحت حلوال سياسية للوضع احلايل الذي ملا يسقط

تربز أمهية هذه الدراسة الوصفية يف حصر أبرز الوثائق السياسية املتعلقة بالشأن السوري، بقصد الوقوف على توجهاهتا يف جماالت 
االنتخابات  -األقليات -رة مستقبالً املوقف من مؤسسات الثو  -مستقبل مؤسسات النظام -أربع: شكل الدولة املستقبلي

 وصندوق االقرتاع كوسيلة لتداول السلطة(، وذلك ملعرفة سلبياهتا يف هذه اجملاالت وحتديد مكامن النقص فيها.

تعد املواضيع األربعة املطروحة من أهم النقاط اخلالفية اليت تثور عند طرح أي حل سياسي، وغالباً ما يتم الشد واجلذب فيها، 
 متثله من أمهية يرتتب عليها رسم مالمح الدولة السورية اجلديدة لعقود تالية. ملا 

قسمنا الورقة إىل قسمني، حبثنا يف األول، الوثائق السياسية شبه الرمسية اليت حتوز على قيمة قانونية نتيجة صدورها عن منظمات 
 .1دولية أو هيئات حتوز على شرعية "متثيل الشعب السوري"

نا الوثائق السياسية غري الرمسية يف القسم الثاين، وهي الوثائق الصادرة عن القوى السياسية والعسكرية ومراكز يف حني درس
 األحباث، واليت ال حتوز على أية قيمة قانونية، بقدر ما متثل مقرتحات وتوصيات، ميكن البناء عليها. 

 اليت جتسد املقرتحات والتوصيات النهائية للورقة. لنختم الورقة بسرد أهم املالحظات العامة على هذه الوثائق، و 

 الوثائق السياسية شبه الرمسية:  -1
ونقصد هبا الوثائق اليت حازت على نوع من القيمة القانونية نتيجة تبنيها من قبل منظمات دولية، أو صدورها عن مؤمترات 

  "املعارضة" أو هيئات حازت على شرعية باعتبارها "ممثلة للشعب السوري".

                                                           
 اقعاً.و املقصود هبا يف معرض هذه الورقة: اجمللس الوطين السوري واالئتالف الوطين، واملقصود بالتنصيص: أنه هكذا يفرتض هبما وإن مل يكن ذلك  1
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هذه الوثائق تتجسد يف: الوثائق السياسية الصادرة عن اهليئات "املمثلة للشعب السوري"، الوثائق السياسية الصادرة عن مؤمترات 
 ."املعارضة السورية"، الوثائق الصادرة عن مؤمترات دولية

 الوثائق السياسية الصادرة عن اهليئات "املمثلة للشعب السوري":  -1-1
ونقصد هبا الوثائق والرؤى السياسية اليت صدرت عن تلك اهليئات اليت تشكلت عقب الثورة وأخذت اعرتافًا سياسيًا "خيتلف 
من حيث قوته وعدد الدول واملنظمات املتبناة له" بأهنا ممثلة للمعارضة السورية أو الشعب السوري، كاجمللس الوطين السوري 

 واالئتالف الوطين. 

 : 1مج السياسي للمجلس الوطينمشروع الربنا -1-1-1
. أكد فيه اجمللس على إسقاط النظام بكافة رموزه. تبني فقرات هذا 2211تشرين الثاين/نوفمرب  22صدر هذا املشروع بتاريخ 

سة ساملشروع املقصود بإسقاط النظام، حيث ورد يف الفقرة األوىل حتت عنوان "املرحلة االنتقالية": "يتوىل اجمللس الوطين مع املؤ 
العسكرية تسيري املرحلة االنتقالية وضمان أمن البالد ووحدهتا حال سقوط النظام"، وجاء يف الفقرة الثالثة حتت العنوان ذاته: 
"يدعو اجمللس إىل مؤمتر وطين جامع حتت عنوان التغيري الدميقراطي، لوضع برنامج ومالمح املرحلة االنتقالية مع ممثلي اجملتمع 

 ه ومبن مل تتلطخ أيديهم بدماء الشعب أو بنهب ثروة الوطن من أهل النظام". السوري بكل أطياف

وفيما يتعلق هبوية الدولة، أكد املشروع على أن سورية دولة دميقراطية مدنية تعددية، نظامها مجهوري برملاين، السيادة فيها 
 للشعب، ويقوم على مبدأ املواطنة املتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة.

أما بالنسبة مللف األقليات، فنص املشروع على أن الدولة السورية اجلديدة تقوم على مبدأ املواطنة املتساوية، ويكون مواطنوها 
متساوون يف احلقوق والواجبات، ويكفل الدستور اجلديد حقوق الشعبني الكردي واألشوري، وإجياد حل دميقراطي عادل يف 

 إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً. 

كما أكد الربنامج على أن شكل احلكم يف سوريا اجلديدة مجهوري برملاين؛ مبا يقتضيه ذلك من أن آلية تشكيل جملس النواب 
 وإقرار الدستور واختيار الرئيس تتم من خالل صندوق االقرتاع. 

وحينما كان متصوراً  ،جانبهميش إىل تتناسب هذه الرؤية مع تلك املرحلة، اليت كان يأمل السوريون فيها وقوف اجل التعليق:
إسقاط النظام عرب احلراك السلمي، وملا يكن النظام واجليش قد ولغا يف دماء السوريني. أما بعد أن حتول اجليش واملؤسسات 

كما –األمنية إىل اخلنجر الذي استخدمه النظام لذبح الشعب، تغري موقف القوى السياسية الذي أكد يف أكثر من مناسبة 
 . 2اجليش واألجهزة األمنيةتشكيل ى ضرورة إعادة عل -سنرى

كما بدا واضحاً غياب احلديث عن أي دور لإلسالم يف احلياة السياسية، ولعل هذا األمر يعود إىل غياب تأثري القوى السياسية 
 هنا لشرحها.  اجملالظهور التيار اإلسالمي داخل احلراك السلمي ألسباب كثرية ليس  رغبة اإلسالمية باستثناء اإلخوان، وعدم

                                                           
 . 2211، الربنامج السياسي للمجلس الوطين السوريينظر:  1
نظام احلايل، لال شك أن موقف القوى السياسية، يف هذه الناحية، خيتلف عن موقف القوى الثورية، اليت عّدت اجليش أحد أهم األعمدة اليت يستند عليها ا 2

 واليت جيب إسقاطها معه. 

http://us2.campaign-archive1.com/?u=556aeef60722f6e5811ea2519&id=b352973981
http://us2.campaign-archive1.com/?u=556aeef60722f6e5811ea2519&id=b352973981


 امللحقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

56 
 

أما الرتكيز على محاية حقوق األقليات، خصوصًا األكراد واآلشوريني، فقد كان بسبب رغبة الثوار يف طمأنتها، وجذهبا إىل 
 الثورة. 

هو و أما فيما يتعلق بتأكيد اللجوء إىل صندوق االقرتاع، فهو نتيجة طبيعية لفكرة املواطنة واملساواة والتداول السلمي للسلطة، 
 . 1ما يرد تأكيده يف مجيع الوثائق السياسية شبه الرمسية

 : 2وثائق االئتالف الوطين -1-1-2
مسودة  نهامصدرت عدة وثائق عن االئتالف الوطين خبصوص رؤيته السياسية للمرحلة االنتقالية والتفاوض مع النظام، كان 

 ، واليت أكدت على ما يلي: 2215وثيقة املبادئ األساسية حول التسوية السياسية يف سورية الصادرة شباط/فرباير 

الغاية من املفاوضات تشكيل هيئة احلكم االنتقالية املنصوص عليها يف وثيقة جنيف. مبا يضمن تغيري النظام احلايل  -1
 تغيرياً جذرياً وشاماًل. 

 ف والقتل واستهداف املدنيني واحتجازهم وتعذيبهم شرط أساس إلطالق عملية التفاوض.وقف عمليات القص -2

أما خبصوص شكل الدولة السورية يف املستقبل، فقد أقر االئتالف يف اجتماعه التأسيسي الرؤية السياسية اليت أكدت على أن 
القائم  قراطية التعددية، ذات النظام الدميقراطي االنتخايبهدف الثورة هو إهناء بنية نظام االستبداد وإقامة الدولة املدنية الدمي

   على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

 التعليق: 

مل يغري االئتالف ما سبق يف الوثائق السابقة من حيث التأكيد على هوية الدولة الدميقراطية التعددية. ولكن الرتاجع املهم الذي 
جنيف مبا فيها من سلبيات من دون أي حتفظ، فقد جاء يف مسودة املبادئ األساسية حول التسوية سجله هو يف تبين وثيقة 

 .3السياسية ما يلي: "إن هدف املفاوضات األساس هو تنفيذ "بيان جنيف" بكافة بنوده

تغيري النظام تغيرياً جذرياً )علماً بأن ما جاء يف الوثيقة يشري إىل تناقض واضح، بني املقدمات )تنفيذ بيان جنيف( وبني النتيجة 
وشاماًل(. فوثيقة جنيف نفسها وإن حوت عنوان التغيري، إال أن مضامينها وحمتواها يؤكدان ضرورة احملافظة على بنية النظام 

 احلالية. 

                                                           
رر العبارات ذاهتا كل يقة من دون التعليق عليها، حىت ال نكلذلك سنكتفي بإيراد النصوص املتعلقة باالنتخابات واللجوء إىل صندوق االقرتاع الواردة يف كل وث 1

 مرة.  
 . 2212، ة السياسية لالئتالف الوطينالرؤيينظر:  2
ص احملددة و اعتقد أنه ميكن تاليف هاتني السلبيتني عرب أمرين: التحفظ على النصوص الواردة خبصوص احملافظة على مؤسسيت اجليش واألمن، وخبصوص النص 3

 لشكل الدولة املستقبلي. 

http://www.etilaf.org/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
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 الوثائق السياسية الصادرة عن مؤمترات املعارضة السياسية: -1-2
 :1وثائق القاهرة -1-2-1

 3-2صدرت هذه الوثائق اليت تشمل )الرؤية السياسية والعهد الوطين( عن مؤمتر املعارضة الذي انعقد يف القاهرة بتاريخ 
شخصية متثل خمتلف التيارات السياسية وشخصيات مستقلة يف الداخل واخلارج واحلراك  212حبضور حنو  2212متوز/يوليو 

 ية. الثوري، وذلك حتت رعاية جامعة الدول العرب

 رمست هذه الوثائق مالمح املرحلة االنتقالية، واألسس الدستورية لسوريا املستقبل، حيث وردت فيها النقاط املهمة التالية: 

 بالنسبة للمرحلة االنتقالية:  
 يبدأ احلل السياسي يف سوريا بإسقاط بشار األسد ورموز السلطة األساسيني.  -1
تتشكل حكومة تسيري األعمال بالتوافق بني قوى املعارضة السياسية والثورية وسلطة األمر الواقع الوطنية ومن مل  -2

 تتلطخ أيديه بدماء السوريني أو بنهب املال العام. 
حل حزب البعث والتحفظ على أمواله وأمالكه مع السماح ألعضائه مبمارسة العمل السياسي وفق القوانني  -3

 اجلديدة. 
تشكل احلكومة االنتقالية جملس أمن وطين يضم يف عضويته قادة عسكريني شرفاء ممن مل تتلطخ أيديهم بدماء  -4

 السوريني ومن اجليش احلر واملقاومة املسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة. 
جهزة ممن أليتوىل هذا اجمللس إعادة هيكلة القوات املسلحة واألجهزة األمنية بعد إخضاعها لسلطته، بغية تطهري ا

ثبت تورطه، وحل امليليشيات املسلحة )الشبيحة( وسحب السالح من املدنيني وضم من يرغب من الثوار إىل 
 القوات املسلحة. 

تشكيل هيئة قضائية مستقلة )هيئة حكم( وجلنة تقصي حقائق )حتقيق(، للكشف عن جرائم النظام املرتكبة  -5
 لنظام الكبار الذين ارتكبوها. خالل الثورة، والبت فيها، وحماسبة مسؤويل ا

فيما يتعلق باجلرائم املرتبطة بأحداث الثورة واليت تشمل األفراد والعصابات )الشبيحة( يستمر عمل احملاكم العادية  -6
 وفق القانون السوري متماشياً مع إصالحها. 

 بالنسبة لوثيقة العهد الوطين:  
ساًء دون متييز على أساس اللون أو األصل أو ....إخل، الشعب السوري شعب واحد، أفراده متساوون رجااًل ون -1

وحيق لكل مواطن أن يشغل مجيع املناصب يف الدولة، مبا فيها منصب رئيس اجلمهورية، بغض النظر عن دينه أو 
 قوميته، رجالً كان أم امرأة. 

ات التنفيذية بني السلط تقوم مؤّسسات احلكم يف الدولة السورية على أساس االنتخابات الدوريّة والفصل التام -2
والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عرب االنتخاب السّري واحلّر، واحرتام نتائج االنتخابات 

 اليت يقررها صندوق االقرتاع مهما كانت.

                                                           
 . 2212، مركز الشرق العريبلالطالع على الوثائق كاملة ينظر:  1

http://asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-296.htm
http://asharqalarabi.org.uk/barq/b-qiraat-296.htm
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 إقرار وجود القوميات الكردية واآلشورية والرتكمانية ضمن إطار وحدة الوطن السوري.  -3
 ر الشرعية والسيادة اليت تتحقق من خالل نظام مجهوري دميقراطي مدين تعددي. الشعب هو مصد -4

 التعليق: 

على الرغم من أن الوثائق نصت على إعادة هيكلة األجهزة العسكرية واألمنية، ودمج املقاومة املسلحة فيها، وعلى وجود عناصر 
منها داخل جملس األمن الوطين، فإهنا باملقابل أكدت على استمرار عمل مرفق القضاء، والعمل بالقانون السوري احلايل، من 

 قائمة حالياً يف املناطق احملررة، وذلك بسبب حداثة التجربة آنذاك وعدم رسوخها. دون التعرض إىل وضع احملاكم ال

 أهم نقطتني وردتا يف الوثائق هي: 

قصرها لـ "إسقاط النظام" بإسقاط بشار األسد ورموز السلطة األساسيني، وقبوهلا بوجود سلطة أمر واقع "وطنية"،  
 إشكالية كبرية، قد تفسر إمكانية أن تضم سلطة األمر الواقع جملرمنيإضافة إىل من مل تتلطخ أيديهم بالدماء. وهذه 

 حبق الشعب. 
ني مجيعاً رجاالً ، واملساواة بني السوري-كما قرأها البعض حبسب السياق التارخيي لصدورها- علمانية الدولةوجه حنو الت 

 الذي وضعه حافظ األسد.  1793ونساء فيما يتعلق بتويل منصب رئاسة الدولة، وهذا خمالف حىت لدستور 

ما خيفف من أمهية هذه الوثائق أهنا كتبت باتفاق "شخصيات معارضة" وليس هيئات، فقد جاء يف البيان اخلتامي "أهنى مؤمتر 
شخصية متثل "أطراف املعارضة السورية من تيارات سياسية وشخصيات وطنية...إخل".  212املعارضة السورية...... حبضور حنو 

 ي مل متثل وجهة نظر الشعب السوري وإمنا هي جمرد رؤية لشخصيات وتيارات معارضة. وبالتايل ه

 : 2617وثيقة مؤمتر القاهرة لعام -1-2-2
صدرت هذه الوثيقة عن جمموعة من احملسوبني على املعارضة الداخلية من التيار الدميقراطي والقومي والليربايل. وعلى اعتبار أن 

سي الذي على تيار "التغيري الدميقراطي"، أتت هذه الوثيقة لتكرس هذا التوجه يف احلل السيا غالبية الشخصيات اجملتمعة حمسوبة
 : 1اقرتحته، وأبرز ما جاء فيها

 إن اهلدف السياسي للعملية التفاوضية املباشرة هو االنتقال إىل نظام دميقراطي برملاين تعددي تداويل. 
ستثنائية وتلك اليت صدرت من حماكم عادية اليت صدرت على خلفية إلغاء مجيع أحكام حماكم اإلرهاب، واالحكام اال 

 ، ..... كذلك إلغاء كل احملاكم املشكلة خارج مناطق السيطرة احلكومية.2211األحداث منذ آذار 
من املهام العاجلة للحكومة االنتقالية ....... الشروع يف إعادة هيكلة القوات املسلحة والشرطة واألجهزة  

 وتنظيم عملها وفق املبادئ الدستورية. اعادة دمج املنشقني من ضباطها وعناصر يف مؤسساهتا،و  األمنية،

 

                                                           
د التزام دويل وإقليمي و من أبرز النقاط اليت جاءت هبا الوثيقة مصطلح "القوى العسكرية املؤمنة باحلل السياسي واالنتقال الدميقراطي"، وتركيزها على ضرورة وج 1

 ووضعها للنصرة مع داعش يف السلة ذاهتا، وتعويلها الكلي على القوى السياسية يف تشكيل هيئة احلكم االنتقايل.  بوقف دعم "اجلماعات املسلحة" دون النظام،
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 التعليق: 

قامت وثيقة القاهرة على وثيقة جنيف من حيث اجلوهر، فهي فصلت يف بعض النقاط واملبادئ اليت وضعتها وثيقة جنيف 
 ( وإضافة بعض النقاط املهمة )حماربة اإلرهاب(. )تشكيل هيئة احلكم االنتقايل، واحملافظة على مؤسسات الدولة

على الرغم من أن الوثيقة أكدت على إعادة هيكلة القوات املسلحة واألجهزة األمنية، إال أهنا باملقابل أكدت مثاًل على إلغاء  
 ثورية. ؤسسات الكل احملاكم القائمة حالياً يف املناطق احملررة، وهذا يشري بصورة غري مباشرة على عدم شرعية هذه امل

 : 2و1وثائق مؤمتري موسكو  -1-2-3
دعت روسيا إىل مؤمترين هبدف مجع النظام واملعارضة يف مفاوضات غري مباشرة لتقريب وجهات النظر بني الطرفني. كان جتاوب 

لك يف دعوة ذالنظام ضعيفاً، وبدا ذلك من خالل ضعف مستوى متثيله يف املؤمترين، وكان حضور املعارضة ضعيفاً أيضاً، وجتلى 
بعض الشخصيات املعارضة احملسوبة على "معارضة الداخل" و"املعارضة اليت أنشأها النظام عقب الثورة" وبعض التيارات 

 السياسية املعروفة بضعف وجودها وتأثريها. 

من دون التصريح "وفق الرؤية الروسية"،  2212لعامقامت فكرة املؤمترين على إجياد حل سياسي باالعتماد على وثيقة جنيف 
هتا روسيا مبا يتوافق مع اختار  ،مبصري النظام احلايل، وجبعل التغيري حتت قيادته باالشرتاك مع تيارات "حمسوبة على املعارضة

 مصاحلها"، إضافة إىل جعل حماربة "اإلرهاب" أولوية. ومن أهم النصوص اليت جاءت فيها: 

 .لسوريني حكومة وقوى وأحزابا وفعاليات مؤمنة باحلل السياسيإن نتائج أي عملية سياسية تتم بالتوافق بني ا 
 الدولة.  مؤسسات أداء استمرارية على احلفاظ 
دعم وتعزيز املصاحلة الوطنية اليت تساهم يف حتقيق التسوية السياسية ومؤازرة اجليش والقوات املسلحة يف مكافحة  

 اإلرهاب.
م يف الفورية واجلدية على كافة األطراف العربية واإلقليمية والدولية اليت تساهمطالبة اجملتمع الدويل مبمارسة الضغوط  

 سفك الدم السوري بتنفيذ قرارات جملس األمن ذات الصلة مبكافحة اإلرهاب ووقف كافة األعمال الداعية له.
ؤدي هذه ت التسوية السياسية ستؤدي إىل تكاتف وحشد طاقات الشعب يف مواجهة اإلرهاب وهزميته، وجيب أن 

 التسوية إىل حصر السالح بأيدي مؤسسات الدولة.
 التعليق: 

من الواضح تأثري النظامني الروسي والسوري على خمرجات هذين املؤمترين يف إدراج رؤيتهما للحل السياسي اليت تقوم على 
من واجليش، مؤسسيت األ إصالح النظام من الداخل وإجراء بعض اخلطوات اليت تعيد تأهيله وحتافظ على بنيته خصوصاً 
ت إىل ، من دون اإلشاراوالرتكيز على فكرة حماربة اإلرهاب وحصره فقط يف داعش و"بعض اجملموعات املسلحة الثورية"

   عصابات املرتزقة الطائفية اليت جلبها النظام من لبنان وإيران والعراق وأفغانستان. 
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 إعالن أستانا للحل السياسي:  -1-2-4
ور من ضمن احلضكان معظم موسكو للحل السياسي يف سوريا، حيث   -يعد هذا اإلعالن استمراراً للخط الذي وضعته القاهرة

، ولذلك كان هذا اإلعالن قريباً يف لغته إىل وثيقة القاهرة 2-1التيارات والشخصيات اليت حضرت مؤمترات القاهرة وموسكو 
 .2215لعام

 يه: ومن أبرز النصوص اليت جاءت ف

.... 1تشكل مشاركة كل القوى الوطنية السورية...... يف احلوار، شرطاً البد منه يف احلل.. على أساس مبادئ جنيف 
عرب حكومة توافق وطين مرحلي، حبيث يفضي ذلك يف هناية املطاف إىل تغيري بنية النظام ويفتح اآلفاق أمام التحول 

 الدميقراطي اجلذري للنظام ومؤسسات الدولة. 
ويتطلع اجملتمعون، مع مجيع السوريني، إىل إنشاء دولة الوحدة الوطنية اليت قوامها املواطنة احلرة واملتساوية، حيث تكون  

 سوريا دولة لكل السوريني والسوريات دون تفرقة أو تفاضل..
وسعة، حنو مركزية املإن بقاء سوريا دولة وطنية واحدة جلميع مواطنيها يشرتط حتواًل جذريًا هلا، على أساس من الال 

 الدميقراطية التعددية، حبيث ال ميكن اختزاهلا يف أية هوية دينية أو عرقية. 
 يدعو اجملتمعون إىل...... إعادة بناء مؤسسة اجليش وفق أسس وطنية تتوىل محاية البالد.  

 التعليق: 

، لعدة أسباب أمهها: وجود 1 القاهرة وموسكوكما أسلفنا يشكل إعالن أستانا استمرارًا للنهج الذي سار عليه اجملتمعون يف
، وتشابه 2الشخصيات والتيارات املعارضة نفسها واحملسوبة على تيار "التغيري الدميقراطي" واليت مل يؤمن كثري منها بالثورة وأهدافها

 نظرة الدول اليت متت فيها االجتماعات للحل السياسي يف سوريا. 

من حيث  2و1ووثائق مؤمتري موسكو  2215يف إعالن أستانا مع وثيقة القاهرة لعام  لواردةالذلك جند تشابه غالبية النقاط 
 الرتكيز على حماربة اإلرهاب، ومنح النظام قيادة العملية السياسية، وأن تفضي العملية السياسية إىل نظام دميقراطي تعددي. 

 الوثائق الصادرة عن املؤمترات الدولية:  -1-3
 : 3"وثيقة جنيف" -1-3-1

عن جمموعة العمل من أجل سوريا اليت ضمت وزراء خارجية الدول اخلمس دائمة  2212حزيران/يونيو  32صدرت بتاريخ 
العضوية يف جملس األمن واألمني العام لألمم املتحدة واألمني العام جلامعة الدول العربية ووزراء خارجية كل من تركيا وقطر 

                                                           
وتطويراهتا أساسًا ألي حل سياسي، مع البناء على كل املسارات واألوراق التوافقية األخرى  1لذلك جند أن الوثيقة نصت على أن "تشكل مبادئ جنيف 1

 عملية االنتقال السياسي للسلطة".كشرط ل  2-1وموسكو
 كالقوى السياسية احملسوبة على هيئة التنسيق الوطنية، وتلك اليت نشأت وأخذت شرعيتها من النظام كتيار قدري مجيل.   2
 . 2213أيار/مايو  8، موقع جريدة املستقبللالطالع على الوثيقة كاملة، ينظر:  3

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=570019
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=570019
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إىل ممثلة االحتاد األورويب للشؤون اخلارجية، وذلك يف ظل غياب كامل ألي حضور  والكويت العراق وإيرلندا الشمالية إضافة
 سوري سواء عن النظام أو املعارضة.

 رمست الوثيقة اخلطوط العامة للحل السياسي يف سوريا بناء على خطة كويف عنان ذات النقاط الست، وأبرز ما جاء فيها: 

سوريا دولة دميقراطية وتعددية حبق، تلتزم بدميقراطية تعدد األحزاب، وتتمثل املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، يتساوى  
 فيها اجلميع من دون متييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة. 

ألخرى على أساس وعات اتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصالحيات التنفيذية من احلكومة احلالية واملعارضة واجملم 
 املوافقة املتبادلة. 

الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. وال بد من متكني مجيع فئات اجملتمع ومكوناته يف اجلمهورية العربية   
 السورية من املشاركة يف عملية احلوار الوطين، مع ضمان مشاركة املرأة يف مجيع مراحل العملية االنتقالية. 

النظام الدستوري اجلديد، من الضروري اإلعداد النتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل املؤسسات بعد إقامة  
 واهليئات اجلديدة املنشأة.

جيب على مجيع األطراف أن تتعاون مع هيئة احلكم االنتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة. ويشمل ذلك  
 ة نزع سالح اجملموعات املسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم. إكمال عمليات االنسحاب وتناول مسأل

استمرار املؤسسات احلكومية واملوظفني من ذوي الكفاءات. فمن الواجب احلفاظ على اخلدمات العامة أو استعادة  
مية، و سري عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات اجليش ودوائر األمن. ومع ذلك، يتعنّي على مجيع املؤسسات احلك

مبا فيها دوائر االستخبارات، أن تتصرف مبا يتماشى مع معايري حقوق اإلنسان واملعايري املهنية، وأن تعمل حتت قيادة 
 عليا تكون حمل ثقة اجلمهور، وختضع لسلطة هيئة احلكم االنتقالية. 

 التعليق: 

جوهر جنيف قائم على أن النظام شريك يف احلل السياسي، وذلك عرب إحداث تغيري يف قيادة النظام مع بقاء بنيته، خصوصاً 
احملافظة على اجليش واألجهزة األمنية، أما على صعيد هوية الدولة، فسورية دولة تعددية دميقراطية، تقوم على مبدأ املواطنة 

 ئاهتا. واملساواة بني مجيع مكوناهتا وف

ال شك أن الوثيقة احتوت على بعض النصوص الغامضة واليت حتتاج إىل تفسري: فمثاًل، بعد احلديث عن هوية الدولة )دميقراطية 
تعددية( نلحظ أن الوثيقة نصت على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد، كما أن عبارة "اجملموعات األخرى" حتتاج 

 ليست من املعارضة وليست من النظام؟ إىل تفسري، فمن هي طاملا

ولكن من أهم النقاط الواردة يف وثيقة جنيف هي فكرة "احملافظة على مؤسسات الدولة" خصوصًا مؤسسيت اجليش واألمن. 
: ةونزع سالح اجملموعات املسلحة )الثوار(، وإن كان مثة ثغرة ميكن الولوج منها إلعادة هيكلة هذه األجهزة عرب العبارة التالي

"استمرار املؤسسات احلكومية واملوظفني من ذوي الكفاءات". فيمكن اعتبار هذه األجهزة مبنية على أساس طائفي وليس على 
 أساس الكفاءة. ولكن هذا التوجه حيتاج إىل مراجعة احملاضر، ومعرفة املقصود هبا بالضبط. 
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 يس من موافقة السوريني عليها. على أية حال، فإن الوثيقة أخذت قيمتها من تأييد الدول هلا، ول

 : 2و1فيينا  ابيان -1-3-2
على التوايل، عقب اجتماع وزراء خارجية دول "اجملموعة  14/11/2215و 32/12/2215بتاريخ  2و1صدر بيانا فيينا 

لى بيان ع، ومّثال الصيغة التوافقية اجلديدة للحل السياسي يف سوريا بعد انقضاء ما يقارب سنتني ونصف 1الدولية لدعم سوريا"
. من إحداث "التغيري السياسي يف سوريا" إىل ضرورة "مكافحة اإلرهاب" أهم الدولة الفاعلة،لدى األولوية ، يف ظل تغري 1جنيف

 ومن أبرز النقاط اليت وردت يف البيانني ما يلي: 

 وحدة سوريا واستقالهلا وسالمة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.  -1
 ستظل مؤسسات الدولة قائمة.  -2
االتفاق على ضرورة هزمية "داعش" و"النصرة" وغريها من اجلماعات اإلرهابية كما صنفها جملس األمن الدويل واتفق  -3

 عليه املشاركون، حبيث يتم القضاء عليها. 
ة لألمم املتحدة ، فإن املشاركني وجهوا الدعو 2118وقرار جملس األمن الدويل  2212يف إطار العمل ببيان جنيف  -4

جلمع ممثلي احلكومة واملعارضة يف سوريا يف عملية سياسية تفضي إىل تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغري 
 طائفية، على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. 

اعرتف أعضاء اجملموعة الدولية لدعم سوريا بالرباط الوثيق بني وقف إطالق النار ووجود عملية سياسية موازية جتري  -5
 . 2212وفقاً لبيان جنيف لعام

 وافقت اجملموعة الدولية لدعم سوريا على تنفيذ وقف إلطالق النار يف سوريا حبيث يدخل حيز التنفيذ يف أقرب وقت.  -6

 التعليق: 

من عدمه، ففي الوقت الذي نص فيه بيان جنيف على تشكيل  1ضحاً تردد اجملتمعني يف فيينا باالعتماد على بيان جنيفبدا وا
"تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة  2و1"هيئة حكم انتقايل ذات صالحيات تنفيذية كاملة"، جاء النص يف بياين فيينا 

عن مصري بشار األسد، إال أن النص األول كان واضحاً يف عبارة "صالحيات وغري طائفية"، ومع أن كال النصني أغفال احلديث 
 تنفيذية كاملة"، األمر الذي يعين تفريغ مؤسسة رئاسة الدولة من مجيع الصالحيات التنفيذية ومنحها لـ "هيئة احلكم االنتقايل". 

وسالمة أراضيها وسيادهتا" و"احملافظة على  حول مسألة "وحدة سوريا 2و1وبياين فيينا  1كان هنالك توافق بني بيان جنيف
مؤسسات الدولة مبا يف ذلك اجليش واألمن". كما أن غياب السوريني ثواراً ونظاماً عن هذه االجتماعات الدولية شكل نقطة 

 مشرتكة أيضاً. 

  مها: 1يف حني أن أبرز النقاط اجلديدة اليت وردت يف البيانني األخريين، ومل تردا يف بيان جنيف

                                                           
 -مصر -انلبن -سلطنة عمان -العراق -إيران -روسيا -األردن -اململكة املتحدة -فرنسا -اإلمارات -قطر -تركيا -ضمت هذه اجملموعة كاًل من: السعودية 1

 أملانيا.  -إيطاليا -الصني -الواليات املتحدة
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التأكيد على فكرة حماربة اإلرهاب واجلماعات اإلرهابية "داعش" والنصرة" وغريها من اجلماعات اليت سيصنفها جملس  
 األمن. 

 التغافل عن ذكر العدالة االنتقالية، وحماسبة اجملرمني الذين ارتكبوا اجلرائم حبق الشعب السوري.  

 السياسية شبه الرمسية، ميكن أن خنرج بامللحوظات التالية:  يف هناية هذا احملور، وبعد استعراضنا ألهم الوثائق

اتصفت األوراق واحللول السياسية املتبناة من املنظمات الدولية، خصوصًا وثيقة جنيف، بأهنا راعت مصاحل الدول  -1
ظام ببنيته ناإلقليمية والدولية، يف احلافظ على بنية النظام احلايل يف جتاهل فج ملطالب الشعب السوري يف إسقاط ال

 العسكرية واألمنية وبناء نظام العدالة والقانون. 
تبنت مجيع الوثائق شبه الرمسية توجهاً واحداً بتبين اآليت: شكل الدولة )دميقراطية تعددية(، ومبدأ املواطنة واملساواة بني  -2

 أفراد الشعب، واالنتخابات احلرة كأساس لتداول السلطة. 
( على 2-1ووثائق مؤمتري موسكو  2215مترات املعارضة األخرية )وثيقة القاهرة لعامركزت الوثائق الصادرة عن مؤ  -3

 . 1قضية حماربة اإلرهاب اليت مل تركز عليها وثيقة جنيف
أكدت وثائق مؤمتري موسكو على أن عملية التغيري الدميقراطي تكون بقيادة النظام السوري، األمر الذي يعين ضمناً  -4

 م". االعرتاف بشرعيته "كنظا

 الوثائق السياسية غري الرمسية:  -2
ونقصد هبا الوثائق السياسية اليت ال حتوز على أية قيمة قانونية، وإن كان هلا قيمة أخالقية وجمتمعية. وهي الوثائق الصادرة عن 

ة واحلقوق مولعل من أمهها: عهد الكرا. بعض القوى السياسية املعارضة، وبعض القوى العسكرية، ومراكز األحباث والدراسات
 قوة سياسية(، وميثاق الشرف الثوري )قوى عسكرية(، وخطة التحول الدميقراطي )مراكز أحباث(.  -)هيئة التنسيق الوطنية

 الوثائق السياسية الصادرة عن القوى السياسية:  -2-1
، وعهد وميثاق من مجاعة اإلخوان املسلمني يف 2211عهد الكرامة واحلقوق من هيئة التنسيق نستعرض فيها على التوايل: 

 . 2212سوريا 

 : 1عهد الكرامة واحلقوق من هيئة التنسيق -2-1-1
، لريسم هذا العهد أهم املبادئ اليت يفرتض أن تقوم عليها اجلمهورية السورية 2211أيلول/سبتمرب  19صدر هذا العهد بتاريخ 

، من دون التعرض لسري املرحلة االنتقالية. فهي وثيقة مبادئ أساسية أكثر منها خطة إجرائية لطريق التحول إىل الدولة اجلديدة
 اجلديدة. وأهم املبادئ الواردة فيها: 

بّد  شّكلت العهود والعقود واملواثيق أساس التعامل بني الناس وبني أبناء البلد الواحد؛ وكان حمتواها هو العالمة اليت ال -1
من حضورها يف مرحلة التغيري واالنتقال والبناء، وكانت قواعدها هي فيصل اجملتمع مبختلف تكويناته وأسس الدولة 

                                                           
 . موقع هيئة التنسيق الوطنيةظر: لالطالع على العهد كامالً ين 1

http://syrianncb.org/2011/12/15/%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
http://syrianncb.org/2011/12/15/%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/
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حلماية احلريات األساسية وصون السيادة. وهي غري قابلة للتصّرف باسم أية أغلبية انتخابية أو سياسية أو اجتماعية، 
 وال جيوز حذف أّي جزٍء منها.

 صدر الشرعية والسيادة اليت تتحّقق من خالل نظاٍم مجهوري دميوقراطي مديّن تعّددي،الشعب هو م -2
أبنائها، ال سّيما املساواة  تنبين الدولة السورية على أساس املساواة التاّمة يف املواطنة ويف احلقوق والواجبات جلميع -3

أو اللون أو اجلنس أو اللغة  األصل ذلك بسبأكان  سواء نوع، من أيّ  املطلقة بني الرجال والنساء، ودون أّي متييز
أو الدين أو املذهب، على أساس الشعار التأسيسي للجمهورية األوىل: "الدين هلل والوطن  أو اإلثنّية أو الرأي السياسي

 للجميع".
 تقوم الدولة السورية ....... وعلى مبدأ التداول على السلطة عرب االنتخاب السّري واحلّر. -4
 .لة السورية خاّصة إىل إرساء تعاون وثيق مع تركيا وإيران يف سبيل إنشاء منظومة إقليمّية وازنةتتطّلع الدو  -5

 التعليق:

يبدو أن واضعي هذا العهد قد أرادوا وضع مبادئ "فوق دستورية"، حبيث تشكل هذه املبادئ حجراً أساساً للنظام اجلمهوري، 
بل أي تها كحقوق مدنية وسياسية لإلنسان ال جيوز حذفها أو تعديلها من قوال يتم التصويت عليها؛ فشرعيتها مستمدة من قيم

 مجاعة.

إضافة إىل ذلك جاء هذا العهد ليكرس علمانية الدولة بصورة واضحة "الدين هلل والوطن للجميع"، معترباً هذا املبدأ أساسياً ال 
 جيوز تعديله أو حذفه أو التصويت عليه. 

القات إقليمية متميزة مع تركيا وإيران، يف تصريح غري معهود عن شكل العالقات اإلقليمية، ونص العهد كذلك على إقامة ع
ة السورية، مبسك  وقفتا على طريف نقيض جتاه الثور نيكسب ود الدولتني اإلقليميتني اللت  حماولة هو  -فيما نعتقد–والسبب 

 العصا من الوسط.

 : 1اعهد وميثاق من مجاعة اإلخوان املسلمني يف سوري -2-1-2
وثيقة تضمن املبادئ  -كسابقتها–، لتطمني فئات الشعب السوري، وهي 2212آذار/مارس  25أصدرته اجلماعة بتاريخ 

 األساسية اليت تؤمن هبا لبناء سوريا اجلديدة فحسب، ولعل أبرز ما جاء فيه: 

دولة مدنية حديثة دميقراطية تعددية، يتساوى فيها املواطنون على اختالف أعراقهم وأدياهنم ومذاهبهم واجتاهاهتم،  -1
 ويتساوى فيها الرجال والنساء يف الكرامة اإلنسانية واألهلية، وتتمتع فيها املرأة حبقوقها كاملة. 

خاباٍت حرة ميثله ومن حيكمه عرب صناديق االقرتاع، يف انتدولة دميقراطية تعددية تداولية...... خيتار فيها الشعب من  -2
 نزيهة شفافة.

 دولة مواطنة ومساواة..... -3
 دولة يكون فيها الشعب سيد نفسه، وصاحب قراره، خيتار طريقه، ويقرر مستقبله. -4

                                                           
 . 2212، عهد وميثاق من مجاعة اإلخوان املسلمني يف سوريالالطالع على العهد وامليثاق، ينظر:  1

http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name=%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&info=YVdROU16QTVOREltYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr
http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name=%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&info=YVdROU16QTVOREltYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr
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 التعليق: 

كما الوثائق السابقة، أكدت الوثيقة على مدنية الدولة ودميقراطيتها، مع إعطاء الشعب احلق يف إقرار مستقبله. أما فيما يتعلق 
باملساواة، فهي تامة بني املواطنني، وهي بني النساء والرجال حمصورة يف الكرامة اإلنسانية واألهلية. وهي دولة مواطنة ومساواة، 

 فيها عرب صناديق االقرتاع.  يتم تداول السلطة 

، وهو باجململ ال 2224يعد هذا العهد إعالن مبادئ يفسر يف ضوء املشروع السياسي لإلخوان املسلمني يف سوريا الصادر عام
 . 1خيرج عن هذه املبادئ

 الوثائق السياسية الصادرة عن القوى العسكرية:  -2-2
باستثناء البيان الصادر عن اجلبهة اجلنوبية والذي حدد كيفية إدارة املرحلة االنتقالية، مل يصدر عن القوى العسكرية يف الثورة، 
خطة متكاملة تبني وجهة نظرها خبصوص هذه املرحلة، وإمنا اقتصرت على إصدار مواثيق ومبادئ تضمنت فيما تضمنت بنوداً 

 املستقبلية، ونصوصاً عامة متفرقة للتعامل مع إشكالية األقليات وحقوقها مستقباًل، ولعل من أهممتعلقة بشكل الدولة السورية 
/ املتعلق باملرحلة االنتقالية الصادر 4الوثائق السياسية اليت صدرت عن القوى العسكرية هي ميثاق الشرف الثوري، والبيان رقم /

 عن اجلبهة اجلنوبية. 

 ميثاق الشرف الثوري:  -2-2-1
، وقد كانت الغاية األساسية منه توضيح 2214أيار/مايو  19ذا امليثاق عن أبرز القوى العسكرية "اإلسالمية" بتاريخ صدر ه

املبادئ األساسية اليت تنظم العمل العسكري للفصائل املوقعة على امليثاق، وتضمن إىل جانب ذلك مبدأين اثنني خبصوص احلل 
 : السياسي، وشكل الدولة املستقبلي، ومها

للثورة السياسية غاية سياسية هي إسقاط النظام برموزه وركائزه كافة وتقدميهم إىل احملاكمة العادلة بعيدًا عن الثأر  -1
 واالنتقام. 

 يهدف الشعب السوري إىل إقامة دولة العدل والقانون واحلرية مبعزل عن الضغوط واإلمالءات.  -2

، لعل من 2شروط هذه الفصائل للقبول باحلل السياسي 2ؤمتر جنيفوقد وضح البيان الصادر عن بعض هذه القوى خبصوص م
أمهها: إطالق سراح املعتقلني، وفك احلصار عن املناطق احملاصرة، وإيقاف القصف، وتنحي النظام برأسه وبكامة رموزه اجملرمة 

أي أمر ينايف اهلوية  فرضوعدم ظام، وحل أجهزته األمنية وحماسبتهم، إضافة إىل عدم التدخل يف شكل الدولة املستقبلية بعد الن
 اإلسالمية. 

 التعليق:

                                                           
 .2224"رؤية مجاعة اإلخوان املسلمني يف سوريا"،  املشروع السياسي لسوريا املستقبلينظر:  1
 . 2214، موقع جيش اإلسالم، 2بيان القوى الفاعلة على األرض حول مؤمتر جنيف، ينظر: 2214كانون الثاين/يناير   22صدر هذا البيان بتاريخ  2

http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84&info=YVdROU16RTVOekltYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr
http://www.ikhwansyria.com/Portals/Content/?Name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84&info=YVdROU16RTVOekltYzI5MWNtTmxQVk4xWWxCaFoyVW1kSGx3WlQweEpuaHRiR2xrUFNZPSt1.Syr
http://www.aksalseer.com/?page=view_articles&id=7d0a97c04d0165978d7d8e4c07ecf6a2
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سقاط النظام.  دور مؤسسات الثورة بعد إ -االنتخابات -ما ورد يف امليثاق مبادئ عامة مل تتعرض ملوقف الفصائل من: األقليات
املقصود بإسقاط النظام، هل يشمل املؤسسات الرئيسة )جملس الشعب،  -كما جيري عادة يف املواثيق–كما أهنا مل تفصل 

 ت أخرى؟ اجليش، األمن( فقط، أم ميتد إىل مؤسسا

باملقابل وضع امليثاق عنواناً عاماً لسوريا املستقبل )دولة العدل والقانون واحلرية(، مستخدماً لفظ "الشعب السوري" وهو ما قد 
 يدل إشارة على كافة طوائف سوريا وشرائحها. 

ام، ويف حال حتققها ال داعي : فهي تعين إسقاط النظ2أما بالنسبة للشروط املوضوعة للحل السياسي يف بيان املوقف من جنيف
للمفاوضات بعدها. هذه الشروط تعجيزية مبقياس النظام ومقياس الدول وحىت الواقع، الذي يدل على أن النظام هو املتفوق 
على األرض. مما يؤكد على أن نظرة الفصائل للحل السياسي تتمثل يف أنه مضيعة للوقت وتضييع حلقوق الشعب والثورة، 

 كن أن تقبل به، لذلك تضع له شروطاً عالية.   وبالتايل ال مي

أما ما جاء يف البيان ذاته خبصوص هوية الدولة، فقد بدا واضحًا أن الفصائل تسعى لتكريس اهلوية اإلسالمية على الدولة 
هوية الغالبية  عباالستناد إىل أن الشعب هو من يطالب هبا يف مظاهراته ويف الفتاته اليت رفعها يف املظاهرات، وتناسب ذلك م

 من تقرير هويته اإلسالمية يف الدساتري السابقة.  -حبسب ما تراه الفصائل–من الشعب السوري، الذي حرم 

 : 1ميثاق جملس قيادة الثورة السورية -2-2-2
 122عن اللجنة التحضريية للمجلس اليت ضمت ممثلني عما يقارب  2214تشرين األول/أكتوبر  4صدر هذا امليثاق بتاريخ 

 ل عسكري يف الثورة.فصي

أكد امليثاق على مرجعية الشريعة اإلسالمية ألعمال اجمللس، وبنّيّ أن رؤيته متمثلة يف "إسقاط النظام السوري اجملرم بكل رموزه 
 يوأركانه من خالل توحيد القوى املخلصة للثورة والعمِل بتنسيق تام وانضباط كامل، وإدارُة املرحلة االنتقالية حلني تسلم ممثل

الشعب للسلطة يف الدولة؛ َوفق حمددات تضمن سالمة أهداف الثورة، على أن يكون األساس خالل هذا كله سيادة القانون 
 واحلكم بالعدل".

كما وضّح امليثاق سعي اجمللس إىل تأسيس سلطة قضائية مستقلة، وإدارة املناطق احملررة، وتأسيس قوة مركزية من الفصائل الثورية 
 ه. تابعة لقيادت

 التعليق: 

مل خيرج هذا امليثاق عن سابقيه من املواثيق اليت صدرت عن الفصائل العسكرية، يف الرتكيز على احلل العسكري، كحل وحيد 
إلسقاط النظام، وجعل احلراك املدين والسياسي تبعاً للعسكري. وبالتايل جتاهل امليثاق أي ذكر حلل سياسي، ولعل هذا األمر 

 ملتكلم )الفصائل العسكرية( اليت تعترب أن حديثها عن حلول سياسية ميكن أن يفسر كضعف وتراجع. يتناسب مع طبيعة ا

                                                           
 .ميثاق جملس قيادة الثورة السوريةينظر: صفحة مبادرة واعتصموا على الفيسبوك،  1

https://www.facebook.com/waitasemo/photos/pcb.1486019301650662/1486019121650680/?type=1&theater
https://www.facebook.com/waitasemo/photos/pcb.1486019301650662/1486019121650680/?type=1&theater


ـ                                                                                                      "متكني"مشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

56 
 

كما يبدو من نصوص امليثاق أن اجمللس يعترب نفسه اجلهة الوحيدة املؤهلة لقيادة مرحلة الثورة )يعهد إىل جملس قيادة الثورة فور 
يها إىل يت تضبط إدارة املناطق احملررة(، وكذلك املرحلة االنتقالية اليت مل يشر فتشكيله إصداُر كافة األنظمة واعتماُد القوانني ال

مؤسسات النظام القائمة خصوصًا )اجليش، األمن، القضاء(، ولعل هذا التوجه يتناسب مع رؤية اجمللس يف إسقاط النظام 
 عسكرياً، وبالتايل عدم وجود أي دور هلذه املؤسسات. 

جتنب امليثاق أي حديث عن شكل الدولة املستقبلية، مكتفياً بالنص على أن بناء الدولة عملية تشاركية  بالنسبة هلوية الدولة،
 . 1بني أبناء الشعب السوري الثائر. أما فيما يتعلق مبلف األقليات واستخدام "آلية االنتخابات"، فلم ترد أية عبارة خبصوصهما

 : 2/ "املرحلة االنتقالية"4البيان رقم/ -2-2-3
متضمناً رؤية اجلبهة جتاه املرحلة االنتقالية، ولعل أبرز النقاط اليت  12/12/2214صدر هذا البيان عن اجلبهة اجلنوبية بتاريخ 

 وردت يف البيان ما يلي: 

 .احلفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مبا يف ذلك الوزارات واملؤسسة العسكرية -1
 ن أجل محاية املقرات احلكومية يف العاصمة دمشق. حتول اجلبهة اجلنوبية إىل قوة دفاع مدين م -2
احلكومة االنتقالية غري مسيسة وتتشكل من التكنوقراط. ويستمر املوظفون احلكوميون يف أداء وظائفهم مبا يف ذلك  -3

 القضاة طاملا متتعوا بالكفاءة واخلدمة املخلصة للدولة، ويبقى اجليش يف ثكناته ريثما يستتب األمن. 
 .1752تور احلايل والعمل بدستور تعطيل الدس -4
تشكيل هيئة عليا لالنتخابات من مهامها، اإلشراف على انتخابات عامة الختيار سلطة تشريعية مؤقتة، متهد الختيار  -5

 جلنة لوضع الدستور واالستفتاء عليه، مث إجراء انتخابات عامة الختيار جملس نيايب وحكومة جديدين.

 التعليق:

يعد هذا البيان أول وثيقة صادرة عن فصيل عسكري حتدثت هبذا التفصيل عن املرحلة االنتقالية. مل يشر البيان إىل شكل الدولة 
السورية، وذلك بسبب أن الوثيقة تنظم املرحلة االنتقالية فقط. باملقابل أكد على فكرة االنتخابات من أجل تنظيم املرحلة 

 يئة التشريعية املؤقتة أو إقرار الدستور أو تشكيل اجمللس النيايب اجلديد. االنتقالية سواء يف تشكيل اهل

مل تذكر اخلطة أي دور للسياسيني، كذلك مل تتعرض لدور الفصائل العسكرية األخرى يف املرحلة االنتقالية. وتأكيدها على بقاء 
كل   رأس النظام وأبرز الشخصيات احمليطة به. مؤسسات الدولة مبا يف ذلك اجليش، يدل على أن املقصود بإسقاط النظام هو

 .1ذلك يشري إىل تناسب اخلطة يف حيثياهتا الرئيسة مع ما جاء يف بيان جنيف

                                                           
رية رتنا ثورة قيم هتِدف إىل حياة متحضرة بنسيجها االجتماعي املتنوع، الذي ينعم كافة أطيافه باحلثو وردت عبارات عامة غري مباشرة يف هذا اخلصوص، مثل: " 1

 ُة املرحلة االنتقالية حلني تسلم ممثلي الشعب للسلطة يف الدولة؛ َوفق حمددات تضمن سالمةوالعدالة...". "إرساء قيم مشرتكة حتظى بإمجاع وطين...". "....إدار 
 أهداف الثورة".

 . 2214، / املرحلة االنتقالية4البيان رقم /موقع اجليش احلر،  2

http://rfsmediaoffice.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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 : 1الوثائق السياسية الصادرة عن املراكز البحثية -2-3
، مبادرة -HD– يكخطة التحول الدميقراطي يف سوريا )املرحلة االنتقالية وما بعدها(، مبادرة التفك ثالثة مناذج هي:سنأخذ 

 مركز بروكنجز للحوار السوري. 

 خطة التحول الدميقراطي يف سوريا:  -2-3-1
عن بيت اخلربة السوري واملركز السوري للدراسات السياسية واالسرتاتيجية. ترسم اخلطة مالمح  2213صدرت هذه اخلطة عام

 املرحلة االنتقالية اليت تبدأ بعد سقوط النظام عسكرياً أو بتسليمه للسلطة. 

ل األجهزة األمنية ودجمها يف جهاز للمرحلة االنتقالية، وتشكيل جملس أمن وطين بعد ح 1752أوصت اخلطة بتبين دستور 
أمين مدين، وتشكيل جلان تطهري. أما بالنسبة للجيش فيجب احملافظة على املؤسسة، مع تشكيل جلنة من الضباط النظاميني 

 ومن الثوار تشرف على إعادة هيكلته مبا يضمن إدخال الثوار املدنيني ما أمكن، مث يتم نزع سالح اجملموعات املسلحة. 

وصت اخلطة بضمان متثيل األقليات يف احلكومة االنتقالية ويف اهليئات االنتقالية، وتوزيع السلطة عن طريق الالمركزية كما أ
 اإلدارية اليت هي مطلب األقلية الكردية. 

تعلقة هبذا ، وإعادة صياغة املواد امل1752وفيما يتعلق باملبادئ األساسية واحلريات العامة، أوصت اخلطة باالعتماد على دستور 
 الفصل مبا يتماشى مع املواثيق واملعاهدات الدولية. 

اليت  1752وبالنسبة هلوية الدولة، فأكدت أهنا دولة مدنية دميقراطية ذات نظام برملاين، وأوصت بتبين املادة الثالثة من دستور 
 شريع. اعتربت أن اإلسالم دين رئيس الدولة، وبأن الفقه اإلسالمي هو املصدر الرئيس للت

 التعليق: 

اختذت اخلطة موقفاً وسطاً بني املطالبة حبل األجهزة األمنية والعسكرية وبني إبقائها، فطالبت حبل املؤسسات األمنية مع احملافظة 
على اجليش، ولكن مع حماسبة املتورطني بالدم السوري، وإدخال املدنيني "حبسب االستطاعة". مما يعين أن األولوية للضباط 

  يف اجليش حالياً. نيلضباط العاملوصف ا

 أما بالنسبة هلوية الدولة، فيبدو أن اخلطة مل ترد التعمق يف املشاكل الدستورية املستقبلية، وأوصت بتبين املادة الثالثة املوجودة يف
 ، اليت تعد محالة أوجه بالنسبة لتحديد مصادر التشريع.1752دستور

اجمللس  -وحدجملس القضاء امل -اجلهات القضائية الناشئة يف ظل الثورة )اهليئة الشرعيةعلى الرغم من أن اخلطة قد وصفت 
القضائي املستقل(، إال أهنا مل تقدم توصيات خبصوص وضعها القانوين وإدماجها يف اجلهاز القضائي سواء يف املرحلة االنتقالية 

 .  2أو بعدها

                                                           
 عية حالياً. ها غري واقمل نعرض تلك الوثائق اليت يطلق عليها تسمية "مشاريع اليوم التايل"، أي اليوم الذي يتلو سقوط النظام عسكرياً، ألننا نرا 1
 وما بعدها.  122خطة التحول الدميقراطي، مرجع سابق، ص 2
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 :-HD–مبادرة التفكيك  -2-3-2
، حاولت تقدمي حل سياسي للوضع السوري وفق مقاربة ختتلف عن املبادرات HDوهي مبادرة صادرة عن مركز احلوار اإلنساين 

 السابقة، حيث تركز على فكرة أن "قوة املعارضة تتجسد يف التأييد الشعيب وليس يف القوة العسكرية". 

 -٢وقف شامل إلطالق النار  -١على" مخس أدوات أساسية للتغيري: تتبىن املبادرة القائمة على اسرتاتيجية "االسفل إىل األ
 تدخل دويل. -٥مجعية تأسيسية  -٤ال مركزية  -٣انتخابات 

 التعليق: 

هذه املبادرة على عكس األوىل ال تتعرض إىل شكل املؤسسات يف املرحلة االنتقالية، أي بعد جناح احلل السياسي. وترتك هذه 
 لدولة املستقبلي للجمعية العمومية اليت تتشكل من مجيع األطراف. األمور مع حتديد شكل ا

 سنتحدث عن أهم إجيابيات هذا الطرح، ومن مث املصاعب اليت تعرتض تنفيذه، ونلخص ذلك مبا يلي:

 اإلجيابيات:  
عن  ممثالً وصفه بالشرعية االنتخابية: اليت تعيد احلق لصاحبه "الشعب السوري"، فكل من النظام واملعارضة يتحدث  -1

 ن بيان موقفه.مالشعب، دون أن يتمكن الشعب ذاته 
املسامهة يف كسر اجلمود الذي وصلت له الثورة بعد أن مترتس كل طرف )النظام والثوار( مبوقف ثابت غري قابل للتغيري،  -2

فهكذا طرح ميكن أن يعيد تدوير القضية مبا يسهم للوصول إىل حل يضمن انتصار الثورة بأقل التكاليف، كذلك 
، أن حيرك مواقف الدول "املؤيدة للثورة" وحيرج روسيا والصني لموقف الدويل، فنعتقد أنه من املمكنلاألمر بالنسبة 

 ولكنه لن يغري يف موقف احلليف الرئيس للنظام "إيران". 
ب عدة لسنا يف ألسباحتفيز احلياديني خصوصًا األقليات، اليت وقف غالبها على احلياد إن مل يكن قد أيد النظام  -3

 معرض مناقشتها ضمن هذه الورقة. 
ا احلل توحيد قوى املعارضة، سواء السياسية أو العسكرية، ويتخلص من إشكالية طاملا اعرتضت عمل ال يشرتط هذ -4

 املعارضة والثوار وهي احلديث باسم الشعب السوري. 
 استقاللية قيادة املرحلة االنتقالية عن تأثري القوى اإلقليمية والدولية.  -5
 الدولة السورية يف حال جناح الثورة.ختفيف بعض التخوفات العاملية املسوَّقة عن مستقبل  -6

 املصاعب:  
تطبيق فكرة جتميد القتال: وهي أوىل املصاعب بسبب وجود العصابات الطائفية اليت ال ختضع لسلطة النظام )بدى  -1

ذلك يف اتفاق محص(، وبعض الفصائل املسلحة اليت ال تؤمن باحلل السياسي كجبهة النصرة. فضاًل عن مصلحة 
ليمية يف استمرار الصراع وقدرهتا على إثارة املشاكل اليت قد تودي بأي اتفاق لوقف إطالق النار بعض الدول اإلق

 الذي من املؤكد أنه سيكون هشاً. 
 حتقيق توافق دويل وإقليمي يفضي إىل تدخل لضمان تنفيذ املبادرة، وتقدمي األموال الالزمة إلعادة اإلعمار.  -2
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الفصائل العسكرية الثورية باحللول السياسية اليت تراها تنازاًل عن مبادئ الثورة، وتضييعًا لدماء بعض عدم قناعة  -3
 الشهداء. 

عدم وجود قوى دولية مبا فيها روسيا ميكن أن تضغط على النظام وحليفته إيران للقبول هبكذا حل، ألن النظام يرى  -4
 قاطه. أن تطبيق هذا احلل يعين بطريقة أو بأخرى هنايته وإس

 وجود مساحات واسعة من األراضي وأعداداً ال بأس هبا من الشعب السوري حتت سيطرة داعش.  -5

 ويف هذا الصدد ميكن مناقشة مبادرة دي مستورا خبصوص اهلدن احمللية. 

باقي  ىتقوم هذه املبادرة على إيقاف القتال مؤقتاً يف حلب مث تعميم التجربة عل مبادرة دي مستورا "اهلدن احمللية": 
 . القتالاليت يتوقف فيها املناطق، مبا يضمن عودة الناس إىل بيوهتا، وإعادة اخلدمات العامة للمناطق 

نعتقد أن فكرة اهلدنة جيدة من حيث املبدأ وقابلة للتطبيق، ولكن حتتاج إىل آليات وشروط لنجاحها. بشكل خمتصر، 
مشق وجنوب هلدن حالية بني النظام وبني املعارضة يف ريف د نعتقد أن تطبيق اهلدن احمللية يف املناطق اليت ختضع

العاصمة كمرحلة أوىل، مث تعميمها حبيث نصل إىل وقف شامل إلطالق النار، مع ربط هذه اهلدن حبل سياسي وفق 
 جدول زمين ورقابة دولية، ميكن أن يشكل أساساً حلل سياسي قابل للتطبيق.  

احمللية: كطرح هدنة شاملة بدون خارطة سياسية أو معها، أو هدنة مؤقتة بدون  أما باقي اخليارات بالنسبة للهدن 
خارطة سياسية، هي خيارات جرب بعضها وفشل )كفشل جتميد القتال الذي أشرفت عليها اجلامعة العربية، مث 

ويل وغريه من (، والبعض اآلخر ال ميلك مقومات النجاح، من وجود توافق حملي ود2212املراقبني الدوليني يف عام
 املقومات اليت ال ميكن احلديث عن اهلدن بدون توفرها. 

 مبادرة مركز بروكنجز للحوار السوري:  -2-3-3
تقوم املبادرة على اقرتاح حل سياسي للحرب يف سوريا باالستناد إىل عدة فرضيات أمهها: احلفاظ على وحدة سوريا، وإقامة دولة 
على أساس املواطنة والتمثيل والتعددية واحلرية وسيادة القانون... إخل. تضمنت املبادرة أربعة مراحل هلذا احلل: املفاوضات 

 احلوار الوطين.  -الفرتة االنتقالية -ياالتفاق السياس -السياسية

تتشابه هذه املبادرة مع مبادرة التفكيك من حيث اشرتاط وقف إطالق النار، ووجود ضمانات دولية، والنتيجة اليت يفرتض أن 
 تتمخض عن هذا احلل، وهو الوصول إىل دولة مدنية تعددية دميقراطية. 

 قائمة على احلل من األعلى باجتاه األسفل(، ويف بعض التفاصيل )حماربةولكن ختتلف عنها من حيث األساس )فهي مبادرة 
 اإلرهاب، واشرتاط منطقة آمنة(. 

أبرز الصعوبات اليت تعرتض تطبيق هذه املبادرة هي تنفيذ الشروط األساسية املمهدة للحل السياسي )وقف إطالق النار 
نسحاب املقاتلني األجانب ...إخل(، والتعويل على موافقة النظام والقصف، فك احلصار عن املناطق احملاصرة، منطقة آمنة، ا

والدول الداعمة له، وجود قرار دويل من جملس األمن حتت الفصل السابع بتأييد هذه العملية، موافقة الفصائل العسكرية على 
 املبادرة وتأييدها. 
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ية نظام، وإعادة هيكلة املؤسسات العسكرية واألمنمع ذلك أكدت املبادرة على أن يفضي احلل السياسي إىل تغيري جذري لل
 ودمج الفصائل العسكرية الثورية فيها. 

بعد استعراض أبرز الوثائق غري الرمسية سواء الصادرة عن القوى السياسية والقوى العسكرية ومراكز األحباث، نبني امللحوظات 
 التالية: 

يد على مبدأ لشكل الدولة املدنية الدميقراطية التعددية، مع التأك بدا واضحاً تبنيها بالنسبة لوثائق القوى السياسية: -1
املواطنة، واملساواة بني مجيع األفراد كأصل عام ، وإتاحة حق االنتخاب والرتشيح للجميع، واعتماد صندوق االقرتاع  

سات الثورة يف مؤس، ودور هكآلية للتداول السلمي للسلطة. غري أهنا مل تبني موقفها من مؤسسات النظام بعد سقوط
 املرحلة االنتقالية، بسبب صدور هذه الوثائق يف مرحلة مبكرة من عمر الثورة. 

ظهر فيها التوجه حنو تكريس الطابع اإلسالمي للدولة القادمة، والتأكيد على  بالنسبة لوثائق القوى العسكرية: -2
 ية واإلدارية صفة رمسية )كما جاء يف ميثاقإسقاط أركان النظام ورموزه، وإعطاء مؤسسات الثورة العسكرية والقضائ

 جملس قيادة الثورة(. 
على صعيد آخر، أغفلت هذه املواثيق ذكر حقوق األقليات بالنص، واكتفت باستخدم عبارات عامة من قبيل )ممثلي 

احلديث عن و الشعب(، إال أهنا مجيعها جتنبت الدخول يف تفاصيل استخدام صندوق االقرتاع كآلية لتداول السلطة، 
بغريهم، وإن أشار بعضها لذلك يف ضوء أحكام الشريعة  1حقوق األقليات يف الرتشيح واالنتخاب ومساواهتم

 اإلسالمية.  

 مالحظات عامة:
مجيع الوثائق متثل وجهة نظر موقعيها وال تعد معربة عن الشعب السوري، الذي مل يستفت فيها. وبالتايل ال تعدو أن  -1

تكون جمرد مقرتحات، وبالتايل فاألفضل فيما يتعلق باحللول السياسية املطروحة، طرح فكرة االستفتاء، أو تشكيل هيئة 
 قر أي اتفاق ميكن أن توقعه املعارضة مع النظام. عامة للثورة تكون مبثابة برملان يقر أو ال ي

اإلشكالية األساسية فيما يتعلق بشكل الدولة املستقبلية، تكمن يف حتديد املرجعية. حىت فكرة املبادئ فوق الدستورية  -2
 متثل يتغري ناضجة، وسيثور حوهلا إشكاليات كثرية متعلقة بادعاء كل فريق أن مبادئه الفوق دستورية هي احلقيقية وال
 سوريا وشعبها، وهنا سنعود ونصطدم بفكرة املرجعية، فما هي املرجعية اليت ستحدد وستفصل بني املتنازعني؟ 

افتقدت الفصائل العسكرية ألي طرح ميكن أن يكسر اجلمود السياسي الذي وصلت له الثورة، واكتفت دوماً بالتأكيد  -3
 . على احلل العسكري الذي ثبت حىت تارخيه عدم جدواه

مل تكن القوى السياسية بأفضل من العسكرية، حيث أهنا اكتفت بالتعامل مع احللول السياسية املطروحة عليها، دون  -4
 أن تبادر هي إىل ذلك. 

                                                           
الجتماعي املتنوع ا نص ميثاق الشرف الثوري على اآليت: "الثورة السورية هي ثورة أخالق وقيم هتدف إىل حتقيق احلرية والعدل واألمن للمجتمع السوري بنسيجه 1

يم هتِدف إىل حياة متحضرة "ثورتنا ثورة ق بكافة أطيافه العرقية والطائفية"، واملفهوم ذاته ورد بعبارة أخرى يف ميثاق جملس قيادة الثورة السورية، الذي نص على:
 بنسيجها االجتماعي املتنوع، الذي ينعم كافة أطيافه باحلرية والعدالة".

 من املالحظ أن كال النصني جتنبا احلديث عن املساواة بني أطياف الشعب السوري. 
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مجيع األوراق اليت تعاطت مع امللف القضائي، أغفلت أية مشاركة للهيئات القضائية والشرعية الثورية يف املرحلة  -5
 االنتقالية. 

غري مهتمة بإعادة  2211مبستقبل اجليش واألجهزة األمنية: كان من الواضح أن املبادرات اليت أطلقت يف  فيما يتعلق -6
هيكلة هذه األجهزة أو تفكيكها، ممنية النفس بأن يقف اجليش إىل جانب الشعب، يف حني ركزت غالبية املبادرات 

  قتل الشعب السوري. اليت طرحت الحقاً على ضرورة تفكيك هاتني املنظومتني لدورمها يف
، وأستانا( تراجعًا عن أهداف الثورة 2-1سجلت املواثيق الصادرة عن مؤمترات املعارضة األخرية )القاهرة، وموسكو -9

ى بقيادة النظام، وبتقدمي أولوية حماربة اإلرهاب، وقصرها فقط عل« التغيري»عندما قبل بعضها بأن تكون عملية 
 ومرتزقته. الفصائل الثورية من دون النظام

 من اخلطورة مبكان املوافقة على بيان جنيف من دون حتفظ، ألنه يعين "أسدية بدون أسد".  -8
تبدل املزاج الدويل وتغري أولوياته بعد ظهور "داعش"، حبيث أصبحت قضية "مكافحة اإلرهاب" أساسية، وبالتايل  -7

ى أصل املشكلة ها. والعمل على إعادة الرتكيز عليفرتض بالثوار التعامل مع هذه القضية ووضع سيناريوهات للتعامل مع
املتمثل بإرهاب الدولة الذي مارسه نظام األسد والعصابات واملرتزقة الطائفية اإلرهابية، وضرورة حماسبة اجملرمني الذين 

 ارتكبوا أبشع اجلرائم حبق الشعب وفق مبادئ العدالة االنتقالية. 

  



ـ                                                                                                      "متكني"مشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ق الثاينحلامل
ط الواردة يف التجربة السياسية الليبية بعد سقو أبرز األفكار 

 حبسب ممثل األمني العام لألمم املتحدة نظام معمر القذايف
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 مقدمة:
نبني يف هذا امللخص أهم األفكار اليت استوحيناها من التجربة الليبية، واليت ميكن االستفادة منها يف املشروع السياسي للثورة 

 .1السورية. وهي أفكار أولية حباجة ملزيد حبث واستقصاء

 مجيع النصوص املوضوعة بني قوسني، هي نقل شبه حريف ملا أورده الدكتور طارق مرتي يف حماضرته عن تعثر االنتقال يف ليبيا. 

االنتخابات وبناء مؤسسات  -فكرة احلرس الوطين -تتمثل أهم األفكار اليت استوحيت من التجربة الليبية مبا يلي: فكرة اللوياغرييا
 موقف الثوار من مؤسسيت اجليش واألمن.  -لسياسيقانون العزل ا -الدولة

 الوضع القبلي يف ليبيا وفكرة اللوياجريغا:  -أوالا 
إىل بعض  تد وجودهامياللويا جريغا سنة قبلية وتقليد قدمي ضارب اجلذور يف التاريخ األفغاين وحتديدا يف القبائل البشتونية اليت 

هنم جهاؤها السياسيون والدينيون وسواهم للتشاور يف حل مشاكلهم املتعلقة بشؤو أجزاء باكستان، حيث جيتمع رؤساء القبائل وو 
 كان يستمر اجتماعهم إىل حني التوصل إىل قرار يتخذونه بالتفاهم واإلمجاع، دون تصويت رمسي.  السياسية والعامة، وتقليدياً 

لة حمتفظة مبكانتها على جملتمع األفغاين حيث ما تزال القبيتشري معظم الكتابات إىل الطبيعة القبلية هلذا النظام، وتوافقه مع بنية ا
الرغم من وجود سلطة الدولة، وما ترتب على ذلك من وجود أعيان وشيوخ قبليني حيتفظون بسلطة ما على أفراد قبيلتهم 

 وعشريهتم. 

ن جملس إىل نسبة هذه الفئات ميعد هذا النظام مزجياً بني االنتخاب العام واألعيان وجمالس شورى املقاطعات، حيث ختتلف 
 آخر، وهو بذلك يشبه اهليئات العامة اليت جتمع جملسني )أحدمها منتخب واآلخر معني(. 

كانت الغاية من دراسة هذه الفكرة، حبث إمكانية تطبيق نظام "اللوياجريغا" يف سوريا، بقصد إجياد آلية أخرى إىل جانب آلية 
 ب. االنتخاب يف الوصول إىل ممثلي الشع

 صندوق االقرتاع وبناء مؤسسات الدولة: ملن األولوية؟ -ثانياا 
 اعتقد اجمللس الوطين االنتقايل اللييب أن الطريق إىل الدميقراطية طريق مرسوم، يبدأ بانتخابات هيئة تأسيسية، تنبثق عنها حكومة"

 مؤقتة، تليها عملية صياغة الدستوري، وتأيت بعدها انتخابات عامة. 

جتاوبت بعثة األمم املتحدة مع رغبة اجمللس االنتقال، وجرت االنتخابات اليت اعتربت ناجحة بكل املعايري، وأظهرت نتائجها 
ترجيح كفة الليرباليني )غري اإلسالميني(. غري أن كتائب الثوار اليت حتمل السالح مل تر نفسها قادرة على املشاركة بالعملية 

اعاً، وساورها الشك جتاه األحزاب اليت تشكلت بسرعة، ال سيما حيال حتالف القوى الوطنية الذي االنتخابية ترشيحًا ال اقرت 

                                                           
 وردت جممل هذه األفكار يف حماضرة د.طارق مرتي عن تعثل االنتقال يف ليبيا بعد الثورة. 1

 .22/11/2214لية، ، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدو من الثورة إىل بناء الدولة: تعثر االنتقال يف ليبياينظر: د.طارق مرتي، 

https://www.youtube.com/watch?v=ktp2oHx7a44
https://www.youtube.com/watch?v=ktp2oHx7a44
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حاز على أغلبية األصوات، والذي ضم شخصيات متنوعة مبن فيها شخصيات من النظام القدمي، الذين انقلبوا عليه يف آخر 
 حلظة. 

من اقتالع النظام القدمي من جذوره، ومن أراد طي هذه الصفحة  انقسم الليبيون بني من قال بأن الثورة مل تستكمل وال بد
 والقبول بصندوق االقرتاع وإجراء مصاحلة وطنية. 

ال شك أن االحتكام للصندوق يتطلب حداً أدىن من حكم القانون ووجود املؤسسات وثقافة سياسية ومتييزاً بني الوصول إىل 
من حكم  املستعجلة يف بلد منقسم وغري مستقر، واليت جتري قبل توفر احلد األدىنالسلطة واالستحواذ على الدولة. فاالنتخابات 
 القانون، من شأهنا أن تعمق الشرخ بني أبنائه. 

لقد جرت االنتخابات وكانت ليبيا مثل غابة من السالح واملسلحني الذين استمر عددهم باالزدياد حتت مسميات كتائب 
ألف عنصر. باملقابل مل يكن هنالك يف ليبيا ال جيش وال شرطة باملعىن  252ائح الرمسية الثوار، الذين بلغ عددهم وفق اللو 

 . "املؤسسايت االحرتايف

 من حيث النتيجة، مل يقبل الثوار الليبيون بنتائج االنتخابات اليت أجريت بعد وضع الدستور اللييب، فحاولنا دراسة األسباب اليت
وع ستفادة من دراسة هذه احلالة لوضع أفضل تصور لتطبيق فكرة "االنتخابات" ضمن املشر دفعتهم إىل ذلك بقصد تالفيها، واال

 السياسي للثورة. 

 كتائب الثوار ومؤسسة اجليش واألمن:   -ثالثاا 
ؤه مل يكن يف ليبيا جيش وشرطة باملعىن املؤسسايت، فكتائب القذايف اليت قادها أوالده وأقربا" واقع اجليش اللييب: 

 .كانت األفضل تسليحاً وتنظيماً من اجليش، اهنارتواليت  
كرية يف اجليش وهي أعلى رتبة عس–لقد كان هرم الضباط يف اجليش اللييب مقلوباً، حيث يوجد عدد كبري من العقداء 

وعدد أقل من الرواد، وأقل من النقباء...إخل. وكان الضباط الكبار )العقداء( يف معظمهم قد ختطوا سن  -اللييب
قاعد، ولكن القذايف مل يقعدهم حىت يبقوا حتت ناظريه ويسهل عليه مراقبتهم. كان السواد األعظم من هؤالء الت

 . "الضباط حمروماً من العمل امليداين ومن التدريب املستمر. وكانت اجملموعات املدربة يف اجليش والشرطة قليلة العدد
ن تتوىل  رأى اجمللس االنتقايل واحلكومة املؤقتة اليت عينها أ" كتائب الثوار واحللول حمل مؤسسيت اجليش والشرطة: 

هم من ، مسيت بـ "دروع ليبيا" وبات املنضوون فيها يتلقون رواتب-وهذه هي أوىل املشاكل–كتائب الثوار مهام اجليش 
 الدولة، واليت كانت أعلى من رواتب اجليش. 

ولة. جنة األمنية العليا"، وصار أفرادها مبثابة موظفني يف الدهد لفئة أخرى من الثوار مبهام الشرطة ومسيت بـ "اللعُ 
بطبيعة احلال ظلت والءات الكتائب السياسية وقواعدها االجتماعية والعالقات بني أفرادها على ما كانت عليه إبان 

اباهتا احمللية سالثورة وما بعدها، مما جعلها يف حقيقة األمر أقرب إىل املليشيات اليت متيل إىل تغليب مصاحلها وح
 الصغرية على أدوارها الوطنية الكبرية. 
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نتيجة اكتساب كتائب الثوار الصفة الشرعية وحصوهلا على اإلمكانيات املادية، فقد الكثري من أفرادها حافز العودة 
لقد أدى ذلك  .إىل احلياة املدنية مع ما يرافق ذلك من احتمال البطالة، والرغبة يف االنضواء فرادى يف اجليش والشرطة

إىل تعثر بناء اجليش والشرطة بفعل غياب إرادة سياسية تدفع حنو إعادة تأسيسهما. مل تكن املشكلة تقنية أو بعدم 
توفر اخلربات، ولكن احلكومة كانت منقسمة يف تصورها لدمج املسلحني يف اجليش والشرطة وترددت يف التعامل 

 رهتم حيناً، والشكوى من ابتزازهم حيناً آخر. معهم، ومل تقم حواراً معهم، واكتفت مبساي
مارست بعض كتائب الثوار ضغطاً على املؤمتر العام وعلى احلكومة يف آن معاً، ومل يقدموا تصوراً ملستقبلهم، بل توقفوا 

ن ممعند إعالهنم "عدم االستعداد لالنضمام للجيش أو الشرطة طاملا أن فيه أعداداً كبرية من ضباط النظام السابق 
 ليسوا جديرين بثقتهم". 

انسحب موقف الثوار ومعهم حلفاؤهم من أعضاء املؤمتر الوطين العام من اإلسالميني الرافض لالندماج يف اجليش 
 والشرطة، على باقي أجهزة الدولة. 

رتض غالبًا الثورة عمن خالل ما سبق، يتبني لنا وجود مشكلة حقيقية يف عالقة الثوار مبؤسسيت اجليش واألمن، وهذا األمر سي
السورية، لذلك كان لزامًا على املهتمني دراسة هذه اإلشكالية احلقيقية اليت أعاقت بشكل كبري بناء مؤسسيت اجليش واألمن، 

  ومعرفة أسباهبا وإجياد احللول املناسبة عرب وضع تصور عادل ومنطقي للعالقة بني الثوار وهاتني املؤسستني. 

 وطين: فكرة احلرس ال -رابعاا 
كون حصراً . من أهم ميزاهتا أن خدمة األفراد تلضم الثوار إىل مؤسسة بعيداً عن اجليش واألمن يف ليبيا وهي فكرة مت اقرتاحها"

 ."معهافشلت هذه الفكرة لعدم وجود إرادة سياسية للتعاطي يف مناطقهم. ومع ذلك، فقد 

 نح كتائب الثوار غطاًء قانونيًا وشرعيًا فيما لو رفضوا الدخول يف مؤسسيتمن وجهة نظرنا، جتسد هذه الفكرة حاًل عمليًا مل
ق توازن عسكري داخل الدولة بني النظام القدمي ممثالً باجليش واألمن )وذلك يف حال عدم يحتقوبالتايل، إمكانية اجليش واألمن. 

 وبني النظام اجلديد ممثالً بالثوار.  القدرة على حلها أو إعادة هيكلتها أو رفض كتائب الثوار االنضمام هلا(،

 : 1قانون العزل السياسي وآثاره -خامساا 
، والذي جاء 2213أدت الضغوط واملناورات على املؤمتر الوطين، واملناورات داخله" إىل إقرار قانون العزل السياسي يف أيار "

، أو عمل يف اللجان الشعبية اليت أنشأها 1767واسع النطاق شاماًل كل من احتل منصبًا على شيء من األمهية منذ عام 
 القذايف. 

 انون آثار عدة أمهها: لقد ترتب على صدور هذا الق

                                                           
 عد جناح الثورة.بحُبثت هذه الفكرة من أجل وضع تصور مقبول هلذا القانون حبيث يتم تفادي آثاره السلبية، واليت ميكن أن تنسف جهود بناء مؤسسات الدولة  1
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حرم هذا القانون فئة واسعة من الليبيني من احلق يف تويل املناصب العامة، كقانون اجتثاث البعث يف العراق ورمبا   -1
أسوأ. وعلى الرغم من النصائح املتكررة من مفاعيله تغلب منطق االنتقام لدى الثوار ممن حسبوهم أعداء الثورة على 

 يستبعد إال من تلطخت أيديهم بدماء الليبيني أو هنبوا املال العام.  منطق املصاحلة الذي ال
لقد أنذر هذا القانون بإفراغ الوزارات واملؤسسات العام من الكفاءات اليت خدمت يف السابق الدولة الليبية دون أن  -2

عسكرية لة ليس التكون بالضرورة شريكة يف حكم القذايف أو جرائمه، وهذا ما زاد يف صعوبة بناء مؤسسات الدو 
 فحسب بل املدنية أيضاً. 

عّمق إصدار القانون املذكور االنقسام السياسي، وغرّي موازين القوى داخل املؤمتر الوطين العام، فبعد أن كانت هنالك  -3
ن أغلبية ليربالية وأقلية إسالمية، أصبح األمر معكوساً بعد القانون، فخسر حتالف القوى الوطنية عدداً من أعضائه مم

طاهلم القانون، وانفك عنه عدد آخر ال سيما أن رئيسه حممود جربيل وقع ضحية العزل املذكور، ومل يكن جربيل 
الشخصية الوحيدة اليت أدى صدور القانون إىل إبعادها، فالدكتور حممد املقرايف زعيم املعارضة ضد القذايف طيلة ثالثة 

-1798مبوجب هذا القانون ألنه كان سفريًا يف اهلند بني عامي  عقود اضطر لالستقالة استباقًا الحتمال إقالته
1782" . 

 موقف القوى الليربالية )غري اإلسالمية( بعد صدور قانون العزل السياسي: 

انتهجت القوى السياسية غري اإلسالمية طريق الدفاع عن النفس، وبدأت تشكك يف شرعية املؤمتر الوطين العام، واستاءت من "
نفوذ كتائب الثوار اإلسالميني املنحدرين من مدينة مصراته، واليت كان هلا دورًا مهمًا يف الثورة. حيث اختلف الليبيون تنامي 

 حول حق كتائب مصراته يف اقتطاع حصة من السلطة مكافأة هلا على دورها يف الثورة.

 على صعيدين: لقد بدأت هذه القوى السياسية "غري اإلسالمية" معركتها ضد "اإلسالميني" 

 رهاب. ووصموا باإل "اإلسالميني"سعت من جهة إىل تعبئة الليبيني ضد كتائب الثوار الذين نعتوا بوصف  -1
اعتمدت بشكل متزايد على كتائب أخرى ومجاعات مسلحة تناصب اإلسالميني وكتائب مصراته العداء، منها:   -2

 كتائب القعقاع والصواعق وكتائب الزنتان. 

ة وطنية غري اإلسالمية هنجاً سياسياً منسجماً، فبينما كانت حتث املدنيني على رفض املسلحني، كانت تلعب لعبمل تتبع القوى ال
 املسلحني وحتاول إجياد نوع من توازن القوى العسكرية، أي توازن الرعب الذي أعاق التقدم يف طريق بناء الدولة. 

ابات محله ضده "ال للتمديد"، ونتيجة ذلك ُعني موعد حزيران إلجراء انتخاستمر الطعن يف شرعية املؤمتر الوطين العام، وأطلقت 
مليون( عزفوا  1.9ألف من أصل  522مبكرة، كانت حرة ونزيهة وشاركنا يف تنظيمها، ولكن تبني أن عدداً كبرياً من الليبيني )
ك النخب مسجلني اعرتاضهم على سلو عن ممارسة حقهم يف االقرتاع معربين بذلك عن خيبة أملهم يف العملية السياسية، و 

 . "السياسية
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 امللحق الثالث
 اليمن -أبرز النقاط الواردة يف وثيقة احلوار الشامل
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تعد وثيقة احلوار الشامل يف اليمن من الوثائق السياسية املهمة اليت ميكن االستفادة من مضموهنا يف طرح بعض األفكار يف احلالة 
السورية، وقد مت قراءة هذه الوثيقة قراءة أولية، وحتديد أهم األفكار واحللول اليت ميكن توظيفها يف الوضع السوري، وقد خلصناها 

 مبا يلي: 

 فادة مما ورد خبصوص القضية اجلنوبية واحللول املطروحة هلا يف معاجلة قضية األكراد، )نسب حمددة يف املراكز االست
 نصوص دستورية...إخل(  -القيادية يف املرحلة األوىل

 ( 11+22االستفادة من إجراءات بناء الثقة .) 
  آليات للتعامل معها واالستفادة منها، حيثضرورة االطالع على أهم املواثيق والقواعد الدولية ودراستها، ووضع 

اتفاقية األمم  -اعتمد التقرير يف العديد من بنوده على املواثيق واملعايري الدولية مثل "معايري القانون اإلنساين الدويل
 توصيات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف تشكيل جلان التحقيق وإجراءاته -املتحدة ملكافحة الفساد

 ...إخل".
  ،ضرورة دراسة الشكل االحتادي أكثر "أمريكا، سويسرا، اإلمارات املتحدة ....إخل" فقد يكون أحد احللول لسورية

لطة املركزية، يقوي الواليات على حساب الس -حبسب ما ورد يف الوثيقة–علماً بأن الشكل االحتادي املقرتح يف اليمن 
لطة د الطبيعية وتنميتها مبا يف ذلك عقود االستكشاف والتطوير، بالتشارك مع السإضافة إىل منحها احلق يف إدارة املوار 

 املركزية. 
  صياغة النصوص الدستورية والقانونية املتعلقة بالعدالة االنتقالية بصياغات واضحة وحمددة وغري قابلة للتأويل أو لتعدد

 التفسريات.
 خ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل األطراف اليت اشرتكت فيهااعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء من تاري . 
  االستناد إىل عدة مرجعيات يف حل القضية اليمنية: الدستور اليمين، القانون الدويل اإلنساين، املواثيق الدولية حلقوق

 اإلنسان، كل ذلك مبا ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية. 
 ية، االنتهاك، املساءلة، الكشف عن احلقيقة، املصاحلة الوطنية. إقرار بعض املفاهيم وتعريفها منها: الضح 
  .القيام بالتحقيقات والكشف عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين

اءات واإلجر  واختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم التنصل من املسؤولية ويف حال قيام أي طرف بإعاقة اآلليات
املوضوعة مبوجب قانون العدالة االنتقالية أو التخلف عن التعاون معها، خيضع هذا الطرف املعيق للمالحقة القضائية 
وال جيوز أن حتول أية عوائق دون تنفيذ هذه املادة مع مراعاة اختاذ التدابري الالزمة ملعاقبة مرتكيب أي جرائم حبق هيئة 

يف ذلك: عرقلة عمل اهليئة، أو اإلدالء مبعلومات مزورة عن قصد، أو التقاعس عن املثول أمام  العدالة االنتقالية، مبا
 اهليئة، أو عدم اإلفصاح عن معلومات سرية، أو إتالف األدلة أو األرشيفات.

  ساء على أن ال تقل نسبة متثيل الن عضواً  15وال يزيد عن  11تتشكل هيئة العدالة االنتقالية من عدد ال يقل عن
 من قوام متثيل اهليئة. %52واجلنوب عن  %32عن 

  مينع كل من ثبت تورطه بأدلة دامغة ومبا ال يدع جماال للشك بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان أو جرائم فساد، من
 تويل الوظائف العليا، وحيرم من الرتشح لالنتخابات العامة.
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  وفقاً لقرارات جملس حقوق اإلنسان وجملس األمن )قد  2211تشكيل جلنة حتقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان عام
تتم املطالبة باألمر ذاته يف سورية، خصوصاً وأن جلنة التحقيق الدولية املستقلة تصدر تقارير نصف سنوية عن الوضع 

 يف سورية، وتسجل انتهاكات الطرفني(. 
 .معايري تشكيل جلنة صياغة الدستور 
  األمم املتحدة واجلامعة العربية والعمل باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواثيق واملعاهداتتلتزم الدولة العمل مبيثاقي 

الدولية وقواعد القانون الدويل اليت صادقت عليها السلطة التشريعية يف اليمن، وعليها مالئمة كل القوانني مع هذه 
 املواثيق.

 الشريعة مكفول حصرا للسلطة التشريعية. الشريعة االسالمية مصدر التشريع، واالجتهاد يف تقنني  
  .)النظام االنتخايب )القائمة، أم الفردي(، )القائمة املغلقة أم املفتوحة؟(، )القائمة النسبية أم املطلقة؟ 
  األخذ بنظام اجمللسني فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، ولكن وفق تشكيل خاص يراعي وضع األقاليم، حيث أن

 خاهبما مباشرة من الشعب. اجمللسني يتم انت
 ( 92تشكيل جملس القضاء األعلى، واحملكمة الدستورية العليا وفق النسب التالية: من قبل القضاة%)-  احملامني

(، يصادق على التعيني من السلطة التشريعية، ويصدر قرار التعيني من رئيس %15أساتذة اجلامعات ) -(15%)
 اجلمهورية. 

  .وضع شروط الستالم املناصب القيادية كخيار بديل عن قانون العزل السياسي 
 .وضع معايري للدبلوماسية من حيث األمهية السياسية واالقتصادية وعدد املغرتبني 
  .احلكم الرشيد وتطبيقه على وزارات الدولة واإلدارات احمللية 
 حلهما. جترمي القضاة املنتسبني لألمن أو األحزاب أو العمل لصا 

 ما يتعلق خبصوص اجليش واألمن: 

  .جترمي العمل احلزيب يف اجليش 
  .تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات اجليش 
  جنوب على مستوى  %52مشال و %52يتم التمثيل يف القوات املسلحة واألمن واملخابرات يف املرحلة التأسيسية

 جغرافيا.  %52سكان و %52عدا ذلك املراتب القيادية يف اجليش واألمن واملخابرات ما 
   َمن عدد السكان قوات عاملة  %1.5-1حتديد احلجم األنسب للقوات املسلحة طبقاَ للنسب املعمول هبا عامليا

قوات احتياطية ويتم توزيعها بتوازن على القوى الرئيسية وعلى الفئات والوظائف حبيث تكون قوة  %3-2.5ومن 
 ع على الكثرة أو الكم وينظم كل ذلك بقانون. مهنية واحرتافية ويفضل النو 

  إعادة ترتيب وتنظيم وتشكيل القوات املسلحة من حيث التسليح والعتاد على أساس املالك البشري واملادي الثابت
يف العلم العسكري واملعمول هبا يف جيوش العامل من خالل دمج الوحدات الغري مكتملة املالك واملتماثلة مع بعضها 

يل اخل( وكذا الوحدات اليت لديها زيادة يف القوة البشرية والتسليح يتم تشك –معدات  -وسائل  -تسليح  -ني )مقاتل
 منها أكثر من وحدة.
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  تقليل حجم القوات اخلاصة وقوات االحتياط االسرتاتيجي وألوية الصواريخ واحتياط وزارة الدفاع ووحدات احلماية
متيازات واملهام اليت تؤديها تلك الوحدات ووضع آليات شفافة إلزالة الفوارق واال الرئاسية وحتديد تبعيتها مبا يتناسب

 بني مجيع وحدات القوات املسلحة ماعدا االمتيازات اليت تعتمد للقوتني اجلوية والبحرية والتسوية بينهما يف احلقوق. 
  ق بعضها بإعادة هيكلة اجليش ونسب إجراء يتعل 42دراسة اإلجراءات الفورية على صعيد اجليش واألمن وهي تقارب

 القوات املسلحة )مهمة(. 
  .اإلجراءات واآلليات الكفيلة باملساعدة إلعادة التنظيم وأبرزها إحالة من بلغوا سن التقاعد إىل التقاعد بقوة القانون 
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 امللحق الرابع
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 مقدمة:
بعد حتول الثورة إىل العمل العسكري، كان واضحًا توجه خمتلف اجلهود واإلمكانات لتحقيق نصر عسكري كامل، يؤدي إىل 

ألمنية الثورة من قبيل: إسقاط االستبداد والطائفية، إيقاف تغول األجهزة ا مبادئإسقاط النظام، يتبعه بناء دولة تتحقق فيها 
 ..إخل..تكريس اهلوية اإلسالمية املؤدية الستعادة الكرامة والعسكرية يف احلياة العامة، استقالل القضاء، احلكم الرشيد، 

بعد أن طالت الثورة، وبدا واضحاً أن احلسم العسكري الكامل قد حيتاج لسنوات، كان لزاماً على الثورة توجيه قسم أساسي من 
جهودها وإمكاناهتا إلسقاط النظام عسكرياً، ويف الوقت ذاته، توجيه قسم آخر أساسي من جهودها وإمكاناهتا لبناء مؤسسات 

 ورة آنفة الذكر.  منوذج دولة تتحقق فيها معاين الث

 إذا كان العمل العسكري هو األساس إلسقاط النظام وهدمه، فإن العمل السياسي هو األساس لبناء الدولة ومؤسساهتا. 

من هذا املنطلق، هتدف هذه الورقة لطرح أفكار عامة من أجل تفعيل عمل الثورة السياسي مبا يقود إىل بناء مؤسسات ثورية 
الثورة اليت ضحى الناس ألجلها بالغايل والنفيس، ويوظف اإلجنازات العسكرية سياسياً، وذلك بالتدرج حقيقية، ويكرس مفاهيم 
 ووفق اإلمكانات املتاحة. 
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 توصيف التعاطي السياسي للثورة: -أوالا 
يفرتض أن التعاطي السياسي للثورة قد أفرز هيئة سياسية تقود الثورة ومتثلها، ومشروعًا سياسيًا ميثل وجهة نظرها لواقع الثورة 

 ومستقبلها. لكن أي من هذه الفرضيات مل يتحقق حىت اآلن. 

 نستطيع حالياً توصيف الواقع السياسي للثورة بالصفات الثالث التالية:

وظيفها تالعسكرية منها على العمل العسكري وحتقيق إجنازات عسكرية على األرض، من دون  تركيز القوى خصوصاً  -أ
 تحقيق بعض املكاسب السياسية ذات البعد االسرتاتيجي.  ل

اتصفت خمتلف "املؤسسات" اليت أنشأهتا القوى الثورية بالصبغة اخلدمية نتيجة عدم وجود الغطاء السياسي )هيئة   -ب
 التعاطي معها بالالوعي بعقيلة "مؤقتة" حلني اسقاط النظام.  سياسية(، إضافة اىل

ييد احلياة املدنية من حاسية اليت قامت الثورة من أجلها كتمل تستطع املؤسسات والقوى الثورية تكريس املفاهيم السي  -ج
 عبياً وخارجياً.  إلدارة ش.....إخل بشكل جيعلها منوذجاً ناجحاً للسلطة وا، تغول القوى العسكرية واألمنية، احلكم الرشيد

لقد افتقدت الثورة للتوظيف السياسي للمؤسسات واألعمال الثورية، واقتصر العمل السياسي على بعض البيانات واملواقف 
والعالقات اليت تصنف ضمن "الشكليات"؛ حيث نظرت خمتلف القوى الثورية خاصة العسكرية منها إىل البعد السياسي لألعمال 

صفه تابعًا ألعمال أساسية تقوم هبا "عسكرية، خدمية، تعليمية ....إخل", وبالتايل ركزت على هذه األعمال واملؤسسات بو 
 مهملة التوظيف السياسي هلا، هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى، فإن األعمال السياسية، على قلتها، قامت هبا القوى الثورية كردة فعل على ما يطرح عليها من مبادرات 
 اآلخرون )النظام أو اجملتمع الدويل(.  هبا يقوم وأعمال

 لعل من أهم األسباب اليت أدت إىل هذا الواقع ما يلي: 

 الثوار بأمهية العمل السياسي يف إجناز أهداف الثورة. ضعف قناعة الكثري من  -أ
 ضعف اخلربة السياسية لدى الثوار.  -ب
 . 1ضعف الثقة بني السياسيني والعسكريني -ج
 افتقاد البيئة املناسبة ملمارسة العمل السياسي يف الداخل نتيجة الوضع امليداين الصعب وعدم االستقرار.  -د
 . وهو أخطرها يف تقديرناربط البناء وحتقيق أهداف الثورة بسقوط النظام الكلي،  -ه

 اخليارات املتاحة جتاه عمل الثورة السياسي:  -ثانياا 
 ثة يف هذا اجملال: نعتقد أن الثورة أمام خيارات ثال

الرتكيز على العمل العسكري فقط، حبيث تكون مجيع األعمال األخرى مهيأة له، ونقتصر على األعمال اخلدمية  اخليار األول:
الضرورية اليت ال ميكن االستغناء عنها من أجل استمرار احلياة يف املناطق احملررة. ولعلنا جند التعبري عن هذا التوجه لدى الفصائل 

                                                           
  يفرتض أن يكون التنسيق والتكامل بني الطرفني على أعلى مستوى خصوصاً بعد حتول الثورة إىل العسكرة. 1
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كسب احلاضنة الشعبية، التخفيف من معاناة الناس، ليس اآلن وقت \صوصاً،  من خالل ألفاظ ال ختطئها األذن كـ: استمالةخ
البناء وافتتاح جامعات، شراء طلقة أوىل من تعبيد طريق.... اخل. أما األعمال السياسية يف هذا اخليار، فتتمثل ضمن املكاتب 

 ى البيانات واملواقف وردود الفعل على ما يطرح من مبادرات خارجية. السياسية للفصائل عرب الرتكيز عل

ولعل أنصار هذا اخليار، يرون أنه ال انتصار للثورة السورية إال بتحقيق النصر العسكري الكامل الذي ال يتحقق إال بسقوط 
النظام، وبالتايل جيب تسخري مجيع اجلهود واإلمكانات ألجل حتقيق ذلك، حبيث ال نقوم بأعمال أخرى سياسية أو خدمية إال 

 خيدم اجلهد العسكري فقط".  "ما تضطرنا حاجة الناس إليه، ومبا

وهو الرتكيز الكبري على األعمال واملبادرات السياسية. ونعتقد أن هذا اخليار غري منطقي وغري واقعي يف ظل وجود  اخليار الثاين:
 . 1نظام كنظام األسد الذي ال يفهم إال لغة القوة، وبالتايل لن نفّصل فيه

ياسية على اخليار الثاين، بدا ذلك من خالل عدم استعداد هذه القوى لتحمل كان تركيز االئتالف والعديد من القوى الس
استحقاقات العمل املشرتك مع الفصائل، مما أبقاها عملياً أقرب إىل دائرة احلل السياسي. باملقابل، كان تركيز الفصائل العسكرية 

 وعدم اهتمامها باالخنراط يف املؤسسات السياسية.   2ةعملياً على اخليار األول، من خالل رفضها التعاطي مع املبادرات السياسي

يأخذ موقفًا وسطاً بني اخليارين السابقني، وهو الرتكيز على العمل العسكري الذي يؤدي  :-وهو ما نرجحه–اخليار الثالث 
ت وبالتدريج، تتحقق ابناء منوذج دولة وفق احلدود واإلمكانعرب ويف الوقت ذاته، استثمار ذلك سياسياا إىل حترير املناطق، 

  اه األمرين.جتمجيع املوارد املتاحة فيها األهداف اليت خرجت الثورة من أجلها، مع ما يقتضيه ذلك من توزيع اجلهود و 

يعقل أن نركز  ، فهلعديدة إضافية طول، وإسقاط النظام كامالً حيتاج إىل سنواتيقد وضع احلايل يرى أنصار هذا الرأي، بأن ال
العسكري فقط، يف ظل وجود مساحات حمررة واسعة ميكن أن نبين فيها مؤسسات سياسية تستطيع منافسة على العمل 

مؤسسات النظام احملتل )السيادية واخلدمية سواء بسواء(، اليت ميكن أن نسحب منها الشرعية تباعًا )شعبيًا وعاملياً(، وحىت ال 
أن هذا  ر )داعش وغريها( تستغل الفراغ، وتقيم مشاريعها ودوهلا، فضاًل عننرتك الفرصة أمام قوى تريد القفز على الثورة والثوا

امتة، لاللتحاق بركب والفئة الص الشكليني اخليار سيكون مثبتاً حلاضنة الثورة، وحمفزاً ألنصار املشاريع األخرى )النظام وداعش(
 ."مصلحياً" الثورة

                                                           
وحىت اآلن، أن النظام وحلفاؤه ال ميكن أن يقبلوا بأي حل سياسي عادل ومنصف حيقق انتقاالً سياسياً  1أكدت مجيع املبادرات السياسية، انطالقاً من جنيف 1

لب شعب حمقة بالتغيري، ا" وليس مطاحقيقياً، وهذا األمر طبيعي يف ظل تقييمهم ملا جيري يف سوريا بأنه "جمموعات إرهابية تريد القضاء على الدولة ومؤسساهت
 وبالتايل فالتعويل على فكرة "احلل السياسي" فقط، هو ضرب من ضروب اخليال. 

 . 2بدا ذلك واضحاً يف موقف أهم الفصائل العسكرية الرافض حملادثات جنيف 2
 . 2214كانون الثاين/يناير   22، 2صوص مؤمتر جنيفبيان للقوى الفاعلة على األرض خبينظر: 

http://halabnews.net/?p=46615
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 الرؤية الواقعية لعمل الثورة السياسي:  -ثالثاا 
ولة بالتدريج السياسي، بقصد الوصول إىل منوذج د-م هذه الرؤية على وضع اسرتاتيجية تستند إىل ثنائية العمل العسكريتقو 

الذي يراعي الواقع واإلمكانات, حبيث يضع هذا النموذج الثورة وأهدافها ضمن إطار مؤسسايت فاعل، يستطيع منافسة املشاريع 
 القائمة "النظام وداعش". 

 : 1تقدم، نستطيع رسم مالمح الرؤية العامة لعمل الثورة السياسي وفق احملددات التاليةيف ضوء ما 

 تفعيل العمل السياسي بكل أبعاده وتفاصيله من خالل ما يلي: -1
مع النظام إلهناكه سياسيًا وإيصاله اىل "حل سياسي" يؤول اىل هنايته  حملية طرح مبادرات سياسية: سواء -أ

الناجزة، وحتقيق بعض املكاسب اجلزئية أو املرحلية للثورة مثل توفري بعض اخلدمات للمواطنني لكسب مزيد 
 أو خليط بينهما.. 2للضغط على حلفاء النظام وإحراجهم دولياً  دوليةمن املشروعية والتعاطف، أو 

صفوف دين إىل اياحمل منها، وأخرى لتحويل مبادرات لتثبيت املؤيدعرب حتشيد قوى دولية مؤيدة للثورة:  -ب
 املؤيدين.

 حلفاظ علىا تكريس املفاهيم اليت قامت الثورة من أجلها يف حياة الثورة ومؤسساهتا )إسقاط االستبداد، -ج
 ، ....إخل(. ة الشعبللمجتمع، احلكم الرشيد، استقالل القضاء، سلطسلمة اهلوية امل

 توظيف اإلجنازات العسكرية سياسياً مبا يف ذلك طرح احلل السياسي.  -د
 بناء مؤسسات للثورة ومنحها الغطاء السياسي: يتطلب هذا األمر وجود هيئة سياسية، متثل الثورة مث تقودها.  -2

ه، نبدأ بتنفيذه ن وتتوفر شروطه ومتطلباتنعتقد ضرورة التعامل مع هذه احملددات وفق فقه املمكن، فما نستطيع تنفيذه اآل
وتكريسه )كمفهوم استقالل القضاء(، وما ال نستطيع تنفيذه، خنطط ونعد البيئة املناسبة اليت حتقق متطلباته وتتجاوز معوقاته 

 )احلل السياسي مثاًل(.  

 الفئات اليت يفرتض تسويق فكرة تفعيل عمل الثورة السياسي لديها:  -رابعاا 
 أهم الفئات اليت تعارض حالياً، أو على األقل ال تستشعر أمهية التوظيف السياسي ألعمال الثورة ومؤسساهتا هي: لعل من 

 الثوار العسكريون وعناصرهم.   -1
 جزء ال بأس به من احلاضنة الشعبية. -2
 قادة حمليني/ شخصيات هامة من القدوات يف اجملتمع.  -3

                                                           
ذا التقسيم ال يربط ه فصلنا بني العمل السياسي واهليئة السياسية الفرتاضنا صعوبة تشكيل هيئة سياسية متثل الثورة يف املدى املنظور والقريب، حيث نعتقد أن 1

ة" رية سيزيد من فعاليته، على عكس املؤسسات اليت ال ميكن بناءها وتفعيلها "كمؤسسات دولممارسة العمل السياسي بوجود اهليئة السياسية, وإن كان وجود األخ
 من دون وجود الغطاء السياسي.

ب هذه بجيب املالحظة هنا أنه من الواجب أن ترتص صفوف الثوار حبيث ال حيكم على اهليئة السياسية أو جملس قيادة الثورة باخليانة والعمالة بس 2
 ملبادرات. فال بد من محاية ظهر هذا اجمللس بل ودعمه بكل السبل لكي يتفرغ وهو مطمئن ملواجهة اخلصم فيبدع يف املناورات السياسية.املناورات/ا
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تسالمي سي"، الصورة اليت يأخذوهنا عن خمرجاته، بأن السياسة ستقود إىل حل اسولعل السبب يف رفضهم لفكرة "التوظيف السيا
 يضيع دماء الشهداء، وتأيت باملتسلقني الذين استغلوا الثورة ومل يضحوا ليستلموا احلكم.

العمل  للذلك نعتقد ضرورة إقناع هذه اجلهات على األقل بأمهية التوظيف السياسي للثورة، وبأن العمل السياسي مثله مث
 العسكري، يهدف إىل حتقيق أهداف الثورة.

 الفئات اليت جيب جذهبا لتفعيل عمل الثورة السياسي:  -خامساا 
ونقصد بذلك ضرورة جذب بعض الفئات، وكسب تعاطفها وتأييدها إىل جانب الثورة من أجل تفعيل العمل السياسي للثورة. 

 ولعل أهم هذه الفئات: 

 أفراداً ومؤسسات."املتقاعدون" من الثورة  -1
 ن. و النخب السياسية واملفكرون واألكادميي -2
 رجال األعمال واملستثمرين.  -3
 اإلعالميون واملؤسسات اإلعالمية.  -4
 كبار املوظفني الشرفاء يف الدولة من ضباط وقضاة. -5

 متطلبات تفعيل عمل الثورة السياسي: -سادساا 
يتطلب تفعيل عمل الثورة السياسي وجود قناعة وإرادة لدى الثوار مبختلف ختصصاهتم بأمهية العمل السياسي، وقدرته على 

 حتقيق أهداف الثورة األوىل تباعاً، إضافة إىل وجود مناطق حمررة تعمل فيها مؤسسات ثورية يف خمتلف التخصصات. 

ات ي للثورة )اإلرادة+ مناطق حمررة(، إال أنه يعرتض إجيادها العديد من التحديعلى الرغم من قلة متطلبات تفعيل العمل السياس
 لعل من أمهها: 

لدى الثوار خصوصًا العسكريني بأمهية العمل السياسي وقدرته على إحداث التغيري وحتقيق كافية عدم وجود قناعة   
 أهداف الثورة. 

 احد، األمر الذي أدى إىل التفرق والتشرذم، الذي أدىضعف الثقة بني الثوار حىت من بني أصحاب االختصاص الو  
 بدوره إىل غياب املؤسسات الثورية الفاعلة. 

 سياسة التدمري املمنهج اليت يتبعها النظام ضد املناطق احملررة.  
 ة. ر الواقع اجلغرايف احلايل للمناطق احملررة، املتمثل باالنفصال بني الشمال واجلنوب، فضالً عن وجود مناطق حماص 
 وجود بعض الفصائل العسكرية القوية اليت ترفض أي تعاطي سياسي ثوري.  
 التناقضات الدولية واإلقليمية املؤثرة على اطالق واستقرار النموذج.  

ومع ذلك، فإن جتاوز هذه التحديات ليس مبستحيل على من يبحث عن حلول جبدية وعزم، حيث تتوفر أدوات وخيارات 
 .والبدء ببناء منوذج الدولة متعددة للتغلب عليها،
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ميكن القول: إن النموذج املأمول ليس حلماً وردياً، وإمنا هدف نستطيع حتقيقه بإمكانياتنا وقدراتنا إذا أحسنا توظيفها ووجدت 
التنا  حاإلرادة وثقافة التنازل لبعضنا البعض ومبدأ مراعاة التخصص. وهذا ال يعين خلو األمر من العقبات والعوائق، بل هي يف 

 كما يف القائمة أعاله.  كثرية ومعقدة

 خمرجات تفعيل عمل الثورة السياسي:  -سابعاا 
متثل املخرجات حافزًا للعاملني يف الثورة من أجل حث اخلطى لتوظيف األعمال اليت يقومون هبا واملؤسسات اليت ينشئوهنا، 

 سياسياً. ولعل من أهم هذه املخرجات اليت ميكن حتقيقها ما يلي: 

 دستور "مؤقت" حيسم قضايا عدة مبكراً ميثل دستور الثورة، ويكون أساساً ورقماً صعباً يف أي دستور قادم لسوريا. .1
ين يصعب جتاوزه يف متب\، جتعل للثورة قطاع شعيب عريض مؤيد“إرادة شعبية تتمكن من تطبيق مفهوم "سلطان األمة .2

 خارجياً.و أي حل، داخلياً 
سوريا املستقبلي حيرس حدود األراضي احملررة، وحيرر املزيد من الرتاب السوري، وحيمل جيش وطين يكون نواة جليش  .3

 عقيدة وظيفية واضحة يرتىب عليها.
حكم حملي واسع الصالحيات ينتهج احلكم الرشيد واملشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة حيتوي /إدارة حملية .4

 قليات.كثرة األ/التخوفات يف أماكن تواجد/االحتقانات
 مرجعية واحدة يف القانون واإلجراءات. يستند إىل قضاء مستقل ونافذ .5
 عودة املهجرين وتفعيلهم يف مؤسسات الثورة واجملتمع، واستعادة "املتقاعدين" من الثورة. .6
 محاية "الثوار" مبكراً باملشروعية الشعبية قبل مالحقتهم يف املستقبل للتخلص منهم. .9
 ب مث األقرب، ويفرض نفسه باملشروعية الشعبية وباجليش املوحد وباملنطقية يف التعامل.اعرتاف دويل يبدأ باألقر  .8
 قبال رؤوس األموال لالستثمار وإعادة اإلعمار.إ .7

من اخليال، إال أن وضعها نصب أعيننا والتفكري باملكاسب اليت ستعود  اً ضرب ك أن حتقيق هذه األهداف حاليًا قد يعدال ش
يلها واقعاً معاشاً والسعي الدؤوب من أجل حتو نا، لتجاوز العقبات اليت تعرتضمناذج عملية سيلهمنا لنبدع  على الثورة بوجودها،

 ولو تدرجيياً.
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 ملخص تنفيذي: 
شهدت الثورة السورية ميالد هيئتني سياسيتني، كانت وظيفتهما حمددة بتمثيل الثورة سياسياً. هذا التخطيط النظري، كان بعيداً 
عن الواقع، فبعد أشهر من ميالد كليهما ظهر ترهلهما البنيوي، وضعف تأثريمها على الثورة وحاضنتها. ترافق ذلك مع نشوء 

ثبات حضورها إ -خصوصًا العسكرية منها–لعسكري واملدين بدأت متارس السياسة وحتاول قوى ثورية جديدة على الصعيد ا
 السياسي على الساحة. 

، كان تشكيل اهليئة العليا للمفاوضات، اليت مل ختتلف بنيتها عن بنية اجلسمني السياسيني السابقني من 2215يف أواخر عام
 ة دورها الوظيفي، واقتصاره على متثيل املعارضة يف مفاوضات احللحيث الضعف، إال أهنا اختلفت عنهما من حيث حمدودي

 السياسي.  

مل تستطع اهليئات السياسية السابقة، وال القوى الثورية الناشئة تشكيل جسم سياسي ذي بنية صلبة يعتمد على قوى املعارضة 
 السياسي. والثورة، ليشكل خرقاً حلالة املراوحة اليت أصابت الثورة على صعيد التمثيل 

حاولت هذه الورقة حتليل بنية القوى السياسية والثورية، من أجل الوقوف على تأثريها، وحتديد تلك اليت هلا األولوية يف متثيل 
 الثورة سياسياً، ووضعت معطيات بناء اهليئة السياسية املمثلة للثورة وشروطها، وقد خلصت الورقة إىل نتائج عدة، أمهها: 

 ضعف بنية األحزاب التقليدية وعزلتها عن اجملتمع الذي فقد الثقة هبا أثناء الثورة ألسباب متعددة.  -1
تراجع دور قوى احلراك السلمي، يف ظل صعود القوى العسكرية واحمللية اليت بدأت مبمارسة أنشطة سياسية رغم  -2

 ضعفها البنيوي. 
زات الس احمللية، من جهة االحرتافية واألداء املفضيان اىل اجناضعف الدور السياسي لكل من الفصائل العسكرية واجمل -3

 حقيقة تراكمية، على الرغم من الثقة اليت حيظيان هبا، مقارنة بالقوى السياسية التقليدية. 
 سيطرة قوى وأحزاب سياسية ذات بىًن تنظيمية تقليدية، وحمصورة االنتشار على اهليئات اليت يفرتض "متثيلها للثورة".  -4
 تمية إعطاء القوى العسكرية واجملالس احمللية دور فاعل يف متثيل الثورة سياسياً. ح -5
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 مقدمة: 
لكل ثورة هيئة سياسية تقودها أو متثلها، وتعرب عنها داخلياً وخارجياً من أجل إظهار قيمها ومبادئها، هذا هو منطق الثورات، 

 ومل تكن الثورة السورية لتشذ عنه.

بأشهر قليلة، شعر الثوار ومعهم القوى السياسية املعارضة حباجة الثورة هليئة سياسية متثلها وتنطق بامسها، بعد انطالق الثورة 
، الذي 2211فجرت حماوالت عدة، توجت باإلعالن يف استنبول عن تشكيل اجمللس الوطين السوري يف تشرين األول/أكتوبر 

لذي نشط الثورة، القوى الثورية ممثلة باحلراك السلمي )التنسيقيات( ا ضم إىل جانب القوى السياسية التقليدية اليت وقفت مع
 آنذاك يف تنظيم املظاهرات.

، عقد مؤمتر الدوحة الذي شارك فيه اجمللس الوطين، ليتم اإلعالن يف هنايته عن تشكيل االئتالف 2212يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ثورة جملالس احمللية إىل جانب القوى السياسية، يف ظل غياب كامل لقوى الالوطين لقوى الثورة واملعارضة مبشاركة ممثلني عن ا

 اليت كانت قد بدأت جتذب الثوار هلا بعد التحول إىل العمل املسلح.   -كمؤسسات–العسكرية 

حلل اتشكيل اهليئة العليا للمفاوضات اليت أنيط هبا مهمة متثيل املعارضة يف مفاوضات  2215شهدت الساحة يف أواخر عام
 السياسي، حيث ضمت اهليئة ألول مرة ممثلني عن الفصائل العسكرية إىل جانب ممثلني عن القوى السياسية. 

على الرغم من التأييد الذي حظي به اجمللس الوطين ومن بعده االئتالف واهليئة العليا للمفاوضات، إال أن سهام االنتقاد طالتها 
 مع مرور الزمن من جهة ضعف بنيتها، وعدم أخذ القوى الثورية حقها يف التمثيل واحلضور.  

ة، ىل عدم وجود هيئة سياسية متثل الثورة حقيقة بقواها الفاعللقد آلت األمور، بعد مضي مخس سنوات على انطالق الثورة، إ
استطاعت تطوير بنيتها لتستوعب القوى الثورية الفاعلة، وال القوى الثورية متكنت من  1فال اهليئات السياسية "املمثلة للثورة"

 امعة". "حالة وطنية جتوحيد جهودها يف إنشاء جسم سياسي يعرب عن قوى الثورة مبجموع ختصصاهتا ميكن أن ميثل 

لذلك حتاول هذه الدراسة سرب بىن القوى املوجودة يف ساحة الثورة السورية )السياسية والثورية الناشئة( لتقف على حجمها 
وتأثريها، متهيداً لوضع مقرتحات وتوصيات خبصوص هيئة سياسية متثل الثورة بقواها احلقيقية والفاعلة، من دون التعرض لتحليل 

 وممارساهتا السياسية. نشاطها 

تنبع أمهية الدراسة من حاجة الثورة امللحة لتمثيلها سياسيًا من قبل هيئة جتمع القوى احلقيقية، وما سيشكله ذلك يف حال 
حدوثه، من رافعة للثورة خصوصاً على مستوى رأب الصدع احلاصل حالياً بني القوى السياسية من جهة وبني القوى العسكرية 

 تمع احمللي من جهة أخرى. وبعض قوى اجمل

اتبعت الدراسة املنهج التحليلي الوصفي، حيث وصفت واقع القوى السياسية والثورية احلايل، واألسباب اليت أدت إليه، هبدف 
 حتديد وزهنا على الساحة، متهيداً لوضع توصيات ومقرتحات خبصوص مشاركتها يف اهليئة اليت يفرتض متثيلها للثورة. 

                                                           
  املقصود بـ "املمثلة للثورة": اجمللس الوطين السوري واالئتالف الوطين، واملقصود بالتنصيص: أنه هكذا يفرتض هبما وإن مل يكن واقعاً. 1
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ها سة بنظرة تارخيية إىل بنية األحزاب والقوى السياسية السورية، مث حبثت بنية القوى السياسية والثورية الناشئة وتأثري بدأت الدرا
يف ظل الثورة، لتستعرض بعدها جتارب اهليئات السياسية "املمثلة للثورة" من حيث البنية والتأثري، وليكون اخلتام برسم مالمح 

 الثورة الفاعلة. مشروع جلسم سياسي ميثل قوى 

نظرة تارخيية إىل بنية األحزاب والقوى السياسية: أحزاب ذات بنية ضعيفة منعزلة عن  -1
 اجملتمع

بداية ظهور النخبة السياسية السورية احلديثة، بدخول الشباب املثقف الذي  1722-1718شهدت فرتة احلكم الفيصلي 
ناء مؤسسات احلكم والدولة، إىل جانب أبناء العوائل اإلقطاعية والربجوازية من أبدرس وتعلم يف أوربا، وتأثر بالفكر القومي، إىل 

املدن، والذين استأثروا بالسياسة خالل فرتة احلكم العثماين، لتشكل هذه الرتكيبة أساس النخبة السياسية السورية يف التاريخ 
 . 1احلديث

 الوطين( يف تعلم يف أوربا قد تزعموا التيارات السياسية )ذات التوجه الليربايلإذا كان أبناء العوائل الربجوازية االقطاعية املثقف وامل
(، 1748حزب الشعب -1749احلزب الوطين  -17322الكتلة الوطنية  -1725فرتة االنتداب الفرنسي )حزب الشعب 

ارية والقومية واإلخوان ية )اليسفإن الوضع اختلف يف مخسينيات القرن العشرين لتشهد تلك الفرتة صعوداً لألحزاب األيديولوج
 .  3املسلمون(، واليت عّدت مبثابة اجملال السياسي للفئات الوسطى

تصدرت األحزاب القومية واليسارية املشهد السياسي يف سوريا ألسباب عدة، وذلك منذ مخسينيات القرن املاضي وحىت بداية 
 . 1763مارس/آذار  8سلطة بعد انقالب الستينيات، ليتوج هذا الصعود باستيالء حزب البعث على ال

إىل ما قبل انطالق الثورة  1792نوفمرب/تشرين الثاين  16لقد استقر املشهد السياسي السوري منذ انقالب حافظ األسد 
على الصورة اآلتية: حزب البعث هو القائد للمجتمع والدولة يقود جبهة وطنية تقدمية تضم  2211املباركة يف مارس/آذار 

                                                           
(، بدون تاريخ، 5) 2225رضوان زيادة، استشراف آفاق احلياة السياسية وقوى اجملتمع املدين يف سوريا، مشروع األمم املتحدة اإلمنائي، سلسلة أوراق سورية د. 1

 . 2-1ص
ن زعل باشا د بكان أغلب قادة الكتلة الوطنية من العائالت اإلقطاعية اليت متلك مساحات واسعة من األراضي الزراعية، أمثال: هاشم األتاسي، الشيخ أمح  2 

ارس اخلوري، جنيب طرش، فالرفاعي، سعد اهلل اجلابري، عبد الرمحن الكيايل، مجيل مردم بك، شكري القوتلي، الشيخ حممد خري بيك احلريري، سلطان باشا األ
 الربازي. 

( الذي كان نفوذه واضحًا يف دمشق يف أوساط التجار وبعض 1749هذه الكتلة اإلقطاعية الربجوازية تعرضت لالنقسام بعد االستقالل بني احلزب الوطين )
فوذه يف حلب ومحاة ومحص، والذي مثلَّ حماولة للمحافظة على ( الذي تركز ن1748شرائح الربجوازية الصغرية وكتل أحياء املدينة القدمية. وبني حزب الشعب )

 مصاحل اإلقطاعية والربجوازية عرب تقدمي بعض التنازالت للطبقات والفئات واالجتماعية األخرى. 
 .Institute Studies-Orient ،1/2212، ( ومدى تأثرها بالعامل األوريب1752-1722األحزاب السورية )ينظر: د.عبد اهلل حنا، 

 يف ، توفيق املديين، اجملتمع املدين والدولة السياسية8ينظر: د.رضوان زيادة، استشراف آفاق احلياة السياسية وقوى اجملتمع املدين يف سوريا، مرجع سابق، ص 3
 وما بعدها.  933، ص1779الوطن العريب، احتاد الكتاب العرب، 

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/orient-institut-studies/1-2012/hanna_parties
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اً يسارية وقومية ضعيفة. هذه الرتكيبة السياسية يف مواجهة مؤسسة عسكرية )يهيمن عليها النصرييون( تشكل عنصر التوازن أحزاب
 .  1الفعلي يف اإلدارة احمللية واألمن وتبسط نفوذاً كبرياً على جهاز احلكم املدين

نشاطها الذي يقارب مئة عام منذ تأسيس الكيان  على الرغم من تعدد اجتاهات القوى واألحزاب السياسية السورية، وامتداد
 ، أمهها: 2، فإن صفات عدة عامة تنطبق على بنيتها وتأثريها العام1718اجلمهوري السوري عام

ضعف بنية األحزاب الداخلية: األمر الذي يفسر ظاهرة االنقسامات السياسية اليت سيطرت عليها، سواء القدمية منها  -1
أ احلزب حىت تبدأ اخلالفات بني األعضاء، وتبدأ سلسلة االنشقاقات عنه، مبا يدل على ضعف أم احلديثة. فما أن ينش

 . 3الثقافة التشاركية واجلماعية بني النخب السياسية
اندفعت رع، فقدان األحزاب لربامج سياسية رصينة تقنع الشانتيجة غياب دور الربامج السياسية وتغلب النزعة الفردية:  -2

وسائل أخرى لكسب التأييد الشعيب، كاستغالل البعد اإلقليمي "احمللي" الذي حيظى به بعض األعضاء ب إىل االستعانة
. فمثاًل كان احلزب الوطين ينجح 4للحصول على األصوات بداًل من االستناد إىل إقناع الناس بفكر احلزب وبرناجمه

مر ذاته حلب ومحاة ومحص للسبب ذاته، واأليف دمشق كون غالبية أعضائه منها، وكان حزب الشعب حيقق جناحاً يف 
بسبب وجود أكرم  1758انطبق على حزب البعث عندما حصل على نسبة أصوات مرتفعة يف محاة يف انتخابات 

 . 5احلوراين
ضعف تأثريها وعزلتها عن اجملتمع: بدا ذلك منذ عهد االنتداب الفرنسي، حيث كانت النخبة السياسية من أبناء  -3

طاعية يف املدن متثل النفوذ التجاري والسياسي أكثر من متثيلها للشارع السين. وظهر هذا األمر جلياً يف العائالت اإلق
( إذ كانت غالبية األعضاء من املستقلني، ومل يتمكن 1754-1749االنتخابات احلرة اليت جرت عقب االستقالل )

صعد  ألمر ذاته، ينطبق على حزب البعث الذيأي حزب من احلصول على األغلبية اليت تؤهله لتشكيل احلكومة. وا
 . 6إىل السلطة عن طريق االنقالب العسكري بعد أن تيقن من عدم قدرته على الوصول إليها عرب صناديق االقرتاع

                                                           
 . 426، ص2228د.بشري زين العابدين، اجليش والسياسة يف سوريا، دار اجلابية، الطبعة األوىل،  1
ن فكرته األساسية وبالتايل االبتعاد عسنسرد الصفات العامة، ونوصف الواقع دون الغوص يف األسباب، ألن دراسة األخرية سيؤدي إىل تشعب البحث وإطالته،  2

 املتعلقة بدراسة بنية اهليئة السياسية املمثلة للثورة. 
حيث أن غالبية األحزاب انقسمت على نفسها بني مؤيد ومعارض، وكذلك األمر  1761برزت ظاهرة االنقسام السياسي بصورة واضحة عقب االنفصال عام 3

 خر ذلك. آلبعد إنشاء حافظ األسد للجبهة الوطنية التقدمية، حيث انقسمت غالبية األحزاب إىل قسمني: أحدمها قِبل الدخول يف اجلبهة، يف حني رفض ا
وما بعدها، إمساعيل أمحد، اخلارطة السياسية  22، 15، مرجع سابق، صاستشراف آفاق احلياة السياسية وقوى اجملتمع املدين يف سورياينظر: د.رضوان زيادة، 

 .19-13ص، 2226السورية، مركز الشرق العريب، 
شأت بعد االستقالل، ن لقد سيطرت مفاهيم العائلة والقبيلة واإلقليم والطائفة على العقل السياسي السوري، حبيث ميكن اجلزم بأن األحزاب السياسية نفسها اليت 4

خالف حول الزعامة  )التقليدية( إمنا كان يف جوهره إمنا كانت أشبه بالعائلة الكبرية خلف غطاء أيديولوجي، وأن الصراع بني األحزاب خصوصاً الوطنية الليربالية
 بني أبناء هذه العائالت. 
 .6ينظر: املرجع السابق، ص

 وما بعدها.  352، 119، د.بشري زين العابدين، اجليش والسياسة يف سوريا، مرجع سابق، ص7املرجع السابق، ص 5
، كما بلغ عدد أعضائه عند استالمه للسلطة عقب انقالب مارس/آذار 7621و 1754يف انتخابات  %14أعلى نسبة حصل عليها حزب البعث هي  6

 عضواً، مما يدل بصورة واضحة على ضعف التأييد الشعيب للحزب.  422، ما يقارب 1763
 وما بعدها. 361و 96ينظر: د.بشري زين العابدين، اجليش والسياسة يف سوريا، مرجع سابق، ص

http://www.asharqalarabi.org.uk/mushrakat/k-s.doc
http://www.asharqalarabi.org.uk/mushrakat/k-s.doc
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لقد بقي واقع األحزاب من حيث ضعف التأثري مستمراً خصوصاً يف فرتة حكم آل األسد حيث غابت السياسة عن 
حزاب نقصاً حاداً يف شعبيتها، ومن عزلة عن اجملتمع، بل وأكثر من ذلك عدم القدرة على خماطبته ، لتشهد األ1اجملتمع

 . 2والتأثري فيه
: وذلك كأقصر طريق للوصول إىل سدة احلكم، فقد كان الشعور 3االرتباط بالعسكر والتغلغل يف صفوف اجليش -4

لزج اجليش  العسكرية، مما دفع بالعديد من السياسينيالسائد لدى أغلب السياسيني بأن مفاتيح السلطة بيد املؤسسة 
 .5وتشجيع الفكر االنقاليب وتأييده 4يف أتون املعارك االنتخابية

لقد لعب السياسيون دورًا سلبيًا يف صراع املؤسسة العسكرية حيث كانوا يستخدمون العناصر املتعاونة معهم داخل 
 . 6اجليش لتصفية حسابتهم احلزبية

ضمن هذه املعطيات القاسية اليت حددت بنية القوى واألحزاب السياسية السورية ومدى تأثريها باجملتمع، واليت ترتب عليها 
طغيان روابط املناطقية والطائفية والعائلية على الرابطة األيدلوجية احلزبية، وضعف تأثري األحزاب يف احلياة العامة، فجر الشعب 

 دوها.بعد أن افتق ألحزاب املعارضةلللمجتمع و السياسة ليعيد  2211ذار السوري ثورته يف مارس/ آ

                                                           
شعب السوري، مبا يف ذلك النخب، جيهلون أمساء أحزاب اجلبهة الوطنية التقدمية وأعدادها على الرغم من أهنا مشرعة مبوجب على سبيل املثال، كان غالبية ال 1

ادة ي، وتشارك يف احلكم. واألمر ذاته ينطبق على بقية أحزاب املعارضة سواء املوجودة داخل سوريا )االحتاد االشرتاكي العريب الدميقراطي بق1793نص دستور 
ن األحزاب عسن عبد العظيم أو خارجها )اإلخوان املسلمون(، حيث كان نشاطها يقتصر على إصدار البيانات وبعض االجتماعات املعدودة ألعضائها. ناهيك ح

طي )كمال اللبواين( أو يف ااجلديدة اليت كانت تؤسس بصورة غري مشروعة يف الداخل كتحالف الوطنيني األحرار يف سوريا )مسري نشار( والتجمع الليربايل الدميقر 
البية الشعب السوري غاخلارج كحزب احلداثة والدميقراطية املوجود يف برلني، وحزب اإلصالح السوري )فريد الغادري( يف الواليات املتحدة، واليت بالكاد يعرف 

 عنها شيئاً. 
 وما بعدها.  21يا، مرجع سابق، صد.رضوان زيادة، استشراف آفاق احلياة السياسية وقوى اجملتمع املدين يف سور  2
 وما بعدها. 281و 119د.بشري زين العابدين، اجليش والسياسة يف سوريا، مرجع سابق، ص 3
، األمر الذي ساهم يف حصول حزب البعث على نسبة جيدة من األصوات 1754كما حصل عندما دعم اجليش بعض مرشحي اليسار يف محاة يف انتخابات  4

 وفوز مرشحيه.
 .11د.رضوان زيادة، استشراف آفاق احلياة السياسية وقوى اجملتمع املدين يف سوريا، مرجع سابق،  ص ينظر:

رم احلوراين بالزعيم، كبدى ذلك يف اختاذ غالبية قيادات األحزاب السياسية األيديولوجية مواقف مؤيدة ومشجعة النقالب الزعيم؛ ففضالً عن العالقة اليت ربطت أ 5
 بأرسل رسالة من سجنه يعتذر فيها عن معارضة حسين الزعيم، ويستجدي إطالق سراحه، مما اُغترب مبثابة اإلهانة حلزب البعث نفسه، أما احلز فإن ميشيل عفلق 

 . 12الشيوعي فقد بدا مؤيداً يف البداية على األقل لتخليص الشعب السوري من "الطغمة الربجوازية احلاكمة". ينظر: املرجع السابق، ص
سامي  عأكرم احلوراين خري مثال للتالعب السياسي يف شؤون املؤسسة العسكرية، فكان من ضمن املتعاونني مع حسين الزعيم لإلطاحة بالقوتلي، مث مكان   6

إلطاحة بالشيشكلي لاحلناوي خللع الزعيم. كما تعاون بصورة مؤقتة مع أديب الشيشكلي لإلطاحة باحلكومة الشعبية، وبعد ذلك تزعم احلوراين جناح املتآمرين 
 . 1754سنة

 . 281ينظر: د.بشري زين العابدين، اجليش والسياسة يف سوريا، مرجع سابق، ص
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: استمرار ضعف 2وتأثريها يف ظل الثورة 1بنية األحزاب والقوى "التقليدية والناشئة" -2
 البنية رغم عودة السياسة

، حاولت بعض القوى السياسية "التقليدية" مسايرة احلراك 2211بعد أن فجر الشعب السوري ثورته املباركة يف مارس/آذار 
الثوري، فتبنت مطالب الثورة وحاولت متثيلها، يف حني خط بعضها اآلخر مساراً سياسياً خاصاً مستقالً عن النظام وعن الثورة. 

 ت بفرز أحزاب سياسية وهيئات متارس السياسة من دون أن تأخذ شكل احلزب. يف هذا الوقت كانت الثورة قد بدأ

 بنية قوى املعارضة "التقليدية" وتأثريها يف ظل الثورة: استصحاب حالة الضعف  -2-1
 بعد انطالق الثورة بعدة أشهر بدأت ترتسم مالمح اخلارطة السياسية لقوى املعارضة السورية، لتصبح وفق التوزع التايل: 

إعالن دمشق لقوى التغيري الدميقراطي: يضم أحزاباً ليربالية وقومية وشخصيات وحركات ذات توجه إسالمي كحزب  -أ
الشعب الدميقراطي السوري وحركة العدالة والبناء وحركة االشرتاكيني العرب...إخل، وذلك بعد انسحاب األحزاب 

 .22293والقوى اليسارية وغالبية القوى القومية يف عام
 زاب اإلسالمية: وأبرزها اإلخوان املسلمون وحزب التحرير. األح -ب
، وحزب االحتاد الدميقراطي الكردي 4األحزاب والقوى السياسية الكردية: ويأيت يف مقدمتها اجمللس الوطين الكردي -ت

 الذي يعد جزءاً من هيئة التنسيق الوطنية.  
 .6والكتلة الوطنية الدميقراطية السورية 5القوى الليربالية: مثل التحالف الوطين الدميقراطي السوري -ث
هيئة التنسيق الوطنية: وتضم عددًا من القوى القومية العربية واليسارية واملاركسية والكردية وشخصيات من االجتاه  -ج

 . 7اإلسالمي الدميقراطي

 ميكن تقييم بنية األحزاب والقوى السياسية وتأثريها يف ظل الثورة مبا يلي: 

                                                           
ن املقصود بالقوى أ نقصد بالقوى السياسية التقليدية: تلك األحزاب والقوى السياسية اليت كانت موجودة، ومتارس نشاطها قبل انطالق الثورة السورية. يف حني 1

 القوى واألحزاب اليت نشأت يف ظل الثورة، ومتارس النشاط السياسي فيها سواء أخذت شكل احلزب أم مل تأخذه.  الناشئة: تلك
د املنظومة السياسية علن نتحدث عن بنية األحزاب والقوى السياسية احملسوبة على نظام األسد، حزب البعث وجبهته الوطنية التقدمية ومنظماته الشعبية، ألهنا ت 2

بنت مطالب ت دف الثورة إلسقاطها، وبالتايل سيكون احلديث حمصورًا عن القوى واألحزاب السياسية "التقليدية" احملسوبة على املعارضة، سواء تلك اليتاليت هت
 الثورة أم ال.

 .2212وسط، يوليو/متوز ، مركز كارينغي للشرق األإعالن دمشقينظر:  3
وليو/متوز ، مركز كارينغي للشرق األوسط، ياجمللس الوطين الكرديحزبًا إضافة إىل العديد من التنسيقيات الشبابية، ينظر:  16يضم اجمللس الوطين الكوردي  4

2212. 
زاب وتيارات عدة وعلى رأسها جتمع املنرب الدميقراطي، وجتمع الوطنيني األحرار، وحزب األحرار، واالئتالف الدميقراطي السوري، وتيار يشارك يف التحالف أح 5

 التغيري الوطين، وجتمع أحرار سوريا، واالحتاد السرياين السوري. 
 . 2213، اجلزيرة، مايو/أيار حالف الوطين الدميقراطي السوريالتينظر: 

قع مو . تشارك حاليًا يف االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة. ينظر 1749تعد الكتلة نفسها وريثة للكتلة الوطنية وللحزب الوطين السوري الذي نشأ يف  6
 النرتنت. على ا الكتلة

 . لوطنيةالبيان التأسيسي هليئة التنسيق اينظر  7

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48515
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48515
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48504
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48504
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/27/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.syrianbloc.com/
http://www.syrianbloc.com/
http://syrianncb.org/2011/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%8A%D8%A6%D8%A9/
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فتاح اجملتمع السوري على السياسة، مل تستطع القوى واألحزاب السياسية استغالل ذلك إلثبات على الرغم من ان -أ
وجودها، وزيادة شعبيتها، وإهناء حالة القطيعة مع اجملتمع، واليت كانت موجودة قبل الثورة. ولعل أسباباً موضوعية كثرية 

ب حتول سبة ملمارسة النشاط السياسي احلزيب بسبعدم توفر بيئة منا :ال تتعلق باألحزاب قد سامهت يف ذلك أمهها
مر الذي جعل األ ،الثورة إىل العمل املسلح، وسياسة القتل والتدمري املمنهج اليت مارسهما النظام ضد مناطق الثورة

 .1ممارسة النشاط احلزيب صعباً إن مل يكن مستحيالً 
ا الفاعلني حيث استمرار ضعف بنيتها، ووجود أعضائه مل يطرأ تغيري جوهري على بنية األحزاب والقوى السياسية، من  -ب

، واعتمادها بشكل أساسي على تاريخ بعض شخصياهتا املعروفة 3، وقلة كوادرها خصوصاً الشباب منهم2خارج سوريا
أكثر من براجمها ورؤاها السياسية، األمر الذي أدى إىل ضعف تأثريها على احلاضنة الثورية اليت مل تستعد الثقة هبا 

 بعُد. 
ساهم تبين بعض القوى السياسية لرؤى ختتلف عن مطالب الثورة، وال تنسجم معها، إىل ضعف، إن مل نقل انعدام،   -ج

تأثريها يف أحداث الثورة، كهيئة التنسيق الوطنية، اليت مل تواكب احلراك الثوري عندما حتول حنو العسكرة منادياً بإسقاط 
. األمر الذي دفع الثوار إىل املناداة بإسقاطها، والتأكيد على 4دميقراطي السلمي"النظام، وأصرت على فكرة "التغيري ال

 . 5أهنا ال متثلهم

                                                           
لتحرير ملمارسة ا حاولت بعض األحزاب االستفادة أجواء االنفتاح يف املناطق احملررة ملمارسة نشاطها وتكوين قاعدة شعبية هلا. على سبيل املثال، عاد حزب 1

حملاضرات السياسية. األمر بعض امللتقيات وا نشاطه بصورة علنية. هذا النشاط اقتصر بطريقة أو بأخرى على التوعية السياسية من خالل توزيع املنشورات وتنظيم
هلا، ويفتح هلا املدارس لتعليم االذي عاد سلباً على احلزب نتيجة قناعة الناس احلالية يف املناطق احملررة بأهنا حباجة ملن يدافع عنها ويقدم هلا اإلغاثة مبختلف أشك

 أبناءها....إخل، أكثر من حاجتها لـ "التنظري السياسي".  
ن جندهم أ ظل املالحقة والتضييق الذي مارسه األسد األب حبق املعارضني السوريني من خمتلف التيارات خصوصًا اإلسالميني منهم، كان من الطبيعي يف 2

وجود أهم  مهاجرين خارج البلد، ألن بديل ذلك كان إما القتل أو السجن. هذه احلالة استمرت مع حكم الوريث بشار، لذلك وجدنا مع انطالق الثورة
 الشخصيات السياسية املعارضة خارج سوريا، ومن كان داخل سوريا اضطر يف بداية الثورة مع القمع الذي مارسه النظام، إىل مغادرهتا. 

  ألسباب عدة: نيإذا كان وجود املعارضة السياسية مربراً لدى الشارع يف بداية الثورة للظروف اليت ذكرناها آنفاً، فإن األمر تغري يف السنتني األخريت
 وجود مناطق حمررة، ميكن ملعظم السياسيني العودة إليها واإلقامة فيها.  -1
 ا، ويصربون صربها. رغبة احلاضنة بوجود السياسيني معها، يعيشون مأساهت -2
 كموقف الفصائل العسكرية واإلعالم الثوري املتمثل بأن السياسي مثله مثل العسكري يعيش معاناة الداخل، ويضحي من أجله. وإذا مل يكن كذل -3

بنون هذا املوقف، مما يتفهو منفصل عن الواقع، وال ميثل الداخل. ساهم يف توكيد هذا املوقف بعض السياسيني الذين كانوا يظهروا على الشاشات و 
 ساهم يف ظهور شعار من ميثلين "ثوار اخلنادق ال ثوار الفنادق". 

ل التحالف الوطين خسعت غالبية القوى السياسية إىل استقطاب الطاقات الشابة السورية بعد انطالق الثورة من أجل تقوية بنيتها، وجتديد كوادرها. فمثاًل أد 3
 ته بعض تنسيقيات الثورة، ينظر: التحالف الوطين الدميقراطي السوري، اجلزيرة، مرجع سابق. وكذلك األمر بالنسبة للمجلس الوطينالدميقراطي السوري إىل تشكيال

تخاب حسام نالكردي، ينظر: اجمللس الوطين الكردي، مركز كارينغي، مرجع سابق. يف حني أنشأ اإلخوان املسلمون مكتبًا للشباب داخل هيكليتهم، وفسر ا
، لمني السوريةزعماء جدد جلماعة اإلخوان املسلغضبان نائباً للمراقب العام على أنه توجه حنو إعطاء الشباب دور قيادي داخل اجلماعة. ينظر: رافاييل لوفيفر، ا

 .2214مرب كانون األول/ نوف  12مركز كارينغي للشرق األوسط، 
. جمموعة األزمات 11-12، ص6/5/2214عمر كوش، تغريات املشهد السياسي: إشكالية التمثيل والرهانات اخلاسرة، مركز دراسات اجلمهورية الدميقراطية،  4

 .  3، ص2213 /، تشرين األول/أكتوبر،146الدولية، كل شيء إال السياسة: وضع املعارضة السياسية السورية، تقرير الشرق األوسط رقم /
مظاهرة يف حي الرحيبة يف ريف دمشق ، 8/1/2212مظاهرة يف حي احلميدية يف محاة ، 8/11/2211مظاهرة يف حي دير بعلبة يف محص ينظر:  5
 .   4/11/2211مظاهرة يف حي باب تدمر يف محص ، 7/11/2211

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=57490
https://www.youtube.com/watch?v=jN_b6ZFDsaA
https://www.youtube.com/watch?v=YgZwYbmvP-4
https://www.youtube.com/watch?v=gNlS9SIZ51U
https://www.youtube.com/watch?v=gNlS9SIZ51U
https://www.youtube.com/watch?v=gNlS9SIZ51U
https://www.youtube.com/watch?v=5lmlKjL2FtM
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نتيجة وضع الثورة وحتوهلا حنو العسكرة، وازدياد حاجات الناس يف الداخل لإلغاثة مبختلف أشكاهلا الغذائية والطبية  -د
يج ألعمال الثورية بشكل مباشر أو غري مباشر للرتو والتعليمية....إخل، اخنرطت بعض القوى السياسية يف هذه ا

ألفكارها وكسب ود احلاضنة الشعبية، مما يؤكد على وجود قناعة لدى هذه القوى بأن النشاط السياسي داخل سوريا 
 .1لن يؤدي إىل توسيع قاعدهتا على عكس تلك األعمالحالياً 

لداخل، وذلك رضة اخلارجية التقليدية من انفصامها عن احلراك الثوري يف اباحملصلة، وكنتيجة ألخطاء بنيوية وسلوكية، تعاين املعا
 ألهنا مل تنجح يف االنعتاق من إرثها التارخيي وتطوير منطلقاهتا اإليديولوجية، مما أدى إىل التعامل معها باعتبارها جزءاً من البنية

فسها  ة من النزاهة واالحرتاف، ومل تنجح يف تسويق نالسياسية اليت قامت الثورة ضدها، فهي مل تقدم حىت اآلن مناذج جيد
ني، وال التيار العارم يف الداخل يتعاطف أكثر مع املستقل كبديل ناضج عن السلطة القمعية. وتؤكد شواهد احلراك الثوري بأن

 .2يقيم اعتباراً كبرياً للسياسيني القادمني من اخلارج

 وتأثريها يف ظل الثورة: صعود القوى العسكرية واحملليةبنية القوى الثورية "السياسية الناشئة"  -2-2
بعد انطالق الثورة ظهرت احلاجة إىل تنظيم احلراك الشعيب السلمي، فشكل الناشطون هيئات وتنسيقيات "ذات طابع مدين" 

تائب العسكرية إىل كمن أجل تنظيم املظاهرات وتوحيد شعارات الثورة. مع تقدم الثورة وحتوهلا حنو العسكرة ظهرت الفصائل وال
بدأت تنحسر سلطة نظام األسد  2212جانب بعض املؤسسات واجلمعيات اليت اختصت يف اجملال اإلغاثي. يف هناية عام 

عن العديد من املناطق، وهنا بدأ تشكيل اجملالس احمللية كشكل من أشكال اإلدارة احمللية. إىل جانب هذه اجملالس، ظهرت 
 .3ى السياسية اجلديدةالعديد من األحزاب والقو 

سندرس بشكل مفصل بنية هذه اهليئات الناشئة اليت ميكن أن متارس دوراً سياسياً يف الثورة، ألهنا ستكون األساس يف بناء أي 
 جسم سياسي ميثل الثورة.  

 بنية هيئات وتنسيقيات احلراك السلمي وتأثريها: الرتاجع يف ظل عسكرة الثورة -2-2-1
، جبهد من الشباب السوري الذي كان يف غالبيته من دون خلفيات 2211تشكلت أغلب التنسيقيات يف منتصف عام 

أيديولوجية، وال ينتمي إىل أحزاب املعارضة التقليدية. وكان اهلدف من هذه التنسيقيات تنظيم املظاهرات وخمتلف فعاليات احلراك 
قيادة سياسية أو تنظيمية، ومع دخول اجليش إىل املدن، وازدياد عدد الشهداء  االحتجاجي الشعيب، الذي بدأ عفوياً من دون

 واجلرحى، وسعت هذه التنسيقيات نشاطها ليشمل العمل اإلغاثي. 

                                                           
 مثل بعض القوى اإلسالمية، حيث حتدثت الدراسة اليت أعدهتا شركة انتغرييت عن دورهم يف رابطة حوران "منظمة إغاثية".  1

 . 2، ص2214ينظر: اجملالس احمللية يف حمافظة درعا، شركة انتغرييت لألحباث والدراسات، متوز/يوليو 
 .2212، موقع مفكرة اإلسالم، مشكالت العمل السياسي وآفاق التغيريد.بشري زين العابدين، سوريا:  2
 ق جرائم النظام والتعليم. يالبد من اإلشارة إىل منظمات اجملتمع املدين اليت ازداد عددها بشكل كبري يف ظل الثورة، ولعبت دوراً أساسياً يف جماالت اإلغاثة وتوث 3

ستقاللية، لبعض أنه وعلى الرغم من الدور املهم الذي تضطلع به هذه املنظمات إال أن طبيعة عملها تقتضي ابتعادها عن السياسة؛ فمن أهم صفاهتا االيرى ا
 وتسييسها ينفي عنها هذه الصفة حكماً. لذلك جيب أن يقتصر دور هذه املنظمات على تقدمي اخلدمات.

 .16/12/2214، جملة صدى الشام، منظمات اجملتمع املدين ..النشاط اإلشكايل يف الثورة السوريةينظر: مصطفى حممد، 

http://islammemo.cc/print.aspx?id=157014
http://islammemo.cc/print.aspx?id=157014
http://sadaalshaam.net/addons/News/views/Default/Home/web/5137
http://sadaalshaam.net/addons/News/views/Default/Home/web/5137
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مع انتشار التنسيقيات يف خمتلف أرجاء سورية، برزت احلاجة إىل التنسيق بينها سواء على مستوى احملافظة أم على مستوى 
، واهليئة العامة للثورة 1هيئات وتشكيالت تضم عددًا من التنسيقيات احمللية، كاحتاد تنسيقيات الثورة الوطن ككل؛ فظهرت

 ، واجمللس األعلى لقيادة الثورة. 3، وجلان التنسيق احمللية2السورية

اين والعملي دالتنسيقيات هي الشكل التنظيمي املناسب للحراك االحتجاجي والفاعلة ميدانياً، وشكلت البديل املي كانت
ملختلف األحزاب والتنظيمات السياسية املعارضة، حيث جتاوزهتا يف العمل على األرض، ويف التنظيم والتحشيد واستخدام 

 . 4التقنيات ووسائل االتصال احلديثة

، يقيات واهليئة العامةسإذا كانت التنسيقيات قد جنحت حملياً يف تنفيذ املهام املناطة هبا، فإن املؤسسات اجلامعة هلا كاحتاد التن
فشلت يف التحول إىل كيانات مؤسساتية قادرة على التحكم والسيطرة، ومل تستطع الصمود طوياًل حىت تعرضت لالنقسامات 

مرحلة اخلمود والرتاجع مع انتقال الثورة إىل العمل املسلح،  2212، ولتدخل يف أواخر عام5واالنسحابات على مستوى القيادة
لسلمي، وحتول الكثري من التنسيقيات احمللية إىل التخصص يف أنشطة ثورية أخرى؛ حيث احنصر نشاط بعضها وضعف احلراك ا

يف األعمال اإلغاثية واإلعالمية، يف حني أن البعض اآلخر تكاد تكون انتهت كمؤسسة، وأصبح تأثريها حمصورًا باألشخاص 
 املعدودين املوجدين فيها. 

                                                           
 .2211حزيران/يونيو  1بتاريخ  احتاد تنسيقيات الثورةأسس  1
 . 2211آب/أغسطس  18بتاريخ  اهليئة العامة للثورة السوريةتأسست  2
 .2211يف منتصف عام  جلان التنسيق احملليةتأسست  3
 . 5السياسي: إشكالية التمثيل والرهانات اخلاسرة، مرجع سابق، ص عمر كوش، تغريات املشهد 4
، ومع توقف الدعم عنها أصبحت شبه منتهية، فحاليًا مجيع املكاتب متوقفة وال 2212تعرضت اهليئة العامة للثورة للعديد من االنشقاقات يف أواخر العام  5

، 25/1/2215يديرها أحد األعضاء. مقابلة مع أحد أعضاء اهليئة العامة للثورة السورية بتاريخ يوجد هلا أي نشاطات، اللهم إال وجود صفحة على الفيس بوك 
جملذوب. مقابلة مع اواألمر ذاته ينطبق على اجمللس األعلى لقيادة الثورة، الذي فقد العديد من أعضائه سواء باالنسحاب كعماد الدين رشيد أو بالفصل كفداء 

، وحىت جلان التنسيق احمللية نلحظ أن نشاطها يقتصر على صفحة فيس بوك دون املوقع، وأن 13/1/2215قيادة الثورة بتاريخ أحد أعضاء اجمللس األعلى ل
 . ومن أسباب فشل هذه اهليئات وانقسامها ما يلي: جلان التنسيق احمللية، ينظر: موقع 2212عملها اإلغاثي متوقف منذ هناية 

اختالف األعضاء يف الرؤى: فالتنسيقيات باألساس ليست تنظيمات أيديولوجية بقدر ما كانت وسائل تنظيمية للحراك السلمي، وبالتايل ضمت  -1
 تأشخاصاً ذوي رؤى خمتلفة جيمعهم رغبتهم يف التنسيق والعمل من أجل تنظيم املظاهرات واحلراك السلمي. ولكن مع مرور الوقت بدأت اخلالفا

 شيئاً فشيئاً، مما أثر على عمل هذه التنسيقيات وعلى عمل اهليئات اجلامعة هلا وكان سبباً يف حدوث االنقسامات. تظهر 
ن أضعف التواصل والتنسيق: نتيجة الوضع اجلغرايف يف سورية وصعوبة التنقل بني احملافظات بسبب سيطرة النظام آنذاك على خمتلف الطرق. ومع  -2

ض ذلك عرب استخدام وسائل االتصال االلكرتونية، إال أهنا ونتيجة تضخم العمل وأمهيته، مل تستطع هذه اآلليات حل هذه اهليئات حاولت تعوي
 مشكلة االتصال والتواصل.

 التنازع على القيادة وحب السلطة.  -3
ية اخرتاق النظام ى العديد منهم خشضعف الثقة بني األعضاء نتيجة متثيلهم حملافظات عدة، وعدم معرفتهم ببعضهم البعض، مما شكل هاجساً لد -4

 هلم. ساهم يف ذلك، دخول بعض الشخصيات إىل هذه اهليئات كممثلني عن مناطق معينة، ظهر الحقاً ضعف تأثريها، وقلة نشاطها الثوري. 
 اهليئات. تعدد مصادر التمويل، مما ساهم يف استقاللية بعض أعضاء هذه اهليئات، وعدم انضباطه بالقواعد التنظيمية هلذه  -5
 قلة اخلربة يف ممارسة األعمال اجلماعية ذات الطابع التنظيمي والسياسي.  -6

http://www.syrcu.org/bylaws/
http://www.syrcu.org/bylaws/
https://www.facebook.com/SyrianRevolutionGeneralCommission
https://www.facebook.com/SyrianRevolutionGeneralCommission
https://www.facebook.com/LCCSy
https://www.facebook.com/LCCSy
http://www.lccsyria.org/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A
http://www.lccsyria.org/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A
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 : ثقة احلاضنة رغم ضعف البنيةاللفصائل العسكرية وتأثريه ةالسياسياملكاتب بنية  -2-2-2
لعبت الفصائل، بعد حتول الثورة إىل العمل املسلح، دوراً مهماً يف اجملال السياسي، خصوصاً بعد تبين األجسام "املمثلة للثورة" 

األمر الذي دفعها إىل تشكيل مكاتب ، 1لرؤى سياسية، تراها الفصائل متناقضة مع تاريخ غالبية الشعب السوري وتوجهاته ورؤاه
 . 3تعرب بصورة أو بأخرى عن توجهات الفصيل السياسية 2وهيئات سياسية

السياسي للفصيل عدداً كبرياً من عناصر الفصيل، بل تقتصر عضويته على عدة أشخاص، ويف أحيان قليلة، املكتب ال يشمل 
االشرتاك بني "، والدفاع عن رؤيته اليت يتم وضعها يف الغالب بمهمتهم يف متثيل الفصيل "سياسياً  تنحصر عشرات األشخاص،

ادات وال يتم متثل هذه الرؤى قناعات القي غالباً  .السياسيون" -طلبة العلم الشرعي -أطراف ثالثة داخل الفصيل "العسكريون
 .4ناعهم هباوإق همتبنيها من قبل القواعد والعناصر نتيجة عدم بذل جهود من قبل السياسيني لنشرها بين

عمدت الفصائل العسكرية مؤخرًا إىل تشكيل هيئة سياسية ضمن هيكلية جملس قيادة الثورة السورية الذي ضم ما يقارب 
، وقد اقتصرت عضوية اجمللس على الفصائل العسكرية، إذ رفض 5/ فصيل من أهم الفصائل العاملة على األرض السورية122/

 :6ل ممثلي القوى السياسية إىل اهليئة السياسية لعدة أسباب أمههاممثلوها يف اللجنة التحضريية إدخا

صعوبة حتقيق التوافق، وتنظيم القوى املشاركة يف ظل وجود عدد كبري من الفصائل والقوى، خصوصًا وأن الفصائل  -أ
 لسياسية!.ااملشاركة كانت قد استمرت أكثر من ثالثة أشهر حىت وصلت إىل توافق، فكيف إذا دخل ممثلو القوى 

 نظرة غالبية الفصائل إىل السياسيني على أهنم "وصوليون" يريدون "قطف الثمرة" من دون أن يضحوا.  -ب
عدم استعداد الفصائل وفق واقعها احلايل على العمل يف مؤسسة أو هيئة سياسية تتشابه تركيبتها وبنيتها مع األجسام  -ج

 ممثلني عن األقليات الدينية وعن تيارات سياسية علمانية.  السياسية احلالية "املمثلة للثورة"، من حيث وجود 

 يعد استبعاد القوى السياسية وممثلي القوى املدنية عن املشاركة يف اهليئة السياسية للمجلس، سلبية رئيسة يف تشكيل هذه اهليئة.
لها لثورة، قد ملكت احلق يف املشاركة بتمثينتيجة تضحياهتا ودفاعها عن ا 7فإذا كانت الفصائل، مبا حتوزه من ثقة احلاضنة الثورية

                                                           
يق اليت أصدرهتا الفصائل ثجاء يف املادة األوىل من رؤية االئتالف السياسية ومبادئه األساسية أن "سورية دولة مدنية دميقراطية تعددية"، يف حني أن خمتلف املوا 1

وار سوريا....إخل( ي حلركة حزم ميثاق جبهة ثامليثاق السياس -ميثاق االحتاد اإلسالمي ألجناد الشام -ميثاق اجلبهة اإلسالمية -العسكرية )ميثاق الشرف الثوري
ببعدها اإليديولوجي  ةيتراوحت نصوصها بني التصريح بإقامة دولة إسالمية، أو دولة القانون والعدالة مبرجعية إسالمية، ما يعين رفضها لفكرة الدولة الدميقراط

 العقدي الذي يعطي حق التشريع للشعب ونوابه.
 . 2214نوفمرب/تشرين الثاين  27ية التابعة جمللس قيادة الثورة الذي مت اإلعالن عنه يف كان آخرها اهليئة السياس  2
ألوية صقور الشام الذي وقعته أبرز الفصائل كحركة أحرار الشام ولواء اإلسالم و  /1البيان رقم /من أبرز الوثائق السياسية اليت صدرت عن الفصائل العسكرية:  3

بيان الفصائل و  ولواء التوحيد وجبهة النصرة وجتمع استقم كما أمرت وكتائب نور الدين الزنكي، والذي أكد عدم االعرتاف باالئتالف كممثل للشعب السوري،
 . وميثاق الشرف الثوري، 2العسكرية برفض حضور مؤمتر جنيف

ح والدفاع عن وهذه قاعدة تنطبق على كثري من الفصائل العسكرية، وهي تتوافق مع طبيعة تكوين الفصائل ومهمتها. فالغاية من وجود الفصائل هي محل السال 4
ىل الفصيل يكون بناء على دراسة وقناعة بأدائه العسكري ووجوده على األرض أكثر من قناعته مبشروعه ورؤيته السياسية، الناس، وبالتايل فإن انضمام العناصر إ

 إن وجدت. 
 . مبادرة "واعتصموا" اليت أسست لتشكيل جملس قيادة الثورة السوريةينظر:  5
 . 8/3/2215لقاء مع ممثل أحد الفصائل العسكرية يف مبادرة واعتصموا بتاريخ  6
دمشق.  بجيادل البعض يف هذه النتيجة، مستداًل على ذلك خبروج العديد من املظاهرات واألصوات الواقفة ضد الفصائل كما حدث يف بعض املناطق كجنو  7

 ريق املسوح واستطالعات الرأي احملايدة. من وجهة نظرنا، األمر حيتاج إىل حتري واستقصاء عن ط

http://hadathmc.com/?p=166
http://halabnews.com/news/46615
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https://twitter.com/islamic_front/status/467653624165072898
https://twitter.com/islamic_front/status/467653624165072898
https://www.facebook.com/waitasemo
https://www.facebook.com/waitasemo
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سياسياً، فإن هذا ال يعين انفرادها يف ذلك. فالثورة حبراكها املدين والسياسي ال تقل أمهية عن العسكري، وإن مل تكن توازه 
 سياسة".  لحالياً. فضالً عن أن حصر متثيل الثورة سياسياً مبمثلي الفصائل يتناقض مع مبدأ "عدم تدخل العسكريني يف ا

ال شك بأن ثقة احلاضنة الثورية اليت حيظى هبا الفصيل، والنابعة من تضحياته ودفاعه عنها، متنحه وقيادته العسكرية والسياسية 
قبوالً جيداً لديها، وبالتايل القدرة على التأثري فيها أكثر من أية جهة أخرى. ومع ذلك تبقى هذه الثقة مرتبطة بالتضحيات أكثر 

 اعة باألفكار السياسية والتوجهات اليت يطرحها الفصيل.منها قن

 لقد اتسمت بنية املكاتب السياسية للفصائل، مبا فيها اهليئة السياسية جمللس قيادة الثورة بصفات عدة أمهها: 

 قلة الكوادر السياسية العاملة لدى الفصائل وضعف خربهتا.  -أ
 . 1غلبة الطابع املناطقي على غريه من االعتبارات -ب
 سيطرة القادة العسكريني على القرار السياسي للفصيل، نتيجة ضعف ثقتهم مبمثليهم السياسيني.  -ج

ومع كل ما سبق، ال يبدو أن أحدا يف الساحة الثورية جيادل يف أحقية مشاركة الفصائل العسكرية عرب ممثليها السياسيني يف أي 
 . 2ية وقلة أعضائهاوالثقة اليت حتظى هبا، رغم ضعف بنية مكاتبها السياسهيئة سياسية متثل الثورة بنسبة عادلة توازي تضحياهتا 

 بنية اجملالس احمللية وتأثريها: االستفادة من وجود اهليئة الناخبة -2-2-3
عندما ظهرت اجملالس احمللية يف املناطق احملررة لسد الفراغ اخلدمي الذي خلفه انسحاب النظام، كان من املستغرب أن خيصص 

. ولكن مثة أسباب عدة دفعت الثوار إىل ذلك منها: ضرورة إجياد وسيلة لتمثيل 3ليتها ملمارسة النشاط السياسيمكتب يف هيك
اجملتمعات الشعبية احمللية اليت كان هلا الفضل يف إشعال فتيل الثورة، خصوصاً بعد حتوهلا إىل العسكرة، وتراجع دور التنسيقيات 

ار املكتب جود أحزاب وقوى سياسية يثق الشارع هبا، ليفوضها بتمثيله وقيادته، فضالً عن اعتباحمللية وانتهاء الكثري منها، وعدم و 
السياسي داخل اجمللس مبثابة املمثل السياسي للمنطقة املوجود فيها، والذي يعرب عن توجهات أبنائها وأرائهم جتاه القضايا 

 .   4السياسية املستجدة

                                                           
شات املتعلقة باملناطق ناقبدى ذلك واضحاً أثناء مداوالت جملس قيادة الثورة، فعلى الرغم من أن النقاشات ذات الطابع األيديولوجي مل تأخذ وقتاً طوياًل، فإن امل 1

يل الفالين يل الواحد ينقسمون على أنفسهم تبعاً للمنطقة التابعني هلا، فكان ممثل الفصوحصة كل جبهة داخل اجمللس، أخذت وقتاً أطول بكثري، وكان ممثلو الفص
 . 8/3/2215يقف إىل جانب ممثل فصيل آخر من حمافظته ضد ممثل فصيله يف حمافظة أخرى. مقابلة مع أحد ممثلي الفصائل يف مبادرة "واعتصموا" بتاريخ 

لهم ة العالقة بني الفصائل وممثليها السياسيني، وضرورة انفصال املمثلني عن فصائلهم تنظيمياً من أجل ضمان عدم تدخقد يثري البعض تساؤالً متعلقاً عن ماهي 2
 بالسياسة. 

حلسم  سالح كوسيلةلعلى الرغم من وجاهة هذا التوجه، بسبب املخاوف املرتتبة من ارتباط السياسيني بالعسكريني، وما ميكن أن ينجم عنه من هتديد باستخدام ا
العالقة يف احلياة  هاخلالفات السياسية، وفتح اجملال الستمرار حتكم العسكريني بالسياسة، وعدم مراعاة فكرة ختصص كل فريق مبجاله، إال أنه ونتيجة وجود هذ

، يتطلب األمر القبول هبا حالياً لثقتهم بالسياسينيالسياسية السورية منذ زمن بعيد، وانتشارها يف ممارسات الفصائل العسكرية الثورية، إضافة إىل افتقاد العسكريني 
 ريثما ينتشر قدر كاف من الوعي السياسي بني الثوار، ويثبت السياسيون حسن نواياهم وإدارهتم للملفات السياسية. 

 الذي يضم مكتباً سياسياً، موقع جملس حمافظة حلب احلرة.  حلب احلرة تشكيل املكتب التنفيذي جمللس حمافظةينظر على سبيل املثال  3
جملس حمافظة حلب احلرة  بيانيبدو ذلك واضحًا من البيانات السياسية اليت تصدر عن املكاتب السياسية التابعة للمجالس احمللية، ينظر على سبيل املثال:  4

 .4/8/2214بتاريخ  بيان جملس حمافظة محص خبصوص استهداف املدنيني السوريني يف عرسال، اهلجمات األجنبية علی سورية حول

http://aleppogov.com/?p=2767
http://aleppogov.com/?p=2750
http://aleppogov.com/?p=2750
https://www.facebook.com/HomsCouncil
https://www.facebook.com/HomsCouncil
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سي استثنائي "غري حزيب"، وتكرس ذلك من خالل وجود ممثلني عن اجملالس احمللية يف دور سياب القيامحاولت هذه املكاتب 
، لكنها عانت من بنية ضعيفة نتيجة افتقادها خلربات سياسية، 2الذي يفرتض أنه "املمثل السياسي للثورة" 1االئتالف الوطين

ج تارة عن طريقة األحيان، إضافة إىل ضعف شرعيتها الناتوقلة عدد أعضائها، وضعف تأثريها على جمتمعاهتا احمللية يف كثري من 
التشكيل )االنتخاب أو التوافق أو التعيني( وعن األداء تارة أخرى؛ فمن املؤكد أن اجمللس الذي يتشكل باالنتخاب ويكون أداؤه 

 .  3جيداً حيظى بشرعية جيدة والعكس بالعكس

رها يف يف تشكيالت اجملالس احمللية اليت عادت لوظيفتها الرئيسة، واحنصر دو يف اآلونة األخرية مت االستغناء عن هذه املكاتب 
 اجملال اخلدمي؛ وذلك بسبب إحلاق اجملالس احمللية بوزارة اإلدارة احمللية يف احلكومة املؤقتة، األمر الذي مل يعد ينفع معه أن متارس

 . 4أي دور سياسي

أفضل صيغة متاحة ميكن من خالهلا متثيل اجملتمعات احمللية سياسياً؛  5يئة الناخبة"مهما يكن، تبقى اجملالس احمللية وآلياهتا "اهل
ألهنا حاليًا هي املؤسسات الوحيدة اليت تعرب عن إرادة شعبية سواء باالنتخاب أو التوافق، يف ظل عدم قدرة األحزاب على 

 ممارسة نشاطها داخل سوريا. 

ظة )اليت تضم اختيار ممثليها داخل اهليئة السياسية، عرب متكني اهليئة الناخبة يف احملاف لذلك، نوصي بتمكني اجملتمعات احمللية من
، باآللية ذاهتا اليت يتم عربها 6ممثلي اجملالس احمللية عن املدن والبلدات داخلها( من اختيار ممثل احملافظة، كلما كان ذلك ممكناً 

 تخب ممثالً عن اهليئة الناخبة وليس عن اجمللس احمللي. انتخاب رئيس جملس احملافظة، حبيث يكون الشخص املن

                                                           
ذا املشروع، ماعان جمموعات من الناشطني املهتمني هبنود اإلشارة هنا إىل عقد اجتماعني حتت عنوان "اجملالس احمللية" قبل تشكيل االئتالف، حيث ضم االجت 1

 وكانت الغاية منهما هي التحضري لتشكيل اجملالس احمللية يف احملافظات السورية وتطويرها. 
، لقاء مع 6/3/2215خ ، ولقاء مع أحد أعضاء اجمللس األعلى لقيادة الثورة بتاري9/3/2215مقابلة مع أحد أعضاء االئتالف عن كتلة اجملالس احمللية بتاريخ 

 . 6/3/2215أحد األعضاء السابقني يف جملس قيادة الثورة يف إدلب واملكلف بإدارة ملف اجملالس احمللية آنذاك، بتاريخ 
 / مقعداً للمجالس احمللية داخل االئتالف الوطين.14خصص / 2
حيث عربت نسبة  11/7/2214تقييم جتربة اجملالس احمللية الناشئة بتاريخ ينظر: استطالع الرأي الذي أجرته مؤسسة صدى لألحباث واستطالع الرأي عن   3

 ، مؤسسة صدى.استطالع رأي حول تقييم جتربة اجملالس احمللية الناشئةعن ضعف قبوهلا بأعضاء اجملالس احمللية احلالية.  47%
أدت إىل ضعف شرعية اجملالس احمللية بشكل عام، يتعلق بعضها بطريقة التشكيل وبعضها اآلخر باألداء. ولكن من املهم  نود اإلشارة هنا إىل وجود أسباب عديدة

 التأكيد على أنه ال ميكن إطالق حكم عام على مجيع اجملالس احمللية، لتفاوهتا يف الكفاءة والتماسك والتنظيم.  
 . 9/3/2215هذا ما أكده أحد املوظفني الرئيسني يف وزارة اإلدارة احمللية، مقابلة عن طريق اهلاتف بتاريخ  4
، تضم اهليئة الناخبة مجيع املواطنني املسجلني يف قيود سجل األحوال املدنية 2214/ لعام 1/ من الالئحة التنفيذية املؤقتة لإلدارة احمللية رقم /12مبوجب املادة / 5

 إلدارية للمجلس احمللي. ا للمجلس احمللي. هذا هو األصل، واستثناء، جيوز أن تقتصر اهليئة الناخبة على ممثلني عن القوى والفعاليات الثورية العاملة ضمن احلدود
هة اليت حيق هلا طلب غالقه يف ظل عدم حتديد اجليف لقاء مع أحد ممثلي اجملالس احمللية داخل االئتالف أكد أن تطبيق "آلية االستبدال" ستفتح جماالً ال ميكن إ 6

والرقة ودمشق وطرطوس  رذلك. هل هي اجملالس الفرعية أم اهليئة الناخبة أم املكتب التنفيذي؟ خصوصاً وأنه ال ميكن تشكيل بعض اجملالس حالياً كما يف دير الزو 
 . 6/3/2215...إخل. مقابلة على الويبكس بتاريخ 

ها؛ يه ينطبق على احملافظات اليت يتعذر فيها تشكيل اهليئة الناخبة، أما تلك اليت يتاح هلا ذلك، فيجب إتاحة الفرصة أمامها الستبدال ممثلنعتقد أن ما سبق ذكر 
لى صندوق االقرتاع كآلية ع دألن هذا األمر سيزيد من شرعية الكيان السياسي، ويعطي الناس دافعاً جديداً لالهتمام باهليئة الناخبة، ويدرهبم تدرجيياً على االعتما

 النتخاب املمثلني السياسيني.

http://www.sadasy.org/
http://www.sadasy.org/
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 وتأثريها: ضعف متوقع يف مرحلة التأسيس 1بنية القوى السياسية الثورية -2-2-4
ا نتيجة فشل القوى السياسية "التقليدية" يف التواصل مع الداخل، ومتثيل الثورة فضالً عن قيادهتا، بسبب ضعف بنيتها، وانفصاهل

بصورة –ة، وعدم امتالكها لرؤية سياسية ناضجة ميكن أن تقنع الشارع الذي فقد الثقة هبا، اندفع عن الشعب لعقود طويل
املثقفون والناشطون، إىل البحث عن صيغ سياسية مناسبة لتنظيم جهودهم والتعبري عن رؤاهم، لتشهد الساحة السياسية  -رئيسة

 .2والتوجهاتة من خمتلف التيارات ينشوء العديد من التشكيالت السياس

على الرغم من العدد الكبري للحركات والتجمعات واألحزاب اليت يعلن عنها تباعاً، مل تتمكن من إثبات حضورها السياسي 
على خريطة الثورة. ومع االقرار بصعوبة قياس مدى القابلية الشعبية هلذه التجمعات فإن التحدي احلقيقي هلا يبدأ عرب تقوية 

ع اإلشارة إىل أن فرص التيارات اليت تنشأ أو نشأت خارج احلدود يف النجاح، هي أقل من غريها سواء جذورها يف اجملتمع. م
 .3اليت تبلورت أفكارها أو اليت ملا تتبلور بعد

متيزت هذه األحزاب بوجود بعض الناشطني واملستقلني إىل جانب بعض املثقفني الذين كانوا خارج سوريا غالباً، ولكن هذا مل 
نيتها العامة اليت اتصفت بالضعف؛ حلداثة التكوين وقلة األعضاء، واستحالة ممارسة النشاط السياسي داخل سوريا، مما يقِو ب

 أوهن تأثريها على احلراك العام الذي مل يثق هبا بعد. 

وريا، عرب ستستطيع هذه القوى يف الوقت القريب إثبات حضورها، ويف ظل عدم القدرة على ممارسة النشاط السياسي داخل 
 أحد أمرين: 

األول: اخلروج عن طابعها السياسي، وممارسة أنشطة ثورية ميكن أن تكسبها تأييداً شعبياً، كممارسة النشاط اإلغاثي، وهذا ما 
 . 4سلكته بعض األحزاب السياسية فعالً 

قت وبأقل اخلسائر. النظام بأقصر و  الثاين: التقدم مبشاريع وأفكار سياسية تساهم يف إجناح الثورة، وحتقيق هدفها يف إسقاط
 وهذا السبيل ما حتتاجه األحزاب والثورة بآن معاً لألسباب التالية:

 هذا النشاط يتناسب وطابع األحزاب السياسي. -أ
 وجود هيئات ومنظمات ثورية ختصصت يف مجيع األنشطة الثورية اإلغاثية والعسكرية واإلعالمية ....إخل. -ب
ذي حتتاجه ، ويتناقض مع مبدأ التخصص واالحرتاف الورية يتناقض مع طبيعتها ووظيفتهاممارسة األحزاب لنشاطات ث -ج

  الثورة. 

                                                           
 نقصد بالثورية: وقت الثورة؛ أي األحزاب والقوى السياسية اليت تكونت وتأسست أثناء الثورة.  1
احلزب الثوري ، "حزب العدالة السوري "حتت التأسيس، حزب اجلمهورية، تيار العدالة الوطين"وعد"،  احلزب الوطين للعدالة والدستورينظر على سبيل املثال:  2

 . تيار التغيري الوطين، تيار بناء الدولة السورية، السوري
 .32/12/2213، مركز سورية للبحوث والدراسات، االرهاصات السياسية الناشئة يف مرحلة الثورة السورية 3
، حيث يوجد بصفحة قيادة احلز وهذا ما جلأ إليه احلزب الوطين للعدالة والدستور "وعد" عندما خصص مكتباً ملمارسة األنشطة اإلغاثية، ينظر: موقع احلزب،  4

 يف هيكلية قيادة احلزب مكتب إغاثي. 

http://www.wadsy.org/
http://www.wadsy.org/
http://adalah-syria.org/
http://adalah-syria.org/
http://www.rp-syria.com/definition
http://www.rp-syria.com/definition
https://www.facebook.com/adalahparty/info?tab=page_info
https://www.facebook.com/adalahparty/info?tab=page_info
https://www.facebook.com/syrian.r.party/timeline
https://www.facebook.com/syrian.r.party/timeline
https://www.facebook.com/syrian.r.party/timeline
https://www.facebook.com/Tayyar.Syria
https://www.facebook.com/Tayyar.Syria
https://www.facebook.com/NationalChangeCurrent.FreeSyria/info
https://www.facebook.com/NationalChangeCurrent.FreeSyria/info
http://www.syriasc.net/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2/216-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.syriasc.net/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2/216-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.wadsy.org/?page_id=3169


 امللحقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

666 
 

 بنية اهليئات السياسية "املمثلة للثورة" وتأثريها: هيئات ثورية حباجة لفاعلية الثوار -3
دية" وعدد من ية "التقليبعد انطالق الثورة برزت احلاجة إىل وجود هيئة سياسية متثلها وتقودها، فتداعت القوى السياس

 الشخصيات الوطنية املعارضة مبشاركة من ناشطي التنسيقيات ومنظمي احلراك املدين، لتشكيل اجمللس الوطين. 

بعد مضي ما يقارب العام على تشكيل اجمللس، ونتيجة ألسباب متعددة، تأسس االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة ليكون 
  الذي أصبح جزءاً فاعاًل فيه. بديالً عن اجمللس الوطين

 لتكوناهليئة العليا للمفاوضات  ، تشكلت2215بعد عودة احلديث عن ضرورة إجياد حل سياسي للثورة يف منتصف عام
 . ترتق لتمثيل الثورةحمددة بتمثيل الثورة يف مفاوضات احلل السياسي من دون أن وظيفتها 

 سنبني بنية هذه اهليئات ومدى تأثريها على أحداث الثورة، لنخرج مبقارنة بينهما. 

 بنية اجمللس الوطين وتأثريه: السياسيون وضياع الفرصة األوىل -3-1
، طيفاً واسعاً من كتل املعارضة التقليدية على رأسها اإلخوان 2211تشرين األول/أكتوبر  2ضم اجمللس الوطين الذي تشكل يف 

والعديد من  1ن وإعالن دمشق، إضافة إىل احلراك الثوري ممثاًل بـ )اجمللس األعلى لقيادة الثورة وجلان التنسيق احمللية(املسلمو 
 %42من املقاعد، أعطي ثلثاها ) %62الشخصيات الوطنية املستقلة، وذلك وفق آلية "التوافق". وقد خصص للداخل نسبة 

 .2وشباب الثورةمن مقاعد اجمللس الكلية( للحراك الثوري 

بـ  2211تشرين األول/ أكتوبر  9اكتسب اجمللس زمخاً شعبياً لدى تشكيله، وبدى ذلك واضحاً عندما مسى الناشطون مجعة 
 "اجمللس الوطين ميثلين"، إضافة إىل الرتحيب الذي القاه على املستوى الدويل. 

 للشعب السوري" ام تقريباً، وهي املدة اليت اعترب فيها "ممثالً من خالل حتليل بنية اجمللس وهيكليته، ودراسة تأثريه على مدى ع
 من الناحية النظرية على األقل، ميكن وضع امللحوظات التالية: 

على الرغم من اجلهود اليت بذهلا اجمللس لتوسيع قاعدته إال أنه فشل يف ضم أية قوى جديدة إليه؛ فلم ينجح يف ضم  -أ
بعد حتول الثورة  2212قي للفصائل والكتائب اليت ظهر تأثريها بقوة يف بداية عام القادة احملليني وإجياد متثيل حقي

 . 3حنو العمل املسلح
                                                           

ان لكل هيئة كشارك اجمللس األعلى واهليئة العامة وجلان التنسيق يف االجتماعات التحضريية اليت سبقت إعالن تشكيل اجمللس، ومبوجب االتفاق األساسي   1
العامة للثورة نتيجة خالفات بني  يئة/ ممثل. مسى اجمللس األعلى ممثليه فوراً، أما جلان التنسيق فلم تستكمل أمساءها إال بعد سنة تقريباً، يف حني انسحبت اهل15/

/ من احلراك الثوري من غري احملسوبني على اجمللس 15أعضائها، مما استدعى تشكيل جلنة من احلراك الثوري شارك فيها اإلخوان املسلمون لتسمية األعضاء /
 .  31/1/2215األعلى وجلان التنسيق. مقابلة مع أحد أعضاء اجمللس الوطين بتاريخ 

 .اجمللس الوطين السوري على الفيس بوكة صفح 2
، جمموعة األزمات الدولية، كل شيء إال السياسة، مرجع سابق، 12عمر كوش، تغريات املشهد السياسي: إشكالية التمثيل والرهانات اخلاسرة، مرجع سابق، ص 3

 .2213، مركز كارينغي للشرق األوسط، نيسان/إبريل املعارضة السورية ومشكلة القيادةيد الصايغ، ، يز 2ص
يني يف السياسة، ورة عدم تدخل العسكر نعتقد أن من أهم األسباب اليت دفعت سياسي اجمللس الوطين لعدم ضم القادة العسكريني، هي نظرهتم "املثالية" بضر 

طويلة من املمارسة  ةوحصر العمل السياسي الثوري بالسياسيني، متناسني الواقع الذي تعيشه الثورة، وبأن تطبيق هذه القاعدة حيتاج إىل وجود وعي سياسي وجترب
 السياسية، يفتقدها الواقع السوري والعريب بشكل عام. 

https://www.facebook.com/TheSyrianNationalCouncil/notes
https://www.facebook.com/TheSyrianNationalCouncil/notes
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=51412
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=51412
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سيطرة القوى واألحزاب التقليدية، واليت يقيم غالبية أعضائها خارج سوريا، على مراكز القيادة والقرار داخل اجمللس،  -ب
، 1ةالنشطاء، على نسبة تفوق النصف من املناصب القيادي على الرغم من أنه يفرتض نظرياً، حيازة الداخل، خصوصاً 

، 3، وكثرة األشخاص املستقلني2وذلك بسبب ضعف تنظيم قوى احلراك الثوري الناتج عن تعدد الكتل والتنسيقيات
 إضافة إىل ضعف اخلربة.  

عرتاف الدول أكثر من ا تناقص تأثري اجمللس الوطين تدرجييًا يف الداخل نتيجة تركيزه على كسب الشرعية عن طريق -ج
حرصه على بناء سلطته ومؤسساته يف الداخل. إضافة إىل أسباب أخرى يتعلق أغلبها بسوء األداء وضعف متثيل 
الثوار، خصوصاً بعد حتول الثورة إىل العمل املسلح، وما رافق ذلك من تراجع لدور التنسيقيات وهيئات احلراك السلمي 

 س األعلى لقيادة الثورة...إخل(. )كاهليئة العامة للثورة واجملل

 بنية االئتالف الوطين وتأثريه: اإلصرار على أخطاء األمس -3-2
هيئة أوسع متثل الثورة والقوى السياسية املعارضة وتتصل بالثوار على األرض وتوحد جهودهم، تلك هي الغاية من تشكيل 

، ليحل حمل اجمللس الوطين، ويصبح 22124/نوفمرب االئتالف الوطين الذي أعلن عنه عقب اجتماع الدوحة يف تشرين الثاين
 اهليئة السياسية اليت "متثل الثورة". 

تشرين الثاين/نوفمرب  16وكسابقه استفاد االئتالف يف البداية من الدعم الشعيب الذي ُعرب عنه من خالل مظاهرات مجعة 
والدويل به، والذي جتسد بصدور العديد من القرارات  ، إضافة إىل الرتحيب العريب5، اليت مسيت "دعم االئتالف الوطين"2212

 . 6الدولية باعتبار االئتالف "ممثاًل شرعياً للشعب السوري"

                                                           
 ة أول مكتب تنفيذي للمجلس، حيث حصل احلراك الثوري على مقعد واحد من أصل أحد عشر مقعداً. للتوسع ينظر: بدى ذلك واضحاً يف تركيب 1

Aron Lund, “Divided They Stand: an Overview of Syria’s Political Opposition Factions”, Foundation 
for European Progressive Studies, May 2012, p.p38-42. 

ميثل تنازالً عن  يهذا األمر أحد أعضاء اجمللس الوطين عن احلراك الثوري بقوله: " استطاعت قوى احلراك الثوري منع اجمللس الوطين من اختاذ أي قرار سياس ويؤكد
السياسية، ومل  ناصب إىل القوىثوابت الثورة، هذا من ناحية القرار السياسي. ولكن كعمل سياسي على مستوى األجهزة والقيادات واملكاتب، ذهبت غالبية امل

 . 31/1/2215". مقابلة بتاريخ %22حيصل الثوار سوى على نسبة بسيطة قد ال تصل إىل 
 بلغ عدد التنسيقيات والتجمعات املمثلة للحراك الثوري داخل اجمللس الوطين بعد التوسع األخري إحدى وثالثون. 2
، وإذا أضفنا هلم الشخصيات املستقلة واليت %7/، بنسبة تقارب 418/ عضو من /39بعد التوسع األخري /بلغ عدد النشطاء املستقلني األعضاء يف اجمللس  3

؛ أي الربع. وبالتايل سيكون من الطبيعي يف %25، تصبح نسبة األعضاء املوجودين داخل اجمللس بدون مؤسسة أو كتلة حوايل %14.83/ بنسبة 62عددها /
 حزاب على اجمللس. ظل هكذا تركيبة سيطرة الكتل واأل

 أهم األهداف اليت سعى االئتالف الوطين لتحقيقه هو: "توحيد دعم القيادة املشرتكة للمجالس العسكرية الثورية واجليش احلر".  4
مظاهرة يف ، 16/11/2212مظاهرة يف حي الوعر يف مدينة محص ، 16/11/2212لب مظاهرة يف مدينة كفرنبل يف حمافظة إدينظر على سبيل املثال:  5

 .   16/11/2212مدينة الباب يف حمافظة حلب 
 69/262، وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 6/3/2213 -4ج–( 137د.ع ) -9575ينظر: قرار جملس اجلامعة العربية على املستوى الوزاري رقم  6

قوى الالزمة لعملية لالذي مل يعرتف باالئتالف كممثل شرعي، وإمنا رحب به "باعتباره يضم احملاورين الذين ميثلون فعليًا تلك ا 2213أيار/مايو  15تاريخ 
 االنتقال السياسي". 

http://www.youtube.com/watch?v=i1PSy-zJz2E
https://www.youtube.com/watch?v=VChNonmnlzI
https://www.youtube.com/watch?v=RQoz9n5GRUE
https://www.youtube.com/watch?v=RQoz9n5GRUE
https://www.youtube.com/watch?v=RQoz9n5GRUE
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/ مقعداً ملمثلي اجملالس 14يف ذلك الوقت، فإن ختصيص / 63على الرغم من منح اجمللس الوطين ثلث مقاعد االئتالف البالغة 
مة للثورة السورية وجلان التنسيق احمللية، وانتخاب رئيس االئتالف ونائبه منهم؛ )معاذ ومقعد واحد لكل من اهليئة العا 1احمللية

، 2اخلطيب من كتلة اجملالس احمللية، وسهري األتاسي من اهليئة العامة للثورة السورية(، أعطى مؤشراً على وجود نفوذ أكرب للنشطاء
اسم، لتني رئيستني مل يكن فيهما ملمثلي احلراك الثوري أثر قيادي حلكن سرعان ما تبدد هذا األمر مع انقسام االئتالف إىل كت

ومع فقدان الشخصيتني القياديتني يف االئتالف )معاذ اخلطيب وسهري األتاسي( لوزهنما السياسي نتيجة افتقارمها لدعم كتلة 
 .3سياسية

الً من تكريس البه بتوسيع قاعدته، وبدمل متض أشهر معدودة على تشكيل االئتالف، حىت ظهرت أصوات داخلية وخارجية تط
هذه الفرصة لتوسيع متثيل القوى الثورية الفاعلة على األرض، واليت من املمكن أن تعيد له شيئًا من الزخم والشرعية اليت بدأ 

ى و يفقدها نتيجة ضعف أثره على خمتلف القوى واملؤسسات املوجودة داخل سورية، جاءت التوسعة باجتاه توسيع نفوذ الق
/ لقائمة االحتاد 14عضوًا جديدًا وفق التوزيع اآليت: / 43عن إضافة  2213مايو/أيار  31السياسية التقليدية. فأعلن يف 

 / ممثلني عن قيادة األركان. 15/ للحراك الثوري، /14الدميقراطي، /

والقوى العسكرية، فإنه من الناحية  / عضوًا حمسوبني نظريًا على احلراك الثوري27على الرغم من أن قرار التوسعة جاء بـ /
العملية، مل يضف أي ثقل يذكر لتمثيل هاتني الكتلتني، بسبب الطريقة اليت مُسي من خالهلا األعضاء اجلدد؛ فبالنسبة ملمثلي 

ركان القوى العسكرية "هيئة األركان"، متت تسميتهم من قبل رئيس هيئة األركان بالتشاور مع االئتالف، علمًا بأن هيئة األ
بواقعها احلايل، هي جمرد هيئة رئاسية شكلية ال وجود حقيقي هلا على األرض، وليس هلا أية سلطة على الفصائل العسكرية 

متثل الكتل املتنافسة فيه، وليس من  4الفاعلة. أما بالنسبة ملمثلي احلراك الثوري، فقد اختريوا من قبل جلنة من أعضاء االئتالف

                                                           
ن اآللية واملعايري ع ما يثري االستغراب أن تسمية األشخاص املمثلني عن اجملالس احمللية للمحافظات قد سبقت تأسيس اجملالس ذاهتا، األمر الذي يدعو للتساؤل 1

 اليت مت مبوجبها اختيار هؤالء املمثلني. 
 .بيان اهليئة العامة للثورة السورية باالنسحاب من االئتالفينظر: 

 . 3-2جمموعة األزمات الدولية، كل شيء إال السياسة، مرجع سابق، ص 2
 .  صفحة االئتالف الوطين على الفيس بوك/، ينظر: 63ولالطالع على أمساء أعضاء االئتالف الـ /

 .17جمموعة األزمات الدولية، كل شيء إال السياسة، مرجع سابق، ص 3
 واصل الشمايل.  -حممد قداح -حسني السيد -كمال اللبواين  -جابر زغني -ء التالية أمساؤهم: مجال الوردضمت اللجنة األعضا 4

https://www.facebook.com/SyrianRevolutionGeneralCommission/photos/pb.236339873068543.-2207520000.1423879192./535537133148814/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SyrianRevolutionGeneralCommission/photos/pb.236339873068543.-2207520000.1423879192./535537133148814/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SyrianNationalCoalition/posts/378471308902671
https://www.facebook.com/SyrianNationalCoalition/posts/378471308902671
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. ولعل السبب يف اختيار هاتني الطريقتني يف تسمية األعضاء، هو احلرص على إبقاء التوازن 1حملية ومدنيةقوى ثورية  قبل ممثلي
 . 2بني كتل االئتالف، أكثر من الرغبة يف إجياد متثيل حقيقي لقوى الثورة

ديد تأثري كل كتلة من كتله ا يف حتيعاين االئتالف حالياً من مشاكل بنيوية عدة، منبعها افتقاده للمعايري اليت ميكن االعتماد عليه
على الثورة وحاضنتها، مما أدى إىل االعتماد على آلية "التوافق بني القوى السياسية والثورية" كأساس لتشكيله، األمر الذي نتج 

لبيات سعنه وجود قوى وشخصيات ضعيفة التأثري داخله، ويف الوقت ذاته، غياب قوى مؤثرة وفاعلة عنه. إضافة إىل ذلك، مثة 
 .3يف نظام العضوية واالستبدال، اليت تفتقد آللية تنفيذ واضحة

لقد كان لفشل االئتالف يف بناء هياكل إدارية وقيادية قاعدية يف الداخل السوري يف خمتلف اجملاالت املدنية والعسكرية 
أثري يف جمريات يف إضعاف قدرته على التوالسياسية، والتجاذبات واملناكفات داخله، والتدخل الدويل يف أعماله، األثر الكبري 

 .  4الثورة، وحتويله إىل جمرد متفرج على أحداثها

مل يستطع االئتالف الوطين إعداد قيادة سياسية وتوجه اسرتاتيجي ذي مصداقية، ومل يفلح يف بناء هياكل إدارية فعالة وتكريس 
 ديناميكياته صة للتغلب على هذه العيوب يف املستقبل؛ نظراً إىلحضور يف املناطق احملررة يف سوريا. كما مل يوفر االئتالف فر 

 . 5يد احلياةللحصول على مكانة سياسية والبقاء على ق ،الداخلية املختلة، واعتماده الكلي على اعرتاف أصدقاء سوريا املستمر به

                                                           
الثورة( باالنسحاب من  اجمللس األعلى جمللس قيادة -جلان التنسيق احمللية -كانت قد هددت ثالث كتل حمسوبة على احلراك الثوري )اهليئة العامة للثورة السورية  1

: 27/5/2213من مقاعد االئتالف ومؤسساته القيادية. حيث جاء يف البيان الذي وقعته بتاريخ  %52مل مينح احلراك الثوري نسبة ال تقل عن  االئتالف إذا
نات ال كياو  "إن خطوة توسيع االئتالف اليت جرى العمل عليها خالل الفرتة املاضية ليست أكثر من حماولة ترقيع بائسة، نرفض أن تقتصر على ضم شخصيات

 . رابط البيانتتمتع حبضور فاعل مؤثر يف الثورة"، 
 البيان املؤرخ يف يفبعد صدور قرار التوسيع، نفذت اهليئة العامة للثورة السورية هتديدها وانسحبت من االئتالف حمتجة على طريقة تسمية األعضاء، حيث ذكرت 

أرسلنا إليهم بيانًا نطالبهم فيه بالعدول عن تعيني بعض األشخاص الذين ال ميثلون الثورة، وأن تتم توسعة االئتالف  26/5/2213"يف تاريخ : 1/6/2213
هراتنا ضد النظام ظامباجتاه ثوار الداخل، إال أن كالمنا مل جيد صدى لدى مسامعهم وجاءت اقرتاحات توسعتهم بأمساء كنا يف يوم من األيام هنتف إلسقاطها يف 

 . رابط البياناألسدي الفاشي وحنسبها أبواقاً للنظام"، 
 ة للثورة وباقي الكيانات املوقعة على البيان األول، فإن ذلك يشري إىل التوجه العام الذي كان مرافقاً لعملية التوسعة، وكيف أهنا ملبغض النظر عن ثقل اهليئة العام

 تكن باجتاه توسيع متثيل قوى الثورة. 
 . 17ينظر: جمموعة األزمات الدولية، كل شيء إال السياسة، مرجع سابق، ص 2
/ على أربعة أسباب خللو مقعد االئتالف 15/ ملسألة العضوية، وعلى الرغم من النص يف املادة /15-14-13تالف املواد /خصص النظام األساسي لالئ 3

لة املمثلة تبدال اليت تتيح للكتالسوهي: الوفاة، العجز، االستقالة، إسقاط العضوية من قبل االئتالف. فإن املواد املشار إليها مل تتعرض ال تلميحاً وال تصرحياً آللية ا
 داخل االئتالف استبدال أعضائها، مما جعل األمر خاضعاً الجتهاد اللجنة القانونية.

 .2214، مركز كارينغي للشرق األوسط، نيسان/ابريل التوقعات القامتة للمعارضة السوريةد.يزيد صايغ،  4
دراسة السياسات، و  املرجع السابق، مشس الدين الكيالين، االئتالف الوطين السوري: بني رهانات الوالدة وعسر املهمة "تقييم حالة"، املركز العريب لألحباث 5

 . 17، ص2214الدوحة، كانون الثاين/يناير 

http://www.lccsyria.org/11443
http://www.lccsyria.org/11443
https://www.facebook.com/SyrianRevolutionGeneralCommission/photos/pb.236339873068543.-2207520000.1423879192./535537133148814/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SyrianRevolutionGeneralCommission/photos/pb.236339873068543.-2207520000.1423879192./535537133148814/?type=3&theater
http://carnegieendowment.org/2014/04/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/h8e1?reloadFlag=1
http://carnegieendowment.org/2014/04/17/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/h8e1?reloadFlag=1
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 : اإلطار الوطين الواسع لبنية هشة1بنية اهليئة العليا للمفاوضات -3-3
، والذي ضم ممثلني عن الفصائل 22152ديسمرب/كانون األول لعام 12-7ن مؤمتر الرياض الذي عقد يف الفرتة انبثقت اهليئة ع

، وقد حظيت اهليئة 3شخصيات وطنية مستقلة -علماء دين -تيار بناء الدولة -هيئة التنسيق -االئتالف الوطين -العسكرية
 . 4بدعم أهم األطراف املعارضة باستثناء بعض اجلهات

، ومجعت إىل جانبها 6، حيث حظيت الفصائل العسكرية بالنسبة األكرب من املقاعد )الثلث(5تشكلت اهليئة وفق مبدأ احملاصصة
ألول مرة القوى السياسية، ليس احملسوبة على الثورة فقط، وإمنا احملسوبة أيضًا على "معارضة الداخل" اليت تبنت اسرتاتيجية 

، 7كرة الثورة"، ليمثل ذلك بداية انزياح بنيوي من الثوري إىل "املعارضة" مبفهومها السياسي"التغيري الدميقراطي ورفضت عس
 ولتصبح هذه اهليئة أول مؤسسة سياسية بعد انطالق الثورة تضم هذا الطيف الواسع من القوى السياسية والعسكرية.  

وطة هبا وهي: "متثيل املعارضة والثورة يف مسار احلل ، وتأدية املهمة املن8استطاعت اهليئة حىت اآلن احملافظة على متاسكها
السياسي"، إال أن ذلك ال خيفي هشاشة بنيتها لعدة أسباب أمهها: التباين الواضح يف الرؤى السياسية بني األطراف املشاركة 

                                                           
ريده من لن نتحدث عن املضمون الذي تعمل وفقه "بيان مؤمتر الرياض"، ألن ما نسنركز يف هذه الفقرة، كما هو واضح يف العنوان، على بنية اهليئة، وبالتايل  1

 هذه الفقرة، هو حبث قابلية تطوير اهليئة لتصبح ممثالً سياسياً للثورة من عدمه.
" للمملكة العربية السعودية مهمة مجع أطياف املعارضة من أجل اخلروج هبيئة متثلها يف ISSG، أسندت اجملموعة الدولية لدعم سوريا "2عقب اجتماع فيينا  2

 مفاوضات احلل السياسي. 
/ لتيار بناء الدولة، والبقية 2التنسيق الوطنية، / / هليئة13/ للفصائل العسكرية، /14/ لالئتالف، /36وفق التوزيع التايل: / /122عدد حضور املؤمتر /بلغ  3

 ممثلون عن الطوائف الدينية والعرقية من املستقلني. 
 .  2215كانون األول/ديسمرب   9، عكس السري، قائمة بأمساء املعارضني املشاركني يف مؤمتر الرياضينظر: 

، فإن PYDل وجهة نظر النظام ورؤاه يف غالبية توجهاهتا فعلياً، كحزب االحتاد الدميقراطي إذا أغفلنا موقف القوى احملسوبة على املعارضة نظرياً، واليت متث 4
 اجلهات اليت رفضت خمرجات مؤمتر الرياض مها: حركة أحرار الشام اإلسالمية، وجبهة النصرة. 

 . مقابلة قائد جبهة النصرة أبو حممد اجلوالين، انسحاب حركة أحرار الشام من مؤمتر الرياضبيان ينظر: 
 / هليئة التنسيق. 6/ مستقلون، /8/ لالئتالف، /7/ للفصائل، /11/ مقعداً، وزعت على الشكل اآليت: /34ضمت اهليئة / 5
 . 11/12/2215، السورية نت، ارتفاع عدد أعضاء اهليئة العليا للتفاوض للمعارضة السوريةظر: ين
ر أقل وطأة لو قارنا بني مقد ال تكون نسبة املقاعد املمنوحة للفصائل يف اهليئة عادلة مقارنة مع حجم تأثري الفصائل يف املسار السياسي وأمهيته، ولكن يبدو األ 6

 .  %33اهليئة اليت وصلت إىل ، وبني نسبة حضورهم يف %13.92نسبة حضورهم يف املؤمتر اليت بلغت 
ج النظام واملعارضة"، ر بدى ذلك واضحاً يف وجود هيئة التنسيق الوطنية وتيار بناء الدولة وشخصيات مما اصطلح على تسميته "التيار الثالث، الذي يعترب نفسه خا 7

ن قرهبا من وجهة اإلصالح أكثر مإضافة إىل ممثلني مستقلني عن مؤمترات القاهرة وموسكو. حيث تقرتب رؤى هذه القوى والشخصيات من وجهة نظر النظام يف 
 نظر الثورة يف التغيري.  

 . صفحة لؤي حسني على الفيسبوك. ينظر: 2216إبريل/نيسان  25باستثناء انسحاب تيار بناء الدولة الذي أعلن عنه رئيسه لؤي حسني بتاريخ  8

https://zamanalwsl.net/news/66814.html
http://www.aksalser.com/news/2015/12/07/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4/
http://www.aksalser.com/news/2015/12/07/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4/
https://twitter.com/islamic_front/status/674957775454212096
https://www.youtube.com/watch?v=xXgeoFlUY8Y
https://www.youtube.com/watch?v=xXgeoFlUY8Y
https://www.alsouria.net/content/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-34-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85
https://www.alsouria.net/content/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-34-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85
https://www.alsouria.net/content/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-34-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A4%D9%87%D9%85
https://www.facebook.com/louay.hussein
https://www.facebook.com/louay.hussein
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، إضافة 3ف بنسب متثيلهم، واعتمادها على مبدأ احملاصصة وعدم قناعة بعض األطرا2، والطبيعة املؤقتة واحملدودة لعملها1هافي
 إىل عدم وجود الثقة بني العديد من اجلهات والقوى املشاركة فيها.    

 مقارنة بني اجمللس الوطين واالئتالف الوطين واهليئة العليا للمفاوضات: اختالف التوصيف والنتيجة واحدة -3-4
عدة معايري،  ناء علىببعد استعراضنا لبنية كل من اجمللس الوطين واالئتالف واهليئة العليا وتأثريهم، سنجري مقارنة سريعة بينهم 

 للوقوف على أهم أوجه الشبة واالختالف فيما بينها. 

 اهليئة العليا للمفاوضات االئتالف الوطين اجمللس الوطين املعيار

    "متثيل الثورة"
    الطبيعة الدائمة للعمل

    وجود متثيل حقيقي للفصائل العسكرية
    وجود قوى سياسية غري مؤمنة بأهداف الثورة 
    وجود قوى ثورية حمسوبة على احلراك السلمي

    وجود قوى ثورية حمسوبة على "النظام"
   وجود قوى جمتمع مدين

4 
   احملليةوجود متثيل للمجالس 

5 
   تأييد يف بداية التشكيل مث توقف أو اعرتاض أو نقد

6 
    سيطرة القوى السياسية على القرار 

                                                           
مل تستطع الفصائل التوافق مع االئتالف على رؤية سياسية موحدة، وبدوره مل يستطع االئتالف التوافق مع هيئة التنسيق على رؤية سياسية على سبيل املثال:  1

 موحدة. يبني ذلك االختالف الواضح بني الرؤى السياسية بني هذه اجلهات. 
جلهات، ينظر: الوثائق السياسية اخلاصة بالثورة السورية "عرض ونقد"، مركز احلوار لالطالع أكثر على مضمون الرؤى واألفكار السياسية لكل جهة من هذه ا

 . 2215السوري، غري منشورة، 
السياسية، وإال لو كانت  عباعتقادنا، يعد هذا األمر سبباً رئيساً لقبول خمتلف األطراف االخنراط يف اهليئة على الرغم من وجود جهات متباينة يف الرؤى واملشاري 2

 ؤى" باالخنراط يف اهليئة.  ر مهام اهليئة ووظيفتها تتجاوز قضية متثيل املعارضة يف املفاوضات، إىل ما هو أكرب وأهم، ملا شهدنا قبول هذه اجلهات "املتباينة يف ال
سيق الوطنية وغريها عطاء دور أساسي هليئة التنللتدليل على ذلك، يكفي أن نبني أن أحد األسباب اليت استندت إليها حركة أحرار الشام لتربير انسحاهبا هو "إ 3

 من الشخصيات احملسوبة على النظام..."، وكذلك استنكرت منظمات تركمانية سورية ضعف متثيلها يف مؤمتر الرياض. 
 . 12/12/2215، وكالة األناضول، منظمات تركمانية سورية تستنكر ضعف متثيلها يف مؤمتر الرياضينظر: 

ذه القوى. لكن ه قد حيتج البعض بأن قوى اجملتمع املدين ممثلة داخل اهليئة العليا للمفاوضات بشكل غري مباشر عرب االئتالف الوطين الذي يضم العديد من 4
االدعاء بوجود  ننعنيه بتمثيل قوى اجملتمع املدين داخل اهليئة هو الوجود املباشر من حيث ختصيص مقاعد هلا بصورة مباشرة، وهذا غري متحقق. فضاًل عن أ ما

قوى داخل االئتالف الوطين هذه المتثيل لقوى اجملتمع املدين داخل االئتالف يعطي حضوراً هلا يف اهليئة العليا، أمر غري سليم لعدة أسباب منها: ضعف متثيل 
، ولكن هذا ال يتعارض مع وجود تأثري لبعض شخصياهتا سواء داخل االئتالف أو اهليئة العليا %4.28أعضاء بنسبة  4باألساس، حيث يبلغ عدد ممثليها 

 للمفاوضات يكون مرده لظروف شخصية أكثر منها مؤسساتية. 
، وكذلك األمر بالنسبة %12.24عضواً بنسبة  12اجملتمع املدين ينطبق على اجملالس احمللية، حيث يبلغ عدد ممثليها ما ذكرنا يف اهلامش السابق خبصوص قوى  5

 لتأثري بعض شخصياهتا داخل االئتالف واهليئة العليا.   
اللعبة  لبيب النحاس املنشور يف موقع الدرر الشامية بعنوان: "قواعدظهرت بوادر هذا الرتاجع مؤخراً من خالل كتابات بعض املهتمني بالشأن السوري، كمقال  6

وتعليق عمر مشوح بعنوان "رسائل ، 24/3/2216تاريخ ب وتعليق جماهد ديرانية املعنون بـ "مالحظاتنا على هيئة املفاوضات"، اجلديدة ومستقبل الثورة السورية"
 . سريعة هليئة التفاوض العليا"

http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/489991
http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/489991
http://eldorar.com/node/96166
http://eldorar.com/node/96166
https://shamquake.wordpress.com/2016/03/24/3707/
https://shamquake.wordpress.com/2016/03/24/3707/
http://alaqssa.org/?q=node/3143
http://alaqssa.org/?q=node/3143
http://alaqssa.org/?q=node/3143
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    ضعف حضور القوى السياسية املوجودة يف الساحة
    وجود معايري واضحة لتحديد تأثري كل كتلة

    اللجوء إىل آلية احملاصصة يف التشكيل
    التشكيل بناء على مبادرات خارجية

    االعرتاف القانوين الدويل
    االعرتاف السياسي الدويل

 

 مؤشرات من املقارنة السابقة أمهها: عدة نستنتج 

على الرغم من تزايد حضور القوى الثورية يف االئتالف، ولو نظرياً، ممثاًل باجملالس احمللية وممثلي األركان وممثلني عن  -1
مل  مفاوضاتالتمثيل يف اهليئة العليا لل فإنبعض منظمات اجملتمع املدين، عما كان عليه األمر يف اجمللس الوطين، 

 الفصائل. أهم ممثلي يتسع إال لضم 
عام امتلكت القوى السياسية وكتلها القرار يف مؤسسيت اجمللس الوطين واالئتالف، يف حني أصبح هنالك تأثري  بشكل -2

واضح على قرار اهليئة العليا للمفاوضات من قبل الفصائل العسكرية، على األقل من الناحية النظرية، نظراً المتالكهم 
 .1ثلث األصوات

حملاصصة " يف تشكيل األجسام السياسية، األمر الذي شكل سبباً رئيساً يف ضعف االستمرار يف االعتماد على آلية "ا -3
 بنيتها. 

أدى غياب املعايري الواضحة يف حتديد تأثري الكتل السياسية والفصائل العسكرية يف خمتلف هذه اهليئات إىل وجود  -4
األمر  ات تأثري قوي،وازن لقوى سياسية وفصائل عسكرية ذات تأثري ضعيف، وغياب أو ضعف حضور أخرى ذ

 الذي أدى باحملصلة إىل ضعف تأثري هذه القوى وضعف ارتباطها باحلاضنة الشعبية. 
تشكلت مجيع هذه املؤسسات بناء على مبادرات خارجية، مما يدل على أمرين يف غاية اخلطورة: األول، عدم امتالك  -5

تلكه الدول على ثورة. والثاين، األثر الكبري الذي متالفصائل الثورية والقوى السياسية لإلرادة بتشكيل جسم سياسي لل
 إىل التوافق.  -ولو بشكل غري مباشر–هذه الفصائل والقوى، وقدرهتا على مجعهم ودفعهم 

بناء على ما تقدم، ميكن القول: لقد سيطرت على اهليئات اليت يفرتض "متثيلها للثورة" قوى وأحزاب سياسية ذات بىًن تنظيمية 
. يف مقابل وجود ضعيف وخجول للقوى الثورية خصوصاً العسكرية 3، يقيم معظم أعضائها يف اخلارج2ورة االنتشارتقليدية حمص

                                                           
  .قلنا من الناحية النظرية، ألن بعض التسريبات بينت انعدام التنسيق بني ممثلي الفصائل العسكرية يف كثري من القضايا املهمة واملصريية 1
 . 22/3/2214، زمان الوصل، املستقلون يف التحالفات السياسية للمعارضةد.حازم هنار،  2
للتدليل على أن األجسام السياسية االئتالفية جيب أن متارس نشاطها وتقود احلراك من داخل البلد،  1728ميكن استحضار جتربة الكتلة الوطنية السورية عام 3

عضواً من اخلارج، يف  14عضو من داخل سوريا أضيف إليها ما يقارب  38وما يتطلبه ذلك من أن يكون غالبية أعضائها مقيمني فيه. فقد تشكلت الكتلة من 
 يمني يف الداخل. قحني أننا جند أن يف جتربيت اجمللس الوطين واالئتالف الوطين كان األمر معاكساً حيث غالبية األعضاء مقيمني خارج سوريا والقلة منهم م

 .6اجملتمع املدين يف سوريا، مرجع سابق، صلالطالع على تشكيل الكتلة الوطنية، يراجع: د.رضوان زيادة، استشراف آفاق احلياة السياسية وقوى 

https://zamanalwsl.net/news/47777.html
https://zamanalwsl.net/news/47777.html
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داخلها. ليساهم مع هذه املثالب ضعف أداء هذه اهليئات، ومهاتراهتا الداخلية، والتدخالت اخلارجية بعملها وقراراهتا، وعدم 
 ن الثقة بينها وبني احلاضنة الشعبية. قدرهتا على مد اجلسور مع الثائرين، يف فقدا

لرغم من إطارها الوطين على ا-واليت ال ميكن التعويل على تطويرها مستقباًل هيئة العليا للمفاوضات، لل وكذلك األمر بالنسبة
بني رؤى  بسبب حمدودية وظيفتها وتأقيته، والتباين الواضح –الواسع، ومجعها للفصائل العسكرية والقوى السياسية ألول مرة

 مكوناهتا. 

 يد ثقة احلاضنة أوالا عرؤية مستقبلية لبنية اهليئة السياسية اليت متثل الثورة: بنية تست -4
 بعد استعراضنا لبنية اهليئات السياسية اليت "متثل الثورة" وتأثريها على احلاضنة الشعبية، تكون قد اتضحت أمامنا السلبيات اليت
 وصمت هذه البنية. وبعد دراستنا لبنية القوى السياسية "التقليدية والناشئة" نكون قد وقفنا على تأثري هذه القوى وحجمها
داخل الثورة. وتكون النتيجة هي ضعف بنية األجسام "املمثلة للثورة" سواء كانت حمسوبة على القوى السياسية أم الفصائل 
العسكرية، وضرورة إعادة بناء اهلياكل احلالية أو إنشاء جسم جديد، يتالىف السلبيات الناجتة عن غياب التمثيل احلقيقي للقوى 

 الفاعلة والناشئة.  

احلديث عن اخليارات املتاحة املتعلقة بإعادة اهليكلة أو إنشاء جسم جديد، البد من دراسة أهم املعطيات والشروط  لكن قبل
 اليت جيب يف ضوئها حبث هذه اخليارات.

 معطيات بنية اهليئة السياسية املمثلة للثورة: باجتاه هيئة ثورية -4-1
 ونقصد باملعطيات: الظروف املوضوعية والذاتية اليت متر هبا القوى السياسية والثورية، واليت تؤثر بصورة مباشرة على بنية اهليئة 

 السياسية ودورها وتأثريها. 

 تتلخص هذه املعطيات مبا يلي: 

يف الداخل، وهي  لى ثقة الناستعد الفصائل العسكرية ومكاتبها السياسية، حالياً، أكثر القوى الثورية اليت حتوز ع -أ
القوة املوجودة على األرض القادرة على إفشال أي مشروع للحكم أو بناء املؤسسات املدنية فضالً عن العسكرية إذا 
مل تكن جزءًا منه، وهي اليت تقدم التضحيات يف الدفاع عن احلاضنة الشعبية واملناطق احملررة. فالناس ال تثق إال 

 . 1يشون معاناهتا، ويقاتلون معها، وال تستمع إال ملن يدافع عنهاباألشخاص الذين يع
على الرغم من أن اجملالس احمللية بدأت تشكل هياكلها على األرض شيئًا فشيئاً، حيث تسعى لرتسيخ مؤسسات   -ب

ابًا أو خحملية خدمية تسد حاجات الناس يف املناطق احملررة، وكسب ثقتهم على اعتبار أهنا منبثقة عن إرادهتم انت
توافقاً، وتقوم مبمارسة بعض األنشطة السياسية كوهنا املؤسسات الوحيدة حاليًا اليت يفرتض أهنا ناجتة عن شرعية 
شعبية، فإهنا حقيقة ما تزال تناضل لتأكيد سلطتها يف ظل منافستها، وأحياناً مناكفتها، من قبل الفصائل العسكرية 

                                                           
 . 17/12/2211، موقع األخبار، أزمة املعارضة والبديل السياسي للسلطة يف سورياينظر: سالمة كيلة،  1

، قصدوا هذا املعىن يف ضوء تربير موقفهم الرافض لالعرتاف باالئتالف واحلكومة املؤقتة املنبثقة عنه، فقد نص 24/7/2214تاريخ / ب1البيان رقم /ولعل موقعو 
 البيان على: "أن األحقية يف متثيلها إىل من عاش مهومها وشاركها تضحياهتا من أبنائها الصادقني". 

http://www.al-akhbar.com/node/23947
http://www.al-akhbar.com/node/23947
http://hadathmc.com/?p=166
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منهج هلا، وتقاوم النقص احلاد يف التمويل واملوارد املادية األخرى، وسياسة التدمري املواهليئات اإلدارية والقضائية التابعة 
 للبىن التحتية يف املناطق احملررة اليت يتبعها النظام. 

مل تستطع غالبية، إن مل نقل مجيع، القوى السياسية الناشئة "األحزاب والتيارات اليت نشأت يف ظل الثورة" من إثبات  -ج
ثقة الناس، فضالً عن التأثري فيهم، حىت اآلن؛ نتيجة عدم قدرهتا على العمل يف الداخل، وعدم توفر  وجودها وكسب

الظروف املالئمة ملمارسة النشاط السياسي احلزيب الذي يتطلب استقرار الدولة، وهو ما مل يتحقق بعد يف ظل استمرار 
 الثورة. 

 ريا.  متثيل الثورة طاملا مل تبدأ يف بناء هياكلها وكوادرها داخل سو ال ميكن هلذه القوى، واحلالة كذلك، من املشاركة يف
يف متثيل الثورة سياسيًا ألسباب عدة منها: تعارض ممارسة العمل  1نعتقد عدم إمكانية مشاركة قوى اجملتمع املدين -د

بعضها دون  إشراكالسياسي مع الطابع املستقل هلذه القوى، وأعدادها الكثرية، حيث بلغت عدة مئات، وبالتايل 
 .  2اآلخر سيدخل اهليئة السياسية املفرتضة يف جداالت ومتاهات، هي يف غىن عنها

فقدت قوى احلراك السلمي والتنسيقيات أمهيتها نتيجة حتول الثورة حنو العمل املسلح، ورأينا كيف أن غالبيتها قد   -ه
 حتولت إىل جمموعة أشخاص دون إطار مؤسسي فاعل. 

يجة لسورية املعارضة التقليدية صغرية، وتتسم بضعف تأثريها وعزلتها عن اجملتمع الذي فقد الثقة هبا نتمجيع األحزاب ا -و
 .3أسباب موضوعية وذاتية

دنيا  تقدمي منوذج جيد يف الفكر والسلوك واالتفاق والتنسيق على حدوديف لقد فشلت القوى السياسية خالل الثورة 
 .   4لذي كانت حازته بعض شخصياهتا قبل االنتفاضة أو يف بداياهتايف عملها، مما أفقدها بعض الرصيد ا

                                                           
افية والدينية لتنظيمات والبىن التطوعية احلرة، اليت تشغل اجملال العام يف امليادين االقتصادية واالجتماعية واملهنية والثقتعرف منظمات اجملتمع املدين بأهنا: "جمموعة ا 1

للربح خلاص اهلادف اواألثرية، واليت تتالقى طوعياً حول جمموعة قيم أو مصاحل مشرتكة. يتحدد موقع هذا القطاع ما بني الدولة ومؤسساهتا من جانب، والقطاع 
 من جانب آخر". 

 .26ينظر: د.رضوان زيادة، استشراف آفاق احلياة السياسية وقوى اجملتمع املدين يف سوريا، مرجع سابق،  ص
ا ها( وابتعادهسنستنتج من التعريف السابق أن من أهم خصائص منظمات اجملتمع املدين: استقالليتها عن الدولة )فهي ليست جزء من الدولة ومؤسساهتا وجمال

لعامة بعيداً ا عن اجلانب السياسي، عكس األحزاب، وبالتايل عدم سعيها للوصول إىل احلكم. والطابع الطوعي للعمل فيها، فضاًل عن سعيها لتحقيق املصلحة
 عن مفهوم الربح.  

املهم يف خدمة الثورة،  وى اجملتمع املدين الثورية ودورهالعل البعض يعرتض على هذا التوجه، مطالبًا مبنح دور سياسي لقوى اجملتمع املدين، مربراً ذلك بكثرة ق 2
 الخنراط يف العمل السياسي.اوبالتايل حقها يف املشاركة يف متثيلها، وبالوضع االستثنائي للثورة، وما يفرضه من خروج عن بعض القواعد اليت متنع مثل هذه القوى من 

لثورة الثورة سياسياً، بعض اإلجيابيات منها: اتساع القاعدة التمثيلية للهيئة السياسية بإشراك قسم مهم من حراك اال شك أن ملشاركة قوى اجملتمع املدين يف متثيل 
 مات.والكفاءة يف تقدمي اخلد صفيها، وتوفري الدعم للهيئة السياسية يف خمتلف اجملاالت اإلعالمية واملالية والقانونية...إخل  نتيجة امتالك هذه القوى لعنصري التخص

اذبات السياسية بضرورة ابتعاد قوى اجملتمع املدين عن اجملال السياسي حفاظاً على استقالليتها، وابتعاداً عن التج -نظراً للسلبيات املشار إليها يف املنت–لكن، نعتقد 
ل فاعلة وتأمني متويل تطيع هذه القوى يف حال بنائها هياكاليت تفقدها فعاليتها وتشتت جهودها. إال أن ذلك ال يعين فقداهنا ألي دور يف اجملال السياسي، إذ تس

 جيد، أن متارس دوراً رقابياً، ودوراً استشارياً جتاه اهليئة السياسية. 
السياسي بديل لينظر على سبيل املثال: د.بشري زين العابدين، سوريا: مشكالت العمل السياسي وآفاق التغيري، مرجع سابق، سالمة كيلة، أزمة املعارضة وا 3

األحزاب والنخب ، علي بدوان، 9للسلطة يف سوريا، مرجع سابق، عمر كوش، تغريات املشهد السياسي: إشكالية التمثيل والرهانات اخلاسرة، مرجع سابق، ص
 . 4/4/2211، موقع اجلزيرة، مقاالت رأي، وثورات الشارع العريب

 .27/11/2214، موقع جملة البديل، أمراض النخب السياسية السوريةحسام مريو،  4

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/4/4/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/4/4/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2011/4/4/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://al-badeel.org/bne/index.php/aloula/item/365-aa0
http://al-badeel.org/bne/index.php/aloula/item/365-aa0
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عدم القدرة على إجراء انتخابات داخل سوريا للوقوف على تأثري كل حزب أو قوة سياسية أو ثورية، وبالتايل فإن آلية  -ز
ة من دراسات باشر "التوافق" هي احلل املؤقت إلنشاء اهليئة السياسية، مع األخذ بعني االعتبار املؤشرات غري امل

 وإحصائيات واستبيانات من أجل التوصل إىل صيغة متثيل سياسي وثوري أقرب ما تكون إىل الواقع. 
، مبا يقتضيه ذلك من إجياد بنية تتوافق مع الثورة من حيث 1سورية يف ثورة، وبالتايل فهي حباجة إىل هيئة سياسية ثورية -ح

التشكيل والتنظيم. لألسف بنيت اهليئتان اللتان "مثلتا الثورة" وفق أسلوب يتوافق وحالة دولة مستقرة، حيث كانت 
 الغالبية يف التشكيل للقوى السياسية التقليدية على حساب القوى الثورية، بينما يفرتض العكس. 

 ؟ 2السياق، يطرح التساؤل التايل: ما هي وظيفة هذه اهليئة السياسية الثورية؟ هل هي قيادة للثورة أم متثيلها ويف هذا
نعتقد أنه يف ضوء املعطيات املذكورة سابقاً، خصوصاً تلك املتعلقة بضعف ثقة احلاضنة بالقوى السياسية، وقلة اخلربة 

ة ريثما تتغري هذه يتها، تتمثل وظيفة اهليئة السياسية حالياً بتمثيل الثور السياسية لدى القوى الثورية الناشئة، وضعف بن
 املعطيات. 

هذه هي أهم املعطيات اليت تؤثر يف بنية اهليئة السياسية اليت متثل الثورة، وننتقل اآلن لنبني أهم شروط بنية هذه اهليئة وقوة 
 تأثريها. 

 وقوة تأثريها: الداخل مناط الثقةشروط بنية اهليئة السياسية املمثلة للثورة  -4-2
تستند الشروط على احملددات واملعطيات املذكورة أعاله، فهي نتيجة طبيعية هلا. تتلخص أهم الشروط الالزمة لبناء اهليئة السياسية 

 وزيادة تأثريها باآليت: 

ات الناخبة املكونة ة واهليئأن تكون األغلبية للقوى الثورية ممثلة باملمثلني السياسيني لكل من الفصائل العسكري -أ
 للمجالس احمللية. 

ل بالنسبة لتمثيل الفصائل العسكرية، فهو ضروري بسبب ثقة احلاضنة هبا، وتأثريها املباشر على جمريات الثورة بعد حتو 
 الثورة إىل العمل املسلح. مع ضرورة مناقشة الوضع التنظيمي للممثلني السياسيني للفصائل مع الفصائل )استمرار

( 2( عدم التهديد بالسالح أو استخدامه حلل اخلالفات السياسية، )1عضوية أو انفصال(؛ ألسباب عدة أمهها: )
الفصائل هي جيش سوريا املستقبلي الذي يفرتض به عدم تدخله بالسياسة وفرض إرادته على الشعب وعلى 

 ( ختصص كل فريق بعمله.  3السياسيني، )
 فالبد من االعرتاف هبا كشريك يف القيادة السياسية ومتكينها ومنحها امتيازات للقيام أما بالنسبة للمجالس احمللية،

؛ ألهنا تعد التعبري احمللي عن السلطة الناشئة، 3هبذا الدور بعد تطويرها وترسيخ وجودها كمؤسسات حكم حملية حقيقية

                                                           
حلقة ، حممد صربا، 29/1/2213، صفحة الكاتب على الفيس بوك، السورية: حتتاج الثورة إىل قيادة ثوريةبني يدي السنة الثالثة للثورة ينظر: زهري سامل،  1

 . 11/1/2215، بثت على قناة اجلزيرة الفضائية، الواقع العريب بعنوان: ما الذي بقي من االئتالف السوري املعارض؟
تعطي اهليئة القدرة على اختاذ أي ف متثيل الثورة يقتضي أن اهليئة السياسية هي جمرد تعبري عن إرادة الثوار، وبالتايل ال تستطيع تغيريها وتلتزم هبا. أما قيادة الثورة، 2

مر غري مقبول لدى ة املمثلة ال حيق هلا التفاوض ألن هذا األقرار تراه مفيداً للثورة. وميكن أن نضرب مثاالً عملياً لذلك من خالل قضية التفاوض مع النظام: فاهليئ
 الثوار، يف حني اهليئة القيادية تستطيع اختاذ مثل هكذا قرار إذا وجدت مصلحة للثورة فيه.  

 يزيد الصايغ، املعارضة السورية ومشكلة القيادة، مرجع سابق.  3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=470728352974559&id=166704280043636&fref=nf
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/1/11/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/1/11/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/1/11/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
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احمللية ولو  اً؛ خصوصاً مع االضطرار لتكريسواليت جتسد يف حالة الثورة السورية األساس الذي ميكن البناء عليه الحق
مؤقتاً، بسبب الوضع امليداين للمناطق احملررة وانفصاهلا عن بعضها البعض )حي الوعر والغوطتني الشرقية والغربية مثالً( 
 ةوبالتايل صعوبة االتصال فيما بينها، وما يرتتب على ذلك من صعوبة بناء سلطة مركزية من األعلى من دون مراعا

 . 1البعد احمللي )املناطقي(، كما هو حال اهليئتني السياسيتني اللتني "متثالن الثورة"
وجود اهليئة السياسية داخل سوريا: فلم يعد مقبواًل بقاء هيئة سياسية متثل الثورة خارج سوريا يف ظل وجود مناطق   -ب

هة ثانية، ن جهة والثوار واحلاضنة الشعبية من ج. ففضالً عن دور ذلك يف إعادة الثقة املفقودة بني السياسيني م2حمررة
فإن وجود اهليئة يف الداخل يعطيها القدرة على التواصل مع الفاعلني يف الثورة، وميكنها من اإلشراف على بناء اهلياكل 

 . 3واملؤسسات الثورية
دوها حاملا غادروا الثورة، فق يؤكد هذا الشرط، ما حدث مع الناشطني الذين كانوا يتمتعون بشعبية ومصداقية يف بداية

 .4سوريا

 خيارات بناء اهليئة السياسية املمثلة للثورة: النمطية أم الثورية؟ -4-3
يف ضوء املعطيات والشروط املذكورة آنفاً، يربز السؤال األصعب: ما هي اهليئة السياسية اليت متثل الثورة؟ هل نعتمد على اهليئات 

وإعادة هيكلتها؟ أم األفضل بناء جسم جديد يتخلص من أية قيود بنيوية مفروضة على  املوجودة حالياً، ونسعى إىل إصالحها
 اهليئات السابقة؟ 

حبيث تتم دعوة خمتلف القوى الثورية السياسية والعسكرية واحمللية وشخصيات  :5اخليار األول: إنشاء هيئة سياسية جديدة
ملؤمتر وطين جامع تنبثق عنه هيئة سياسية جديدة متثل الثورة. وميكن يف هذا املضمار طرح عدة  6وطنية )وفق معايري حمددة(

                                                           
عبرياً حملافظة هي أحق اجلهات بالتمثيل السياسي، إذا أخذنا بعني االعتبار أهنا أكثر املؤسسات احلالية تيف هذا السياق، نعتقد أن اهليئة الناخبة على مستوى ا 1

 عن اإلرادة الشعبية، طبعاً هذا يف حال كانت آلية تشكيل غالبيتها قد مت عن طريق االنتخاب. 
ول إىل البلد، هليئة السياسية املمثلة للثورة، أمر مؤقت. ريثما تستطيع األحزاب الدخهذا الوضع االستثنائي الذي تتداخل فيه اهليئة الناخبة للمجالس احمللية با

 ومتارس نشاطها السياسي داخله، عندها من الطبيعي أن يتم الفصل بني اإلدارة احمللية وبني الربملان. 
قرات الفصائل للهيئة داخل سوريا، طاملا أنه باإلمكان تأمينه مثله مثل مهذا ال ينفي ضرورة وجود مكاتب متثيل خارجية للهيئة، فما نقصده، وجود املقر الرئيس  2

 العسكرية حالياً. 
الثورة السورية ، صالح بدر الدين، 13/9/2213مقاالت رأي،  -، موقع اجلزيرةنريد ائتالفاً ثورياً ينظر على سبيل املثال: املرجع السابق، رشيد احلاج صاحل،  3

 . 23/11/2212دن، ، احلوار املتموإشكالية التمثيل والقيادة
 . 17ينظر: جمموعة األزمات الدولية، كل شيء إال السياسة، مرجع سابق، ص 4
ت، فذلك العل السيناريو الذي بدأ احلديث عنه هو تشكيل هيئة سياسية جديدة تضم االئتالف وهيئة التنسيق بضغط من بعض الدول. إن صحت هذه املعلوم 5

رة، من خالهلا مجع القوى الثورية مع القوى السياسية. فهيئة التنسيق، كما أوضحنا سابقاً، مل تكن يوماً متبنية ألهداف الثو يعين نسف للفرصة األخرية اليت ميكن 
 فكيف ستكون يف هيئة سياسية ممثلة هلا!

 كتلة ذاته من متثيل هيئة أو كتلة إىلالغاية من وضع "املعايري احملددة"، ضبط هذا املصطلح العام، وتاليف ما حدث داخل االئتالف من انتقال الشخص  6
اجملال لسجاالت  ح"الشخصيات الوطنية" لكي حيتفظ بعضويته، عندما كانت تطلب اهليئة أو الكتلة اليت ميثلها استبداله. فرتك األمر بدون ضوابط حمددة سيفت

 وخالفات ال ميكن ضبطها. 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/7/13/%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/7/13/%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=333654
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=333654
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=333654
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سيناريوهات لعل أمهها: تشكيل جسم سياسي جديد وفق املعطيات والشروط السابقة، يكون لالئتالف الوطين نسبة معينة 
 وطين نسبة معينة من مقاعده. ، يف تكرار لتجربة االئتالف الوطين ذاته، عندما منح اجمللس ال1فيه

من إجيابيات هذا اخليار أنه يؤدي إىل ميالد جهة سياسة متوافق عليها من كل القوى على عكس األجسام السياسية احلالية اليت 
ليست حمل إمجاع ثوري، فضاًل عن الدفع املعنوي الذي سيتولد داخل الثورة نتيجة ميالد هكذا جسم. لكن من أهم سلبياته، 

 الصعوبات الكثرية اليت تعيق تشكيله واملتمثلة فيما يلي:هي 

 التجاذبات احلالية بني قوى الثورة واملعارضة.  -أ
عدم وجود قناعة لدى كل من القوى السياسية والفصائل العسكرية بتشكيل هيئة سياسية تضمهما، فكل منهما لديه  -ب

 .2قناعة بقدرته على متثيل الثورة سياسياً 
، 3ة والدولية: يزيد من حدهتا ما سبق وذكرناه من عدم وجود قناعة لدى القوى السياسية والثوريةالتدخالت اإلقليمي -ج

واليت قد تؤدي بالنتيجة إىل ميالد هيئة سياسية تعكس التوازنات اإلقليمية والدولية أكثر من توازن القوى السياسية 
  والثورية السورية وتأثريها، وهو ما سيعيدنا إىل املربع األول.

 . 4تأمني االعرتاف والدعم الدويل الواسع إلنشاء هذه اهليئة السياسية  -د

ا من يوجد ثالثة أجسام سياسية حالية ميكن االعتماد عليهم اخليار الثاين: االعرتاف بإحدى اهليئات السياسية املوجودة:
 يا للمفاوضات.  قيادة الثورة، واهليئة العل حيث املبدأ هي: االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة، واهليئة السياسية جمللس

ود قرارات تتجسد إجيابيات اعتماده بأنه اهليئة السياسية املعرتف هبا دولياً كممثل شرعي للثورة، ووج بالنسبة لالئتالف الوطين:
وضم ممثلني  31/5/2213 ، وما يراه البعض من أنه أصبح أكثر متثيالً للثورة بعد التوسعة اليت متت يف5دولية عدة هبذا الصدد

 عن احلراك الثوري والتيار الدميقراطي. أما بالنسبة لسلبيات هذا التوجه، فتتمثل يف وجود اعرتاضات كثرية من قبل الثوار العسكريني
، 6خصوصاً جلهة عدم وجود متثيل حقيقي هلذه الفئة داخل االئتالف، فضاًل عن تبنيه رؤية سياسية ختتلف متاماً مع توجهاهتم

                                                           
تني يف ذاهتا اليت منحت للمجلس الوطين، فالغاية من الطرح هي اإلشارة إىل التشابه بني ظروف اهليئ ال يشرتط أن تكون نسبة االئتالف يف هذه احلالة، النسبة 1

 حال حدوث هذا اخليار. 
 بدا هذا التوجه يف تشكيل اهليئة السياسية جمللس قيادة الثورة السورية، عندما اقتصر أعضاؤها على ممثلي الفصائل.  2
 حدثت إبان تشكيل االئتالف الوطين، والضغط الدويل واإلقليمي الذي مورس على اجمللس الوطين، والذي لواله ملا شاهدنا ولعل مجيعنا يذكر التدخالت اليت 3

 تشكيل االئتالف.  
 . 16/2/2215مقابلة مع أحد أعضاء اجمللس الوطين و"عضو سابق يف االئتالف الوطين" يف الرحيانية بتاريخ 

ركوا يف التحضري ملشروع جملس قيادة الثورة السورية، بأن أهم سبب لفشل اجمللس ومجوده حىت اآلن هو: عدم وجود غطاء ودعم صرح أحد أبرز اإلخوة الذين شا 4
 . 13/3/2215دويل له. لقاء بتاريخ 

 / من هذه الورقة. 66ينظر: اهلامش رقم / 5
لفصائل سورية دولة مدنية دميقراطية تعددية"، يف حني أن خمتلف املواثيق اليت أصدرهتا اجاء يف املادة األوىل من رؤية االئتالف السياسية ومبادئه األساسية أن " 6

هة ثوار سوريا....إخل( ميثاق جب -امليثاق السياسي حلركة حزم -ميثاق االحتاد اإلسالمي ألجناد الشام -ميثاق اجلبهة اإلسالمية -العسكرية )ميثاق الشرف الثوري
 بإقامة دولة إسالمية، أو دولة القانون والعدالة مبرجعية إسالمية، ما يعين رفضها لفكرة الدولة الدميقراطية، اليت جتعل السيادة لغريتراوحت نصوصها بني التصريح 

، وتفضيل طية(االشرع فقط، من دون االعرتاض على الشق )املتعلق باآلليات( كاالنتخاب وغريه، وإن كان هناك بعض االعرتاض على تسميتها )بآليات الدميقر 
 وضعها يف إطار الشورى. 
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إضافة إىل ضعف أدائه، واملشاكل الداخلية الكثرية اليت تعصف به. وفقدانه أطراً تنظيمية تربط عمله بالداخل، ومسعته السيئة 
 . 1لدى احلاضنة الشعبية، مما جيعل إعادة تسويقه من دون تعديالت أساسية وجوهرية أمراً شبه مستحيل

ف ضمن هذا اخليار بشكل حييد اعرتاضات الفصائل العسكرية، الغائب ويف هذا السياق، يطرح البعض فكرة إصالح االئتال
 األبرز عنه، واملتمثلة يف أمرين جوهريني: نسبة متثيلهم والرؤية السياسية. فإذا أعطيت الفصائل متثيالً بنسبة عادلة داخل االئتالف

أو مبادئ  2اق الشرف الثورياملبادئ الواردة يف ميثجتعلهم مؤثرين يف سياساته وقراراته، وُعدلت رؤيته السياسية حبيث تبىن على 
 . لقبوله من الفصائلمناسباً  -نظرياً –مثاًل، يصبح االئتالف  3جملس قيادة الثورة أو وثيقة املبادئ اخلمسة

 نعتقد أن العقبات األساسية أمام تنفيذ هذا الطرح تتمثل مبا يلي: 

لدى االئتالف يف اإلقدام على هكذا خطوات جوهرية لضم ممثلي وجود مؤشرات على عدم توفر إرادة واضحة وفعلية  -أ
 . 4الفصائل

 .  5عدم توفر دعم دويل ألي خطوة من هذا النوع وفق املعطيات الظاهرية -ب
، نتيجة صعوبة إعادة تسويقه لديهم ولدى 6عدم ضمان قبول الفصائل باالئتالف حىت ولو متت التعديالت املقرتحة -ج

 احلاضنة الشعبية.   

هبا، مما سيعطيها  : فتتمثل إجيابيات اعتمادها يف اعرتاف الفصائل العسكريةأما بالنسبة للهيئة السياسية يف جملس قيادة الثورة
قوة يف الداخل وأمام الدول، مع إمكانية تسويقها يف الداخل بسهولة خصوصاً مع الزخم الشعيب الذي حظي به اجمللس عقب 

                                                           
ري الفرنسي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه السفساهم نشر مواد إعالمية عدة عن اجتماعات االئتالف وأعضاءه يف تشويه صورته أمام احلاضنة الشعبية، مثل:  1

يتحدث عن  حد أعضاء االئتالف، أكما يف هذا املقطع، املناوشات اليت كانت حتدث خالل بعض اجتماعاته،  لعدد من أعضاء االئتالفوهو يوجه كالماً قاسياً 
 . ضرورة وجود إسرائيل

، 31/5/2212سامهت هذه املقاطع، مع ما كان ينتشر على اإلعالم الثوري من حتكم بعض الدول بقرار االئتالف، كما حدث عقب قرار التوسعة يف 
هم وجود العديد سي والسجاالت اليت كانت حتدث إبان كل دورة انتخاب لرئيس االئتالف أو احلكومة املؤقتة، بتشوية صورة االئتالف لدى احلاضنة الشعبية، ومل

 من الشخصيات الوطنية ذات التاريخ النضايل والسمعة الطبية بني أعضائه، يف حتسني صورته.     
امليثاق نقطة التقاء بني  ، لذلك ميكن أن يشكلدَعَم االئتالف الوطين القوى املقاتلة للتوقيع على ميثاق الشرف الثوريمما يشري إىل إمكانية تطبيق هذا الطرح،  2

 ة لالئتالف. جعية أساسية تستند عليه الرؤية السياسية املعدلاالئتالف الوطين الذي يضم القوى السياسية، وبني الفصائل العسكرية الثورية، جتعل منه مر 
 وهو اخليار األفضل من وجهة نظرنا، نظراً ملا حظيت به الوثيقة من شبه إمجاع بني خمتلف األطراف الثورية مبختلف ختصصاهتا.  3
ب متثيل ايف حال التأكد من عدم وجود هذه اإلرادة، فسيكرس ذلك مقولة: "ما يهم االئتالف هو اعرتاف الدول به وعدم اإلخالل مبطالبها ولو على حس 4

د الشارع للسياسيني، وضرورة أن يالقوى الثورية وتطلعاهتا، وبأن القوى السياسية املوجودة فيه ما تزال تبين رؤاها ومواقفها على فرضيات غري حقيقية، من قبيل: تأي
 تكون األغلبية يف جسم الثورة السياسي للقوى السياسية". 

سيبقى االئتالف، كما و  يف ظل ذلك، ال يتوقع االئتالف والقوى السياسية املمثلة فيه بأن حتظى بدعم الفصائل العسكرية وغريها من قوى اجملتمع احمللي الفاعلة،
 ثيل قوى سياسية صغرية، منه إىل متثيل ثورة.هو وضعه اآلن، أقرب إىل مت

 يدة؟ دقد يثري البعض تساؤالً وجيهاً يف هذا الصدد: ما املانع من وجود التدخالت اإلقليمية والدولية ذاهتا اليت تعرتض تشكيل هيئة سياسية ج 5
وإن كان نظرياً –جديدة، ألن االئتالف حيظى بشرعية وتأييد خارجي  نعتقد أن األمر وارد، بل مؤكد، ولكن تبقى حدة التدخالت هنا أقل من حالة تشكيل هيئة

من حيث وجود قرارات دولية وإقليمية باالعرتاف به، فضاًل عن وجود أجهزة وأنظمة داخل االئتالف تسمح له بإدخال قوى جديدة  -حبسب ما يسميه الكثري
 ختفف من جمال التدخالت اإلقليمية والدولية يف هذا الصدد. 

لعل من أمهها و  رفض الفصائل لفكرة إصالح االئتالف، يشري إىل أن ما تثريه من اعرتاضات عليه هو جمرد غطاء ألسباب أخرى حقيقية ال تريد اإلفصاح عنها، 6
 من حصر متثيل الثورة سياسياً بالفصائل. -وفق وجهة نظرهم–عدم الثقة بالسياسيني، وما يرتتب على ذلك  

https://www.youtube.com/watch?v=Wrs1eZgV3m8
https://www.youtube.com/watch?v=Wrs1eZgV3m8
https://www.youtube.com/watch?v=WrOo_FGAAgY
https://www.youtube.com/watch?v=WrOo_FGAAgY
https://www.youtube.com/watch?v=39KaT6Adyuk
https://www.youtube.com/watch?v=39KaT6Adyuk
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
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ا، . يف حني تتجسد السلبيات يف عدم اتضاح صورهتا بعد، وصعوبة تأمني االعرتاف الدويل هبالتأسيس، مما يزيد يف شرعيتها
وحصر التمثيل السياسي فيها للفصائل العسكرية دون دعوة باقي مكونات الثورة من سياسيني ونشطاء وجمالس حملية...إخل، 

  األمر الذي جيعل هذه اهليئة ممثلة للعسكريني وليس للثورة بكاملها. 

: 1رطنيفيمكن تطويرها الحقًا باجتاه أن تصبح جسمًا سياسيًا ميثل الثورة بتحقق ش أما بالنسبة للهيئة العليا للمفاوضات:
، فكما أسلفنا أن غالبية إن مل نقل مجيع مكوناهتا قد قبلت النسب احلالية 2أوهلا، إعادة النظر يف نظام احملاصصة احلايل للهيئة

تلتف  يئة وتأقيته واقتصاره على متثيل املعارضة يف مسار احلل السياسي. وثانيها، تبين رؤية سياسية ميكن أننظراً حملدودية دور اهل
 حوهلا القوى الثورية مبختلف ختصصاهتا، كوثيقة املبادئ اخلمسة أو ميثاق الشرف الثوري. 

فصائل داخلها، ذي ضمته، والتمثيل املقبول للمن أبرز إجيابيات تطوير اهليئة العليا للمفاوضات، الطيف السياسي الواسع ال
 . 4، وسهولة تسويقها دولياً 3إضافة إىل التأييد اليت حتظى به حىت اآلن من قبل الفصائل العسكرية والقوى السياسية

ياسية س أما من أبرز سلبيات هذا األمر، هو هشاشة بنية اهليئة أصاًل وصعوبة تسويقها أمام احلاضنة كممثل للثورة بوجود قوى
، األمر الذي جيعل وجود هذه القوى عائقاً كبرياً أمام تطوير 5مل تعرتف بأهداف الثورة ومبادئها كهيئة التنسيق وتيار بناء الدولة

 اهليئة، اللهم إال إذا قبلت برؤية سياسية ثورية، وغريت من مبادئها وهياكلها، وهذا أمر يكاد يكون مستحيالً يف الوقت احلايل. 

   

  

                                                           
 مع احملددات اليت أشرنا هلا يف الفقرات املاضية. تتوافق هذه الشروط  1
لنظام واالنتقال إىل ذا اال يعين هذا األمر تأييدنا لنظام "احملاصصة" بقدر التعامل معه من باب األمر الواقع، وإال فاألفضل واألصلح للثورة هو االبتعاد عن ه 2

 أسلوب "االحرتافية"، الذي يركز على التخصص والكفاءة. 
 . 6، ص2215كانون األول/ديسمرب   14د.بشري زين العابدين، ماذا بعد مؤمتر الرياض "ورقة حتليلية"، مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية،  ينظر:

بيان صحفي حول ، 2216نيسان/إبريل  16، االئتالف الوطين، يئة العليا للمفاوضاتبيان صحفي: ملتزمون بدعم احلل السياسي واهلينظر على سبيل املثال:  3
 .2216نيسان/إبريل  32، الفصائل العسكرية، اهلدن احمللية واعتداءات النظام

ارات دولية تعرتف ر قد حيتج البعض على أن اهليئة العليا مل حتظ حىت اآلن باعرتاف دويل "قانوين" كما هو احلال بالنسبة لالئتالف الوطين الذي صدرت عدة ق 4
 غري يف أية حلظة. قد يت به "كممثل للشعب السوري"، وبأن التأييد الذي حتظى به اهليئة العليا من قبل بعض الدول ال يتجاوز التأييد السياسي الذي

ه مل حيدث ذلك، فال جند أي ننعتقد أن هذا االنتقاد يف حمله فيما لو كان قد ترتب على "االعرتاف القانوين" باالئتالف أية نتائج عملية سياسياً وقانونياً، أما وأ
 فرق بني االعرتاف السياسي والقانوين، من حيث القيمة العملية، هذا من جهة. 

صفحة اهليئة و  فموقع االئتالأخرى، يكفي مراجعة جدول اللقاءات الرمسية الدولية لكل من االئتالف الوطين واهليئة العليا خالل شهر نيسان حبسب ومن جهة 
 ، فضالً عن مستوى اللقاءات وأمهيتها. 6، لنرى بأن اجتماعات االئتالف بلغت أربعة، يف حني بلغت اجتماعات اهليئة العليا العليا للمفاوضات على تويرت

رتاف تبقى مسألة خارجية متعلقة بالدول، واألهم من ذلك هو الرتكيز على االع ما نود توضيحه أخرياً، أن قضية االعرتاف الدويل، على الرغم من أمهيتها، إال أهنا
 الداخلي، وكسب احلاضنة الشعبية وتأييدها. 

تقبلي هو سلعل من اإلشكاليات املرتتبة على استبعاد هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة وما شاهبها من قوى وشخصيات سياسية يف أي جسم سياسي ثوري م 5
بالتايل و تسويقه دولياً "كممثل للشعب السوري"، بعد أن كرس مؤمتر الرياض صورة منطية للجسم السياسي الوطين الشامل الذي يضم أمثال هذه القوى. صعوبة 

 البد من أخذ هذا األمر باحلسبان وحماولة إجياد احللول املناسبة لتالفيه.

http://www.etilaf.org/press/%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA.html
https://twitter.com/Mohammed_Aloush/status/726519804685893632
https://twitter.com/Mohammed_Aloush/status/726519804685893632
https://twitter.com/Mohammed_Aloush/status/726519804685893632
http://www.etilaf.org/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/news.html
https://twitter.com/SyrianHNC
https://twitter.com/SyrianHNC
https://twitter.com/SyrianHNC
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 امتة: خ
خسرت الثورة كثرياً نتيجة فقداهنا جسمًا سياسيًا ميثلها، ويسعى لتحقيق أهدافها، وكان حلالة الفصام املوجودة بني السياسيني 
والعسكريني الدور األكرب يف ذلك. صحيح أن السياسيني أضاعوا الفرصة األوىل والثانية حينما فشل اجمللس الوطين ومن بعده 

ا الثورة وبناء مؤسساهتا، إال أن العسكريني مبا حيوزونه من قوة على األرض وثقة بني الناس، مل يبادروا لسد هذاالئتالف يف متثيل 
 الثغر، ومجع جهود القوى السياسية والثورية حنو بناء هيئة سياسية متثل الثورة حقيقة. 

د الثغر تقاد البعض اآلخر بأنه قادر على سإصرار بعض القوى على تبسيط املشكلة اليت نعاين منها سياسياً، من جهة. واع
مبفرده دون مشاركة البقية، من جهة ثانية، وهتميش العمل السياسي الثوري وإظهار عدم أمهيته من جهة ثالثة، يعين استمرار 

سكرية عحالة غياب الفعل السياسي الثوري، مبا يرتتب على ذلك من تضييع لفرص مجة، وعدم التوظيف السياسي لالنتصارات ال
 اليت تتحقق. 

يعطي مثااًل حياً عن حالة الضعف والرتهل السياسي الذي وصلت له الثورة؛ فبعد عودة  2215لعل ما حدث يف أواخر عام
، بعد أن كانت تعد 2212احلديث عن احلل السياسي، قبلت غالبية القوى السياسية والعسكرية به على أساس وثيقة جنيف

، ومن مث تشكلت اهليئة العليا للمفاوضات مبشاركة من تيار بناء الدولة وهيئة 1حملاكمة واحملاسبةذلك خيانة يستحق مرتكبها ا
 . 2التنسيق الوطنية، اللتان كانتا بنظر الثورة الوجه اآلخر للنظام

موقفاً  ببغض النظر عن األسباب، فإن ما وصلت له الثورة على الصعيد السياسي يف ظل التطورات الداخلية والدولية، يتطل
سياسيًا صلبًا ورشيداً، وذلك لن يتحقق إال بوجود هيئة سياسية تستند إىل قوى الثورة الفاعلة، تستطيع رسم رؤية سياسية 

 متكاملة للثورة.  

اخليارات املتاحة أمام القوى الثورية خبصوص متثيل الثورة سياسياً صعبة، وال ميكن تذليلها إىل بتقدمي التنازالت من مجيع األطراف. 
ونعتقد أنه بعد مضي مخس سنوات من الثورة، وصلت خمتلف القوى إىل قناعة تامة بضرورة اخلروج من مرحلة املراوحة السياسية. 

 اعة من أساس ألي تغيري مستقبلي. مبا متثله هذه القن

 

 

 

 

                                                           
( والتفاوض مع النظام خبالف ما سبق متاجرة بدماء 2، ومما جاء فيه: "ونعترب حضور مؤمتر جنيف )2بيان هام للفصائل الثورية بشأن مؤمتر جنيفينظر:  1

 شهداءنا وخيانًة تستوجب املثول أمام حماكمنا". 
 ة. / من هذه الدراس28-29ينظر: اهلامشني / 2

http://alfurq4n.org/en/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/163


ـ                                                                                                      "متكني"مشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

652 
 

 

 

 

 

 

 

 

 امللحق السادس
 الرؤية املستقبلية لفصائل الثورة

  



 امللحقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

655 
 

 

 الفهرس

 
 120 ........................................................................................................... الفهرس

 125 .................................................................................................... ملخص تنفيذي

 125 ........................................................................................................... مقدمة:

 136 .................................................................................. اجليش السوري: تارخيه وواقعه -1

 136 ................................. عقائدي يتحكم بالسياسة-اخللفية التارخيية للجيش السوري: جيش طائفي -1-1

 136 ................................................................. التدخل يف السياسة والتحكم هبا: -1-1-1

 136 ................................................................................. اجليش الطائفي: -1-1-2

 131 ................................................................................ اجليش العقائدي: -1-1-3

 131 ................................................ جيش يستهزأ بدين غالبية شعبه "اإلسالم" ويعاديه: -1-1-4

 132 ...................................................... دور "اجليش السوري" يف الثورة السورية: محاُة األسد -1-2

 132 .............................................................. اجليش السوري" يف مواجهة الشعب -1-2-1

 132 ................................................. عسكرة الثورة نتيجة طبيعية لقمع النظام وجرائمه: -1-2-2

 133 ..................... املشهد العسكري يف سورية: الثوار املتفرقون يف مواجهة إرهاب العصابات الطائفية وقوى الغلو -2

 133 .............................. الواقع العسكري لـ "جيش النظام" ومرتزقته: حتول اجليش إىل ميلشيات إرهابية -2-1

 134 ................................................ واقع تنظيم "داعش" العسكري: احلرب على الثورة والنظام -2-2

 134 .................. العسكري: ميليشيا احلكم الذايت ملناطق األغلبية الكردية PYDواقع املليشيات الكردية  -2-3

 137 ....................................... وجيش سوريا اجلديد(: واقع القوى اجلديدة )قوات سوريا الدميقراطية -2-4

 137 ............................................................. واقع جبهة النصرة العسكري: حتول البوصلة -2-7

 130 ........................................... واقع فصائل الثورة العسكري: التفرق واالختالف حالة مستمرة -2-0

 130 ................................................. الرؤية املستقبلية لفصائل الثورة السورية: أبرز التحديات واحللول -3

 135 ................................................................................املبادئ العسكرية للثورة: -3-1

 135 ..................................................................... وسائل تطوير عمل الثورة العسكري: -3-2

 135 ......................................................................... توحيد القيادة العسكرية: -3-2-1

 143 ............................................. التحول من العمل الفصائلي إىل نظام اجليش بالتدريج: -3-2-2

 143 ........................................................................ االعرتاف بقيادة سياسية: -3-2-3



ـ                                                                                                      "متكني"مشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

655 
 

 144 .............................................. إعادة تفعيل الكفاءات العسكرية املنشقة عن النظام: -3-2-4

 140 .......................................................... وضع اسرتاتيجية عسكرية شاملة للثورة: -3-2-7

 145 ....................................... ( يبني تشكيلة الفرقة الثانية من املشاة يف القوات اخلاصة للشرق1اجلدول رقم )

 145 ................................ 2665-1555/ دورة من 12( احصائية بعدد الضباط املتخرجني يف /2اجلدول رقم )

 145 ................................................................. / تبني توزع مناطق السيطرة يف سورية1اخلريطة رقم /

 

 

  



 امللحقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

655 
 

 ملخص تنفيذي
دفعت سياسة النظام الطائفي، القائمة على قمع الثورة السلمية والتعامل مع مطالبها احملقة بالرصاص واحلديد والنار، الثورة حنو 

 محل السالح للدفاع عن املتظاهرين السلميني واألبرياء.

ظهرت الفصائل والكتائب احمللية الصغرية اليت اتبعت أسلوب حرب العصابات، مث حتولت، مع ازدياد أعدادها وقوهتا، إىل أشكال 
 جديدة من التنظيم، فظهرت اجلبهات واأللوية اليت يشمل نطاق عملها أكثر من فصيل وأكثر من حمافظة. 

مة كان أبرزها دخول املرتزقة الشيعة إىل جانب النظام، وظهور شهدت الساحة العسكرية تطورات مه 2213مع بدايات عام
 تنظيم الغلو "داعش"، الذي طعن الثورة يف خاصرهتا. 

بعد مرور مخس سنوات على انطالق الثورة، نسعى للخروج برؤية مستقبلية لفصائل الثورة، تركز على ثالثة حماور: توحيد اجلهود 
ائج بناء املؤسسات تدرجيياً، االعرتاف بقيادة سياسية. ويف سبيل ذلك خلصت الورقة إىل نتوالقيادة، التحول حنو نظام اجليوش و 

 عدة أمهها: 

مبادئ الثورة وأهدافها، وغاية العمل العسكري، كما الثورة، إسقاط النظام بكافة  عنمبادئ العمل العسكري فرع  -1
 رموزه وأركانه. 

هد، م اجليوش، مع ما يقتضيه ذلك من تغيري العقيدة القتالية للمجانسعى إىل التحول من احلالة الفصائلية إىل نظا -2
 حبيث يصبح متهيئاً ألن يكون عنصراً يف جيش وطين سوري.

أن تعمل جهة عسكرية مركزية كاهليئة العسكرية يف جملس قيادة الثورة، على وضع خطة إلعادة دمج العناصر العسكرية  -3
 املنشقة يف الفصائل الثورية. 

جهة عسكرية مركزية كاهليئة العسكرية يف جملس قيادة الثورة، على وضع اسرتاتيجية عسكرية للقضايا العامة، أن تعمل  -4
 واختصاص القيادات احمللية بوضع االسرتاتيجية اخلاصة باملناطق املوجودة فيها. 
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 مقدمة: 
اجليش، الذي  مطالبًا حبريته وكرامته، ليقفمع انطالق موجة الربيع العريب، مل يكن مستغربًا أن يهب الشعب السوري األيب 

يفرتض أن يكون حامياً للوطن، إىل جانب النظام الطائفي البغيض، ويبدأ بقتل الشعب وهتجريه وتشريده. مل يكن موقف اجليش 
 مبستغرب ملن يعرف حقيقته الطائفية العقائدية البغيضة.  

وعرضه  يضطر بعدها إىل محل السالح دفاعاً عن نفسه وأهله ومالهصرب الشعب ملدة ستة أشهر على بطش اجليش وطائفيته، ل
 وكرامته. حيث ساهم املنشقون عن "جيش األسد" مع املدنيني يف تشكيل التنظيمات العسكرية للدفاع عن املتظاهرين السلميني. 

بعد توسع العمليات العسكرية ودخول "جيش األسد" إىل جانب النظام فاقداً بذلك الوظيفة اليت يفرتض أنه أنشئ من أجلها، 
 وهي: الدفاع عن البالد وشعبها، حتول هذا اجليش إىل عصابات ومليشيات بيد حفنة من القتلة. 

 وجود جمموعات صغرية استخدمت أسلوب حرب العصاباتمل يكن عمل الثوار العسكري منظماً يف البداية، حيث اعتمد على 
إلهناك النظام، مث ومع ازدياد أعداد املنشقني عن جيش النظام والثوار املسلحني واتساع املناطق احملررة، أخذت هذه اجملموعات 

ين(، وإدخال املرتزقة طالصغرية تندمج يف تشكيالت أكرب. جلأ النظام يف هذا الوقت، إىل تشكيل عصابات ما يسمى )الدفاع الو 
لتابعة له، بعد أن تفككت مؤسسة اجليش ا واالستعانة بالطريان الروسي، الطائفيني من لبنان والعراق وإيران ودول شرق أسيا،

 وأصبحت غري قادرة متاماً على تنفيذ مهام القتل والقصف ضد الشعب.  

اسية ، وعالقتها مع خمتلف القوى الثورية األخرى خصوصًا السيتربز أمهية هذه الدراسة يف أهنا حتدد دور الفصائل العسكرية
 منها، وأثر ذلك يف حتقيق أحد أهم أهداف الثورة، املتمثل يف إجياد جيش وطين حمرتف حيل حمل جيش األسد الطائفي. 

ذه الورقة، ورغبة منا ه ال شك أن وضع الفصائل العسكرية حباجة حللول وأجوبة لإلشكاليات الكثرية اليت تعاين منها، لكننا يف
يف جتزئة هذه اإلشكاليات وتوفري الوقت الذي ندرك أمهيته يف هذه املرحلة احلرجة من عمر الثورة، سنكتفي بالرتكيز على ثالثة: 
األوىل، تشتت الفصائل وفشل معظم حماوالت االندماج والتوحد. والثانية، وهي ناجتة عن األوىل، وتتجسد يف انتشار الفصائلية 
 فكراً وسلوكاً. والثالثة، حالة الفصام بني السياسيني وبني الفصائل العسكرية، وما ترتب على ذلك من غياب قيادهتا السياسية. 

لذلك تسعى الدراسة لتحليل هذه اإلشكاليات، وحتديد أسباهبا، بقصد اقرتاح احللول، متبعة يف كل ذلك املنهج التحليلي 
 الوصفي. 

اين، ثالثة حماور، حبثنا يف األول اخللفية التارخيية للجيش السوري ودوره املخزي يف الثورة السورية. ويف الثقسمت هذه الورقة إىل 
صائل سنوات من الثورة. لنضع يف الثالث مشروع الرؤية املستقبلية لف مخسشرحنا الواقع العسكري على أرض سورية بعد مضي 

 الثورة، ومناقشة التحديات اليت أشرنا هلا آنفاً واحللول املناسبة هلا. 
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 اجليش السوري: تارخيه وواقعه -1
 1عقائدي يتحكم بالسياسة-اخللفية التارخيية للجيش السوري: جيش طائفي -1-1

وحىت اآلن مبراحل عدة، ميكن تقسيمها إىل:  1722أته يف ظل االحتالل الفرنسي لسورية عام لقد مر اجليش السوري منذ نش
فرتة االحتالل وبدايات التحرر، مرحلة االنقالبات، مرحلة الوحدة واالنفصال، مرحلة استالم البعث للسلطة، مرحلة عائلة 

 األسد. 

د من األخطار علته يتجاوز وظيفته املفرتضة يف محاية البالاتصف اجليش السوري خبصائص معينة يف خمتلف هذه املراحل، ج
 اخلارجية، وأهم هذه اخلصائص هي: 

 التدخل يف السياسة والتحكم هبا:  -1-1-1
/ انقالبًا وحماولة انقالبية وحركة مترد أو عصيان قام هبا بعض 21/ 1792-1747شهدت سوريا خالل الفرتة املمتدة من 

عالء، العسكرية اليت تلقاها الضباط أثناء خدمتهم يف القوات الفرنسية، واليت تقوم على االستضباط اجليش. فقد كان للرتبية 
 دور يف تكوين العقلية اليت سادت مؤسسة اجليش إىل يومنا هذا والقائمة على حب السلطة واحتقار احلكم املدين.

تيجة لتعدي فقدت مؤسسات احلكم املدين هيبتها، ن لقد كان هلذه العقلية أثر كبري يف تدهور احلياة السياسية السورية، فقد
العسكر عليها وعلى رجاهلا الذين أودعوا السجون العسكرية، ونشأ نظام حكم مدين ضعيف وأحزاب سياسية شكلية، يف 

دين الذي ملمواجهة مؤسسة عسكرية تشكل عنصر التوازن الفعلي يف اإلدارة احمللية واألمن وتبسط نفوذاً كبرياً على جهاز احلكم ا
 حتول إىل واجهة شكلية حلكم العسكر الذي قاد البالد فعلياً.  

 : 2اجليش الطائفي -1-1-2
جبل  -تبنت فرنسا يف بداية احتالهلا لسورية سياسة "متكني األقليات"، فقامت بتجنيد عناصر األقليات اجلبلية )جبل العلويني

جالء القوات الفرنسية، استمرت سيطرة األقليات على املراكز  (. وبعد1جبل الدروز( يف اجليش )انظر: اجلدول رقم  -لبنان
، حيث أن مجيع الضباط الذين شاركوا يف االنقالب كانوا 1747القيادية داخل اجليش، وقد بدا ذلك يف انقالب حسين الزعيم 

 . 3من األقليات

زب البعث يف على اجليش بعد انقالب ح لقد كانت "سيطرة األقليات على اجليش" بيئة مناسبة استغلها النصرييون للسيطرة
، حيث كرست الطائفة النصريية سيطرهتا على مؤسسة اجليش؛ خصوصاً بعد سلسلة االنقالبات واحملاوالت 1763مارس/ آذار 

 االنقالبية اليت تلت انقالب مارس/آذار، فقد ختلص الضباط النصرييون من الضباط السنة والدروز واالمساعيليني، ليصبح اجليش
 حتت سيطرهتم. 

                                                           
الطبعة األوىل،  ،للتوسع يف االطالع على نشأة اجليش السوري ودوره يف سوريا يراجع: ينظر: د.بشري زين العابدين، اجليش والسياسة يف سورية، دار اجلابية 1

 . 2226وىل، رتونية العربية األ. د.نيقوالس فان دام، الصراع على السلطة يف سوريا: الطائفية واإلقليمية والعشائرية يف السياسة، الطبعة االلك2228
 ، موقع أورينت.اجليش السوري: عقيدة الوالء الطائفي مىت وكيف تشكلت؟نبيل يوسف،  2
 . 148د.بشري زين العابدين، اجليش والسياسة يف سورية، مرجع سابق، ص 3

http://orient-news.net/?page=news_show&id=5524
http://orient-news.net/?page=news_show&id=5524
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الذي نفذه حافظ األسد، زاد خضوع اجليش ليس للطائفة النصريية فحسب، بل  1792بعد انقالب نوفمرب/تشرين الثاين 
لعائلة األسد بالذات، اليت استمرت يف ذلك حىت بعد توريث السلطة من األب لالبن. فبقيت سياسة التجنيد الطائفي داخل 

 2. )انظر: اجلدول رقم 1%82قيادية واالسرتاتيجية بيد أبناء الطائفة النصريية بنسبة تزيد عن مؤسسة اجليش، وبقيت املراكز ال
 الذي يبني نسبة الضباط النصرييني يف عدد من دورات الضباط(

لقد تكرست وظيفة اجليش يف ظل حكم البعث وحتديدًا يف ظل حكم أسرة األسد يف احلفاظ على حكم األسرة وامتيازات 
 الطائفة، وليصبح اجليش حقيقة هو جيش األسد بدالً من أن يكون جيش سوريا. 

 اجليش العقائدي:  -1-1-3
، برز البعد األيديولوجي احلزيب، ليتحول 1766إضافة إىل البعد الطائفي الذي ظهر بوضوح يف اجليش السوري بعد انقالب 

اجليش الذي يفرتض أنه لكل الوطن، إىل جيش عقائدي مصبوغ بصبغة حزبية سياسية. لقد تبنت قيادة احلزب تطبيق مبدأ 
 اجليش العقائدي حبماس كبري؛ حيث حدد املؤمتر القومي الثامن حلزب البعث مسؤوليات اجليش العقائدي فيما يلي: "محاية
البالد من العدوان اخلارجي ومحاية الثورة من أعداء الثورة، ووظيفة التنظيم احلزيب يف اجليش هي تغذية اجليش املستمر بالروح 

 . 2العقائدية وتوجيهه توجيهاً يتالءم مع اجتاهات احلزب وخططه"

 جيش يستهزأ بدين غالبية شعبه "اإلسالم" ويعاديه:  -1-1-4
انيًا حيرتم األديان دون أن يعرتف بدورها يف احلياة السياسية، وإمنا كان يف حقيقته جيشاً مل يكن اجليش السوري جيشًا علم

؛ نتيجة الرتبية واألفكار اليت تلقاها ضباطه أثناء 3ويستهزئ به -دين غالبية الشعب السوري–يعادي الدين خصوصًا اإلسالم 
يساري غربية )ارتياد املراقص وشرب اخلمور(، وانتشار الفكر الخدمتهم يف القوات الفرنسية والقائمة على تقمص منط احلياة ال

القومي املعادي للدين يف فرتة اخلمسينيات والستينات، وتغلغل ضباط األقليات يف اجليش وسيطرهتا على مراكزه القيادية خصوصاً 
 لدولة خصوصاً اجليش.   ، واملعروفني مبعاداهتم ألي مظاهر إسالمية داخل ا1763بعد انقالب البعث يف آذار/مارس 

زادت حدة معاداة اجليش للمظاهر اإلسالمية بعد أحداث الثمانينات، حيث حرص الضباط النصرييون على حماربتها وقمعها 
 . 4حىت وصل األمر هبم إىل منع الصالة يف القطع العسكرية

                                                           
والبحرية، وذلك إبان انطالق الثورة السورية يف آذار/مارس  اجلوية/ فرقة، إضافة إىل القوى 12ويون قيادة عشرة فرق عسكرية من أصل /يتوىل الضباط العل 1

2211  . 
 . 2216أيار/مايو  3، ترمجة: أمحد عيشة، موقع اجلمهورية، السنة يف القوات املسلحة السورية: ضباط الدرجة الثانية مظلومية الضباطينظر: هشام بو ناصيف، 

، 1797، بريوت، 1793-1746، نقالً عن أمني أسد، تطور النظم السياسية والدستورية يف سورية 4/5/1765بيان القيادة القومية يف املؤمتر الثامن بتاريخ  2
 . 55-54ص

نظر على سبيل اف املساجد: يوقد جتلى ذلك بوضوح خالل الثورة، حيث انتشرت مقاطع عديدة تظهر استهزاء عناصر اجليش باملساجد وباملشايخ واستهد 3
تف حلية أحد مقطع فيديو يظهر ن، مقطع فيديو يظهر غناء جندي على منرب املسجد، مقطع فيديو يظهر استهزاء جنود األسد بالصالة داخل املسجداملثال: 
 ، مقطع فيديو يظهر استهداف مسجد عثمان بن عفان يف دير الزور. املشايخ

يد لفردية، وهذا ما أشار إليه د.حممد سعتواترت األخبار من األقرباء واألصدقاء الذين أدوا اخلدمة اإللزامية يف اجليش عن منع األشخاص من الصالة حىت ا 4
، موقع ؟"شفتوى "هل جيوز اخلروج على احلاكم عندما متنع الصالة يف اجليرمضان البوطي يف فتواه على موقع نسائم الشام. ينظر: د.حممد سعيد رمضان البوطي، 

 ، 23438نسائم الشام، فتوى رقم 

http://aljumhuriya.net/34927
http://aljumhuriya.net/34927
http://aljumhuriya.net/34927
http://www.youtube.com/watch?v=Spr-y2YmI8U
http://www.youtube.com/watch?v=Spr-y2YmI8U
http://www.youtube.com/watch?v=aL-l2x_DIjc
http://www.youtube.com/watch?v=aL-l2x_DIjc
http://www.youtube.com/watch?v=nbESWIQ8e58
http://www.youtube.com/watch?v=nbESWIQ8e58
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=search_result&page1=1
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 دور "اجليش السوري" يف الثورة السورية: محاُة األسد -1-2
، بأن يقف اجليش جلانبه، مستلهماً هذا 2211كان الشعب السوري ميين نفسه مع انطالق الثورة السورية يف مارس/آذار عام

الشعور مما جرى يف تونس ومصر. غري أن األمنيات شيء والواقع شيء آخر؛ فالقمع الذي مارسه اجليش عقب االحتجاجات 
ب عثمان احلوراين، تكررت وبصورة أقصى جتاه الثورة اليت اندلعت عقب عقب حماكمة الطال 1764اليت وقعت يف محاة عام

 اعتقال أطفال درعا. 

لقد كان للقمع الوحشي الذي مارسه "اجليش السوري" دور أساسي يف حركة االنشقاقات داخل صفوفه، واليت بدأت يف 
اهرات ر املنشقة حلماية املدنيني واملظ، حيث بدأت تظهر التنظيمات العسكرية بقيادة العناص2212وعام 2211منتصف عام

 . 1السلمية اليت عمت أرجاء سورية آنذاك

 اجليش السوري" يف مواجهة الشعب -1-2-1
زج بشار األسد جيشه يف مواجهة املظاهرات السلمية اليت خرج فيها الشعب بداية الثورة، حيث دشن اجليش مهمته يف قمع 

االقتحامات لقرى تتالت ؛ أي بعد انطالق الثورة بشهر واحد، مث 25/4/2211االحتجاجات باقتحام مدينة درعا بتاريخ 
وبلدات ريف دمشق وبانياس ومحص وقرى إدلب ومدينة محاة. ومع ذلك مل يفقد السوريون األمل بوقوف اجليش إىل جانبهم 

 بـ "مجعة محاة الديار".  26/5/2211أو حىت حياده، فسّموا مجعة 

يه اليت اتسم هبا اجليش، واملشار إليها آنفاً، وقوفه إىل جانب العائلة والطائفة املسيطرة عل كان من الطبيعي يف ضوء الصفات
ضد شعبه وأبناء بلده، حيث انعكست هذه اخلصائص بصورة جلية على موقفه وأدائه؛ فقد برز دور املؤسستني األمنية والعسكرية 

، وجتلى ذلك يف تشكيل ما 2حزب البعث احلاكم "صورياً"األساسي يف مواجهة الثورة على حساب باقي مؤسسات الدولة و 
يسمى بـ "خلية إدارة األزمة" اليت ضمت كبار املسؤولني األمنيني والعسكريني الذين أصبحت هلم الكلمة الفصل يف التعاطي مع 

كتأكيد على   4ظة(اف، إضافة إىل تعيني أحد كبار الضباط العسكريني يف كل حمافظة )رئيس اللجنة األمنية يف احمل3األحداث
 الطابع العسكري للحل الذي اتبعه النظام.

 عسكرة الثورة نتيجة طبيعية لقمع النظام وجرائمه:  -1-2-2
لقد حتملَّ الشعب السوري الثائر قمع النظام وبطشه يف البداية، مواجهاً الرصاص والدبابات بصدور عارية، مظهراً إصراراً عجيباً 
على التمسك بسلمية الثورة. ولكن األشهر الثالثة األوىل كانت كافية إلقناع العسكريني الشرفاء داخل اجليش بأن هذا النظام 

                                                           
أي بعد انطالق  2211أوىل التنظيمات العسكرية اليت ظهرت عقب اندالع الثورة، حركة الضباط األحرار اليت أسسها املقدم حسني هرموش يف يونيو/حزيران  1

 الثورة بثالثة أشهر تقريباً. 
، واليت أشار فيها إىل سيطرة عائلة األسد املتمثلة بأوالد خاله على القرار داخل 2212أيلول/سبتمرب  26د.رياض حجاب مع قناة العربية بتاريخ ينظر: مقابلة  2

 ري.ي، وإصراره على احلل العسكالدولة يف ظل غياب املؤسسات. وإىل رفض بشار األسد مقرتح القيادة القطرية حلزب البعث باتباع احلل السياس
 . السوريةخلية إدارة األزمة ينظر: موقع ويكيبيديا،  3
، 2214متوز/يوليو  18، جريدة الشرق األوسط، نظام األسد يعني قائداً درزياً لعمليات حلب ويغري رئيس اللجنة األمنيةينظر على سبيل املثال: خرب صحفي:  4

 . 15/12/2214، موقع أورينت، النظام يقيل رئيس اللجنة األمنية ورئيس األمن العسكري يف محصخرب صحفي: 

http://www.youtube.com/watch?v=wvdsJ_Y-3bc
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=736694&issueno=12651
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=736694&issueno=12651
http://o-t.tv/3gh
http://o-t.tv/3gh
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جرامه، ولن يتنازل عن السلطة حىت لو قتل املاليني من األبرياء، لذلك انشقوا عن اجليش وسامهوا مع الطائفي لن يتوقف يف إ
 املدنيني يف تشكيل التنظيمات العسكرية كاجليش احلر والكتائب املستقلة، ولتتجه الثورة بعدها حنو العسكرة اليت أخذت منحيني: 

مع انشقاق  2211االنشقاق عن "اجليش السوري" يف بدايات يونيو/ حزيران  املنحى األول: املنشقون عن النظام: بدأت ظاهرة
املالزم عبد الرزاق طالس واملقدم حسني هرموش؛ أي بعد ثالثة أشهر تقريباً من انطالق الثورة، مث تتابعت بعد ذلك حاالت 

 ألوية".  -االنشقاق وتوسعت لتشمل ضباطاً من ذوي الرتب العليا "عمداء

ين: الكتائب واجملموعات الثورية: وهي جمموعات من املدنيني أخذوا على عاتقهم محل السالح دفاعًا عن أنفسهم املنحى الثا
 وعن املظاهرات السلمية اليت كانت خترج آنذاك. 

 . اً لن نتوسع يف استعراض دراسة ظاهرة االنشقاق عن اجليش وواقع هذه الكتائب واجملموعات الثورية، إذ إننا سنبني ذلك الحق

املشهد العسكري يف سورية: الثوار املتفرقون يف مواجهة إرهاب العصابات الطائفية  -2
 وقوى الغلو

يف ظل مشهد عسكري ازداد تعقيداً؛ فبعد أن كانت املعركة حمصورة بني السادس وتدخل عامها اخلامس أهنت الثورة عامها 
ى  دخول أطراف جديدة إىل الساحة، ولتصبح خريطة القو  الثوار وبني "جيش النظام"، حدثت حتوالت أساسية، ترتب عليها

 اليت تبني توزع القوى العسكرية يف سورية(. 1كالتايل: )انظر اخلريطة رقم 

 الواقع العسكري لـ "جيش النظام" ومرتزقته: حتول اجليش إىل ميلشيات إرهابية -2-1
اجليش  اإلمداد الرئيسة بينها، فإن قدرته وسيطرته علىعلى الرغم من أن النظام ما يزال يسيطر على غالبية املدن، وعلى طرق 

، واعتماده املتزايد على عصابات الشبيحة واملرتزقة الشيعية األجنبية اليت ظهر دورها يف 1تضاءلت كثرياً يف ظل تناقص أعداده
 . 2215لع عامائم اليت مين هبا يف مطإضافة إىل استعانته بالطريان الروسي، بعد سلسلة اهلز ، 2قيادة املعارك والتخطيط هلا وتنفيذها

                                                           
 ألف. انظر:  325ألف بعد أن كان تعدادها يصل إىل ما يقارب  152حبسب معهد دراسة احلرب فإن أعداد "جيش النظام" تناقصت لتصل إىل  1

Christopher Kozak، The Assad regime under stress, Institute for the Study of War, 15 Dec 2014. 
الفيديو... جثة بة والقلمون. ينظر على سبيل املثال: خرب صحفي: ظهر ذلك يف املعارك األخرية يف ريف حلب الشمايل واجلنويب ومعارك ريفي درعا والقنيطر  2

ديو العرتافات ألحد األسرى األفغان الذي أسر يف منطقة املالح مقطع في، 2215شباط/فرباير  14، موقع إذاعة وطن، ضابط إيراين قتله الثوار يف معارك حلب
 . 4/4/2216، اجلزيرة نت، خرب صحفي: إيران ترسل قوات برية خاصة إىل سوريا، 13/12/2214، يف حلب

http://iswsyria.blogspot.com.tr/2014/12/the-assad-regime-under-stress.html
http://www.watan.fm/maidani/7190-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
http://www.watan.fm/maidani/7190-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
https://www.youtube.com/watch?v=AHzKvwXLY7E
https://www.youtube.com/watch?v=AHzKvwXLY7E
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/4/4/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/4/4/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 واقع تنظيم "داعش" العسكري: احلرب على الثورة والنظام -2-2
يبين التنظيم اسرتاتيجيته العسكرية يف سوريا عرب مسارين: األول، التمدد يف املناطق االسرتاتيجية كمناطق النفط والغاز، واهلشة 

. والثانية، التمدد يف مناطق نظام األسد أحياناً من 1االستيالء عليها اليت ال متتلك قوات وعتاد جيد، حبيث يكون من السهل
 .    2أجل حتسني صورته أمام مقاتليه وحاضنته اخلارجية، ودفع االهتام املوجه إليه بأنه ال يقاتل النظام

نفوذه ليشمل مجيع املناطق ، توسيع 2214استطاع التنظيم بعد سيطرته على حمافظة املوصل يف العراق يف العاشر من يوليو/متوز 
احملررة يف الشرق والشمال الشرقي، وبذلك فقدت الثورة العديد من املواقع املهمة اليت كانت حتت سيطرهتا خاصة آبار النفط 

 . 3والغاز يف املنطقة الشرقية

 العسكري: ميليشيا احلكم الذايت ملناطق األغلبية الكردية PYD4واقع املليشيات الكردية  -2-3
 -هذه املليشيات اليت متثل الذراع العسكرية حلزب االحتاد الدميقراطي، على املناطق ذات األغلبية الكردية يف "القامشليتسيطر 

 .2213نوفمرب/تشرين الثاين  12عفرين" حيث مت اإلعالن عن جملس اإلدارة املدنية املؤقتة يف  -عني العرب "كوباين"

ش" على مناطقها خصوصاً هجومها األخري على عني العرب "كوباين"، التصدي هلجمات "داع PYDاستطاعت مليشيات 
وبعض فصائل اجليش احلر "لواء ثوار  5حيث مت التصدي هلا مبساندة جوية من قوات التحالف ودعم بشري من قوات البيشمركة

 .6الرقة"

                                                           
مناطق غنية  ، حيث كانت2214كما حدث عندما شن التنظيم هجماته على مناطق دير الزور والرقة وريف محص الواقعة حتت سيطرة الثوار خالل العام   1

 بالنفط والغاز، وضعيفة ال تستطيع املقاومة لفرتات طويلة مقارنة مع املناطق اليت يسيطر عليها نظام األسد آنذاك.
 كان التنظيم يربر ألعضائه هذا املسلك مبقولة أن "قتال املرتدين )الثوار( أوىل من قتال الكفار األصليني )النظام("   

ىل من الكفار قتال اجليش احلر أو ، مقطع فيديو بعنوان "2214أيار/مايو  5، شبهة من يقول ما الفائدة من تكفري احلكام؟مية، ينظر: مدونة اخلالفة اإلسال
 .2214حزيران/يونيو  6"، املشركني

يف الرقة، ومطار الطبقة العسكري، ولواء الدبابات يف عني عيسى، ومدينة تدمر. فعلى الرغم من عدم األمهية  19كما حدث عندما سيطر التنظيم على الفرقة   2
قاتلني حقق مكاسب معنوية كثرية جراء ذلك، خصوصاً على مستوى التجنيد وازدياد أعداد املاالسرتاتيجية هلذه املناطق مقارنة مبناطق النفط والغاز، إال أن التنظيم 

 الراغبني باالنضمام إليه. 
3 Licter ch., Profiling the Islamic State, BROOKINGS DOHA CENTER, Analysis Paper No 13, Nov 

2014, p.18. 
ا الفرع العسكري هنوحدات محاية الشعب، هي مليشيا كردية سورية منتشرة يف مناطق األكراد بسوريا، وحتديداً يف مشال ومشال شرق البالد، وينظر إليها على أ 4

 باً من بدء الثورة السورية.بعد سنة تقري 2212حلزب االحتاد الدميقراطي الكردي، وموالية لـحزب العمال الكردستاين، مت اإلعالن عنها يف يوليو/متوز 
خرية والسالح ذاهتمت وحدات محاية الشعب الكردي مبساندهتا للنظام والتنسيق معه لدى انسحابه من املناطق ذات األغلبية الكردية، وتركه لكميات من ال

مقابل  أن النظام أبعد قواته عن فتح جبهة جديدة، لتأخذها هذه امليليشيات. غري أن الذي اتضح الحقًا أن ما حدث هو التقاء مصاحل بني الطرفني، حيث
 السماح لألكراد بالرتكيز على مسألة حتقيق حكم ذايت.

، وينظر  7/12/2214، تقرير منشور يف موقع اجلزيرة نت بتاريخ وحدات محاية الشعبلالطالع على تفاصيل أكثر عن وحدات محاية الشعب الكردي، ينظر: 
 كذلك: 

John Caves, BACKGROOUNDER: SYRIAN KURDS AND THE DEMOCRATIC UNION 

PARTY (PYD), Institute for the Study of War, 6 Dec 2012, p.6. 
 . 3/12/2214، قناة اجلزيرة، دفعة من البشمركة تصل إىل عني العرب عرب تركياينظر: خرب صحفي:  5
 . 27/1/2215، قناة العربية، اجليش احلر: سامهنا يف حترير كوباين مع األكراد، خرب صحفي: دخول اجليش احلر إىل كوباينينظر: تقرير قناة اآلن عن  6

http://elkhilafa.blogspot.com.tr/2014/05/blog-post_6649.html
http://elkhilafa.blogspot.com.tr/2014/05/blog-post_6649.html
http://elkhilafa.blogspot.com.tr/2014/05/blog-post_6649.html
http://elkhilafa.blogspot.com.tr/2014/05/blog-post_6649.html
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/10/9/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/10/9/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/12/3/%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/12/3/%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://www.youtube.com/watch?v=17GY4e0cg4Q
http://www.youtube.com/watch?v=17GY4e0cg4Q
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2015/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2015/01/29/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF.html


ـ                                                                                                      "متكني"مشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

652 
 

 (: 2وجيش سوريا اجلديد 1واقع القوى اجلديدة )قوات سوريا الدميقراطية  -2-4
. وإذا كانت 4الذي بدا واضحاً تركيزه على قضية "مكافحة اإلرهاب" 3تشكيالت بالتزامن مع انطالق مسار فيينانشأت هذه ال

 . 5هذه القضية قد شكلت تقاطعاً مشرتكاً بني هذه التشكيالت وأولوية بالنسبة هلا، فإن موقفها جتاه النظام والثورة ما يزال رمادياً 

 لبوصلةواقع جبهة النصرة العسكري: حتول ا -2-7
حافظت جبهة النصرة على خطها العام يف توجيه سالحها جتاه النظام اجملرم ومليشياته على الرغم من إدراجها على قوائم 

. ولكن، وبعد سقوط مواقع اجلبهة يف دير 7، كما انضمت إىل فصائل الثورة حينما نشبت املعارك مع تنظيم الدولة6اإلرهاب

                                                           
قوة وطنية موحدة جلميع السوريني لطرد إىل أن تكون  -حبسب أهدافها املعلنة–، وهي تسعى 2215أعلن عن تشكيل هذه القوات يف تشرين األول/أكتوبر  1

 تنظيم الدولة اإلسالمية من حمافظة الرقة، ومناطق أخرى من مشال سورية وشرقها. 
ين وغرفة عمليات ايضم هذا التشكيل العديد من الفصائل أمهها: قوات محاية الشعب اليت تعد عصبه الرئيس، إضافة إىل قوات الصناديد واجمللس العسكري السري

 ان الفرات وجيش الثوار وألوية اجلزيرة. برك
 وما بعدها.  1، ص2215ر يناي ، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، كانون الثاين/قوات سوريا الدميقراطية: النشأة واهلوية واملشروع السياسي "تقييم حالة"

. 2214امعتعد جبهة األصالة والتنمية أساس هذه القوات، وهي جتمع عشائري من املنطقة الشرقية، خرجت من املنطقة عقب سيطرة تنظيم داعش عليها يف  2
حيث مت تسجيل  املقاتلني خضعوا ملعسكر تدرييب يف األردنيقود اجليش حالياً خزعل السرحان )أبو عبود( من مدينة البوكمال. وحبسب غالبية وسائل اإلعالم فإن 

 الشريط املصور التعريفي، وكانت التدريبات تتم على أسلحة أمريكية حديثة. 
جيش سوريا اجلديد.. إعالن بدء العمليات العسكرية وفتح باب . 11/11/2215، كلنا شركاء، ما هو جيش سوريا اجلديد؟ ومن أسسه؟ينظر: نصر القاسم، 

 . 23/11/2215، قناة جيش سوريا اجلديد على اليوتيوب، االلتحاق باجليش
، وبدا واضحًا يف كال املؤمترين، ومن خالل 2215ين الثاين/نوفمرب تشر  14يف  2، وعقد مؤمتر فيينا2215تشرين األول/أكتوبر  32يف  1عقد مؤمتر فيينا 3

 بيانيهما قضية الرتكيز على حماربة اإلرهاب. 
 .  14/11/2215بتاريخ  2بيان فيينا، 31/12/2215بتاريخ  1بيان فييناينظر: 

 8بعد هذا التاريخ بشهر يف  انطالق جيش سوريا اجلديد، يف حني أعلن عن 2215تشرين األول/أكتوبر  12يف  تشكيل قوات سوريا الدميقراطيةأعلن عن  4
 . 2215تشرين الثاين/ نوفمرب 

دادي وسد تشرين شبالنسبة لقوات سوريا الدميقراطية: ركزت هذه القوات بداية جل معاركها مع تنظيم داعش، كما هو األمر عند سيطرهتا على مناطق اهلول وال 5
بالتنسيق  2215كانون األول/ ديسمرب   8اتيجي بالتنسيق مع قوى التحالف، يف حني حتولت بوصلة هذه القوات لتشن هجماهتا ضد قوى الثورة ابتداء من االسرت 

ل غري مباشر، كمع الطريان الروسي، حيث سيطرت على عدة بلدات أمهها مدينة تل رفعت ومطار منغ يف ريف حلب الشمايل، حيث ظهر حتالفها مع النظام بش
 مث ظهر التنسيق والتعاون املباشر بينهما يف هجومهما على ريف حلب الغريب. 

، عمار البكور، 2216شباط/فرباير  19، السورية نت، "قوات سوريا الدميقراطية وجيش الثوار" رديفة لنظام األسد أم عدوة لهينظر على التوايل: مراد القوتلي، 
واهلوية واملشروع  قوات سوريا الدميقراطية: النشأة، 2216شباط/فرباير  29، كلنا شركاء، إفشال اهلجوم األول لقوات النظام على ريف حلب الغريب من خاصرته

 . 8-9، مرجع سابق، صالسياسي "تقييم حالة"
كانت ضد تنظيم داعش،   اأما بالنسبة جليش سوريا اجلديد: فقد صرح يف أكثر من مناسبة بأن هدفه مقاتلة النظام وداعش، أما ميدانياً فمعركته الوحيدة اليت خاضه

 واليت استوىل اجليش بعدها على معرب التنف احلدودي. 
  .تصريح خالد احلماد األمني العام جلبهة األصالة والتنمية، جيش سوريا اجلديد هدفه مقاتلة النظام وداعش، الربمو التعريفي جبيش سوريا اجلديدنظر: ي
 2213مايو/أيار  31، مث أدرج جملس األمن يف 2212كانون األول/ ديسمرب   11أدرجت الواليات املتحدة جبهة النصرة على قائمة املنظمات اإلرهابية يف   6

 جبهة النصرة على الئحة اإلرهاب، بعد إعالن أمري اجلبهة أيب حممد اجلوالين تبعية النصرة لتنظيم القاعدة. 
لنصرة الصريح بالدخول يف مواجهة داعش عقب نشوب معارك دير الزور وريفها، أما قبل ذلك فكان موقف اجلبهة ضبابيًا خصوصًا يف بداية أتى إعالن ا 7

 . 2214املواجهات بني فصائل الثورة )اجليش احلر والفصائل اإلسالمية( وبني داعش يف كانون الثاين/يناير 
كلمة أيب حممد اجلوالين أمري ، مث  9/1/2214بتاريخ  كلمة أيب حممد اجلوالين أمري جبهة النصرة بعنوان: "اهلل اهلل يف ساحة الشام"ينظر يف تطور موقف النصرة:  
 كلمة شرعي النصرة أيب مارية القحطاينواليت منح فيها مهلة لتنظيم "داعش" للقبول مبحكمة شرعية، مث   24/2/2214بتاريخ  "النصرة بعنوان: "ريتك رثيتين

 "اخلوارج"، وتوعد باستئصاهلم.  اليت وصف فيها داعش بـ 13/5/2214بتاريخ  وقائد املنطقة الشرقية بعنوان: "أيها املرتدد"

http://www.dohainstitute.org/file/Get/fb85b6c3-fe36-4665-aafc-baed446bce5e.pdf
http://all4syria.info/Archive/268488
http://all4syria.info/Archive/268488
https://www.youtube.com/watch?v=6iv-jJNhA6k
https://www.youtube.com/watch?v=6iv-jJNhA6k
https://www.youtube.com/watch?v=6iv-jJNhA6k
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2015/10/31/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.algherbal.com/2015/11/15/2854/
https://www.youtube.com/watch?v=dNlkM9H-2jw
https://www.youtube.com/watch?v=dNlkM9H-2jw
https://www.youtube.com/watch?v=A4HoxPEzOMk
https://www.youtube.com/watch?v=A4HoxPEzOMk
https://www.alsouria.net/content/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%9F
https://www.alsouria.net/content/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%9F
http://all4syria.info/Archive/295096
http://www.dohainstitute.org/file/Get/fb85b6c3-fe36-4665-aafc-baed446bce5e.pdf
http://www.dohainstitute.org/file/Get/fb85b6c3-fe36-4665-aafc-baed446bce5e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6iv-jJNhA6k
https://www.youtube.com/watch?v=6iv-jJNhA6k
https://www.youtube.com/watch?v=RDLFwE_5eVc
https://www.youtube.com/watch?v=RDLFwE_5eVc
http://www.youtube.com/watch?v=ds9K7aVICvQ
http://www.youtube.com/watch?v=ds9K7aVICvQ
http://www.youtube.com/watch?v=h7XFj2KPv3U
http://www.youtube.com/watch?v=h7XFj2KPv3U
http://www.youtube.com/watch?v=h7XFj2KPv3U
http://www.youtube.com/watch?v=BXrcrz2Kdv4
http://www.youtube.com/watch?v=BXrcrz2Kdv4
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، حيث أعلنت عن محلة ملكافحة "املفسدين" بدأهتا يف ريف حلب مث امتدت لتشمل 1العسكريةالزور، بدأت بتغيري سياستها 
 . 2الشريط احلدودي مع تركيا وجبل الزاوية وريفي إدلب وحلب، ورافق ذلك إنشاؤها لدور القضاء املستقلة

 العسكري: التفرق واالختالف حالة مستمرة 3واقع فصائل الثورة -2-0
الختالف بني الفصائل مستمرة بعد فشل غالبية حماوالت التوحيد وإجياد قيادة مركزية لعملهم املسلح بدًء ما تزال حالة التفرق وا

، مروراً مبجلس القيادة 5، وصوالً إىل تشكيل جملس قيادة الثورة السورية4مما يسمى حركة الضباط األحرار وتشكيالت اجليش احلر
. إضافة إىل ذلك، تعاين الثورة عسكريًا من 7ب اجلبهات التنسيقية واالندماجية، وبتجار 6العسكرية املشرتكة )جملس الثالثني(

 . 8االفتقاد للخربات العسكرية، وانشقاق بعض عناصر الفصائل املسلحة والتحاقهم بـ "داعش"، وقلة التمويل وتذبذبه....إخل

زقته وتنظيم الغلو فقدان مناطق كثرية حلساب النظام ومرتلقد كان هذا الواقع السليب سبباً رئيساً يف تراجع قوة الثوار العسكرية، و 
والغريب واجلنويب( ومحاة )الشمايل(  9"داعش". ليقتصر وجود القوى الثورية احلايل يف أرياف: دمشق وإدلب وحلب )الشمايل

 ودرعا والقنيطرة. 10والالذقية

 الرؤية املستقبلية لفصائل الثورة السورية: أبرز التحديات واحللول -3
ال خيفى على أي متابع التحديات الكبرية اليت يعاين منها العمل العسكري للثورة، فعلى الرغم من التقدم العسكري الذي حققه 

تقدمًا ميدانيًا للثورة  2215تراجعًا ملحوظًا مث لتشهد الساحة عام 2214، شهد عام 2213-2212الثوار يف عامي 
ألسباب عدة أمهها : فقدان الثوار السرتاتيجية عسكرية  2216ة للنظام يف بدايات خصوصاً يف الشمال واجلنوب، مث لتعود الكر 

                                                           
ببيان أصدرته بتاريخ ، ما لبثت النصرة أن نفت ذلك 11/9/2214بتاريخ  تسجيل أليب حممد اجلوالين يبشر جنوده بإعالن "إمارة إسالمية"بدأ ذلك بتسريب  1

13/9/2214 . 
كانون الثاين/يناير   28، احلياة، "النصرة" على خطى "داعش"، زمان الوصل، علي العبد اهلل، جبهة النصرة على خطى تنظيم "الدولة"ينظر: محزة مصطفى،  2

2215 . 
العسكرية املوجودة على األرض السورية، وتقاتل النظام ومليشياته ومرتزقته من أجل إسقاط النظام. وبذلك يدخل حتت هذا املسمى  ونقصد هبا خمتلف الفصائل 3

 ما يسمى بـ "فصائل اجليش احلر والفصائل اإلسالمية".
، مث تتالت بعد ذلك التشكيالت العسكرية اليت أسسها الضباط املنشقون، 2211يف حزيران/يونيو  حركة الضباط األحرارأسس املقدم املنشق حسني هرموش  4

تأسيس أعلن العميد املنشق مصطفى الشيخ  2212ويف شهر شباط/فرباير  اجليش السوري احلر،أسس العقيد املنشق رياض األسعد  2211متوز/يوليو  27يف 
/يوليو متوز 14سلو بتاريخ  بقيادة اللواء عدنان القيادة العسكرية املشرتكة للثورة السورية، وبعد ذلك أعلن عن تشكيل اجمللس العسكري الثوري األعلى لتحرير سوريا

الذي حل حمل القيادة العسكرية  2212أيلول/سبتمرب  3بقيادة اللواء حممد حسني احلاج علي بتاريخ  اجليش الوطين السوري، مث تبع ذلك تشكيل 2212
 . القيادة املشرتكة للمجالس العسكرية الثوريةأعلن عن تشكيل  2212أيلول/سبتمرب  28املشرتكة، ويف 

 . 27/11/2214/ فصيل عسكري، يف 122الذي ضم أكثر من / تأسيس جملس قيادة الثورة السوريةأعلن عن  5
 . 12/12/2212بتاريخ  تشكيل اجمللستشكل اجمللس عقب مؤمتر أنطاليا الذي ضم ممثلني عن القوى الثورية العسكرية، اختتم باإلعالن عن  6
 ية.واجلبهة الشام، وجبهة ثوار سوريا، واجلبهة اإلسالمية، وجبهة حترير سورية اإلسالمية، اجلبهة اإلسالمية السوريةمنها على سبيل املثال:  7
 سنبحث أبرز هذه التحديات بالتفصيل الحقاً.  8
  بعد متدد النظام وقوات سوريا الدميقراطية يف الريف الشمايل، اقتصر وجود الثورة على منطقتني مها: مارع وإعزاز. 9

 يقتصر وجود الثوار حالياً يف ريف الالذقية على مثلث صغري رأسه مشال الناجية وقاعدته احلدود الرتكية من اليمضية حىت اليونسية.  10
Syrian Civil War Control Map, political geography now, April 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=ASrci6pH00s
https://www.youtube.com/watch?v=ASrci6pH00s
http://arabi21.com/story/761831/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B0%D9%84%D9%83
http://arabi21.com/story/761831/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B0%D9%84%D9%83
http://arabi21.com/story/761831/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B0%D9%84%D9%83
https://www.zamanalwsl.net/mobile/readNews.php?id=56177
https://www.zamanalwsl.net/mobile/readNews.php?id=56177
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/7054758/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB
http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/7054758/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=bXLJdsx1mwA
https://www.youtube.com/watch?v=bXLJdsx1mwA
https://www.youtube.com/watch?v=bXLJdsx1mwA
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=686393&issueno=12283
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=686393&issueno=12283
http://www.youtube.com/watch?v=2xn2uZWhQFU
http://www.youtube.com/watch?v=2xn2uZWhQFU
http://www.youtube.com/watch?v=ibAhDleBVGg
http://www.youtube.com/watch?v=ibAhDleBVGg
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/11/29/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/11/29/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=UuS_Bx50lCg
https://www.youtube.com/watch?v=UuS_Bx50lCg
https://www.youtube.com/watch?v=YySOTYEwKLw
https://www.youtube.com/watch?v=YySOTYEwKLw
https://www.youtube.com/watch?v=9zNlT_y0zNg
https://www.youtube.com/watch?v=9zNlT_y0zNg
https://www.youtube.com/watch?v=QDttkJyhQHk
https://www.youtube.com/watch?v=QDttkJyhQHk
https://www.youtube.com/watch?v=oJyvXXUTRUE
https://www.youtube.com/watch?v=oJyvXXUTRUE
https://www.youtube.com/watch?v=9LXKK77JF74
http://www.polgeonow.com/2016/03/syrian-civil-war-control-map-april-2016.html
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واضحة، ظهور تنظيم الغلو "داعش"، دخول املرتزقة الشيعية األجنبية والطريان الروسي بقوة إىل جانب النظام، ضعف تسليح 
 الثوار.

 . مبادئ العمل العسكري، مث وسائل تطوير هذا العملسنحاول يف األسطر القادمة رسم مالمح رؤية لفصائل الثورة عرب وضع 

 املبادئ العسكرية للثورة:  -3-1
تدور املبادئ العسكرية للثورة يف فلك مبادئ الثورة العامة مبا تتضمنه من قيم احلرية والعدالة والكرامة، فهي مبثابة الفرع عن ذاك 

 : 1بادئ باآليتكرية اليت حتكم عمل الثوار العسكري، وتتلخص هذه املاألصل. إذ تبني املبادئ العسكرية املثل العليا والقناعات الف

 ضوابط وحمددات العمل الثوري العسكري مستمدة من أحكام ديننا احلنيف بعيداً عن التنطع والغلو. -أ
كل ما يسرتد من النظام من أسلحة ومقرات هو ملك للشعب السوري، تستخدمه القوى الثورية لتحقيق مطالب  -ب

 الشعب بإسقاط النظام، وتلتزم بتسليمه ألول سلطة خيتارها الشعب السوري بعد سقوط النظام. 
  االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية. -ج
رفض سياسة النظام باستهداف املدنيني مبختلف األسلحة مبا يف ذلك السالح الكيماوي، وااللتزام بتحييد املدنيني  -د

 عن دائرة الصراع وعدم امتالك أسلحة الدمار الشامل أو استخدامها. 
 ر واالنتقام.اً عن الثأغاية العمل املسلح هي اسقاط النظام برموزه وأركانه كافة وتقدميه اىل احملاكمة العادلة بعيد -ه
تستهدف الثورة عسكرياً النظام السوري الذي مارس اإلرهاب ضد شعبنا بقواه العسكرية النظامية وغري النظامية ومن  -و

يساندهم كمرتزقة إيران وحزب اهلل ولواء أيب الفضل العباس، وكل من يعتدي على أهلنا ويكفرهم كداعش، وينحصر 
 سورية.العمل العسكري داخل األرض ال

محاية إرادة الشعب السوري يف اختياره حلكامه من أي تدخل داخلي أو خارجي، والتعهد بعدم استخدام السالح  -ز
 لفرض أي خيار عليه. 

السعي إلعادة بناء جيش وطين عصري، وفق معايري الكفاءة والتدريب املستمر، وتأمني كافة مستلزماته العصرية  -ح
 املختلفة. 

ر األساسي للمؤسسة العسكرية، وابتعاد اجليش عن ساحة السياسة، ليكون مؤسسة وطنية مستقلة االلتزام بإعادة الدو  -ط
 وحيادية ومهنية. 

 وسائل تطوير عمل الثورة العسكري:  -3-2
يعد العمل العسكري أهم الوسائل اليت ميكن أن تساهم يف حتقيق هدف الثورة الرئيس املتمثل يف إسقاط النظام بكافة رموزه 

ري أن حتقيق هذا اهلدف يتطلب تطوير العمل العسكري وآلياته مبا يتناسب مع التطورات اليت حدثت خالل الثورة وأركانه، غ

                                                           
 و. أما الفقرة ب فمأخوذ شطرها األول من ميثاق الشرف الثوري, وشطرها الثاين -هـ-د -غالبية املبادئ مأخوذة حرفياً من ميثاق الشرف الثوري وفق اآليت: أ 1

، تسليم ي الشعب للسلطة يف الدولة(. فمن مقتضيات تسليم السلطةمأخوذ من ميثاق جملس قيادة الثورة بداللة االقتضاء من النص التايل: )حلني تسلم ممثل
 السالح. 
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خصوصاً من جهة وجود مناطق حمررة، ودخول العصابات األجنبية الشيعية اإلرهابية، واحتالل تنظيم الغلو "داعش" ملساحات  
 ي على اخلط عرب مساندته للنظام ومرتزقته.  كبرية من املناطق احملررة، ودخول الطريان الروس

هذه التحديات الكبرية اليت تواجهها الثورة، تفرض علينا تطوير آليات العمل العسكري يف ثالث حماور رئيسة هي: إجياد قيادة 
موحدة قادرة على التحكم والسيطرة على العمل العسكري، وحتول العمل الفصائلي إىل مرحلة اجليش النظامي بالتدريج، مث 

 ازات العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية للثورة ككل. االعرتاف بقيادة سياسية توظف اإلجن

 توحيد القيادة العسكرية:  -3-2-1
من أهم معوقات حتقيق أهداف الثورة على الصعيد العسكري، غياب اجلهة املركزية الناظمة للعمل العسكري؛ فال ميكن للثورة 

يادة العسكرية وتفرقها، وبالتايل تعد الق االنتصار عسكريًا إذا بقيت على واقعها احلايل من حيث تشتت الفصائل وتعددها
 املوحدة من أهم الوسائل اليت جيب على الثوار السعي لتحقيقها. 

 أسباب تفرق الفصائل والكتائب املسلحة:  -أ
احلالة الشعبية اليت انطلقت الثورة منها، مع ما يقتضيه ذلك من غياب القيادة أو التنظيم الذي ميكن أن يلتف  

 كري.  حوله النشاط العس
اعتماد معظم فصائل الثورة على الرابطة اجلغرافية واألسرية كأساس للتشكيل، مما أدى إىل فشل مجيع التنظيمات  

العسكرية يف بناء قوة منظمة وتابعة هلا خارج نطاقها اجلغرايف. وهنا البد من اإلشارة إىل اضطرار الثوار أحيانا 
؛ مما أضعف إمكانية التواصل خارج احملافظة أو املنطقة 1سورية إىل هذا اخليار، يف ظل تقطيع النظام ألوصال

 الواحدة، وعدم توفر رابطة بديلة وطنية أو أيديولوجية ميكن بناء التنظيم عليها. 
تعدد مصادر التمويل والدعم اليت كان هلا دور كبري يف تشرذم الفصائل، وكانت يف غالب األحيان عامالً مساعداً  

 . 2يةعلى تكريس الفصائل
التدخالت اخلارجية سواء من بعض اجلهات اخلارجية أو من بعض الدول اليت كان هلا مصلحة يف استمرار الصراع  

 . 3وعدم الرغبة يف حسمه
 االختالف األيديولوجي مما كرس التفرق خصوصاً على مستوى األفراد والقواعد.  

                                                           
قة واحدة، فرضت طبرز ذلك يف املناطق اخلاضعة للحصار، كما حدث يف جتربة القيادة املوحدة للغوطة الشرقية اليت ضمت فصائل خمتلفة، ولكنها موجودة يف من 1

 عليها ظروف احلصار القاسية الوحدة.
الح. هذا العامل هو سبصراحة لو اتفق الداعمون يف البداية على إجياد قناة واحدة للدعم ملا رأينا هذا العدد الكبري من الفصائل، وهذه الفوضى يف انتشار ال 2

 العامل الرئيس لتشتت فصائل املعارضة حبسب ما أفاد به أسعد مصطفى وزير الدفاع السابق يف احلكومة املؤقتة. 
 . 12/1/2215"، قناة اجلزيرة الفضائية، فصائل املعارضة السورية املسلحة وفرص التوحدقة الواقع العريب بعنوان: "ينظر: حل

 دد مصادر الدعم. على سبب رئيس هلذه احلالة وهو: تعكان هلا دوراً أساسياً يف تفرق الفصائل، خصوصاً وأهنا تستطيع عرب األدوات اليت متلكها من القضاء   3

http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/1/12/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/1/12/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF
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. وهذا عامل مهم برز بشكل أساسي لدى فشل حماوالت االندماج والتوحد 1حب الزعامة والتنافس على القيادة 
 احمللية بني الفصائل اليت متتلك رؤية أيديولوجية متشاهبة أو ال تشكل األيديولوجية رابطة مهمة بالنسبة هلا.  

 غياب القيادة السياسية للثورة، كما سنوضح الحقاً.  
؛ فالفصيل ذاته ال ميلك سلطة على الكتائب واأللوية التابعة له ألسباب 2ضعف السلطة املركزية داخل كل فصيل 

وجود مصادر دعم مستقلة هلذه الكتائب واأللوية؛ مما جعلها و عدة منها: ضعف دعم الفصيل وعدم دميومته، 
 أشبه بأن تكون فصائل متعددة داخل الفصيل. 

صيل انشقاق الكتائب واجملموعات وتنقلها من ف عدم وجود ميثاق شرف بني الفصائل يتضمن قواعد رادعة متنع 
إىل آخر دون تنسيق. بل على العكس شكلَّ التنافس بني الفصائل عاماًل حمفزًا على تشجيع االنقسامات 

 . 3واالنشقاقات

لك تيظهر من خالل استعراضنا هلذه األسباب أن بعضها ذايت متعلق بالثورة وفصائلها، وهو ما ميكن أن يُعاجل، على عكس 
 اخلارجية اليت ال ميكن التأثري عليها، وتكون الطريقة الوحيدة لتحييدها أو التخفيف من آثرها هو حتصني جبهة الثورة الداخلية. 

 اخليارات املتاحة لتوحيد فصائل الثورة:  -ب

ئل، وهي: التحشيد اقبل استعراض اخليارات، البد من التأكيد على قضية مهمة والزمة قبل الدخول يف أي مشروع لتوحيد الفص
للمشروع، وهو يف حالتنا: "مؤسسة عسكرية حمرتفة وظيفية تكون نواة جليش سوريا املستقبلي" ونشره كأفكار بني القواعد 

 والقيادات وإقناعهم به قبل طرحه والبدء بتنفيذه. 

تها وضرورة إجناحها، عة أو رأي عام بأمهييف خمتلف التجارب السابقة، مل حُيشد فكرياً وتوعوياً هلا، وبالتايل مل تكن هنالك قنا
 . 4األمر الذي أبقاها جمرد واجهة ال فاعلية هلا، لتستخدم الفصائل بعد ذلك احلجج لتربير عدم جناحها

تعد قضية التحشيد للمشروع والقناعة به أساساً مهماً للتقدم فيه، ومتثل اآلليات والطرق لتنفيذه خطوات إجرائية الحقة ميكن 
 على سلبياهتا يف حال كانت هنالك القناعة الكافية باملضي باملشروع وضرورته.  التغلب

 أما بالنسبة للخيارات املتاحة من أجل توحيد الفصائل، فنعتقد أننا أمام خيارين اثنني: 

                                                           
تنازع بينه و  على سبيل املثال، كان هذا العامل أساسياً يف فشل الضباط يف تشكيل قيادة عسكرية واحدة هلم. فكلما انشق ضابط ذو رتبة أعلى، حدث شقاق 1

 ذي الرتبة األعلى أم للضابط ذي القدم يف االنشقاق؟ وبني الضابط ذي الرتبة األدىن، على األحقية يف القيادة؛ هل هي للضابط 
أن تعيني قادة اجملموعات  بمن مظاهر ذلك وجود هيكلية وقيادة مستقلة للواء أو الكتيبة أو اجملموعة، قادرة على قبول ورفض القرارات املركزية. وما يثري االستغرا 2

 س كل أصول العمل العسكري اليت تفرتض املركزية وتعيني القادة من قبل القيادات العليا. والكتائب واأللوية كان يتم من األسفل إىل األعلى على عك
وجد التزام ي يوجد عرف مستقر بني الفصائل بعدم قبول العناصر املنشقة أو املفصولة حىت تسوي وضعها وتربأ ذمتها جتاه فصيلها األساس، ولكن لألسف ال 3

 كزية قضائية أو حتكيمية تستطيع أن تلزم الفصيل الذي ال حيرتمه.حقيقي هبذا العرف لعدم وجود جهة مر 
نا مل نلحظ أي نينطبق هذا األمر على مشروع جملس قيادة الثورة، فعلى الرغم من احلشد اإلعالمي الذي رافق عمل اللجنة التحضريية وإعالن اجمللس، إال أ 4

 الفصائل وقياداهتا.  نشاط توعوي وفكري بأمهية هذا املشروع وضرورته بني عناصر
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ين: هو ااألول: هو إجياد قيادة عسكرية موحدة على مستوى سوريا أشبه ما تكون مبجلس عسكري أعلى وقيادة أركان. والث
 .  1إجياد قيادة عسكرية حملية لكل منطقة، جيمع بني هذه القيادات جملس أعلى للتنسيق

الصورة الواقعية للعمل العسكري الذي يعد أنه  همن إجيابيات :2اخليار األول: إجياد قيادة عسكرية موحدة على مستوى سوريا
يقتضي وجود قيادة مركزية، كما أن حتققه سيشكل حتواًل إجيابيًا حقيقيًا للثورة السورية على خمتلف األصعدة، وميّكن من بناء 

 نواة جليش وطين سوري يستطيع سحب الشرعية من جيش األسد ويكون بديالً عنه. 

نفيذه يف سياسة البناء من األعلى إىل األسفل اليت ثبت فشلها يف الثورة السورية، وصعوبة تإشكالية هذا الطرح تتمثل يف تبنيه 
 ضوء واقع الفصائل احلايل والتجارب العديدة السابقة اليت انتهت بالفشل يف بناء قيادة عسكرية مركزية.  

 اخليار الثاين: تشكيل قيادات عسكرية حملية مع وجود جملس تنسيق أعلى: 

ابيات هذا اخليار: مالءمته للطابع احمللي للفصائل، وقيامه على سياسة البناء من األسفل إىل األعلى، ومناسبته للواقع من إجي
العسكري احلايل للثورة حيث ال يوجد ترابط بني املناطق احملررة، إضافة إىل التقارب اجلغرايف بني الفصائل وعملها يف منطقة 

لناجتة عن التعرض لذات املخاطر كاحلصار مثاًل، فضاًل عن وجود نسبة عالية من التنسيق واحدة، والشعور بوحدة املصري ا
 والتفاهم نتيجة العمليات املشرتكة، وأخرياً، معرفة كل فصيل باآلخر. 

تب رت أما أهم سلبية ميكن أن تعرتضه، فهي صعوبة تطبيق هذا اخليار بالنسبة للفصائل اليت تتواجد يف أكثر من حمافظة، إذ سي
 . 3على تطبيقه تفكيك الفصيل وإتباع كل قسم بقيادة اجلبهة املتواجد فيها

                                                           
 صيله وتطبيقاته. الكل خيار من هذين اخليارين عدة تصورات للتنفيذ، ولكن حنن اآلن نناقش املبدأ العام من حيث إمكانية تطبيقه من عدمها قبل اخلوض يف تف 1

 وال شك أن تطبيق أي خيار من هذين اخليارين حيتاج إىل إجراءات مساعدة أخرى تعاجل أسباب التفرق، وهو ما سنبينه الحقاً. 
ىل حتقيقه، إال شك أن خيار الوصول إىل قيادة مركزية للعمل العسكري على مستوى سورية هو أفضل اخليارات، والذي جيب أن  تسعى مجيع القوى العسكرية  2

 ة ثالثة تصورات لتحقيق هذا األمر: ومث
ة، وحىت يحتول اهليئة العسكرية جمللس قيادة الثورة إىل جملس قيادي، وهذا هو األفضل ألن اجمللس موجود ومتوافق عليه من غالبية اجلبهات العسكر  التصور األول:

 دمه، وإعادة بناء جملس قيادي جديد.   يف حال عدم تبنيه من البعض، تبقى قضية مفاوضتهم وإدخاهلم يف اجمللس أيسر من ه
حني  يف حال عدم قناعة الفصائل مبجلس قيادة الثورة احلايل، ميكن إنشاء جملس قيادي جديد وفق اآللية التالية: تأسيا بفعل عمر بن اخلطاب  التصور الثاين:

حني أخرج نفسه من اإلمرة حىت يدير األمر  عل عبد الرمحن بن عوف جعل األمر يف ستة، وقال يشهدكم عبد اهلل بن عمر وليس له من األمر شيء، وكما ف
 بني عثمان وعلي. 

من املتوافق عليهم عندهم، وبعد تعهدهم بقبول اجمللس العسكري الذي سيختاره هؤالء. عندها  -مؤسسات وشخصيات-جيتمع أهل الثورة من غري الفصائل
دة الثورة العسكرية من بني اجتتمع هذه املؤسسات والشخصيات اليت تعاهد اجلميع بأهنا سرتاعي يف اختيارها األمانة والقوة واالعتبارات الواقعية، وتسمي جملسا لقي

 قادة الفصائل، يلتزم به اجلميع. 
ا قد يستغرق وقتاً مممن سلبيات هذا التصور، أنه سيثري خالفات بني الفصائل حول تسمية األشخاص الذين سيشكلوا "اهليئة املدنية" واملعايري املطلوبة فيهم، 

 دة بني القادة، وسيظهر املخالف من العسكريني على أنه خمالف إلمجاع أهل الثورة. طوياًل، ولكن من إجيابياته أنه سيبعد احلساسيات املوجو 
 مإنشاء جيش وطين سوري يبدأ من داخل حواضن معرتف هبا إقليميًا ودوليًا وهي احلكومة املؤقتة ووزارة الدفاع وبإشراف االئتالف، حبيث يت التصور الثالث:

كيالت واملليشيات احلالية. وهذا التصور األخري هو رأي اآلكادميي العسكري عبد الناصر العايد. ينظر: حلقة الواقع العريب االنضمام إليه إفرادياً وإلغاء كل التش
 "، مرجع سابق. فصائل املعارضة السورية املسلحة وفرص التوحدبعنوان: "

قد تة ميكن إجياد حل هلا وجتاوزها يف حال تغليب هذا اخليار، مقارنة بالصعوبات املتعلقة بإجياد قيادة مركزية على مستوى سوريا، واليت نعنعتقد أن هذه الصعوب 3
 شبه استحالة لتجاوزها حالياً يف ظل الوضع امليداين والعسكري الذي متر به الثورة، ويف التمسك بالفصائلية. 

http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/1/12/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF
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ميكن تطبيق هذا اخليار عرب تبنيه من قبل جهة حملية كاهليئات الشرعية أو بعض اجملالس العلمائية أو بعض الوجهاء، أو من قبل 
نشاء اجلهة املعنية دور الوسيط الذي يطرح مبادرات إلجهة مركزية كمجلس قيادة الثورة السورية أو هيئة األركان، حبيث تأخذ 

ل ك  ، حبيث نصل يف هناية األمر إىل قيادات حملية على مستوى1هذه القيادات احمللية على الفصائل ويتابعها حىت تشكيلها
ناصر والقواعد، وفرز ع. إذ تعد هذه املشاريع املناطقية خطوة واقعية وفعلية لتحقيق االندماج والتنسيق بني الأو جبهة حمافظة

 القيادات لتمثلها يف املظلة العسكرية األعلى.

، كما غريها من احملاوالت، إال أهنا تبقى األقرب إىل التطبيق والنجاح من 2على الرغم من فشل غالبية حماوالت التوحد املناطقية
 . 3د مع غريها من املناطقغريها، إذا روعي يف كل منطقة ظروفها وأوضاعها الذاتية، واليت ختتلف بالتأكي

يتطلب تطبيق هذا اخليار وجود جملس أعلى )على مستوى سوريا( يتوىل التخطيط والتنسيق بني القيادات احمللية، ويكون خطوة 
 يف سبيل الوصول إىل مرحلة توحيد القيادة الكاملة الحقاً. 

 إلجياد هذا اجمللس، يبدو أننا أمام خيارين:

 تشكيل جسم عسكري جديد يتوىل مهمة التخطيط والتنسيق. من ميزات هذا اخليار: جتاوز سلبيات اخليار األول: يتجسد يف
. ولكن من سلبياته: 4األجسام العسكرية السابقة، وميل غالبية الفصائل حاليًا للقبول به بعد فشل مجيع احملاوالت السابقة

بأية قيمة  وزيادة فرص التدخالت الدولية واإلقليمية، وعدم متتعه حاجته لفرتة زمنية ال بأس هبا من أجل التوافق عليه وإجنازه،
 .5مضافة عن األجسام السابقة

                                                           
ة وجود جهة تتكفل مبتابعة إجياد القيادات العسكرية احمللية، هي التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ الفكرة، والذي ال يتحقق إال بوجود الغاية من التذكري بضرور  1

الفصائل  قادةو  جهة مستقلة تتبىن الفكرة وتعكف على تنفيذها، وحتظى مبصداقية وهلا حضور فاعل، ويكون لديها القدرة على التواصل مع القادة امليدانيني
 ومتابعتهم. 

ى الرغم من قبول لوقد أكد أحد أعضاء املكتب السياسي للجبهة الشامية، أن اجمللس اإلسالمي السوري طرح يف اآلونة األخرية مشروعاً لتوحيد فصائل حلب، وع
 امليدانيني نتيجة عدم تواجده يف الداخل. مجيع الفصائل باملبادرة، إال أنه مل تستمر بسبب عدم قدرة اجمللس اإلسالمي على التواصل مع القادة 

 . 12/5/2216لقاء على اهلاتف بتاريخ 
رقية، اجلبهة اجلنوبية شعند كتابة هذه الورقة، شهدت املرحلة آنذاك تشكيل عدة جتارب توحيدية مناطقية )اجلبهة الشامية يف حلب، القيادة املوحدة يف الغوطة ال 2

 تح يف إدلب(. يف درعا، مث تبعها تشكيل جيش الف
ال والقيادة املوحدة )األخرية ُحلت بشكل غري معلن، ويدل على ذلك إقف اجلبهة الشاميةمل يكتب ملعظم هذه التجارب النجاح، فبعضها مت حله كما هو حال 

 بهة اجلنوبية وجيش الفتح. حساهبا على التويرت(، وبعضها ما يزال قائماً كما هو حال اجل
هبا اخلاصة اليت أدت امن خالل استقرائنا هلذه التجارب، وبعد تواصلنا مع العديد من األشخاص الذين عاصروها وعاشوها، تبني لنا أن كل جتربة هلا ظروفها وأسب 3

ة إىل ذه األسباب كان هلا دور يف ذلك، ولكن بشكل متفاوت من جتربإىل فشلها، من التجاذبات األيديولوجية إىل التدخالت اخلارجية إىل طريقة اإلدارة، كل ه
 أخرى.

وحدة، يف حني أن هذا ملوبالتايل البد من معاجلة أسباب الفشل الرئيسة حبسب كل منطقة؛ فمثاًل تعد التجاذبات األيديولوجية سببًا مهمًا لفشل جتربة القيادة ا
 الشامية، وهكذا...السبب مل يكن حاضراً يف إفشال جتربة اجلبهة 

 وهذا ما بدا واضحاً يف احملاوالت األخرية، واليت منها املبادرة لتشكيل جملس عسكري موحد يف الشمال بأمساء متعددة.  4
 . 15/3/2216، اجلزيرة نت، فصائل سوريا تبحث تشكيل قيادة عسكرية موحدةينظر: 

اهليئة العسكرية يف  -مل خترج مجيع املبادرات اجلديدة لتشكيل قيادة عسكرية موحدة عن جوهر األجسام العسكرية السابقة )القيادة العسكرية العليا املشرتكة 5
 جملس قيادة الثورة(. 

http://eldorar.com/node/74465
http://eldorar.com/node/74465
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/15/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/15/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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اخليار الثاين: يتمثل يف االعتماد على اجملالس املوجودة اآلن )هيئة األركان أو اهليئة العسكرية يف جملس قيادة الثورة السورية(. 
 ويبدو أن هذا اخليار أنسب ألسباب عدة منها: 

 دم وجود اعرتاضات جوهرية على هاتني اهليئتني طاملا أن مهمتها هي تنسيق العمل العسكري وليس قيادته. ع 
 إمكانية التطوير وتاليف السلبيات حبيث تصبح جمالس فعالة.  
 امتالك كل جملس تصورات عدة إلصالح أخطائه وإعادة تفعيل نفسه نتيجة اخلربة اليت اكتسبتها يف الثورة. 
املرتتبة على إنشاء جملس عسكري تنسيقي جديد، من حيث الوقت الطويل الذي يتطلبه إنشاؤه، يف  السلبيات 

حني تتسارع األحداث ويتأزم الوضع العسكري يف بعض املناطق االسرتاتيجية، مما يتطلب اختصار الساعات 
 فضالً عن األيام واألشهر.

لن يأت إنشاء أي جملس جديد مبيزات وخصائص جديدة وجوهرية، تعطيه قيمة مضافة وفارقة عن اجمللسني   
 احلاليني.  

وبالتايل، حنن أمام جسمني ميكن تفعيلهما حبيث يتوليا تنسيق العمل العسكري على مستوى سورية مها: جملس القيادة العسكرية 
 س قيادة الثورة الذي شكل حديثاً. العليا املشرتكة، واهليئة العسكرية جملل

، وكان يضم ممثلني عن عدد من 2212سبتمرب/أيلول  8تشكل اجمللس يف بالنسبة جمللس القيادة العسكرية العليا املشرتكة: 
الفصائل الفاعلة، إضافة إىل عدد من الضباط املنشقني. ولكن نتيجة السجاالت حول عالقة اجمللس مع االئتالف، وانسحاب 

من ممثلي الفصائل الفاعلة من اجمللس، واستشهاد البعض اآلخر، واملشاكل الكثرية اليت عصفت باجمللس نتيجة القرارات عدد 
املتضاربة اليت صدرت خبصوصه من رئيس احلكومة املؤقتة ورئاسة االئتالف، وإمهال غالبية أعضائه للمهام املناطة هبم، بافرتاض 

واكتفائهم حبضور االجتماعات دون أي تأثري على جمرياته، فقد اجمللس فاعليته، وساءت أهنم مسؤولون عن العمل العسكري، 
 مسعته لدرجة انعدام تأثريه على العمل العسكري يف الداخل، وهي الوظيفة األساسية اليت أنشئ من أجلها. 

ورة تشكيل جملس قيادة الثورة يف فصيل من فصائل الث 122لقد أعلن أكثر من  أما اهليئة العسكرية يف جملس قيادة الثورة:
، ومبوجب النظام الداخلي للمجلس، مت إنشاء هيئة عسكرية تتوىل التنسيق العسكري بني 2214نوفمرب/ تشرين الثاين  27

 . 1فصائل اجمللس، واإلشراف املباشر على القوة املركزية املزمع إنشاؤها من الفصائل املنضوية حتت راية اجمللس

سكرية، كسابقتها، ما تزال يف مرحلة اجلمود، ألسباب عدة منها: عدم وجود التمويل، عدم اقتناع بعض الفصائل لكن اهليئة الع
الفاعلة بأمهية هذا املشروع. ولكن على عكس هيئة األركان تتميز اهليئة العسكرية باستعداد الفصائل للتعامل معها، ومتثيلها، 

 ودة على الساحة، بعكس هيئة األركان اليت تفتقد لذلك.  ولو نظرياً، ألهم الفصائل العسكرية املوج

                                                           
رية من جسم تنسيقي لقوة سيساعد يف تسريع حتويل اهليئة العسكنعتقد أن الدور التنسيقي للهيئة العسكرية ال يتناقض مع بناء القوة املركزية، ألن وجود هذه ا 1

 إىل جسم قيادي. 
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 التحول من العمل الفصائلي إىل نظام اجليش بالتدريج:  -3-2-2
اتبعت الكتائب والفصائل املسلحة أسلوب حرب العصابات بداية الثورة، وعلى الرغم من تغري تكتيكها باجتاه احلرب املباشرة 

ات من حيث التنظيم على حاهلا دون تغيري، بدءًا من االسم وانتهاء بالتدريباليت حتدث بني اجليوش، بقيت هذه الفصائل 
والتخصصات. فبدالً من أن تسعى باجتاه حتويل نفسها شيئاً فشيئاً إىل أن تكون جزءاً من جيش وطين، كرست بنيتها الفصائلية. 

 حيث جتسد ذلك باملظاهر التالية: 

 التمسك بالرايات الفصائلية.  
 سيكون يف جيش وطين.  اً تل معنوياً على أساس أنه عضو يف فصيل وليس عضو توجيه املقا 
 عدم االهتمام بقضية الرتب العسكرية وبالنظام العسكري، وتكريس التسميات احلركية مثل: أبو فالن.   

ريب دلذلك نوصي الفصائل العسكرية بالتحول التدرجيي حنو تطبيق أسلوب اجليوش النظامية من حيث التخصصات والت
، من أجل زيادة قدرة العناصر على مواجهة هجمات النظام ومرتزقته، وصالحية أن تكون هذه اجملموعات نواة 1والتسميات

 جيش سورية املستقبل. والسعي لتطبيق كل ما من شأنه حتقيق هذا األمر، وفق اآليت:

 االعتماد على املنشقني من الضباط وصف الضباط يف املعسكرات والتدريب.  -أ
 تعديل التوجيه املعنوي للمقاتل مبا يتناسب مع كونه عنصراً يف جيش لسورية املستقبل وليس عنصراً تابعاً لفصيل.   -ب
 استخدام الرتب والتسميات والتخصصات العسكرية داخل الفصائل.  -ج
 . 2استخدام علم الثورة كراية موحدة جلميع الفصائل مع كتابة اسم الفصيل أو اسم القيادة احمللية -د

نعتقد أنه لتنفيذ ما تقدم، حيتاج األمر جلهة مركزية كمجلس قيادة الثورة السورية، تقوم بإنشاء معسكرات تدريب وأكادمييات 
عسكرية متخصصة يف الشمال واجلنوب السوريني، حبيث ختتص مبهمة تدريب عناصر الفصائل املنضوية حتته، وختريج الكوادر 

 . -أوىل كمرحلة–ية. مث إعادهتم إىل فصائلهم بعد انتهاء فرتة التدريب املتخصصة يف خمتلف اجملاالت العسكر 

من إجيابيات هذه اخلطوة: أهنا تقرب عناصر الفصائل من بعضهم البعض وتعّودهم على نظام اجليوش، وتكسر حاجز الفصائلية 
 ويل كاف للقيام هبا. ة وتنفيذها، وإجياد متيف مرحلة مبكرة. غري أن أهم عقبتني أمام تنفيذ ذلك مها: اقتناع الفصائل هبذه اخلطو 

 االعرتاف بقيادة سياسية:  -3-2-3
من أهم األسباب اليت أضعفت الثوار عدم وجود جسم سياسي يتحدث بامسهم ويستطيع أن يوظف انتصاراهتم امليدانية إىل 

اعة لدى الدول يف ترسيخ القن . فقد كان لغياب التنسيق بني القوى الثورية العسكرية والسياسية دور مهم3مكتسبات سياسية

                                                           
لياً، خصوصاً بعد اال يتحتم اتباع أسلوب اجليوش النظامية من حيث التنظيم والتدريب والتسميات، اتباع أسلوهبا يف القتال. فقد يكون من املناسب للثوار ح 1

 د كثافة النريان واتباع سياسة األرض احملروقة، اللجوء إىل أسلوب "حرب العصابات". تدخل الطريان الروسي وما رافقه من ازديا
 حاجر الفصائلية.  رهذه التوصية وردت يف ميثاق جملس قيادة الثورة السورية، ولكن لألسف مل يتم تفعيلها من قبل اجمللس، على الرغم من أمهيتها كبداية لكس 2
، إال أهنم مل حيصلوا من وراءها أي مكسب سياسي، والسبب هو عدم وجود 2213-2212اليت حققها الثوار يف عامي  على الرغم من اإلجنازات املهمة 3

ات أو أعمال ضقيادة سياسية يعرتفون هبا، فضاًل عن عدم قناعتهم جبدوى ذلك نتيجة إصرارهم آنذاك على إسقاط النظام عسكريًا دون احلاجة إىل أية مفاو 
 سياسية. 
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اإلقليمية والدولية بعدم كفاءة مكونات الثورة يف تكوين بديل عن نظام األسد، قادر على ضبط املشهد السياسي والعسكري 
 . 1ومتطلباته األمنية، خصوصاً يف دولة تتمتع مبوقع جيواسرتاتيجي مهم, كسوريا

اليت  ار العسكريني. فإن السؤال الذي حيتاج إىل اإلجابة: من هي اهليئة السياسيةإذا سلمنا بضرورة وجود قيادة سياسية متثل الثو 
 ميكن أن متثل الثوار؟ 

حاولنا اإلجابة على هذا السؤال يف ورقة "بنية اهليئة السياسية املمثلة للثورة" عرب حتديد املعطيات والشروط الواجب توفرها يف 
كري اهليئة السياسية املمثلة للثورة، واليت تتلخص يف: منح األغلبية للقوى الثورية ممثلة باملمثلني السياسيني لكل من الفصائل العس

 اخبة املكونة للمجالس احمللية، ووجود مقر اهليئة داخل سوريا. واهليئات الن

وناقشنا بناء على ذلك، خيارين: إما تشكيل جسم جديد يتخلص من سلبيات اهليئات السابقة وقيودها البنيوية، أو االعتماد 
وحبثت  عليا للمفاوضات،أو اهليئة ال سوريةعلى اهليئات املوجودة حالياً، االئتالف الوطين أو اهليئة السياسية جمللس قيادة الثورة ال

 . هذه اهليئات وإعادة هيكليتهاضمن هذا اخليار إصالح 

 إعادة تفعيل الكفاءات العسكرية املنشقة عن النظام:  -3-2-4
قوية عمل مل يكن هلا دور حموري يف ت -لألسف–كان لظاهرة االنشقاق اليت أشرنا هلا آنفاً، تأثري يف إضعاف النظام، ولكن 

الثورة العسكري؛ فعلى الرغم من ازدياد أعداد املنشقني ضباطًا وأفراداً، إال أهنم مل يتمكنوا من تشكيل تنظيم عسكري يتوىل 
هم على املشاركة  يف العمل العسكري كأفراد منضوين حتت الكتائب والفصائل اليت ظهرت الحقاً، الدفاع عن الثورة، واقتصر دور 

  ومن أسباب ذلك:

 .2التنافس على القيادة فيما بينهم 
 غالبيتهم عزل نفسه يف خميمات اللجوء، ومل ينخرط يف العمل العسكري الثوري. 
مل األسري واحمللي أكثر من اعتمادها على عنصر اعتماد الفصائل العسكرية اليت نشأت آنذاك على العا  

 الكفاءة. 
التشويه الذي مورس ضد الضباط املنشقني بصورة عامة من أهنم "انشقوا لركوب موجة الثورة وقطف مثار عمل  

 مل يكن هلم فضل فيه".

 صفات أمهها:لقد اتسمت ظاهرة االنشقاق بعدة 

الت انشقاق مجاعية لكتيبة أو سرية...إخل، وذلك بسبب إمساك كانت مجيع حاالت االنشقاق فردية، ومل حتدث حا -أ
 الضباط النصرييني باملناصب القيادية داخل اجليش، فضاًل عن قوة القبضة األمنية وتغلغل املخربين داخله.  

 اجلوية".  -حدوث غالبية االنشقاقات داخل القوات الربية، وقلتها وندرهتا يف باقي صنوف األسلحة "البحرية -ب

                                                           
 . 12-7، ص2215، مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية، آذار/مارس ة يف سنتها اخلامسةالثورة السوريينظر:  1
 (. 5-2ينظر: الفقرة رقم ) 2

http://www.omrandirasat.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9.pdf
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البية الضباط املنشقني عن اجليش كانوا يف مراكز ووظائف هامشية، وذلك بسبب إمساك الضباط النصرييني بغالبية غ -ج
 .-كما أسلفنا سابقاً –املراكز القيادية يف اجليش 

 شبه توقف لظاهرة االنشقاق عن النظام يف الوقت احلايل لعدة أسباب، لعل من أمهها: أن غالبية الذين بقوا مع النظام -د
هم من العناصر النصريية الطائفية اليت ربطت مصريها باألسد، وبالتايل ال ميكن أن تفكر باالنشقاق. إضافة إىل 

 العناصر األكثر والء للنظام من الطوائف األخرى مبا يف ذلك من العرب السنة.  

اه من حتول ي، وضرورة ما ذكرنيف ظل نقص الكوادر العسكرية املتخصصة الذي تعاين منه الثورة، وضعف التخطيط العسكر 
الفصائل حنو نظام اجليوش شكاًل ومضموناً، كل ذلك يتطلب إعادة تفعيل املنشقني عن جيش األسد، من أجل االستفادة 

 .1منهم يف تطوير عمل الثورة العسكري، وتسهيل إضفاء صفة "جيش سورية املستقبلي" على تشكيالت الثورة العسكرية

 كوادر العسكرية املنشقة، وإعادة دجمها يف عمل الثورة العسكري، ومها: مثة خياران لتنظيم ال

. من إجيابيات هذا اخليار أن التشكيل سيكون متخصصاً، وميكن 2تشكيل تنظيم خاص هبم يضم املنشقني فقط اخليار األول:
كيل، وسيحرم الفصائل اً لبناء التشأن جيذب اجلنود املنشقني وكذلك بعض املدنيني، ولكن من سلبياته أنه يتطلب متوياًل كبري 

اليت تقف يف وجه األسد من هذه اخلربات العسكرية، وسيزيد اهلوة املوجودة أصالً بني الثوريني وبني الضباط املنشقني، فضالً عن 
 ع ما ميكن.ر حاجة التنظيم ألشهر حىت يثبت وجوده، األمر الذي ال حيتمله وضع الثورة اليت حتتاج جلهود اخلربات املخلصة بأس

 اخنراطهم يف الفصائل والتشكيالت العسكرية احلالية: ميزة هذا اخليار أنه يتالىف سلبيات اخليار السابق، ولكن من اخليار الثاين:
سلبياته أنه قد ال يعطي للمنشقني الفرصة إلثبات وجودهم يف ظل وجود قيادات عسكرية ثورية حالية ال تتخلى بسهولة عن 

 ية احلالية، ويف ظل وجود خماوف لدى الفصائل من اخرتاقهم أمنياً عربهم.  مناصبها العسكر 

 نعتقد أن جناح هذا اخليار يتطلب اختاذ إجراءات حمددة لتاليف السلبيات اليت ميكن أن ترافق تطبيقه. لذلك نوصي مبا يلي: 

شقة ومن مث حتفيزها ملأخوذة عن العناصر املنمحلة إعالمية تشارك فيها خمتلف وسائل إعالم الثورة لتغيري الصورة السلبية ا -1
 على املشاركة يف الثورة )تسمية مجعة، مقاالت وكتابات من بعض األقالم املعروفة..إخل(.

تكليف جهة مركزية كاهليئة العسكرية جمللس قيادة الثورة بإحصاء الضباط املنشقني املوجودين يف خميمات اللجوء ويف  -2
يتم غبون يف املشاركة بالعمل العسكري، ومن مث التواصل مع فصائل اجمللس ملعرفة احتياجاهتا، لاملناطق احملررة والذين ير 

 فرز املنشقني إىل الفصائل حبسب االختصاصات املطلوبة. 

                                                           
مخس سنوات من  يمثة رأي يعتقد أن أعداد الضباط املنشقني الذين ميتلكون كفاءات جيدة ولديهم االستعداد للعمل العسكري يف الثورة باتوا قليلني بعد مض 1

 يث أن غالبية هؤالء اخنرطوا يف العمل الثوري منذ انشقاقهم. الثورة، ح
 . 7/5/2216لقاء مع أحد الضباط املنشقني بتاريخ 

وطة الشرقية. ، والذي أعلن انضوائه حتت مظلة القيادة املوحدة للغ32/3/2215بتاريخ  اجمللس العسكري يف دمشق وريفهاوهو ما حدث مؤخرًا بتشكيل  2
 واقتصرت العضوية فيه على الضباط املنشقني. 

كرب من الفعالية ة أتدل قلة أعداد التنظيم العسكري الوليد، وضعف إمكانيات باملقارنة مع إمكانيات الفصائل الثورية األخرى، إىل أن الزخم اإلعالمي للخطو 
 العسكرية، إال إذا ثبت يف قادم األيام اشرتاك الفصائل مع هذا اجمللس يف العمليات العسكرية، واالستفادة من خرباته. 

http://www.shaam.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A5%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9.html
http://www.shaam.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A5%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9.html


 امللحقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

655 
 

توعية العناصر املنشقة عرب دورات توجيهية معنوية تتناسب مع الطابع العقدي للمعركة اليت ختوضها الثورة ضد االحتالل  -3
 اإليراين وأدواته ومرتزقته.

توعية العناصر والقيادات الثورية بأمهية وجود الضباط وصف الضباط املنشقني داخل الفصائل، وإعطائها مكاهنا الذي  -4
 تستحقه مبا يتوافق مع ما متتلكه من خربة وكفاءة. 

ذا األمر من األسد" على االنشقاق، ملا هلويف السياق ذاته، ننصح باختاذ إجراءات حمددة لتشجيع العناصر املوجودة يف "جيش 
تأثري يف إضعاف روحهم املعنوية، وإنقاص أعدادهم، ولعل من أهم اإلجراءات: ترغيب العناصر باالنشقاق وإعطاؤهم األمان 

 يف حال انشقاقهم، والرتكيز اإلعالمي على حاالت االنشقاق، فضالً عن املعاملة احلسنة واجليدة للمنشقني. 

 اسرتاتيجية عسكرية شاملة للثورة:وضع  -3-2-7
يوجد يف سورية حالياً ثالث قوى إىل جانب الثوار، هي: ميليشيات النظام ومرتزقته، داعش، وامليليشيات الكردية. تفتقد الثورة 

ا عدم مبالسرتاتيجية عسكرية للتعامل مع هذه القوى، بسبب تعدد الفصائل وتعدد رؤاها العسكرية للتعامل مع الوضع القائم، ور 
 وجود رؤية أصاًل عند عدد من الفصائل. 

، واتباع 1لقد أدى غياب الرؤية العسكرية للثورة وتعددها إىل ضياع كثري من جهود الفصائل وتضارهبا أحياناً مع بعضها البعض
 سياسة ردود الفعل وإطفاء احلرائق اليت يشعلها النظام. 

 رين: اتيجية العسكرية للثورة، طاملا أيقنا بضرورهتا. وبذلك نكون أمام خيانعتقد بضرورة تعيني اجلهة املؤهلة لوضع االسرت 

تويل جهة مركزية وضع االسرتاتيجية العسكرية: وهو اخليار األوىل، ومن إجيابياته أنه يوحد جهود الثوار على  اخليار األول:
وقف الفصائل ز إشكالياته هو كيفية توحيد ممستوى سورية، ويتناسب مع الطبيعة املركزية للتخطيط العسكري، ولكن من أبر 

 منها، واقناعهم بتطبيقها يف ظل التفرق احلاصل، وعدم وجود قيادة عسكرية مركزية.

ن تويل جهة مركزية كاهليئة العسكرية يف جملس قيادة الثورة وضع االسرتاتيجية العسكرية للقضايا العامة، كاملوقف م اخليار الثاين:
ني التعامل مع املليشيات الكردية...إخل من القضايا ذات البعد العام، يف حو رى، والتعامل معهم ومع املرتزقة، اهلدن، وتبادل األس

 ..إخل..تتوىل القيادات احمللية وضع االسرتاتيجية اخلاصة مبناطقها، كاملوقف من فتح املعارك يف املدن، وقطع الطرق، وحماصرة النظام

فاق الفصائل يف القضايا الكربى اليت حتتاج إىل رؤية موحدة، مما يقوي موقفها، فضالً عن أن االت ميزة هذا اخليار، توحيده ملوقف
على هذه املبادئ سيشكل نواة ملرجعية عسكرية واحدة، تساعد على توحيد القيادة الحقاً. كل ذلك، مع إعطاء هذه الفصائل 

 ضع مناطقها. هامشاً جيداً لوضع اسرتاتيجياهتا احمللية مبا يتناسب مع و 

 

  

                                                           
لنظام ومرتزقته من اعلى سبيل املثال: كان فتح املعارك يف املدن حمل خالف بني الفصائل. كذلك األمر بالنسبة لفتح معركة الساحل؟ وكيفية التعامل مع أسرى  1

 ا.....حيث اعتبارهم أسرى حرب أم جمرمون؟ وكيفية التعامل مع املليشيات الكردية؟ واملوقف من اهلدن اليت يطرحها النظام؟ وهكذ



ـ                                                                                                      "متكني"مشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

655 
 

 1( يبني تشكيلة الفرقة الثانية من املشاة يف القوات اخلاصة للشرق1اجلدول رقم )
 عدد أفرادها الطائفة
 623 نصرييني

 93 سنة
 64 نصارى

 13 امساعيليني
 993 اجملموع

 

 26652-1555/ دورة من 12( احصائية بعدد الضباط املتخرجني يف /2اجلدول رقم )
 النسبة الضباط املتخرجون عدد الطائفة
 %96.5 1986 نصرييني

 %15.5 368 السنة
 %8 182 األقليات األخرى

 %122 2336 اجملموع
 

  

                                                           
1  Pipes, D. The Alawi Capture in Syria, Middle East Studies, vol. 25, 1989, p 438-449. 

 . 2214ديسمرب/كانون األول  26عبد الناصر العايد، بنية جيش النظام السوري: ميليشيا الطائفة بقيادة زعيم الطائفة، جريد احلياة اللندنية، اجلمعة  2
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 12/ تبني توزع مناطق السيطرة يف سورية1اخلريطة رقم /
 

 

 

 

  

                                                           
1 UPDATE: Posture of Syrian Regime and Allies: November 9, 2015. 

 . 28/5/2216، موقع قاسيون، خريطة حتديثية لتوزع القوى العسكرية يف سورياينظر:  2
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 ملخص تنفيذي
شهدت الثورة السورية تطورًا مهمًا على صعيد إدارة املناطق احملررة، إذ بدأ الثوار  2213وبداية عام 2212يف منتصف عام

بالتعاون مع السكان احملليني، بتشكيل جمالس حملية يف املدن والقرى الواقعة يف هذه املناطق، مهمتها سد الفراغ الذي تركه النظام 
 ة كالكهرباء واملياه والتعليم ...إخل. يف إدارة املرافق اخلدمي

يعد مشروع اجملالس احمللية من أهم املشاريع اليت أنتجتها الثورة على صعيد املؤسسات اليت ميكن أن تشكل بدياًل عن النظام، 
 ويف الوقت ذاته، تكون نواة لسوريا املستقبل. 

لتحديات اليت جلهة تطويرها، وتكريس إجيابياهتا، وحتديد أهم ا تسعى هذه الدراسة لوضع رؤية ملستقبل اجملالس احمللية الناشئة
تواجهها واحللول املناسبة، حبيث نصل حقيقة إىل مؤسسات حكم حملية، حتظى بالشرعية من خالل رضى الشعب، وقادرة على 

ة عن إرادته، ال شعب، املعرب تقدمي اخلدمات يف املناطق احملررة. لتكون بذلك منوذجًا ثوريًا يكرس فكرة "املؤسسات اخلادمة لل
 املتسلطة عليه".

 وقد خرجت الورقة بنتائج عدة أمهها: 

–لفصائل ليف اهليئة الناخبة للمجلس احمللي، وعدم جواز ذلك بالنسبة  -كأفراد–جواز مشاركة عناصر الفصائل  -1
 . -ككيانات عسكرية

ضرورة إسناد املنازعات املتعلقة بتشكيل اجملالس احمللية، ومهمة الرقابة القضائية على أعماهلا إىل اهليئات الشرعية  -2
 والقضائية. 

ضرورة االعتماد على التشريعات السورية السابقة، وتعديل ما يتناقض منها مع طبيعة الثورة وأهدافها، وذلك بقصد  -3
 نوين للمجالس. سد النقص احلاصل يف البناء القا

 جيب على اجملالس احمللية تفعيل فكرة التمويل الذايت بالنسبة للمشاريع األساسية كالنظافة وغريها. -4
تفعيل عمل اجمللس األعلى لإلدارة احمللية كمؤسسة قيادية للمجالس احمللية، وكضامن إلبعاد دعاوى التقسيم  -5

 ومشاريعها. 
احملررة )األعمال املدنية اخلدمية(، على أن ختتص اهليئات الشرعية مبمارسة  اختصاص اجملالس احمللية بإدارة املناطق -6

 السلطة القضائية. 
تستطيع اجلمعيات واملنظمات األهلية السورية أن متارس دورًا رقابيًا على نشاط اجملالس احمللية، وهو دور مهم جداً  -9

  . هالرتشيد عمل
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 مقدمة: 
 ية دولة أحد املؤشرات لتطبيق مفاهيم احلكم الرشيد وتعزيز الالمركزية وتشجيع املشاركة يفيعد تطور نظام اإلدارة احمللية يف أ

 الشأن العام؛ لذلك كان االهتمام بدراسة أفضل طرق اإلدارة حمل اهتمام من مجيع الدول واملنظمات الدولية. 

ستقالل وكان ابع صدورها يف مرحليت االنتداب وااليف سوريا، ظهرت نظم اإلدارة احمللية مع بداية خروج العثمانيني منها، مث تت
. لقد كان اجلامع بني خمتلف هذه القوانني هو تبنيها ألسلوب اإلدارة الالمركزية الذي بقي 2211لعام 129آخرها القانون رقم 

 شعاراً يفتقد للتطبيق. 

 اجلمعيات الثورية إىل هيئات حكم حمليبدأت تتحول بعض التنسيقيات و  2212بعد انطالق الثورة السورية، ويف منتصف عام
بعد أن حتررت بعض املناطق من سيطرة النظام، هبدف استمرار تقدمي اخلدمات األساسية للناس. مث بدأت هذه اهليئات بتطوير 

تضم جمالس على مستوى حمافظات، كما حدث يف حلب وإدلب  2213نفسها شيئاً فشيئاً إىل أن أضحت مع بدايات العام
 ودرعا. 

واملقصود باجملالس احمللية يف معرض هذه الورقة: املؤسسات املدنية املستقلة اليت حتظى بقبول الناس، ومتثل مدينة أو بلدة ما، 
ويتم اختيار أعضائها عن طريق االنتخاب أو التوافق بني القوى الثورية الفاعلة، تعىن بتأمني طلبات الناس وحاجياهتم وحتاول 

 .1يف املناطق احملررة، وتسعى ألن تكون بديالً عن مؤسسات النظام اخلدمية يف املناطق احملررةتأمني البىن التحتية 

تكتسب اجملالس احمللية أمهية خاصة يف الثورة؛ فقد عربت عن إرادة الثوار يف استئناف تقدمي اخلدمات العامة للناس يف ظل شح 
ييس خصوصاً اس ولو باحلدود الدنيا، يف ظل ظروف استثنائية بكل املقااملوارد، ورغبتهم يف بناء مؤسسات خدمية حتظى بقبول الن

من جهة التدمري املمنهج الذي تعرضت له البىن التحتية، وتقصد النظام تدمري أية مقومات للتنمية واإلدارة اليت ميكن أن يستفيد 
 . 2منها الثوار إلقامة بىن ومؤسسات ميكن أن تنافسه

 ليات املتعلقة باجملالس احمللية، سواء تلك اخلاصة باملسار واألداء، كاإلشكاليات املتعلقة بالتشكيلتطرح الورقة خمتلف اإلشكا
والبناء املؤسسايت والتمويل، أو تلك اخلاصة بعالقة اجملالس مع القوى واملؤسسات الثورية، كاإلشكاليات الناجتة عن العالقة مع 

 ة واجلمعيات ومنظمات اجملتمع املدين. وبالتايل هتدف الدراسة إىل وضع حلولاالئتالف واحلكومة املؤقتة والفصائل العسكري
 ملختلف التحديات اليت تعاين منها يف هذين اجملالني بشكل خاص، بقصد االرتقاء بواقعها مستقبالً. 

: أهنا سعت إىل الرتكيز وىلختتلف هذه الورقة عن غريها من الدراسات واألحباث املتعلقة بتجربة اجملالس احمللية، من جهتني: األ
 . 3على اإلشكاليات الكربى اليت تعاين منها اجملالس احمللية على مستوى سوريا، دون الرتكيز على جتربة بعينها

                                                           
 ، واليت تنظم عملها. 2214/ لعام1لالئحة التنفيذية املؤقتة لإلدارة احمللية رقم /مل يرد تعريف للمجالس احمللية يف ا 1
 .2214نوفمرب/تشرين الثاين  5، مقابلة إذاعية، مركز كارينغي للشرق األوسط، اسرتاتيجية النظام خالل االنتفاضةخضر خضور،  2
 لتجربيت درعا وإدلب.  مركز عمرانصة اليت قدمها ميكن أن نشري يف هذا اجملال إىل األحباث املتخص 3

http://carnegie-mec.org/2014/11/05/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9/hvbn
http://carnegie-mec.org/2014/11/05/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9/hvbn
http://www.omrandirasat.org/LocalAdministration#undefined/
http://www.omrandirasat.org/LocalAdministration#undefined/
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الثانية: قدمت حلول للتحديات املطروحة يف الورقة، على عكس بعض األحباث اليت كانت تكتفي بتشخيص املشكلة دون 
 . 1تقدمي احللول

اتبعت الدراسة املنهج التحليلي الوصفي، حيث وصفت واقع اجملالس احمللية، والتحديات اليت تعرتضها تشكياًل وعماًل، مث 
 اقرتحت حلوالً مسببة هلا، لتخرج الورقة برؤية شاملة ملستقبلها. 

ابة متهيد للتعريف وريا، وقد كان مبثقسمت الورقة إىل قسمني: خصصنا األول لالطالع على السياق التارخيي لإلدارة احمللية يف س
بواقع اإلدارة احمللية يف سورية، ودرسنا يف الثاين الرؤية املستقبلية للمجالس احمللية يف ظل الثورة، حمددين أهم التحديات اليت 

 تعرتضها واحللول املناسبة هلا. 

 نطاق الرؤية: 
ة ر تبني هذه الورقة الرؤية املستقبلية للمجالس احمللية جلهة تعزيز دورها يف إدارة املناطق احملررة من أجل بناء منوذج حكم حملي )اإلدا

احمللية(، وبالتايل ال تتضمن الورقة أية رؤية بالنسبة للمرافق الوطنية اليت ال ختتص مبحافظة أو منطقة إدارية ما، وإمنا هتم البلد 
 مله، وهو ما يصطلح عليه اسم )اإلدارة املرفقية( كاملعابر واستثمار آبار النفط وإدارة صوامع احلبوب...إخل. مبج

 اإلدارة احمللية يف سورية: بني املاضي ومتطلبات الثورة -1
ثينيات القرن املاضي، التعد جتربة اإلدارة احمللية السورية فقرية احملتوى نسبياً؛ فعلى الرغم من أن جذورها التنظيمية تعود إىل ث

 بقيت تطبيقاهتا وجتلياهتا الواقعية ضعيفة بسبب أداء احلكومات املتعاقبة اليت جعلت من الالمركزية اإلدارية شعاراً بال تنفيذ. 

، وجد الثوار أنفسهم مضطرون لتفعيل اإلدارة احمللية من أجل سد 2211وبعد انطالق ثورة الشعب املباركة يف آذار/مارس 
 راغ الذي تركه النظام. الف

 أسلوب اإلدارة احمللية يف سورية: الالمركزية شعار يفتقد للتطبيق -1-1
أول وثيقة رمسية نظمت اإلدارة احمللية يف سورية، واليت  1/1736/ 11/ل.ر الصادر عن املفوض السامي يف 5يعد القرار 

رانية بيان أماين سكان املناطق احمللية وحاجاهتا العممبوجبه إىل حمافظات حملية، منحت صالحية إبداء الرأي و سوريا سمت قُ 
عن طريق إثارة  االحتالل والثقافية االجتماعية، إال أن هذا التنظيم مل يوضع يف حيز التنفيذ الفعلي لرغبة الفرنسيني يف استمرار

 . 2النعرات الطائفية والعشائرية

يماً الصادرة يف عهد االنتداب نافذة، وبقيت معها املركزية سائدة تنظيف السنوات األوىل من عمر الدولة السورية بقيت األنظمة 
الذي أحدث تغيرياً نسبياً يف جمرى احلياة اإلدارية  /476/الرقم صدر قانون التنظيمات اإلدارية ذي 1759وتطبيقاً. ويف عام 

حتقيق الالمركزية عن طريق تشكيل جمالس  القانون السورية عن طريق تنظيم شؤون اإلدارة والدولة بنصوص واضحة. واستهدف

                                                           
 لألحباث والدراسات.  شركة انتغرييتكاألحباث اليت قدمتها   1
 . 15، ص2222القانون اإلداري "اجلزء األول"، منشورات جامعة حلب،  عبد اهلل طلبه، 2

http://www.integrityresearch.com/arabic/
http://www.integrityresearch.com/arabic/
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املركزية مل تلجأ  السلطة حملية على أساس االنتخاب من سكان املناطق احمللية وال سيما ما تعلق منها باجملالس البلدية، غري أن
 . 1 تسمح بذلكالإىل إجراء انتخابات فعلية جملالس الوحدات احمللية على اإلطالق متذرعة على الدوام بالظروف السياسية اليت 

الذي وضع أهدافاً   1791/ لعام 15بقيت األمور على ما هي عليه حىت صدور قانون اإلدارة احمللية باملرسوم التشريعي رقم /
مهام  تركيز املسؤولية يف أيدي طبقات الشعب املنتجة لتمارس بنفسها -حبسب ما جاء يف القانون-كثرية وكانت الغاية منه 

(، جند أن اجملالس احمللية 2211-1791. إال أن نظرة سريعة على املدة اليت طبق فيها القانون )/ فقرة /أ/(2القيادة )املادة /
 والبلدية لعبت دوراً هامشياً ألسباب عدة أمهها: 

الطابع العام الذي صبغ الدولة السورية يف مرحلة حكم آل األسد، من غياب لدور املؤسسات، وتعطيل إلرادة الشعب  -أ
 ه، وسيطرة املخابرات واألمن على مفاصل الدولة، وتغلغل البعثيني يف خمتلف وظائف الدولة. وطاقات

أتاحت للسلطات املركزية تعطيل دور اجملالس احمللية وهتميشها،  1791وجود ثغرات يف قانون اإلدارة احمللية لعام -ب
 .2وتضييق صالحياهتا إىل أدىن مستوى

 طوير جتربة اإلدارة احمللية، وجتلى ذلك واضحاً يف استغالل الثغرات القانونية اليتعدم رغبة النظام احلاكم آنذاك يف ت -ج
تتيح للسلطات املركزية االحتفاظ بصالحياهتا، واالمتناع عن تطبيق النصوص اليت متنح صالحيات واسعة للمجالس 

 احمللية. 

، حيث 2211لعام 129نون اإلدارة احمللية رقم ، وكمحاولة من النظام لتهدئة األوضاع، صدر قا2211وبعد بدء الثورة عام
ث وإن تضمن نصوصًا جيدة من حي -كسابقه-ادعى النظام أن القانون خطوة جريئة على طريق الالمركزية، ولكنه حقيقة 

 الصالحيات املمنوحة للمجالس احمللية، إال أنه علّق تنفيذها املتضمن نقل الصالحيات واالختصاصات للسلطات احمللية على
، باستثناء الصالحيات املتعلقة بالنقل الداخلي، حيث نقلها فوراً من وزارة النقل إىل السلطات 3إصدار اخلطة الوطنية الالمركزية

 . 4الوحدات اإلدارية( -احمللية )وزارة اإلدارة احمللية

وىل فبعد أن كانت املسودات األإضافة إىل ذلك، جاء القانون اجلديد دون الطموحات بالتحول إىل نظام سلطة حملية كاملة، 
تدرس جبدية جعل احملافظني منتخبني أو مساءلني أمام اجملالس املنتخبة، أعيدت الصيغة القدمية لدورهم كممثلني للسلطة التنفيذية 

                                                           
 . 16-15املرجع السابق، ص 1
وضع برنامج لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة تدرجيية وال سيما فيما  -/ على ما يلي: )يتوىل جملس الوزراء ما يلي: أ125على سبيل املثال، نصت املادة / 2

/ 128/لية ونقل االختصاصات اليت متارسها الوزارات اىل الوحدات اإلدارية وتأمني االعتمادات املاليـة الالزمـة لذلك(. كما جاء يف املادة يتعلق بتشكيل اجملالس احمل
فذة قبل صدوره، ويعلن انتهاء ا)إىل أن يتم تشكيل اجملالس احمللية وفقًا هلذا القانون، تستمر الوحدات االدارية املختلفة ورؤساؤها يف تطبيق القوانني واالنظمة الن

  العمل بأحكام هذه القوانني تباعاً مبا يتفق ومراحل تنفيذ هذا القانون بقرارات عن جملس الوزراء(. 
 ة.ييقوم اجمللس األعلى خالل فرتة زمنية ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بإصدار اخلطة الوطنية الالمركز  -1/: "6جاء يف املادة / 3
ص عليها يف هذا و حتدد اخلطة الوطنية الالمركزية برناجماً زمنياً ضمن فرتة أقصاها مخس سنوات جيوز متديدها ملرة واحدة الستكمال نقل االختصاصات املنص -2

 القانون إىل اجملالس احمللية". 
 . 2211لعام 129/ من قانون اإلدارة احمللية رقم 158املادة / 4
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ية وبقيت لاملركزية، وأبقي على صالحياهتم شبه كاملة بل أضيف هلا صالحيات جديدة، ومل تنقل كل املوارد احمللية للسلطات احمل
 . 1مسؤوليات اجلباية املالية مرتكزة بيد وزارة املالية اليت مل تنقل صالحياهتا إىل اإلدارات احمللية

مما تقدم، يتضح لنا أن قوانني اإلدارة احمللية السورية منحت بعداً هامشيًا للوحدات احمللية مبتعدة بذلك عن اهلدف األساسي 
ية الصالحيات واالختصاصات املتعلقة باخلدمات واليت كان يفرتض منحها للوحدات املعلن من وجودها، حيث تركزت غالب

 احمللية، بيد السلطات املركزية. 

 اإلدارة احمللية أثناء الثورة: جتربة حتتاج إىل تطوير -1-2
كان من الطبيعي بعد احنسار سلطة النظام عن العديد من املناطق السكانية، أن يبادر الناشطون والثوار إىل إجياد أجهزة بديلة 

 اخلدمات األساسية للسكان مثل مياه الشرب والكهرباء وترحيل القمامة ...إخل.  تقدميتستطيع 

 2212ال البالد، انتشاراً واسعاً جملالس اإلدارة احمللية على امتداد العامشهدت املناطق احملررة يف جزء كبري منها، وال سيما يف مش
، اه. فبعد حترير العديد من املناطق السكانية على يد الثوار، وقطع النظام ملختلف اخلدمات األساسية عن2213وبدايات العام

 بداية الثورة، إىل جان والتنسيقيات اليت أنشؤوها يففضاًل عن قصفها وتدمري بناها التحتية، بادر الثوار والنشطاء إىل حتويل الل
جمالس حملية متوافق عليها أو منتخبة من قطاع ثوري ال بأس به )خيتلف من منطقة إىل أخرى( يضم الناشطني والعسكريني 

ألساسية ا ووجهاء املدينة ومن تبقى من أصحاب الكفاءات. وكان اهلدف الرئيس من إنشاء هذه اجملالس هو تقدمي اخلدمات
 للسكان والقيام باألعمال اإلغاثية والطبية. 

، تنظيم اجملالس الناشئة، فشكل وحدة اجملالس احمللية لتطوير 2212حاول االئتالف الوطين املؤسس يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 .ليهاع، مهمة اإلشراف هذه التجربة. ولدى تشكيل احلكومة املؤقتة، أسندت إىل وزارة اإلدارة احمللية واإلغاثة والالجئني

، واليت مبوجبها تنقسم اجملالس إىل نوعني: 2214/ لعام 1ينظم عمل هذه اجملالس الالئحة التنفيذية املؤقتة لإلدارة احمللية رقم /
 .  2جملس احملافظة، وجمالس املدن والبلدات والبلديات

ن الكبرية اليت تواجهها، وعلى الرغم من انتظام بعضها ضم ما تزال اجملالس اإلدارية احمللية موجودة على الرغم من التحديات
نسبياً على مستوى احملافظات، إال أهنا بقيت شديدة احمللية وحمدودة اجملال حيث ترتكز نشاطاهتا بشكل أساسي  3هياكل شرعية

دم تأثريها يف جمايل ععلى اإلغاثة وتقدمي بعض اخلدمات يف جماالت الصحة والتعليم بسبب نقص التمويل، يف حني يكاد ين
 .4األمن والقضاء

                                                           
 . 17، ص2212التحول حنو الدميقراطية: أسس احلوكمة الرشيدة وبناء املؤسسات "اخلطة الوطنية ملستقبل سورية"، االسكوا،  1
 . 2214/ لعام1ينظر: الباب الثاين من الالئحة التنفيذية املؤقتة لإلدارة احمللية رقم / 2
 س. املقصود بالشرعية هنا: مدى تعبري هذه اجملالس عن إرادة النا 3
ل، مركز انتغريت لألحباث اجلزء األو  -السعي لسيادة القانون يف ظل غياب الدولة: العدالة االنتقالية والشرطة يف املناطق اليت تسيطر عليها املعارضة يف سوريا 4

 . 4، ص2214واالستشارات، متوز 
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لقد عانت اجملالس احمللية مبستوياهتا املتعددة من عدم االستقرار، واختلف واقعها من مدينة إىل أخرى ومن حمافظة إىل أخرى 
 . 1حبسب الواقع والتفاعالت امليدانية واالجتماعية لكل منطقة

 اجملالس احمللية يف ظل الثورة: التحديات واحللول -2
تعد جتربة اجملالس احمللية من أفضل اآلليات اليت أنتجتها الثورة كبديل مدين عن اإلدارة التابعة لنظام األسد. هذه التجربة هلا من 
اإلجيابيات اليت حتث األطراف املؤثرة يف الثورة على تطويرها مستقباًل، وإن شابتها سلبيات عديدة بسبب قلة اخلربة اإلدارية لدى 

 ف اإلمكانيات يف ظل التدمري املمنهج الذي تتعرض له البىن التحتية، وازدياد احتياجات الناس. الثوار وضع

نبني أهم التحديات اليت تعاين منها اجملالس احمللية واحللول املقرتحة ضمن مسارات ثالثة: يتناول األول مسارها وأداءها، ويدرس 
 رى، فيما يركز الثالث على حدود العالقة بينها وبني نظام األسد. الثاين العالقة بينها وبني املؤسسات الثورية األخ

 مسار اجملالس احمللية وأداؤها: تعدد معايري الشرعية -2-1
ويطرح هذا العنوان إشكاليات أربع: اآلليات اليت تتشكل اجملالس من خالهلا واألثار املرتتبة عليها، مستوى بنائها املؤسسايت، 

 جماالت عملها وأثر ذلك على عالقتها مع غريها من املؤسسات الثورية، متويلها الضعيف وإمكانية تاليف ذلك. 

 يل االنتخابآلية تشكيل اجملالس احمللية: التوافق بد -2-1-1
، بسبب األوضاع األمنية والثورية، ومت االستعاضة 2تشكيل اجملالس احملليةل األساسية ليةاآل ات اليت يفرتض أهنااالنتخاب تعذر إجراء

 . 3عنها بإحدى طريقتني: إما االنتخاب والتوافق أو التوافق

الشعب مصدر شعبية حقيقية تعكس إميان الثوار مببدأ ) ال شك أن الطريقة األفضل لتشكيل اجملالس احمللية هي إجراء انتخابات
، كآلية بديلة استثنائية، تعد أفضل املتاح حاليًا للتعبري عن اإلرادة 5. كما أن طريقة التوافق بني القوى الثورية الفاعلة4السلطة(
 احمللية. 

                                                           
 . 7، ص2213بتمرب س ،Menapolisاجملالس احمللية يف سوريا: أزمة السيادة يف املناطق احملررة،  1
/ من 12/ من املادة رقم /1تتشكل اهليئة الناخبة يف طريقة االنتخاب من مجيع املواطنني املسجلني يف قيود سجل األحوال املدنية للمجلس احمللي )الفقرة / 2

 .   2214/ لعام 4احمللية الفرعية رقم // من نظام اعتماد اجملالس 1، املادة /2214/ لعام 1الالئحة التنفيذية املؤقتة لإلدارة احمللية رقم /
ره خيتار املكتب التنفيذي. و يف طريقة التوافق واالنتخاب، تتشكل اهليئة الناخبة بالتوافق بني القوى الثورية الفاعلة، يعدها تقوم بانتخاب اجمللس احمللي الذي بد 3

/ 4/ من نظام اعتماد اجملالس احمللية الفرعية رقم /1( القوى الثورية الفاعلة. )املادة /%95يف حني يتشكل اجمللس يف طريقة التوافق البحت بالتوافق بني غالبية )
 (.  2214لعام

جملالس احمللية اليت عجزت ن انود اإلشارة هنا إىل الرأي الذي يعتقد أن زيادة التمثيل من خالل االنتخابات املباشرة ال يعد يف حد ذاته كافياً لتعزيز الشرعية. وأ 4
 ن توفري اخلدمات األساسية مل تتمتع بالشرعية حىت ولو كانت منتخبة ومتثل مجيع األطياف. ع

 . 7ينظر: السعي لسيادة القانون يف ظل غياب الدولة "اجلزء األول"، مرجع سابق، ص
، فإنه يتعارض مع اً ونعتقد أن هذا الرأي على الرغم من مطابقته للواقع من ناحية عدم الرضى الشعيب عن أي جملس يتلكأ يف تقدمي اخلدمات حىت ولو كان منتخب

ربة احمللية السورية حباجة لبعض الوقت التج جوهر العملية االنتخابية اليت تقتضي حماسبة املنتَخبني يف حال تقصريهم بعد انتهاء واليتهم بعدم إعادة انتخاهبم. ولعل
 حىت يعتاد الناس عليها واحرتام خمرجاهتا وآلياهتا.  

 -املقاتلون -ت(الناشطون )التنسيقيا -يف القراءة اليت قدمها مركز عمران للدراسات، أكد أن اهليئات املشكلة للمجلس احمللي هي حبسب الرتتيب: الوجهاء 5
ية، شباط/فرباير ، مركز عمران للدراسات االسرتاتيجقراءة حتليلية: يف استطالع رأي اجملالس احمللية يف حمافظة إدلبكفاءات(. ينظر: االختصاصيون )أصحاب ال

 .11، ص2215

http://www.omrandirasat.org/node/111
http://www.omrandirasat.org/node/111


ـ                                                                                                      "متكني"مشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

625 
 

يطرح موضوع تشكيل اهليئة الناخبة ثالث إشكاليات هي: اشرتاك العسكريني يف تشكيل اجملالس احمللية، اجلهة املسؤولة عن 
حتديد القوى الفاعلة املشكلة للمجلس، اجلهة القضائية املسؤولة عن ممارسة الرقابة على مراحل تشكيل اجمللس احمللي ونظر 

 الطعون املتعلقة به. 

  :1اشرتاك العسكريني يف تشكيل اجملالس احمللية -ألوىلاإلشكالية ا

األصل، هو عدم مشاركة العسكريني يف اهليئة الناخبة، وهو ما جرت عليه قوانني االنتخاب املعاصرة، ومربرهم يف ذلك، ما قد 
  رادة الناس.يرتتب على وجود العسكريني من إمكانية دخول السالح حلسم النتيجة، وفرض إرادة السالح بدالً من إ

ولكن قد حتتج بعض األصوات داخل الفصائل مطالبة باملشاركة حبجة أننا يف وضع استثنائي، ال ميكن للمجالس فيه أن متارس 
عملها بدون تأييد ومباركة من الفصائل املوجودة، فضاًل عن أن قسمًا كبريًا من الناس املوجودين داخل املناطق احملررة من 

 ا ُحيدوا، فذلك يعين حتييد قسم كبري من إرادة الناس، مث إننا يف حرب، ما جيوز فيها ال جيوز يف غريها. العسكريني الذين إذ

من إجيابيات مشاركة العسكريني، منح غطاء تنفيذي للمجالس احمللية، ومنح عناصر الفصائل فرصة املشاركة يف اختيار ممثليهم 
والتدخل يف  لتغيري إرادة الناسالسالح توظيف يف اجمللس احمللي، لكن السلبية األساسية لذلك، هي ما أشرنا له من إمكانية 

 . شؤون اإلدارة احمللية

حتييد تأثري السالح   -إن أمكن–أن أي خيار خبصوص مشاركة العسكريني يف اهليئة الناخبة، جيب أن يأخذ بعني االعتبار  نعتقد
 على اختيار اجمللس، ويراعي الظروف االستثنائية اليت تفرضها الثورة. 

 لذلك نرى إمكانية التفريق بني حالتني: 

 األشخاص املسجلني على قيود السجل املدين للمجلس احمللي. يف هذه احلالة ال األوىل: عندما تتشكل اهليئة الناخبة من مجيع
 مانع من مشاركة العسكريني بصفتهم مواطنني مثلهم مثل غريهم يف اختيار أعضاء اجمللس احمللي. 

باعتبارها قوة –ية املشاركة ر الثانية: عندما تتشكل اهليئة الناخبة من القوى الثورية الفاعلة. يف هذه احلالة ال حيق للفصائل العسك
 يف اختيار اهليئة الناخبة أو أعضاء اجمللس احمللي حسب احلالة.  -عسكرية

ون بصفتهم احلق اختيار اجمللس احمللي عندما يدخل -كأفراد–نعتقد أن هذا اخليار أفضل املتاح حالياً؛ فهو يعطي العسكريني 
 املدنيني الذين فرضت عليهم عسكرة الثورة االلتحاق بالفصائل العسكرية، منمواطنني، ويراعي عدم حرمان األعداد الكبرية من 

حقهم يف االنتخاب، كما أن ذلك سيساهم بطريقة أو بأخرى يف التخفيف من املسحة العسكرية هلؤالء املتطوعني عندما يتاح 
 -فصائل وجمموعاتك–اخليار العسكريني  هلم مثلهم مثل إخواهنم املدنيني يف استخدام صندوق االقرتاع. باملقابل، حيرم هذا

                                                           

ليها، ودور ق احملررة بسبب الظروف املتشاهبة بينها، من حيث غلبة الطابع الريفي عهذه االستطالع وإن كان خاصاً مبحافظة إدلب، ميكن تعميمه على مجيع املناط
 هذه الفئات خصوصاً الوجهاء يف احلياة العامة. 

 %12من جمالس حمافظة إدلب و %11حبسب االستطالع الذي أجراه مركز عمران واملشار إليه سابقاً، فإن الفصائل العسكرية سامهت بتشكيل ما يقارب  1
 .11، ينظر: املرجع السابق، ص%21منها، باالشرتاك مع التنسيقيات، وبالتايل تكون النسبة اإلمجالية 

 ما قورنت بوضع الفصائل العسكرية وانتشارها داخل القرى واملدن، وضعف الثقافة السياسية لدى معظم أفرادها. تعد النسبة اإلمجالية ضئيلة إذا 
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احلق يف املشاركة يف اهليئة الناخبة، ألهنم يف هذه احلالة يدخلون بصفتهم العسكرية فحسب، وهو ما جيعل نسبة تأثري السالح 
 أكرب.  

 . تتضمن هذا احلل/ من الالئحة التنفيذية املؤقتة لإلدارة احمللية، حبيث 12بناء على ما تقدم، نرى ضرورة تعديل املادة /

 اإلشكالية الثانية: اجلهة الرئاسية اليت تشكل اهليئة الناخبة يف حال تعذر االنتخاب: 

/ من الالئحة التنفيذية املؤقتة لإلدارة احمللية على ما يلي: " حيدد وزير اإلدارة احمللية واإلغاثة 12/ من املادة رقم /3نصت الفقرة /
 الناخبة وفق الفقرة األوىل أو الثانية بقرار منه حسب احلالة األمنية يف اجمللس احمللي".وشؤون الالجئني مكونات اهليئة 

 هل يعد وزير اإلدارة احمللية اجلهة املناسبة لتويل هذه الصالحية أم من األفضل منحها جلهة أخرى؟

املركزية أم  -ليةة العامة للمجالس احملتتحدد اإلجابة على هذا السؤال يف ضوء التوجه العام الذي ينبغي أن تسري عليه السياس
 ؟-الالمركزية

ال شك أن التوجه العام حالياً حنو الالمركزية خصوصاً يف حالة مثل احلالة السورية، حيث ال توجد سلطة مركزية قوية، وال توجد 
جيب إدارهتا  واليت مؤسسات حكم مركزي، بل على العكس، يغلب الطابع احمللي الالمركزي على خمتلف املؤسسات الثورية

 المركزياً يف ظل احلصار الذي تعيشه بعض املناطق، وضعف التواصل وصعوبته بينها. 

لذلك نعتقد ضرورة منح هذه الصالحية لرئيس جملس احملافظة اليت يقع يف دائرهتا اجمللس احمللي الفرعي؛ ملا ذكرناه من ضرورة 
 أكثر جهة رئاسية تعرف واقع القوى الثورية يف احملافظة. تكريس الالمركزية، فضالً عن أن رئيس اجمللس هو 

 اجلهة القضائية املختصة بنظر املنازعات املرتتبة على تشكيل اهليئة الناخبة:  -اإلشكالية الثالثة

جاء يف  ثختتص جلنة الطعون اليت تشكلها وزارة اإلدارة احمللية بنظر مجيع الطعون اخلاصة بالعملية االنتخابية والتوافقية، حي
/ من الالئحة التنفيذية املؤقتة لإلدارة احمللية ما يلي: "تتم العملية االنتخابية حبضور جلنة الطعون اليت 11/ من املادة /3الفقرة /

ات على انتخابات اليت تتلقى االعرتاض –وفق ما هو منصوص عليه يف النظام اخلاص بلجنة الطعون-تشكلها وزارة اإلدارة احمللية 
 س احمللي واملكتب التنفيذي".  اجملل

 ،كانت الالئحة صرحية يف إحالة املنازعات املتعلقة بالعملية االنتخابية إىل جلنة الطعون )جلنة قضائية( تشكلها وزارة اإلدارة احمللية
هليئات اوحرمان اهليئات الشرعية والقضائية الثورية من هذا االختصاص. ونعتقد أن السبب يف ذلك هو عدم اعرتاف هذه 

 باحلكومة كمظلة سياسية هلا، وعدم ارتباطها بوزارة العدل يف احلكومة املؤقتة. 

مع ذلك، نعتقد ضرورة إسناد مثل هذه املنازعات إىل اهليئات الشرعية والقضائية املوجودة حالياً، ألسباب عدة أمهها: توحيد 
وجود اهليئات الشرعية و  ،اليت متارس الرقابة القضائية على اجملالس اجلهة القضائية اليت تنظر املنازعات املتعلقة بالتشكيل، وتلك

القوة التنفيذية اليت و  ،الثقة اليت حتظى هبا هذه اهليئات من قبل اجملالس ، إضافة إىليف الداخل إىل جانب اجملالس احمللية الفرعية
 حتوزها هذه اهليئات مقارنة بلجان الطعون اليت تفتقد هلا.
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حمافظة تنظيم هذه املسألة عرب عقد مذكرة تفاهم مع اهليئة الشرعية أو القضائية املوجودة يف حمافظته، تتوىل  ميكن جمللس كل
 . 1مبوجبه هذه اهليئة ممارسة الرقابة على عملية تشكيل اجملالس احمللية مبا يف ذلك تلك املتعلقة مبجلس احملافظة

 ملأسسةمستوى بناء اجملالس احمللية املؤسسايت: باجتاه ا -2-1-2
على الرغم من البداية املتعثرة للمجالس احمللية مؤسساتياً، من حيث عدم وجود أنظمة ولوائح تنظم عملها، واالفتقاد للكوادر 
البشرية، وعدم اتضاح آليات الرقابة القضائية واإلدارية، خطت وزارة اإلدارة احمللية ومعها اجملالس خطوات جيدة على طريق 

 د الثغرات القانونية واإلدارية يف بناءها. العمل املؤسسايت، وس

تواجه اجملالس احمللية حالياً حتديات عدة على مستوى التنظيم، أمهها: عدم اكتمال اللوائح واألنظمة، ومأسسة الرقابة القضائية 
 عليها. 

 عدم اكتمال اللوائح واألنظمة املتعلقة باجملالس احمللية:  -أ

أصدرت وزارة اإلدارة احمللية العديد من اللوائح واألنظمة لتنظيم اجملالس احمللية منها على سبيل املثال الالئحة التنفيذية املؤقتة 
 . 2214/ لعام4، والنظام اخلاص باعتماد اجملالس احمللية رقم /2214/ لعام1لإلدارة احمللية رقم /

 ، ومن أسباب ذلك ما يلي: 2لية من نقص على مستوى التشريعات واللوائح الناظمةمع ذلك، يعاين البناء القانوين للمجالس احمل

األوضاع االستثنائية للمجالس احمللية يف ظل الثورة، واحلاجة إىل قواعد وأنظمة استثنائية تنظمها، غري موجودة باألساس  
 يف النظام القانوين للدولة السورية. 

عدم االعتماد على اللوائح واألنظمة السابقة، نتيجة وجود بعض السلبيات فيها، وعدم تناسبها مع الطابع االستثنائي  
 احلايل للمجالس احمللية، واخلشية من أن يؤدي االعتماد عليها إىل منح شرعية ولو ضئيلة للنظام. 

 قلة الكوادر يف جمايل التشريع والتنظيم.  

لالزمة النتظام يف مد اجملالس احمللية باألنظمة واللوائح اباإلسراع احمللية يف احلكومة املؤقتة أو من يقوم مقامها،  وزارة اإلدارةنوصي 
 العمل، ومن أجل ذلك نقرتح اآليت: 

 إنشاء إدارة خاصة بالتشريع يف احلكومة املؤقتة.  -1
 الثورة وأهدافها.  االعتماد على التشريعات السورية السابقة، وتعديل ما يتناقض منها مع -2
 مأسسة الرقابة القضائية:   -ب

                                                           
ة، وتتناسب مع الظروف تنعتقد أن هذه الصيغة مناسبة حالياً لتنظيم العالقة بني الطرفني، يف ظل عدم تبعية هذه اهليئات الشرعية والقضائية إىل احلكومة املؤق 1

 نائية املصاحبة للثورة، وعدم قدرة احلكومة املؤقتة تنظيم هذه العالقة مع اهليئات الشرعية بشكل مباشر. االستث
 من مظاهر ذلك: 2

، مركز عمران للدراسات /2جملس حمافظة درعا ما بني الداخل واخلارج /عدم وجود توصيف للهياكل التنظيمية لبعض املكاتب التخصصية. ينظر:  -1
 8، ص2215االسرتاتيجية، شباط/فرباير 

 . حمافظة درعانه يف ع املكتب التنفيذي حملافظة حلبالف تركيبة اجملالس التنفيذية من حمافظة إىل أخرى. فعلى سبيل املثال خيتلف تركيب اخت -2

http://www.omrandirasat.org/sites/default/files/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%20%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_1.pdf
http://aleppogov.com/?p=2767
http://aleppogov.com/?p=2767
http://www.enabbaladi.org/archives/23061
http://www.enabbaladi.org/archives/23061
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ذية يختضع اجملالس احمللية عادة لنوعني من الرقابة: الرقابة اإلدارية الرمسية: وهي الرقابة اليت متارسها اجملالس األعلى ومكاتبها التنف
ب لقضاء اإلداري أو القضاء العادي حس. والرقابة القضائية: وهي الرقابة اليت ميارسها القضاء املختص )ا1على اجملالس األدىن

 النظام القضائي املتبع( على وحدات اإلدارة احمللية. 

، األمر الذي 2تفتقد احلكومة املؤقتة جلهاز قضائي يستطيع ممارسة وظيفته داخل املناطق احملررة، ويبسط رقابته على اجملالس احمللية
، واليت مارست دورها الرقايب القضائي على 3الشرعية والقضائية املوجودةدفع األخرية إىل تعويض ذلك بتفعيل رقابة اهليئات 

 أعمال اجملالس احمللية. 

تربز أمهية وجود رقابة قضائية فعالة يف احلد من نشوء جمالس ومهية تدعي متثيلها ملنطقة أو بلدة ما بقصد احلصول على الدعم، 
قد كان من أهم أسباب انتشار هذه الظواهر السلبية غياب آليات فعالة ومكافحة الفساد املايل واإلداري وتبديد األموال، ل

 .4للرقابة، خصوصاً القضائية منها

كما أشرنا سابقاً خبصوص الرقابة على تشكيل اجملالس احمللية، ميكن جمللس كل حمافظة تنظيم الرقابة القضائية عرب عقد مذكرة 
 . هلوىل مبوجبه هذه اهليئات ممارسة الرقابة القضائية على أعماتفاهم مع كل هيئة شرعية أو قضائية على حدة، تت

مبوجب مذكرات التفاهم هذه ميكن أن نصل إىل تنظيم الرقابة القضائية على اجملالس احمللية تشكياًل وأعمااًل، بداًل من تركها 
 للهيئات الشرعية والقضائية حبكم األمر الواقع. 

 صار على تقدمي اخلدمات العامةجماالت عمل اجملالس احمللية: االقت -2-1-3
كانت هيكليتها تضم مكاتب مسؤولة عن مجيع اخلدمات يف املناطق احملررة؛   2213عندما نشأت اجملالس احمللية يف بدايات عام

حيث ضمت مكاتب متخصصة حىت يف جماالت يفرتض أهنا تدار مركزياً كالتعليم والشرطة واألوقاف...إخل، إضافة إىل ختصيص 
 . 5جملس احملافظة للسياسة مكتب يف

                                                           
 ، الرقابة الرمسية )اإلدارية(، حيث جاء فيها: 2214/ لعام 1حة التنفيذية املؤقتة لإلدارة احمللية رقم // من الالئ82نظمت املادة / 1
ل سبعة أيام من الترسل قرارات جملس احملافظة وقرارات جمالس مدن مراكز احملافظات املتعلقة بوضع اخلطط والربامج واالنظمة إىل الوزير والوزير املختص خ -1"

 ا.تاريخ صدوره
 ورها".دترسل قرارات اجملالس االخرى املتعلقة باألمور املشار إليها يف الفقرة السابقة إىل رئيس جملس احملافظة  خالل ثالثة أيام من تاريخ ص -2
احمللية، وأقصى  ة لنحاسب اجملالسأكد أحد رؤساء اإلدارات يف وزارة اإلدارة احمللية ذلك بقوله: "حنن ال منلك جهاز قضائي يف الداخل، وليس لدينا قوة تنفيذي 2

 . 6/3/2215ما ميكن أن نفعله إذا اكتشفنا جرمية ما، فصل العضو". مقابلة بتاريخ 
من اجملالس احمللية يف حمافظة إدلب، أن اهليئة الشرعية هي اجلهة القضائية املختصة  %44أشارت الدراسة اليت أعدها مركز عمران إىل ذلك، عندما أكدت نسبة  3
 .14-13حاسبة اجملالس احمللية. ينظر: قراءة حتليلية: يف استطالع رأي اجملالس احمللية يف حمافظة إدلب، مرجع سابق، صمب

درعا ما بني الداخل  ةواألمر ذاته ينطبق على جملس حمافظة درعا، حيث أن مجيع القضايا اجلزائية اليت حتتاج إىل قضاء حتال إىل دار العدل. ينظر: جملس حمافظ
 .11/، مرجع سابق، ص2واخلارج /

 .23/12/2213، موقع كلنا شركاء، حتقيق ميداين: فساد اجملالس احمللية يف جنوب دمشقينظر على سبيل املثال:  4
 . لس حمافظة حلب احلرة يف دورته الثانيةتشكيل جمينظر:  5

http://all4syria.info/Archive/120238
http://all4syria.info/Archive/120238
http://www.all4syria.info/Archive/127538
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بعد تشكيل احلكومة املؤقتة اليت ضمت عدة وزارات رئيسة، مت فصل املكاتب اليت يتوافق اختصاصها مع الوزارات املشكلة عن 
 . 1اجملالس احمللية، وإحلاقها بالوزارات كالصحة والتعليم واالتصاالت

/ لعام 1بعد صدور الالئحة التنفيذية املؤقتة لإلدارة احمللية رقم / لقد اتضح دور اجملالس احمللية وجماالت عملها بشكل واضح
، حيث احنصر عمل اجملالس باجلوانب اخلدمية احمللية، كالنقل الداخلي ومياه الشرب والكهرباء....إخل، والرقابة على 2214

من أجل  لنظام الداخلي للمجالس احمللية،املديريات التابعة للوزارات فحسب، وحاليًا تعكف وزارة اإلدارة احمللية على إعداد ا
 . 2توحيد اختصاصات املكاتب التنفيذية بني مجيع اجملالس احمللية

نعتقد صواب اخلطوات اليت قامت هبا احلكومة املؤقتة من حيث حصر اختصاص اجملالس احمللية باخلدمات احمللية، وإحالة 
اخلدمات املتخصصة ذات الطابع السيادي كالتعليم والصحة ....إخل إىل الوزارات املتخصصة. غري أن ذلك ال يعين تكريس 

ب على هذه الوزارات التوجه حنو تكريس الالمركزية، خصوصًا يف ظل األوضاع املركزية كأسلوب إلدارة هذه امللفات، إذ جي
احلالية، اليت تفتقد فيها احلكومة املؤقتة للمؤسسات املركزية، وللسلطة التنفيذية، وللهياكل اإلدارية، إضافة إىل ضعف االتصاالت، 

 وقلة التمويل. 

 متويل اجملالس احمللية: ضعف التمويل حالة مستمرة  -2-1-4
تعد مشكلة ضعف التمويل من أهم العقبات اليت تعاين منها اجملالس احمللية الناشئة، واليت أثرت سلباً على أدائها، والذي بدوره 
أثر على شرعيتها. فضالً عن أثره يف إضعاف البنية املؤسساتية واهليكلية، حيث تصبح املكاتب واللجان التابعة للمجالس احمللية 

 . 3اخلدمات األساسية واملعقدة مثل توفري املاء والكهرباء والدفاع املدين والتعلم...إخل، موجودة امسياً فقطواملسؤولة عن توفري 

نعتقد أن تطبيق فكرة املوازنات بشكل مؤسسايت، حبيث يتم إعداد موازنات حمرتفة من قبل اجملالس احمللية ملشاريع متعددة، 
يادة حجم التربعات واملساعدات املقدمة للمجالس، خصوصاً إذا أثبتت اجملالس  سيساهم إىل حد كبري يف إقناع الداعمني، وز 

 كفاءهتا يف تنفيذ املشاريع املقرتحة. 

كذلك جيب على اجملالس احمللية أن تكرس تطبيق فكرة "التمويل الذايت" للمشاريع احليوية اليت حيتاجها الناس، كتأمني مياه 
ل أخذ الرسوم من الشرحية السكانية املستفيدة من هذه املشاريع، والبد يف هذه احلالة الشرب، محالت النظافة ...إخل، من خال

 من دعم هذا األمر من قبل القوة التنفيذية املوجودة يف املنطقة. 

 عالقة اجملالس احمللية باملؤسسات والكيانات الثورية:  -2-2
 لقوى ريقة أو بأخرى مع الكيانات السياسية )االئتالف الوطينقيام اجملالس احمللية مبهمتها املدنية اخلدمية جعل هلا عالقة بط

الثورة واملعارضة واحلكومة املؤقتة(، ومع اهليئات الشرعية اليت نافس بعضها اجملالس احمللية يف تقدمي اخلدمات، ومع الفصائل 
 العسكرية، ومع اجلمعيات واملؤسسات اخلدمية الداعمة. 

                                                           
 . 19/5/2214، قرار وزير الرتبية بتعيني مدراء الرتبية يف احملافظات السوريةينظر على سبيل املثال:  1
 . 6/3/2215مقابلة مع أحد رؤساء الدوائر يف وزارة اإلدارة احمللية يف احلكومة املؤقتة بتاريخ  2
 . 9، ص2214، شركة انتغرييت لألحباث والدراسات، متوز/يوليو ااجملالس احمللية يف حمافظة درع 3

http://syriaig.org/syr14/index.php/content-category-2/1437-2014-05-21-09-12-22
http://syriaig.org/syr14/index.php/content-category-2/1437-2014-05-21-09-12-22
http://www.integrityresearch.com/wp-content/uploads/Integrity-Report-Local-Governance-in-Daraa-governorate-Arabic.pdf
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 الف الوطين واحلكومة املؤقتة: ضرورة املظلة السياسية رغم أخطائهاعالقة اجملالس احمللية مع االئت -2-2-1
مع بداية تشكيل اجملالس احمللية، بدا واضحاً احلالة الضبابية اليت اكتنفت عالقة اجملالس احمللية بكل من االئتالف الوطين واحلكومة 

 لالئتالف.  املؤقتة واجمللس األعلى لإلدارة احمللية ووحدة اجملالس احمللية التابعة

حاليًا اتضحت الصورة، حيث أصبحت وزارة اإلدارة احمللية واإلغاثة وشؤون الالجئني يف احلكومة املؤقتة هي اجلهة الوصائية 
/ عضو داخله بواقع عضو 14واملسؤولة عن اجملالس احمللية، فيما اقتصرت عالقة االئتالف الوطين مع اجملالس احمللية على وجود /

. يف حني ألغيت وحدة اجملالس احمللية حبكم األمر الواقع بعد تشكيل احلكومة املؤقتة، ومُجد العمل يف اجمللس 1عن كل حمافظة
 .2األعلى لإلدارة احمللية

 عالقة اجملالس احمللية باالئتالف الوطين:  -أ

/ مقعداً بواقع ممثل عن  41حيث كانت حصة اجملالس / 2212سامهت اجملالس احمللية يف تشكيل االئتالف الوطين يف هناية عام
 . 3كل حمافظة

تأخذ العالقة بني اجملالس احمللية وبني االئتالف حالياً صيغة املصاحل املتبادلة؛ فقد حاول االئتالف الوطين االستفادة من وجود 
هم للداخل نتيجة لممثلني عن اجملالس احمللية بني أعضائه من أجل زيادة شرعية متثيله للثورة، خصوصًا وأن هؤالء يفرتض متثي

اختيارهم من قبل الشعب بواسطة االنتخابات أو التوافق. ولكنه فشل يف قيادة عملية صياغة هيكلية لتوحيد اجملالس احمللية 
وتطويرها، وتنظيم بنيتها اليت تكونت بشكل عفوي؛ بسبب عدم تبنيه السرتاتيجية وطنية مستقلة هتدف إىل إنشاء مؤسسات 

 . 4ضافة إىل افتقاره إىل حس واضح للقيادة وصالحيات صنع القرارحكومية وتعزيزها، إ

يف حني كان هدف اجملالس احمللية من االعرتاف باالئتالف وحكومته املؤقتة، توفري املظلة السياسية والدعم الالزم لتمويل املشاريع 
 . 5اخلدمية اليت تشرف عليها اجملالس

                                                           
 ، موقع االئتالف الوطين. اجملالس احمللية السوريةينظر:  1
ومية ، أي قيادة حك2211/ لعام129يف لقاء مع أحد ممثلي اجملالس احمللية يف االئتالف الوطين أكد أن الغاية من اجمللس كانت تفعيله كما يف القانون رقم / 2

ياًل عن احلكومة دبرئاسة رئيس الوزراء، على شاكلة جملس القضاء األعلى وجملس التعليم العايل، ولكن احلكومة رفضت هذا املقرتح ألهنا رأت أنه قد يشكل ب
 . 6/3/2215خصوصاً وأن اجملالس آنذاك كانت أشبه حبكومات مصغرة يف احملافظات السورية. لقاء على الويبكس بتاريخ 

هبذا املشروع،  ود اإلشارة هنا إىل عقد اجتماعني حتت عنوان "اجملالس احمللية" قبل تشكيل االئتالف، حيث ضم االجتماعان جمموعات من الناشطني املهتمنين 3
كلتا جملسيهما، يف حني ور قد شوكانت الغاية منهما هي التحضري لتشكيل اجملالس احمللية يف احملافظات السورية. لقد كانت حمافظتان فقط مها: دمشق ودير الز 
 أن باقي احملافظات مل تكن قد شكلت جمالسها بعد.  مما يؤكد تشكيل االئتالف سبق تشكيل اجملالس احمللية اليت أتت بعده. 

، لقاء مع 6/3/2215رة بتاريخ ، ولقاء مع أحد أعضاء اجمللس األعلى لقيادة الثو 9/3/2215مقابلة مع أحد أعضاء االئتالف عن كتلة اجملالس احمللية بتاريخ 
 .6/3/2215أحد األعضاء السابقني يف جملس قيادة الثورة يف إدلب واملكلف بإدارة ملف اجملالس احمللية آنذاك، بتاريخ 

 .5اجملالس احمللية يف سوريا: أزمة السيادة يف املناطق احملررة، مرجع سابق، ص 4
لية من ناحية، مل حتقق اجملالس احمللية هدفها من االعرتاف باالئتالف الوطين كمظلة سياسية؛ بسبب قلة الدعم املادي الذي قدمه االئتالف للمجالس احمل 5

 وبسبب التأثري السليب الخنفاض شرعية االئتالف على شرعيتها يف الداخل، من ناحية أخرى. 
 11/7/2214ع الرأي الذي أجرته مؤسسة صدى لألحباث واستطالع الرأي عن تقييم جتربة اجملالس احمللية الناشئة بتاريخ ، استطال6-5ينظر: املرجع السابق، ص

استطالع رأي حول تقييم أداء اجملالس احمللية بالضعيف،  %54عن ضعف قبوهلا بأعضاء اجملالس احمللية احلالية، فيما وصفت نسبة  %47حيث عربت نسبة 
 ، مؤسسة صدى.جتربة اجملالس احمللية الناشئة

http://www.etilaf.org/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.etilaf.org/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.sadasy.org/
http://www.sadasy.org/
http://www.sadasy.org/
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ها داخله، كلما  اعرتاف االئتالف حبق اجملالس احمللية )جمالس احملافظات( بتغيري ممثلييتطلب تطوير العالقة بني الطرفني، ضرورة 
. إضافة إىل زيادة الدعم املخصص 2. وذلك مبنح اهليئة الناخبة يف كل حمافظة احلق باختيار ممثلها يف االئتالف1كان ذلك متاحاً 

 للمجالس احمللية ودميومته.  

 احلكومة املؤقتة: العالقة بني اجملالس احمللية و  -ب

. والسؤال: هل 3كما أسلفنا، تعد وزارة اإلدارة احمللية يف احلكومة املؤقتة اجلهة الوصائية على اجملالس احمللية يف املناطق احملررة
  يتناسب وضع اجملالس احمللية احلايل مع تبعيتها للوزارة؟ وإذا كان اجلواب بالنفي فمن هي اجلهة املناسبة لإلشراف عليها؟

قبل اإلجابة على هذا السؤال، يفرتض أن حندد واقع اجملالس احمللية من حيث ارتباطها بالوزارة ومدى استقالليتها، وميكن تلخيص 
 حمددات هذا الواقع مبا يلي: 

ضعف األجهزة واملؤسسات التابعة للحكومة املؤقتة يف الداخل السوري، يف جماالت القضاء والصحة والتعليم ....إخل،  
 وبالتايل عدم قدرة احلكومة على ممارسة رقابتها أو فرض سلطتها املركزية. 

 ترتكز غالبية مؤسسات احلكومة املؤقتة القيادية يف املهجر.  
 .  4ية يف إدارة أمورها، وتنظيم شؤوهنااستقاللية اجملالس احملل 
 احلصار الذي تعاين منه بعض املناطق، مما يعيق التواصل بينها وبني الوزارة.  
 ضعف التمويل الذي تقدمه الوزارة للمجالس، األمر الذي يضعف سلطتها. 

كرة وجود جملس ة ال مركزية، تتناسب مع فجممل هذه األسباب تؤكد أن اجملالس احمللية ال ميكن إدارهتا واإلشراف عليها إال بطريق
 تنسيقي إشرايف أعلى أكثر منه مع وزارة هلا صالحيات مركزية. 

                                                           
جلهة اليت حيق هلا طلب ايف لقاء مع أحد ممثلي اجملالس احمللية داخل االئتالف أكد أن تطبيق "آلية االستبدال" ستفتح جماالً ال ميكن إغالقه يف ظل عدم حتديد  1

الناخبة أم املكتب التنفيذي؟ خصوصاً وأنه ال ميكن تشكيل بعض اجملالس حالياً كما يف دير الزور والرقة ودمشق وطرطوس ذلك. هل هي اجملالس الفرعية أم اهليئة 
 . 6/3/2215...إخل. مقابلة على الويبكس بتاريخ 

صة أمامها الستبدال ممثليها؛ ذلك، فيجب إتاحة الفر نعتقد أن ما سبق ذكره ينطبق على احملافظات اليت يتعذر فيها تشكيل اهليئة الناخبة، أما تلك اليت يتاح هلا 
 ألن هذا األمر سيزيد من شرعية االئتالف، ويعطي الناس دافعاً جديداً لالهتمام باهليئة الناخبة. 

افظة ومجيع اجملالس الفرعية، ثل احملنعتقد أن إعطاء صالحية طلب االستبدال للهيئة الناخبة يف احملافظة هو أفضل احللول املتاحة حالياً، خصوصًا وأن اهليئة مت 2
ممثل احملافظة يف االئتالف غري  لوبالتايل فإن العضو سيكون ممثالً للسكان الذين متثلهم اهليئة الناخبة وليس جمللس احملافظة. من أهم إجيابيات هذا اخليار أنه ال جيع

 خاضع بصورة أو بأخرى للمكتب التنفيذي يف احملافظة. 
اجع على سبيل ر ارية هي التوصيف للعالقة بني اجملالس احمللية والسلطات املركزية يف ظل الالمركزية اإلدارية. لالطالع على مفهوم الوصاية اإلدارية يالوصاية اإلد 3

 وما بعدها.   18، ص2227/2212الدمنارك،  -املثال: د.عمار بوضياف، أسس التنظيم اإلداري، األكادميية العربية
 ابعض جمالس احملافظات، كمجلس حمافظة درعا، بعضاً من أهم اختصاصات الوزارة واحلكومة املؤقتة )وضع التشريعات واألنظمة وتعديلها(، فهذفعندما تباشر  4

 يدل على االستقاللية اليت تتمتع هبا هذه اجملالس. 
 .8/، ص16/، مرجع سابق، اهلامش رقم /2ينظر: جملس حمافظة درعا ما بني الداخل واخلارج /
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، 2211/ لعام129/ من القانون رقم /3لذلك نعتقد أن تفعيل فكرة اجمللس األعلى لإلدارة احمللية املنصوص عليه يف املادة /
 ، يعد من أفضل احللول املتاحة لعدة أسباب أمهها: 1واجملالس احمللية الناشئةمع تعديالت بسيطة يف تشكيله تتناسب وواقع الثورة 

 ال تستطيع الوزارة حالياً فرض إرادهتا وقرارهتا على اجملالس احمللية نتيجة افتقادها للقوة التنفيذية، وبالتايل فإن مشاركة 
 قرارات.  ديب عليها لتنفيذ ما يصدر منجمالس احملافظات يف تشكيل اجمللس وقراراته سيشكل نوع من االلتزام األ

مشاركة جمالس احملافظات يف التخطيط يف أعلى سلطة حملية، سيجعل من اخلطط والتشريعات أكثر مالمسة لواقع  
 الثورة وتغرياهتا. 

 يشكل اجمللس فرصة لتعارف قيادات جمالس احملافظات على بعضهم البعض، مما يزيد فرص التنسيق فيما بينهم.  

 : من التنافس إىل التكامل2العالقة بني اجملالس احمللية واهليئات الشرعية -2-2-2
( وهي 2213إىل منتصف عام 2212كانت العالقة بني الطرفني متوترة خصوصاً يف بداية تشكل اهليئات الشرعية )أواخر عام

احمللية هي مشروع خارجي لقطف مثرة . حيث اعتقدت الفصائل العسكرية أن اجملالس 3الفرتة اليت ظهرت فيها اجملالس احمللية
جهادهم، وسحب احلاضنة الشعبية منهم، لذلك بادرت إىل تشكيل اهليئات الشرعية ومنحتها القوة الالزمة للقيام باملهام املنوطة 

لس احمللية اهبا، خصوصًا القضاء واخلدمات العامة كتأمني الكهرباء واملياه والتعليم والنظافة ....إخل، وعملت على هتميش اجمل
 . 4وعرقلة أعماهلا

باملقابل، نظرت اجملالس احمللية إىل هذه اهليئات على أهنا صورة من صور االستبداد الذي يرفض فكرة وجود جمالس حملية منتخبة 
اس، والمتالكها نإلدارة شؤون املناطق احملررة. ولكنها كانت مقتنعة بأمهية التعامل والتنسيق معها نظراً للثقة اليت حتظى هبا بني ال

 القوة التنفيذية اليت تفتقدها اجملالس.

باتت بعض اهليئات الشرعية مؤخراً على قناعة تامة بأهنا غري قادرة مبفردها على سد احتياجات الناس، بسبب ضعف التمويل 
يت اتبعها النظام  املمنهجة اليف املناطق احملررة يف خمتلف اجملاالت والناتج عن سياسة التدمري إىل اخلدمات الناسحاجة وازدياد 

ضد مناطق املدنيني. فبادرت اهليئة الشرعية حبلب يف خطوة متثل مفتاحاً لتطوير العالقة مع اجملالس احمللية، إىل حل مجيع مكاتبها 
 خلدمية. ماهلا ا. يف حني ما تزال اهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة يف حمافظة إدلب متارس أع5باستثناء املكتب القضائي

                                                           
 رؤساء املكاتب التنفيذية يف احملافظات. -رؤساء جمالس احملافظات -نقرتح أن يكون تشكيل اجمللس وفق اآليت: رئيس الوزراء 1
قدمي ضافة إىل تإ نقصد باهليئات الشرعية يف معرض هذا البحث: الكيانات واألجهزة اليت شكلتها الفصائل العسكرية لتويل سلطة القضاء يف املناطق احملررة، 2

 خدمات عامة للناس، مثل اهليئة الشرعية يف حلب "سابقاً"، واهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة يف إدلب. 
 حني خيتص جملس يف هذا األمر ال ينطبق على الوضع يف حوران، حيث هنالك تناغم وتوافق بني الطرفني، إذ ختتص اهليئة الشرعية )دار العدل حالياً( بالقضاء، 3

 احملافظة واجملالس احمللية بتقدمي اخلدمات. 
 حماولة مصادرة كراج حجز حي هنانو بعد جتهيزه من اجمللس احمللي ليكون مقراً  من هذه األعمال على سبيل املثال: ما قامت به اهليئة الشرعية يف حلب من 4

. 2/5/2213، زمان الوصل، اعتصام ودروع بشرية ملنع استيالء اهليئة الشرعية على الكراج يف حلب، ينظر: خرب صحفي: 2/5/2213للدفاع املدين بتاريخ 
عناصر "اهليئة الشرعية" تعتدي ، ينظر: خرب صحفي: 28/3/2213وقيام أحد أعضاء اهليئة الشرعية يف حلب باالعتداء على أحد أعضاء اجمللس احمللي بتاريخ 

 . 28/3/2213، موقع عكس السري، يف حلبعلى عضو جملس حملي 
 . 23/7/2214، موقع عنب بلدي، هبدف "توحيد القضاء"... اهليئة الشرعية حتل مجيع مكاتبهالالطالع على البيان، ينظر: خرب صحفي:  5

https://zamanalwsl.net/news/38051.html
https://zamanalwsl.net/news/38051.html
http://aksalser.com/?page=view_articles&id=fbcad2b75e07195442f1a1071a3408c8
http://aksalser.com/?page=view_articles&id=fbcad2b75e07195442f1a1071a3408c8
http://aksalser.com/?page=view_articles&id=fbcad2b75e07195442f1a1071a3408c8
http://enabbaladi.org/archives/19815
http://enabbaladi.org/archives/19815
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يف الوقت احلايل، يبدو أن الطرفني قد وصال إىل قناعة بأنه ال ميكن لطرف مبفرده إدارة املناطق احملررة مهما بلغت إمكانيته، 
والبد من تضافر اجلهود بني اجلميع لتحقيق ذلك، ولكن التحدي يتمثل يف إجياد صيغة مشرتكة لتنسيق العمل بني الطرفني حتقق 

 . 1ثورة بغض النظر عن مصلحة أي من الطرفنيمصلحة ال

 يبدو أننا أمام صيغتني لتنظيم العالقة بني اجملالس احمللية واهليئات الشرعية، مها: 

اختصاص اهليئات الشرعية مبمارسة العمل اخلدمي املدين إىل جانب العمل القضائي. على الرغم من اجيابية  الصيغة األوىل:
هذه الصيغة واملتمثلة يف وجود قوة على األرض تدعم العمل اخلدمي، فإن هلا سلبيات كثرية لعّل من أمهها: وجود جهتني تقومان 

مي تنافس، فضالً عن أن اهليئات ذاهتا مل تستطع سد احتياجات العمل اخلدبالعمل ذاته مع ما سيرتتب على ذلك من تعارض و 
بسبب نقص التمويل وقلة الكفاءات املوجودة لديها يف هذا اجملال، واملرونة الضعيفة، إن مل تكن املعدومة، لدى اهليئات الشرعية 

صول على أجل احلمن سية، وهو أمر ضروري جتاه االعرتاف باالئتالف الوطين أو أية جهة سياسية معتربة أخرى كمظلة سيا
 الدعم اخلارجي "املايل والسياسي" الالزم لعمل اجملالس احمللية.

 وهي نابعة يف فكرة التخصص، ومطبقة حالياً يف حمافظة درعا، حيث ختتص اهليئات الشرعية بالقضاء فقط مع الصيغة الثانية:
، وتتخلى عن باقي االختصاصات اخلدمية حلساب 2ل اجملالس احملليةما يتضمنه ذلك من إشرافها الكامل على عملية تشكي

اً من التطمني للفصائل تتالىف سلبيات سابقتها، وتعطي نوع -اليت نرجحها ونعتقد بضرورة تبنيها –اجملالس احمللية. هذه الصيغة 
 . 3بأن هذه اجملالس ذات صبغة خدمية حبتة

 ية: التنافس على كسب احلاضنة الشعبيةعالقة اجملالس احمللية مع الفصائل العسكر  -2-2-3
مارست الفصائل العسكرية، خصوصاً بعد اتساع رقعة املناطق احملررة، العمل املدين حبجة أن الناس طلبت منها التدخل بعد أن 

 بخلت الساحة من أية جهة ميكن أن تتابع تقدمي اخلدمات العامة. وقد وجدت الفصائل يف هذا األمر فرصة ساحنة هلا لكس
 -تعليمي -طيب -تأييد احلاضنة الشعبية. لذلك بتنا نرى لكل فصيل عسكري مكاتب خدمية يف خمتلف اجملاالت )إغاثي

 . 4خدمي ....إخل( ال ينحصر عملها يف تقدمي اخلدمات ألفرادها، وإمنا ميتد ليشمل املدنيني

                                                           
لتشاورية الشام اإلسالمية لتنسيق العالقة بني اجملالس احمللية وبني اهليئات الشرعية، حيث ورد يف توصيات الندوة ا جتدر اإلشارة هنا إىل اجلهود اليت بذلتها هيئة 1

لشرعية( ا يف استنبول، ما يلي: "تشكيل جلنة تقوم بالتواصل مع الكيانات العاملة يف اإلدارة احمللية )اجملالس احمللية واهليئات 2214الثانية اليت عقدت يف متوز/يوليو 
 إلحداث التكامل بني اجلهات العاملة يف شؤون اإلدارة احمللية". وكلفت هيئة الشام اإلسالمية بتنفيذ هذه التوصية. 

تنسيق العمل شروع رؤية لمبشكلت اهليئة جلنة من اإلخوة الفضالء، قاموا جبوالت ولقاءات متعددة مع أهم املسؤولني عن اجملالس احمللية واهليئات الشرعية، وخرجوا 
ه التوصية اليت اعتمدت ذبني الطرفني، ملخصه: اختصاص اجملالس احمللية باألعمال اخلدمية، واختصاص اهليئات الشرعية بالقضاء والرقابة القضائية على اجملالس. ه

 عليها هذه الورقة كما سريد الحقاً. 
 5على عملية انتخاب اجملالس احمللية، مبا فيها القانون السوري للمجالس احمللية رقم منحت غالبية قوانني االنتخابات السلطة القضائية سلطة اإلشراف  2

 . 2214لعام
يئات هنعتقد أن أحد أهم األسباب اليت دفعت الفصائل لتشكيل هيئات خدمية، إضافة إىل قضية كسب احلاضنة الشعبية، هو اخلشية من نشوء مؤسسات و  3

 . تنافسها على مسألة السلطة والنفوذ
ة املناطق اليت حررها، ح إدار بدا هذا األمر واضحاً عندما تولت حركة أحرار الشام اإلسالمية إدارة املرافق اخلدمية يف حمافظة الرقة إبان حتريرها، وتويل جيش الفت 4

ف عن نفسها بأهنا حرص اجلبهات واضحاً على أن تعر وكذلك يف جتربة اجلبهات التنسيقية واالندماجية كاجلبهة اإلسالمية السورية واجلبهة اإلسالمية؛ حيث كان 
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خوفاً من  ال املدين وعدم امتالكها للكوادر املؤهلةلقد استمرت الفصائل العسكرية يف هذا النهج رغم ضعف إمكانياهتا يف اجمل
سحب حاضنتها الشعبية إىل مشاريع أخرى داخلية وخارجية قد تستغل حاجة الشعب ومعاناته، لذلك جند تأكيد جملس قيادة 

العسكري و  الثورة الذي شكل من أهم الفصائل العسكرية العاملة يف سوريا، على قضية "تالزم املسارات الثالثة )السياسي
 واملدين( يف عمله ونشاطه. 

مبا أن الفصائل العسكرية تشكل القوة املوجودة على األرض وحتظى بدعم مقبول من قبل احلاضنة الشعبية، كانت اجملالس احمللية 
ال من حب حباجة فعاًل لدعمها من خالل تيسري أعماهلا ومحاية ممتلكاهتا. غري أن هذا الدور املهم للفصائل ال ميكن أن يصل

األحوال إىل أن حتل حمل اجملالس احمللية وتتوىل دورها يف القيام باألعمال املدنية. وقد أثبتت أكثر من جتربة أن تدخل الفصائل 
 . 1العسكرية يف العمل املدين جيعل منها عامل فشل أكثر من كوهنا عامل جناح

نقدر أمهية العسكري ودوره األساسي يف استكمال مسرية حترير سوريا من عصابة األسد ومرتزقتها، ولكن هذه األمهية تقتضي 
مزيدًا من تركيز الثوار على التخصص يف العمل العسكري ملا حيتاجه من إمكانات كبرية، وعدم تشتيت جهودهم يف أعمال 

  ممن امتلكوا الكفاءة واخلربة يف هذا اجملال. أخرى ميكن أن يتوالها رفاقهم من املدنيني

لذلك نعتقد ضرورة استقالل العمل املدين عن العمل العسكري، وعدم تدخل العسكريني يف عمل اجملالس احمللية أو ممارسة أي 
، وترك هذه 3، وما يستتبع ذلك من حل الفصائل والكيانات العسكرية ألجهزهتا اليت ختتص باألعمال املدنية2تأثري عليهم

 األعمال للمجالس احمللية اليت خيتارها الناس.

الشعب  من الثوار بعدم تدخلهم يف احلياة العامة، ومتكنيجيد من شأن ذلك، فضاًل عن حتقق إجيابية التخصص، تقدمي منوذج 
 من اختيار ممثليه الذين يرغب هبم.   

 الرمسية: ضرورة التنسيق عالقة اجملالس احمللية مع املنظمات واجلمعيات غري  -2-2-4
فتحت الثورة السورية اجملال واسعاً أمام تشكيل املئات من املنظمات واجلمعيات املتخصصة يف خمتلف اجملاالت اإلغاثية والطبية 
 والدعوية...إخل. وإذا كانت غالبية هذه املؤسسات واملنظمات امسية وضعيفة األثر، فإن بعضها استطاع حتقيق نتائج ملموسة يف

 خدمة الثورة وأبنائها. 

                                                           

ل األول من صجبهات شاملة لكل نواحي احلياة، وال يقتصر عملها على العمل العسكري فقط. انظر: تعريف اجلبهة اإلسالمية السورية الوارد يف مقدمة الف
 يضاً، وتعريف االحتاد اإلسالمي ألجناد الشام الوارد يف امليثاق.  ميثاقها، وتعريف اجلبهة اإلسالمية الوارد يف مقدمة الباب األول من ميثاقها أ

ع وخسارة اجمللس للكثري معلى سبيل املثال، أدى تدخل حركة أحرار الشام اإلسالمية يف أعمال اجمللس احمللي ملدينة مسكنة إىل زيادة االنفصال بني اجمللس واجملت 1
 . 25/5/2214، موقع اجلمهورية، جتربة اإلدارة املدنية للكتائب اإلسالمية "بلدة مسكنة منوذجاً"قي، من الكوادر البشرية. ينظر: جالل الدين الرّ 

ة على صعيد الالمركزية: من يويف ريف دمشق، حيث حاولت اجملالس العسكرية بعيد تشكيلها، السيطرة على اجملالس احمللية. ينظر: عزت البغدادي، التجربة السور 
 وما بعدها.  13، ص2214الدويالت الطائفية حىت اجملالس احمللية الناشئة، جمموعة هنضة، 

ائل لية، ألن مهمة الفصال يتعارض هذا األمر مع ما ذكرناه سابقاً من اشرتاك عناصر الفصائل العسكرية يف اهليئة الناخبة اليت تتوىل اختيار أعضاء اجملالس احمل 2
 تنتهي باملشاركة يف االختيار، دون أن متتد بعد ذلك للتدخل يف أعمال اجمللس. 

 هذا األمر ال يشمل املكاتب املدنية اليت أنشأهتا الفصائل العسكرية إلغاثة وتطبيب عناصرها.  3

http://aljumhuriya.net/28443
http://aljumhuriya.net/28443
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يرتاوح دور املنظمات واجلمعيات، خاصة منها اإلغاثية والطبية، من تقدمي الدعم للمجالس احمللية وصواًل إىل التدخل أحياناً يف 
رض، ألتشكيلها أو منافستها أو جتاهلها. فبينما تنحصر العالقة بني اجملالس وبني اجلمعيات واهليئات اليت ال متتلك كوادر على ا

واليت غالباً ما تكون أجنبية، على تقدمي األخرية الدعم وبعض األموال لألوىل لكي تتوىل توزيعها أو تقوم ببعض املشاريع اخلدمية، 
فإن العالقة بني هذه اجملالس وغالبية اجلمعيات السورية اليت متتلك كوادرها داخل احلدود تتمثل فضاًل عن التمويل، يف التدخل 

رى يف تشكيل هذه اجملالس إلدخال عناصر حمددة إليها، إضافة إىل قدرهتا يف التأثري على شرعية اجملالس بشكل عام أحياناً أخ
نتيجة التمويل الكبري الذي حتوزه مقارنة بالتمويل الذي حتصل عليه اجملالس، وإمكانية تسخري ذلك من أجل الرتويج ألفكارها 

 . 1ومشاريعها

د احمللية ترشيد دور هذه املنظمات والتنسيق والتعاون معها من أجل زيادة فعاليتها وإنتاجيتها مبا يعو ومع ذلك تستطيع اجملالس 
، 2خرياً على الثورة، وخيفف من التبعات واملآسي اليت يتعرض هلا الشعب السوري، عن طريق الرتاخيص اليت متنحها هلذه املنظمات

ها هذه ت دورها يف تنظيم وإدارة املناطق احملررة، وتنسق اجلهود واألموال اليت تقدمواليت من خالهلا ميكن للمجالس احمللية أن تثب
 املنظمات مبا حيقق أفضل النتائج على خمتلف األصعدة. 

باملقابل تستطيع اجلمعيات واملنظمات األهلية السورية أن متارس دوراً رقابياً على نشاط اجملالس احمللية، وهو دور مهم جداً لرتشيد 
 ل هذه اجملالس، خصوصاً إذا كانت هذه اجلمعيات واملنظمات ذات مسعة حسنة بني الشعب. عم

أشرنا سابقاً إىل دور املنظمات واجلمعيات اخلاصة والدولية يف متويل اجملالس احمللية ومشاريعها اخلدمية، وأكدنا على ضرورة أن 
قابة عليها، ولكن خيص، حبيث يكون هلذه اجملالس دور يف ممارسة الر تتوىل اجملالس التنسيق بني هذه املؤسسات عن طريق آلية الرت 

يم اإلشكالية اليت تعرتض اجملالس احمللية يف تطبيق هذه اآللية، تتمثل يف القانون الذي ميكن أن تستند له اجملالس احمللية يف تنظ
 وتعديالته، أم يف قانون جديد؟  1758لعام 73اجلمعيات، هل هو القانون السوري للجمعيات النافذ حالياً ذي الرقم 

نعتقد أن الوضع الثوري الذي متر فيه سورية يقتضي إصدار احلكومة املؤقتة لالئحة مؤقتة تنظم اجلمعيات السورية واألجنبية، 
 تأخذ بعني االعتبار الظروف االستثنائية للثورة.   

 حياناا عالقة اجملالس احمللية مع نظام األسد: االضطرار إىل التعامل أ -2-3
على الرغم من خروج مساحات كبرية من حتت سيطرة النظام، فإنه ال يزال حيتل مواقع اسرتاتيجية وقوية يف عموم احملافظات 

اطق . لقد استغل النظام هذه امليزة االسرتاتيجية والعسكرية ملنع ترسيخ احلوكمة يف املنوإدلب السورية باستثناء حمافظة الرقة
 . 3ر، ولعرقلة عملية التنمية واملأسسة وبناء قدرات كيانات احلوكمة يف هذه املناطقاخلاضعة لسيطرة الثوا

                                                           
 افظة درعا.كمثال على ذلك، ميكن مراجع ما كتبته منظمة انتغرييت عن تأثري رابطة أهل حوران على جملس حم  1

 . 2ينظر: اجملالس احمللية يف درعا، مرجع سابق، ص
/ ترخيصاً. 125على سبيل املثال، بلغ عدد الرتاخيص اليت منحها املكتب القانوين مبجلس حمافظة حلب احلرة للمنظمات واجلمعيات يف مدينة حلب وريفها / 2

 .6/11/2214بكة شام، ، تقرير صحفي، شمنظمات اجملتمع املدين دورها يف جسم الثورة، وعالقتها باجملالس احمللية يف املناطق احملررةينظر: أبو جماهد احلليب، 
 . 7ينظر: اجملالس احمللية يف درعا، مرجع سابق، ص 3

لنظام ااإلشارة، إىل أن الكاتب وإن كان قد أورد احلديث خبصوص حمافظة درعا فحسب، فإن األمر ينطبق على احملافظات األخرى، اليت استخدم فيها ونود 
 السياسة ذاهتا. 

http://shaam.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.html
http://shaam.org/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D8%A9.html
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ما يزال النظام حيتكر بدرجة كبرية تقدمي اخلدمات األساسية مثل الكهرباء واملياه يف املناطق اليت يسيطر عليها الثوار كجزء من 
ام العسكرية ة، هذا يف الوقت الذي تواصل فيه قوات النظاسرتاتيجيته للحفاظ على صورته كنظام يسيطر على مؤسسات الدول

املستمر اطق الثورة اعتماد مناستهداف البنية التحتية يف مناطق الثوار للحؤول دون قيامهم بتقدمي اخلدمات. هذا النهج يضمن 
السفرية، بة غزالة و على النظام السوري. وقد تعرضت البلدات اليت سعت إىل كسر هذا الطوق، كما هو احلال يف نوى وخر 

 . 1هلجمات خطرية أدت إىل نزوح العديد من سكاهنا إىل املناطق األخرى اليت يسيطر عليها الثوار

نعتقد أن اجملالس احمللية أمام أحد خيارين: إما أن تقوم بقطع اخلدمات عن مناطق سيطرة النظام يف حال كان هذا األمر حتت 
طع اخلدمات اليت يقدمها إىل مناطق سيطرة الثوار، وهذا ما حيدث غالباً. أو أن تصل سيطرهتا، حىت ولو بادر النظام إىل ق

اجملالس إىل صيغة توافقية ما مع النظام تضمن استمرار تقدميه للخدمات املوجودة حتت سيطرته إىل مناطق الثورة، كالكهرباء 
 . 2يطرتهومياه الشرب، مقابل ضمان اجملالس احمللية وصول اخلدمات إىل مناطق س

ال شك أن اخلاسر األكرب يف حالة األخذ باخليار األول هم السكان يف املناطق احملررة، ألن نسبة املتضررين يف هذه املناطق 
ستكون أكرب من تلك املوجودة يف مناطق النظام؛ نظرًا لسيطرته على القسم األكرب من اخلدمات خصوصًا الكهرباء ومياه 

 هو األخذ باخليار الثاين كقاعدة عامة.  الشرب، وبالتايل فاألفضل 

 خامتة: 
بعد أن تشكلت لدينا رؤية عامة عن واقع اجملالس احمللية الثورية وعالقاهتا املتعددة مع الكيانات واألجهزة الثورية، ميكن أن 

 اليت يفرتض أن تقوم عليها اجملالس احمللية الثورية، واليت نلخصها يف اآليت:  املبادئ األساسيةنستخلص أهم 

املؤسساتية: بناء اجملالس احمللية على أساس مؤسسايت وقانوين، حبيث تكون نواة حلكم حملي يستطيع تسيري  -أ
 يف تلك املنطقة/البلدة/املدينة/احملافظة.  مؤسسات الدولة اخلدمية

 القبول والشرعية: أن حتظى اجملالس وأعضاؤها بأكرب قدر من اختيار الناس ورضاهم.  -ب
 الكفاءة: البناء على الكفاءات وأهل االختصاص علماً أو ممارسة. -ج
 املدنية: االستقاللية عن العمل العسكري ونفوذه وتأثرياته.  -د
 احليادية: البعد عن التجاذبات احلزبية والفئوية.  -ه
 اجملالس مبمارسة العمل املدين فقط.  االختصاص: ختصص -و
 عدم تعدد اجلهات املمارسة للعمل املدين يف املنطقة الواحدة.  -ز

 

                                                           
 . 7املرجع السابق، ص 1
ادة التيار ام بإعكمثال على ذلك: ما قامت به اهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة يف إدلب من قطع للخدمات عن مركز حمافظة إدلب، إىل أن قام النظ  2

، الدرر إدلب ني "اهليئة اإلسالمية" و"اللجنة األهلية" التابعة للنظام لفك احلصار عناتفاق بالكهربائي وخدمة اهلاتف الثابت للريف احملرر. ينظر: خرب صحفي: 
 .  17/4/2214الشامية، 

http://eldorar.com/node/46746
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 ملخص تنفيذي
يعد حتديد اهلوية الثقافية أو الدينية للمجتمعات احلديثة من األمور املصريية، وخاصة يف سوريا اآلن مع تواجد مناطق حمررة 
داخل الرقعة السورية كإدلب وأجزاء من حلب ومحص ومحاة ودرعا وريف دمشق والقنيطرة، كلها تنتظر مالمح حكم رشيد قدم 

لك ل حتقيقه. ومن املكّونات املهمة ملنظومة احلكم الرشيد قضية حتديد اهلُوِيّة وما يتبع ذالشعب السوري أكرب التضحيات من أج
من مسؤولية تشريعية. ونظراً ملا عانته سوريا عرب عقود طويلة من القمع املنظم واستبداد األقلية وهتميش الغالبية، والذي ولد حالة 

، فإن الفرصة ساحنة لتعديل هذا الوضع غري املتكافئ 2211ربيع العريب يف من الغليان اجملتمعي آل إىل االنفجار مع أحداث ال
 وإعادة األمور إىل نصاهبا. 

واالهتمام مبوضوع اهلوية مبا يف ذلك من النواحي الشرعية والقانونية ليس بدعاً من السياسة أو نزعة من هوى. بل هو أمر 
المح اهلوية الدينية من م يف الدول الغربية، حيث تنص غالبية الدساتري علىمعمول به يف الكثري من الدساتري العاملية، ال سيما 

وجود مؤسسة رمسية ممثلة عن الدين، أو على دين رئيس الدولة، أو احرتام معتقدات غالبية الشعب، وغري  خالل النص على
ه أحداث الثورة عرب قه الدميوغرافيا وأفرزتذلك. وينبغي التأكيد على أن حسم اهلوية العربية اإلسالمية يف سوريا أمر منطقي تصد

السنوات األربع املاضية. فإضافة إىل كون حتديد اهلوية العربية اإلسالمية يأيت من باب احرتام غالبية الشعب السوري واملخزون 
ّيس وتصبح ضمن الربامج سَ التارخيي والثقايف الكبري للعروبة واإلسالم، ومن هذا الباب، ال ينبغي للهوية ومكوناهتا األساسية أن ت

 االنتخابية والتجاذبات السياسية. 

إضافة إىل كون هذا األمر شيء يقبله العقل ويصدقه الواقع، فإنه يشكل أيضًا عاماًل مهمًا يف إحراز االستقرار السياسي 
طيات االجتماعية مراعاة املعالذي حنن يف أمس احلاجة إليه، والذي سينعكس بالطبع على أجواء البلد االقتصادية والتنموية. ف

والدينية والثقافية والتارخيية لغالبية الشعب السوري سيخلق مناخًا من الوئام السياسي الذي ميهد للنمو واالزدهار وخيلصنا من 
 نمغبات عدم التجانس بني ثوابت اجملتمع وحميطه االجتماعي السياسي. وبالنظر إىل وسائل طرح موضوع اهلوية، فمن املرجح أ

تاء فالوسيلة املثلى لذلك هو القيام باستفتاء شعيب يف املناطق احملررة مما سيمنح األمر زمخاً شعبياً وتشريعياً، وال مينع القيام باالست
 من إجراء استبيان مبدئي قبل الشروع يف ذلك.         

  



 امللحقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

655 
 

 مقدمة
تتعدد أيضاً  لف حاالت حتديد اهلوية عموماً، وقديهيمن موضوع اهلوية اجملتمعية على كثري من شؤون السياسة اليوم. وختت

يف املكون الواحد ما بني اهلوية الوطنية واحلضارية والسياسية وما إىل ذلك. ويف بعض األحيان، يكون االتفاق على طبيعة اهلُويّة 
 ياسًة.عرفاً وس اً حمسوم)غري مكتوب( منصوصاً عليه يف دستور البلد أو وثائقه السياسية وأحياناً يكون اتفاقاً 

يما وكثرياً ما يطرح يف الدوائر األكادميية والسياسية، وال س ،وال شك أن سؤال العالقة بني الدين واجملتمع هو سؤال مشروع
وهذا أمر ينبغي أن ينظر فيه اآلن مع وجود مناطق حمررة تشكل حقاًل مهماً للعمل. وتزداد أمهية هذا األمر  ، يف الثورة السورية

بالنظر إىل احلال الذي ستؤول إليه األمور بعد سقوط النظام حيث ستربز حتديات عديدة أخرى مثل كثرة الفصائل اإلسالمية 
 إىل االستقرار السياسي واالجتماعي واملعيشي من جهة أخرى.واحلاجة امللحة  ،1املتنافسة فيما بينها من جهة

من املعروف أن استبعاد هوية غالبية الشعب السوري ليس أمراً جديداً على سوريا، بل هو ديدن من حكمها منذ االحتالل 
ضاع األقليات، ال و الفرنسي البغيض إىل عهد اهلالك حافظ األسد وابنه بشار. فاالحتالل الفرنسي سعى إىل تقريب وحتسني أ

. ومتثل ذلك يف أساليب كثرية، منها استيعاب هذه 2سيما الطائفة العلوية والدرزية منها، على حساب الغالبية السنية من الشعب
. وبعد سنوات من 3األقليات يف جيش االحتالل الفرنسي مع السنغاليني، والذي مارس أبشع أنواع القمع حبق الغالبية السنية

جاء انقالب حافظ األسد الذي كان احلجر األساس يف  رار السياسي اليت أعقبت انسحاب االحتالل الفرنسي،عدم االستق
 االحتالل. أنشأه تثبيت طائفته وإطالة عمر هذا الوضع غري املستقر الذي 

اده عن إسالمه عبتجهيل الشعب وحماولة مسخه عن ُهويّته وإب اخلمسة املنصرمة، قام النظام احلاكم على مر العقودلقد 
تظهر مدى فشل تلك اجلهود املضنية يف ثين الشعب عن فطرته اإلسالمية  2211الذي يدين به أكثرية الشعب. فإذا بثورة 

 . 4وهويته األصلية مهما غاب اإلسالم عن الفضاء السياسي واالجتماعي العام

 اختالف حاالت حتديد اهلُويّة عموماا  -1
ختتلف حاالت حتديد اهلوية من قطر إىل قطر ومن جمتمع إىل آخر. وتتعدد اهلويات كذلك يف املكّون الواحد، فأحياناً تربز 

ولوجية أو ياهلوية الوطنية أو اإلثنية وأحياناً اهلوية احلضارية أو الدينية وأحياناً اجليوغرافية كاهلوية الغربية أو الشرقية، وأحياناً األيد
كالشيوعية أو الدميقراطية. ويف كل ذلك، تظهر وتربز اهلوية السائدة املهيمنة على باقي اهلويات. لكن يف اإلطار العام،   السياسية

 هناك ثالثة احتماالت ملا قد يؤول إليه أمر اهلوية يف اجملتمع: 

 العديد من البلدان، تكون اهلوية تابعة لغالبية اجملتمع.يف هوية غالبية اجملتمع:  .أ
                                                           

 .57-59(، ص2213حممد أبو رمان، اإلسالميون والدين والثورة يف سورية )سوريا: مؤسسة فريدريش ايربت، 1
 ن أبناء الطوائف بإضفاء احلماية عليهم وتفضيلهم على غريهم، وبالتايل زرعوا يف نفوسهملقد أفسد الفرنسيو " :( يف دمشق1745قال القنصل الربيطاين ) 2 

صرف على أساس أهنم تالشعور باالستعالء مما جعلهم يبالغون يف املطالبة حبقوقهم أو التعبري عن مظاملهم. وإذا استطاع هؤالء أن يتخلوا عن هذه املشاعر وال
 مواطنون سوريون بالدرجة األوىل فإنه لن يكون هناك مربر لشعورهم باخلوف".

 . 66، ص2228- سوريا، دار اجلابية، الطبعة األوىلينظر: بشري زين العابدين، اجليش والسياسة يف
(3) Robert D. Kaplan, “Syria: Identity Crisis”, The Atlantic, February 1993. 

 رفعت مع انطالق املظاهرات: "يا اهلل ما لنا غريك يا اهلل"، "ما منركع إال هلل" ...إخل.  ظهر ذلك جلياً يف الشعارات اليت 4 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1993/02/syria-identity-crisis/303860/
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. جملتمعا، يُعَدل عن اهلوية الغالبة إىل هوية أخرى يُقرر أهنا أنسب لتحصيل مصاحل احلاالتخاصة: يف بعض  هوية .ب
لكن ذلك العدول له جذور تارخيية وظروف معقدة أدت بتلك اجملتمعات إىل اختيار تلك اهلُويّة وطمس أو إخفاء 

دول أوروبا بعد حروب دينية طاحنة وقرون من األخرى. وأبسط مثال على ذلك هو العلمانية اليت جلأت إليها 
 االستبداد الكنسي املنظم. 

مثل تركيا، أوكرانيا، وحىت   (torn countries)هوية مزدوجة: بعض البالد قد توصف بأهنا بالد مزدوجة اهلوية .ج
ت لتغيري هوية والروسيا، إخل. لكن تلك االزدواجية هلا ضرر كبري على احلالة السياسية يف البلد وباءت أغلب احملا

  اجملتمعات بالفشل.

 :اهلوية الدينية يف الدساتري العاملية -2

 

دين الدولة

المؤسسة الدينية كجهة رسمية 

احترام معتقدات غالبية الشعباستمداد التشريعات من الديندين الرئيسأو ممثلة عن الدين

xبريطانيا

xxإسبانيا

xبلغاريا

xxالدانمارك

xإيطاليا*

xاليونان

xاألرجنتين

xتايالند

xالكيان الصهيوني

xxالسعودية

xxالكويت

xxالبحرين

قطر

xxالعراق

xxسوريا

xلبنان

xxاألردن

xxمصر 

xالجزائر

xليبيا

xxماليزيا

xxباكستان**

*في إيطاليا، الكنيسة الكاثوليكية ليست فقط ممثلة عن الدين وإنما لها استقاللها وسيادتها كذلك.

**في الدستور الباكستاني، البند عن دين الدولة مختلف قلياًل عن الصيغة المعتادة وليس مباشرًا، لكنه صريح في كون دين الدولة هو اإلسالم.

مالحظة: البالد التي تصرح بدين الدولة تشترط ذلك بداهة لرئيس الدولة. والمقصود هو الوقوف على الدساتير التي ذكرت ذلك صراحة.

البنود المتعلقة بالدين في الدساتير العالمية
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ود خمتلفة. الكثري من الدول هويتها الدينية والثقافية يف الدستور تنصيصاً لكن بعبارات وبنحتدد كما هو مبني يف اجلدول السابق، 
وميكن حصر أغلب ذلك التنصيص يف أربع أو مخس عبارات تُعىن بتحديد إما دين الدولة أو املؤسسة الدينية املمثلة عن الدين 

 قدات غالبية الشعب، أو أي جمموعة من هذه البنود. أو دين الرئيس أو استمداد التشريعات من الدين أو احرتام معت

بوضوح أن حتديد هوية اجملتمعات احلديثة، وال سيما يف الدستور، ليس بدعاً من السياسة، بل هو سبيل  اجلدول السابق يبني
 ة بالدين إال أهنا تعلقالكثري من الدول ومنها دول غربية متقدمة. ورغم أن بعض الدساتري قد ال تذكر أي بند من هذه البنود امل

 قد حتتوي على ذكر اهلل أو متجيده بطريقة أو أخرى يف املقدمات واملبادئ األساسية اليت غالباً تتقدم هذه الدساتري.

مث ينبغي اإلشارة كذلك إىل أن واقع األمم السياسي واالجتماعي يف كثري من األحيان يكون خمتلفًا متامًا عما ُسطّر   
مثال ذلك دستور الواليات املتحدة األمريكية الذي ال يذكر شيئاً من تلك البنود عن الدين واهلوية إال أن اجملتمع يف الدستور؛ 

من اجلمهوريني يؤيدون جعل الديانة  %59األمريكي معروف بتدينه الشديد، حىت أنه منذ أشهر فقط أظهر استبيان أن 
بل إن مسؤواًل عسكرياً كبرياً مثل اجلنرال بويكن قد صرح  .1ب يؤمن هبذا أصالً املسيحية رمسياً دين الدولة وقطاع كبري من الشع

. وعندما حاول الرئيس أوباما بلطف نفي صفة املسيحية عن أمريكا، (Christian nation)بأن أمريكا أمة مسيحية 
رئيس ها أمريكا هو ما حدا باهنالت عليه االنتقادات الالذعة من كل حدب وصوب. وحالة الصدق هذه مع النفس اليت تعيش

الوزراء الربيطاين السابق توين بلري ألن يتحسر على حال أوروبا الغربية )العلمانية( اليت يراها شذت عن باقي دول العامل وليس 
وهذه احلال متكررة يف أكثر من بلد حيث يظهر تباين واضح بني الدستور وواقع اجملتمع، لكن املقصود كان إطاللة  .2العكس

 على بعض دساتري العامل ملعرفة مدى حضور الدين يف النصوص الدستورية العاملية.

 حتديد اهلُويّة يف سوريا -3
إن كان مثة عدة قضايا رئيسة يدور حوهلا اخلالف يف أي مبادرة سياسية أو حماولة إلجياد حل سياسي لألزمة احلالية،  

يّة ت الدولة العسكرية واألمنية، واألقليات، إخل، فإن موضوع اهلُو كشكل الدولة السورية مستقباًل ومصري حزب البعث ومؤسسا
ال ينبغي أن يُطرح للمساومة أو احلوار. وهذا ليس من باب االستئثار بالرأي أو فرض وجهة النظر وإمنا من باب احرتام ُهويّة 

اهلُِويّة ويتفاخرون  الذين ما فتئوا يظهرون هذهن يف الثورة و غالبية الشعب السوري اليت ال يعدلون عنها إىل غريها ال سيما الناشط
 ، هذا من جهة. هبا

ومن جهة أخرى، فإن القضايا السياسية من قبيل مستقبل مؤسسات الدولة العسكرية ومصري حزب البعث ..إخل، ميكن 
قر يف الوجدان اجلمعي مست تعبري امناقشتها وإبداع اآلليات املناسبة للتعامل معها، أما قضية اهلوية فليست من هذا النوع، ألهن

قتها، معرٌب عن كاشف حلقيوما التعبري القانوين والدستوري عنها إال   وحصيلة إرث حضاري وديين وثقايف طويل، للمجتمع،
 جوهرها.

                                                           
)1( Public Policy Polling, February 24, 2015, pg.3,  
(2)Michael Elliott, “Tony Blair’s Leap of Faith”, Time, 171 (23), 9 June, 2008, p. 28.  

http://www.publicpolicypolling.com/pdf/2015/PPP_Release_National_22415.pdf.
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 ال اً وينبغي التأكيد على قضية قد يُغفل عنها، وذلك أن التأكيد على اهلوية اإلسالمية ليس نافلة من القول أو أمراً ثانوي
ة يرتتب عليه نتائج اجتماعية سياسية، وإمنا هو مبثابة حتديد التوجه الشعيب العام لدى شعب حُمب لدينه وُمعتز هبُوِيّته اإلسالمي

ية الضيقة أن خترج هذه اهلوية من دائرة األحوال الشخص يتطلع بعد كل هذه التضحيات العظيمةوتعاليم الشرع احلنيف، والذي 
م الرحب كي ال يتصادم مع جمريات حياته اليومية يف شىت امليادين. مث ليس األمر معركة دستور فارغة هتدف إىل إىل اجملال العا

إدخال بند اهلوية اإلسالمية ليبقى حرباً على ورق، كما هو احلال يف كثرٍي من البنود املشاهبة يف دساتري الدول العربية اليوم، وال 
قد صرح يف املقدمة "وملا كانت غالبية الشعب تدين باإلسالم فان الدولة  1752سوريا لعام أثر له يف الواقع. بل إن دستور 

ت األمة فالعربة إذاً بالواقع املعاش وليس بالتنصيص فقط؛ واملأمول هو عدم خمالفة ثواب .تعلن استمساكها باإلسالم وُمثُله العليا"
،  يعين ظلم اآلخرين، أقواماً كانوا أو أدياناً، كما حيلو للبعض أن يروجهوقيمها اإلسالمية ومرتكزاهتا الوطنية. وهذا بالطبع ال

 .1فتحديد اهلوية ال عالقة له بظلم مكّون أو قوم أو طائفة

 ردات فعل متوقعة -4

 

من املالحظ أن هذه املكونات ليست كلها متكافئة وأن املوافقة أو حىت التوقف هو السمة الغالبة على قوى الثورة الفاعلة. مث 
 إن هناك تداخل بني الفئتني املتوقع منهما الرفض، أي أن هناك شرحية معتربة من األقليات من ذوي التوجهات العلمانية. 

 ميةعالقة اهلوية باالستقرار والتن -7
واالستقطاب السياسي احلاد حول اهلوية الذي قد ينتج عن سقوط النظام، فإن  ،2مع غياب "معامل اهلوية اجملتمعية للدولة"

االستقرار السياسي وما يُرجى بعده من التنمية بعيد املنال. ألجل ذلك، ال ينبغي تسييس موضوع اهلوية وجعله ضمن الربامج 
 ية. بل يف حسمه واإلقرار باملعطيات السكانية والثقافية وواقع الثورة خدمة لالستقرار املنشود.      االنتخابية واملزايدات السياس

 يف حتديد اهلوية اإلسالمية للمجتمع احرتام غالبية الشعب السوري ومعتقداته الدينية. .1

                                                           
 .14"، مركة الدراسات اإلقليمية، صدراسة يف مفهوم اهلويةحبيب صاحل مهدي، "4
 .1434-6-13"، سوريا: أزمة اهلوية السياسية وسيناريوهات التقسيمبشري زين العابدين، " 5

 ردات الفعل املتوقعة من الفئات املختلفة
 الرفض املوافقة أو التوقف

 العلمانيني والليرباليني غالبية الفصائل العسكرية
 قسم كبري من األقليات غالبية ناشطي الثورة

   بعض فصائل اجليش احلر*
   بعض شرائح اإلسالميني*

    
 *بعض فصائل اجليش احلر وشرائح اإلسالميني قد يتأرجح موقفهم بني التوقف والرفض

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29078
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=29078
http://www.almoslim.net/node/182365
http://www.almoslim.net/node/182365
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 اعية طارئة.ميف حسم قضية اهلوية لصاحل غالبية الشعب منح الفرصة للتفرغ لشؤون أخرى اقتصادية واجت .2
سيضمن ذلك ملعظم املواطنني إطاراً سياسياً مالئماً لسن تشريعات وقوانني أكثر انسجاماً مع واقع اجملتمع، مما  .3

 يساعد على توفري بيئة مشجعة لالستقرار والنمو.
 يف عدم حسم األمر مبكراً إضاعة للكثري من اجلهود واملوارد واألوقات. .4
  من عدم االستقرار السياسي يف غالب األحيان.البلدان املزدوجة اهلوية تعاين .5
 .1يف حسم موضوع اهلوية جتنب ملخاطر تسييس اهلوية، خاصة يف ظل وجود السالح غري املنضبط .6
 .2جعل أمور اهلوية والثوابت اجملتمعية من ضمن الربامج االنتخابية واملشادات السياسيةال ينبغي  .9
فذلك االنفصام  ،ما حيكمه من نظام وتشريعبني بني هوية اجملتمع و التوافق عدم  يف ظلال جمال لتحقيق االستقرار  .8

 النكد سيبقي غالبية الشعب يف حالة السخط والشعور هبضم احلق وعدم التمثيل.

 أساليب طرح اهلوية العربية اإلسالمية: -0
ي" ال خيضع دستور فرض األمر الواقع: طرحه كأمر طبيعي بناء على غالبية الشعب، وبالتايل فهو أمر "فوق  .أ

 للنقاش أو االستفتاء ويتم التنصيص عليه يف وثيقة مبادئ أساسية أو ما شابه ذلك.
 نفس الطرح األول إال أن ال يُنص عليه ويبقى كاالتفاق غري املنصوص عليه. .ب
 من خالل وسائل شعبية وحماولة إقناعهم بأمهية حسم األمر مبكراً ألجل مصلحة البلد.شعب عرضه على ال  .ج
 القيام باستبيان يف املناطق احملررة لرصد آراء الناس يف املوضوع. .د
 طرحه لالستفتاء الشعيب يف املناطق احملررة مباشرة دون القيام باستبيان. .ه

اخليارات الثالثة األوىل سهلة من حيث التطبيق لكنهم ال مينحون األمر صفة قانونية أو تشريعية. اخلياران األخريان قد يتطلبا 
ملناطق احملررة أكثر استفتاء شعيب يف اتنظيم هد لكنه يف حمله ألجل إكساب األمر صفة شعبية وقانونية. إذاً يبدو أن بعض اجل

 وذلك ال مينع من القيام باستبيان عام لرصد آراء الناس قبل الشروع يف االستفتاء. ،اخليارات حتقيقاً للمصلحة

 

  

                                                           
 . 2213فرباير،  14"، مركز اجلزيرة للدراسات، وتسليح السياسة: التجربة السودانيةخماطر تسييس اهلوية عبد الوهاب األفندي، " 6

 .2214أغسطس،  22"، هسربيس، االستقرار االجتماعي بني ثوابت اهلوية املغربية واخلطاب احلزيباحلسان القاضي، " 9

http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/2013/01/201312414496706149.html.
http://www.hespress.com/opinions/239411.html
http://www.hespress.com/opinions/239411.html
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 ملخص تنفيذي
ظهر منذ بداية الثورة خطاب فصائلي ذو أبعاد سياسية وأيديولوجية واضحة. وحيث إن غالبية الفصائل املقاتلة يف 
سوريا ذات طابع إسالمي جلي، فقد كانت األيديولوجيا حاضرة يف ذلك اخلطاب. ورغم أن التعرض لبعض املواضيع السياسية 
والفكرية هو ديدن خطابات ما يسمى جبماعات "السلفية اجلهادية"، كان لإلعالم دور بارز يف استخراج الكثري من تلك 

طاب لنربة األيديولوجية العالية خلطاب "السلفية اجلهادية" األثر الكبري على خاملوضوعات يف حال الفصائل األخرى. وقد كان ل
 الفصائل األخرى. ومما طرح يف هذه اخلطابات مواضيع مثل شكل الدولة املستقبلي والدميقراطية واألقليات، إخل.

عض اجلهات ل بالضغوط اليت مورست من قبتغري ملحوظ لعدة أسباب منها:  بعض الفصائل خطابطرأ على  لكن
زيادة الدراية واخلربة والوعي لدى تلك الفصائل حبال الثورة حمليًا وإقليميًا ودوليًا ومآالت ما و  ،والدول الداعمة لتلك الفصائل

جيري على األرض السورية. وقد تفطن بعض الناصحني من العلماء واملفكرين إىل ذلك وحرصوا على توصيله لتلك اجلهات 
 . مبكراً جداً، ولكن مل تكن األنفس مستعدة حينها لوضعه قيد التنفيذ ةالعاملة يف الثور 

ايف املطلوب من يليق بالدور االحرت  اً ومتزن اً مرن حبيث يصبحبناء على ما سبق، املأمول هو العمل على تطوير اخلطاب 
طوير ذلك ومن أهم األدوات لت تلك الفصائل اليت هي نواة جليش وطين حيرر املزيد من األرض ويدافع عن الشعب وخياراته.

اخلطاب ختفيف درجة األدجلة فيه، واحرتام التخصص واحلياد، واتزان اخلطاب وثباته، والرتكيز على اجلوانب واملعاين اإلنسانية 
 البحث.  اواليت هلا دور كبري يف توحيد الرؤى ونبذ الفرقة. وهناك توصيات أخرى ختمنا هب ،واألخالقية اجلاذبة لعامة الناس اليوم
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 مقدمة
فتعدد ختصصات الثوار بني أما من الناحية العملية،  ؛عمليًا ونظرياً  لقد تنوعت اجتاهات العاملني يف الثورة السورية 

اإلدارة احمللية، وغري ذلك. أما من الناحية النظرية، فهناك مناهج و إلعالم وااإلغاثة والعمل الطيب عسكري وسياسي وميداين ك
انطلقت منها جتمعات وفصائل تعمل يف الثورة، حىت ضمن الطيف اإلسالمي الواسع. وقد أسهمت هذه املنطلقات  فكرية خمتلفة

الفكرية املختلفة يف خلق حالة واضحة من اختالف اخلطاب وأسلوب العمل، وخاصة عند املعارضة املسلحة. وقد برز ذلك 
ة من ىل "فوضى اخلطابات والبيانات" والذي أثر سلبًا على دعم الثور جليًا يف خطابات الفصائل وبياناهتم وآرائهم، مما أدى إ

 القريب والبعيد.

وإن كانت ثورتنا املباركة قد مرت مبراحل عدة بعضها يدعو للدهشة واإلعجاب من درجة الوعي والتعاون واإلجناز 
أييد املعنوي على فتنا الكثري من الدعم والترغم التحديات املستحيلة، فبعضها اآلخر مليء باملصاعب واألخطاء الكبرية اليت كل

الصعيد الشعيب احمللي واإلقليمي والدويل. ال شك أن اخلطب جلل وأن الظروف االستثنائية هلا اعتبارات خاصة واألخطاء تكون 
د أجندات و فيها متوقعة، لكن األمر مل يعد حيتمل مزيدًا من األخطاء والتصرفات غري حمسوبة العواقب. وعلى الرغم من وج

خمتلفة داخلياً وإقليمياً ودولياً، وكثري منها ليس يف مقدورنا تغيريه أو تعديله، إال أن بعض تلك التحديات تنتظر جهداً أكرب من 
 قبلنا ملعاجلتها. ويدخل يف ذلك موضوع اخلطاب السياسي واأليديولوجي للفصائل املقاتلة يف ثورتنا.

  



ـ                                                                                                      "متكني"مشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

656 
 

 اخلطاب السياسي واأليديولوجي: -1
 من الرتكيز واالهتمام، ال سيما يف خطاب الفصائل اً كبري   اً اخلطاب السياسي واأليديولوجي يف الثورة حيز خذ أ

ضر بالثورة كبريًا منه أقسمًا  صب يف مصلحة الثورة، إال أن جزء منه قد . ولئن كان اهتاوبيانات والتجمعات العسكرية
أرادوا إفشاهلا من خالل خلط السياسي بالعسكري واملدين باألمين،  ومساراهتا. ولعل ذلك من أحابيل أعداء الثورة الذين

إخل. لكن يبقى العبء يف ذلك على قادة الثورة الذين مسحوا ألنفسهم بدخول هذا املعرتك الذي أصبح مسرحًا حملياً 
تخويف العامل مما قد يؤول ل لوإقليمياً ودولياً يتسابق فيه أعداء الثورة لالصطياد يف املاء العكر واستغالل تصرحيات الفصائ

إليه جناح الثورة يف سوريا. وال شك أن النربة األيديولوجية العالية لدى فصائل ما يعرف ب "السلفية اجلهادية" زاد الطني 
 بلة، وفرض نوعاً من خطاب املزايدات الذي اضطرت الفصائل إىل جماراته للظهور بالسمة اإلسالمية املطلوبة.

 عدة أسباب:وهذا اخلطاب له 

من أمهها، غياب املمثل السياسي احلقيقي مما أدى لتباري الفصائل يف ملء ذلك الفراغ واالضطرار للكالم عن أمور  .1
 سياسية الحقة مل حين وقتها بعد.

 النربة األيديولوجية العالية لدى فصائل ما يعرف بالسلفية اجلهادية. .2
 ية.العقود املاضيف لتعبري عما حاول النظام اجملرم حمقه الرغبة يف إثبات اهلوية اإلسالمية املُغيّبة وا .3
 د.الفصائل بعد كل التضحيات اليت قدمتها، بأن هلا حق يف تقرير املصري ودور يف حتديد التوجه املستقبلي للبل شعور .4

 ومن أهم املواضيع اليت تناوهلا خطاب الفصائل السياسي واأليديولوجي التايل:

 ولةمرجعية الشريعة وشكل الد -1-1
لعل أهم موضوع تعرض له خطاب الفصائل السياسي واأليديولوجي موضوع مرجعية الشريعة يف سوريا املستقبل. وقد 
تناولته الفصائل بطرق خمتلفة بعض الشيء بناًء على املرجعيات الفكرية املختلفة اليت يتبنوهنا. لكن املالحظ أن اجلميع 

 ر. تكلم عن املوضوع وأيد سيادة الشرع بشكل أو بآخ

حبكم  1من البداهة أن كل الفصائل اإلسالمية قد ركزت على هذا يف خطاباهتا وبياناهتا وأيدته بقوة. أما جبهة النصرة،
فكر القاعدة الذي تتبناه، فإهنا مل تأُل جهداً يف الرتكيز على أمهية الشريعة وكون السيادة للشرع. كذلك فعلت حركة أحرار 

، حسان عبود، أن األمة تتوق لليوم الذي حُتكم فيه بكتاب رهبا وسنة نبيها )صلى اهلل الشام، حيث أضاف قائدها آنذاك
ع كإطار يش احلر قد ركز على أمهية الشر يفرتض متثيله للج عبد الباسط طويلة الذيالعقيد كذلك، فإن . 2عليه وسلم(

 .3املستقبلوطابع واضح للدولة، إال أنه يريد ترك األمر للشعب بالنسبة لشكل الدولة يف 

                                                           
ملفرط يف ا حظة أن خطاب تنظيم "الدولة اإلسالمية" مل يلَق اعتباراً يف هذه الورقة التفاق العلماء والعقالء على استبعاد مثل ذلك الفكر واخلطابينبغي املال 1

 الغلو.
 .اللقاء مع قائد حركة أحرار الشام غسان عبود رمحه اهللاجلزيرة،  –سلسلة لقاءات تيسري علوين مع رموز املعارضة املسلحة  2

 3 سلسلة لقاءات تيسري علوين مع رموز املعارضة املسلحة – اجلزيرة: اللقاء مع عبد الباسط طويلة. 

https://www.youtube.com/watch?v=hQb1WH0_ltA
https://www.youtube.com/watch?v=hQb1WH0_ltA
https://www.youtube.com/watch?v=dk_Iz03cS_E
https://www.youtube.com/watch?v=dk_Iz03cS_E
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 وية اإلسالميةاهلُ  -1-2
ال شك أن كل البيانات واملواثيق اليت حددت مرجعية الشريعة تؤكد على اهلوية اإلسالمية لسوريا. وقد خصصت 

بل  ،2ومن مث ميثاق جملس قيادة الثورة السورية املنبثق عن مبادرة "واعتصموا" ،آنذاك 1بالذكر يف ميثاق اجلبهة اإلسالمية
إن بيان تشكيل هيئة األركان العامة أكد على "االلتزام باهلوية اإلسالمية السمحة، إسالم الوسطية واالعتدال"، ويف تصريح 

وقد طرح سابقًا موضوع حتديد اهلوية  ،3ملفت، رفض لصق هتم اإلرهاب املعلبة للفصائل املقاتلة على األرض السورية
 4داً العتمادها يف املستقبل، وذلك مبين على كوهنا مصلحة سياسية وتنموية.اإلسالمية يف املناطق احملررة متهي

 األقليات واملواطنة -1-3
مل يُطرح موضوع على الدوام ودون كلل سياسياً وإعالمياً كما طرح موضوع األقليات واملواطنة. وقد درجت جهات 

ب "فحص دم"  ضوع، بل وصل األمر إىل كونه أشبهخمتلفة على إمهال قضايا كربى يف الثورة السورية للرتكيز على هذا املو 
للثورة أو مقياس يقاس به مدى صواب توجهها وسريها، كما صرح بذلك كاتب شديد الولع بفكرة املواطنة، وليس كاتب 

وهلذا السبب، دأبت أغلب الفصائل على الرتكيز على احرتام حقوق األقليات يف سوريا، على خالف يسري  .5إسالمي
 تقرير ذلك.   بينها يف 

ميثاق اجلبهة اإلسالمية على أن الرتاب السوري فيه "نسيج متنوع" من األقليات، وأن حقوقهم مصانة يف فقد أكد 
ميثاق جملس قيادة الثورة السورية إىل موضوع األقليات لكن دون ذكر هذا اللفظ، وذلك بالرتكيز أملح  ،6ظل الشريعة الغراء

وقد ذُكر مراراً على لسان رواد الثورة أال هتميش  .7املتنوع، الذي ينعم كافة أطيافه باحلرية والعدالة"على "النسيج االجتماعي 
 وغريهم.  وزهران علوشوكذلك احلال يف لقاءات القادة مثل حسان عبود  ،وال إقصاء ألحد يف بلد تسوده احلرية والعدالة

 األقليات ملناصب يف الدولة. فقد توقف حسان عبود يف ومما نوقش يف هذا الصدد أيضًا موضوع تويل بعض أفراد
وفعل الشيء ذاته زهران علوش  ،8ذلك عندما سئل عن تويل النصارى للمناصب الربملانية، مرجعاً ذلك إىل قوانني الشرع

بت يف بعض لعند سؤال مماثل عن دور األقليات يف احلكم، منوهاً إىل احلاجة للرجوع إىل الراسخني من أهل العلم، وعدم ا
. أما أبو عيسى الشيخ فقد رحب بذلك مشرتطاً أن تكون رئاسة الدولة والربملان للمسلمني، 9التفاصيل يف الوقت احلايل

 .10بناء على أغلبية الشعب

                                                           

  4 ميثاق اجلبهة اإلسالمية، ص3.  
 5 ميثاق جملس قيادة الثورة السورية. 

 . بيان تشكيل هيئة األركان 3
 ينظر: امللحق الثامن املتضمن ورقة بعنوان "حتديد اهلوية العربية اإلسالمية: مصلحة سياسية تنموية.  4

 5 "حب األقليات: فحص الدم الدوري للثورة السورية". 
  6 ميثاق اجلبهة اإلسالمية، ص6. 

 ميثاق جملس قيادة الثورة السورية، مرجع سابق.  7
 اجلزيرة، مشار له سابقاً.  –سلسلة لقاءات تيسري علوين مع رموز املعارضة املسلحة 8

  9 سلسلة لقاءات تيسري علوين مع رموز املعارضة املسلحة – اجلزيرة، لقاء مع الشيخ زهران علوش. 
  10 سلسلة لقاءات تيسري علوين مع رموز املعارضة املسلحة – اجلزيرة، لقاء مع الشيخ أمحد عيسى الشيخ. 

https://docs.google.com/file/d/0ByBt2sGl4U4hU2lrZGFoeUtkV1k/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0ByBt2sGl4U4hU2lrZGFoeUtkV1k/edit?pli=1
https://www.facebook.com/waitasemo/posts/1486019301650662
https://www.facebook.com/waitasemo/posts/1486019301650662
https://www.youtube.com/watch?v=UuS_Bx50lCg
https://www.youtube.com/watch?v=UuS_Bx50lCg
http://www.orient-news.net/ar/news_show/85618
https://www.youtube.com/watch?v=amRyuwoIL3Y
https://www.youtube.com/watch?v=amRyuwoIL3Y
https://www.youtube.com/watch?v=me2q40RTIk0
https://www.youtube.com/watch?v=me2q40RTIk0
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 الدميقراطية -1-4
اً بإضافة إىل موضوع األقليات واملواطنة ومرتبطًا به، يشكل موضوع الدميقراطية هاجسًا كبريًا عند الغرب، ليس ح

 ،1اإلسالميني وإمنا كمحاولة الستبعاد -وقد رضوا باألنظمة املستبدة يف سوريا وسواها ردحاً طويالً من الزمن–بالدميقراطية 
أما ما يسمى بالسلفية اجلهادية، فموقفها من الدميقراطية واضح ومعروف وهو الرفض التام. وقريب من هذا ميثاق اجلبهة 

مث على الطرف  ،2طية ولكن نبه يف الوقت ذاته على رفض النظام االستبدادي التسلطيرفض الدميقراالذي اإلسالمية 
النقيض هناك من ينادي بالدميقراطية كاملة بعجرها وجبرها، وهو ما انتقده صراحة أبو عيسى الشيخ قائد صقور الشام 

والذي عرب عن رأي أقرب إىل الرأي الوسط الثالث؛ الرأي الذي يفرق بني جوهر الدميقراطية وآلياهتا، مستنكراً  ،3آنذاك
 األول ومستحسناً األخري.

امللفت للنظر هو تغري خطاب جيش اإلسالم، ممثالً بقائده زهران علوش، الذي كان يركز على منط احلكم اإلسالمي 
يف اخلطاب الالحق من اخلطاب الذي يركز على اإلرادة الشعبية وترك االختيار للناس. أما ، مث اقرتب 4يف خطابه السابق

الفصائل املنتمية إىل اجليش احلر، فكثري منها يبدو مؤيداً للدميقراطية على النمط الغريب، أبرزها جبهة أحرار سوريا وغريها 
 بهة اجلنوبية.وعلى رأسها كذلك اجل ،5يف حلب وإدلب ومحاة ومحص ودمشق وريفها

 وتسليمه إلقاء السالح -1-7
بعد سقوط النظام. وهذا االهتمام ال يقتصر فقط على اجلهات وتسليمه يكثر احلديث عن موضوع إلقاء السالح 

الدولية، بل أيضا يؤرق أبناء الثورة وروادها املتوجسني من تكرار السيناريو اللييب احلايل )كثري التكرر( بعد التخلص من 
سدي الفاشي. وأوضح الفصائل وأكثرهم قبواًل لفكرة تسليم السالح مستقباًل هو اجليش احلر، حيث يعرب النظام األ

الكثريون منهم عن رغبتهم يف تسليم سالحهم إثر سقوط النظام، وقد أقسم بعضهم على ذلك، إال أن بعضهم عرب عن 
ويعرب كثري  .6لكن فقط بعد حماكمة اجملرمني، حىت ال يُتالعب هبذا األمر ويستغل ملصلحة هؤالء املعتدين هانفسالرغبة 

منهم عن الرغبة يف االخنراط يف اجليش السوري املستقبلي كذلك. وهذا عني ما عرب عنه العقيد عبد الباسط طويلة يف لقائه 
وقد جرى  .7ليم سالحه بعد سقوط النظام للجهة التنفيذية املرتقبةمع اجلزيرة عندما أعرب عن رغبة اجليش احلر يف تس

 .8يف إصدارات اجليش احلر كذلكاملهمة الرتكيز على هذه النقطة 

                                                           
، ويف بعض دول الثورات 2226ب يعتمد على هذه الورقة الستبعاد اإلسالميني رغم فشلها الذريع يف اجلزائر يف القرن املاضي، ويف فلسطني يف ما زال الغر  1

 العربية.
  .6ميثاق اجلبهة اإلسالمية، ص 2 
 شار له سابقاً.اجلزيرة، م –سلسلة لقاءات تيسري علوين مع رموز املعارضة املسلحة  3
 اجلزيرة، مشار له سابقاً. –لقاءات تيسري علوين مع رموز املعارضة املسلحة  سلسلة 4 
 "، تقرير صحفي."فصائل مسلحة "وتؤيد الدميقراطية" بسوريا 5
 .2212-12-32، جريدة عنب بلدي؟! لقاء مع أحد قادة كتيبة شهداء داريا"، هل سيسود حكم العسكر من جديد" 6
 اجلزيرة، مشار له سابقاً. –سلحة سلسلة لقاءات تيسري علوين مع رموز املعارضة امل 9
 أين؟؟" سالح اجليش احلر بعد سقوط األسد...إىل" 8

http://archive.arabic.cnn.com/2013/middle_east/9/9/syria.arab-reform-report/
http://archive.arabic.cnn.com/2013/middle_east/9/9/syria.arab-reform-report/
http://www.enabbaladi.org/archives/5297
http://www.enabbaladi.org/archives/5297
https://www.youtube.com/watch?v=5KssehKFfyU
https://www.youtube.com/watch?v=5KssehKFfyU
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هو موضوع وظيفة السالح بعد سقوط النظام. فكما أن جتنب فوضى  اإلقاء السالح ومرتبطًا هب قضية وإضافة إىل
ون له أعظم دور يف حفظ األمن ومحاية املنشئات واملؤسسات احليوية. السالح مطلوب، كذلك السالح املنضبط سيك

وهذا ما عرب عنه جيش اإلسالم ممثالً بقائده زهران علوش: "كما أن احلفاظ على مؤسسات الدولة هي أولوية بالنسبة لنا، 
ة يف الغوطة ينا اآلن جتربفهذه املؤسسات هي ملك للشعب، وأحد أسباب قتالنا للنظام أنه كان يهدم هذه املؤسسات. ولد

الشرقية باحلفاظ على مؤسسات الدولة حيث نوفر هلا احلماية، وسنعمل على توفري األمن واالستقرار لتسليم هذه املؤسسات 
وقد تكلم أيضاً عن . 1"ملن سيتوىل املرحلة الالحقة يف البالد، للوصول هبا إىل احلالة املثلى اليت يأمل هبا الشعب السوري

ضبط السالح ورغبة جيش اإلسالم باالنضمام إىل اجليش السوري يف املستقبل. وقد بدا هذا االهتمام مبؤسسات طريقة 
 .2م، كما يف إعالن غرفة عمليات حلبالدولة ونقيضه اآلن قبل سقوط النظا

 العالقة املستقبلية مع الكيان الصهيوين -1-0
مما له عالقة خبطاب الفصائل السياسي واأليديولوجي موضوع العالقة املستقبلية مع الكيان الصهيوين. وحيث إن هذا 

 املوضوع يندرج حتت بند عالقات الدولة اخلارجية، فلم يُتطرق إليه كثرياً إال يف بعض املقابالت اإلعالمية. 

اك جواب لسلة لقاءاته مع رموز املعارضة املسلحة. ومن الردود آنذلقد ركز اإلعالمي يف اجلزيرة تيسري علوين عليه يف س
أما زهران علوش فقد ذكر أن  .3أيب عيسى الشيخ حيث نفى عن نفسه أي صفة سياسية مطلقة ليبت يف هذا املوضوع

يف دمشق  ب النظامموقفهم هو موقف األمة من إسرائيل وال خيرج أبداً عن موقف األمة، منوهاً إىل عدائها القدمي لألمة وكذ
  .4ايف مقاومته هل

 تغري اخلطاب السياسي واأليديولوجي -2
رياً بعض التغري مراعاة لظروف األزمة ولوازم املرحلة. وهذا ال يعين ابتداء تغ لبعض الفصائل السياسياخلطاب طرأ على 

جذرياً يف الفكر أو نكوصاً عن أهداف الثورة وآمال الشعب السوري، خاصة يف ظل خطوط محراء للثورة تقف سداً منيعاً 
لفصائل، خاصة اسي واأليديولوجي لبعض اأمام من يريد جتاوزها. وقد لوحظ يف اآلونة األخرية بعض التغري يف اخلطاب السي

 أحرار الشام وجيش اإلسالم.

وأصبحت هلم مشاركات يف اللقاءات  5أما أحرار الشام، فقد مت تغيري شعارهم من "مشروع أمة" إىل "ثورة شعب"،
والندوات اليت تقيمها بعض مراكز البحث الغربية. مث هناك مقايل لبيب النحاس، مسؤول العالقات اخلارجية يف أحرار 

الذي استهل فيه خطابه للرأي الغريب العام واخلاص  (The Washington Post)الشام، األول يف الواشنطن بوست 
رة األمريكية الفاشلة جتاه سوريا ومقدمًا احلركة كبديل سوري حملي سين مستعد للحوار مع اجملتمع منتقدًا سياسة اإلدا

                                                           

 . 2215أيار،  18لدينا خطة مدروسة ملا بعد سقوط األسد وضباط النظام اغتيلوا بتخطيط وتنفيذ إيران"، السورية نت،  زهران علوش ل "السورية نت":" 1 
  2 ""فتح حلب".. مؤسسات الدولة ليست غنائم وال مقرات عسكرية"، زمان الوصل، 2215-6-28،

 3 سلسلة لقاءات تيسري علوين مع رموز املعارضة املسلحة – اجلزيرة، مشار له سابقاً. 
 4 سلسلة لقاءات تيسري علوين مع رموز املعارضة املسلحة – اجلزيرة، مشار له سابقاً. 

  5 زين مصطفى، "أحرار الشام" من جديد .. على قائمة اإلزالة"، شبكة شام، 12 نيسان، 2215. 

https://www.alsouria.net/content/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
https://www.alsouria.net/content/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
https://www.zamanalwsl.net/news/62070.html
https://www.zamanalwsl.net/news/62070.html
http://www.shaam.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9.html
http://www.shaam.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9.html
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واليت ركز فيه على التباطؤ الربيطاين يف املوضوع السوري  (Telegraph)؛ واملقال الالحق يف التيليجراف الربيطانية 1الدويل
لدحر تنظيم  2ي، ملمحًا إىل ضرورة دعم أحرار الشام كبديل حمليوالتقارب احلديث بني أمريكا وإيران يف االتفاق النوو 

غري يف أكثر من كونه ناجتاً عن  ت احلركةداخل صفوف  أكثر من جناح أو فكر قد يُفسر تغري اخلطاب بوجود و  .3الدولة
  القناعات السياسية واملراجعات الفكرية.

ة لقائده زهران علوش مع الصحافة، كما ذكر أعاله، أما جيش اإلسالم، فيبدو ذلك من خالل املقابالت األخري 
 وكالمه عن محاية املؤسسات واالخنراط يف جيش وطين والدفاع عن خيار الشعب السياسي يف شكل الدولة مستقباًل.  

وقد كان بإمكان الفصائل التنبه لذلك مبكراً حيث صدرت بعض التحذيرات والتوصيات من العلماء واملفكرين كما 
تاج ألضخم سوريا بعد سقوط النظام حت" ل الشيخ حسن محيد الذي نبه على أمهية التعامل مع اجملتمع الدويل بذكاء:يف مقا

محلة إعمار بعد احلرب الكونية الثانية .. واجملتمع الدويل له مطالب يريد رؤيتها يف أي كيان جديد حيكم سوريا ، 
 واستحقاقات يريدون حتقيقها .. والشعب املشرد املظلوم له حاجات واإلسالميون الذين انتصروا يف الثورة هلم تطلعات

وأولويات .. وعلى الكيان السياسي اجلديد أن يتأهل يف خطابه، ويف نظامه ومشروعه السياسي لتحقيق قْدٍر مرٍض ومتوازن 
سرور زين العابدين  وتكلم الشيخ حممد .4يف هذه املسارات .. والفشل سيكون حليف أي تيار يتجاهل هذه املوازنات"

يف مقدمة أحد كتبه عن مرحلة ما بعد سقوط النظام وأمهية إدراك تعقيدات الواقع جيداً كي نتعامل مع املرحلة على بصرية 
 . 5ر ألخطاء املاضيودراية ودون تكرا

 ،6ىل مزيد من التشددإ االعتدالأظهروا أن التغيري هو من ومن املثري أن بعض احملللني والكتاب، ال سيما الغربيني منهم، 
حيث استشهد مؤلف وصاحب سلسلة مقاالت عن اجلبهة اإلسالمية حبالة أيب عيسى الشيخ الذي متيز خطابه باالعتدال 
يف أوائل الثورة قبل أن ينهج منهجًا إسالميًا أكثر تشدداً فيما بعد، حسب زعم الكاتب. وهذه ال تعدو حالة فردية إن 

أيب عيسى الشيخ كنائب قائد حلركة أحرار الشام للشؤون السياسية، ويف ظل ما ذكر أعاله، افرتضنا صحة ذلك؛ ومنصب 
 يوحي بغري ذلك. 

                                                           
1 Labib al-Nahhas, “The Deadly Consequences  of Mislabeling Syria’s Revolutionaries”, The 
Washington Post, 10 July, 2015.  

للثورة  لف الدويل ضد تنظيم "الدولة"، األمر الذي استنكرته اهليئات واجملامع الشرعيةهذا يبدو قريباً من االستعانة احملرمة اليت تتمثل اليوم مبشاركة التحا 2
-148، 144، ص2215، هيئة الشام اإلسالمية، مارس شبهات تنظيم "الدولة اإلسالمية" وأنصاره والرد عليهاالسورية. وانظر للمزيد: عماد الدين خييت، 

47. 
3 Labib al-Nahhas, “I'm a Syrian and I fight Isis every day. It will take more than bombs from the 
West to defeat this menace.”, The Telegraph, 21 July, 2015. 

 .2212-11-6، املختصر""، يا أهل الشام.."ستذكرون ما أقول لكمحسن بن صاحل احلميد، " 4
 .6(، ص2212)لندن: دار اجلابية،  االستطاعةحممد سرور زين العابدين، 5

6 Aron Lund, “The Politics of the Islamic Front, Part 2: An Umbrella Organization”, Carnegie 
Endowment for International Peace. 

https://www.washingtonpost.com/opinions/the-deadly-consequences-of-mislabeling-syrias-revolutionaries/2015/07/10/6dec139e-266e-11e5-aae2-6c4f59b050aa_story.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11752714/Im-a-Syrian-and-I-fight-Isil-every-day.-We-need-more-than-bombs-from-the-West-to-win-this-battle.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11752714/Im-a-Syrian-and-I-fight-Isil-every-day.-We-need-more-than-bombs-from-the-West-to-win-this-battle.html
http://www.almokhtsar.com/node/88312
http://www.almokhtsar.com/node/88312
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=54204
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وممن كان خطاهبم أقرب إىل اخلطاب الوظيفي الالئق باجلهات العسكرية االحرتافية، خطاب اجلبهة اجلنوبية للجيش 
التحول من مؤسسة عسكرية إىل قوة دفاع مدين  عن عزمها 4قم احلر. فقد أعربت يف بياهنا عن املرحلة االنتقالية وحيمل ر 

. وقد أشارت إىل إبطال الدستور احلايل والرجوع إىل دستور 1بعد سقوط النظام، ومن مث احلفاظ على مؤسسات الدولة
  .2يف املرحلة االنتقالية إىل حني االنتهاء من اإلجراءات الالزمة إلعداد دستور جديد للبالد 1752

 اخلطاب السياسي عند املفاصل الزمنية -3
 وخمرجاهتا مشاورات جنيف -3-1

الذي تعددت البيانات بصدده  2تعد مؤمترات جنيف من األحداث السياسية املهمة يف تاريخ الثورة، ال سيما مؤمتر جنيف
وما قد يصدر عنه  ن جنيفالثورة السورية منذ البدايات. وقد بدا واضحاً التوجس م اتشرذم السياسي اليت تعيشهنتيجة حالة ال
صدر بيان لبعض القوى العسكرية مثل لواء الغضب هلل وأسود احلرب وكتائب أخرى تعلن  2213-11-6يف . من خمرجات

 .3واالئتالف الوطين والدفع لتشكيل جملس قيادة ثورة، متعهدين بتسليم سالحهم إىل احلكومة املنتخبة املقبلة 2مقاطعة جنيف
 ،4م من اجلبهة اإلسالمية واالحتاد اإلسالمي ألجناد الشام وجيش اجملاهدين2214كانون الثاين   22يف مث صدر بيان مشابه 

وتستمر هذه  .5يف بيان مشهور لسليم إدريس 2للذهاب إىل جنيفبل إن هيئة األركان نفسها قد وضعت شروطًا واضحة 
، صدر بيان من قبل أجناد الشام واألحرار وجيش اإلسالم 2215اهلواجس مع غياب ممثل سياسي حقيقي للثورة ففي مايو 

 .6وغريهم لستيفان دميستورا عن رفض حضور حوار موسع يف جنيف يف مايو

 ما خيص االئتالف الوطين -3-2
نظر رية حالياً، وذلك من حيث احلجم والرتكيبة، جيدر بنا الحيث إن االئتالف الوطين هو أكرب جسم سياسي للثورة السو 

يف  13" أو ما أطلق عليه بيان الـ 1البيان رقم خطاب الفصائل العاملة على األرض جتاه هذا اجلسم. يف بيان اشتهر باسم " يف
وقد وقع على هذا البيان   ،7م ، أُعلن عن سحب الشرعية من االئتالف ودعا املوقعون إىل حتكيم الشريعة2213أيلول  24

اجليش  ولعل املفاجئ يف هذا هو توقيع بعض مكوناتكربى الفصائل مثل جبهة النصرة وأحرار الشام ولواء التوحيد وغريهم. 
احلر على هذا البيان، وإن مل تكن سابقة حيث اعرتض على ذلك قبلها بأشهر. وينبغي اإلشارة إىل أن "التخوف امليداين 

ومن قريب، . 8م التمثيل املناسب كانا عاملني مهمني يف املوقف العام الذي اختذته الفصائل من هذا اجلسماملستقبلي" وعد

                                                           
 .ريومع أمهية احلفاظ على مؤسسات الدولة، إال أن إدخاهلم املؤسسة العسكرية يف ذلك دون التعرض ألمهية إعادة هيكلتها وتأهيلها هو خطأ كب 1

 2 اجلبهة اجلنوبية- اجليش السوري احلر، بيان رقم 4: املرحلة االنتقالية، اهليئة السورية لإلعالم. 
 . 2بيان من قوى ثورية وعسكرية حيال مؤمتر جنيف 3

 4 "أخبار سوريا - القوى العسكرية السورية ترفض جنيف 2 ومن سيحضره"، هيئة الشام اإلسالمية، 2214-1-22. 
 . 2بيان رئيس هيئة األركان العامة خبصوص مؤمتر جنيف 5
 .دميستورابيان إىل املبعوث اخلاص لألمني العام ستافان  6
 . ( حول االئتالف واحلكومة املفرتضة1بيان رقم ) 7
 "، زمان الوصل.بني داعش وجنيف: جتديد اخلطاب اإلسالمي السوري"  8

https://rfsmediaoffice.com/2014/12/15/6415/#.VnVwbsYrLIU
https://www.youtube.com/watch?v=t4pncB_BI1Y
http://islamicsham.org/reports/1498
https://www.youtube.com/watch?v=mRNS2RkXtpE
http://ajnadalsham.com/?p=1238
https://www.youtube.com/watch?v=YlvsPExt5Ik
https://www.zamanalwsl.net/mobile/readNews.php?id=45816
https://www.zamanalwsl.net/mobile/readNews.php?id=45816
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وحصل  .1طالبت فصائل كربى يف حلب بإعادة هيكلة االئتالف، مبا يف ذلك اجمللس العسكري، ليكون جسماً فاعالً خيدم الثورة
 بتفعيل دور جملس قيادة الثورة السورية.  ويبدو كله مرتبطاً  2مثل ذلك يف محاة ويف نفس اليوم

 تطوير اخلطاب الفصائلي -4
 ما يلي بعض اخلطوات العملية اليت تعني على ترشيد وتطوير اخلطاب الفصائلي: 

ختفيف درجة اخلطاب األيديولوجي الذي يركز على أمور فكرية وسياسية ليس هذا حمل نقاشها والبت فيها،  .1
املواضيع تدخل يف إطار السياسة الشرعية اليت يكثر فيها اخلالف وجيوز االجتهاد فيها خاصة أن الكثري من هذه 
 حسب الواقع واألحداث.

تثمني مبدأ التخصص وعدم اخللط بني السياسي والعسكري والديين وغريه، ما أمكن، كون الفصائل ذات  .2
 لة الدول احلديثة. ناطق احملررة على شاكختصص عسكري ابتداًء. وهذا متهيد لتحقيق مستوًى من املؤسساتية يف امل

استحضار أمهية احلياد يف املؤسسة العسكرية، اليت تُعترب هذه الفصائل نواة هلا. فوظيفة املؤسسة العسكرية حتتم  .3
عليها، وإن كانت خاضعة للسلطة التنفيذية،أن تلتزم احلياد السياسي الذي يسمح هلا أن متسك بالعصا من 

 ة خيارات الشعب.   النصف من أجل محاي
الرتكيز على اخلطاب األخالقي املستِند إىل مفاهيم قيمية مثل اإلحسان وخدمة الناس واحلفاظ على احلقوق  .4

 وغريها من املعاين السامية اليت جتذب الناس وتفتح قلوهبم.
الشجر، واحلجر و أمهية مفردات ومعاين البناء والتطوير والتجديد، فمع كل الدمار املوجود الذي أصاب البشر  .5

 هناك هلفة كبرية للخروج من الواقع األليم املليء باهلدم إىل واقع يسوده إعادة البناء، وهذا لإلنسان قبل البنيان. 
التأكيد على قيمة اإلنسان كفرد كونه اللبنة األساسية لبناء الوطن واحلضارة. وتزداد هذه األمهية نظرًا للظلم  .6

 .3لسوري لعقود وُتوج هبذه املذابح اليت مسيت حبق "مأساة القرن الواحد والعشرين"املستطري الذي عاناه الشعب ا
مراعاة االستثناءات والرخص يف مثل هذه النوازل واألزمات وعدم الرتكيز على العزائم. والقاعدة الفقهية تقول  .9

 "املشقة جتلب التيسري". 
 رقة الثورة". فيجب التفريق بني من جياهروناحلرص على اتزان اخلطاب وعدم االنفعال عند احلديث عن "س .8

بالسعي إىل تفريغ الثورة من مضموهنا وال يلتزمون أهدافها، ومن حياولون ابتكار احللول السياسية املؤثرة لكن 
 ضمن قيود الثورة ودون ختطي خطوطها احلمر.  

صحيحة واملؤثرة جلموع من االستفادة الذكية من مفردات العصر ومصطلحاته، ما أمكن، إلرسال الرسالة ال .7
 يعنيهم اخلطاب. 

                                                           
 ، 2215-6-25"، زمان الوصل، فصائل يف حلب تطالب بإعادة هيكلة االئتالف" 1
 . 2215-6-25 "، مركز محاة األخباري،كربى الفصائل العسكرية يف محاة ترفض أي قرار يتخذه االئتالف الوطين واجمللس العسكري األعلى" 2

3 “Humanitarian Crisis: Syria’s Nightmare”, The Guardian, 4 September, 2013.  

https://www.zamanalwsl.net/news/62006.html
https://www.zamanalwsl.net/news/62006.html
http://hamanewscenter.com/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6/
http://hamanewscenter.com/%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/04/humanitarian-crisis-syria-nightmare-editorial
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مراعاة ثبات اخلطاب ورصانته، فكلما كان اخلطاب مدروسًا ورصيناً، كلما زادت قوته وتأثريه. أما اخلطاب  .12
املتأرجح الذي يتغري بشكل مستمر وحسب األحداث يوحي بقلة النظر والدراسة، وعدم حساب املآالت على 

 املدى القريب والبعيد. 
ل على خطاب ُمبادئ غري منفعل يرسم اخلطوط العريضة خلطاب الفصائل وبياناهتم آخذًا باالعتبار العم .11

 التوصيات السابقة.
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 ملخص تنفيذي: 
تناولت الورقة مفهوم "السُّلطة للشعب" كأحد القيم الرئيسة اليت قامت الثورة من أجل حتقيقها، حيث بّينت ماهيته من 

"الشعب هو صاحب احلق يف الرئاسة والسلطة، وما يرتتب على ذلك من حقه يف اختيار حكامه ورؤسائه"، ودوره  أن حيث
 يف حالة االستقرار الداخلي ومتانة اجلبهة الداخلية للدولة، وحتقيق حالة الوعي السياسي اجملتمعي.

اره على جزء يسري ضعف تطبيق هذا املفهوم، واقتص مث حتدثت عن واقعه يف الثورة واملناطق احملررة بصورة عامة، حيث تبني
 من اإلدارة احمللية، وغيابه الكامل عن اجلانب السياسي العام ومتثيل الثورة واختيار آليات احلكم وأشخاصه.

 لقد وضعت الورقة رؤية مستقبلية لتطبيق مفهوم "السُّلطة للشعب"، وتوصلت يف هذا اجملال إىل عدة نتائج أبرزها: 

بناء هيئات متثل هذا املفهوم يف جانبني: األول، اختيار ممثلني عن الشعب يف اهليئة اليت متثل الثورة. والثاين،  ميكن -1
اختيار ممثلي الشعب للمجالس احمللية، وال ميكن حاليًا اختاذ أي إجراء شعيب من قبيل االستفتاء مثاًل لعدم توفر 

 الظروف املوضوعية املناسبة. 
ة فهوم عقبات عدة أبرزها القصف والتدمري املمنهج من قبل طريان النظام للمناطق احملررة، وتشرد غالبييعرتض تطبيق امل -2

 الشعب السوري، ورفض بعض الفصائل املسلحة لذلك. 
من أبرز اخلطوات اليت ميكن اختاذها لتفعيل مفهوم سلطة الشعب يف جمال االنتخابات العامة توعية الناس بأمهيتها  -3

ل  هذه املرحلة ريثما تتحقق الظروف املوضوعية اليت تتيح إجراءها. أما يف جمال االنتخابات احمللية، فتتمثوضرورهتا يف
أبرز اخلطوات  بإلزام املناطق احلدودية اليت تتمتع بقدر من األمن باختيار ممثلي اإلدارة احمللية عن طريق االنتخاب 

 ة بتسليم املؤسسات والبىن التحتية للمجالس احمللية. حصراً، مع التزام الفصائل يف كل املناطق احملرر 
بناء مؤسسات الثورة مع منحها شرعية شعبية، واستعادة ثقة احلاضنة الشعبية بالثورة، والتخفيف من الطابع العسكري  -4

 للمناطق احملررة، هي أبرز املخرجات املتوقعة لتفعيل هذا مفهوم سلطة الشعب. 
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 مقدمة: 
عاىن الشعب السوري لعقود خلت من االستبداد والقمع، الذي حرمه من أبسط حقوقه وحرياته، حيث كانت السلطة بيد 

لتعط هذا  2211عصابة أطلقت يد أجهزهتا األمنية والعسكرية لتكمم األفواه وحتكم باحلديد والنار. فجاءت ثورة آذار لعام 
 دة احلقوق واحلريات املسلوبة. الشعب األمل يف إحداث التغيري املنشود، وإعا

انتظر الناس يف تلك املناطق التغيري الذي طاملا بّشرهتم  2213وبداية  2212مع حترير العديد من املناطق السورية يف هناية 
ط شعور بقرب سقو القصف والتهجري، والوالناتج عن به الثورة، ولكن نتيجة الوضع االستثنائي الذي كانت متر به هذه املناطق 

 النظام، مل يركز الثوار بصورة عامة على بناء سلطة بديلة بدالً من سلطة النظام البائدة. 

بعد اتساع رقعة املناطق احملررة، وطول أمد الثورة، مل يعد منطقياً استمرار الطريقة العسكرية االستثنائية يف حكم هذه املناطق 
وار راجع احلاضنة الشعبية للثورة، وعزوف الكثري من الناشطني والثيف ت -مع مرور الوقت-خصوصاً بعد أن تسبب هذا األمر 

 الذين شاركوا يف بدايات الثورة عنها، وتشوه صورهتا خارجياً نتيجة أخطاء عدة ارتكبها الثوار يف تكريس هذه الطريقة.

عب أراد ك الصورة الناصعة لثورة شلذلك كان لزاماً على الثوار جتديد مبادئ الثورة وروحها داخل املناطق احملررة، وإعادة تل
 العبودية واخلضوع لتغول األجهزة العسكرية واألمنية، بتقدمي حكم بديل يعيد للشعب حقه يف اختيار حكامه.  التحرر من نري

بناء على ذلك، هتدف هذه الورقة إىل تسليط الضوء على قيمة أساسية ثار الشعب من أجل حتقيقها وهي: "السلطة 
د تفعيلها وتطبيقها لبناء مؤسسات ثورية داخل املناطق احملررة منبثقة عن إرادة شعبية حرة، تطوي صفحات للشعب"، بقص

 االستبداد والتسلط اليت صادرت هذه اإلرادة. 

تربز أمهية تفعيل مفهوم "السُّلطة للشعب" يف مناطق الثورة داخلياً: يف تطمني الشعب بكافة فئاته وطوائفه وأعراقه إىل أن 
لسلطة البديلة عن سلطة النظام نابعة من اختياره وليست كما يروج الكثريون بأهنا سلطة استبداد، األمر الذي سيساهم يف ا

إعادة احلاضنة الشعبية للثورة اليت بدأنا نفقدها يف الفرتة األخرية. وخارجيًا مبنح غطاء شرعي وشعيب ملنجزات الثورة السياسية 
الدول  يث تصبح واقعاً ال ميكن جتاوزه مستقبالً يف أية تسوية سياسية، وحبيث تشكل ورقة ضغط علىوالعسكرية واالقتصادية، حب

 للتعامل مع الثورة ومؤسساهتا كسلطة قائمة.  

اتبعت الورقة املنهج التحليلي الوصفي، حيث وصفت الواقع الذي حتكم به الثورة واملناطق احملررة واألسباب اليت أدت إليه، 
 وضع رؤية مستقبلية يف تفعيل مفهوم "السُّلطة للشعب". متهيداً ل

قسمنا الورقة إىل ثالثة أقسام: حتدثنا يف األول عن مفهوم "السُّلطة للشعب" وأمهيته، وتناولنا يف الثاين شرح واقع املفهوم 
 وسلبيات غيابه عن الثورة، لنخصص الثالث لوضع رؤية مستقبلية لتفعيل هذا املفهوم وتطبيقه. 
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 مفهوم "السُّلطة للشعب" وأمهيته: قيمة ثورية -1
. يف حني يقصد هبا اصطالحًا معان كثرية لعل من 1تعرف السُّلطة لغويًا بأهنا: التسلط والسيطرة واحلكم واحلجة والربهان

لجهة اليت تتوالها، لأبرزها: الركن الثالث من أركان الدولة احلديثة إىل جانب الشعب واإلقليم، وهي يف هذه احلالة تكون مرادفة 
. لذلك تتعدد معاين السُّلطة بتعدد الصفات اليت تطلق عليها فهناك مثاًل السُّلطة التشريعية والسُّلطة التنفيذية 2وهي احلكومة

 وُسلطة القانون ...إخل. 

 اختيار يف أما ُسلطة الشعب فيقصد هبا أن الشعب هو صاحب احلق يف الرئاسة والسلطة، وما يرتتب على ذلك من حقه
حكامه ورؤسائه. فُسلطة الشعب هي السلطة الرئيسية اليت تنبثق منها باقي السلطات )التنفيذية والتشريعية والقضائية(، فهي 
سلطة أصيلة دائمة، تعني السلطات األخرى وحتدد مهامها وضوابطها مبوجب العقد الذي يفوض الشعب من خالله هذه 

 . 3هالسلطات لتمارس مهامها نيابة عن

تعبري "السُّلطة للشعب" من حيث املضمون مع املصطلح اإلسالمي املعروف "السلطان بني تطابق يعتقد البعض بأن مثة 
 . 4لألمة"، غري أنه يعد تعبرياً عصرياً وقانونياً متوافقاً مع منوذج الدولة القطرية احلديثة أكثر من الثاين

وعلى الرغم من وجود مفهوم "السُّلطة للشعب" يف كل من النظامني الوضعي واإلسالمي، إال أن االختالف بينهما يكمن 
يف مرجعية هذه السُّلطة، فبينما تتمثل مرجعيتها يف النظام الوضعي فيما خيتاره الشعب وحيدده من قواعد ومبادئ عليا "سيادة 

 سالمي تتمثل يف الشريعة اإلسالمية ومصادرها املعروفة "السيادة للشرع". الشعب"، فإن مرجعيتها يف النظام اإل

تربز أمهية هذا املفهوم يف نقاط عدة لعل من أمهها: حالة االستقرار الداخلي اليت ينعم هبا البلد نتيجة شعور غالب فئات 
مع، واستفادة سي اليت يفرتض أن تسود اجملتالشعب بتمثيل احلكومة هلم، ومتانة اجلبهة الداخلية للدولة، وحالة الوعي السيا

 الدولة من كفاءات أبنائها. 

                                                           
 (. 362-9/361، )2223، 1نان، طابن منظور، لسان العرب، حتقيق عامر أمحد حيدر، دار الكتب العلمية، لب 1
 ، املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية. مفهوم السلطة واخلصائص القانونية للدولةعبد الرمحن تيشوري،  2
املصري  يف أن األخرية أوسع وأمشل حبيث أهنا تعطي اإلرادة الشعبية احلق يف تقرير خيتلف مدلول عبارة "السُّلطة للشعب" عن مدلول عبارة "اإلرادة الشعبية" 3

 وحتديد مصري اجملتمع وبأن تشكل مرجعية للدولة.  
 ، ويكيبيديا. اإلرادة الشعبيةينظر يف تعريف "اإلرادة الشعبية": 

مها، فإذا ما أضيفت ظاميكن أن نورد ملحوظتني على هذه العبارة: األوىل أن كلمة "السلطان" تشري سياسياً إىل الوايل القاهر، وهي مصدر قوة السلطة العامة ون 4
قريبها ث تفرد الشعب بالسلطة، ولكن جتنبنا هذا التعبري رغبة يف حتديث املصطلحات السياسية اإلسالمية، وتإىل الشعب، ال شك أهنا ستعطيها معىن أقوى من حي

د التارخيية هإىل أفراد الشعب الذين ينفرون من أي مصطلح يرتبط ولو يف خميتلهم باالستبداد، وحرماهنم من حقهم يف اختيار حكامهم، خصوصًا وأن الشوا
 الصورة املشوهة "للسلطان".  والواقعية تكرس هذه 

الية اليت يرتبط أفرادها مع حلامللحوظة الثانية: طاملا أن مفهوم األمة كشعور باالنتماء إىل مجاعة تشرتك يف عدد من اخلصائص، ال ينطبق على أفراد الدولة السورية ا
مهوري  من "األمة"؛ ألن السوريني شعب ارتبط وجوده بنشوء الكيان اجلبعضهم البعض برابط الدولة ككيان سياسي، فإننا فضلنا استخدام كلمة "الشعب" بدالً 

 ، وليسوا أمة. 1718يف عام 
 . 5-4ة، ص، الشبكة االسرتاتيجية، نسخة الكرتونياملصطلحات السياسية يف اإلسالملالطالع على معاين كلمة "السلطان" ودالالهتا، ينظر: د.حسن الرتايب، 

ة تنظريية مقارنة"، سلالطالع على الفرق بني األمة والشعب، ينظر على سبيل املثال: د.حممد أمحد علي مفيت، األمة والرعوية يف الفقه السياسي اإلسالمي "درا
 وما بعدها.  295، ص1772، 2-1عدد جامعة عني مشس، ال -جملة العلوم القانونية واالقتصادية، كلية احلقوق

http://www.hrdiscussion.com/hr31790.html
http://www.hrdiscussion.com/hr31790.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.t1t.net/download/a26.doc
http://www.t1t.net/download/a26.doc
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درجت األنظمة الدستورية احلديثة على تطبيق هذا املفهوم يف ثالثة جماالت رئيسة، هي: اختيار رئيس الدولة، اختيار السلطة 
 التشريعية، اختيار اجملالس احمللية. 

 احملررة: غياب إرادة التطبيق واقع مفهوم "السُّلطة للشعب" يف املناطق  -2
يفتقد واقع املناطق احملررة وجود بيئة مناسبة ميكن من خالهلا تطبيق مظاهر مفهوم "السلطة للشعب"، إذ يكاد تقتصر هذه 

  ، إضافة إىل تشكيل بعضها بواسطة ممثلني عن اجملتمعات احمللية1املظاهر على وجود انتخابات يف مناطق حمدودة للمجالس احمللية
 ، كل هذا على املستوى اخلدمي. 2كالوجهاء

أما على مستوى القيادة السياسية، فال توجد أي مظاهر هلذا املفهوم سواء على صعيد املشاركة يف اهليئات السياسية "املمثلة 
 . 4، أو على صعيد مشاركة الشعب يف وضع أسس احلكم داخل املناطق احملررة3للثورة"

  هذا الواقع، واليت نلخصها باآليت: تتعدد األسباب اليت أدت إىل

حالة عدم االستقرار األمين والعسكري الذي تتعرض له املناطق احملررة نتيجة القصف اجلوي الذي ينال منها، وال يعط  -1
 الفرصة لتحقيق نوع من االستقرار ميكن أن يفضي إىل ممارسة أي شكل من أشكال العمل السياسي. 

الشعب يف املناطق احملررة، وعدم إدراكه ألمهية الدور الذي ميكن له القيام به، وحلقه  قلة الوعي السياسي لدى عامة -2
يف اختيار حكامه. إضافة إىل عدم قناعته بأمهية العمل السياسي ومشاركة الشعب يف إدارة املناطق احملررة؛ لوجود رأي 

 . 5عسكرية تتناسب مع هذه الظروفعام يربر ذلك من جهة أننا يف حالة حرب وظروف استثنائية تتطلب إدارة 
 . 6وجود رغبة لدى بعض الفصائل العسكرية يف إدارة املناطق احملررة وحكمها من أجل تنفيذ مشاريعها السياسية -3

                                                           
 من اجملالس احمللية يف حمافظة إدلب. %25كاالنتخابات اليت أدت إىل اختيار جملس حملي يف زملكا يف الغوطة الشرقية، وتشكيل ما يقارب   1

(: يف استطالع رأي 1/2، قراءة حتليلية يف )22/11/2214، موقع جملس حمافظة ريف دمشق، جملسًا جديداً  مدينة زملكا يف الغوطة الشرقية تنتخبينظر: 
 . 7، ص2214اجملالس احمللية يف حمافظة إدلب، مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية، شباط/فرباير 

 .11-12إدلب، مرجع سابق، ص(: يف استطالع رأي اجملالس احمللية يف حمافظة 1/2ينظر: قراءة حتليلية يف ) 2
 واالئتالف الوطين، ينتشكلت مجيع األجسام السياسية املمثلة للثورة عن طريق "آلية التوافق" إما بني جمموعة من القوى السياسية وناشطي الثورة كاجمللس الوط 3

 أو بني جمموعة الفصائل العسكرية كمجلس قيادة الثورة السورية. 
نه انقالب و مل نتعرض لغياب مشاركة الشعب يف جمال وضع أسس الثورة ومبادئها وخطوطها احلمراء؛ العتقادنا أن ذلك يتعارض مع مبدأ الثورة ذاته من ك 4

امت الثورة إلسقاطها ليت قجذري على القواعد واملفاهيم السائدة يف اجملتمع، وخروج عن القانون وانقالب عليه. فالشعب قد يشارك يف هدم القواعد واملبادئ ا
اجلديد  رولكن بدون تنظيم وبدون قواعد قانونية، بعكس بناء أسس احلكم اجلديد الذي جيب أن يكون للشعب القول الفصل فيه، كاالستفتاء على الدستو 

يشارك يف عملية  ضوابط وأنظمة، ولكن من الضروري أن من دون وجود -إن صح التعبري–واختيار ممثليه يف الربملان...إخل. فالشعب إذاً قد يشارك يف عملية اهلدم 
 بناء أسس احلكم البديل بعد الثورة، هذا من جهة. 

وميثاق  كوثائق االئتالفلية،  اومن جهة ثانية، مل يشارك الشعب يف وضع أي من الوثائق اليت يفرتض أهنا متثل رؤية الثورة إلدارة مرحلة إسقاط النظام واملرحلة االنتق
 . دة الثورة السوريةجملس قيا

من  %54 هنالك تيار شعيب ال بأس به يؤيد إدارة الفصائل العسكرية للمناطق احملررة حبسب استطالع رأي ألورينت نت، الذي كشف عن تأييد ما نسبته 5
استطالع يد علواين، ينة حلب والرقة، ينظر: عبد اجملاملستطِلعني لتسلم الفصائل إدارة املناطق احملررة، وإن كان هذا التيار قد بدأ بالرتاجع بعد فشل جتربيت مد

 . 29/4/2215، أورينت نت يكشف خيبة أمل غري متوقعة
ستثنائية اليت متر الحتاول هذه الفصائل التمويه على هذه الرغبة حبجج عديدة أمهها: اخلشية من دخول مشاريع خارجية ال تتوافق مع أهداف الثورة، الظروف ا 6

 هبا البالد، عدم وجود قيادة سياسية شريفة ميكن أن تتسلم اإلدارة، اخلشية من وصول أشخاص غري ثوريني حلكم املناطق احملررة ....إخل. 

http://www.lcrd-sy.com/?item=340#a
http://www.etilaf.org/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
http://www.etilaf.org/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html
https://www.facebook.com/waitasemo/posts/1486019301650662
https://www.facebook.com/waitasemo/posts/1486019301650662
https://www.facebook.com/waitasemo/posts/1486019301650662
http://o-t.tv/941
http://o-t.tv/941
http://o-t.tv/941
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عدم وجود قيادة سياسية متثل الثورة وتثق هبا احلاضنة، تستطيع تنفيذ بعض اخلطوات لتكريس مفهوم "السلطة للشعب"  -4
 . 1ابات للمجالس احمللية، تنظيم استفتاء ....إخل(من قبيل )إجراء انتخ

طاملا أن هذا املبدأ غري مفّعل يف متثيل الثورة ويف حكم املناطق احملررة، فالسؤال الذي يتبادر إىل الذهن: من هي اجلهات 
 اليت تقوم بذلك؟

متثيل الثورة سياسياً،  3صائل العسكريةوغالبية الف 2على صعيد التمثيل السياسي، تدعي اهليئات السياسية "املمثلة للثورة"
 حيث ترى كل جهة بأهنا األوىل يف ذلك من حيث توافق ذلك مع طبيعتها، وقدرهتا يف احملافظة على أهداف الثورة.

أما على صعيد حكم املناطق احملررة، فتتوىل الفصائل العسكرية ذلك بشكل رئيس عرب وضع يدها على أهم مؤسسات 
، أو بطريقة غري مباشرة كما هو األمر يف 4الرمسية سواء بطريقة مباشرة كما هو احلال يف جمايل القضاء واألمنالدولة ودوائرها 

. ومع ذلك تلعب اجملالس احمللية دوراً مسانداً أحياناً ودوراً رئيساً أحياناً أخرى يف إدارة 5جمال التمثيل السياسي وتقدمي اخلدمات
 .6قف الفصائل املوجودة يف املنطقة من هذه اجملالساملناطق احملررة، وذلك حبسب مو 

 لقد ترتب على هذا الواقع العديد من السلبيات اليت نلخصها مبا يلي: 

حرمان الثورة ومبادئها من غطاء شعيب يشرعنها وحيميها من أية تنازالت قد تطرأ عليها يف أية تسوية سياسية مستقبلية،  -1
 عليها يف بناء سوريا اجلديدة. ويعطيها قيمة قانونية ميكن البناء 

ضعف موقف اهليئات والفصائل اليت متثل الثورة سياسيًا من الناحية الواقعية، أواًل أمام احلاضنة الشعبية اليت ترى أن  -2
، وثانيًا أمام اجملتمع الدويل نتيجة عدم 7هذه القوى متثل املشاريع اليت حتملها واليت قد ال تتطابق متامًا مع تطلعاهتا

 جود مؤشرات قانونية تدعم موقفها باعتبارها "ممثلة للشعب السوري". و 

                                                           
ي، جيش، ملان، جهاز قضائلقد كان لغياب القيادة السياسية دور يف عدم وجود مؤسسات ثورية حقيقية ميكن أن تسحب الشرعية من مؤسسات النظام )بر  1

 جمالس حملية....إخل(. 
 ونقصد هبا اجمللس الوطين السوري سابقاً واالئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة حالياً.  2
 . 2214تشرين الثاين  27بدا ذلك واضحاً يف ميثاق جملس قيادة الثورة السورية الذي أسس يف  3
اهليئة ، و دار العدل يف حورانو  ،اجمللس القضائي للغوطة الشرقيةيف املناطق احملررة عرب اتفاق الفصائل، كما هو احلال يف  أسست مجيع اهليئات القضائية العاملة 4

 . اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة
، واليت تضم ة كما هو احلال يف اهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة اليت تتبع الفصائل املؤسسةتتوىل الفصائل يف بعض األحيان تقدمي اخلدمات بصورة مباشر  5

 ...إخل، وهذه الصورة آيلة إىل الزوال بسبب الفشل الذي تعرضت له الفصائل على هذا الصعيد، مكتب النفط واحملروقاتو  ب الطيبكاملكتعدم مكاتب خدمية  
ركة الفصائل يف او بصورة غري مباشرة عرب املشاركة يف تشكيل اجملالس احمللية وتقدمي أشخاص حمسوبني على الفصائل إليها. على سبيل املثال بلغت نسبة مشأ

 . %11تشكيل اجملالس احمللية يف حمافظة إدلب 
 . 11-12دلب، مرجع سابق، ص(: يف استطالع رأي اجملالس احمللية يف حمافظة إ1/2ينظر: قراءة حتليلية يف )

لفصائل العاملة يف تلك املنطقة، ا على سبيل املثال: يتوىل جملس حمافظة درعا دوراً رئيساً يف إدارة اخلدمات واملرافق اخلدمية يف احملافظة، نظراً للدعم الذي يلقاه من 6
إدارة  س حمافظة إدلب مثاًل على تقدمي اإلغاثة وليس له أي دور يف جمالوعدم تدخلها يف شؤونه، على عكس الوضع يف الشمال احملرر، حيث يقتصر عمل جمل

 مرافق الدولة واخلدمات املوجودة، نظراً ألن غالبية الدوائر واملؤسسات هي بيد الفصائل واهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة. 
لس شعيب ، ولكن غياب آليات تأييد شعبية قانونية وشرعية كاالستفتاء أو تأييد من جمهذا ال يعين وجود اختالف كبري بني رؤى هذه اهليئات وتطلعات الشعب 7

 منتخب هلذه الرؤى، يضعف موقف هذه اهليئات. 

https://www.facebook.com/qadaa.ghuta/photos/pb.334230763368432.-2207520000.1435653599./334424160015759/?type=3&theater
https://www.facebook.com/qadaa.ghuta/photos/pb.334230763368432.-2207520000.1435653599./334424160015759/?type=3&theater
https://www.facebook.com/3dl.horan/photos_stream
https://www.facebook.com/3dl.horan/photos_stream
https://www.facebook.com/Islamic.Idlib/info?tab=page_info
https://www.facebook.com/Islamic.Idlib/info?tab=page_info
https://www.facebook.com/Islamic.Idlib/info?tab=page_info
https://www.facebook.com/Islamic.Idlib/photos/a.406259709522178.1073741828.372238859590930/462041647277317/?type=1&theater
https://www.facebook.com/Islamic.Idlib/photos/a.406259709522178.1073741828.372238859590930/460679630746852/?type=1&theater
https://www.facebook.com/Islamic.Idlib/photos/a.406259709522178.1073741828.372238859590930/460679630746852/?type=1&theater
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 عدم القدرة على بناء مؤسسات دولة وإكسائها ثوباً شرعياً وشعبياً، حبيث ميكن توظيفها سياسياً الحقاً.  -3
هيمنة صورة و ر بسلطة منتخبة ومؤيدة من قبل الشعب، اافتقاد املناطق احملررة لصورة املدن ذات املؤسسات اليت تد -4

 . 1"املناطق العسكرية" عليها
فشل اإلدارة يف املناطق احملررة بسبب عدم االستقرار الناجم عن تعدد الفصائل العسكرية وتنافسها فيما بينها من أجل  -5

 السيطرة والنفوذ خصوصاً وأنه هذا التنافس يأخذ يف بعض األحيان طابعاً أيديولوجياً، مما يفرغ اإلدارة من مضموهنا
 التنموي واخلدمي.

صراع املشاريع املطروحة من قبل القوى السياسية والعسكرية نتيجة غياب املشروع الثوري ذي املرجعية الشعبية الذي  -6
 ميكن أن حيسم األمر إىل مشروع واحد جتمع عليه كل القوى. 

 رؤية مستقبلية لتطبيق مفهوم "السلطة للشعب":   -3
 للشعب": اهليئات اليت متثل مفهوم "السلطة  -3-1

نظراً للظروف اليت متر هبا الثورة من صعوبة إجراء انتخابات عامة على كل األرض السورية، ميكن من خالهلا الوصول إىل 
جمالس أو هيئات متثل مجيع مناطقها وفئاهتا، نستطيع القول: إننا حباجة إىل هيئات وجمالس مناطقية ميكن تشكيلها حالياً، ريثما 

 الظروف املناسبة لتشكيل جمالس وهيئات شعبية عامة أوسع منها.  تتاح الفرصة وتتحقق

 بناء على ذلك، ميكن تشكيل اجملالس واهليئات اليت متثل الشعب وتنبثق من إرادته، وفق اآليت: 

ه نحبيث يتم اختيار ممثلي احملافظات عن طريق اهليئات الناخبة اليت يفرتض أ :2نسبة معينة يف اهليئة اليت متثل الثورة -أ
 مت انتخاهبا من املناطق والبلدات والقرى التابعة للمحافظة. 

وهي موجودة حالياً، ولكن البد من تطويرها حبيث يربز دورها كهيئات ممثلة للشعب سواء من حيث  اجملالس احمللية: -ب
 التشكيل أو من حيث الصالحيات أو من حيث عالقتها مع بقية اهليئات الثورية.   

 اللتزام بأن تكون االنتخابات هي اآللية الرئيسة لتشكيل اجملالس احمللية خصوصاً يف املناطقا من حيث التشكيل: -
. فال يقبل تشكيل اجمللس احمللي إال بإجراء انتخابات 3احلدودية اليت تتمتع بدرجة من األمان قياساً ببقية املناطق

 حقيقية. 
ة مجيع األمور اخلدمية ومجيع مقرات الدولالبد من توسيع صالحياهتا حبيث تشمل  من حيث الصالحيات: -

 ومؤسساهتا املخصصة هلا، وتكون اجلهة احلصرية اليت تديرها وتشرف عليها.
 .4ضرورة احرتام قراراهتا خصوصاً من قبل الفصائل من حيث العالقة مع اجلهات الثورية: -

                                                           
 .  6/4/2215، منتدى العالقات العربية والدولية، رهان إدلب غري احملسومأمحد أبو زيد،  1
اسي ألغلبية يف أي جسم سيا أشرنا يف ورقة سابقة بعنوان "بنية اهليئة السياسية اليت متثل الثورة" إىل ضرورة أن يكون ملمثلي الفصائل العسكرية واجملالس احمللية 2

 ثلث. احمللية( بالتساوي حبيث يكون لكل جهة ال -العسكرية -ميثل الثورة, وبناء على ذلك، ميكن تقسيم اهليئًة على هذه القوى الثالث )السياسية
 من هذه املناطق: حارم والدانا ودارة عزة واعزاز.  3
عها من قبل صيل آلخر، فعلى سبيل املثال، مثة احرتام هلذه اجملالس، وتعاطي جيد مال شك بأن عالقة اجملالس احمللية بالفصائل ختتلف من منطقة ألخرى ومن ف 4

لس حمافظة درعا جملفصائل "اجليش احلر وبعض الكتائب اإلسالمية" يف حني أن األمر خمتلف مع جبهة النصرة وجند األقصى. كذلك فإن الوضع القانوين والواقعي 

http://fairforum.org/research/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%85/
http://fairforum.org/research/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%85/
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 بنية اهليئات اليت جتسد مفهوم "السلطة للشعب":  -3-2
عدم جيب أن يراعي تشكيل مثل هذه اهليئات الظروف اليت متر هبا البالد من انعدام احلياة السياسية و  سوريا يف ثورة، وبالتايل

وجود األحزاب وسيطرة الفصائل العسكرية على املشهد العام ..إخل. ومع ذلك ختتلف بنية اهليئات املمثلة للشعب ذات الطابع 
 سياسي )جملس الشورى أو اجمللس النيايب(. اخلدمي )اجملالس احمللية( عن شبيهتها ذات الطابع ال

نعتقد أنه بالنسبة للمجالس احمللية، ونتيجة اتباع آلية التوافق يف غالب األحيان، واحنصار اختصاصها باجملال اخلدمي، فال 
 نة. سضرورة لوضع شروط كثرية على التشكيل، ويكتفى بالشروط الدنيا املتعلقة مبعرفة القراءة والكتابة والسمعة احل

، فنعتقد أنه يف الوقت احلايل ال ميكن بناءه بشكل كامل عن طريق االنتخاب وبالتايل،  1أما بالنسبة للمجلس الذي ميثل الثورة
 كما أشرنا يف ورقة "بنية اهليئة السياسية اليت متثل الثورة"، ميكن اللجوء إىل االنتخاب الختيار فئة "ممثلي املناطق" باالستفادة من

لية املطبقة حالياً يف تشكيل جمالس احملافظات، ويرتك اختيار الفئتني املتبقيتني "السياسيني والعسكريني" آل 2"اهليئة الناخبة"فكرة 
 التوافق، وذلك ريثما تتحسن الظروف ويكون باإلمكان اللجوء إىل االنتخاب كآلية وحيدة الختيار أعضاء اهليئة اليت متثل الثورة. 

 ض تطبيق مفهوم "السلطة للشعب": العقبات اليت تعرت  -3-3
طبيق هذا ولعل هذه العقبة الرئيسة اليت تعرتض ت القصف الذي تتعرض له املناطق احملررة من قبل طريان النظام: -أ

املفهوم بنظر بعض الرافضني لتطبيقه اآلن من الفصائل حبجة عدم توفر االستقرار وعدم وجود مؤسسات وبىن حتتية 
 ميكن االستناد عليها إلنشاء سلطة منتخبة من قبل الشعب. 

 أواًل: أن هذه الفصائل ذاهتا متارس السلطة يف املناطقولكن بالتدقيق جند أن هذا األمر غري صحيح من عدة زوايا: 
احملررة وتضع يدها على مؤسسات الدولة وبناها التحتية، فكيف تعمل هذه املؤسسات القضائية واألمنية واخلدمية 
حتت سلطة الفصائل، وال تعمل فيما لو سلمت إلدارة منتخبة من قبل الشعب. ثانياً: أثبتت التجارب أن الشعب 

وري قد تكيف مع أشد الظروف وأقساها، رأينا ذلك أثناء املرحلة السلمية وخروج املظاهرات، مث يف املناطق الس
احملاصرة، مث يف املناطق اليت تتعرض للقصف، وبالتايل نعتقد أن الشعب جاهز ملمارسة دوره يف اختيار ممثليه حىت يف 

اهتا من ممارسته. ثالثاً: ال تتعرض املناطق مجيعها للدرجة ذ هذه الظروف الصعبة فيما لو عرض عليه هذا الدور وُمكن
من القصف والتشريد، فإذا كانت بعض املناطق تشهد تصعيداً عنيفاً يؤدي إىل هتجري السكان، فإن مناطق أخرى ال 

 ينطبق عليها ذلك، وبالتايل حتقق املانع يف األوىل ال ينسحب على الثانية. 
ال تؤثر هذه العقبة على موضوع اختيار ممثلي الشعب يف جانب  :3ني نازح والجئتشرد ما يقارب نصف الشعب ب -ب

اإلدارة احمللية، نظراً إلمكانية إجراء االنتخابات يف املناطق احملررة حىت ولو تراجعت الكثافة السكانية فيها، أو االستعاضة 
                                                           

عمل اخلدمي، أفضل من وضع جملس حمافظة إدلب الذي تزداد نسبة هتميشه، وفقدانه للصالحيات بوجود اهليئة اإلسالمية من حيث تعامل الفصائل معه وانفراده بال
 إلدارة املناطق احملررة اليت تدعمها الفصائل. 

احملافظات لثلث  مكانية اختيار اهليئات الناخبة يفهذه الضوابط يف حالة إمكانية إجراء انتخابات حقيقية يف املناطق احملررة، أما وأن األمر متعذر حالياً فنرى إ 1
 اهليئة اليت ستمثل الثورة، ويتشكل الثلثان الباقيان بالتوافق. 

ملدنية ا، تضم اهليئة الناخبة مجيع املواطنني املسجلني يف قيود سجل األحوال 2214/ لعام 1/ من الالئحة التنفيذية املؤقتة لإلدارة احمللية رقم /12مبوجب املادة / 2
 إلدارية للمجلس احمللي.ا للمجلس احمللي. هذا هو األصل، واستثناء، جيوز أن تقتصر اهليئة الناخبة على ممثلني عن القوى والفعاليات الثورية العاملة ضمن احلدود

 مليون نازح.  9.6مليون الجئ و 4حبسب أرقام األمم املتحدة، بلغ عدد املهجرين السوريني ما يقارب  3
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ة والشرعية واملدنية ملختلفة العسكرية والسياسيعنها ببعض اآلليات اليت تستخدم حاليًا )التوافق بني القوى الثورية ا
...إخل(. لكن باملقابل يظهر تأثري هذه العقبة بصورة مباشرة على اختيار اهليئة السياسية اليت متثل الثورة، أو يف حال 

شاركة غالبية مبالرغبة بإجراء استفتاء على أية وثيقة دستورية، إذ ال ميكن واحلالة هذه، إعطاء مصداقية هلكذا إجراء إال 
 هؤالء املهجرين، إما بعودهتم إىل ديارهم، أو تعاون الدول اليت يقيمون فيها بتيسري القيام مبثل هذه اإلجراءات. 

مالية، خصوصًا تلك املوجودة يف املناطق الش رفض بعض الفصائل املسلحة لتطبيق مفهوم "السلطة للشعب": -ج
عة اإلسالمية، أو حبجة الظروف االستثنائية والتدمري املمنهج الذي حبجة إما أن هذا األمر خمالف ألحكام الشري

 تتعرض له املناطق احملررة.
نعتقد أنه ميكن يف مثل هذه احلاالت التدرج يف استخدام األساليب للتغلب على هذه العقبة، فبداية ميكن تطبيق 

لية فقط، على لى تطبيقه يف جمال اإلدارة احملاملفهوم يف املناطق اليت ال تسيطر عليها هذه الفصائل، مث االقتصار ع
اعتبار أن اإلشكاليات املرتتبة عليه تعد ضئيلة مقارنة بتلك اليت قد تثار يف جمال اهليئة السياسية أو إقرار الوثائق 

ر االدستورية، فضالً عن اللجوء إىل احلوار تارة والضغط الشعيب عن طريق املظاهرات واالحتجاجات تارة أخرى، إلجب
 هذه الفصائل على القبول بتطبيقات هذا املفهوم. 

ضرورية الذي يسيطر على تفكري غالبيته تأمني حاجياته ال ضعف الوعي السياسي لدى القطاع األوسع من الشعب: -د
من طعام ومشرب ومأوى؛ وذلك بسبب الظروف املعيشية الصعبة اليت متر هبا املناطق احملررة. كما تنتشر بني فئاته 

 التفكري العائلي واملناطقي والعشائري والفصائلي اليت تؤثر سلباً على جوهر العمل السياسي.  أمناط
ال شك بأن هذا الوضع طبيعي يف دولة مثل سوريا ُغّيب شعبها عن العمل السياسي لعقود، وبالتايل ال حل أمامنا 

ئًا فشيئاً، اجلماهري هتتم هبذا اجملال شي سوى زيادة نسبة الوعي عن طريق الندوات واحملاضرات والدعاة، حبيث تبدأ
 خصوصاً إذا ترافق ذلك مع مناذج جيدة للعمل السياسي عاشها الناس وطبقوها. 

كل هذا األمر شغياب مؤسسات الدولة احلقيقية عن املناطق احملررة نتيجة ضعف التمويل واالفتقاد للموارد:  -ه
 املتحمسة له، نتيجة فشلها يف بناء مؤسسات حقيقية، األمرعاماًل مثبطًا عن العمل السياسي حىت لدى الفئات 

 الذي ولد شعوراً عاماً بأن املشاركة السياسية من عدمها لن يعطي نتائج خمتلفة. 
ال شك أن النتائج امللموسة هلا أمهية خاصة يف حتفيز العمل السياسي، ولكن ما جيب توضيحه أن القيمة السياسية 

ة انعكاس ملفهوم "السلطة للشعب" تفوق يف ثورتنا السورية "القيمة املادية واخلدمية" املرتتبلالنتخابات من حيث أهنا 
من أهنا: بديل  -خصوصاً يف الفرتة األخرية-؛ ألن ذلك سيساهم قطعاً يف تغيري الصورة اليت ظهرت فيها الثورة 1عليها

ورة "داخلياً" الفئة الصامتة واملستقيلة من الثال خيتلف عن النظام يف سلب حق الشعب يف اختيار حكامه، مما حيفز 
والرأي العام الدويل "خارجياً" لتغيري نظرهتم للثورة وإعادة دعمها واالخنراط فيها. ولعل هذه الصورة اإلجيابية هي من 

 أكثر ما حتتاجه الثورة حالياً. 

                                                           

 .18/6/2215، موقع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، بيان صحفي، املفوضية حتّذر من حقبة جديدة خطرية يف النزوح العامليينظر: 
 ، تبقى النسبة القليلة من السكان هي اليت تقيم يف املناطق احملررة.  PYDنظام وداعش ومليشيا طبعاً إذا أضفنا هلؤالء املهجرين، أعداد السكان اخلاضعة لسيطرة ال

 . 1، ص26/3/2215، مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية، اجملالس احمللية كمون يتجاوز تقدمي اخلدماتينظر:  1

http://www.unhcr-arabic.org/5582443d6.html
http://www.unhcr-arabic.org/5582443d6.html
https://www.omrandirasat.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%83%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf
https://www.omrandirasat.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%83%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%20%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf
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 خطوات لتفعيل مفهوم "السلطة للشعب":  -3-4
 اثنني: األول: جمال االنتخابات العامة، والثاين: جمال االنتخابات احمللية.  ميكن اختاذ هذه اخلطوات يف جمالني

ا غري مهيأة طاملا أن الظروف احلالية يف سوري خطوات تفعيل مفهوم "السلطة للشعب" يف جمال االنتخابات العامة: -أ
ته وضرورته من عية الشعب بأمهيإلجراء أية إجراءات "انتخابات، استفتاء" لتفعل املفهوم املشار إليه، فال أقل من تو 

خالل وسائل اإلعالم الثورية املتاحة، وعن طريق السياسيني الذين البد أن يعيدوا التحامهم بالشعب، حبيث يشعر 
 الناس باخلسائر اليت تتعرض هلا الثورة نتيجة تغييب هذا اجلانب عنها. 

لطة الشعب فاعلني يف الثورة لتهيئة أسباب تفعيل سالبد أن يرتافق هذا اجلهد التوعوي بإجراءات عملية من قبل ال
 من قبيل السعي إلجياد مناطق آمنة، يتحقق فيها االستقرار واألمن حبيث تبدأ الناس املهجرة بالعودة إىل بيوهتا.

 رتات القادمة،جيب الرتكيز على هذا اجلانب يف الف خطوات تفعيل مفهوم "السلطة للشعب" يف جمال اإلدارة احمللية: -ب
لوجود مقومات أساسية يف املناطق احملررة تسمح بتفعيله، ولتحرره من عدة معوقات موجودة يف اجلانب اآلخر 

 : 1"االنتخابات العامة". حيث ميكن أن نلخص هذه اخلطوات مبا يلي
 ريف -تفعيل انتخابات اجملالس احمللية عرب تطبيقها يف مناذج حملية )مناطق( يف  كل حمافظة حمررة )إدلب 

املنطقة اجلنوبية(، حبيث يشمل التنفيذ منطقة إدارية كاملة يف كل حمافظة من تلك  -ريف دمشق -حلب
احملافظات، وحبيث ميكن تقييم التجربة من حيث اإلجيابيات والسلبيات والصعوبات باكراً لوضع احللول قبل 

 تعميمها.
 شاركة يف ة هذه اجملالس، مبا يدفعهم إىل املاختاذ بعض اإلجراءات العملية امللموسة حبيث يشعر الناس بأمهي

انتخاهبا. كاحرتام قرارات اجملالس احمللية من قبل الفصائل، وتسليم مؤسسات الدولة ومقراهتا املتعلقة باجملال 
 اخلدمي "مدارس، مستشفيات عامة، مباين بلديات، آليات...إخل" هلذه اجملالس احمللية.

 "السلطة للشعب": املخرجات املتوقعة لتفعيل مفهوم  -3-7
بناء مؤسسات الثورة، مع منحها شرعية شعبية منتخبة: على الرغم من وجود بعض "املؤسسات الثورية السياسية"   -أ

كاالئتالف الوطين، فما يزال موقفها ضعيفاً داخلياً وخارجياً العتمادها بصورة رئيسة على االعرتاف اخلارجي، وعدم 
 بغطاء قانوين. فإجياد هذه الشرعية سيدعم موقف مؤسسات الثورة داخلياً وخارجياً،استنادها إىل شرعية شعبية داخلية 

 ويسهل شرعنتها كمؤسسات دولة بديلة عن مؤسسات النظام، ويفرض وجودها يف أية تسوية سياسية قادمة.
ا من الشعب املوجود يف استعادة ثقة احلاضنة الشعبية، وإمكانية استمالة الفئة الصامتة "احليادية": بنظر فئة ال بأس هب -ب

املناطق احملررة، مل تغري الثورة الواقع الذي كان موجود زمن النظام، من حيث سيطرة العسكريني وتغول األجهزة األمنية 

                                                           
 رقة. من هذه الو  6ينظر: ص 1
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، األمر 1على احلياة العامة، فقد سامهت بعض املمارسات اخلاطئة من قبل بعض الفصائل يف تكريس هذه الصورة
 ثوار والنشطاء الثقة بالثورة وقدرهتا على التغيري. الذي أفقد الكثريين من ال

سيساهم احرتام اإلرادة الشعبية يف املناطق احملررة يف إشعار احلاضنة الثورية والفئات "الصامتة واحليادية" بروح التغيري 
 وبالصورة اإلجيابية للثورة األمر الذي ستعود معه ثقتهم هبا تدرجيياً. 

التخفيف من الطابع العسكري يف املناطق احملررة: حيث سئم الناس من منظر السالح، وما يوحيه من شعورهم  -ج
بالضعف أمام كل من حيمله. لذلك سيساهم اختيار الناس إلدارات مدنية ُتسلم هلا مؤسسات الدولة، يف التخفيف 

ساواة والرضى عن أي قرار تتخذه هذه اإلدارات، من الطابع العسكري إلدارة املناطق، ويشعر الناس باالرتياح وامل
 ويفعل دور القانون والقضاء يف احملاسبة بعيداً عن استخدام السالح الذي يطبع اإلدارات احلالية يف العديد من املناطق. 

ري فريد، صحتسني صورة الثورة خارجياً وأمام الرأي العام العاملي بعد تشويهها من قبل النظام وداعش: بتقدمي منوذج ع -د
 يثبت للعامل الوعي الذي يتمتع به الشعب السوري، وقدرته على إدارة دولته مدنياً حىت يف أصعب الظروف. 

إجياد مرجعية شعبية: ميكن اإلحالة والرجوع إليها يف حال فرض أي حل سياسي يتناقض مع أهداف الثورة، من أجل  -ه
 رفضها، والتخلص من تبعات الضغط اخلارجي.

  

                                                           
ات الدولة، تبادر هي إىل سعلى سبيل املثال: بداًل من أن تقوم الفصائل العسكرية باخلضوع لإلرادة الشعبية واحرتام خياراهتا وتسليم ممثليها البىن التحتية ومؤس 1

دنية املؤقتة وهذا ما حدث مثاًل يف اإلدارة امل اختيار ممثلني عن الشعب، لتصبح الصورة معكوسة متامًا وكأن الشعب هو اخلاضع إلرادة الفصائل وليس العكس،
 جليش الفتح. 
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 امللحق احلادي عشر
 ايتها واستقالهلتنظيم احملاكم القضائية وتعزيز وال
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 مقدمة:
تعد احملاكم القضائية اليت نشأت يف ظل الثورة من املؤسسات الثورية القليلة اليت شهدت جناحاً تنظيمياً على مستوى القاعدة، 

 فإدراك الثوار لضرورة وجود حماكم تفصل يف املنازعات دفعهم لتكريس جهودهم لبناء هذه احملاكم ومتويلها. 

، أدى تعدد الفصائل واختالفها إىل تعدد احملاكم، حيث أصبح لكل فصيل 2214مع بداية احلراك املسلح وحىت منتصف عام
 أو جمموعة فصائل حماكم تابعة هلا بصورة أو بأخرى، وتكون قوات الفصيل ذاهتا هي القوة التنفيذية للمحاكم. 

هذا األمر مسلم حكام القضائية، فمل يكن اخلالف يوماً بني احملاكم املتعددة حول اعتماد الشريعة اإلسالمية كمرجعية قانونية لأل
 به منذ ظهور املناطق احملررة. وبالتايل كان اخلالف مرتكزاً حول نقطتني: 

 الصيغة أو الشكل الذي ستطبق من خالله الشريعة )تقنني أم من دون تقنني(. -
 املؤسسة القضائية اليت تشكل مرجعية داخل املنطقة الواحدة، واليت شكلت ميداناً للتنافس بني الفصائل يف البداية.  -

ترتب على هذا الوضع نتائج خطرية أمهها: وجود قضاة غري مؤهلني، وتدخل الفصائل يف عمل احملاكم، تعدد احملاكم من الدرجة 
 هيئة قيادية ذات سلطة حقيقية، عدم وجود مرجعية واحدة للمحاكم. ذاهتا يف املنطقة الواحدة، عدم وجود 

اجتهت األمور مؤخراً حنو التحسن من خالل بناء هيئات قضائية على مستوى احملافظة، نتيجة توافق أهم الفصائل العاملة فيها.  
 ة. لقضاء املوحد يف الغوطة الشرقياملكتب القضائي، ا -كدار العدل يف حوران، واهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة

خففت هذه اخلطوات من بعض السلبيات: كتعدد احملاكم التابعة للفصائل، ولكنها مل توجد حاًل ملشاكل مهمة أخرى منها: 
عدم وجود مرجعية واحدة للمحاكم، وعدم استقالليتها عن الفصائل، فقدان البناء التنظيمي القيادي ذي الصالحيات الواضحة، 

 ل ذلك كله فقدان القيادة السياسية اليت ميكن أن تستند هلا هذه احملاكم.وقب

إىل درجة مقبولة، وما حتتاجه حالياً هو مأسستها وربطها ببعضها  1لقد وصلت احملاكم على مستوى التشكيل والتنظيم الداخلي
اه الفصائل السياسية، وتأمني استقالهلا جتالبعض على مستوى توحيد اإلجراءات واملرجعية يف ظل عدم إمكانية تأمني القيادة 

 .2العسكرية

سرتكز الورقة على دراسة السياق التارخيي لتجربة احملاكم القضائية الشرعية يف املناطق احملررة من حيث تلمس أبرز مالمح تطورها 
ا، ومن مث إجياد احللول معرفة أسباهب)احملور األول(، مث تربز بعض املشاكل املتعلقة بتنظيم القضاء وواليته واستقالله  لتحاول 

 املناسبة )احملور الثاين(. 

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن الورقة اعتمدت بشكل كامل على معلومات أدىل هبا أشخاص فاعلون يف أهم التجارب القضائية 
  يف سوريا: حلب، ريف حلب، إدلب، الغوطة الشرقية، درعا. 

                                                           
 نقصد بالتنظيم الداخلي: تنظيم احملاكم داخلياً على مستوى التشكيل والصالحيات واهليكل اإلداري...إخل 1
ة". مقابلة ر يف مكاملة مع أحد رؤساء احملاكم، أكد على الطابع العسكري الذي يصبغ الوضع القضائي بقوله: "الفصائل ليست مالئكة، باختصار الوضع عسك 2

 . 8/3/2215مع أحد رؤساء احملاكم يف ريف حلب بتاريخ 
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 بة احملاكم الشرعيةالسياق الزمين والتارخيي لتجر   -1
لكل دولة قانون قضائي ينظم احملاكم ودرجاهتا ومهامها...إخل، يبني شروط القضاة وواجباهتم وآلية تعيينهم، وحيدد صالحيات 

 جملس القضاء األعلى ووزارة العدل، وحدود العالقة بني خمتلف األجهزة والسلطات املشاركة يف العملية القضائية. 

الطبيعي يف ظل الدولة املستقرة، فمن املؤكد أن األمر خيتلف يف املناطق اليت ختتفي فيها هذه السلطة. كما إذا كان هذا الوضع 
هو الوضع يف املناطق احملررة السورية، حيث ختضع هذه املناطق لسلطة عدة فصائل عسكرية، اليت كان من أوىل املهام امللقاة 

 على عاتقها إنشاء حماكم قضائية وتنظيمها. 

قد شهدت هذه التجربة الناشئة تطورات عدة على مستوى التنظيم واالستقالل، إىل أن وصلت إىل ما هي عليه، وميكن تقسيم ل
جتربة احملاكم إىل مرحلتني: األوىل، هي مرحلة االرتباط املباشر بالفصائل العسكرية. والثانية: هي مرحلة االجتاه حنو املأسسة 

 واالستقالل.

 املباشر بالفصائل: قضاء الفصائل العسكريةمرحلة االرتباط   -1-1
، وهي أوىل املراحل اليت مرت هبا 2213وحىت منتصف  2212امتدت هذه املرحلة منذ ظهور املناطق احملررة يف منتصف 

 وقد أخذت احملاكم يف هذه املرحلة إحدى صورتني: احملاكم الناشئة، 

ينشئ الفصيل العسكري ذاته حماكم تابعة له بصورة فعلية. جند هذه الصورة يف األعم الغالب يف املناطق اليت يكون فيها  األوىل:
 الفصيل مسيطر عليها بشكل شبه كامل، وتكون الكلمة العليا له من حيث القوة العسكرية. 

 و بلدة أو قرية. مة على مستوى حملي ضيق يشمل مدينة أتتوىل عدة فصائل عسكرية، وبالتوافق فيما بينها، إنشاء حمك الثانية:

 القوة التنفيذية. - التمويل–يف الصورتني السابقتني كانت الفصائل تتوىل بصورة مباشرة األمور التالية: تعيني القضاة 

 بنية احملاكم وعملها يف هذه الفرتة مبا يلي:  اتصفت

البنية التنظيمية البسيطة: حيث كانت غالبية القضايا تنظر من قبل هيئة قضائية واحدة، ومل يكن هنالك أي هيكل  -1
 تنظيمي أو نظام داخلي ينظم احملكمة، وإن وجد فعلى شكل أحكام متفرقة بسيطة. 

 ضعف خربة القضاة نتيجة تعيني بعضهم على أساس الوالء أكثر من الكفاءة.  -2
 يدة: فقد كان النطاق املكاين للمحكمة يقتصر غالباً على مدينة أو قرية أو جمموعة قرى متجاورة. احمللية الشد -3
غياب التنسيق بني احملكمة واحملاكم األخرى اجملاورة، باستثناء ذلك التنسيق الذي يعتمد على العالقات الشخصية  -4

 بني القضاة، أو بني الفصائل املشكلة هلذه احملاكم. 
ديد بني قوة هذه احملاكم ونطاقها اجلغرايف، لتعلق األمر بصورة مباشرة بقوة الفصيل الداعم للمحكمة، التفاوت الش -5

 فبقدر اتساع نفوذه وقوته، تزداد قوة احملكمة ويتسع نطاق اختصاصها. 
الشخصية  لضيق نطاق الدعاوى املنظورة أمام احملكمة: فكانت غالبية الدعاوى املنظورة أمام احملكمة تتعلق باألحوا -6

واملعامالت وبعض الدعاوى اجلزائية اليت يكون أعضاؤها من املدنيني. أما الدعاوى اجلزائية املتعلقة بالعناصر والفصائل 
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العسكرية، فكان يتم فض النزاع فيها عن طريق الفصيل وقياداته العسكرية، لعدم قدرة احملاكم آنذاك على تنفيذ 
 األحكام الصادرة حبقهم.

 ائل بتمويل احملاكم بصورة مباشرة. قيام الفص -9
القوة التنفيذية: هي من عناصر الفصيل أو الفصائل املشكلة للمحكمة، وإن كانت ختضع لسلطة احملكمة بعد فرزهم  -8

 إليها. 

: شعبية نهام مما تقدم، نلحظ تأثري الفصائل العسكرية الشديد على احملاكم القضائية آنذاك، وهذا أمر طبيعي ألسباب عدة
غالبيتهم  نضعف خربة العاملني يف اجملال القضائي خصوصاً وأو تعدد الفصائل العسكرية، إضافة إىل لثورة وعدم وجود تنظيم، ا

  الذين مل ميارسوا القضاء من قبل حبكم القوانني اليت كانت نافذة يف سوريا قبل الثورة.  من طلبة العلم الشرعي

 توجه حباجة إىل تطويرمرحلة التوجه حنو املأسسة واالستقالل:  -1-2
وحىت هذا الوقت، يف هذه املرحلة شهدنا تأسيس هيئات قضائية عرب اتفاق عدة فصائل وبتمويل  2213متتد من منتصف 

 ودعم منها، مستقلة عنها إدارياً. 

 اتصفت هذه املرحلة بصفات عدة أمهها: 

عيني القضاة قضائية متعددة، ووضع قواعد ت تطور البنية التنظيمية بشكل ملحوظ: شهدنا يف هذه املرحلة وجود غرف -1
وشروطهم، فضالً عن حتديد مهام هيئة احملكمة ورئيسها، وتنظيم العالقة بني احملكمة املركزية أو رئاسة املكتب القضائي 

 وبني احملاكم الفرعية. 
ئة بشكل متتابع: الطار  ومع ذلك، ال تزال بعض احملاكم تفتقد لالئحة داخلية تنظم عملها، حبيث تتعامل مع الظروف

ومن أسباب ذلك حبسب رأينا ما يلي: االفتقاد للخربات اإلدارية املتفرغة، قلة التمويل الذي أضعف العمل املؤسسي، 
عدم أمهية هذه األنظمة بسبب التدخالت العديدة واملتكررة من قبل الفصائل األمر الذي يضطر احملكمة إىل خرق 

 ها.القواعد الناظمة يف حال وجود
 ازدياد خربة القضاة، والتوجه حنو تعيني األكفاء منهم.  -2
 . توسع سلطة اهليئات على حساب حماكم الفصائل اليت بدأت ختتفي شيئاً فشيئاً حىت وصلنا إىل مرحلة اختفائها تقريباً  -3
لقضائي، ا ممارسة اهليئات ملهام متعددة إىل جانب السلطة القضائية، حيث كانت اهليئات تضم إىل جانب املكتب -4

 مكاتب أخرى خدمية وإغاثية وطبية...إخل. 
توسع نطاق الدعاوى اليت تنظرها هذه اهليئات واحملاكم التابعة هلا، حبيث أصبحت غالبية الدعاوى مبا فيها تلك  -5

 املتعلقة بعناصر الفصائل، تُنظر أمامها باستثناء املنازعات بني الفصائل العسكرية ذاهتا. 
 املكاين؛ حيث أصبح اختصاص اهليئة وحماكمها يشمل غالباً حمافظة كاملة. توسع نطاق احملاكم  -6

متيزت هذه املرحلة عن سابقتها، يف استقالل اهليئات القضائية إدارياً عن الفصائل العسكرية، يف حني بقي حال التمويل والقوة 
التنفيذية على حاله، وإن بدأنا نشهد توجهات وإشارات حنو مزيد من االستقالل، ومركزية نسبية يف القرار، وتوسع يف سلطة 

 هذا التوجه:  احملاكم، وكان من أبرز مالمح
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 . 1اختفاء احملاكم الفصائلية -1
 قلة حاالت االعتقال التعسفية من قبل الفصائل.  -2
 االجتاه حنو استقالل متويل احملاكم عن الفصائل.  -3
 هم للفصائل.ؤ إمكانية تعيني عناصر القوة التنفيذية من قبل احملكمة مباشرة، دون أن يشرتط انتما -4

هذه حملة سريعة عن تطور جتربة احملاكم الشرعية اليت طبقت يف املناطق احملررة، واليت تظهر وصوهلا إىل درجة جيدة من التنظيم 
على مستوى الداخلي، ومستوى مقبول من االستقالل. يف حني أهنا ما تزال حباجة مزيد من التنظيم على مستوى التنسيق، 

 اصات. فما هي أهم التحديات يف هذه اجملاالت؟ هذا ما سنجيب عليه يف احملور الثاين.  وتكريس االستقالل، وتوسيع االختص

 تنظيم القضاء وواليته واستقالله: أبرز التحديات واحللول -2
على الرغم من التطورات اإلجيابية اليت ظهرت مؤخراً يف جتربة احملاكم القضائية الشرعية، إال أن معوقات وحتديات متعددة ما تزال 

 تعرتض وصوهلا إىل النموذج املؤسسايت الذي نأمله. 

عانت احملاكم من انعدام التنسيق املؤسسايت بني اهليئات القضائية املنتشرة يف احملافظات احملررة، ومن اتساع سلطتها القضائية 
 لتشمل بعض املهام اخلدمية.

نزاعات بني واالختصاصات خصوصاً تلك املتعلقة بالأما على صعيد الوالية، فقد برزت حتديات متعلقة خبروج بعض الدعاوى 
 الفصائل، وبعض حاالت االعتقال اإلداري، من والية احملاكم الناشئة.

 يف حني واجه استقالل احملاكم، عقبتني متعلقتني بالتمويل وبالقوة التنفيذية وتنفيذ األحكام القضائية.

باب واقرتاح القضاء تنظيمياً واختصاصاً واستقالاًل، بغرض حبث األس سريكز هذا احملور على حبث بعض التحديات اليت تعرتض 
 ةاحللول املناسبة اليت ترتقي باحملاكم الشرعية احلالية ألن تكون بدياًل مقبواًل عن حماكم النظام البائد، لنصل إىل جتربة ثورية رائد

 تقنع حاضنتنا الثورية قبل غريها، بالتغيري احلقيقي حنو األفضل.

 حتديات تنظيم القضاء:  أبرز -2-1
 -انونية يف الدولةوهي أعلى وثيقة ق–يعد موضوع تنظيم القضاء من أهم املوضوعات القانونية يف الدول، حيث تتوىل الدساتري 

 وضع القواعد الكلية واملبادئ العامة املتعلقة بالقضاء، ويرتك للقوانني والتشريعات العادية مهمة وضع األحكام التفصيلية.

                                                           
 درعا والقنيطرة، على عدم وجود حماكم قضائية تابعة للفصائل حالياً يف -يةالغوطة الشرق -ريف حلب -حلب -أكد القائمون على القضاء يف كل من: إدلب 1

 مناطقهم، وإن وجدت فهي ضعيفة وهامشية، وال يتجاوز عددها واحدة أو اثنتني يف احملافظة الواحدة. 
 دركوش.  -عرة النعمانم -يستثىن من ذلك دور القضاء التابعة جلبهة النصرة يف حمافظة إدلب واليت بلغ عددها ثالث هي: سرمدا

 . 8/3/2215-6مقابالت مع رؤساء أهم التجارب القضائية يف سوريا 
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للهيئات القضائية الناشئة، يف حني غفل البعض عن ذلك. ولكن  1بعض القائمني على القضاء ألمهية وجود مرجعية تنظيمية تنبه
حىت الذين وضعوا قواعد تنظيمية هليئاهتم القضائية، مل يولوا اهتمامًا للتنسيق بينهم وبني اهليئات القضائية املوجودة خارج 

 مناطقهم. 

ة، التنظيمية للمحاكم، ورغبة األخرية يف بسط سلطتها على خمتلف نواحي احلياة لتكريس تطبيق الشريع جنم عن غياب املرجعية
امتداد اختصاص احملاكم لبعض املهام اخلدمية، مما أدى إىل التداخل بني سلطة احملاكم وبني عمل اجملالس احمللية املختصة 

 باألعمال اخلدمية. 

 اهليئات القضائية:غياب التنسيق املؤسسايت بني  -2-1-1
األصل الذي تسري عليه خمتلف الدول هو وجود سلطة عليا يف الدولة تشرف على القضاء تنظيميًا يصطلح على تسميتها 
"اجمللس األعلى للقضاء"، هذا األصل ال ينطبق على القضاء العادي فحسب، بل يشمل خمتلف جهات القضاء "اإلداري، 

 ل اليت تتبىن أسلوب "تعدد جهات القضاء". الدستوري، العسكري" وذلك يف الدو 

غري أن الوضع االستثنائي يف سوريا جيعل من املستحيل حالياً تطبيق هذا األصل، لذلك سنسلط الضوء على واقع التنسيق بني 
 اهليئات القضائية لنعرف إىل أية درجة وصل واإلشكاليات اليت تعرتضه، مث نبني احللول املقرتحة لذلك.

ح تنظم عملها، يف تتبىن بعض اهليئات الشرعية حاليًا قواعد ولوائلتنظيم والتنسيق بني اهليئات القضائية الناشئة: واقع ا -أ
حني أن بعضها اآلخر مل يقر حىت تارخيه أي نظام داخلي، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، وصلت بعض اهليئات إىل توحيد 

فظات سلطتها )اهليئة اإلسالمية يف إدلب، دار العدل يف درعا مثالً(، يف حني تعاين حما احملاكم املوجودة يف احملافظة الواحدة حتت
 أخرى من تعدد احملاكم املوجودة فيها )حلب(.  

م يف عدة أية حماولة مؤسساتية للتنسيق بني: احملاكم يف احملافظة ذاهتا،  احملاك -لألسف–يف مجيع األحوال مل جتر حىت تارخيه 
حمافظات. ومجيع حماوالت التنسيق اليت متت كانت بني قضاة، وجبهد فردي من أجل تذليل بعض العقبات املتعلقة بالدعاوى 

 القضايا اخلاصة بالتنظيم. ومن أهم أسباب ذلك ما يلي:  أكثر منها لتنسيق املواقف جتاه

مر الذي حالياً بدون نظام داخلي، األ -كما أسلفنا–ضعف تنظيم اهليئات القضائية ومأسستها حالياً، إذ إن أغلبها  -1
جيعل التنسيق مع بقية األطراف بدون مضمون، وحىت إذا رغب البعض باالستفادة من جتارب اآلخرين، ال يوفق 

 سبب عدم امتالكهم أية قواعد ميكن أن تفيدهم.ب
 صعوبة التواصل، وقلة اخلربات.  -2
 عدم شعور القائمني يف القضاء بأمهية التنسيق فيما بينهم.  -3
اختالف القوى العسكرية املوجودة يف حمافظة عن تلك املوجودة يف حمافظة أخرى، األمر الذي انعكس على القضاء  -4

 له. من حيث تعدد اجلهات الداعمة
 حداثة جتارب اهليئات القضائية بشكلها احلايل.  -5

                                                           
 ونقصد هبا القواعد الناظمة لتشكيل احملكمة واختصاصاهتا وعملها؛ أي القواعد اإلدارية الناظمة للمحكمة.  1
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ديثة نسبياً. فغالبيتها تعد جتارب اهليئات القضائية بالشكل احلايل، ححلول مقرتحة لتفعيل التنسيق بني اهليئات القضائية:  -ب
د أن أي حل لتفعيل قمل ميض على تشكيله أشهر معدودة، ونتيجة الصعوبات اليت ذكرناها آنفًا خبصوص قلة التنسيق، نعت

طغيان النزعات  -ؤسسيضعف اخلربة يف العمل امل -التنسيق جيب أن يأخذ بعني االعتبار احملددات التالية: تأثر القضاء بالفصائل
 احمللية.

تبني هذه احملددات بأنه يستحيل يف الوقت احلايل إنشاء جسم قيادي موحد "جملس قضاء أعلى" يشرف على اهليئات القضائية، 
 لذلك نقرتح حلوالً تنسيقية بديلة وفق التصور اآليت: 

نوصي أن يكون التنسيق على مستويني: التنسيق بقصد االندماج على مستوى احملافظة الواحدة، والتنسيق بقصد  -
 التوافق على املرجعية واألنظمة على مستوى سوريا. 

أو على األقل  توحيد املرجعية التنظيمية فيما بينها،يف ظل عدم اكتمال البناء املؤسسايت للهيئات القضائية، وأمهية  -
توحيد بعض أحكامها، نقرتح تشكيل جلنة من اهليئات القضائية إضافة إىل بعض املتخصصني وأصحاب اخلربة يف 
جمال اإلدارة، للتواصل مع اهليئات والوقوف على جتارهبا التنظيمية إن وجدت، ومن مث تشكيل رؤية عامة ملرجعية 

 ق عليها يف هذا اجملال. املتفتلك ة متفق عليها بني اهليئات القضائية، أو على األقل حتصر النقاط اخلالفية و تنظيمي
وجيب على اللجنة مباشرة عملها بأقصى سرعة، من أجل استغالل حالة استعداد اهليئات إلصدار أنظمتها الداخلية 

الفات ق حبيث نصل إىل قواسم مشرتكة. فمن الصعب حل اخلأو تعديلها، األمر الذي قد ييسر تبادل اخلربات والتواف
 والتناقضات التنظيمية بني اهليئات بعد صدورها والبدء بتطبيقها. 

ويف هذا اجملال نوصي اللجنة بتجزئة األنظمة الداخلية يف حال اخلالف، حبيث يتم تبين األحكام  املتوافق عليها 
اص عن املسائل الكربى اليت تشكل خالفاً بني احملاكم كتوحيد االسم واختص وإصدارها بصورة مشرتكة، واالبتعاد حالياً 
 احملاكم يف فض نزاعات الفصائل...إخل.

تشكيل جلنة من ممثلي اهليئات القضائية من أجل تبادل اخلربات، والتشاور بصدد األحكام القضائية األساسية  -
 واملتكررة، للوصول إىل موقف مشرتك فيها.

 ت الشرعية لألعمال اخلدمية: ممارسة اهليئا -2-1-2
ونقصد باجملالس احمللية تلك اجملالس اليت تشكل من قبل أهل املنطقة وفق آلية: االنتخاب أو التوافق أو شبه االنتخاب، إلدارة 

 .1املدينة أو البلدة على صعيد اخلدمات، وهي تتبع لوزارة اإلدارة احمللية يف احلكومة املؤقتة

فنقصد هبا يف هذه الفقرة: الكيانات واألجهزة اليت شكلتها الفصائل العسكرية لتويل سلطة القضاء يف أما اهليئات الشرعية 
املناطق احملررة، إضافة إىل تقدمي خدمات عامة للناس، مثل اهليئة الشرعية يف حلب "سابقاً"، واهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق 

 يش الفتح. ، إدارة مدينة إدلب التابعة جلاحملررة يف إدلب

                                                           
 ينظر: الالئحة الداخلية للمجالس احمللية.  1
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كل اهليئات كانت العالقة بني الطرفني متوترة خصوصًا يف بداية تشواقع العالقة بني اجملالس احمللية واهليئات الشرعية:  -أ
. حيث اعتقدت الفصائل 1( وهي الفرتة اليت ظهرت فيها اجملالس احمللية2213إىل منتصف عام 2212الشرعية )أواخر عام

لية هي مشروع خارجي لقطف مثرة جهادهم، وسحب احلاضنة الشعبية منهم، لذلك بادرت إىل تشكيل العسكرية أن اجملالس احمل
يم لاهليئات الشرعية ومنحتها القوة الالزمة للقيام باملهام املنوطة هبا، خصوصاً القضاء واخلدمات العامة كتأمني الكهرباء واملياه والتع

 . 2احمللية وعرقلة أعماهلاوالنظافة ....إخل، وعملت على هتميش اجملالس 

باملقابل، نظرت اجملالس احمللية إىل هذه اهليئات على أهنا صورة من صور االستبداد الذي يرفض فكرة وجود جمالس حملية منتخبة 
المتالكها و  إلدارة شؤون املناطق احملررة. ولكنها كانت مقتنعة بأمهية التعامل والتنسيق معها نظراً للثقة اليت حتظى هبا بني الناس،

 القوة التنفيذية اليت تفتقدها اجملالس.

باتت بعض اهليئات الشرعية مؤخراً على قناعة تامة بأهنا غري قادرة مبفردها على سد احتياجات الناس، بسبب ضعف التمويل 
منهجة اليت اتبعها النظام  املوازدياد اخلدمات اليت حيتاجها الناس يف املناطق احملررة يف خمتلف اجملاالت والناتج عن سياسة التدمري

ضد مناطق املدنيني. فبادرت اهليئة الشرعية حبلب يف خطوة متثل مفتاحاً لتطوير العالقة مع اجملالس احمللية، إىل حل مجيع مكاتبها 
، خلدميةماهلا ا. يف حني ما تزال اهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة يف حمافظة إدلب متارس أع3باستثناء املكتب القضائي

  وكذلك اإلدارة املدنية جليش الفتح يف إدلب. 

يف الوقت احلايل، يبدو أن الطرفني قد وصال إىل قناعة بأنه ال ميكن لطرف مبفرده إدارة املناطق احملررة مهما بلغت إمكانيته، 
العمل بني الطرفني حتقق  رتكة لتنسيقوالبد من تضافر اجلهود بني اجلميع لتحقيق ذلك، ولكن التحدي يتمثل يف إجياد صيغة مش

 . 4مصلحة الثورة بغض النظر عن مصلحة أي من الطرفني

 احللول املتقرحة لتنظيم العالقة بني اجملالس احمللية واهليئات الشرعية: -ب

 يبدو أننا أمام صيغتني لتنظيم العالقة بني اجملالس احمللية واهليئات الشرعية، مها: 

اختصاص اهليئات الشرعية مبمارسة العمل اخلدمي املدين إىل جانب العمل القضائي. على الرغم من اجيابية  الصيغة األوىل:
هذه الصيغة واملتمثلة يف وجود قوة على األرض تدعم العمل اخلدمي، فإن هلا سلبيات كثرية لعّل من أمهها: وجود جهتني تقومان 

                                                           
يف حوران، حيث هنالك تناغم وتوافق بني الطرفني، إذ ختتص اهليئة الشرعية )دار العدل حالياً( بالقضاء، يف حني خيتص جملس هذا األمر ال ينطبق على الوضع  1

 احملافظة واجملالس احمللية بتقدمي اخلدمات. 
كون مقراً نو بعد جتهيزه من اجمللس احمللي ليمن هذه األعمال على سبيل املثال: ما قامت به اهليئة الشرعية يف حلب من حماولة مصادرة كراج حجز حي هنا 2

. 2/5/2213، زمان الوصل، اعتصام ودروع بشرية ملنع استيالء اهليئة الشرعية على الكراج يف حلب، ينظر: خرب صحفي: 2/5/2213للدفاع املدين بتاريخ 
عناصر "اهليئة الشرعية" تعتدي ، ينظر: خرب صحفي: 28/3/2213الشرعية يف حلب باالعتداء على أحد أعضاء اجمللس احمللي بتاريخ وقيام أحد أعضاء اهليئة 

 . 28/3/2132، موقع عكس السري، على عضو جملس حملي يف حلب
 . 23/7/2214، موقع عنب بلدي، هبدف "توحيد القضاء"... اهليئة الشرعية حتل مجيع مكاتبهالالطالع على البيان، ينظر: خرب صحفي:  3
وصول إىل صيغة لنود اإلشارة هنا إىل العديد من احملاوالت اليت جرت لتوحيد اجمللس احمللي يف حمافظة حلب مع اهليئة الشرعية، ولكنها فشلت بسبب عدم ا 4

 مشرتكة ترضي الطرفني. 
جهات النظر، وصواًل ني، وما تزال اللجنة تعمل على تقريب و كما عهدت الندوة التشاورية الثانية إىل هيئة الشام اإلسالمية مبهمة تشكيل جلنة للتوفيق بني اجلهت

 إىل اقرتاح حلول جيدة ومقبولة على صعيد تنظيم العالقة بني الطرفني.  

https://zamanalwsl.net/news/38051.html
https://zamanalwsl.net/news/38051.html
http://aksalser.com/?page=view_articles&id=fbcad2b75e07195442f1a1071a3408c8
http://aksalser.com/?page=view_articles&id=fbcad2b75e07195442f1a1071a3408c8
http://aksalser.com/?page=view_articles&id=fbcad2b75e07195442f1a1071a3408c8
http://enabbaladi.org/archives/19815
http://enabbaladi.org/archives/19815
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مي تنافس، فضالً عن أن اهليئات ذاهتا مل تستطع سد احتياجات العمل اخلدبالعمل ذاته مع ما سيرتتب على ذلك من تعارض و 
بسبب نقص التمويل وقلة الكفاءات املوجودة لديها يف هذا اجملال، واملرونة الضعيفة، إن مل تكن املعدومة، لدى اهليئات الشرعية 

نشاء جهاز سية، وهو أمر ضروري ألية جهة تريد إجتاه االعرتاف باالئتالف الوطين أو أية جهة سياسية معتربة أخرى كمظلة سيا
 حكم حملي، وتأثر مسعة القضاء مبستوى اخلدمات اليت تقدمها اهليئة، مما قد يقلل من هيبته أمام الناس. 

 وهي نابعة يف فكرة التخصص، ومطبقة حالياً يف حمافظة درعا، حيث ختتص اهليئات الشرعية بالقضاء فقط مع الصيغة الثانية:
، وتتخلى عن باقي االختصاصات اخلدمية حلساب 1يتضمنه ذلك من إشرافها الكامل على عملية تشكيل اجملالس احملليةما 

اجملالس احمللية. هذه الصيغة تتاليف سلبيات سابقتها، وحتقق اجلانب اإلجيايب وأمهه تكريس فكرة "السلطان للشعب" اليت جيب 
 أن نقنع الناس هبا. 

 القضاء: أبرز حتديات والية  -2-2
تعرف الوالية القضائية بأهنا: "إسناد وظيفة الفصل يف املنازعات إىل هيئة ذات تكوين قضائي مستقل لتتوىل الفصل فيها وفق 

 .2إجراءات حمددة"

فوالية القضاء يف الشريعة اإلسالمية عامة وشاملة. إذ خُتضع مجيع املنازعات اليت تنشأ يف اجملتمع اإلسالمي لوالية القاضي 
 . 3املسلم، فال توجد خصومة من دون قاض يف الشريعة اإلسالمية

هذا هو األصل الذي جيب أن يسري عليه القضاء، فهل تطبق الفصائل )على اعتبارها اجلهة اليت تؤسس احملاكم( ومعها اهليئات 
 القضائية هذا األصل؟ 

العكسريني ج من والية هذه احملاكم، األوىل، وهي اخلاصة بمن خالل حبثنا واستقصائنا، تبني لنا أن مثة نوعني من املنازعات ختر 
 )عالقة العنصر بفصيله، وعالقة الفصائل مع بعضها البعض(، الثانية: القضايا األمنية وقرارات االعتقال. 

 خروج املنازعات العسكرية البحتة من والية اهليئات القضائية:  -2-2-1
ئد اجليش، طبيعياً متخصصاً؛ ألنه غري خاضع للسلطة العسكرية املمثلة يف قا يف الشريعة اإلسالمية، يعد القضاء العسكري قضاءً 

وتقتصر واليته على نظر اجلرائم املرتكبة من ِقبل العسكريني؛ وُيشرتط يف قضاته الصفات اليت تتطلبها الشريعة يف أي قاِض 
 . 4عادي

                                                           
 5رقم  حملليةامنحت غالبية قوانني االنتخابات السلطة القضائية سلطة اإلشراف على عملية انتخاب اجملالس احمللية، مبا فيها القانون السوري للمجالس  1

 . 2214لعام
 .285د.أمحد مليجي، حتديد نطاق الوالية القضائية واالختصاص القضائي )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون تاريخ، ص 2
ه، دار الفكر، دمشق، الطبعة ، د.وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلت14م، ص2222هـ/1422د.امساعيل البدوي، نظام القضاء اإلسالمي، جامعة األزهر،  3

 (.8/5744، )1779الرابعة، 
، حممود بن حممد بن عرنوس، تاريخ القضاء يف اإلسالم، مكتبة الكليات 393-392يُنظر: د.امساعيل البدوي، نظام القضاء اإلسالمي، مرجع سابق، ص 4

 .122األزهرية، بال تاريخ، ص
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يساً وهو: االستقالل،  يعد قضاء طبيعياً الفتقاده ركناً رئبتطبيق شروط القاضي الطبيعي وقواعده على قضاء الفصائل، جند أنه ال
 قضاة.  اسم ، وإن كان يطلق عليهملديهحيث أن قضاة الفصيل هم عناصر 

تعد اهليئات القضائية الشرعية جهات قضائية معتربة، وبالتايل جيب أن مينح هلا االختصاص بنظر كافة املنازعات مبا فيها تلك: 
 ت بني العنصر وفصيله، وبني الفصيل وآخر. املتعلقة باملنازعا

على الرغم من توسع اختصاص اهليئات ليشمل نظر غالبية الدعاوى سواء املتعلقة بالعسكريني )عناصر الفصائل( أو املدنيني، 
 بقي نوعان من املنازعات ال ينظران أمام القضاء، مها: 

املنازعات اخلاصة بعالقة العناصر العسكرية مع الفصائل التابعة هلا. وتسند مهمة الفصل فيها إىل القضاء الداخلي  -
للفصيل. من أهم األسباب اليت تدفع الفصائل الستثناء هذه املنازعات من اختصاص اهليئات القضائية، هي: 

خل سرعة اإلجراءات املتخذة داو عليها اآلخرون، اعتبار العالقة بني الفصيل وعناصره خاصة ال جيب أن يطلع 
 قدرة الفصيل على تقدير األمور يف هكذا قضايا أكثر من القضاء.  و قضاء الفصيل، 

املنازعات اخلاصة بعالقة الفصائل مع بعضها البعض، وهذه إىل اآلن مل تتفق الفصائل على آلية حللها، وإن كان يف  -
من أسباب رفض بعض الفصائل لفكرة إنشاء حمكمة متخصصة بنظر هذه معظم احلاالت يلجأ إىل التحكيم. و 

املنازعات ما يلي: رغبة بعض الفصائل يف عدم االلتزام مبحكمة من هذا النوع لتمرير بعض احللول اليت ترغب هبا، 
ضعف  ة إىلضافإ عدم امتالك احملاكم لقوة تنفيذية قادرة على مواجهة فصيل بأكمله يف حال امتناعه عن التنفيذ،و 

 ثقة بعض الفصائل بقدرة احملاكم املوجودة على حل هكذا نزاعات معقدة. 

إذا كان مربراً يف السابق خروج هذه املنازعات نتيجة ضعف اهلياكل القضائية وسلطتها، فالبد من التفكري حالياً بآليات عملية 
عات إىل والية القضاء. قد ال يكون هذا األمر متاحاً، ولكن منها: زيادة القوة التنفيذية للمحاكم مثاًل إلعادة نظر هذه املناز 

 جيب العمل عليه.

تنشئها باحملاكم اليت  ةغري واثق تإذا كان اقتنع الفصائل بأهنتلعل بداية احلل تكمن يف تعزيز سلطة احملاكم وواليتها، حبيث 
 !!!!.الشعب الثقة هباللفصل يف منازعاهتم )مع عناصرهم ومع الفصائل األخرى(، فكيف يطلبون من 

 مما تقدم نوصي مبا يلي:

بالنسبة للمنازعات بني الفصائل وعناصرها: منح احملاكم املوجودة حاليًا سلطة الفصل يف هذه املنازعات ومن أجل  -1
مراعاة واقع الفصائل حالياً، نقرتح وجود مندوب دائم لدى احملكمة عن كل فصيل لكي يشرح وجهة نظر الفصيل، 

ابة وكيل عنه )احلل مطبق يف القضاء املوحد(، وتشكيل غرفة قضائية داخل كل حمكمة وتعمل بامسها، ويكون مبث
 متخصصة يف مثل هذه املنازعات وال مانع أن تشكل يف البداية بالتوافق بني الفصائل. 

اهليئة أو احملكمة  مبالنسبة للمنازعات بني الفصائل: املهم حاليًا هو وجود غرفة قضائية أو هيئة قضائية تعمل باس -2
املوجودة يف احملافظة، مع إعطاء الفصائل فرصة للتوافق على تشكيلها وآلية عملها، حبيث يكون لدينا هيئة قضائية يف  

 كل حمافظة أو جبهة )حسب وضع الفصائل( ختتص فقط بنظر املنازعات بني الفصائل.
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القضاء،  نسبة هلذه املنازعات، وإخضاع الفصائل لسلطةنعتقد أن هذا احلل قد يكون بداية لتكريس احلل القضائي بال
ألنه يؤكد على وجود قضاء بدالً من فكرة التحكيم اليت غالباً ما تلجأ الفصائل إليها، ويؤكد سلطة احملكمة ولو امسياً، 

ة، يويكون هامش الفصائل يف اختيار األشخاص واآلليات. إضافة إىل ذلك يراعي الطابع احمللي للمحاكم احلال
 فالشخصيات وطالب العلم املؤثرون والذين حيظون بثقة الفصائل خيتلفوا من منطقة إىل أخرى.

 وحالياً تعكف دار العدل يف درعا إىل إنشاء مثل هذه اهليئة أو الغرفة القضائية.  

 االعتقال واحملاكمة خارج سلطة اهليئات القضائية:  -2-2-2
طة صلحة الدولة واحلفاظ على أمنها وسالمتها إىل إنشاء حماكم استثنائية مرتبحبجة حتقيق م -يف حاالت الطوارئ–تلجأ الدول 

بوجود هذه احلاالت. وقد يرتافق مع تطبيق حالة الطوارئ وجود منظومة من القوانني االستثنائية، املوضوعية واإلجرائية، اليت يُناط 
 هبذه احملاكم تطبيقها.

يا بطريقة ضعاً استثنائياً نتيجة غياب سلطة الدولة، ومع ذلك نرى تعامالً مع بعض القضامتثل احملاكم واهليئات القضائية احلالية و 
استثنائية من االستثناء، من أمهها: القضايا األمنية كتلك املتعلقة بالتعامل مع النظام أو مع داعش، إذ غالباً ما تلجأ الفصائل 

 القضائية.ومكاتبها األمنية إىل االعتقال واحملاكمة خارج اهليئات 

السرية الشديدة اليت و يف الفصائل لتربير ذلك، أمهية هذه القضايا للمحافظة على الثورة من االخرتاق، املسؤولون ومما قد يسوقه 
 التعامل فشل القضاء يف أكثر من مناسبة يف إضافة إىل حتتاجها هذه القضايا األمر الذي ال يتوفر يف حال نظرها أمام القضاء،

 . 1احلازم مع مثل هذه القضايا

إذا كانت الفرتة السابقة على نشوء اهليئات القضائية احلالية شهدت حاالت اعتقاالت كثرية خارج سلطة احملاكم، وإصداراً 
هات القضائية، وإعادة هذه القضايا إىل والية اجل لألحكام وتنفيذها من قبل الفصائل وقادهتا. فالبد حالياً من إيقاف هذا التوجه،

 مع االعرتاف بالطابع اخلاص واالستثنائي للتعامل مع هذه القضايا األمنية. لذلك نقرتح احلل اآليت: 

يسمح للفصائل املشكلة للمحكمة باعتقال األشخاص الذين تشري أدلة قوية لتعاملهم مع بالنظام أو أية جهة عدوة  -
وثورته، على أن يطلب من رئيس النيابة العامة املوافقة على متديد االعتقال خالل شهر كحد أقصى للشعب السوري 

 من تاريخ االعتقال.
 بعدها إىل احملكمة املختصة.  2ال جيوز أن تتجاوز مدة االعتقال ستة أشهر، حتال القضية -

ضوع األمين )السرية، والسرعة( وبني ضرورة خ نعتقد أن هذا احلل يوفق بني مصلحة الثورة من حيث محاية متطلبات العمل
 عملية االعتقال واحملاكمة مهما كانت لسلطة القضاء. 

                                                           
 عا استثناء القضايا األمنية من إذن القضاء باالعتقال، ولكن طلبها رفض. طلبت جبهة النصرة لدى تأسيس دار العدل يف در  1

 .12/3/2215مكاملة مع رئيس دار العدل يف درعا عرب السكاييب، تاريخ 
 هذا النص ال يشمل األسرى التابعني للنظام أو لداعش مثاًل.  2
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 أبرز حتديات استقالل القضاء:  -2-3
يُقصد باستقالل القضاء بأنه: "قاعدة تنظم عالقة السلطة القضائية بغريها من سلطات الدولة، قائمة على أساس عدم التدخل 

ة يف أمور القضاء، وذلك بإعطائه سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات". وهذا املعىن هو من قبل باقي سلطات الدول
الذي نقصده يف هذه الدراسة والذي يتميز عن استقالل القاضي، إذ إن املفهوم األخري يعين جترد القاضي ونزاهته وعدم خضوعه 

 ألي تأثري.

ليت القضائية، فهذا يعين استقالل احملاكم القضائية عن الفصائل العسكرية اإذا طبقنا هذه القاعدة على الوضع احلايل للمحاكم 
تعد بصورة أو بأخرى السلطة التنفيذية أو القوة التنفيذية. ومن مظاهر استقالل القضاء عن السلطة التنفيذية، استقالل متويل 

 هاتني القضيتني تباعاً. القضاء عن السلطة التنفيذية، واحرتام األحكام القضائية وتنفيذها. وسنناقش

 متويل الفصائل للقضاء:  -2-3-1
إذا أردنا من القضاء أن يقول كلمة احلق ويطبقها على احلاكم قبل احملكوم، فيجب علينا أن نضمن له استقرارًا مالياً، يكون 

 بعيداً عن أي هتديد أو وعيد ميكن أن يستخدم للضغط عليه.

قضائية تثري قضية التمويل تساؤالً حول تأثريه على استقالل اهليئات القضائية، فقد اتضح التأثري السليب متويل الفصائل للهيئات ال
سلباً على استقالهلا. فعلى الرغم من إعطاء اهليئات استقالاًل إدارياً، أبقت قضية التمويل الباب مفتوحاً أمام الفصائل للضغط 

 بصورة مباشرة.   على اهليئات ولو

. نعتقد أن هذه ةوقد ظهرت يف املرحلة األخرية حتويل جزء من عائدات معرب باب اهلوى إىل اهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملرر 
 اخلطوة وعلى الرغم من أمهيتها يف تكريس مصادر التمويل الذاتية لدعم املؤسسات الثورية الناشئة، فإهنا باملقابل ال حتقق شيئاً 

 على صعيد االستقالل ألن املعرب يتبع باألساس لفصائل مشاركة يف إدارة اهليئة، وتستطيع يف أي وقت إيقافه. 

ومع ذلك يبقى خيار التمويل عن طريق املصادر احمللية الوطنية ولو كانت تابعة للفصائل أقل سوءاً من متويلها املباشر من قبل 
اً فكرة حق احملاكم الناشئة, كمؤسسات ثورية, بنسبة من مصادر متويل الدولة السورية. الفصائل, ألن هذا األمر يكرس ولو امسي

ميكن تدعيم هذه الفكرة مع الوقت حبيث تنظم العالقة بصورة دائمة بني إدارات هذه املصادر وبني املؤسسات الثورية, ولكن 
 األمر يتعلق بصورة مباشرة بوضع الفصائل وموقفها من ذلك.  

ول اجلديدة املمكنة فتتمثل يف أمرين: تأمني التمويل من مصادر مستقلة )من الداعمني مثالً( أو بناء مشاريع استثمارية أما احلل
ميكن أن تدر أموااًل على اهليئة. وهذا اخليار األخري على الرغم من سلبياته اليت ميكن أن تؤثر على هيبة القضاء، يبقى أخف 

 صائل، اليت قد تودي باستقالله.ضرراً من بقاء التمويل بيد الف
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 عدم تنفيذ األحكام القضائية من قبل الفصائل: -2-3-2
أن طبيعة السلطة التنفيذية مكنتها من الطغيان على السلطتني األخريني خاصة السلطة القضائية؛ ألن السلطة التنفيذية هي اليت 

 . 1لقوة التنفيذيةتتوىل، غالباً، تصريف شؤون السلطة القضائية وتنفيذ قراراهتا، ومتلك ا

إذا كان هذا الوضع يف ظل الدول ذات األنظمة والبنيان القانوين، فكيف هو احلال يف ظل ما تعيشه الثورة من انتشار السالح 
 وتعدد الفصائل؟

ة واملؤثرة، عانت احملاكم بداية من ارتفاع نسبة عدم تنفيذ األحكام على الفصائل العسكرية نتيجة افتقادها للقوة التنفيذية الكبري 
وتعدد الفصائل والكتائب واجملموعات املسلحة. حيث ارتبط تنفيذ األحكام بقوة احملكمة وشوكتها، ومبشاركة الفصيل يف تأسيس 

 احملكمة؛ فالفصيل املساهم يف تشكيل احملكمة يلتزم بأحكامها أكثر من غريه.

ان كثرية جعلت الفصائل ذات الشوكة قليلة مقارنة مبا ك  حالياً، ونتيجة الظروف العسكرية اليت شهدت احتادات واندماجات
 الوضع عليه سابقاً، الحظنا اضطراداً يف تنفيذ األحكام ألسباب عدة أمهها: 

رغبة قادة الفصائل يف تنفيذ األحكام الصادرة عن اهليئات القضائية من أجل حتسني صورة الفصائل واهليئات القضائية  -1
 ضية عدم التزام الفصائل بأحكام احملاكم اليت ال تنفذ إال على الضعيف. على حد سواء، بعد ان شاعت ق

 ازدياد قوة احملاكم نتيجة وجود أكثر من فصيل داعم هلا. -2
مراعاة التوازن بني الفصائل: فالفصيل الذي يصدر حكم قضائي حبقه جيد نفسه حمرجاً من عدم التنفيذ أمام الفصائل  -3

 األخرى. 

ين احملاكم من عدم التزام الفصائل بتنفيذ األحكام الصادرة حبقها وإن بنسبة ضئيلة، لذلك البد من ومع ذلك، فال تزال تعا
 البحث عن آليات جديدة لزيادة نسبة تنفيذ األحكام، منها:

جلوء احملكمة إىل أسلوب هتديد الفصيل غري املنفذ للحكم القضائي بقوة الفصائل األخرى الداعمة للمحكمة، صحيح  -1
الطريقة جنحت إىل حد كبري يف إلزام الفصيل املمتنع أو املماطل بتنفيذ األحكام القضائية، ولكن كان هلا أثر أن هذه 

 سليب على هيبة احملكمة.
 استخدام الضغط اإلعالمي والشعيب على الفصيل، من خالل تكريس بعض األقالم املعروفة من أجل ذلك.  -2

 خامتة:
اً من : عانت الناس سابقاً ويف ظل النظام اجملرم كثري -قضاة وفصائل–مني على القضاء كلمة أخرية وهي نصيحة لإلخوة القائ

فساد القضاء وخضوعه للمؤسسات األمنية والعسكرية، وإذا أردنا تغيري هذه الصورة وإرضاء اهلل عزوجل قبل الناس وحاضنتنا، 
مؤسسات من ملك  ذلك من اعتبار اهليئات القضائية احلالية فإنه البد من االنتقال إىل مرحلة التفكري بعقلية الدولة مبا يقتضيه

                                                           
 .195،  ص1784سالمي، رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، كلية احلقوق، د.يس عمر يوسف، استقالل السلطة القضائية يف النظامني الوضعي واإل 1
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للشعب السوري وثورته، إضافة إىل تقدمي تنازالت بقصد التنظيم والعمل املؤسسايت بعيدًا عن احلزبية والفصائلية واحملاصصة، 
 إىل ذلك.  ما يدفعهم من العزم واإلرادة واإلخالصلدى الثوار ونعتقد أن 
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 مقدمة: 
مع كل تقدم للثورة يكثر احلديث لدى املتابعني واحملللني عن اقرتاب سقوط النظام، وضرورة أن يبدأ الثوار بتجهيز أنفسهم لليوم 

 التايل. 

ال شك بأن كل خطوة خيطوها الثوار يف تنظيم أنفسهم أثناء هذه املرحلة، باجتاه بناء مؤسسات دولة باحلدود الدنيا، ستسهل 
 عليهم إجياد احللول لتحديات املرحلة اليت تلي سقوط النظام. 

ها يف بيان موقع الثورة يت تربز أمهيتحناول يف هذه األسطر بيان أبرز التحديات اليت ميكن أن تواجه الثورة عقب سقوط النظام، وال
من إجياد بديل للنظام احلايل، مما يدفع الدول والفئات الصامتة وحىت املؤيدة للنظام إىل التخلي عنه مبا يساعد يف التسريع من 

 عملية إسقاط النظام.  

التفكري باحللول  لثوار حبجمها، مبا حيفزهم علىتطرح هذه الورقة املختصرة عناوين عامة ألبرز هذه التحديات إبرازاً هلا، وإشعاراً ل
 املناسبة هلا اعتباراً من اآلن، وذلك من دون أن تشخصها وتبني أسباهبا وتطرح حلوالً هلا. 

 فالغاية من الورقة فقط طرح أسئلة متعلقة بالتحديات اليت سيواجهها الثوار يف اليوم التايل من دون اإلجابة عليها. 

 ىل أربعة جماالت: سياسية وعسكرية وقضائية واجتماعية اقتصادية، نعرضها تباعاً. قسمنا التحديات إ

 التحديات السياسية:  -أوالا 
ريون جملساً على األغلب سيشكل العسك انفراد العسكريني بالسلطة السياسية، ورفض مشاركة السياسيني فيها: .1

 يضمهم، يعرتفون به كسلطة للبالد، ستكون املشكلة يف ذلك هي يف اعرتاف الدول به والتعامل معه.
ية فثمة مزاج عام لدى العسكريني بفرض بعض اخليارات السياس استخدام السالح حلسم بعض القضايا السياسية: .2

 احلريات ...إخل عن طريق السالح. مثل النظام االنتخايب وقضية احلقوق و 
يتم لقد استقدم النظام آالف املرتزقة األجانب للدفاع عنه، فكيف س التعامل مع املرتزقة وتنظيمات الدفاع الوطين: .3

 التعامل معهم؟ هل سيتم اعتبارهم جمرمني؟ أم هل سيكونون جزء من صفقة إقليمية؟ 
تم جزء من جيش النظام احلايل؟ أم سيعدون كيانات منفصلة عنه يوبالنسبة لعصابات الدفاع الوطين، فهل سيعدون 

 التعامل معها وفق معايري خمتلفة؟ 
وهذه من القضايا الشائكة اليت حتتاج إىل حلول مقبولة، خصوصاً وأن تبين خيار إعادة  التعامل مع قضية املهاجرين: .4

ضمن البالد سيسبب مشاكل أمنية داخلية  املهاجرين إىل بلداهنم، قد يفضي هبم إىل السجون. كما أن تركهم
 وخارجية. 

 بعد التعديل؟ أم ننشئ وثيقة دستورية جديدة؟ 1752هل نتبىن دستور  النظام الدستوري الناظم للمرحلة االنتقالية: .5
ن م يف املرحلة االنتقالية، ما هو املوقف من األقليات على الصعيد السياسي التعامل مع األقليات سياسياا وإدارياا: .6

حيث احلقوق والواجبات؟ وما هو دورهم يف احلياة العامة واإلدارة خصوصاً مع وجود قوي هلم يف مناطقهم )األكراد، 
 الدروز، العلويني(؟
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تخايب تعد هذه القوانني أساس احلياة السياسية يف الدولة، وتبين النظام االن وضع النظام االنتخايب واحمللي واألحزاب: .9
 يف املرحلة االنتقالية سيرتتب عليه حتديد شكل الدولة وأسسها يف الفرتة القادمة.واحمللي واألحزاب 

جيب سن القوانني اليت من شأهنا عدم عودة كبار املوظفني والسياسيني يف نظام األسد هل  قوانني العزل السياسي: .8
 ؟إىل احلياة السياسية والعامة يف الدولة اجلديدة

 ألمن: حتديات تنظيم اجليش وا -ثانياا 
ه البلد بعد لعل هذه من أهم التحديات اليت ستواج تفرق الفصائل وحالة التنازع فيما بينها يف حال سقوط النظام: .1

سقوط النظام يف ظل تفرق الفصائل وتعددها بتعدد املناطق والرؤى السياسية املوجودة على الساحة. يزداد األمر 
 تعقيداً مع وجود تركيز على الروح الفصائلية. 

رض تربز أمهية هذه األماكن يف أن من يسيطر عليها سيف السيطرة على خمازن األسلحة ومقرات الدولة يف العاصمة: .2
وجوده وسيطرته يف أية سلطة قادمة، لذلك ستنشب نزاعات بني الفصائل عليها، وقد يتطور األمر إىل االقتتال 

 الداخلي بينها بعد سقوط النظام. 
شيات يف ظل اهنيار فكرة اجليوش على مستوى املنطقة وانتشار امللي لسوري املستقبلي:دمج الفصائل يف اجليش ا .3

ل السورية سلطة الدولة، مثة قناعة لدى العديد من الفصائيف مقابل والتنظيمات العسكرية العابرة للحدود واليت تقف 
احلالية بضرورة حمافظتها على سالحها خارج سلطة الدولة، ووضع اشرتاطات لتسليم السالح، تصل يف بعض األحيان 

 التعجيز.  حدإىل 
لدرزية، اليت كان امثل املليشيات الكردية و  التعامل مع املليشيات والعصابات الطائفية ذات التوجه االنفصايل: .4

 موقفها من الثورة ضبابياً، واليت ركزت على تشكيل مناطق حكم ذايت للمناطق اليت تسيطر عليها. 
إشكالية هذه الفصائل عدم اعرتافها باحلدود املوجودة، وعدم اعرتافها بأية  التعامل مع الفصائل العابرة للحدود: .5

 ولو أدى ذلك إىل املواجهة املسلحة. سلطة تأيت ال توافق مبادئها األيديولوجية حىت 
: ال ميكن وضع مجيع العناصر ضمن سلة واحدة ومعاملتهم كمجرمني، التعامل مع عناصر اجليش واألمن السابقة .6

إذ سيرتتب على ذلك، دفعهم إىل خيارات أخرى كما حدث يف العراق عندما مت حل اجليش العراقي، وانضم غالبية 
د االنتقام. لذلك البد من التفكري بآلية ووسائل للتعامل مع هذه العناصر ومعاقبة عناصره إىل تنظيم داعش بقص

 القيادات والعناصر ظاهرة اإلجرام وتسريح وتعويض األقل درجة وهكذا. 

 حتديات تنظيم القضاء:   -ثالثاا 
ار على ضرورة حل و هناك شبه إمجاع بني الث عدم الثقة بالنظام القضائي احلايل، وتشتت القضاء الثوري وضعفه: .1

اجلهاز القضائي احلايل للنظام بسبب تعارضه مع الشريعة وفساده وعدم استقالله، ولكن لألسف مل تستطع اهليئات 
الشرعية يف غالب األحيان إجياد بديل جيد ميكن أن حيل حمل هذا اجلهاز القضائي. عدم اعرتاف الثوار بالنظام 

أن  ، وعدم اتفاقهم على بديل له، جيعل الثورة أمام حالة فراغ تنظيمي ال ميكنالقضائي احلايل الذي يسري عليه النظام
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تستمر الدولة فيه بعد سقوط النظام. مجيع اخليارات املتاحة ستكون صعبة نتيجة حالة التفرق والتشتت اليت تعاين 
 منها الثورة على صعيد اهليئات القضائية.

حمل  يف اليوم التايل هو وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ميكن أن حتلوبالتايل فإن التحدي األبرز الذي سيوجهنا 
 اجلهاز القضائي احلايل. 

هذه القضية ستثري إشكالية أخرى وهي: مستقبل قضاء النظام مبختلف ختصصاته العادية واإلدارية والدستورية، وآلية 
ة لبعض سيتم االحتفاظ باجلهاز مع إعادة هيكلالتعامل معه. هل سيتم حل كل اجلهاز وتسريح العاملني فيه؟ أم هل 

 القطاعات كالقضاء اجلنائي واملدين مثاًل؟  
ية اليت يتعلق هذا األمر بالضرورات األمنصعوبة إحصاء السجون مبا يف ذلك السجون التابعة للمحاكم الشرعية:  .2

ود إحصاء للسجون . فعدم وجة عليهمباهلروب من تنفيذ العقوبات املفروضتتطلب معاقبة اجملرمني وعدم السماح هلم 
املوجودة سواء لدى النظام أو لدى الثوار، وانتشار السجون السرية سيؤدي إىل هروب اجملرمني اخلطرين الذين قد 

 يشكلوا هتديداً لألمن يف املرحلة االنتقالية )ما حدث بعد حترير إدلب منوذجاً(.  
لتايل من أهم التحديات األمنية اليت تواجه الثوار يف اليوم ا السالح:تزايد احتمال وقوع اجلرائم اخلطرية، وانتشار  .3

 بسط األمن يف ظل انتشار السالح بيد املدنيني، مما يزيد من معدالت اجلرمية. 
 الصورة اليت حتتاج الثورة يف اليوم التايل لتغيري نقص الشرعية وضعف ثقة اجلمهور يف النظام القضائي الثوري: .4

 تعيشها م عن فساد القضاء، وبدائية التجربة القضائية الثورية اليت طاملا مت تربيرها باحلالة االستثنائية اليتارتبطت بأذهاهن
 الثورة. ضعف ثقة اجلمهور والعامة بالقضاء سيدفعهم إىل طرق بديلة لتحصيل حقوقهم عن طريق السالح أو االنتقام. 

جيب اختاذ إجراءات حالية من أجل توفري غطاء شرعي  ذلك:منح الشرعية للمحاكم الثورية القائمة، ومتطلبات  .5
للمحاكم الثورية والشرعية القائمة، من أجل فرضها يف اجلهاز القضائي القادم. ال ميكن للمحاكم يف حالتها هذه  
 اكسب الشرعية القانونية اليت تؤهلها ألن تكون جزء من مؤسسات الدولة القادمة، لذلك البد من تطويرها وحتديثه

 ابتداء من اآلن. 
لذلك البد من التفكري جدياً بكيفية االستفادة من الكوادر احلالية، وإحداث كوادر  قلة الكوادر القضائية املؤهلة: .6

 جديدة مؤهلة تأهيالً علمياً. 

 التحديات اخلدمية واالقتصادية واالجتماعية:  -رابعاا 
 تأمني اخلدمات األساسية كاملياه والكهرباء واخلبز واحملروقات.  .1
 إعادة النازحني وتعويضهم. .2
 تأهيل املرضى واملصابني واملعوقني ودجمهم ضمن اجملتمع وتفعيلهم. .3
 تفعيل العملية التعليمية يف ظل تشتت الكوادر وتدمري املدارس.  .4
 البىن التحتية املدمرة. .5
 قلة اخلربات التخصصية بسبب هجرهتا خارج البالد، واستشهاد عدد ال بأس به.  .6
 جذب االستثمارات ورؤوس األموال.  .9
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 ملخص تنفيذي
حققت الثورة منذ حتوهلا حنو العسكرة العديد من اإلجنازات العسكرية، اليت اضطر الثوار مع ازدياد وحشية النظام وإمعانه يف 
 تدمري البىن التحتية، وهتجري السكان، إىل توظيفها إنسانياً، مبا خيفف من معاناهتم ويزيد من قدرهتم على الثبات يف مناطقهم. 

خلدمات املفاوضات باجتاه تبادل اتطورت هي تبادل األسرى بني الثوار وبني عصابة األسد، مث  كانت أوىل هذه املظاهر
 واقتسامها، وفك احلصار عن املناطق احملاصرة بإدخال بعض املساعدات اإلنسانية هلا. 

اتصفت غالبية الصفقات اليت متت بني الثوار وبني عصابة األسد يف اجملال اإلنساين بضعف موقف الثوار على الرغم من قوة 
 موقعهم العسكري، وامتالكهم ألوراق ضغط متعددة. 

إجنازها،  -ليةايف ضوء إمكاناهتم احل–حبثت هذه الدراسة مظاهر التوظيف اإلنساين لإلجنازات العسكرية، واليت ميكن للثوار 
وذلك بغرض تطويرها حبيث يستطيع الثوار حتسني موقعهم التفاوضي مستقباًل، وحتصيل أكرب مكاسب إنسانية ملناطقهم 

 وحاضنتهم. ومن أجل حتقيق ذلك أوصت الدراسة مبا يلي: 

افظات أو حملإجياد هيئة تفاوضية واحدة تستلم امللف اإلنساين، إن مل يكن على مستوى سوريا، فعلى مستوى ا .1
 اجلبهات.

إجياد بنك معلومات موحد عن األسرى واملعتقلني والرهائن واملختطفني لدى عصابة األسد مبا يسمح بتعزيز موقف  .2
 أي طرف ثوري يريد الدخول يف مفاوضات التبادل.

 زيادة االحتياطات األمنية يف كل ما يتعلق باألسرى واملعتقلني. .3
احلصار مع جهات عسكرية أخرى خارج منطقة احلصار حبيث ميكن حتصيل جمموعة تنسيق الفصائل اليت تعاين من  .4

 أوراق قوة يستطيع من خالهلا احملاصرون الدخول يف املفاوضات وإمكانية كسر احلصار جزئياً.
يانة صتأمني الثوار لرواتب املوظفني ونفقات تشغيل املرافق اخلدمية اليت تقع يف مناطق سيطرهتم، ورفض قيام النظام ب .5

 هذه املرافق وتقدمي قطع غيار هلا "باعتباره سلطة".
سعي الثوار إىل توقيع اتفاقات مع النظام تضمن وقف القصف باألسلحة الثقيلة، مبا يؤدي إىل احملافظة على حياة  .6

سساهتم ؤ أكرب عدد ممكن من املدنيني، وختفيف آثار الدمار واخلراب داخل املناطق احملررة، مع بقاء سلطة الثوار وم
 داخلها. 

 

 مقدمة: 
لقد استطاع الثوار على مدى السنوات األربع املاضية من عمر الثورة حتقيق إجنازات عسكرية كثرية كتحرير بعض املناطق وحماصرة 

ة ر بعض املناطق "احملسوبة على النظام"، وقصف بعض املناطق االسرتاتيجية املهمة اخلاضعة له...إخل. كانت غالبية اجلهود حمصو 
يف متابعة هذه اإلجنازات وتعزيزها دون االلتفات إىل قضية توظيفها إنسانياً أو سياسياً ألسباب عدة لعل من أمهها: توقع االهنيار 
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السريع للنظام، وعدم تعمق األزمة اإلنسانية داخل املناطق احملررة يف بداية العمل املسلح، وضعف خربة الثوار خصوصاً العسكريني 
 ا اجملال.منهم، يف هذ

بعد طول أمد العمل العسكري للثورة، وازدياد املعاناة اإلنسانية، اضطر الثوار إىل تكريس جزء من انتصاراهتم العسكرية للتخفيف 
 من هذه املعاناة، لتظهر تباعاً العديد من األعمال اليت كان يقصد من ورائها حتقيق هذا اهلدف. 

ا هو احلال يل اإلجنازات العسكرية اليت حترزها فصائل الثورة إىل مكاسب إنسانية للثورة، كمبالتايل فاملقصود هبذا املفهوم هو: حتو 
 يف صفقات تبادل املعتقلني وإدخال املساعدات اإلنسانية إىل املناطق احملاصرة ...إخل. 

ملناطق احملررة، وبالتايل التفاف رض هلا اتربز أمهية التوظيف اإلنساين هلذه املنجزات يف ختفيف املعاناة اإلنسانية املتزايدة اليت تتع
 احلاضنة الشعبية حول الثوار، ويف التمهيد لتطوير هذا التوظيف الحقاً باجتاه اجملال السياسي، ويف منحه الثوار خربة التفاوض. 

ئل الثورية اخليارات اهتدف هذه الورقة املختصرة إىل تركيز الضوء على التوظيف اإلنساين لإلجنازات العسكرية، حبيث تبني للفص
 بها. املثلى لتحقيق هذا األمر، بالرتكيز على اإلجيابيات اليت حققها الثوار يف هذا اجملال، وبيان السلبيات اليت وقعوا فيها بغرض جتن

مث  ،تناول البحث ابتداء متطلبات التوظيف اإلنساين لإلجنازات العسكرية واليت تشكل أركان أية عملية تدخل يف هذا اجملال
 استعرضنا مظاهر هذا التوظيف يف الثورة السورية، متبعني يف دراستنا املنهج الوصفي التحليلي. 

 



ـ                                                                                                      "متكني"مشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

552 
 

 متطلبات التوظيف اإلنساين لإلجنازات العسكرية:  -أوالا 
 ونقصد هبا الشروط العامة اليت حيتاجها هذا التوظيف، واليت ميكن أن نلخصها مبا يلي: 

در ترسخت هذه اإلرادة بعد العديد من الصفقات اليت كان املباية املكاسب اإلنسانية: وجود قناعة لدى الثوار بأمه -1
 .  1فيها أطراف إقليمية سواء تلك املؤيدة للنظام كإيران أو املؤيدة للثورة )تركيا وقطر(

يدل على وجود  ايف الفرتة األخرية تتالت عمليات التوظيف اإلنساين لإلجنازات العسكرية يف خمتلف أحناء البالد، مب
 . 2قناعة راسخة لدى خمتلف الفصائل بأمهية هذه العمليات

من املستغرب أن توظف اإلجنازات العسكرية يف امللف اإلنساين، ولكن سلوك عصابة  حتقيق إجنازات عسكرية: -2
األسد وجتاوزها لكل املعايري اإلنسانية، يدفع الثوار الستخدام هذه اإلجنازات للتخفيف من معاناة املدنيني يف املناطق 

 احملررة.  
الطعام  يف احرتام أبسط حقوق اإلنسان كحقه يف لقد أثبتت التجربة أن عصابة األسد ال تفهم إال لغة القوة حىت

واملشرب، وبالتايل كان لزاماً على الثوار من أجل حتصيل هذه احلقوق تسخري جانب من إجنازاهتم العسكرية للتخفيف 
 .3من املعاناة اإلنسانية داخل املناطق احملررة

 درات اإلنسانية.النظام يف املفاوضات واملبا ونقصد هبا اجلهة اليت متثل الثورة وتتوىل التفاوض مع هيئة تفاوض: -3
ة تتمثل اهليئة املفاوضة عادة بفصيل أو عدة فصائل يغلب عليها الطابع احمللي، ويف مرات قليلة واستثنائية خرجت اهليئ

 ا، ولعل من أهم األسباب اليت أدت إىل ذلك: ارتباط التفاوض باإلجنازات العسكرية اليت دائماً م4عن هذه القاعدة
 تكون مرتبطة بالفصائل احمللية، وعدم وجود قيادة سياسية متثل الفصائل العسكرية. 

على الرغم من أن اقتصار اهليئة املفاوضة على فصيل أو عدة فصائل مل مينع من إجناز بعض املفاوضات ذات البعد 
ة واحدة عليها لو ُوجدت هيئة تفاوضياإلنساين، إال أن ذلك أفقدها الكثري من امليزات اليت كان من املمكن احلصول 

                                                           
 ، حيث بدأت املفاوضات بطلب إيراين. 12/1/2213كما هو احلال يف صفقة تبادل األسرى اإليرانيني اليت متت بتاريخ   1

 . 7، ص2214حصاء والبحوث، أيلول/سبتمرب ينظر: طارق بالل، العملية التفاوضية يف الصراع السوري "مسارات ومآالت"، املركز السوري لإل
يف اإلدليب احملرر، ينظر ر من الصفقات اليت قام هبا الثوار للتخفيف من املعاناة اإلنسانية: الضغط على النظام إلعادة التيار الكهربائي وخدمة اهلاتف الثابت لل 2

صفقة لتبادل املعتقلني بني ، 17/4/2214، الدرر الشامية، "اهليئة اإلسالمية" و"اللجنة األهلية" التابعة للنظام لفك احلصار عن إدلباتفاق بني خرب صحفي: 
 . 12/5/2215، الدرر الشامية، صفقة لتبادل املعتقلني بني الفيلق األول والنظام، 19/4/2215، الدرر الشامية، حركة املثىن اإلسالمية والنظام

حيث أن عدد  ،فعلى سبيل املثال، تعد صفقات تبادل األسرى واملعتقلني السبيل األوسع إلطالق سراح "املعتقلني السياسيني" لدى أجهزة العصابة األسدية 3
 . 2214-2211اوز عدد الذين مشلتهم مراسيم العفو الرئاسية التسعة الصادرة بني عامي املفرج عنهم باملفاوضات ج

 . 11ينظر: طارق بالل، العملية التفاوضية يف الصراع السوري، مرجع سابق، ص
 يؤكد هذا الكالم أن استخدام اإلجنازات العسكرية كأن أحد األساليب الناجعة من أجل حتقيق "مكاسب إنسانية". 

اتفاق بني عدة ب من احلوادث االستثنائية اليت متثلت اهليئة املفاوضة يف عدة فصائل غري حملية، صفقة خروج املقاتلني من محص احملاصرة، حيث متت الصفقة 4
 فصائل متوزعة جغرافياً )أحرار الشام ولواء التوحيد يف حلب، أنصار الشام يف ريف الالذقية، لواء احلق يف محص(. 

 سبة لوجود القوى السياسية يف اهليئات املفاوضة فهو معدوم. أما بالن

http://eldorar.com/node/46746
http://eldorar.com/node/74340
http://eldorar.com/node/74340
http://eldorar.com/node/74340
http://eldorar.com/node/76127
http://eldorar.com/node/76127
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، األمر الذي أدى إىل 1تستلم امللف اإلنساين، إن مل يكن على مستوى سوريا، فعلى مستوى احملافظات أو اجلبهات
 ضعف موقف الثوار لألسباب التالية:  

 االنفصال الواقع بني الصفقات املتتالية، مبا يؤدي إىل افتقاد القيمة الرتاكمية هلا.  -أ
ب التنسيق بني اهليئات املفاوضة، مبا يؤدي إىل حتكم الطرف اآلخر باملعلومات واملعطيات اليت ميكن  غيا -ب

 .  2كشفها فيما لو وجد هذا التنسيق

هلذا السبب حاولت القوى الثورية أفرادًا ومجاعات تاليف هذه السلبية بإجياد هيئات موحدة تتخصص يف ملفات 
 مل تثبت فعاليتها. ، ولكن حىت اآلن 3إنسانية حمددة

 مظاهر التوظيف اإلنساين لإلجنازات العسكرية:  -ثانياا 
تتجسد هذه املظاهر بعدة نقاط لعل من أمهها: صفقات تبادل األسرى واملعتقلني، فك احلصار عن املناطق احملاصرة، استمرار 

 اخلدمات يف املناطق احملررة، إيقاف القصف املتبادل. 

 واملعتقلني: صفقات تبادل األسرى  -1
تعد هذه الصفقات بني الثوار مبختلف فصائلهم وبني النظام، املظهر اإلنساين األكثر وقوعًا خالل الفرتة املاضية، نظرًا لتوفر 
شروطها لدى الثوار: من حيث عدم اشرتاط وجود قيادة سياسية إلبرامها وتنفيذها؛ إذ ميكن ألصغر جمموعة إبرام هكذا صفقة 

مقوماهتا املتمثلة عادة بوجود أسرى أو جثثهم من الطرف املقابل، إضافة إىل عدم تطلبها إجنازات عسكرية ضخمة إذا امتلكت 
مقارنة ببقية مظاهر التوظيف اإلنساين، وحاجة النظام إليها لوجود عدد كبري من املعتقلني والرهائن لديه، وللتخفيف من 

 ضعه القانوين )كسلطة( هبذه الصفقات.االستنزاف البشري الذي يتعرض له، وعدم تأثر و 

 اتصفت صفقات التبادل مبعظمها بالسمات العامة التالية:  

إمتام الصفقات وتنفيذها من قبل الفصائل، مع غياب كامل للسياسيني؛ بسبب عدم وجود هيئة ثورية جامعة  -أ
 متخصصة مبلف األسرى واملعتقلني.

عدد األسرى واملعتقلني والرهائن لدى عصابة األسد، وهذا  عدم وجود بنك معلومات متكامل لدى الفصائل عن -ب
األمر نتيجة للسمة األوىل. مما أدى إىل إضعاف موقف الثوار يف الغالب واالضطرار لألخذ باملعلومات اليت 

 يقدمها النظام. 

                                                           
لوسطى اليت ا نقصد باجلبهات: التقسيمات اليت مت االعتماد عليها لتقسيم سوريا إىل قطاعات عسكرية، كاجلبهة الشمالية اليت تشمل حلب وإدلب، واجلبهة 1

 تشمل محاة ومحص وهكذا. 
معتقلة لديه، ومل يستطع اللواء إثبات عكس ذلك لعدم  96انيني بني النظام ولواء الرباء، حينما ادعى النظام وجود كما حدث يف صفقة تبادل األسرى اإلير   2

 وجود بنك معلومات وطين كامل لديه يكذب ادعاءات النظام. 
 .7ينظر: طارق بالل، العملية التفاوضية يف الصراع السوري، مرجع سابق، ص

يف إدلب،  ، واليت يفرتض أهنا ختتص مبفاوضة النظام حول تبادل األسرى واملعتقلني، واهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررةاهليئة السورية لفك األسرى واملعتقلنيك  3
 اإلنسانية.  واليت تولت التفاوض مع النظام باسم ثوار ريف إدلب يف العديد من امللفات

https://www.facebook.com/SyrianCRD?fref=ts
https://www.facebook.com/SyrianCRD?fref=ts
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ة يف حسابات قاتسم مسار التفاوض بتزايد االعتبار الطائفي، وبتقدم أولوية األسرى اإليرانيني وعناصر املرتز  -ج
 .1املفاوض باسم عصابة األسد، وبتقدم أولوية العنصر النسائي يف حسابات املفاوض باسم فصائل الثوار

 . 2افتقاد الثوار للخربة يف هكذا ملفات إنسانية -د
 . 3ضعف احلس األمين الذي يعد عصباً للدخول يف مثل هذه الصفقات -ه
رج عنهم فقط، ة املفرج عنهم، حيث احنصر التغيري يف عدد املففشل الثوار يف تغيري شروط صفقات التبادل ونوعي -و

 .4حبسب أمهية األسرى واملعتقلني املوجودين بيد الثوار
 .5ظهور التدخالت اإلقليمية يف صفقات التبادل الكربى -ز

ل كهذه هي أهم اخلصائص اليت متيزت هبا صفقات التبادل، واليت يظهر من خالهلا بشكل عام ضعف موقف الثوار بش
عام مقارنة مبوقف عصابة األسد الذي كان راجحاً يف غالبية األحيان. فقد متيز أداء املفاوض باسم عصابة األسد باتساقه 
مع أهداف قيادته السياسية واألمنية، يف حني تركزت أهداف املفاوض يف الطرف اآلخر على أغراض إنسانية، ويف ظل 

لرفع  -برغم ضعفه–لدى الفصائل يف اجملال اإلعالمي األهم اجلامعة كان التوظيف غياب القيادة املركزية والرؤيا السياسية 
 .  6مؤشر السمعة وزيادة التحشيد والتعاطف الشعيب معها

 يف إبرام مثل هذه الصفقات، واليت منها: باختاذ بعض اإلجراءات الثوار  نوصيومع ذلك 

                                                           
 .11ينظر: طارق بالل، العملية التفاوضية يف الصراع السوري، مرجع سابق، ص 1
ائهم الثوار اسم بكعدم التمييز يف املصطلحات القانونية الدقيقة، فعلى سبيل املثال أطلق الثوار على النساء اليت خيتطفها النظام من أجل الضغط على أقر   2

سالمية قضية الطالبات الاليت اختطفهن النظام يف حلب، وعملت اهليئة اإللماً أن التوصيف احلقيقي هلم هو "الرهائن". كما يف "األسريات" أو "املعتقالت"، ع
 . حملررة على إطالق سراحهمإلدارة املناطق ا

، مشروع ى يد اإلرهابينين علحقوق اإلنسان واملسائل املتعلقة بأخذ الرهائلالطالع على مفهوم الرهائن، ينظر: اللجنة االستشارية التابعة جمللس حقوق اإلنسان، 
 .4، ص2213شباط/فرباير  22-18تقرير هنائي، الدورة العاشرة 

اج عن بعض يفها إنسانيًا لإلفر ، علمًا بأن هكذا معلومة ميكن توظجثة أحد ضباط احلرس الثوري اإليراين يف درعامن األدلة على ذلك مثاًل، انتشار صورة  3
 عام يف معلومات عن اجلندي الصهيوين شاليط مقابل اإلفراج عن عشرين أسريةاملعتقلني والرهائن، ولعلنا نستذكر هنا ما قامت به حركة محاس عندما قدمت 

2227. 
وية الفرقان بضعف احلس األمين لدى الفصائل بشكل عام ومنها فصيله، وضعف حتكم القيادة املركزية بالقرار خصوصاً على مستوى وقد اعرتف أحد أعضاء أل

 . 21/5/2215النشر واإلعالم، مقابلة على اهلاتف بتاريخ 
الثوار إىل  ، حيث بادرمقطع الفيديو الذي صور جثث قتلى النظام الذين حاولوا اهلروب من مشفى جسر الشغورومن األدلة كذلك على ضعف احلس األمين 

والتسرت على مصري  ظام هبم عادة،تصويرهم  ونشر أمسائهم، علماً أنه كان من املمكن يف هذه احلالة االكتفاء بنشر صور جثث اجلنود العاديني الذين ال يهتم الن
 الضباط وصف الضباط، حبيث ميكن توظيف هذه الورقة إنسانياً. 

طيعوا إحداث تغيري تعلى الرغم من امتالك الثوار ألوراق قوية من حيث نوعية املعتقلني )إيرانيني ولبنانيني( وبعض ضباط األسد من الطائفة النصريية، مل يس 4
 وغريه.  كحسني اهلرموشاإلطار العام الذي متسك به النظام لصفقات التبادل، من حيث عدم قبوله تبادل الشخصيات املعارضة املهمة املعتقلة لديه  

/ حيث ظهر النفوذ اإليراين على عصابة األسد، وصفقة تبادل اللبنانيني التسعة مع بعض األسريات السوريات 48ظهر ذلك يف صفقة تبادل األسرى اإليرانيني / 5
 والطيارين الرتكيني املختطفني. 

 .2213، مركز مسار اإلعالمي، صفقة التبادل.... السوريون اخلاسر الوحيدينظر على سبيل املثال: 
 .11ينظر: طارق بالل، العملية التفاوضية يف الصراع السوري، مرجع سابق، ص 6

https://www.facebook.com/Islamic.Idlib/photos/a.406259709522178.1073741828.372238859590930/428841907263958/
https://www.facebook.com/Islamic.Idlib/photos/a.406259709522178.1073741828.372238859590930/428841907263958/
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/Session10/A.HRC.AC.10.2_ar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wNEDAeyaUyw
https://www.youtube.com/watch?v=wNEDAeyaUyw
https://www.youtube.com/watch?v=NAwmnRKozQ8
https://www.youtube.com/watch?v=NAwmnRKozQ8
https://www.youtube.com/watch?v=GA0ML3vDg6Q&feature=youtu.be&bpctr=1432537866
https://www.youtube.com/watch?v=GA0ML3vDg6Q&feature=youtu.be&bpctr=1432537866
http://masar.ws/reports/2/343
http://masar.ws/reports/2/343
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إجياد بنك معلومات موحد عن األسرى واملعتقلني والرهائن واملختطفني لدى عصابة األسد مبا يسمح بتعزيز  -أ
 موقف أي طرف ثوري يريد الدخول يف مفاوضات التبادل. 

 االستفادة من اخلربات الداخلية واخلارجية يف جمال تبادل األسرى واملعتقلني. -ب
اسة واحملكومني واملعتقلني، حيث أن النظام يف الفرتات األخرية اتبع سيالرتكيز على حماولة اإلفراج عن األسرى  -ج

اعتقال الرهائن واملختطفني الذي مل يرتكبوا أي "جرم" من أجل حتويل أنظار الثوار عن األسرى واملعتقلني 
 .1السابقني

 زيادة االحتياطات األمنية يف كل ما يتعلق باألسرى واملعتقلني. -د
 حملية )على مستوى احملافظة( تتوىل إبرام مثل هذه الصفقات.إجياد هيئة وطنية أو  -ه

 فك احلصار عن املناطق احملاصرة:  -2
بعد فشل عصابة األسد يف اقتحام العديد من املناطق وبسط سيطرهتا عليها، جلأت إىل اتباع سياسة احلصار والتجويع كما هو 

 احلال يف الغوطتني الشرقية والغربية وحي الوعر يف محص. 

، وعلى الرغم من صدور قرار جملس 2وعلى الرغم من أن حصار املناطق وجتويعها وسياسة العقاب اجلماعي تعد جرمية حرب
إىل فك احلصار عن املناطق احملاصرة، استمر حصار  3الذي دعا "مجيع األطراف" 22/2/2214/ تاريخ 2137األمن رقم/

 يف فكه ألسباب عدة أمهها:  النظام للعديد من املناطق، ومل تفلح جهود الثوار

ضعف اإلجنازات العسكرية احمللية اليت حيققها الثوار داخل املناطق احملاصرة وجبوارها، إضافة إىل ضعف التنسيق أو  -1
 . 4هاتوظيفبانعدامه مع املناطق األخرى اليت تتحقق فيها مثل تلك اإلجنازات مبا يسمح 

                                                           
لذي مت اررة على إطالق سراحهم، كما هو احلال عندما قام بأخذ عدد من الطالبات من جامعة حلب كرهائن، مث فاوضت اهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احمل  1

 . بالفعل بعد فك احلصار عن مدينة إدلب
 .1، ص2214، منظمة العفو الدولية، إبريل/نيسان تقرير موجز عن املناطق احملاصرة يف سوريةينظر:  2
االهتام حماصرة )قرييت   هذا ىلتُتهم فصائل الثورة يف مجيع وثائق األمم املتحدة اخلاصة بسوريا وتقارير املنظمات احلقوقية، مبحاصرة )نبل والزهراء(، ولعله سيضاف إ 3

 كفرية والفوعة( الحقاً. 
 .227، ص15/2214ينظر على سبيل املثال: حالة حقوق اإلنسان يف العامل، تقرير منظمة العفو الدولية لعام 

Living under Saige "The Syrian Arab Republic", United Nation- Human Rights- office of the high 
commissioner, p.9. 

فاوضات مفعلى الرغم من حتقق العديد من اإلجنازات العسكرية يف مناطق غري خاضعة للحصار كريفي القنيطرة ودرعا وإدلب، مل حتدث حاالت تنسيق أو  4
 جزئياً عن املناطق احملاصرة يف محص وريف دمشق وجنوب العاصمة.  لتوظيف مثل هذه اإلجنازات لفك احلصار ولو

http://www.sirajpress.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88:--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89..--%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-28-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8--/4963/
http://www.sirajpress.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88:--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89..--%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-28-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8--/4963/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/018/2014/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/018/2014/ar/
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/LivingUnderSiege.pdf
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من حيث املبدأ للدخول يف مفاوضات لفك احلصار، وحىت  همتؤهل 1ةافتقاد الثوار إلجنازات عسكرية مهمة ومناسب -2
يف حال حتقق مثل هذه اإلجنازات، افتقد الثوار خصوصاً على مستوى القيادة الوسطى والقواعد للمرونة اليت يستطيعوا 

 .2ياً فمن خالهلا تقبل فكرة تقدمي بعض التنازالت لفك احلصار خصوصاً عن تلك املناطق البعيدة عنهم جغرا
رفض النظام دخول أية مفاوضات لكسر احلصار، خصوصًا عن مناطق جنوب العاصمة وغوطيت دمشق، والسبب  -3

ة يف ذلك رغبته يف احملافظة على اسرتاتيجيته القائمة على توسيع فكرة املصاحلات اليت تعين بشكل أو بآخر فرض سلط
 منياً. النظام ومؤسساته اخلدمية يف املناطق اخلارجة عن سلطته أ

ضعف املبادرة لدى الثوار بسبب وجود قناعة بأن أية مناورة ومفاوضات لفك احلصار هي من قبيل التنازل وإظهار  -4
الضعف، خصوصاً مع استقرار الصورة الذهنية اليت تربط أي حماولة من هذا القبيل مع فكرة املصاحلات واهلدن اليت 

 تصب يف مصلحة النظام، هذا من جهة. 
انية، بسبب اعتقاد الثوار رفض النظام أية مفاوضات من هذا القبيل يف ظل تفوقه العسكري وامليداين يف ومن جهة ث

مناطق احلصار، وبالتايل فإن مبادرات من هذا النوع سيستغلها النظام إعالمياً ونفسياً ملصلحته لرفع معنويات حاضنته 
 وتثبيط حاضنة الثورة.

ه املناطق احملاصرة واحداً، فثمة مناطق رفض حىت فرتة وجيزة إدخال أية مساعدات إنسانية ومع ذلك، مل يكن موقف النظام جتا
هلا كما هو احلال بالنسبة للغوطتني الغربية والشرقية وخميم الريموك، يف حني أن مناطق أخرى كحي الوعر تدخله املساعدات 

صار رتاتيجية إىل ختفيف الضغط الدويل عليه، والرتكيز على ح. ولعل النظام يهدف هبذه االس3واملواد الغذائية بشكل شبه مستمر
 املناطق املهمة يف العاصمة دمشق وما حوهلا.

على الرغم من موقف النظام الصلب جتاه فك احلصار خصوصاً يف مناطق العاصمة وريفها، فإنه ميكن اللجوء لبعض اخليارات 
 ، واليت جنملها مبا يلي: 4عسكرية اليت متكن من كسره بشكل كاملللتخفيف من آثار هذا احلصار لعدم توفر اإلجنازات ال

                                                           
على سبيل املثال: يعد ف نقصد بالتناسب: قدرة هذه اإلجنازات على منح الثورة هامش من املناورة واملرونة ميكنها بتقدمي بعض التنازالت أو املقابل لفك احلصار. 1

اسب للدخول يف هكذا مفاوضات، ألن هامش املناورة فيه معدوم، بعكس بعض اإلجنازات األخرى، كمحاصرة حترير املعسكرات واملدن إجنازاً عسكريًا غري من
ملياه....إخل(. فمثل هذه ا بعض املناطق املؤيدة للنظام، أو السيطرة على املرافق احليوية اليت متد مناطق النظام باخلدمات الرئيسية )خطوط نقل الغاز، الكهرباء،

 مناسبة بسبب املرونة وهامش املناورة الذي تعطيه للثوار.  اإلجنازات تعد
زهراء، حيث لبرز ذلك بوضوح يف صفقة إخراج الثوار احملاصرين من محص القدمية، حيث كان من ضمن بنود الصفقة إدخال قوافل مساعدة إنسانية إىل نبل وا 2

 فض بقية الفصائل وحىت بعض العناصر التابعة هلم إلدخال تلك املساعدات. عانت اجلبهة اإلسالمية يف حلب )أحرار الشام ولواء التوحيد( من ر 
ص محكتائب إسالمية متشددة يف ريف حلب رفضت إدخال مساعدات غذائية لنبل والزهراء الشيعيتني ليتعطل اتفاق ينظر على سبيل املثال: ياسني رائد احلليب،  

 . 8/5/2214، القدس العريب، لساعات
 ، وكالة خطوة.22/5/2215تقرير محص اليومي ، ينظر: 22/5/2215تعددت قوافل املساعدات اليت دخلت حي الوعر كان آخرها يف  3

 . صفحة جلنة محاية املستهلك يف حي الوعر على الفيسبوكفضالً عن دخول املواد الغذائية بصورة شبه يومية. ينظر: 
 ت آنذاك. لعل كسر احلصار بصورة كاملة يتطلب إجنازاً عسكرياً حيقق ذلك، وبالتايل ال حاجة للمفاوضا 4

http://www.alquds.co.uk/?p=165781
http://www.alquds.co.uk/?p=165781
http://stepagency-sy.net/archives/44528
https://www.facebook.com/consum.garnteee?fref=ts
https://www.facebook.com/consum.garnteee?fref=ts
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التنسيق مع جهات عسكرية أخرى خارج منطقة احلصار حبيث ميكن حتصيل جمموعة أوراق قوة يستطيع من  -1
 يفلثوار . فعلى سبيل املثال ميكن حالياً ل1خالهلا احملاصرون الدخول يف املفاوضات وإمكانية كسر احلصار جزئياً 

الغوطتني التنسيق مع الفصائل العسكرية يف الشمال من أجل توظيف اإلجنازات العسكرية )حصار كفرية والفوعة( 
 إنسانياً حبيث يتم إدخال املساعدات إىل كال املنطقتني.  

للضغط على مناطق سيطرة النظام  2حتسني شروط التفاوض مع النظام من خالل وضع خطة عسكرية إعالمية -2
حبيث يستطيع الثوار إدخال مساعدات ومواد غذائية إىل املناطق احملاصرة كل فرتة، مما خيفف من آثار  وحاضنته،
 احلصار.

 استمرار اخلدمات يف املناطق احملررة:  -3
العديد من حمطات توليد الكهرباء ونقلها وحمطات مياه الشرب وخطوط نقل النفط والغاز،  تمع حترير العديد من املناطق أصبح

اضعة لسيطرة الثوار. دفع هذا الوضع النظام إىل الدخول يف اتفاقات صرحية أو ضمنية مع الثوار الستمرار عمل هذه املرافق خ
وإيصال خدماهتا إىل مناطقه مقابل تكفله بنفقاهتا )رواتب املوظفني ونفقات الصيانة( واستفادة املناطق احملررة من خدماهتا 

 . 3أيضاً 

نظام حيتكر بدرجة كبرية تقدمي اخلدمات األساسية مثل الكهرباء واملياه يف املناطق اليت يسيطر عليها الثوار  ومع ذلك، ما يزال ال
كجزء من اسرتاتيجيته للحفاظ على صورته كنظام يسيطر على مؤسسات الدولة، إضافة إىل تكريس ذلك حىت بالنسبة للمرافق 

 واتب املوظفني وإرسال طواقم الصيانة وقطع الغيار ...إخل. اليت تقع حتت سيطرة الثوار من خالل تكفله بدفع ر 

يف الوقت الذي تواصل فيه قوات النظام العسكرية استهداف البنية التحتية يف مناطق الثوار للحؤول دون قيامهم بتقدمي اخلدمات  
ىل كسر هذا الطوق،  اليت سعت إ حبيث تستمر املناطق اليت يسيطر عليها الثوار باالعتماد على النظام. وقد تعرضت البلدات

كما هو احلال يف نوى وخربة غزالة والسفرية، هلجمات خطرية أدت إىل نزوح العديد من سكاهنا إىل املناطق األخرى اليت يسيطر 
 .4عليها الثوار

تم االستقالل عن ي يبدو أنه من املتعذر على الثوار حاليًا االعتماد على أنفسهم بصورة كاملة يف إدارة مرافق اخلدمات حبيث
مسامهات النظام يف تشغيلها وإدارهتا ألسباب عدة منها: عدم وجود التمويل الكايف، والتدمري املمنهج الذي يتبعه النظام جتاه 

                                                           
خارج محص )لواء  نولنا يف جتربة إخراج املقاتلني من محص خري دليل، إذ ما كان يف استطاعة الثوار يف محص حتقيق هذا اإلجناز لوال تعاون فصائل عسكرية م 1

وراق قوة مكنت الثوار  أكثر من قوة جمموعة أالتوحيد يف حلب، أنصار الشام يف ريف الالذقية( ملا متت تلك الصفقة. إذ ولد هذا التنسيق بني أكثر من فصيل يف
 يف محص إجناز هذه الصفقة، ولوال ذلك لفشلت املفاوضات بشكل مؤكد. 

 .22/5/2215مقابلة مع أحد ثوار لواء احلق يف محص عن طريق اهلاتف بتاريخ 
ف مراكز كما حدث عندما بدأ جيش اإلسالم بقصداخل العاصمة،  قد تكون العمليات العسكرية الضاغطة على النظام متمثلة يف قصف مقراته االسرتاتيجية  2

. يف حني قد تكون اخلطط اإلعالمية الضاغطة على النظام وحاضنته متمثلة بنشر مقابالت ومحالت إعالمية باستشارة النظام يف العاصمة بالصواريخ وقذائف اهلاون
 فس يف اجملال االجتماعي، تظهر إمهال النظام ألسراه ومعتقليه لدى الثوار.خرباء ن

تنظيم الدولة . 17/4/2214الدرر الشامية،  اتفاق بني "اهليئة اإلسالمّية" و"اللجنة األهلّية" التابعة للنظام لفّك احلصار عن إدلب،ينظر على سبيل املثال:  3
 .31/12/2214، اجلزيرة نت، والنظام يتفقان على تشغيل احملطة احلرارية حبلب

 .7، ص2214، شركة انتغرييت لألحباث والدراسات، متوز/يوليو اجملالس احمللية يف حمافظة درعا 4

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/2/5/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/2/5/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF
http://eldorar.com/node/46746
http://eldorar.com/node/46746
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/31/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/31/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/31/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://www.integrityresearch.com/wp-content/uploads/Integrity-Report-Local-Governance-in-Daraa-governorate-Arabic.pdf
http://www.integrityresearch.com/wp-content/uploads/Integrity-Report-Local-Governance-in-Daraa-governorate-Arabic.pdf
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املرافق اليت خترج عن سيطرته وال يستفيد منها، وقلة املعدات وقطع الصيانة، فضاًل عن صعوبة تأمني بعض مواد تشغيل مثل 
 فق كالغاز الطبيعي والفيول...إخل. هذه املرا

بناء على ذلك، فليس أمام الثوار حالياً بالنسبة للمرافق واخلدمات سوى االعتماد على صيغة "املنفعة املتبادلة" مع النظام، واليت  
 ل: ايتبعها الثوار حالياً، ولكن حبيث يزيلوا عن النظام "مظاهر السلطة" قدر املستطاع، ومن ذلك على سبيل املث

 حماولة تأمني رواتب املوظفني ونفقات تشغيل هذه املرافق. -1
رفض الثوار لقيام النظام بصيانة هذه املرافق وتقدمي قطع غيار هلا "باعتباره سلطة"، وإمنا ميكن حتصيل مثل هذه  -2

 . 1األمور وفق صيغة التعويض، وقيام الكوادر يف املناطق احملررة برتكيبها وتشغيلها

 : 2القصف باألسلحة الثقيلةإيقاف  -4
ونقصد به االتفاق بني الثوار وعصابة األسد يف منطقة ما على إيقاف قصفه باألسلحة الثقيلة ملدة معينة، وذلك بناء على 

 . 3تفامهات معينة

أن اهلدنة بتتشابه هذه الصورة مع اهلدنة من حيث وجود اتفاق بني جهتني، وتأقيت االتفاق مبدة معينة. يف حني ختتلف عنها 
 تشمل وقف مجيع األعمال العسكرية، يف حني تقتصر الصورة املطروحة هنا على إيقاف القصف باألسلحة الثقيلة.

ضغط النظام على العديد من مناطق دمشق وريف دمشق اخلارجة عن سيطرته إنسانيًا من خالل احلصار، وذلك لدفعها إىل 
 راد منها النظام "إعادة سلطة النظام "الدولة" على املناطق اخلارجة عن سيطرتهالقبول باهلدن اليت تتلخص فكرهتا حبسب ما أ

 . 4أمنياً وعسكرياً"

لكن الصورة اليت نقرتحها هتدف فقط إليقاف القصف باألسلحة الثقيلة، مبا يؤدي إىل احملافظة على حياة أكرب عدد ممكن من 
 احملررة مبا ميكن من إعادة اخلدمات إليها تدرجيياً، مع بقاء سلطة الثواراملدنيني، وختفيف آثار الدمار واخلراب داخل املناطق 

 ومؤسساهتم، واحملافظة على السالح الذي بني أيديهم. 

                                                           
 رة للنظام بإصالح مقاسم اهلاتف يف عدد من املناطق، وتقدمي الطحني واملازوتمن األخطاء اليت أمهلت هذا احملذور، إلزام اهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملر  1

اعرتاف ضمين ي، و للمخابز يف حمافظة إدلب، األمر الذي يظهر النظام داخليًا وخارجيًا مبظهر السلطة، ويف هذا األمر خسارة على الصعيد السياسي واإلعالم
 باستمرار سلطة النظام. 

 . االتفاق املوقع بني اللجنة األهلية واهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة يف إدلبز/ من -و -ينظر: البنود رقم /هـ
ولكن ملعرفتنا  ،لعل ما حتتاجه املناطق احملررة حالياً خصوصاً يف الشمال واجلنوب هو إيقاف قصف الطريان أكثر من حاجتها لوقف القصف باألسلحة الثقيلة 2

صورة اليت ميكن أن تتطور ن هذه البأن حتقيق هذا اهلدف حيتاج إلجنازات عسكرية توازيه من حيث القوة والردع، وهذا غري متوفر حالياً لألسف، اقتصرنا على بيا
 يف املستقبل مع تقدم اإلجنازات العسكرية. 

 لعل أول من نادى مبثل هكذا اتفاق هو املبعوث الدويل والعريب إىل سوريا ستيفان دميستورا.  3
 .22/2/2215، إذاعة األمم املتحدة، أسابيع 6أطراف الصراع إىل وقف القصف على حلب ملدة  بان كي مون يدعوينظر: 

سلطته من  رحرص النظام يف مجيع اتفاقات اهلدن اليت وقعها يف دمشق وريفها على الرتكيز على نقطتني: سحب سالح الثوار خصوصاً الثقيل، وإعادة مظاه 4
 العامة ورفع علمه...إخل". تقدمي اخلدمات وإعادة تشغيل املرافق 

قطار اهلدن يف دمشق وريفها يسري بني غابات من الغموض ، 12/2/2214، مكتب دمشق اإلعالمي، واقع اهلدن يف اجلنوب الدمشقيينظر على سبيل املثال: 
 . 21/2/2214، مسار برس، والتشكيك

http://eldorar.com/node/46746
http://eldorar.com/node/46746
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/161286/
http://www.damas-mo.com/about-us/item/721-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A.html
http://www.damas-mo.com/about-us/item/721-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A.html
https://www.masarpress.net/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7/
https://www.masarpress.net/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7/
https://www.masarpress.net/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7/


 امللحقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

555 
 

، من قبيل: التحكم مبرافق 1يتطلب هذا النوع من االتفاقات وجود تكافؤ عسكري، وأوراق ضغط على النظام تدفعه للقبول هبا
سيطر عليها، والقدرة على قصف مواقعه داخل تلك املناطق، والتحكم مبمرات مهمة توصل إليها، حيوية ختدم املناطق اليت ي

 ....إخل. 

من شروط جناح مثل هكذا اتفاقات بالنسبة للثوار: وجود طرف خارجي كاألمم املتحدة يراقب تنفيذ االتفاق، وأن تكون مدة 
شهد من إعادة تشغيل بعض املرافق على األقل، وأن يكون يف مناطق تإيقاف القصف مقبولة "ال تقل عن ثالثة أشهر" مبا ميكن 

 نوع من اهلدوء "جبهة باردة". 

  

                                                           
 حىت لو أبرم النظام مثل هكذا اتفاق مع الثوار، فإن الوضع القانوين لألخريين ال يتغري مبوجب القانون الدويل اإلنساين.  1

 .12/12/2212، اللجنة الدولية للصليب األمحر، ما الفرق بالنسبة للضحايا؟ –النزاعات الداخلية أو حاالت العنف األخرى : مقابلة مع كاتلني الفاند، ينظر

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-international-armed-conflict.htm
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 امللحق الرابع عشر
إمكانية تسخري تقارير األمم املتحدة وقراراهتا لرفض فكرة 

 مشاركة النظام يف احلل السياسي
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 مقدمة: 
نتيجة احلراك السياسي النشط الذي شهدته القضية السورية مؤخراً، تواتر احلديث داخل األروقة الدولية عن حصر حل هذه 

 ، باعتبارها الوثيقة الوحيدة اليت حظيت بتأييد وشرعية دوليني. 1القضية سياسياً، ممثالً بوثيقة جنيف

ساسي وهو: النظام شريك يف احلل، ويف قيادة سورية خالل املرحلة على مبدأ أ 1يقوم احلل السياسي الذي تطرحه وثيقة جنيف
االنتقالية. على الرغم مما ميثله هذا األمر من انتهاك صارخ ألدىن قواعد العدالة واألخالق يف خمتلف الشرائع السماوية واألنظمة 

لم واالستهتار مبشاعر القواعد لرتسخ الظ الوضعية، اليت تقتضي معاقبة اجملرم والقصاص منه، تضرب الوثيقة عرض احلائط هبذه
 ماليني السوريني الذين عانوا من جرائم هذا النظام وبطشه. 

ية وقرارات ، باالعتماد على تقارير اللجان الدولاملقرتحتأيت هذه الورقة )املختصرة( إلبراز املربرات الداعمة لرفض مبدأ احلل 
رتكاب النظام بعيداً عن االعتبارات السياسية وتشعباهتا، واليت تؤكد بصورة متواترة ا منظماهتا، واليت يفرتض فيها احلياد والنزاهة

 لغالبية اجلرائم اليت نص عليها القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. 

 سوريا، مث بينا اجلرائم اليت يه األمور يفقسمنا الورقة إىل ثالثة فقرات، حتدثنا يف األوىل عن اعتبار النظام سبباً مباشراً ملا وصلت إل
ارتكبها حبق الشعب مبوجب تقارير جلنة التحقيق الدولية املستقلة، لنختمها حبتمية استبعاد اجملرم وعدم مكافئته على جرائمه، 

 واخليارات املتاحة أمام الثوار للدفع يف هذا االجتاه. 

 مور يف سوريا: نظام األسد سبب مباشر ملا وصلت إليه األ -أوالا 
يركز نظام األسد دوماً على الواقع احلايل، حبيث يصوره على الشكل التايل: "دولة حتارب مليشيات وعصابات إرهابية"، وحياول 

 قدر املستطاع عدم الرجوع إىل الوراء والبحث يف أسباب ظهور هذه "العصابات". 

ر "التنظيمات بأن النظام هو السبب املباشر يف ظهو  -ران وروسيا والصنيما عدا تلك املؤيدة للنظام كإي–تعرف غالبية دول العامل 
اإلرهابية"، وبأن التطرف والعنف الذي عامل به الشعب هو الذي دفعه إىل محل السالح، لتستغل بعض اجلهات هذا األمر 

 . -داعش–وتدخل سوريا من أجل بناء مشاريعها 

 ظاهرات سلميةماإلنسان اخلاصة بسوريا ما يلي: "ويف منتصف آذار/مارس، جرت جاء يف التقرير األول للجنة الدولية حلقوق 
يف درعـا احتجاجًا على احتجاز جمموعة من األطفال وتعذيبهم بتهمة كتابـة شـعارات مناهـضة للحكومة على جدران املباين 

ييع  ذلك إطالقها النار على موكب تش، مبا يفملظـاهرات االحتجاج السلميةاحلكومية. ويف أعقاب قمع القـوات احلكوميـة 
يف عدد من املدن دعماً لدرعا، ومشلت تلك املسريات بعض ضواحي الالذقية وبانياس ودمشق  مـسريات مدنيةجنازة، خرجت 

 ودير الزور ومحص ومحاة وإدلب".

 سـعة النطاق يف درعا. ومنذ ذلكنيسان/أبريل، شّنت القوات املسلحة السورية أول عملية عـسكرية وا٢٥ويتابع التقرير: "ويف 
احلني، ال تزال االحتجاجات مستمرة يف شىت أحناء البلد وال تزال تلقى ردود فعل عنيفة متزايدة من ِقبل القوات احلكومية واليت 

 ُشّنت عمليات عسكرية كـبرية أخرى يف مواقع خمتلفة".
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لمي ملدة سنة. تقرير، هو: ثورة شعبية سلمية اتبعت الطريق السفالتوصيف احلقيقي ملا كانت عليه األمور، وحبسب ما جاء يف ال
وعندما واجهها النظام بالقمع والقوة والسالح، طالبت بإسقاطه، فحمل الناس السالح دفاعًا عن أنفسهم من بطش النظام 

 سوريا مستغلة دخل إىلوظلمه بعد سنة تقريباً من انطالق الثورة. استغلت بعض اجلماعات وأمهها داعش حالة الفوضى هذه لت
حالة القهر والظلم واليأس اليت عاشها الناس نتيجة آلة احلرب اليت سلطها النظام على شعبه، لتعلن عن مشروعها داخل سوريا، 

 . 1وتتحالف مع النظام بصورة غري معلنة للقضاء على الثورة

 نظام األسد جمرم:  -ثانياا 
واجلرائم ضد اإلنسانية إال وارتكبها ضد شعبه، وذلك باعرتاف جلنة التحقيق الدولية مل يدع نظام األسد جرمية من جرائم احلرب 

 املستقلة اخلاصة بسوريا. ومن أهم اجلرائم اليت ارتكبها النظام: 

، خصوصًا تلك اهلجمات اليت تتم باستخدام الطريان احلريب 2اهلجمات اليت تستهدف املدنيني واملناطق السكنية -1
 ، واليت كان هلا الدور األكرب يف تدمري املدن وهتجري السكان. 3رةوالرباميل املتفج

 .7، وغريها من أشكال القتل غري املشروع6، وآخرها جمزرة حي املشهد يف حلب5واحلولة 4اجملازر وأشهرها جمازر الرتميسة -2
يف هذا الصدد  ومشاركتها النشطةويدل تنسيق املؤسسات احلكومية  جاء يف التقرير الثامن للجنة التحقيق ما يلي: "

على أن اهلجمات نُفذت يف إطار سياسة مؤسسية. وكانت أعمال القتل غري املشروع هذه جزءاً من تلك اهلجمات، 
وهي تشكل جرائم ضد اإلنسانية. وارتكبت القوات احلكومية أيضًا جرمية احلرب املتمثلة يف القتل العمد وحرمان 

 .8األشخاص تعسفاً من احلياة"
: بنّيّ تقرير اللجنة الثالث أن هناك أسباب معقولة حتمل على االعتقاد 9االعتقال التعسفي واالحتجاز غري القانوين -3

بأن القوات احلكوميـة تعتقـل األفـراد وحتتجزهم بصورة تعسفية. ومن املسائل اليت تبعث على القلق بصفة خاصة 

                                                           
د مرور عام على ذلك، بعجاء يف التقرير الثاين للجنة ما يلي: "وأدى رّد األجهزة األمنية على املعارضة اليت كانـت سـلمية يف بـداياهتا إىل صدامات مسلحة. و  1

 . 27جتد اجلمهورية العربية السورية نفسها على شفا نزاع مسلح داخلي"، ص
، 26، ص16/8/2212، التقرير الثالث للجنة التحقيق الدولية املستقلة، 13، ص22/2/2212قيق الدولية املستقلة، ينظر: التقرير الثاين للجنة التح 2

، التقرير السادس 29، ص5/3/2213، التقرير اخلامس للجنة التحقيق الدولية املستقلة، 24، ص4/2/2213التقرير الرابع للجنة التحقيق الدولية املستقلة، 
 . 22، ص13/8/2214، التقرير الثامن للجنة التحقيق املستقلة، 22، ص16/8/2213ستقلة، للجنة التحقيق امل

كانت بسبب الرباميل   2215من القتلى الذين سقطوا يف عام  %52أشارت ورقة السيد سريجيو بينريو رئيس جلنة التحقيق الدولية املستقلة إىل أن نسبة  3
 املتفجرة. 

 . 1، ص12/3/2215الرباميل املتفجرة والقصف العشوائي يف سوريا، جنيف،  ينظر: سريجيو بينريو، استخدام
 . 13/9/2212ينظر: رسالة من األمني العام إىل جملس األمن خبصوص جمزرة ترميسة،  4
نظام مسؤوليتها لقوات ال، وقد أجرت جلنة التحقيق الدولية املستقلة حتقيقاً أولياً فيها، ومحلت 25/5/2212وهي جمزرة وقعت يف ريف محص بتاريخ  5

 والشبيحة املوالية له. 
 وما بعدها.  13ينظر: التقرير الثالث للجنة التحقيق، مرجع سابق، ص

 ، اللجنة السورية حلقوق اإلنسان. 2215-7-19التقرير اليومي عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية ليوم ينظر:  6
 .7-9، التقرير الثامن، ص9، التقرير السابع، ص12-11، التقرير السادس، ص12، التقرير اخلامس، ص12ينظر: التقرير الرابع، ص 7
 . 7التقرير الثامن، ص 8
 . 7، التقرير السابع، ص13، التقرير السادس، ص17، التقرير اخلامس، ص16، التقرير الرابع، ص19، التقرير الثالث، ص16ينظر: التقرير الثاين، ص 9

http://www.shrc.org/?p=22951
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م يني حمام للمحتجزين أو عدم السماح ألقارهبم بزيـارهتم ويف معظاحتجاز األفـراد بدون توجيه هتم إليهم وعدم تع
 . 1احلاالت عدم وجود أي شكل من أشكال املراجعة القضائية

. جاء يف 2التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة: تتالت تقارير اللجنة يف تأكيد ارتكاب قوات النظام هلذه اجلرمية -4
 زال املسؤولون احلكوميون ميارسون التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة يف التقرير الثامن للجنة التحقيق: "ما

 .3أجهزة املخابرات والسجون واملشايف العسكرية، معرِّضني عشرات اآلالف من الضحايا ملعاناة ال تُتصور"
. جاء يف التقرير 5دنيني: ال ختتلف هذه اجلرمية عن سابقاهتا يف إصرار النظام على ارتكاهبا ضد امل4االختفاء القسري -5

اخلامس: "وراء االختفاء القسري مسؤولون حكوميون، مبن فيهم العاملون يف االستخبارات العسكرية، ومجاعات 
 . 6منظمة تتصرف باسم احلكومة أو بدعم منها، وال سيما أفراد الشبيحة واللجان الشعبية"

رة أساسية من أجل إجبار معارضيه "املطلوبني" لتسليم : جلأ النظام إىل استخدام هذا األسلوب بصو 7أخذ الرهائن -6
 . 8أنفسهم، أو من أجل أخذ مبالغ مالية

العنف اجلنسي: حتدثت خمتلف التقارير اليت أعدهتا جلنة التحقيق الدولية املستقلة إىل عمليات االغتصاب والعنف  -9
ليات اء واألطفال أثناء االحتجاز أو العماجلنسي اليت ارتكبتها قوات النظام وفق سياسة ممنهجة ضد الرجال والنس

 . 9العسكرية، مبا يشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
 .10انتهاك حقوق الطفل: سواء بتعريضهم للقتل أو جتنيدهم أو إساءة معاملتهم أو حرماهنم من حقوقهم كالتعليم -8
اهلجمات  هائي أو غري املتناسب. وتعترب هذاهلجمات غري املشروعة: إن معظم وفيات املدنيني نامجة عن القصف العشو  -7

 .11حدودها غري املشروعة سبباً رئيسياً لنزوح الناس داخل اجلمهورية العربية السورية وعرب

                                                           
 . 18التقرير الثالث، ص 1
 . 14الثامن، ص ، التقرير19، التقرير السادس، ص22، التقرير اخلامس، ص17، التقرير الرابع، ص17ينظر: التقرير الثالث، ص 2
 . 14التقرير الثامن، ص 3
فني ظيعرف االختفاء القسري بأنه: "القبض على األشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرماهنم من حريتهم على أي حنو آخر على أيدي مو  4

 اسم احلكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أومن خمتلف فروع احلكومة أو مستوياهتا أو على أيدي جمموعة منظمة، أو أفراد عاديني يعملون ب
األشخاص  ءبرضاها أو بقبوهلا، مث رفض الكشف عن مصري األشخاص املعنيني أو عن أماكن وجودهم أو رفض االعرتاف حبرماهنم من حريتهم، مما جيرد هؤال

 من محاية القانون".
  . 18/12/1772، 49/133، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقماإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريينظر: 

، 12، التقرير السابع، ص16، التقرير السادس، ص21امس، ص، التقرير اخل18، التقرير الرابع، ص19، التقرير الثالث، ص19ينظر: التقرير الثاين، ص 5
 . 12التقرير الثامن، ص

 . 21التقرير اخلامس، ص 6
 ة يف املادة األوىل منها بقوهلا: "أي شخص يقبض على شخص آخر أو حيتجزه ويهدد بقتله أو إيذائههذه اجلرمي االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائنعرفت  7

يام أو ص على القأو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو جمموعة من األشخا
 عني كشرط صريح أو ضمين لإلفراج عن الرهينة". االمتناع عن القيام بفعل م

 . 11، التقرير الثامن، ص7، التقرير السابع، ص15، التقرير السادس، ص22ينظر: التقرير اخلامس، ص 8
 . 12، التقرير السابع، ص22، التقرير السادس، ص24، التقرير اخلامس، ص21، التقرير الرابع، ص23ينظر: التقرير الثالث، ص 9

 . 13، التقرير السابع، ص21، التقرير السادس، ص25، التقرير اخلامس، ص23، التقرير الرابع، ص24: التقرير الثالث، صينظر 10
 . 15، التقرير السابع، ص22، التقرير السادس، ص29، التقرير اخلامس، ص4ينظر: التقرير الرابع، ص 11

http://www.un.org/ar/events/disappearancesday/pdf/disappearances.pdf#page=36
http://www.un.org/ar/events/disappearancesday/pdf/disappearances.pdf#page=36
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/N80/020/42/IMG/N8002042.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/N80/020/42/IMG/N8002042.pdf?OpenElement
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: أكدت تقارير جلنة التحقيق الدولية املستقلة 1االعتداءات ضد فئات األشخاص واألعيان املشمولة حبماية خاصة -12
مبوجب القانون الدويل اإلنساين، إذ إهنا أعاقت بصورة متعمدة جهود املرضى واجلرحى على خرق "احلكومة" اللتزاماهتا 

لتلقي املساعدة. واستهدفت "القوات احلكومية" بصورة متعمدة املستشفيات امليدانية للحصول على ميزة عسكرية من 
قت هبا، ن اإلصابات اليت حلخالل حرمان املعارضة واجلهات اليت يُعتقد أهنا تدعمها من تلقي مساعدة طبية بشأ

 .2فارتكبت جرمية احلرب املتمثلة يف مهامجة األعيان اخلاضعة للحماية
هنب املمتلكات وتدمريها: إن االستيالء على املمتلكات لالستخدام اخلاص أو الشخصي )السلب( يف سياق نزاع  -11

ضرورة عسكرية لذلك أمر غري  مسلح يُعد جرمية حرب. وإن تدمري ممتلكات خصم بصورة متعمدة من دون وجود
 مشروع مبوجب القانون الدويل اإلنساين.

وقد بيّـّنت تقارير اللجنة ارتكاب النظام جرمية احلرب املتمثلة يف السلب. وانتهاكه أيضاً القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
 .3فيما يتعلق بالتدّخل التعسفي أو غري املشروع يف اخلصوصية واألسرة واملنزل

ري التعسفي أو القسري: أكد التقرير السابع للجنة التحقيق على تسبب القصف اجلوي والعشوائي وغري التهج -12
 . 4املتناسب الذي تشنه قوات النظام، يف التشريد التعسفي للسكان املدنيني

استخدام األسلحة احملرمة دولياً: ولعل من أمهها استخدام السالح الكيماوي يف الغوطة الشرقية بتاريخ  -13
 . 6، واستخدام غاز الكلور21/8/22135

مما تقدم، نلحظ السياسة اإلجرامية املمنهجة اليت اتبعها النظام للقضاء على الثورة، حبيث أنه مل يدع جرمية من اجلرائم إال 
ما اقرتفت عوارتكبها حبق الشعب، األمر الذي يتطلب حماكمته وحماسبة مسؤوليه العسكريني واألمنيني، لينالوا اجلزاء العادل 

 أياديهم األثيمة. 

 مكافأة النظام "اجملرم" على إجرامه:  -ثالثاا 
اخلاص بسوريا على فكرة التشارك بني النظام وبني املعارضة يف احلكم. ميثل هذا األمر خمالفة لكل  1يقوم جوهر إعالن جنيف

 جرامه، ال بل يكافئه على إجرامه. املعايري والقيم األخالقية والقانونية من حيث أنه يعفي اجملرم من تبعات إ

فبعد أن اتضح لنا، ومن خالل تقارير جلنة التحقيق الدولية املستقلة، إجرام هذا النظام حبق شعبه، فإن املكان الطبيعي لرموزه 
وأعواد املشانق  نوأركانه وكبار شخصياته العسكرية واألمنية، اليت تعد املسؤولة املباشرة عن ارتكاب هذه اجلرائم، هو زنازين السج

 جزاء ما اقرتفت أيديهم. 

                                                           
 أهم األعبان املدنية اليت خصها القانون الدويل اإلنساين باحلماية املساجد واملستشفيات واملدارس واألماكن األثرية.  1
 . 18، التقرير السابع، ص26، التقرير السادس، ص32، التقرير اخلامس، ص29، التقرير الرابع، ص26ينظر: التقرير الثالث، ص 2
 . 27، التقرير السادس، ص32، التقرير اخلامس، ص27لتقرير الرابع، ص، ا29ينظر: التقرير الثالث، ص 3
 .  32، التقرير الثامن، ص24ص 4
 ، وإن مل حيدد اجلهة املسؤولة عنه. 21/8/2215خدام السالح الكيماوي يف غوطة دمشق بتاريخ است تقرير جلنة التحقيق التابعة لألمم املتحدةأكد  5
 إىل استخدام غاز الكلور كسالح يف سوريا، وإن مل حيدد اجلهة املسؤولة عنه.  2215لعام 2227أشار جملس األمن يف قراره رقم  6

http://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_Report_of_CW_Investigation.pdf
http://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_Report_of_CW_Investigation.pdf
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بناء على ما تقدم، نعتقد أن أمام الثوار خيارين لرفض فكرة التشارك مع النظام استناداً إىل احليثيات واألدلة اليت ساقتها تقارير 
 األمم املتحدة وقراراهتا، ومها: 

ن يشكلها خالل إنشاء هيئة حقوقية )كاللجنة القضائية اليت يفرتض أاألول: الرتكيز على فكرة "النظام جمرم" إعالمياً وقانونياً من 
االئتالف(، مدعومة من الفصائل واهليئات الثورية، تتوىل مجع األدلة والتواصل مع اللجان األممية واملنظمات احلقوقية لبناء ملف 

دينهم لتاليف أي سلوك أو عمل قد ي حقوقي كامل عن جرائم النظام، ويف الوقت ذاته، تشرف على إرشاد الثوار وتوعيتهم
 . ، وهذا هو املفرتض من الناحية املبدأية ابتداءً قضائياً يف احملافل الدولية الحقاً 

ميزة هذا اخليار أنه سريكز على مسؤولية النظام عن اجلرائم املرتكبة، ولكن من أهم سلبياته ضعف القيمة القانونية هلذا امللف 
 اً العتباره صادر عن جهة تعد خصماً للنظام. وصعوبة تسويقه دولياً نظر 

الثاين: اشرتاط فتح حتقيق دويل داخل سوريا عن اجلرائم املرتكبة فيها خالل هدنة تسبق البدء بإجراءات املرحلة االنتقالية، ميهد 
ور يف املرحلة عب أي دإلحالة املتهمني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية إىل حمكمة دولية خاصة، حبيث حيرمون من ل

 االنتقالية. لتبدأ بعدها املرحلة االنتقالية بالتشارك بني شخصيات من املعارضة والنظام مل تتلطخ أيديها بدماء الشعب السوري. 

ية لمن أبرز إجيابيات هذا احلل القيمة القانونية للتحقيقات واألدلة اليت ستسوقها هذه اللجنة، نتيجة اعتبارها جهة مستقلة ودو 
وحيادية، فضاًل عن أهنا ستمهد حتمًا إلبعاد أبرز الشخصيات األمنية والعسكرية التابعة للنظام من لعب أي دور يف املرحلة 

 ، نظراً حلجم اجلرائم الكبري الذي ارتكبته حبق الشعب السوري. -يف حال التزمت اللجنة احلياد التام–االنتقالية 
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 امللحق اخلامس عشر
 ماذا يعين القبول ببيان جنيف؟
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، من ناحية البنود والقرارات اليت تضمنها، ومن ناحية القرارات 2212حزيران  32ستتناول هذه الورقة بيان جنيف الصادر يف 
جه باعتبار أنه سيو  2الالحقة اليت بنيت عليه، ونص الدعوة اليت وجهها األمني العام لألمم املتحدة للمشاركة يف مؤمتر جنيف

 .19/8/2215، والبيان الرئاسي جمللس األمن الصادر بتاريخ 3مثلها حلضور جنيف 

 بيان جنيف:

، اجتماعا ضّم األمني العام لألمم املتحدة، و األمني العام 2212حزيران  32استضاف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، يف 
مة املتحدة و الواليات املتحدة و تركيا والعراق )رئيس مؤمتر قجلامعة الدول العربية و وزراء خارجية روسيا و الصني و اململكة 

جامعة الدول العربية(، وممثلة االحتاد األوريب السامية للسياسة اخلارجية واألمنية، بوصفهم "جمموعة العمل من أجل سوريا"، 
 برئاسة املبعوث اخلاص املشرتك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا.

، 2243و 2242جمموعة العمل خطوات وتدابري لتأمني التنفيذ الكامل خلطة النقاط الست وقراري جملس األمن  حدد أعضاء
 مبا يشمل وقفا فوريا للعنف بكافة أشكاله.

 تضمن البيان أربعة مبادئ وخطوط توجيهية للعملية االنتقالية على النحو التايل:

احمة ضة من السوريني الذين استشريوا عن تطلعات الشعب السوري أبدوا رغبة جوفيه أن الشرحية العري أوالا: منظور للمستقبل:
 :إقامة دولةيف 

 تكون دميقراطية وتعددية حبق. -1
 متتثل للمعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان. -2
 متساوية للجميع، فال جمال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديين أو لغوي. وحظوظاا  تتيح فرصاا  -3

 تشمل: ال رجعة فيهاانياا: خطوات واضحة يف العملية االنتقالية ث

إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن هتّيئ بيئة حمايدة تتحرك يف ظلها العملية االنتقالية، ويرتتب على ذلك أن  -1
ضة احلاليتني واملعار تضم أعضاء من احلكومة ، وميكن أن التنفيذيةهيئة احلكم االنتقالية ستمارس كامل السلطات 

 .ومن اجملموعات األخرى، وجيب أن تشكل على أساس املوافقة املتبادلة
 وجوب تنفيذ نتائج عملية احلوار الوطين الذي يشارك فيه مجيع فئات اجملتمع السوري. -2
لدستورية ا على هذا األساس ميكن أن يعاد النظر يف النظام الدستوري واملنظومة القانونية، وستعرض نتائج الصياغة -3

 على االستفتاء العام.
 اإلعداد النتخابات حرة ونزيهة وتعددية. -4
 يف مجيع جوانب العملية االنتقالية. كامالً   وجوب متثيل املرأة متثيالً  -5

 ثالثاا: السالمة واالستقرار واهلدوء:
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 ، وإعادة إدماجهم.نزع سالح اجملموعات املسلحة وتسريح أفرادها -1
 يفة، ومعاجلة املسائل اإلنسانية، واإلفراج عن احملتجزين.خطوات حلماية الفئات الضع -2
الواجب احلفاظ على اخلدمات العامة، أو استمرار املؤسسات احلكومية واملوظفني من ذوي الكفاءات، فمن  -3

 استعادة سري عملها، ويشمل ذلك فيما يشمل قوات اجليش ودوائر األمن.
 االلتزام باملساءلة واملصاحلة الوطنية. -4

 : خطوات سريعة للتوصل إىل اتفاق سياسي ذي مصداقية:رابعاا 

 النزاع جيب أن حيل باحلوار السلمي وعن طريق التفاوض حصراا.وأهم ما فيها: أن 

 النقاط الست:

( االلتزام بالتعاون مع املبعوث يف عملية سياسية تشمل كل األطياف السورية لتلبية التطلعات املشروعة للشعب السوري 1)
 االلتزام بتعيني وسيط له سلطات عندما يطلب املبعوث ذلك.وهتدئة خماوفه ومن أجل هذا الغرض 

 نف املسلح بكل أشكاله من كل األطراف حتت إشراف( االلتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إىل وقف فعال للع2)
 األمم املتحدة حلماية املدنيني وحتقيق االستقرار يف البالد.

( ضمان تقدمي املساعدات اإلنسانية يف الوقت املالئم لكل املناطق املتضررة من القتال ولتحقيق هذه الغاية وكخطوات فورية 3)
عالة مبا سانية وتنسيق التوقيتات احملددة وطرق الوقف اليومي للقتال من خالل آلية فقبول وتنفيذ وقف يومي للقتال ألسباب إن

 يف ذلك على املستوى احمللي.

( تكثيف وترية وحجم اإلفراج عن األشخاص احملتجزين تعسفيا وبوجه خاص الفئات الضعيفة والشخصيات اليت شاركت يف 4)
 أنشطة سياسية سلمية.

 خول.يني يف أحناء البالد وانتهاج سياسة ال تنطوي على التمييز بينهم فيما يتعلق مبنح تأشريات الد( ضمان حرية حركة الصحف5)

 ( احرتام حرية التجمع وحق التظاهر سلميا كما يكفل القانون.6)

 .احول إنشاء بعثة مراقبة تابعة لألمم املتحدة، و تسهيل عمله : 2643و مرفقه النقاط الست، و القرار  2642القرار 

 :2135القرار 

يدين بشدة االنتهاكات الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل من جانب السلطات السورية،  -1
فضال عن االعتداءات على حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين من جانب اجلماعات 

 املسلحة.
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العنف، بغّض النظر عن مصدرها،...... ويؤكد أن بعض يطالب مجيع األطراف بوضع حد فوري جلميع أشكال  -2
 هذه االنتهاكات قد تشكل جرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانية.

يدعو مجيع األطراف إىل القيام فورا برفع احلصار عن املناطق املأهولة بالسكان، مبا يف ذلك املناطق الكائنة يف  -3
 ......(ونبل والزهراء)حلباحلي القدمي من مدينة محص)محص(، 

االستخدام العسكري للمرافق الطبية واملدارس وغريها من املنشآت املدنية، يطالب مجيع األطراف بوقف  -4
 وجتنب إقامة مواقع عسكرية يف املناطق املأهولة.

املعارضة االلتزام مبحاربة ودحر املرتبطني بتنظيم القاعدة من منظمات يهيب بالسلطات السورية ومجاعات  -7
 ات املنتسبة له واجلماعات اإلرهابية األخرى.وأفراد، واجله

 :2107القرار 

 متعمد. قطع إمدادات املياه بشكليعرب عن جزعه الشديد إزاء اهلجمات املوجهة ضد البىن التحتية املدنية، مبا يف ذلك 

 :2الدعوة اليت وجهها األمني العام لألمم املتحدة للمشاركة يف مؤمتر جنيف 

)احلفاظ على املؤسسات العامة واستعادة دورها، هذا األمر يتضمن أيضاا األجهزة العسكرية  املؤمتر:تضمنت أن من أهداف 
 واألمنية وأجهزة املخابرات(.

 وفيها ثالثة مالحق: 

 تضّمن امللحق األول بيان جنيف. -1
على ضمان زيادة  ثتضّمن امللحق الثاين الفقرات اخلاصة بقرارات جملس األمن اخلاصة مبشاركة املرأة، واليت حت  -2

 متثيل املرأة على مجيع مستويات صنع القرار.
تضّمن امللحق الثالث قواعد املؤمتر، ومنها: يعترب بيان جنيف، وبالتحديد املبادئ الواردة فيه واخلطوط التوجيهية  -3

سيعمل  يوهو األساس الذي سيعقد عليه املؤمتر، والذ ملزم سياسياا لعملية االنتقال السياسي بقيادة سورية 
 الطرفان السوريان على تطبيقه بشكل كامل.

 : 5764البيان الرئاسي جمللس األمن يف اجللسة 

اجلماعات ومجيع األفراد و  جلبهة النصرةيدين األعمال اإلرهابية لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، و -1
 واملؤسسات املرتبطة بتنظيم القاعدة.

 ت العمل األربع: السالمة واحلماية للجميع، والقضايا السياسية والقانونية، واملسائليؤيد خطة دميستورا يف جمموعا -2
 األمنية والعسكرية ومكافحة اإلرهاب، واستمرارية اخلدمات العامة وإعادة اإلعمار والتنمية.

 .موسكو والقاهرة وباريس وآستانةميكن البناء على مبادرات  -3



ـ                                                                                                      "متكني"مشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

552 
 

 ماذا يعين القبول ببيان جنيف؟

 الشروع يف عملية سياسية تفضي إىل انتقال سياسي وفق بيان جنيف" يعين القبول بكل ما ذكر أعاله، وهذا يعين:إن " 

القبول بالوصاية الدولية يف بيان جنيف الذي صيغ بعيدا عن أي مشاركة سورية فيه، لذا جند الدول اليت  -1
 قوى الثورة. توافقت عليه تعتمده كحل وحيد، وهتمل كل املبادرات اليت صدرت عن

(، لكن بعد أكثر من 15152يوم صدوره حني كان عدد الشهداء ) القبول ببيان جنيف قد يكون صاحلاا  -2
ثالث سنوات وقتل مئات اآلالف، وإخفاء مثلهم، وتشريد املاليني، واستخدام الكيماوي، فإن اإلعالن 

نازال كبريا جمانيا كم االنتقايل يعترب تمسبقا عن القبول مبشاركة النظام املسؤول عن هذه اجلرائم يف هيئة احل
 من جانب املقاتلني.

القبول بشكل الدولة املنصوص عليها يف )منظور للمستقبل(، وهي: )دولة دميقراطية وتعددية حبق، ومتتثل للمعايري  -3
على أساس  زالدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وتتيح فرصا وحظوظا متساوية للجميع، فال جمال للطائفية أو التميي

 عرقي أو ديين أو لغوي(.
أن اخلطوات اليت جتري يف العملية االنتقالية ستكون حمّصنة دستوريا، أو مببادئ فوق دستورية حبيث تكون )ال  -4

 رجعة فيها(.
أن هيئة احلكم االنتقايل سيكون هلا )صالحيات تنفيذية كاملة( فقط، مبعىن أنه ليس هلا أي صالحيات تشريعية  -5

وهذا يعين بقاء املؤسسات القضائية والتشريعية القائمة حاليا إىل ما بعد )تنفيذ نتائج عملية احلوار وقضائية، 
الوطين الذي يشارك فيه مجيع فئات اجملتمع السوري، وعلى هذا األساس ميكن أن يعاد النظر يف النظام الدستوري 

 واملنظومة القانونية(.
اء من احلكومة احلالية للنظام، وأن للمعارضة اخليار يف االعرتاض على أن هيئة احلكم االنتقايل ملزمة بضم أعض -6

قسم منهم وليس مجيعهم، كما أن نسبتهم ليس حمددة، هل هي النصف أو أقل أو أكثر، كذلك مل يرد توصيف 
 لـ )اجملموعات األخرى( اليت ليست حكومة وال معارضة، وال نسبتهم، وال اجلهة اليت سوف تسّميهم.

بـ )نزع سالح اجملموعات املسلحة وتسريح أفرادها، وإعادة إدماجهم(، وهذا جيري بوجود اجليش النظامي القبول  -5
 احلايل، والدوائر األمنية احلالية.

 .القبول بـ )احلفاظ على اخلدمات العامة، ويشمل ذلك فيما يشمل قوات اجليش ودوائر األمن( -6
د تصل إىل أن تكون جرائم حرب، أو جرائم ضد اإلنسانية، االعرتاف بارتكاب الفصائل املقاتلة انتهاكات ق -9

 مثل حصار نّبل والزهراء، وقطع مياه عني الفيجة عن دمشق.
االلتزام بوقف االستخدام العسكري للمرافق الطبية واملدارس وغريها من املنشآت املدنية، وجتنب إقامة مواقع  -8

 .اب إىل خارج املناطق السكنية بالكاملعسكرية يف املناطق املأهولة، وهذا يعين وجوب االنسح
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ة، وأما وهو األساس الذي ستجري وفقه العملية السياسي ملزم سياسياا" القبول بأن بيان جنيف بوضعه احلايل" -7
 ما تشرتطه املعارضة من شروط مسبقة فأمر غري مقبول، وميكن هلا أن تطرح مطالبها أثناء عملية التفاوض.

 اعتبارها تنظيما إرهابيا، واعتبار الفصائل اليت تتعاون معها تنظيمات إرهابية. وجوب إدانة جبهة النصرة ب -12
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 امللحق السادس عشر
 تعليق على البيان املشرتك بني الفصائل واالئتالف واملتضمن

 رفض خطة "اللجان األربعة"
  



 امللحقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

555 
 

منة "اللجان العامة لألمم املتحدة، قبوله خلطة دميستورا املتضيف اليوم الذي يعلن فيه وزير خارجية نظام األسد من منصة اجلميعة 
، أصدر االئتالف مع الفصائل بياناً مشرتكاً يتضمن 19/8/2215األربعة" واليت نص عليها بيان جملس األمن الرئاسي بتاريخ 

 رفض هذه اخلطة.

البيان اليت   ف الواردة فيه، لنركز على بعض جوانببعد االطالع على البيان وقراءته قراءة سريعة، نبني أبرز نقاط القوة والضع
كانت حباجة إىل توضيح وتروي، لنخرج ببعض التوصيات يف سياق االستفادة من البيان ودعمه وتروجيه يف األروقة احمللية 

 والدولية.  

 نقاط القوة:  -أوالا 

كن القول: كان وي لفصائل حوران، حبيث ميتوقيع غالبية فصائل الثورة السورية على البيان، وكان الفتًا احلضور الق -1
 هذا البيان األول من نوعه الذي جيمع فصائل الثورة السورية. 

اشرتاك الفصائل مع االئتالف يف التوقيع على هذا البيان، حيث يعد البيان األول الذي تشرتك فيه فصائل الثورة مع  -2
 . االئتالف، وقد يدشن ملرحلة الحقة من التنسيق بني الطرفني

 سوقه لألسباب واملربرات اليت دفعت املوقعني لرفض خطة دميستورا.  -3
ترك الباب مفتوحًا للقبول باخلطة يف حال اختذت بعض اإلجراءات "أخذ املالحظات الواردة يف البيان، وتوضيح  -4

 وط الحقاً. غالنقاط الغامضة"، وهذا يرتك جماالً للمناورة السياسية للفصائل، والشد واجلذب فيما لو تعرضت للض
متسك البيان بثابت واحد مبدأي قبل الدخول يف املفاوضات "اإلعالن بشكل صريح وفعلي عن استثناء رأس النظام  -5

وأركانه من أي دور يف العملية السياسية". وهذا األمر أقوى من الناحية السياسية حبيث ال تشتت اجلهود، ويتم جتنب 
 دت الشروط. قضية املساوامات السياسية فيما لو تعد

 نقاط الضعف:  -ثانياا 

افتقد البيان ألية أرقام أو إشارة إىل مستندات تبني ماذا ميكن أن حيدث يف حال القبول هبذه اخلطة. مثاًل )مبوجب  -1
أرقام األمم املتحدة، وتقديرات املنظمات احلقوقية، ميكن اإلشارة إىل عدد الشهداء الشهري، فمثالً إذا قدرنا أن اخلطة 

 ة إىل ستة أشهر فهذا يعين .....( وهكذا. حباج
ما ترشح على وسائل التواصل االجتماعي من خالف بني االئتالف والفصائل، نتيجة قيام االئتالف بإصدار البيان  -2

وتبنيه وكأنه اجلهة اليت رعت إصداره، األمر الذي يهدد بالدخول يف مهاترات إعالمية بني الطرفني تذهب القيمة 
 . 1يانالسياسية للب

كان من األفضل اإلشارة إىل ضرورة بناء احلل السياسي على أسس عادلة تعطي الشعب حقوقه وتعاقب اجملرمني،  -3
 وربط ذلك مبا حدث يف العراق من كوارث نتيجة بناء العملية السياسية على أسس غري عادلة. 

                                                           
 ، واهتام االئتالف بسرقته. 3/12/2215أمحد حممد جنيب أحد قادة أحرار الشام خبصوص البيان بتاريخ  تغريداتينظر:  1

https://twitter.com/amhn1974/status/650228614181617664
https://twitter.com/amhn1974/status/650228614181617664
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كانت املسوغات اليت جاء هبا البيان من أجل إثبات عدم شرعية بشار األسد ضعيفة خصوصاً تلك املتعلقة "بتوريث  -4
 السلطة"، فهل كان حافظ األسد رئيساً شرعياً!!!. 

كان من األفضل االكتفاء بإيراد أن األسد فقد شرعيته بعد أن واجه املظاهرات السلمية املنادية بالتغيري السلمي 
 حلديد والنار. با

 مل يشر البيان إىل االجتماعات واملراسالت بني الفصائل وبني دميستورا وجتاهلها من قبل األخري.  -5
، فكان لسوريبرعاية اجمللس اإلسالمي ا ةعدم اإلشارة إىل الثوابت اليت وردت يف وثيقة املبادئ اخلمسة للثورة السوري -6

 زنه السياسي كهذا البيان. من املناسب تدويل هذه الوثيقة يف بيان له و 
 الصورة اإلعالمية الضعيفة اليت ظهر هبا البيان نتيجة عدم وجود حشد إعالمي قوي له.  -9

 قضايا كانت حتتاج إىل تروي وتوضيح:  -ثالثاا 

من خالل التواصل مع بعض املكاتب السياسية للفصائل تبني عدم وجود إطالع دقيق خلطة دميستورا وبعدها القانوين، هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخرى، كان هنالك تعجل على ما يبدو يف ربط املوقف الرافض خلطة "اجملموعات األربعة" بالعدوان الروسي 

 األخري. 

 ان من األفضل الرتوي يف أمرين اثنني: بناء على ذلك نعتقد أنه ك

رفض "فكرة اجملموعات األربعة" باملطلق، خصوصاً وأن الفكرة فيها إجيابيات وسلبيات، وميكن الرتكيز على إجيابياهتا  -1
 على األقل من أجل إحراج النظام، وبالتايل كان هنالك أكثر من خيار: 

لى سبيل املثال رحيل األسد وإعادة هيكلة اجليش واألمن خيار املوافقة مع التقييد: بوضع عدة شروط منها ع -أ
عتقد أن هذا اخليار كان األفضل خصوصاً وأن النظام ذاته أعلن املوافقة علماً يوتقييد املدة بشهر فقط ..إخل. و 

 ، ولن ينفذ شيء منها، وبالتايل كان ممكن أخذ املوقف ذاته. 1بأنه فسر خطة دميستورا وفق رؤيته
األدوار: هذا اخليار جيد ولكن حيتاج إىل تنسيق عايل بني خمتلف أطراف الثورة حبيث يقبل طرف، خيار تبادل  -ب

 ويرفض طرف آخر. سلبيته األساسية أنه سيظهر الثورة مبظهر التشتت والتفرق. 
راسة سياسية دعتقد أن هذا األمر حباجة إىل تقييم و روسي واعتبار روسيا قوة احتالل: يالتسرع يف املوقف من العدوان ال -2

قانونية لدراسة خمتلف اخليارات جتاهه وتقييمها، بداًل من وضع أنفسنا يف موقف "رد الفعل"، والتسرع يف إطالق 
 املواقف متاهياً مع الشارع، هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى، كان البيان ذاته مضطربًا يف توصيف روسيا، فتارة يصف تدخلها بالتصعيد، وتارة أخرى يصفها 
 عدوان" يضطرد عليه البيان. و الحتالل، وكان من األجدى وضعف توصيف ثابت "احتالل أبا

 توصيات:  -رابعاا 

                                                           
ما يلي: "سوريا توافق بلجان اخلرباء للعصف الفكري األربعة اليت اقرتحها  2/12/2215بتاريخ  كلمة وليد املعلم أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدةجاء يف   1

جاهتا اليت يتم التوافق ر املبعوث اخلاص دميستورا، بعد تأكيده مراراً أن هذه اللجان هي لتبادل األفكار، وهي مشاورات متهيدية غري ملزمة، ميكن االستفادة من خم
 ". 3نيفعليها للتحضري فيما بعد إلطالق ج

https://www.youtube.com/watch?v=n-jnTpV5gp4
https://www.youtube.com/watch?v=n-jnTpV5gp4
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ال شك أن الصورة اجلماعية والتوحدية اليت ظهرت يف البيان تعد أبرز إجيابية فيه بغض النظر عن صحة املوقف من عدمه. لذلك 
هذا  تربير هذا البيان وإظهار الثورة "مبظهر املهاجم ال املدافع"، يف موقفها البد من تكاتف اجلهود السياسية واإلعالمية من أجل

 الذي يتطلب ما يلي:

وضع خطة إعالمية مشرتكة والبدء بتنفيذها فوراً تتضمن التسويق هلذا البيان، وتوضيح أسبابه أمام الرأي العام الدويل  -1
فضاًل عن املنظمات والدول املهتمة بالشأن السوري، إذ من املؤكد أن النظام سيحاول تربير عدم التزامه الحقاً بعدم 

 قبول مقرتحات دميستورا. الالسياسي، خصوصاً بعد إعالنه  وجود طرف يف املعارضة والثوار يقبل احلل
ضرورة تكثيف الكتابات الصحفية واملقاالت، خصوصاً باللغة اإلنكليزية، اليت توضح مثالب خطة "اجملموعات األربعة"  -2

 وأسباب رفض الثوار هلا. 
إمكن،  الف داخل البيت الداخلي إنإيقاف أية إمكانية للرتاشق اإلعالمي، وحماولة حل اخلالف بني الفصائل واالئت -3

 وإال فاألفضل إصدار بيان توضيحي من االئتالف. 
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 امللحق السابع العشر
 قراءة يف وثيقة املبادئ اخلمسة
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 مقدمة: 
ارتفعت يف اآلونة األخرية العديد من األصوات احمللية والدولية منادية بضرورة وضع حد للمأساة السورية، وإجياد خمرج سياسي 

كانت تصدر   إما عرب التصرحيات السياسية أو عرب البيانات اليت هلا. فبدأت كل دولة بتقدمي رؤيتها ومقرتحاهتا يف هذا اجملال،
عقب مؤمترات ترعاها كما حدث يف القاهرة وموسكو واألستانا. وليجد السوريون أن خالصة احلل الذي وصلت إليه هذه الدول 

أن "النظام  االتصال خبصوص سوريا، والذي يقوم على فكرة ةعن جمموع 32/6/2212الصادر يف  1هو يف بيان جنيف
شريك يف احلل" و"ضرورة احملافظة على مؤسسات الدولة مبا فيها املؤسستني العسكرية واألمنية". وليعيد اجملتمع الدويل التأكيد 

، الذي أضاف بنداً أساسياً هو "حماربة اإلرهاب" 19/8/2215على هذا املضمون من خالل بيان جملس األمن الصادر بتاريخ 
 وجبهة النصرة، متناسياً إرهاب النظام ومليشياته ومرتزقته.  الذي حصره يف داعش

ها شعرت غالبية القوى الثورية بالكارثة اليت ميثلها هذا احلل بالنسبة للسوريني وثورهتم، وبأن الدول تضع احللول املتناسبة مع مصاحل
 . مستغلة حالة فراغ القيادة اليت تعاين منها الثورة، ولتتحدث نيابة عن السوريني

حماوالً سد ثغر قصرت القوى الثورية األخرى خصوصاً السياسية منها، يف سده، وموظفاً  –هنا، بادر اجمللس اإلسالمي السوري 
صدار وثيقة مبادئ الثورة رعاية إب -مكانته كمرجعية شرعية للثورة، وقبوله العام لدى خمتلف القوى الثورية مبختلف ختصصاهتا

عن مثانني جهة  زيد، حيث مجعت تواقيع ما ي18/7/2215"املبادئ اخلمسة للثورة السورية" بتاريخ وثوابتها اليت محلت اسم 
ثورية وشخصية وطنية، موجهًا بذلك رسالة إىل العامل مفادها: أن للثورة أهلها الذين يعرفون ثوابتهم ومبادئهم اليت لن يتنازلوا 

 عنها مهما كانت الظروف. 

ع م الوثيقة من خمتلف جوانبها نتيجة الشعور بأمهية وجود دراسة توضح نقاط قوهتا من أجل أن يتابتأيت الورقة يف سياق تقيي
هذه املبادئ  جماالت التطوير املتاحة، خصوصًا إذا أدركنا أمهيةاقرتاح املوقعون عليها تقويتها والبناء عليها، ومن مث استغالهلا. و 

 ا طيف واسع من القوى الثورية على جمموعة من الثوابت. من جهة أهنا تعد املرة األوىل اليت جيمع فيه

قسمنا الورقة إىل مخسة فقرات: استعرضنا يف األوىل السياق الزمين والسياسي لصدور الوثيقة، مث قّيمنا مضموهنا واختيار مكان 
 ها.  إصدارها، لننتقل إىل دراسة قوائم املوقعني عليها، وخنتمها ببيان ردود األفعال املختلفة علي
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 السياق الزمين والسياسي:  -أوالا 
العسكري  -تأيت هذه الوثيقة بعد مرور ما يقارب أربع سنوات ونصف من انطالق الثورة، يف ظل استمرار حالة التشرذم السياسي

رؤيته اخلاصة لثوابت الثورة اليت ال  -2أم عسكرياً  1سواء أكان سياسياً –اليت تعاين منها الثورة، واليت أدت إىل إطالق كل طرف 
 ميكن التنازل عنها يف أي حل سياسي مستقبلي. 

على الصعيد السياسي، ُعقدت العديد من املؤمترات للقوى السياسية "احملسوبة على املعارضة السورية" يف القاهرة وموسكو 
 ، هذا من جهة. 3احلل ويف مستقبل سوريا" واألستانة، وصدرت عنها بيانات ومواثيق تقبل بفكرة "مشاركة النظام يف

ومن جهة ثانية، تصاعد اهتمام الفصائل العسكرية الثورية باحلل السياسي، وبدا ذلك واضحاً من خالل ازدياد اجتماعاهتا مع 
، 5وريا، وعقدها لعدة لقاءات مع فريق األمم املتحدة اخلاص بس4مراكز احلوار واألحباث املهتمة باحلل السياسي يف سوريا

 .7، إضافة إىل إصدار العديد من البيانات ذات املضمون السياسي6وتصرحيات وكتابات العديد من قياداهتا

لقد ارتفعت وترية احلديث الدويل عن ضرورة احلل السياسي "للحرب" الدائرة يف سوريا. بغض النظر عن الدوافع، فقد تصاعدت 
"  1على ضرورة احلل السياسي، وترافق ذلك بإعادة الرتكيز على مرجعية "جنيف مؤخرًا التصرحيات الرمسية اليت تعيد التأكيد

، واليت ترتكز باجململ على فكرة أن "النظام شريك يف احلل"، وتفسري ذلك بضرورة احملافظة على 8كوثيقة مقبولة دولياً هلذا احلل
. هذه الفكرة اليت تتناقض مع 9املرحلة االنتقالية مؤسسيت اجليش واألمن، وبقاء بشار األسد على رأس السلطة على األقل خالل

اهلدف الرئيس الذي قامت الثورة من أجله أال وهو: "إسقاط النظام" ممثالً باملؤسستني اللتني أجرمتا حبق الشعب السوري "اجليش 
 . إلعادة بنائهما على أسس وطنية صحيحة واألمن"

ثوابت ضح الو سوري يف رعاية إصدار وثيقة املبادئ اخلمسة للثورة السورية، لتضمن هذا السياق، أتت مبادرة اجمللس اإلسالمي ال
واملبادئ اليت ال ميكن التنازل عنها يف أية عملية سياسية مستقبلية، خصوصًا بعد تعدد بيانات وإعالنات قوى "املعارضة" 

                                                           
 ، موقع االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة. ثوابت االئتالفينظر على سبيل املثال:  1
 ، والذي تضمن شروط هذه الفصائل للدخول يف احلل السياسي. 2بيان للقوى الفاعلة على األرض خبصوص جنيفينظر على سبيل املثال:  2
بني ممثلني عن "املعارضة السورية"  1ملف عن مؤمتر موسكو، 7/6/2215النص الكامل خلارطة الطريق كما أقرها مؤمتر القاهرة للمعارضة السورية ينظر:  3

. 12/4/2215، موقع األخبار، نقاط... وعبد العظيم يعلن الفشل 12: ورقة من 2موسكو، خرب صحفي: 31/1/2215، مركز الشرق العريب، ريوالنظام السو 
 . 29/5/2215، الن أستانا للحل السياسيإع
 للحوار.  Hdعلى سبيل املثال، تعددت اجتماعات الفصائل الثورية مع هذه املراكز مثل مركز كارتر، ومركز بروكنجز للحوار، ومركز  4
 ،دي مستورا يبحث مع فصائل املعارضة السورية تقريره النهائي، 22/7/5221، السوري اليوم، دميستورا التقى باهليئة السياسية لالئتالف والفصائل املسلحة 5

 . 4/9/2215اخلليج أون الين، 
، ومقاالت  مدير مكتب العالقات 19/7/2215أحرار الشام بتاريخ عضو اجمللس السياسي يف حركة  أبو عيسى الشيخينظر على سبيل املثال: تغريدات  6

 وغريها. لبيب النحاس يف صحيفة التلغرافاخلارجية يف احلركة 
 . 15/7/2215خبصوص بيان جملس األمن اخلاص بسوريا،  الثورة السوريةالبيان الصادر عن العديد من فصائل كان آخرها   7
 . 19/8/2215بتاريخ  بيان جملس األمن خبصوص الوضع يف سورياينظر على سبيل املثال:  8
مريكل: جيب مشاركة األسد ، خرب صحفي: 17/7/2215، موقع العربية نت، كريي: على األسد الرحيل ولو بعد حنيينظر على سبيل املثال: خرب صحفي:   9

 . 24/7/2215، اجلزيرة نت، يف أية مفاوضات
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، وذلك يف بياهنا 1ل الثورة قبوهلا مببدأ جنيفالسياسية اليت تقبل بفكرة "مشاركة النظام يف حل األزمة" وبعد إعالن أهم فصائ
 .  15/7/22151الصادر بتاريخ 

 لقد هدفت هذه الوثيقة لتحقيق عدة أهداف أمهها:

وضع خطوط محراء ألية عملية سياسية هتدف إىل حل "األزمة السورية"، حبيث ال تلتف على الثورة السورية ومطالبها  -1
 احملقة، مما يذكر مجيع األطراف احمللية والدولية بأصل الثورة وأهدافها. 

بادئ الثورية قة على املتوجيه رسالة إىل العامل بأن قوى الثورة واملعارضة على اختالف توجهاهتا ومشاريعها، متف -2
 األساسية. 

التأكيد على رفض الثوار لفكرة مشاركة النظام يف حل "األزمة"، وليس لفكرة احلل السياسي ذاهتا. مما يدفع عن الثوار  -3
 هتمة "اإلصرار على احلل العسكري ورفض احلل السياسي". 

 اختيار مكان اإلعالن عن الوثيقة:  -ثانياا 
ي السوري مدينة إسطنبول الرتكية مكانًا لإلعالن عن وثيقة املبادئ اخلمسة. ال شك أن موقف الدولة اختار اجمللس اإلسالم

 الرتكية من الثورة كان داعماً، كما أن غالبية األنشطة السياسية اخلاصة بالثورة تركزت مبدينة إسطنبول اليت ال خيفى موقعها ورمزيتها
 التارخيية على أحد. 

ث ومضمونه، اختيار املكان املناسب له، ومن وجهة نظرنا مل يكن اختيار مدينة إسطنبول موفقاً، تتطلب خصوصية كل حد
 وكان من األفضل إعالهنا من داخل سوريا لعدة أسباب أمهها: 

 مضمون الوثيقة: فهي متثل ثوابت للشعب السوري وثورته، وبالتايل مل يكن من املناسب إعالهنا من خارج البلد.  -1
 وجود مناطق حمررة وآمنة نسبياً.  -2
 تأكيد تالحم القوى املوقعة على الوثيقة بالشعب وأرضه.  -3
سيشكل إعالن هذه الوثيقة من الداخل عالمة فارقة، وسيميزه عن غالبية اإلعالنات السياسية اليت كانت تطلق من  -4

ة باختالفها الشعب السوري والدول اخلارجي خارج سوريا، وبالتايل إمكانية استخدام هذه امليزة لتسويق الوثيقة وإشعار
 عما سواها من الوثائق. 

وقرارات جملس األمن وبياناته من  1وثيقة جنيفسلبيات طاملا أن أحد األهداف الرئيسة للوثيقة هو الوقوف يف وجه  -5
الداخل، بأهنا  نجهة رفض احملافظة على مؤسسات النظام، وإعادة إنتاجه، فإنه ميكن استغالل نقطة إعالن الوثيقة م

 متثل الشعب السوري على عكس تلك اليت صممت وفصلت يف اخلارج مبا يتناسب مع مصاحل الدول. 

                                                           
 .15/7/2215خبصوص بيان جملس األمن اخلاص بسوريا،  سوريةالبيان الصادر عن العديد من فصائل الثورة الينظر:  1

http://ajnadalsham.com/?p=2614
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 مضمون وثيقة املبادئ اخلمسة: اخلطاب الوطين  -ثالثاا 
ات "العلمانية ر تبنت الوثيقة خطابًا وطنيًا جامعًا ابتعد عن األلفاظ األيديولوجية اليت تثري حساسيات األقليات والدول، والعبا

البحتة" اليت تثري حفيظة الفصائل والقوى "اإلسالمية"، وقد انعكس ذلك بوضوح على العبارات والكلمات املستخدمة 
"السوريون، الشعب السوري" اليت تكررت إحدى عشرة مرة، و"الوطنية" اليت تكررت أربع مرات، و"سورية" اليت ذكرت مخس 

 مشرتكاً بني خمتلف قوى املعارضة والثورة على اختالف توجهاهتم.  مرات، واليت باجململ تشكل قامساً 

 على الرغم من ذلك، ميكن أن نورد امللحوظات التالية يف سياق قراءة مضمون الوثيقة، وهي: 

ويسة الطابع اإلسالمي املتجذر يف اخلطاب الوطين السوري، بدا ذلك واضحاً يف الرت إىل تشري الوثيقة بشكل غري مباشر  -1
، حيث نظمةمن األ هالبسملة" ويف اإلشارة إىل حقوق السوريني اليت كفلها اإلسالم، مع مالحظة تقدميه على غري "

"ال ميكن أن يتنازلوا عن حقوقهم اإلنسانية والوطنية اليت كفلها اإلسالم، وكفلتها كل  أكدت الوثيقة بأن السوريني:
 الشرائع السماوية والقوانني والنظم الدولية". 

 ء يف الوثيقة: "بيان إىل الشعب السوري العظيم، وأحرار العامل يف كل مكان". جا -2
يف الواقع، صدرت هذه الوثيقة عن أهم القوى الثورية والسياسية والشخصيات الوطنية خماطبة الشعب السوري وأحرار 

كون بيان سوري، حبيث يالعامل، وهذه نقطة ضعف برأينا، إذ كان من املفرتض إصدار هذه الوثيقة باسم الشعب ال
هة اليت إصدارها من اجلمشرتكة برعاية ترتيب )من( الشعب السوري، وكان من املمكن تطبيق ذلك عملياً من خالل 

مع توقيعها من اجلهات الثورية والشخصيات الوطنية  1يفرتض أهنا "متثل" الشعب السوري وهي "االئتالف الوطين"
 للبيان.  نفسها، فهذا سيعطي قوة سياسية أكرب

؛ وكأنه خيرب الشعب عن نفسه: )"إن السوريني"، "ماضون... متمسكون"(، شكلي لقد وقع البيان ذاته يف تناقض
ويعلمه بثوابته ومبادئه. وكان األوىل للخروج من هذا التناقض أن يكون التصدير إما بـ "بيان من القوى الثورية ...."، 

الوثيقة هذه  عامل" حبيث ختاطبمث توجه الرسائل إىل الشعب وإىل أحرار العامل كل على حدة، أو بـ "بيان إىل أحرار ال
 اجلهة وتعلمها بثوابت الشعب. 

كان واضحًا لدى كاتيب البيان رغبتهم يف تذكري اجلميع بأصل الثورة وأهدافها األصيلة اليت ال ميكن التنازل عنها،   -3
 كمقدمة ضرورية لفهم الثوابت، والتفريق بني الضحية واجلالد. 

متثل الثوابت اخلمسة سقفًا أعلى مقارنة باملبادرات السياسية املطروحة، وهي من هذا املنطلق تعد طرحًا أوليًا جيداً  -4
 للثوار واملعارضة. 

 يوحي ترتيب الثوابت، بوجود أولويات ضمنها.  -5
ة والعسكرية"، إيضاحاً اتينعتقد أفضلية إضافة كلمة "مليشياوية" إىل العبارة التالية: "تفكيك أجهزة القمع االستخبار  -6

 ، وضرورة حلها. 2لعدم قبول الشعب باملليشيات اليت شكلها النظام أثناء الثورة

                                                           
 ميكن االعتماد يف هذا اجملال، على األقل دولياً، على قرارات جامعة الدول العربية وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذي الصلة.  1
 ساحل وغريها. من املليشيات اليت شكلها النظام: مليشيا الدفاع الوطين، وكتائب البعث، ودرع ال 2
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أكدت الوثيقة على وجوب احملافظة على هوية الشعب من دون أن حتددها، ولعل هذا األمر مقصود يف الوقت احلايل،  -9
 لعدم إثارة خالف بني هيئات الثورة وفصائلها. 

اية من حصر القوى األجنبية واإلرهابية هو: عدم ترك األمر فضفاضًا للدول حبيث تستخدمه كوسيلة يبدو أن الغ -8
للضغط على الثوار، ووصمهم باإلرهاب. ومع ذلك فإن هلذا احلصر سلبية أساسية متمثلة بعدم إمكانية توسيع هذا 

 رها.ن التنظيمات اليت يصعب حصالوصف ليشمل تنظيمات أجنبية وإرهابية متعددة كلواء الفاطميون وغريه م
كان واضحًا من إيراد عبارة "نرى أن تأجيل البت يف القضية األساسية وهي رحيل األسد وميليشياته، وبناء الدولة  -7

السورية الوطنية الواحدة املستقلة، مع عدم تقدمي أي ضمانات جدية يف هذا اإلطار، لن يزيد املشكلة إال تعقيداً، 
 "، الرد على األصوات الدولية اليت خرجت مؤخراً القابلة مبنح األسد دوراً خالل املرحلة االنتقالية. واجلراح إال عمقاً 

، كونه آخر وثيقة دولية أكدت على 19/8/2215يبدو أن الغاية من ذكر بيان جملس األمن األخري الصادر يف  -12
حلل اجليش واألمن، وأعاد التذكري بأساس افكرة "النظام شريك يف احلل" واحملافظة على مؤسسات الدولة مبا فيها 

 ". 1السياسي يف سوريا "جنيف
حتميل جملس األمن املسؤولية املباشرة عما حدث وحيدث يف سوريا، يشري إىل أمرين: األول، رغبة املوقعني بتجنب  -11

على األمن لس بقدرة جم ذكر دول بعينها وحتميلها املسؤولية، والثاين، قناعة املوقعني، أو على األقل إظهار القناعة،
 وضع حد للمأساة السورية. 

كان واضحاً لدى كاتيب البيان قناعتهم بوجود قصد لدى جملس األمن بإطالة النزاع يف سوريا، ظهر ذلك من خالل  -12
 فعل "تغافل" الذي يشري إىل هذا املعىن. 

خرى مل ترد وجود مبادئ وثوابت أيستشف القارئ من عبارة "ثوابت شعبنا الكربى" و"ثوابت الشعب السوري" إىل  -13
 يف الوثيقة. 

 قراءة يف املوقعني على الوثيقة:  -رابعاا 
لقد أدى اخلطاب الوطين اجلامع إىل وجود طيف واسع من املوقعني على الوثيقة، حيث ضمت عدداً جيداً من القوى العسكرية 

 عديد من منظمات اجملتمع املدين. والسياسية والشخصيات الوطنية ذات التوجهات املتعددة، إضافة إىل ال

 أبرز ما ميكن مالحظته يف سياق قراءة قائمة املوقعني ما يلي: 
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من حضور البيان  -ولو معنويًا ونظرياً –، األمر الذي أضعف 1حضور أشخاص بصفتهم الشخصية وغياب الكتل -1
 يتح تل والقوى لدراسة الوثيقة مما ملعلى الساحة السياسية. ميكن أن نعُز هذا األمر إما لضيق الوقت الذي ُمنح للك

 . 3، أو لوجود حالة من االختالف بني الشخصيات املوقعة وبني الكتل املنتمية هلا2هلا أخذ موقف منها
 كان الفتاً حضور شخصيات وطنية نصرانية كميشيل كيلو وجورج صربا.  -2
ين الفاعلة واحلاضرة كاجمللس الوطتسجيل غياب شبه كامل للمكون الكردي سواء على مستوى القوى السياسية  -3

الكردي، أو على مستوى الشخصيات الوطنية كعبد الباسط سيدا، إضافة إىل غياب املكون الدرزي والعلوي على 
 صعيد الشخصيات الوطنية كفيصل القاسم وحبيب صاحل. 

. برأينا، هذه أكثر 4اينضعف حضور القوى السياسية بشكل عام وخصوصاً تلك احملسوبة على اخلط الدميقراطي العلم -4
نقاط الضعف اليت ميكن أن تؤثر مستقبالً على توظيف الوثيقة. إذ كان على اجلهة الراعية أن تأخذ باحلسبان أن هذا 
األمر سيؤثر سلبًا من جهة إضعاف الوزن السياسي للوثيقة على الرغم من أمهية مضموهنا، ومن جهة أن اهليئات 

 قد ال حتسن ذلك نتيجة عدم تبنيها هلا.  -وهي املعنية بتوظيفها-السياسية 
، إضافة إىل توقيع العقيدين خالد احلوراين 5شبه غياب لفصائل درعا باستثناء فصيلي لواء الريموك وفرقة عامودا حوران -5

 . 6وعبد اهلل األسعد بصفتهما الشخصية
التيار اجلهادي العابر  تثناء تلك احملسوبة علىإذا افرتضنا أن اللغة الوطنية اجلامعة للوثيقة مقبولة لدى غالبية القوى باس -6

للحدود )النصرة وأخواهتا(، وتلك احملسوبة على "معارضة النظام" )هيئة التنسيق الوطنية ومثيالهتا(، فكان الفتاً غياب 
إليه  رعن توقيع مثل هذه الوثيقة، ولعل أسباب عدة كان وراء امتناعهم عن التوقيع، لعل أمهها ما أشا 7أحرار الشام

ت، يف حني  ملزيد من الوقحيتاج الشيخ أسامة الرفاعي من أن احلركة طلبت إجراء تعديالت على الوثيقة، وهذا األمر 
 . 8كان اجمللس مضطراً إلصدارها قبل اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة

                                                           
ل كيلو، الذي وقع يعلى سبيل املثال: كان الفتاً توقيع السيد خالد خوجه )رئيس االئتالف الوطين( وغياب االئتالف ذاته، واألمر ذاته ينطبق على السيد ميش 1

 بصفته الشخصية يف حني غابت الكتلة اليت ينتمي هلا )املنرب الدميقراطي(. 
عني االعتبار تصريح عضو اهليئة السياسية لالئتالف الوطين د.نصر احلريري، الذي أكد أن عدم توقيع االئتالف على الوثيقة كان وهذا ما نرجحه إذا أخذنا ب 2

 بسبب ضيق الوقت، وإصدارها قبل اجتماع اهليئة العامة. وبأنه لو أتيحت الوثيقة ألعضاء االئتالف اآلخرين لوقع قسم كبري منهم عليها. 
 .22/7/2215، عنب بلدي، بتوقيع كربى الفصائل العسكرية... اجمللس اإلسالمي يطلق وثيقة "املبادئ اخلمسة للثورة": ينظر: خرب صحفي

 كن نفيه.  يسجل عليها الحقاً، وهذا االحتمال وارد وال ميقد يثري البعض إمكانية إحجام هذه القوى عن اختاذ موقف واضح من الوثيقة تأييداً أو رفضاً حىت ال 3
 من اسم أية قوة سياسية جديدة. 27/7/2215والصادرة بتاريخ  قائمة التوقيع الثانيةخلت  4
 حتكم غرفة عمليات املوك بقرارها لدرجة كبرية، وضيق هامش الرأي والتحرك أمامها.لعل السبب يف غياب هذه الفصائل هو  5
يف هذه احلالة  ضعلى الرغم من إدراج أمسي العقيدين يف قوائم الشخصيات الوطنية، كتب جبانبهما )ممثل عن فصائل درعا(، األمر الذي يثري اللبس، إذ يفرت  6

 عسكرية، ويوضع امسا العقيدين بني هاللني. وضع )فصائل درعا( ضمن قائمة الفصائل ال
، والذي أكد أن "حركة أحرار الشام هي 24/8/2215الصادر بتاريخ  بيان القيادة العامة للحركةنعتمد يف توصيفنا ألحرار الشام كفصيل وطين، استناداً إىل  7

 للدفاع عنه وعن مصاحله وهويته".  سورية أصيلة انبثقت من الشعب السوريحركة إسالمية 
 . 22/7/2215، عنب بلدي، سالمي يطلق وثيقة "املبادئ اخلمسة للثورة"بتوقيع كربى الفصائل العسكرية... اجمللس اإلينظر: خرب صحفي:  8

ني من غري طوائف وريومع ذلك، نعتقد أن مثة أسباب أخرى هلذا املوقف املرتدد للحركة أمهها: منها: عدم هتيؤ قواعد احلركة لعمل سياسي من هذا النوع جيمع س
لس اإلسالمي السوري )راعي توقيع هذه الوثيقة( وبني األحرار عقب التشكيل وتعليق اجلبهة اإلسالمية ونساء، إضافة إىل التوتر الذي شاب العالقة بني اجمل

 لعضويتها آنذاك.

http://www.enabbaladi.org/archives/46077
http://www.enabbaladi.org/archives/46077
https://drive.google.com/file/d/0BwApzR-ngkNBdFp6b3dDemVtb1k/view
https://drive.google.com/file/d/0BwApzR-ngkNBdFp6b3dDemVtb1k/view
https://twitter.com/islamic_front/status/635762948527554561
https://twitter.com/islamic_front/status/635762948527554561
http://www.enabbaladi.org/archives/46077
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، مثل: حممد خليفة 1التابعني هلا إيراد أمساء يف قائمة الشخصيات الوطنية مع توقيعها من قبل الكيانات واملؤسسات -9
من أعضاء التيار الشعيب احلر، وحممد فاروق طيفور وعلي صدر الدين البيانوين من مجاعة اإلخوان املسلمني، ومصطفى 
الصباغ وغسان هيتو من املنتدى السوري لألعمال. ولعل السبب يف ذلك رغبة اجلهة الراعية يف تقوية الوثيقة على 

 كتفاء بذكر اجلهة، وإمنا إضافة األمساء اخلاصة اليت متتلك حضوراً على الساحة. الساحة بعدم اال 
تعد الفصائل العسكرية مبختلف األجهزة التابعة هلا )شرعية، سياسية، إدارية( شخصية اعتبارية واحدة، غري أن قائمة  -8

جملاهدين(. من ناد الشام، جيش ااملوقعني فرقت بني الفصيل العسكري وبني هيئته الشرعية )االحتاد اإلسالمي ألج
 وجهة نظرنا، ال داعي هلذا التفريق والتعداد.

ة اليت إذا أخذنا بعني االعتبار اللغة الوطنية اجلامع ،باعتقادنا، كان من املمكن أن تشمل قائمة املوقعني أطرافًا وهيئات أكثر
ة يف إصدار الوثيقة الثورية قامساً مشرتكاً بينها، غري أن الرغبجاءت هبا الوثيقة، واليت متثل وفق استقراءنا ملواقف خمتلف اجلهات 

قبل اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة هو الذي دفع اجمللس اإلسالمي إلعالن الوثيقة قبل إعطاء األطراف الثورية الفرصة 
، وهي مدة قصرية جداً 3يع بثالثة أيام فقط، خصوصاً وأنه حدد املدة املعطاة لألطراف الثورية للتوق2والوقت املناسبني لتوقيعها

 إذا أخذنا بعني االعتبار أمهية الوثيقة، واختصاص اجملالس القيادية يف املؤسسات مبنح القرار جتاهها، وبالتايل احتياج األمر ألسابيع
 وليس أليام معدودة. 

سب، بل الشعب ليس اهليئات الثورية السورية فح على الرغم من املضمون السياسي للوثيقة، إال أهنا ذات بعد ثوري وشعيب، يهم
، على الرغم من افرتاض عدم 4السوري بأسره، وبالتايل كانت خطوة توقيع اجملالس احمللية وهيئات اجملتمع املدين عليها موفقة

 ختصصها بالعمل السياسي.  

 استعراض ردود األفعال على وثيقة املبادئ اخلمسة:  -خامساا 
د ه الوثيقة هتم الشعب السوري وثورته، فيفرتض أن اجلهة الراعية لتوقيعها قد وضعت خمططاً للرتويج هلا، وحشعلى اعتبار أن هذ

 . 5الرأي العام الداخلي واخلارجي وراءها، وتسويقها لدى خمتلف اجلهات املهتمة بالوضع السوري

 ميكن تقييم استقرائنا لردود األفعال وفق اآليت: 

                                                           
ث ورد اسم حممد رياض الشقفة وهو من اإلخوان املسلمني، والشيخ حسن دغيم وهو من ، حي27/7/2215قائمة اإلعالن الثانية بتاريخ األمر ذاته تكرر يف  1

 اجمللس اإلسالمي السوري، ود.غازي التوبة وهو من التجمع اإلسالمي من أجل سوريا. 
 لصفدي. ينظر: املرجع السابق. وهذا ما أكده كل من رئيس اجمللس اإلسالمي السوري الشيخ أسامة الرفاعي، وعضو األمانة العامة الدكتور حسان ا 2
، إال أنه مدد ضمنياً املدة بإرساله الكتاب 8/7/2215/ تاريخ 149على الرغم من أن اجمللس حدد املدة بثالثة أيام للتوقيع على الوثيقة يف كتابه ذي الرقم / 3

 ، الذي تضمن بعض اإليضاحات خبصوص الوثيقة. 13/7/2215/ تاريخ 147ذي الرقم /
السوري اليوم،  ،وثيقة املبادئ اخلمسة للثورة للمجلس اإلسالمي، ننشره قبل أن يعلنوهب اجمللس اإلسالمي اخلاص بالتوقيع على الوثيقة: خرب صحفي: ينظر خطا

19/7/2215. 
 لذلك، تعد مؤسسات اجملتمع املدين املوقعة على البيان قليلة مقارنة بأعدادها الواقعية.   4
 يقارب عشرة أيام على إصدار الوثيقة، هو عدم وجود مثل هذه اخلطة الرتوجيية، أو على األقل ضعفها. الذي ميكن أن نستشفه بعد مرور ما  5

https://drive.google.com/file/d/0BwApzR-ngkNBdFp6b3dDemVtb1k/view
http://asoury.net/2015/09/17/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC/
http://asoury.net/2015/09/17/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC/
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ل على ذه الوثيقة من خالل استقراء التفاعهبعلى الصعيد الداخلي، بدا واضحاً ضعف اهتمامه  ردة فعل الرأي العام: -1
. أما على الصعيد 1صفحات التواصل االجتماعي، فضالً عن جهل الكثري من املوجودين بالداخل بالوثيقة ومضموهنا

يقة باللغتني العاملي، باستثناء كتابة الوثاخلارجي، فلم نلحظ أي نشاط لدعم هذه الوثيقة وتسويقها لدى الرأي العام 
اإلنكليزية والرتكية. يضاف إىل كل ذلك، ضعف تسويق الوثيقة على مواقع التواصل االجتماعي من قبل الشخصيات 

 .  2الوطنية املوقعة عليها، واملعروف عنها نشاطها يف هذا اجملال
ذه القوى العسكرية "املنتشرة يف الشمال السوري" على هردود أفعال القوى العسكرية: على الرغم من توقيع غالبية  -2

، ومل نلحظ أي نشاط ميداين أو سياسي من مكاتبها 3الوثيقة، فإهنا مل تتفاعل مع الوثيقة، فلم تنشرها على معرفاهتا
 لنشرها. 

فعاهلا جتاهها، أ ردود أفعال القوى السياسية: انسحب ضعف مشاركة القوى السياسية بالتوقيع على الوثيقة، على ردود -3
حيث مل نلحظ أية تصرحيات مؤيدة للوثيقة ومسوقة هلا باستثناء تلك اليت صدرت عن أبرز شخصيات اإلخوان 

 . 4املسلمني
ردود أفعال وسائل اإلعالم: بالنسبة لإلعالم الثوري، كانت تغطية غالب الصفحات واملواقع بنقل خرب املؤمتر الصحفي  -4

منها أم املكتوبة. أما بالنسبة لإلعالم اخلارجي،  6ولكن افتقدنا للقاءات واملقابالت التلفزيونية، 5الذي أعلنت فيه الوثيقة
باستثناء تغطية اجلزيرة مباشر، اليت نقلت املؤمتر الصحفي اخلاص بإعالن الوثيقة، مل نلحظ تغطية إعالمية مقبولة على 

 . 7مستوى القنوات والوكاالت اإلخبارية
لدولية: مل يصدر أي تعليق عن أية دولة أو منظمة دولية خبصوص هذه الوثيقة ال تأييداً وال رفضاً، الدول واملنظمات ا -5

سواء من الدول املؤيدة للثورة كرتكيا وقطر والسعودية، أو الدول احملسوبة على الثورة كفرنسا والواليات املتحدة واألردن، 
يستورا. وهذا إن دّل على شيء فيدل إما على ضعف تنسيق أو منظمة األمم املتحدة ومبعوثها اخلاص لسوريا دي م

 اجلهة الراعية مع الدول خصوصاً تلك املؤيدة للثورة، أو رفض هذه الدول تبين الوثيقة رغم عرضها عليها. 

                                                           
/ شخصاً يف منطقة حارم غالبيتهم من الشباب اجلامعي، ومت سؤاهلم عن أمرين: األول، هل مسعوا بالوثيقة؟ 15قام الباحث بأخذ عينة عشوائية من ما يقارب / 1

 والثاين، ويف حال مسعوا هبا، هل اطلعوا على مضموهنا؟ 
ل جياب، ولكن ال يعرف ما هو مضموهنا، حيث أنه اكتفى بقراءة اخلرب من صفحات التواصغالبية األجوبة كانت إما عدم معرفتهم بالوثيقة، وبعضها أجاب باإل

 االجتماعي، ولكن مل يكن لديه الدافع لقراءهتا. 
 قرار. االست مميكن أن نعزوا هذا األمر إىل انشغال الغالبية العظمى بتأمني حاجاهتم األساسية من طعام وشراب خصوصاً يف ظروف التهجري والقصف وانعدا

الة اليت كتبها قعلى سبيل املثال، مل يذكر األخ جماهد ديرانية الوثيقة بأي تعليق أو بيان على صفحاته، والنشاط الوحيد الذي ُسجل وأخذ بعض الصدى امل 2
 ، واليت نشرت يف أكثر من موقع الكرتوين. ...... وثيقة املبادئ اخلمسة"1"اجمللس اإلسالمي السوري يبادر األستاذ زهري سامل بعنوان: 

 بالعودة إىل معرفات الفصائل املوقعة على الوثيقة، الحظنا عدم نشرها يف أي منها.  3
 األخ زهري سامل.ك  4
موقع عكس السري، خرب  ،وثيقة املبادئ اخلمسة للثورة السورية"”تبنتها أبرز الفصائل العسكرية املعارضة .. اإلعالن عن ينظر على سبيل املثال: خرب صحفي:  5

اجمللس ، خرب صحفي: 22/7/2215، عنب بلدي، ”املبادئ اخلمسة للثورة“لس اإلسالمي السـوري يطلق وثيقة بتوقيع كربى الفصائل العسكرية، اجملصحفي: 
 . 17/7/2215، كلنا شركاء، اإلسالمي السوري يطلق وثيقة املبادئ اخلمسة للثورة.. وأوهلا رحيل بشار األسد

 لى قنايت أورينت وحلب اليوم، اللتان تعدان من أبرز القنوات الثورية املتابعة لألحداث على املستوى الداخلي. خصوصاً ع 6
زيونية مع السيدين زهري سامل مقابلة تلفحيث مل جند أي خرب متعلق بالوثيقة يف موقعي اجلزيرة والعربية وغريها من القنوات اإلخبارية املهمة، واقتصر األمر على  7

 .  22/7/2215للحديث عن الوثيقة بتاريخ  وحممد فاروق طيفور على قناة احلوار

http://www.gathering4syria.net/Article/2015/9/19/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1_1_%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9
http://www.aksalser.com/news/2015/09/18/%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6/
http://www.enabbaladi.org/archives/46077
http://all4syria.info/Archive/252605
http://all4syria.info/Archive/252605
http://all4syria.info/Archive/252605
https://www.youtube.com/watch?v=su7iAr1EQ44
https://www.youtube.com/watch?v=su7iAr1EQ44
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ها. وكما قلنا و باجململ، كانت ردود األفعال ضعيفة جداً إذا أخذنا باالعتبار مضمون الوثيقة واألمهية والثقل الذي أراده هلا موقع
سابقاً، لعل السبب يف ذلك هو عدم توفر الوقت الكايف لوضع خطة تروجيية وتسويقية مناسبة، تشعر املخاطبني هبا بأمهيتها من 

 جهة أهنا متثل بالفعل ثوابتاً لثورة الشعب السوري ال ميكن التنازل عنها. 
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 خامتة: 
ا وتوقيتها وعدد اجلهات الثورية املوقعة عليها، فألول مرة، منذ انطالق مما تقدم نلحظ أمهية هذه الوثيقة من حيث مضموهن

الثورة، يتفق هذا العدد من اهليئات ذي التوجهات والشخصيات املختلفة على جمموعة ثوابت للثورة السورية، تشكل خطوطاً 
 محراء بالنسبة هلا. 

سوريون، جامعاً، شكّل احلد األدىن الذي ميكن أن جيتمع حوله ال لقد احتوت وثيقة املبادئ اخلمسة للثورة السورية خطاباً وطنياً 
 وبرهن على إمكانية إجياد قواسم مشرتكة فيما بينهم. 

ومع ذلك نعتقد أنه باإلمكان أفضل مما كان من جهة إنضاج الوثيقة ذاهتا، وزيادة عدد اجلهات واملؤسسات املوقعة عليها. فقد 
أدى االستعجال يف اإلعالن عنها، وضيق الفرتة املتاحة أمام اجلهات واهليئات الثورية للتوقيع عليها، إىل إضعاف أثرها السياسي 

وهذا ما بدى واضحًا يف ضعف ردود األفعال عليها، والذي خنشى أن يؤدي مستقباًل إىل إفقاد  الذي من املفرتض حدوثه.
 الوثيقة أمهيتها، وعدم توظيفها سياسياً. 

علمتنا الثورة على مدى السنوات األربعة املاضية، أن االستعجال يف طرح أي مشروع دون أخذ حقه من الوقت والنقاش، قد 
ق الغاية منه، فكما تقول القاعدة: "من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه".  وبأن الفرتة اليت يؤدي إىل فشله وعدم حتق

تعقب اإلعالن، هي الفرتة الذهبية اليت ميكن من خالهلا توظيف املشروع، وإحداث األثر املرجو منه. ونعتقد أن اإلعالن عن 
 عف األثر.  الوثيقة قد وقع يف األخطاء ذاهتا، من حيث االستعجال وض

صحيح أن "توظيف الوثيقة هي عمل سياسي ومن مهمة السياسيني" كما أشار إىل ذلك عضو األمانة العامة للمجلس يف 
، ولكن مضمون الوثيقة وثقلها السياسي أمران مهمان يف املساعدة على التوظيف، 1املؤمتر الصحفي الذي أُعلن فيه عن الوثيقة

خذت على عاتقها رعاية الوثيقة وإعالهنا. فما الفائدة من منح السياسي أداة ضعيفة ال تساعده وهذا أمر تتحمله اجلهة اليت أ
 يف القيام بعمله بالشكل املطلوب. 

  

                                                           
 اإلسالم السوري. ، موقع اجمللس املؤمتر الصحفي حول إعالن وثيقة املبادئ اخلمسة للثورة السوريةينظر:  1

http://sy-sic.com/?p=2269
http://sy-sic.com/?p=2269
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 امللحق الثامن عشر
 خمرجات جنيف وفيّنا وأثرها على مسار الثورة السياسي
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 ملخص تنفيذي
، ظهر جلياً توافق خمتلف القوى الدولية على 2و1، والذي ارتفعت وتريته بعد اجتماعي فيينامؤخراً بعد احلراك السياسي الدويل 

، 2بيان فيينا -1بيان فيينا -1يف سوريا، وهي: وثيقة جنيف اعتماد عدة وثائق كمرجعيات قانونية وسياسية للحل السياسي
، واليت استندت مجيعها إىل وثيقة 3وقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2وبياناته الرئاسية 1إضافة إىل قرارات جملس األمن

 .1جنيف

ل للحل يف سوريا، حظيت الوثيقة أيضاً بقبو كمرجعية قانونية وسياسية   1إضافة إىل البعد اإلقليمي والدويل العتماد وثيقة جنيف
من خمتلف الكيانات والفصائل الثورية، اليت مع هذا القبول للوثيقة، حتفظت على بعض بنودها، وفّسرت بعضها اآلخر مبا يتوافق 

 مع أهداف الثورة. 

، حبيث تبدي أبرز نقاطها 2-1فييناو  1قانونية لوثائق جنيف -تقدم قراءة سياسيةفتأيت هذه الورقة يف السياق املتقدم أعاله 
السلبية، واليت تتناقض مع أهداف الثورة السورية، وحتاول يف الوقت ذاته تفسريها وتأويلها مبا حيقق تلك األهداف، مكرسة يف 

 سبيل ذلك بعض النصوص الواردة فيها.   

 لقد خرجت الدراسة بعدة نتائج من أمهها: 

ثلة يف كفيلة بنسف أهداف الثورة األساسية املتم  -مبجملها–السلبيات، وهي  احتوت هذه البيانات على العديد من -1
 "إسقاط النظام الطائفي ومؤسساته األمنية والعسكرية".

االستناد إىل العديد من األدلة القانونية والواقعية واليت تؤكد ضرورة إعادة هيكلة املؤسستني األمنية والعسكرية هيكلة   -2
 ا. كاملة بدمج الثوار فيهم

تعد فكرة إجراءات بناء الثقة مهمة جداً، وجيب توظيفها واستغالهلا بصورة جيدة، ملعرفتنا بطبيعة النظام، وعدم قدرته  -3
 على الوفاء هبا. 

مبا أن تطبيق "وقف إطالق النار" سيكون تدرجيياً على األغلب، فهذه نقطة تصب يف صاحل الثوار، وتعطيهم هامشاً  -4
  كان األفضل وفق عدة حمددات لتطبيقه.للمناورة يف اختيار امل

                                                           
 . (2214) 2137رقم ، و (2213) 2118رقم ينظر على سبيل املثال: قراري جملس األمن  1
 . (2215) 9524جلسته رقم ، وبيانه يف (2213) 9237جلسته رقم ينظر على سبيل املثال: بيان جملس األمن يف  2
 . (2214) 68/182، (2213) 69/262ينظر على سبيل املثال: قرارات اجلمعية العامة ذوات األرقام:  3

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2118(2013)&referer=/english/&Lang=A
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/243/37/PDF/N1424337.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/496/83/PDF/N1349683.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/257/68/PDF/N1525768.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/494/30/PDF/N1249430.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/450/35/PDF/N1345035.pdf?OpenElement
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 مقدمة:
، وكذلك اعتماد االئتالف 1من الفصائل العسكرية واهليئة السياسية لالئتالف 1برز مؤخرًا اعرتاف واسع مبرجعية بيان جنيف

حديث (، إضافة إىل 2215-2-15)ضمن وثيقة املبادئ األساسية للتسوية السياسية يف سورية بتاريخ  1على مرجعية جنيف
نا، وما سيأيت من يالدول الصديقة للثورة عنه كمدخل للحل، ومشاركة عدد من الدول الصديقة للثورة بفاعلية يف مؤمتري في

 نا.ياجتماع للمعارضة السورية يف الرياض يف سياق بيان في

ب ما ميكن تسميته بـ"الواقعية نا من بايفي ابتداء وبياين 1اعادة قراءة بيان جنيف -2يف مركز احلوار السوري–لذلك ارتأينا 
تكمن يف عدم رفضه، ليظهر أن  1السياسية"، ألن مثة رأي قوي يف الساحة الثورية يعتقد أن الطريقة املثلى للتعامل مع جنيف

 احماولة توجيه بنوده على وجه ميكن للثوار أن يقبلو و ( تفسريه 1النظام هو من يعطل احلل السياسي، وعند قبوله )أي بيان جنيف
 به مع ذكر التحفظات والشروط اليت جتنب الوقوع يف املطبات.

، وهي وجهة نظر حتتاج مزيد انضاج نعمل عليه حالياً يف "مركز 2-1وفيينا 1وعليه، نقدم هذه القراءة التحليلية لوثائق جنيف
زمة السورية  لطرح حل سياسي لأل -مع وثيقة املبادئ اخلمسة برعاية اجمللس اإلسالمي السوري–احلوار السوري"؛ لتكون مدخالً 

 كسيناريو بديل ضمن مشروع "متكني" يقابل سيناريو االنتصار الشامل واحلسم العسكري.

)القسم األول(، والبحث  2-1وفيينا 1بناء على ما تقدم، حتاول هذه الدراسة حتليل أبرز النقاط السلبية الواردة يف بيانات جنيف
لتطويع هذه السلبيات واملناورة جتاهها سياسيًا )القسم الثاين(، وتلك األمور الغامضة اليت عن النقاط اليت ميكن استخدامها 

احلل السياسي  حدين )القسم الثالث(، لنبني أثر هذه النقاط على مسار وحتتاج إىل حترير وتفسري، واليت قد تكون مبثابة سالح ذ
 لـ "األزمة السورية". 

 أبرز سلبيات بيانات جنيف وفيينا -1
إسقاط كفيلة بنسف أهداف الثورة األساسية املتمثلة يف "  -مبجملها–احتوت هذه البيانات على العديد من السلبيات، وهي 

 -اجلماعات اإلرهابية تصنيف -النظام الطائفي ومؤسساته األمنية والعسكرية". وأبرز هذه النقاط: النظام شريك يف احلل السياسي
 علمانية الدولة.

                                                           
، بيان مشرتك حول آخر التطورات وتداعيات العملية السياسية يف سوريا، 15/8/2215، بيان فصائل الثورة السورية خبصوص جمموعات العملينظر:  1
2/12/2215 . 
وما تبعها من وثائق ذات صلة ضمن عملنا يف مشروع "متكني"  1والندوات التشاورية اخلمس بوثيقة جنيف يف األصل، كان اهتمامنا يف "مركز احلوار السوري" 2

، ويقابله منط "املبادر" الذي يطرح مشروعًا متكاماًل النتصار الثورة السورية وحتقيق أهدافها )مبين 2بنمط "التفاعل" مع ما جيري يف الساحة السياسية من حولنا
 يد العمل الثوري بتخصصاته األساسية يف كيانات وظيفية احرتافية(.على مقدمات توح

وتوابعها تؤول تدرجيياً اىل دولة "أسدية بدون أسد"، كوهنا تعتمد شراكة النظام يف احلل السياسي، وكذلك أي  1كانت النتيجة اليت وصلنا اليها حينها أن جنيف
 اخلربة ملعارضة وكياناهتا وتباين مشاريعها وضعف استقالليتها... اخل، مقابل النظام املتماسك الرؤية واحرتايفاتفاقية تعتمد هذه الفكرة. وذلك بالنظر اىل تفكك ا

 ومن يسانده من دول، إذ سيكون الشريك األقوى القادر على إعادة انتاج نفسه.

http://ajnadalsham.com/?p=2614
http://ajnadalsham.com/?p=2614
http://www.etilaf.org/press/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
http://www.etilaf.org/press/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
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 احلكم االنتقايل:  النظام شريك يف -1-1
 يةأعضاء من احلكومة احلالعلى هذه الفكرة بصورة واضحة. نص البند "أ" على ما يلي: "وميكن أن تضم  1أكد بيان جنيف

واملعارضة ومن اجملموعات األخرى، وجيب أن ُتشّكل على أساس املوافقة املتبادلة". كما جاء يف البند "ج": "استمرار املؤسسات 
احلكومية واملوظفني من ذوي الكفاءات. فمن الواجب احلفاظ على اخلدمات العامة أو استعادة سري عملها. ويشمل ذلك فيما 

 ". قوات اجليش ودوائر األمنيشمل 

سابع: "إن مؤسسات الدولة ستظل قائمة"، كما جاء يف البند ال يف السياق ذاته نص بيان فيينا يف البند الثاين على ما يلي: "
املشاركني وجهوا الدعوة لألمم املتحدة جلمع ممثلي احلكومة واملعارضة يف سوريا يف عملية سياسية تفضي إىل تشكيل حكومة 

 . 2ذات مصداقية وشاملة وغري طائفية". والعبارة ذاهتا تقريباً وردت يف بيان فيينا

على فكرة إشراك النظام يف احلكم االنتقايل واحملافظة على مؤسسيت اجليش واألمن، وإمنا أتبعت ذلك  1وص جنيفمل تكتف نص
. فقد نص البيان على أنه: "... ويشمل ذلك إكمال عمليات االنسحاب، وتناول مسألة نزع سالح بسحب سالح الثوار

 اجملموعات املسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم".

ب ، حيث أهنا مل تشرتط عدم وجوده بشكل صريح، حيث نشموضوع تنحي األسدة إىل ذلك، جتاهلت البيانات الثالث إضاف
خبصوص تفسري "هيئة احلكم االنتقايل كاملة الصالحيات التنفيذية"، حيث ترى  1اخلالف بني الدول املوقعة على بيان جنيف

ل يف مناً تنحي األسد، وعدم إعطائه أي دور يف املرحلة االنتقالية أو على األقغالبية الدول املوقعة باستثناء روسيا أهنا تعين ض
 . 1هنايتها

يرتتب على وجود النظام كشريك يف احلكم االنتقايل باألبعاد املشار إليها، خصوصًا بقاء مؤسسيت األمن واجليش مع وضع 
 الثوار، املفكك النتائج التالية: 

 ليت أجرمت حبق الشعب السوري. استمرار مؤسسيت األمن واجليش ا -1
 استمرار سيطرة أركان النظام احلايل على أجهزة الدولة حىت ولو تغري رأس النظام.  -2
استمرار النفوذ الروسي داخل سوريا نتيجة احتفاظ الروس بعالقات متينة مع غالبية ضباط اجليش السوري خصوصاً  -3

 أصحاب املناصب العليا واملؤثرين منهم.
املصاحل اإليرانية داخل سوريا، ومصاحل املليشيات املرتبطة هبا خصوصًا حزب اهلل، على الرغم من كل  احملافظة على -4

 اجلرائم املرتكبة حبق السوريني. 
 إمكانية عدم القدرة على حماسبة شخصيات النظام اليت أجرمت حبق الشعب السوري.  -5

ريا يعين فشل الثورة، والعودة إىل احلالة اليت كانت عليها سو باجململ بقاء مؤسسيت اجليش واألمن من دون إعادة هيكلتهما، 
 عقب أحداث الثمانينات، واليت شهدت توحش النظام واالنتقام من السوريني الذين ثاروا بوجهه. 

                                                           
قالية، والبعض اآلخر ال لية، فبعضهم يشرتط تنحيه قبل بدء املرحلة االنتيف هذا الصدد، تتضارب تصرحيات املسؤولني الغربيني عن دور األسد يف املرحلة االنتقا 1

 يشرتط ذلك ابتداء وإمنا كنتيجة، يف هناية املرحلة االنتقالية أو أثنائها. 
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بدا ، إذا اضرورة إعادة هيكلة هاتني املؤسستني هيكلة كاملة بدمج الثوار فيهملذلك البد من التفكري يف كيفية التأكيد على 
أن حلهما أصبح صعبًا يف ظل توازن القوى احلايل ويف ظل ضرورة احملافظة على النظام األمين اإلقليمي والعاملي الذي ُيشكل 

 أولوية لغالبية الدول، مبا فيها تلك الداعمة للثورة. 

 وميكن االستناد إىل األدلة القانونية والواقعية التالية من أجل دعم هذا التوجه، وهي: 

ميكن الولوج منها لتأكيد هذا املعىن، حيث جاء فيه: "استمرار املؤسسات احلكومية  1جد ثغرة يف بيان جنيفتو   -1
واملوظفني من ذوي الكفاءات". فيمكن اعتبار هذه األجهزة مبنية على أساس طائفي وليس على أساس الكفاءة. 

 بالضبط. ولكن هذا التوجه حيتاج إىل مراجعة احملاضر، ومعرفة املقصود هبا 
وميكن أن تضم أعضاء من احلكومة احلالية واملعارضة ومن اجملموعات األخرى، وجيب "كذلك نص البيان على أنه: 

حيث يُفهم من هذا النص إمكانية عدم وجود شخصيات من النظام يف هيئة  ."أن ُتشّكل على أساس املوافقة املتبادلة
النظام على أعضاء هذه اهليئة. لكن باملقابل، إذا ُفسر النص هبذه  ةاحلكم االنتقايل، وأن املطلوب فقط هو موافق

الطريقة فإنه يعين إمكانية اقتصار هيئة احلكم االنتقايل على شخصيات من النظام توافق عليها الثوار، وهذا حمذور 
ري، إذ ال يعقل سالتطبيق العملي هلذا التف -إن مل نقل استحالة–جيب األخذ به بعني االعتبار، فضاًل عن صعوبة 

قبول النظام أو الثورة بتشكيل أي طرف منهما للهيئة يف ظل توازن القوى احلايل، إال إذا استطاع أحد الطرفني حسم 
 املعركة العسكرية لصاحله.  

، للتأكيد على 2ضمان احلفاظ على مؤسسات الدولة اليت ال تزال سليمة" الواردة يف بيان فيينا ميكن توظيف عبارة " -2
ورة إعادة هيكلة هاتني املؤسستني خصوصًا اجليش على اعتبار أنه تفكك وأصبح أقرب إىل الواقع املليشياوي، ضر 

 األمر الذي يؤكده استعانة النظام مبليشيات ومرتزقة أجنبية، والتدخل الروسي األخري لصاحله. 
، حبيث ميكن 1بعد صدور بيان جنيفإضافة إىل ذلك، ميكن التأكيد على املتغريات اليت طرأت على الوضع السوري  -3

القول: إن العديد من املعطيات والوقائع اليت عاجلها البيان مل تعد موجودة، كما استجدت معطيات أخرى ال ميكن 
 التغاضي عنها يف أي حل مستقبلي. 

، 1قتل اليوميللعل من أهم التطورات اليت استجدت بعد توقيع البيان ما يلي: زيادة عدد الشهداء واجلرحى ومعدل ا
، وارتكاب املزيد من اجلرائم واجملازر حبق الشعب 2وازدياد عدد النازحني والالجئني، وتفاقم مشكلة اللجوء والنزوح

، إضافة إىل ظهور داعش وسيطرهتا على قسم كبري من مناطق الثورة، وانفراد األكراد 3السوري أبرزها جمزرة الكيماوي
ية، فضاًل عن دخول املليشيات واملرتزقة الطائفية بشكل واضح وصريح إىل جانب جبزء ال بأس به من األرض السور 

 النظام.

                                                           
 .وفق إحصائية موقع قاعدة بيانات شهداء الثورة السوريةشهيد  18182، بلغ عدد شهداء الثورة املوثقني 1عندما صدر بيان جنيف 1
 مليون نازح.  9.6مليون الجئ و 4حبسب أرقام األمم املتحدة، بلغ عدد املهجرين السوريني ما يقارب  2

 .18/6/2215، موقع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، بيان صحفي، املفوضية حتّذر من حقبة جديدة خطرية يف النزوح العامليينظر: 
 ، وإن مل حيدد اجلهة املسؤولة عنه.21/8/2215استخدام السالح الكيماوي يف غوطة دمشق بتاريخ  تقرير جلنة التحقيق التابعة لألمم املتحدةأكد  3

http://syrianshuhada.com/default.asp?a=st&st=8
http://syrianshuhada.com/default.asp?a=st&st=8
http://www.unhcr-arabic.org/5582443d6.html
http://www.unhcr-arabic.org/5582443d6.html
http://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_Report_of_CW_Investigation.pdf
http://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_Report_of_CW_Investigation.pdf
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جممل هذه التطورات مل تعاجل حىت يف الوثائق والقرارات الدولية احلديثة، باستثناء إرهاب تنظيم داعش، الذي كانت 
تفادة يف هذا ة إجرام النظام، وميكن االسجممل األضواء مسلطة عليه. وبالتايل جيب على الثوار الرتكيز على إثارة قضي

اجملال من تقارير جلنة التحقيق الدولية املستقلة، اليت تؤكد بصورة متواترة ارتكاب مؤسسات النظام األمنية والعسكرية 
. فكيف يُطلب من الضحية أن تشارك جالدها يف 1جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية حبق الشعب السوري

 احلكم!!!!!!

 تصنيف اجلماعات "اإلرهابية":   -1-2
 ISSG اجملموعة الدولية لدعم سوريا من بيان فيينا، كررت 6: "وفيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب، وفقا للفقرة 2جاء يف بيان فيينا

، وغريها من اجلماعات اإلرهابية، على النحو احملدد من قبل جملس األمن، وكما هو متفق عليه من ”النصرة“، ”داعش“أن 
 .قبل املشاركني يف فينا وفق ما يقره جملس األمن الدويل، جيب أن يتم القضاء عليها مجيعاً 

وقد وافقت اململكة األردنية اهلامشية على مساعدة ممثلي املخابرات واملؤسسات العسكرية املعنية للوصول إىل فهم مشرتك 
 هدف القضاء عليها". أ.هـللجماعات واألفراد من أجل تقرير من هي اإلرهابية منها لتحقيق 

على أنه: " يدين األعمال اإلرهابية لتنظيم الدولة  19/8/2215كما نص البيان الرئاسي الصادر عن جملس األمن بتاريخ 
 اإلسالمية يف العراق والشام، وجلبهة النصرة ومجيع األفراد واجلماعات واملؤسسات املرتبطة بتنظيم القاعدة".

ود توجه لدى الدول املعنية بالقضية السورية حبصر قضية "اإلرهاب" يف اجلماعات التابعة للقاعدة يتضح من هذين النصني وج
وغريها من الفصائل "السنية" فقط، من دون التعرض للمليشيات واملرتزقة الشيعة الذي ارتكبوا اجملازر حبق الشعب السوري، 

، 2214لعام 2198الوارد يف قرار جملس األمن رقم (FTF)انب" علمًا أنه ينطبق عليها تعريف "املقاتلني اإلرهابيني األج
أضف إىل ذلك أن بيان فيينا األخري بقي مفتوحاً إزاء إضافات "مجاعات أخرى"، علماً أن النقاش حول "اجلماعات األخرى" 

 . 2ال يركز البتة على حزب اهلل واملليشيات الشيعية واجملموعات التابعة للحرس الثوري اإليراين

الطبع لن يقتصر التصنيف باإلرهاب على الفصائل املرتبطة بالقاعدة، بل تشري جممل التصرحيات والبيانات إىل توسع هذا ب
التصنيف ليشمل أي فصيل مسلح يرفض العملية السياسية. وهذا أخطر ما يف األمر، إذ ستستخدم هذه الوسيلة كعصا يف وجه 

 ي تتوصل له الدول. الفصائل إلجبارها على القبول بأي حل سياس

اً فيما لو اتفقت لكن سيكون موقفها ضعيف .من املرجح أال تقبل بعض الدول اإلقليمية الداعمة للثورة هذا االبتزاز، بل ستقاومه
 غالبية الدول على ذلك خصوصاً الدول دائمة العضوية يف جملس األمن. 

 ورة أمهها: مليشيات النظام ومرتزقته نتائج كارثية على الث سيكون لتصنيف الفصائل "الثورية" فقط يف خانة اإلرهاب، دون

 سنية(، كما حدث يف العراق. وهذا ما يتمناه النظام وبعض الدول املؤيدة له.  -حرب بني الفصائل )سنية -1

                                                           
، غري 2215يو/اسي"، يونأعد مركز احلوار السوري دراسة بعنوان: "إمكانية تسخري تقارير األمم املتحدة وقراراهتا لرفض فكرة مشاركة النظام يف احلل السي 1

 منشورة. 
 . 17/11/2215علي حسني باكري، الغموض غري البناء يف مسار فيينا )قراءة يف بيان جمموعة العمل الدولية لدعم سوريا(،  2
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 انشقاقات كبرية متوقعة يف الفصائل الثورية لصاحل النصرة وداعش نتيجة الشعور بالقهر والظلم والعجز.  -2
 ليشيات واملرتزقة الشيعة داخل سوريا، وتثبيت وجودها )منوذج حزب اهلل السوري(. بقاء امل -3

يتطلب التعامل مع هذه املليشيات بيان توصيفها القانوين. من وجهة نظرنا، فضالً عن اعتبار عناصر حزب اهلل واملقاتلني األفغان 
/ من الربتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف اليت 49/مبوجب املادة  1والباكستانيني عناصر إرهابية، يعدون كذلك مرتزقة

 تنص على ما يلي: " املرتزق هو أي شخص:

 جيري جتنيده خصيصاً. حملياً أو يف اخلارج. ليقاتل يف نزاع مسلح. -أ
 يشارك فعالً ومباشرة يف األعمال العدائية. -ب
يف النزاع أو  غنم شخصي. ويبذل له فعالً من طرفحيفزه أساساً إىل االشرتاك يف األعمال العدائية. الرغبة يف حتقيق م -ج

نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به املقاتلون ذوو الرتب والوظائف املماثلة يف القوات املسلحة 
 لذلك الطرف أو ما يدفع هلم.

 وليس من رعايا طرف النزاع وال متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع. -د
 عضواً يف القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع.ليس  -ه
 ليس موفداً يف مهمة رمسية من دولة ليست طرفاً يف النزاع بوصفه عضواً يف قواهتا املسلحة". -و

سيسهل حتمًا مالحقتهم قانونياً، وإضعاف  -2فضاًل عن توصيف مجاعاهتم باإلرهابية -إن توصيف هؤالء املقاتلني باملرتزقة
 املوقف السياسي للدول الداعمة هلم، واملطالبة خبروجهم كإحدى إجراءات بناء الثقة، وقبل بدء العملية االنتقالية.  

بطة  واضحة منضووضع معايري -على األقل يف احلالة السورية -ويف مجيع األحوال جيب السعي إىل تعريف اجلماعات اإلرهابية
 هلا، حىت ال يرتك األمر للتوازنات السياسية، والتوجهات اإلقليمية والدولية، مث حتدد هذه اجلماعات بناء على هذا التعريف. 

 علمانية الدولة:   -1-3
. لقد شكلَّ هذا البند مصادرة صارخة هلوية 3على أنه: " وحدة سوريا و..... هويتها العلمانية أمور أساسية" 1نص بيان فيينا

شعب السوري وإرادته، وتناقضاً واضحاً بني ما تدعيه هذه الدول من حق الشعوب يف تقرير مصريها ويف اختيار شكل احلكم ال
 الذي تريده، وبني تصرفاهتا الواقعية. 

مر إن إيراد هذه العبارات، فضاًل عن أنه يشكل مصادرة إلرادة الشعب السوري وهويته، وحرمانه من تقرير مستقبله بنفسه، األ
الذي يعد تدخاًل سافراً يف شؤونه، فإنه ميهد بشكل غري مباشر إىل جترمي وحماربة كل من يرفض هذا املبدأ على األرض وإقصائه 

                                                           
فدين مبهمة رمسية، وكذلك نزاع ومو ال ينطبق وصف املرتزق على مقاتلي احلرس الثوري اإليراين، باعتبارهم أعضاء يف القوات املسلحة لدولة ليست طرفًا يف ال 1

 األمر بالنسبة للروس. وذلك بفرض أن النظام ميتلك شرعية قانونية تؤهله لعقد هكذا اتفاقات. 
 .  3، ص2215، مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية، تشرين الثاين/نوفمرب بيان فيينا: كمون مقلق وفرص ضئيلة )تقدير موقف( 2

وحمدد لإلرهاب يف  حونود اإلشارة هنا إىل أن األبعاد السياسية تلعب دوراً حمورياً يف قضية تصنيفهم كجماعات إرهابية من عدمه؛ نتيجة عدم وجود تعريف واض
سياسية، اليت يبقى له حضور التأثريات الالوثائق القانونية الدولية، بعكس توصيفهم كـ "مرتزقة" الذي ميكن االستناد فيه للبعد القانوين، طبعًا من دون استبعاد 

 ضعيف يف هذه احلالة. 
 وضعت هذه العبارة بطلب من وزير اخلارجية املصري.  3

https://www.omrandirasat.org/sites/default/files/studies/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D9%83%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8C%20%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82%20%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5%D9%8C%20%D8%B6%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%A9.pdf
https://www.omrandirasat.org/sites/default/files/studies/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D9%83%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8C%20%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82%20%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5%D9%8C%20%D8%B6%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%A9.pdf
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تايل فإن رفض مصادرة إرادة الشعب وهويته، وبالتمن مستقبل سوريا، باعتبار أن معظم الفصائل السورية ذات توجه إسالمي 
 ، يعين حتماً رفض هذه الفصائل الدخول يف احلل السياسي، وابتعادها عن املشاركة يف حكم الدولة. التأكيد على علمانية الدولة

ميكن معاجلة هذه النقطة من خالل النصوص الواردة يف البيانات الثالث، واليت تؤكد أن مستقبل سوريا هو بيد الشعب السوري، 
 . 1لدولة وشكلها نيابة عنهوبالتايل ليس من حق أية جهة مهما كانت أن تقرر هوية ا

 أبرز نقاط بيانات جنيف وفيينا اليت ميكن توظيفها ملصلحة الثورة -2
على الرغم من السلبيات املهمة اليت اعرتت البيانات املشار إليها، إال أنه وردت فيها بعض النقاط اليت ميكن توظيفها، والتمسك 

الشعب  -هبا للمناورة وحتصيل أكرب قدر من املكاسب السياسية. ومن أبرز هذه النقاط: وحدة سوريا واستقالهلا وسيادهتا
 العدالة االنتقالية.  -اءات بناء الثقةإجر  -السوري هو من يقرر مصريه

 وعلى الرغم من أن هذه األمور بدهية، إال أهنا أصبحت يف الواقع السوري الصعب نقاطاً ميكن التمسك هبا.

 وحدة سوريا واستقالهلا وسيادهتا:  -2-1
ا الوطنية ستقالهلا ووحدهتويلتزم أعضاء جمموعة العمل بسيادة اجلمهورية العربية السورية واعلى ما يلي: " 1نص بيان جنيف
وحدة سوريا واستقالهلا وسالمة أراضيها على الشكل اآليت: " 1"، ويف السياق ذاته جاء النص يف بيان فييناوسالمة أراضيها

 . وهويتها العلمانية أمور أساسية"

إذًا هنالك اضطراد يف التأكيد على وحدة سوريا حيث ال يوجد فيها مكان لكانتونات طائفية أو عرقية، واستقالهلا حبيث ال 
ميكن القبول بالتدخل يف شؤوهنا من قبل أية جهة خارجية، ووحدهتا الوطنية وسالمة أراضيها مبا مينع من أي تغيري دميغرايف يف 

 تركيبتها السكانية. 

 ه النصوص وأشباهها، مرتكزاً ميكن االستناد إليه لتقرير بعض النقاط املفيدة يف التفاوض، أمهها: متثل هذ

 رفض أي شكل من أشكال التقسيم القانوين أو الفعلي لألراضي السورية.  -1
 رفض أي وجود أجنيب على األرض السورية خصوصاً الوجودين اإليراين والروسي.  -2
  يف املناطق السورية مبا يشكل انتهاكاً لوحدهتا الوطنية وسالمة أراضيها. رفض أي تغري دميغرايف أو سكاين -3

بناء على ذلك، جيب السعي إلدراج هذه البنود يف املرجعية السياسية ألية عملية تفاوضية، حبيث ميكن تثبيتها الحقاً يف الوثائق 
 حدة(. القانونية الدولية )قرارات جملس األمن أو اجلمعية العامة لألمم املت

 الشعب السوري هو من يقرر مصريه:  -2-2
: "سوريا 1، وكذلك جاء يف بيان فيينا2حيدد الشعب السوري مستقبله بصورة مستقلة ودميقراطية" على أن: " 1نّص بيان جنيف

 هي اليت متلك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من حيدد مستقبل سوريا". 

                                                           
 . 2-2سنناقش هذه القضية الحقاً يف الفقرة  1
 نقصد هبا هنا: أدوات الدميقراطية.  2
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 يف غالبية البيانات والوثائق السياسية على أن الشعب السوري بكافة فئاته هو من يقرر مستقبلتؤكد هذه النصوص املتكررة 
سوريا وشكل احلكم فيها ومن حيكمه...إخل. وهذا أمر إجيايب يفرتض أن يسعى الثوار إىل تكريسه، ألن الشعب السوري قام 

 ر حكامه. بثورته أساساً من أجل استعادة حقه يف املشاركة يف احلكم واختيا

 ميكن االستفادة من هذه النصوص يف أكثر من جمال، مثل:

رفض أي حتديد دويل هلوية الدولة وشكل احلكم على اعتبار أن هذا األمر ميثل اعتداء سافرًا على حقوق الشعب  -1
 السوري.  

هذا يقتضي و  التأكيد على متكني الشعب السوري من ممارسة حقه يف تشكيل مؤسسات الدولة واختيار من حيكمه، -2
 عودة املهجرين والنازحني، ورفض القيام بأية انتخابات أو استفتاءات قبل ذلك. 

/ 125إلغاء أية نصوص قانونية وتشريعية متنع الشعب السوري من ممارسة حقه يف االنتخاب والرتشيح، كنص املادة/ -3
ة واملمهور وري العادي ساري الصالحييف قانون االنتخابات، واليت تنص على أنه: "يقرتع الناخب جبواز سفره الس

خبتم اخلروج من أي منفذ حدودي سوري". فهذه املادة متنع فعليا املاليني من الالجئني املناوئني لبشار األسد من 
 املشاركة يف االنتخابات، وهي وضعت أصال هلذا األمر. 

 إجراءات بناء الثقة:  -2-3
، 1اليت اقرتحها املبعوث األممي كويف عنان، واليت نص عليها بيان جنيف وردت هذه اإلجراءات باألساس يف خطة النقاط الست

إذ جاء فيه: "جيب أن يُعزَّز وقف العنف املسلح بإجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيان تتخذها حكومة اجلمهورية العربية 
اإلفراج عن األشخاص احملتجزين تعسفا وتوسيع تكثيف وترية  :السورية لتنفيذ البنود األخرى من خطة النقاط الست، مبا يشمل

نظمات جيب على احلكومة، يف مجيع الظروف، أن تتيح جلميع امل نطاقه، مبا يشمل على وجه اخلصوص الفئات الضعيفة.... د(
 اإلنسانية فورًا وبصورة كاملة الوصول لدواع إنسانية إىل مجيع املناطق املتأثرة بالقتال". 

 إجراءين من إجراءات بناء الثقة مها:  2اكما تضمن بيان فيين

 .2165ضمان وصول املساعدات اإلنسانية على وجه السرعة يف مجيع أحناء أراضي سوريا وفقا لقرار جملس األمن رقم  -1
 الضغط على األطراف لوضع حد فورا الستخدام األسلحة العشوائية ضد السكان املدنيني.  -2

لى مهمة جداً، وجيب توظيفها واستغالهلا بصورة جيدة، ملعرفتنا بطبيعة النظام، وعدم قدرته عنعتقد أن فكرة إجراءات بناء الثقة 
ات املدنية، ، مثل إيقاف قصف الطريان على التجمعة الثورةالوفاء هبا، ألن غالبية هذه اإلجراءات متعلقة به وتصب يف مصلح

 ان وصول املساعدات اإلنسانية إليها. وإطالق سراح املعتقلني، وفك احلصار عن املناطق احملاصرة وضم

 من خالل استقرائنا للواقع وللتجارب املاضية، كانت هذه اإلجراءات هي نقطة ضعف للنظام، وبالتايل مل يستطع الوفاء هبا. 
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 يف بيانات جنيف وفيينا إشكاليات -3
ح ذو حدين، عنواهنا، وإمنا تعد مبثابة سالونقصد هبا تلك القضايا اليت ال ميكن تصنيفها )مع أو ضد( مبادئ الثورة حبسب 

 . 1واألمر يتعلق بكيفية تعاملنا معها، فإن أحسنا ذلك ميكن أن تصب يف مصلحة الثورة، والعكس بالعكس

 خابات.االنت -وقف إطالق النار -هيئة احلكم االنتقالية كاملة الصالحيات -ولعل أبرز هذه النقاط: العدالة االنتقالية

 : 2تقاليةالعدالة االن -3-1
على أمهية العدالة االنتقالية، فجاء فيه: "االلتزام باملساءلة واملصاحلة الوطنية. وجيب النظر يف اجلوانب املتعلقة  1أكد بيان جنيف

باملساءلة عن األفعال املرتكبة خالل هذا النزاع. ومن الالزم أيًضا إعداد جمموعة شاملة من أدوات العدالة االنتقالية، تشمل 
 ض ضحايا هذا النزاع أو رّد االعتبار إليهم، واختاذ خطوات من أجل املصاحلة الوطنية والعفو".تعوي

، باستثناء الرتكيز 2-1باملقابل، ال توجد أية إشارة إىل العدالة االنتقالية أو إىل مواكبة هذه اإلجراءات هلذه العملية يف بيان فيينا
ز إىل االنتماء الديين أو اإلثين، وهو ما خيشى أن يكون اهلدف منه الحقاً على موضوع محاية حقوق السوريني من دون متيي

 .3تطوير آلية حلماية جمرمي نظام األسد من املالحقة القضائية والقانونية عن اجلرائم اليت اقرتفوها حبق الشعب

 مراكز زر وانتهاكات حقوق اإلنسان يفأضف إىل ذلك أن عدم إقرار موضوع العدالة االنتقالية وحتديد العناصر املسؤولة عن اجملا
النظام األساسية، قد يتيح هلذه العناصر املشاركة يف العملية االنتقالية ويتيح هلا أيضاً اجللوس على طاولة احلوار مع املعارضة، ما 

 . 4يعين املساواة بني الضحية واجلالد على أقل تقدير، وحفظ مراكز القوة يف نظام األسد ملراحل الحقة

لى الرغم من األمهية السياسية والقانونية ملوضوع العدالة االنتقالية يف احلل السياسي املقرتح )جنيف وفيينا( من أجل حماسبة ع
 ظل تفوق يف رجال النظام ورؤوسه على اجلرائم اليت اقرتفوها حبق الشعب السوري، ولكن مثة حمذور مهم يف إدراجه واملطالبة به

ريني ؛ ألنه قد يؤدي إىل حماكمة بعض قادة الثوار العسكك مقومات اخلربة الرتاكمية يف الدجل القانوينمهارات النظام الذي ميل
 . من خالل إدعاءات كاذبة للنظام ميكن أن "يفربك" أدلة هلا حبجة ارتكاهبم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

 لكل منهما إجيابياته وسلبياته: املعركة هنا قانونية سياسية بامتياز، ومنلك جتاهها أحد خيارين، 

األول: الرتكيز على فكرة "النظام جمرم" إعالمياً وقانونياً من خالل إنشاء هيئة حقوقية )كاللجنة القضائية اليت يفرتض أن يشكلها 
قوقية لبناء ملف االئتالف(، مدعومة من الفصائل واهليئات الثورية، تتوىل مجع األدلة والتواصل مع اللجان األممية واملنظمات احل

حقوقي كامل عن جرائم النظام، ويف الوقت ذاته، تشرف على إرشاد الثوار وتوعيتهم لتاليف أي سلوك أو عمل قد يدينهم 
 قضائياً يف احملافل الدولية الحقاً. 

                                                           
د حبث لرياض، وتزويدهم بقراءات حتليلية للوثائق حمل الدراسة، مع قناعتنا حباجتها ملزيقدمنا هذه القراءة األولية بغرض إفادة األشخاص املدعوين إىل اجتماع ا 1

 واستقصاء. 
 مثة أراء تنتقد فكرة "العدالة االنتقالية" من جهة تطلب إجراءاهتا زمناً طويالً قد ميتد لسنوات.  2
 علي حسني باكري، مرجع سابق.  3
 املرجع السابق.  4



 امللحقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

555 
 

ميزة هذا اخليار أنه سريكز على مسؤولية النظام عن اجلرائم املرتكبة، ولكن من أهم سلبياته ضعف القيمة القانونية هلذا امللف 
 وصعوبة تسويقه دولياً نظراً العتباره صادر عن جهة تعد خصماً للنظام. 

لة االنتقالية، ميهد هدنة تسبق البدء بإجراءات املرحالثاين: اشرتاط فتح حتقيق دويل داخل سوريا عن اجلرائم املرتكبة فيها خالل 
إلحالة املتهمني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية إىل حمكمة داخلية أو دولية خاصة، حبيث حيرمون من لعب أي 

 تتلطخ أيديها بدماء ملدور يف املرحلة االنتقالية. لتبدأ بعدها املرحلة االنتقالية بالتشارك بني شخصيات من املعارضة والنظام 
 الشعب السوري. 

من أبرز إجيابيات هذا احلل القيمة القانونية للتحقيقات واألدلة اليت ستسوقها هذه اللجنة، نتيجة اعتبارها جهة مستقلة ودولية 
ر يف املرحلة و وحيادية، فضاًل عن أهنا ستمهد حتمًا إلبعاد أبرز الشخصيات األمنية والعسكرية التابعة للنظام من لعب أي د

 ، نظراً حلجم اجلرائم الكبري الذي ارتكبته حبق الشعب السوري. -يف حال التزمت اللجنة احلياد التام–االنتقالية 

 هيئة احلكم االنتقايل:  -3-2
 نصت وثيقة جنيف على إنشاء هذه اهليئة، حيث جاء يف البيان: "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن هُتّيئ بيئة حمايدة
تتحرك يف ظلها العملية االنتقالية. وأن متارس هيئة احلكم االنتقالية كامل السلطات التنفيذية. وميكن أن تضم أعضاء من 

 احلكومة احلالية واملعارضة ومن اجملموعات األخرى، وجيب أن ُتشّكل على أساس املوافقة املتبادلة". 

ية ل السلطات التنفيذية، األمر الذي فسره البعض بأن منصب رئاسة اجلمهور النقطة األهم يف هذا اجملال: هو منح هذه اهليئة كام
سيصبح غري ذي فائدة نتيجة جتريده من مجيع الصالحيات التنفيذية. يبدو أن هذا التفسري مل يرق للحلف املؤيد للنظام )الروس 

ات من مضموهنا. احلكم االنتقايل كاملة الصالحيواإليرانيني( فسعوا يف اجتماعات فيينا إىل إيراد عبارة أخرى تفرغ فكرة هيئة 
 "عملية سياسية.... تفضي إىل تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغري طائفية".  :1إذ جاء يف بيان فيينا

ملصداقية االفرق بني الصيغتني كبري وترتتب عليه نتائج خمتلفة متاماً وخطرية، إال إذا مت يف مراحل الحقة التأكيد على أن احلكم ذو 
الشمويل وغري الطائفي هو بالتحديد هيئة حكم انتقايل بصالحيات تنفيذية كاملة، وفيما يلي أهم الفروقات بني الصيغتني 

 :1والنتائج املرتتبة عليها

ة تكون كامل الصالحيات التنفيذية يف احلالة األوىل هي بيد اهليئة اليت يرتتب عليها مبقتضى ذلك "تأمني البيئة املناسب -1
، كافة املؤسسات واألجهزة يف الدولة مبا فيها األمنية 1واألمان واالستقرار والسالم, وتتبع هلا مبوجب نص جنيف

واالستخباراتية، وهو ما يعين بأنه حىت إن بقي األسد يف هذا السيناريو فسيكون بقاؤه شكليًا فقط، وهو ما يفقد 
 الرغبة لدى داعميه بالتمسك به. 

لثانية، فال يوجد تأكيد على أن اهليئة االنتقالية بالصالحيات التنفيذية الكاملة، وإمنا إشارة إىل "حكم"، أما يف احلالة ا
واليت قد تفسر على أهنا حكومة، مثل حكومة احللقي وغريها من احلكومات السورية اليت يغلب عليها طابع اإلدارة 

                                                           
 علي حسني باكري، املرجع السابق.  1
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يتم الصالحيات والسلطات بني "احلكومة املفرتضة" اليت س أكثر منه طابع احلكم، وهذا ما سيفتح اجملال أمام تقاسم
 تشكيلها وبني "الرئاسة" اليت يتمسك هبا األسد حىت هذه اللحظة. 

على تبعية األجهزة األمنية والعسكرية إىل هيئة احلكم االنتقالية، بينما يف احلالة الثانية )فيينا(، فال  1يؤكد بيان جنيف -2
العكس، إذا بقي األسد رئيسًا خالل العملية االنتقالية )كما يفرتض الوضع احلايل  يوجد مثل هذا األمر. بل على

نتيجة النقاشات اليت دارت يف االجتماع األخري حىت اآلن(، ومل يعط يف املقابل "احلكم ذو املصداقية، الشمويل وغري 
إمرة األسد  نية واالستخبارات حتتالطائفي" صالحيات تنفينذية كاملة، فذلك يعين على األغلب بقاء األجهزة األم

 ونظامه. 

ويف حال حتقق ما يريده البعض، وأكدت الوثائق والبيانات على أن املقصود باحلكم ذو املصداقية، الشمويل وغري الطائفي، هو: 
 هيئة حكم انتقايل كاملة الصالحيات التنفيذية، فهل انتهت املهمة؟ 

وهي وضع سيناريوهات يتم التحضري هلا من اآلن حبيث يستطيع الثوار وحلفاؤهم من بالتأكيد ال، سيكون أمامنا معركة أخرى 
 ممثلي اجملتمع املدين اإلمساك بزمام هذه اهليئة، أو على األقل تعطيل قدرة النظام على التحكم هبا. 

 : 1وقف إطالق النار -3-3
تعد فكرة وقف إطالق النار من أوىل األفكار اليت طرحت كمدخل للحل السياسي يف سوريا، منذ استالم كويف عنان مهمة 
متثيل األمم املتحدة يف امللف السوري وانتهاء بدميستورا، وقد مت التأكيد عليها يف بيان جنيف وقرارات جملس األمن، إال أهنا 

 . 2-1ناأخذت زمخاً جيداً يف اجتماعات فيي

بداية نعتقد أن فكرة وقف إطالق النار اليت تكون بنظرة كاملة لسورية مع وجود رؤية سياسية للحل، أفضل من فكرة اهلدن اليت 
يطرحها النظام ومعه إيران حالياً، واليت تفتقد ألي مكسب سياسي وتكون من باب إنساين حبت، ويتم التعاطي معها حملياً يف  

 كل منطقة على حدة. 

 إلشكالية األساسية املرتتبة على فكرة "وقف إطالق النار" هي: رجحان عدم إمكانية الثوار على االلتزام هبا لعدة أسباب أمهها: ا

ارتباطها الوثيق بفكرة تصنيف اجلماعات اإلرهابية: من الراجح أن اجلماعات اليت ستصنف كـ "مجاعات إرهابية"،  -1
 .سرتفض وقف إطالق النار، ولن تلتزم به

 عدم وجود قيادة موحدة.  -2
 وجود فصائل ترفض باألساس فكرة وقف إطالق النار.  -3

                                                           
تصارات جيش نمثة رأي يرى أن وقف إطالق النار يف الوقت احلايل سيصب يف مصلحة النظام وإيران نظراً لرتاجعهم على األرض وتقدم الثوار خصوصاً بعد ا 1

 الفتح يف إدلب ومحاة. ينظر: علي حسني باكري، مرجع سابق. 
نسيب، فصحيح أن موقف الثوار قد يكون أفضل يف ريف محاة وسهل الغاب مثاًل، ولكن مثة جبهات أخرى حالياً موقف النظام  من وجهة نظرنا: نعتقد أن األمر

ا موقف الثوار أقوى هفيها أقوى كجبهة ريف حلب اجلنويب والزبداين وجبال الرتكمان...إخل. طبعاً هذه املعطيات قد ختتلف من وقت آلخر، فاجلبهة اليت يكون في
 الياً، قد تتحول ملصلحة النظام الحقاً، والعكس بالعكس. ح
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 السؤال: ما هي اخليارات املتاحة أمام الثوار، يف حال تبين قرار وقف إطالق النار بقرار من جملس األمن حتت الفصل السابع؟

املكان األفضل  وتعطيهم هامشاً للمناورة يف اختيار غالباً ما سيكون وقف إطالق النار تدرجيياً وهذه نقطة تصب يف صاحل الثوار
 لتطبيقه، حيث نرى أن يكون اختيار أماكن وقف إطالق النار وفق احملددات التالية:  

 املناطق اليت تكون قوة النظام فيها متفوقة على قوة الثوار. 
 املناطق اليت ختضع باألساس هلدنة. 
ل ائل القوية، واليت ميكن أن تضبط األمر فيما لو متردت بعض الفصائاملناطق اليت يكون فيها عدد قليل من الفص 

 الصغرية. 
 املناطق اليت يضعف فيها نفوذ الفصائل الرافضة لفكرة وقف إطالق النار.  

لبية سسيؤدي صدور قرار أممي بوقف إطالق النار، وإعالن النظام التزامه به، وعدم قدرة الثوار على إعالن االلتزام هبا إىل نتائج 
 على الثورة أمهها: 

 إحراج الثورة واحللف اإلقليمي الداعم هلا.  -1
 إظهار عدم قدرة الثوار على املضي يف احلل السياسي.  -2
تأكيد مقولة طاملا حتجج هبا النظام لرفض احلل السياسي وهي: عدم وجود طرف آخر ميكن اجللوس معه للتوصل إىل  -3

 هذا احلل. 
تأليب احلاضنة الشعبية على الثوار، حيث باتت حباجة هلدنة من أجل التخفيف عنها، ومنحها فرصة الستعادة الزخم  -4

 واحليوية. 

 االنتخابات:  -3-4
أكدت جممل وثائق جنيف وفيينا على إجراء االنتخابات كوسيلة وحيدة، يتم من خالهلا بناء مؤسسات الدولة اجلديدة، وإهناء 

 حالة "العنف". 

مثل الوجه اإلجيايب لفكرة إجراء االنتخابات يف أهنا متثل إحدى نقاط قوة الثورة مفرتضني أن الغالبية الشعبية ستكون مؤيدة يت
هلا فيما لو أتيح هلا التعبري عن رأيها حبرية. كما أهنا ستساهم يف كسر اجلمود الذي وصلت له الثورة بعد أن مترتس كل طرف 

بت غري قابل للتغيري، فطرح كهذا ميكن أن يعيد تدوير القضية مبا يسهم للوصول إىل حل يضمن )النظام والثوار( مبوقف ثا
 انتصار الثورة بأقل التكاليف، وحيرك مواقف الدول "املؤيدة للثورة" وحيرج الدول املؤيدة للنظام روسيا والصني. 

ة حقيقية، ر يف سوريا أي أجواء ألية عمليات انتخابيإال أن هلذه الفكرة سلبيات عديدة وفق املعطيات احلالية، حيث ال تتوف
وحىت إذا ما افرتضنا جداًل وجودها بعد وقف إطالق النار، فسيكون لدينا نصف الشعب السوري تقريبًا بني الجئ ونازح، 

مناطق النظام  ونصفه يف املناطق اليت يسيطر عليها النظام وتنتشر فيها أجهزة استخباراته وشبيحته. فهل يستطيع أي ناخب يف
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أن يكون حر اإلرادة يف هذه الظروف؟ ملن ستكون األفضلية؟ هل هي لناخب يف بيئة مدمرة، حمطمة فاقدة لألمل، أم لناخب 
 . 1يف مناطق مستقرة، امسه مدرج على لوائح حزب البعث ويتقاضى مرتباً عن وظيفته، ولديه مصلحة آنية يف استمرار هذا األمر

قيقيني نتيجة ضد الثوار احل ونصوتيس -يف حال كان لدينا ناخبون–الناخبني يف املناطق احملررة لرمبا كان أضف إىل ذلك، 
احلمالت اإلعالمية التشويهية اليت مورست ضدهم، فضالً عن بعض األخطاء اليت ارتكبوها يف إدارهتم للمناطق احملررة. وبالتايل 

 مناطقهم، ومن باب أوىل أصوات املقيمني يف مناطق النظام.أصوات املقيمني يف  -أي الثوار–لن يناولوا 

أن النظام قد يشرتك يف االنتخابات حبزبه القدمي أو رمبا حبزب جديد حتت مظلة جديدة، لكن يف املقابل سيكون فضاًل عن 
ة مع بعضها أو متنافسلدينا سلسلة من األحزاب املعارضة جديدة النشأة، ضعيفة اإلمكانيات، غري واضحة األجندات ومتناقضة 

ون إىل تصويت األقليات وأتباع النظام حلزهبم، فيما سيصوت الالجئون والنازح -على األرجح–البعض، قليلة اخلربة. وهذا يعين 
عشرات األحزاب املختلفة، فتكون النتيجة إعادة إنتاج النظام القدمي بصورة جديدة، أو انتصار اجلدد بفارق بسيط جدًا قد 

 . 2رين إعادة تشريع النظام وأركانه، ولكن بصورة جديدة أيضاً يتيح لآلخ

 -اإجراء االنتخابات الرئيسة "الرئاسية والربملانية" يف وقت قريب بعد بداية املرحلة االنتقالية، أو تأخريه–يف ضوء هذه اخليارات 
 ما هو األصلح للثورة منها؟ 

لسياسي ايل، ما يلي: "االنتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق التغيري انعتقد أن األصلح بالنسبة للثورة يف ضوء الواقع احل
والوسيلة الوحيدة بالنسبة للمعارضة الكتساب الشرعية. االنتخابات جيب أن تبداً من االسفل إىل االعلى، فمن انتخابات حملية 

ن لالنتخابات احمللية دور كبري يف اضفاء الشرعية . سيكو 3تتدرج اىل انتخابات مجعية تأسيسية مث يف آخر املرحلة انتخابات رئاسية
الشعبية على اجملالس احمللية ومتكينها، واليت ستشرف بشكل اساسي على إعادة االعمار املمول من قبل الدول املاحنة. ولكي 

 ب بسري العملية".  عتكون االنتخابات نزيهة، جيب ان تنظم من جهة ثالثة دولية كاألمم املتحدة حبيث ال يستطيع النظام التال

نعتقد أن هذا اخليار يعطي للثورة هامشاً جيداً يف التعاطي مع قضية االنتخابات، فال شك أن االنتخابات احمللية ستكون مبثابة 
تدريب للثوار وحاضنتهم يف التعامل مع صندوق االنتخابات، خصوصاً وأن هذه التجربة ستكون جديدة عليهم، فضالً عن أن 

اجملال احمللي ميكن تاليف آثارها، ولن يكون هلا نتائج حامسة يف تركيبة الدولة وشكل احلكم، إضافة إىل منح الثوار  اخلسارة يف
 مزيداً من الوقت من أجل ترتيب أوراقهم. 

ري مثال: خبناء على ذلك، نعتقد أن الدخول حاليًا يف االنتخابات، سيكون له نتائج كارثية على الثورة والثوار، ولنا يف ليبيا 
كتائب   رفضت ،فبعد إجراء االنتخابات حتت إشراف األمم املتحدة، وأظهرت نتائجها ترجيح كفة الليرباليني )غري اإلسالميني(

مل تر نفسها قادرة على املشاركة بالعملية االنتخابية ترشيحًا ال اقرتاعاً، وساورها الشك جتاه األحزاب  النتائج نظرًا ألهنا الثوار

                                                           
 علي حسني باكري، املرجع السابق. 1
 املرجع السابق.  2
جلمهورية منذ بدء ا حىت ال يفهم من هذا الكالم، إمكانية بقاء األسد يف منصب الرئاسة حىت انتهاء املرحلة االنتقالية، جيب التأكيد على إلغاء منصب رئاسة 3

 لة االنتقالية نظراً  النتقال الصالحيات التنفيذية الكاملة إىل هيئة احلكم االنتقايل.املرح
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لت بسرعة، ال سيما حيال حتالف القوى الوطنية الذي حاز على أغلبية األصوات، والذي ضم شخصيات متنوعة مبن اليت تشك
 . 1فيها شخصيات من النظام القدمي، الذين انقلبوا عليه يف آخر حلظة

د ى من حكم ألفاالنتخابات املستعجلة يف بلد منقسم وغري مستقر وال توجد فيه مؤسسات، واليت جتري قبل توفر احلد ا
  .2القانون، من شأهنا أن تعمق الشرخ بني أبنائه

 خامتة: 
أسساً للحل السياسي لـ "األزمة السورية"، كافية حبد ذاهتا لتفريغ الثورة من مضموهنا وااللتفاف عليها.  1لقد تضمن بيان جنيف

عدة تنازالت خطرية من الواضح أن اجلانب اللذين تضمنا  2-1فإذا كان حال هذا البيان كذلك، فما هو وضع بياين فيينا
 .3األمريكي قدمها لتقريب اجلانب الروسي وبدرجة أقل اإليراين إىل ملعبه

وأطراف  قطر(، لكن تبقى الكلمة األهم للشعب السوري -تركيا -سيكون يف مواجهة هذا املسار موقف احملور الثالثي )السعودية
ل موحد ى األرض، والذين حتتم املسؤولية الكبرية امللقاة على عاتقهم اليوم أن يلعبوا بشكاملعارضة احلقيقية وأولئك املوجودين عل

 . 4وذكي وأن يتجاوزوا الشكليات إىل املضمون

لذلك كان حرصنا منذ البداية على بناء مشروع ثوري بنيوي قائم على التخصص واالحرتافية "متكني"، إمياناً منا أن احلل ابتداء 
ني الذين إن استطاعوا توحيد صفوفهم ورؤاهم، قادرين على تغيري قواعد اللعبة وفرض أجندهتم حىت على تلك هو بيد السوري

 احللول السياسية اليت تضع نصب عينها مصاحل الدول اليت ترعاها. 

  

                                                           
 . تعثر االنتقال يف الدولة -من الثورة إىل بناء الدولةد.طارق مرتي،  1
 املرجع السابق.  2
 . علي حسني باكري، مرجع سابق 3
 املرجع السابق.  4

https://www.youtube.com/watch?v=JZI2Z9of35g
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 (1امللحق األول: )بيان جنيف
حزيران /يونيه، اجتماعاً ضّم كال من األمني العام لألمم املتحدة  32استضاف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، يف  -1

واألمني العام جلامعة الدول العربية ووزراء خارجية روسيا والصني وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة وتركيا 
( والكويت )رئيسة جملس وزراء اخلارجية التابع جلامعة الدول العربية( والعراق)رئيس مؤمتر قمة جامعة الدول العربية

وقطر )رئيسة جلنة جامعة الدول العربية ملتابعة الوضع يف سوريا( وممثلة االحتاد األورويب للسياسة اخلارجية واألمنية، 
 بية لسوريا. جامعة الدول العر بوصفهم جمموعة العمل من أجل سوريا، برئاسة املبعوث اخلاص املشرتك لألمم املتحدة و 

واجتماع أعضاء جمموعة العمل خطوة أمالها جزعهم على خطورة احلالة يف اجلمهورية العربية السورية. ويُدين أعضاء  -2
اجملموعة بشدة تواصل وتصعيد أعمال القتل والتدمري وانتهاكات حقوق اإلنسان. ويساورهم بالغ القلق إزاء عدم 

د العنف وإمكانية استمرار تفاقم حدة النزاع يف البلد، وإزاء األبعاد اإلقليمية للمشكلة. فطبيعة محاية املدنيني واشتدا
 األزمة وحجمها غري املقبولني يتطلبان موقًفا موحًدا وعمالً دولًيا مشرتكاً. 

لى العمل على ون عويلتزم أعضاء جمموعة العمل بسيادة سوريا واستقالهلا ووحدهتا الوطنية وسالمة أراضيها. وهم عازم -3
حنو مستعجل ومّكثف من أجل وضع حد للعنف والنتهاكات حقوق اإلنسان، وبدء عملية سياسية بقيادة سوريا 
تفضي إىل عملية انتقالية تليب التطلعات املشروعة للشعب السوري ومتكنه من أن حيدد مستقبله بصورة مستقلة 

 ودميقراطية. 
)أ( حّدد أعضاء جمموعة العمل خطوات وتدابري تتخذها األطراف لتأمني التنفيذ وحتقيًقا هلذه األهداف املشرتكة ،  -4

، مبا يشمل وقفا فوريا للعنف بكافة أشكاله؛ 2243و 2242الكامل خلطة النقاط الست وقراري جملس األمن 
شعب السوري؛ ل)ب( واتفقوا على مبادئ وخطوط توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية تليب التطلعات املشروعة ل

)ج( اتفقوا على إجراءات ميكنهم اختاذها لتنفيذ ما تقدم دعماً جلهود املبعوث اخلاص املشرتك من أجل تيسري القيام 
بعملية سياسية بقيادة سورية. وهم مقتنعون بأن ذلك ميكن أن يشجِّع ويدعم إحراز تقدم يف امليدان وسيساعد على 

 بقيادة سورية.  تيسري ودعم القيام بعملية انتقالية
اخلطوات والتدابري اليت حددهتا األطراف لتأمني التنفيذ الكامل خلطة النقاط الست وقراري جملس األمن و مبا 

 يشمل الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله 
تنفيذاً كاماًل. وحتقيًقا هلذه  2243و 2242جيب على األطراف أن تنفذ خطة النقاط الست وقراري جملس األمن  -5

 الغاية: 
  جيب على مجيع األطراف أن تلتزم جمدداً بوقف دائم للعنف املّسلح بكافة أشكاله وبتنفيذ خطة النقاط الست

على احلكومة وجمموعات املعارضة املسلحة أن تتعاون  فوراً وبدون انتظار إجراءات من األطراف األخرى. وجيب
 مع بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف اجلمهورية العربية السورية هبدف املضيُ قدماً بتنفيذ اخلطة وفًقا لواليتها؛

  جيب أن يُعزَّز وقف العنف املسلح بإجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيان تتخذها حكومة اجلمهورية
 ربية السورية لتنفيذ البنود األخرى من خطة النقاط الست، مبا يشمل: الع
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  تكثيف وترية اإلفراج عن األشخاص احملتجزين تعسفاً وتوسيع نطاقه، مبا يشمل على وجه اخلصوص
الفئات الضعيفة، واألشخاص الذين شاركوا يف أنشطة سياسية سلمية؛ ووضع قائمة جبميع األماكن 

الء األشخاص وتقدميها دون تأخري عن طريق القنوات املناسبة؛ والعمل فورا على اليت حُيتجز فيها هؤ 
تنظيم الوصول إىل هذه املواقع؛ والرد بسرعة عن طريق القنوات املناسبة على مجيع الطلبات املكتوبة 

  املتعلقة باحلصول على معلومات بشأن هؤالء األشخاص أو بالوصول إليهم أو اإلفراج عنهم؛ 
  حرية التنقل يف مجيع أرجاء البلد للصحفيني وكفالة منحهم تأشريات وفق سياسة غري متييزية؛ كفالة  
  .احرتام حرية تشكيل اجلمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون 

 ة دجيب على مجيع األطراف، يف مجيع الظروف، أن تتحلى باالحرتام الكامل لسالمة وأمن بعثة األمم املتح
 للمراقبة يف اجلمهورية العربية السورية وأن تتعاون مع البعثة وتسهل مهمتها بصورة كاملة يف مجيع احلاالت؛ 

  جيب على احلكومة، يف مجيع الظروف، أن تتيح جلميع املنظمات اإلنسانية فورًا وبصورة كاملة الوصول لدواع
أن تتيح حلكومة ومجيع األطراف أن تتيح إخالء اجلرحى، و إنسانية إىل مجيع املناطق املتأثرة بالقتال. وجيب على ا

مغادرة مجيع املدنيني الذين يودون ذلك. وجيب على مجيع األطراف أن تتقّيد بالكامل بالتزاماهتا مبوجب القانون 
 الدويل، مبا يشمل التزاماهتا املتعلقة حبماية املدنيني. 

 بعملية انتقالية بقيادة سورية  املبادئ واخلطوط التوجيهية املتفق عليها للقيام

 اتفق أعضاء فريق العمل على "املبادئ واخلطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية"، على النحو التايل:  -6
 أي تسوية سياسية جيب أن تقدِّم لشعب سوريا انتقااًل: 

  تتيح منظوراً مستقبلياً ميكن أن يتشاطره اجلميع يف سوريا؛ 
  حيدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمين مؤكد حنو حتقيق ذلك املنظور؛ 
  ميكن أن ينفَّذ يف جو يكفل السالمة للجميع ويتسم باالستقرار واهلدوء؛ 
  .ميكن بلوغه بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، ويكون ذا مصداقية 

 منظور للمستقبل  -أوالا 

 اسُتشريوا عن تطلعات واضحة سوريا. ومثة رغبة جاحمة يف إقامة دولة: أعربت الشرحية العريضة من السوريني الذين 

  تكون دميقراطية وتعددية حبق، وتتيح حيزاً للجهات الفاعلة السياسية القائمة وتلك اليت نشأت منذ عهد قريب
حزاب جيب أن لتتنافس بصورة نزيهة ومتساوية يف االنتخابات. ويعين هذا أيضا أن االلتزام بدميقراطية متعددة األ

 يكون التزاماً دائماً يتجاوز مرحلة جولة أوىل من االنتخابات؛ 
  متتثل للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، واستقالل القضاء، ومساءلة احلاكمني، وسيادة القانون. وليس كافيا أن

اء احلاكمني فالة وفيقتصر األمر على جمرد صياغة التزام من هذا القبيل. فمن الالزم إتاحة آليات للشعب لك
 بتلك االلتزامات؛ 



ـ                                                                                                      "متكني"مشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

556 
 

  تتيح فرًصا وحظوظًا متساوية للجميع. فال جمال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديين أو لغوي أو غري
 ذلك. وجيب أن تتأكد الطوائف األقل عدداً بأن حقوقها ستحرتم. 

 خطوات واضحة يف العملية االنتقالية  -ثانياا 

يف سوريا حىت تتأكد كل األطراف من وجود سبيل سلمي حنو مستقبل مشرتك للجميع يف سوريا. لن ينتهي النزاع 
ومن مثّ، فمن اجلوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة ال رجعة فيها تتّبعها العملية االنتقالية وفق جدول زمين حمدد. 

 وتشمل اخلطوات الرئيسية ألية عملية انتقالية ما يلي: 

 حكم انتقالية باستطاعتها أن هُتّيئ بيئة حمايدة تتحرك يف ظلها العملية االنتقالية. ويرتتب على ذلك إقامة هيئة 
أن هيئة احلكم االنتقالية ستمارس كامل السلطات التنفيذية. وميكن أن تضم أعضاء من احلكومة واملعارضة 

 املتبادلة؛  احلاليتني ومن اجملموعات األخرى، وجيب أن ُتشّكل على أساس املوافقة
  الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. وال بد من متكني مجيع فئات اجملتمع السوري ومكوناته من املشاركة

يف عملية احلوار الوطين. وجيب أال تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل جيب أيضا أن تكون جمدية 
 أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية؛ -

 ا األساس، ميكن أن يعاد النظر يف النظام الدستوري واملنظومة القانونية. وستُتعرض نتائج الصياغة على هذ
 الدستورية على االستفتاء العام؛ 

  بعد إقامة النظام الدستوري اجلديد، من الضروري اإلعداد النتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل
 املؤسسات واهليئات اجلديدة املنشأة؛ 

  .من الواجب أن مُتّثل املرأة متثيالً كامالً يف مجيع جوانب العملية االنتقالية 

 السالمة واالستقرار واهلدوء  -ثالثاا 

ما من عملية انتقالية إال وتنطوي على تغيري. بيد أن من اجلوهري احلرص على تنفيذ العملية االنتقالية على حنو يكفل 
 هلدوء. ويتطلب ذلك: سالمة اجلميع يف جو من االستقرار وا

  توطيد اهلدوء واالستقرار الكاملني. فيجب على مجيع األطراف أن تتعاون مع هيئة احلكم االنتقالية لكفالة وقف
أعمال العنف بصورة دائمة. ويشمل ذلك إكمال عمليات االنسحاب وتناول مسألة نزع سالح اجملموعات 

 املسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم؛ 
 خطوات فعلية لكفالة محاية الفئات الضعيفة واختاذ إجراءات فورية ملعاجلة املسائل اإلنسانية يف املناطق  اختاذ

 احملتاجة. ومن الضروري أيًضا كفالة التعجيل بإكمال عملية اإلفراج عن احملتجزين؛ 
  استمرار املؤسسات احلكومية واملوظفني من ذوي الكفاءات. فمن الواجب احلفاظ على اخلدمات العامة أو

استعادة سري عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات اجليش ودوائر األمن. ومع ذلك، يتعنّي على مجيع 
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ان واملعايري ري حقوق اإلنساملؤسسات احلكومية، مبا فيها دوائر االستخبارات، أن تتصرف مبا يتماشى مع معاي
 املهنية، وأن تعمل حتت قيادة عليا تكون حمل ثقة لدى العموم، وختضع لسلطة هيئة احلكم االنتقالية؛ 

  االلتزام باملساءلة واملصاحلة الوطنية. وجيب النظر يف اجلوانب املتعلقة باملساءلة عن األفعال املرتكبة خالل هذا
اد جمموعة شاملة من أدوات العدالة االنتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو النزاع. ومن الالزم أيضاً إعد

 رّد االعتبار إليهم، واختاذ خطوات من أجل املصاحلة الوطنية والعفو. 

 خطوات سريعة للتوصل إىل اتفاق سياسي ذي مصداقية -رابعاا 

 لوقت بدأ ينفد. ومن الواضح: الشعب السوري هو من يتعنّي عليه التوصل إىل اتفاق سياسي، لكن ا

  أن سيادة سوريا واستقالهلا ووحدهتا وسالمة أراضيها جيب أن حترتم؛ 
  أن النزاع جيب أن حُيل باحلوار السلمي وعن طريق التفاوض حصراً. ومن الواجب اآلن هتيئة الظروف املفضية

 إىل تسوية سلمية؛ 
  أن إراقة الدماء جيب أن تتوقف. وجيب على مجيع األطراف أن تعيد تأكيد التزامها على حنو ذي مصداقية خبطة

النقاط الست. وجيب أن يشمل ذلك وقف العنف املسلح بكافة أشكاله، واختاذ إجراءات فورية ذات مصداقية 
 من خطة النقاط الست؛  6إىل  2وبادية للعيان لتنفيذ البنود من 

  من واجب مجيع األطراف أن تتعامل اآلن بصدق مع املبعوث اخلاص املشرتك. وجيب على األطراف أن أن
عة تكون جاهزة لتقدمي حُماورين فعليني للتعجيل بالعمل حنو التوصل إىل تسوية بقيادة سورية تليب التطلعات املشرو 

وري آراء مجيع مكونات اجملتمع الس للشعب. ومن الواجب أن تكون العملية شاملة للجميع كيما يتسىن إمساع
 فيما يتعلق بصوغ التسوية السياسية املمهدة للعملية االنتقالية. 

واجملتمع الدويل املنظم، مبا فيه أعضاء جمموعة العمل، على أهبة االستعداد لتقدمي دعم كبري لتنفيذ االتفاق الذي تنتهي 
ساعداً حتت والية من األمم املتحدة إن طُلب ذلك. وسُيتاح قدر كبري من إليه األطراف. وقد يشمل ذلك الدعم وجوداً دولياً م

 األموال لدعم اإلعمار وإعادة التأهيل. اإلجراءات املتفق عليها 

اإلجراءات املتفق أن يتخذها أعضاء جمموعة العمل لتنفيذ ما تقدم، دعماا جلهود املبعوث اخلاص املشرتك لتيسري القيام 
 دة سوريةبعملية سياسية بقيا

سيتحرك أعضاء جمموعة العمل، حسب االقتضاء، وميارسون ضغوطًا منسقة ومطردة على األطراف يف سوريا الختاذ  -9
 . 5اخلطوات والتدابري املبيّنة يف الفقرة 

 ويعارض أعضاء جمموعة العمل أي زيادة يف عسكرة النزاع؛  -8
املشرتك  ر فعلي ُمفّوض، عندما يَطلب إليها املبعوث اخلاصويؤكد أعضاء جمموعة العمل حلكومة سوريا أمهية تعيني حُماو  -7

 ذلك، للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان مًعا؛ 
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وحيث أعضاء جمموعة العمل املعارضة على حتقيق مزيد من االتساق وعلى أن تكون جاهزة للخروج مبحاورين فعليني  -12
 وهذا البيان مًعا؛  هلم متثيل وازن للعمل على أساس خطة النقاط الست

وسيقدم أعضاء جمموعة العمل الدعم الكامل للمبعوث اخلاص املشرتك وفريقه يف سياق حتركهما على حنو فوري  -11
إلشراك احلكومة واملعارضة والتشاور على نطاق واسع مع اجملتمع السوري، فضاًل عن سائر اجلهات الدولية الفاعلة، 

 مام؛ من أجل مواصلة متهيد الطريق حنو األ
وسريحب أعضاء جمموعة العمل بأية دعوة من املبعوث اخلاص املشرتك إىل عقد اجتماع آخر جملموعة العمل عندما  -12

يرى ذلك ضروريا الستعراض التقدم الفعلي احملرز بشأن مجيع البنود املتفق عليها يف هذا البيان، وحتديد ما يقتضيه 
تتخذها جمموعة العمل. وسيتوىل املبعوث اخلاص املشرتك أيضاً  التصدي لألزمة من خطوات وإجراءات أخرى إضافية

 إطالع األمم املتحدة وجامعة الدول العربية على ما ُيستجد.

 (1امللحق الثاين: بيان فيينا )
اق وإيطاليا ر وهم الصني ومصر واالحتاد األورويب وفرنسا وأملانيا وإيران والع-من أكتوبر/ تشرين األول  32اجملتمعون يف فيينا يف الـ

 -واألردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا واإلمارات واململكة املتحدة واألمم املتحدة والواليات املتحدة )املشاركون(
 .التقوا لبحث الوضع اخلطري يف سوريا وسبل إهناء العنف يف أقرب وقت ممكن

وصلوا لرئيسية، وال تزال توجد خالفات جوهرية بني املشاركني إال أهنم توأجرى املشاركون مناقشات صرحية وبناءة مشلت القضايا ا
 :لتفاهم مشرتك على النقاط التالية

 .وحدة سوريا واستقالهلا وسالمة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية .1

 .مؤسسات الدولة ستظل قائمة .2

 .لديينحقوق كل السوريني جيب محايتها بصرف النظر عن العرق أو االنتماء ا .3

 ضرورة تسريع كل اجلهود الدبلوماسية إلهناء احلرب .4

ضمان وصول املنظمات اإلنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز املشاركون الدعم للنازحني داخليا ولالجئني وللبلدان  .5
 .املستضيفة

اتفق عليه الدويل و االتفاق على ضرورة هزمية تنظيم "داعش" وغريه من اجلماعات اإلرهابية كما صنفها جملس األمن  .6
 .املشاركون

فإن املشاركني وجهوا الدعوة لألمم املتحدة  2118وقرار جملس األمن الدويل  2212يف إطار العمل ببيان جنيف  .9
جلمع ممثلي احلكومة واملعارضة يف سوريا يف عملية سياسية تفضي إىل تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغري 

وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه االنتخابات حتت إشراف طائفية على أن يعقب تشكيلها 
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األمم املتحدة مبوافقة احلكومة وبالتزام أعلى املعايري الدولية للشفافية واحملاسبة وأن تكون حرة نزيهة حيق لكل السوريني 
 .ومنهم املغرتبون املشاركة فيها

 .سياسية والشعب السوري هو من حيدد مستقبل سورياسوريا هي اليت متلك وتقود هذه العملية ال .8

املشاركون ومعهم األمم املتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف إلطالق النار بكل أحناء البالد يبدأ يف تاريخ حمدد  .7
 .وبالتوازي مع هذه العملية السياسية اجلديدة

وزراء خالل اسبوعني تبقية والبناء على نقاط االتفاق. وجيتمع الوسيعكف املشاركون يف األيام املقبلة على تضييق هوة اخلالفات امل
 .ملواصلة هذه املباحثات
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 (2امللحق الثالث: بيان فيينا )
ممثلو كل من جامعة الدول  (ISSG) باسم اجملموعة الدولية لدعم سوريا 2215نوفمرب/تشرين الثاين  14اجتمع يف فيينا يوم 

ألورويب، فرنسا، أملانيا، إيران، العراق، إيطاليا، األردن، لبنان، عمان، قطر، روسيا، السعودية، العربية، الصني، مصر، االحتاد ا
تركيا اإلمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الواليات األمريكية املتحدة، واألمم املتحدة، ملناقشة كيفية تسريع وضع حد 

 .للنزاع يف سوريا

نوفمرب/تشرين الثاين  13ة صمت حدادا على ضحايا اهلجمات اإلرهابية البشعة اليت حدثت يف بدأ املشاركون االجتماع بلحظ
ة وأدان أعضاء االجتماع بأشد العبارات هذه اهلجمات الوحشي يف باريس واهلجمات األخرية يف بريوت، العراق، أنقرة، ومصر. 

التقدم  وقت الحق، تشارك املشاركون يف حوار للبناء علىضد املدنيني األبرياء وعربوا عن وقوفهم مع الشعب الفرنسي. ويف 
عن شعورهم باحلاجة  ISSG أكتوبر/ تشرين األول، وأعرب أعضاء اجملموعة الدولية لدعم سوريا 32احملرز يف إجتماع فينا يف 

عداد اإلرهابيني املستمرة يف أ امللحة لوضع حد ملعاناة الشعب السوري، والدمار املادي بسوريا، وزعزعة استقرار املنطقة، والزيادة
بالرباط الوثيق بني وقف إطالق النار  ISSG نتيجة استمرار القتال يف سوريا. واعرتف أعضاء اجملموعة الدولية لدعم سوريا

، وأنه جيب املضي قدما على وجه السرعة مببادرات احلل 2212ووجود عملية سياسية موازية جتري وفقا لبيان جنيف عام 
 .يف سوريا. وذكروا بالتزامهم بضمان انتقال سياسي بقيادة سورية يف سوريا على أساس بيان جنيف يف اجململالسياسي 

نفيذ وقف اجملموعة الدولية لدعم سوريا على ت وصلت اجملموعة إىل تفاهم مشرتك حول العديد من القضايا الرئيسية. فوافقت
وات أقرب وقت، وعلى دعوة ممثلي احلكومة السورية واملعارضة لبدأ اخلطإلطالق النار يف سوريا حبيث يدخل حيز التنفيذ يف 

 جملس تعهد األعضاء اخلمسة الدائمون يفاألوىل حنو التحول السياسي حتت إشراف األمم املتحدة على أساس بيان جنيف. و
ا ملراقبة وقف ن الدخول لسورياألمن الدويل بتأييد قرار يف جملس األمن الدويل لتمكني بعثة مراقبة لوقف إطالق النار م

إطالق النار الذي ستقره األمم املتحدة يف تلك األجزاء من البالد حيث ال يكون هناك خطر على املراقبني من هجمات 
 .اإلرهابيني، ودعم عملية االنتقال السياسي يف سوريا وفقا لبيان جنيف

ل منفردة متحالفة مع خمتلف األطراف املتحاربة بسوريا على كدو  ISSG كما تعهد مجيع أعضاء اجملموعة الدولية لدعم سوريا
إن وقف إطالق  .اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة لضمان االلتزام بوقف إطالق النار من قبل هذه اجلماعات أو األفراد اليت تدعمها

ة الدولية رى توافق اجملموعأو أي جمموعة أخ” النصرة“أو ” داعش“النار لن ينطبق على األعمال اهلجومية أو الدفاعية ضد 
 .على تصنيفها كمجموعة إرهابية ISSG  لدعم سوريا

ورحب املشاركون ببيان األمني العام لألمم املتحدة الذي أفاد بأن األمم املتحدة بدأت االستعجال لوضع خطط لدعم تنفيذ 
طراف جهود وقف إطالق النار، بالتشاور مع األ وقف إلطالق النار البالد، واتفق املشاركون على أن األمم املتحدة جيب أن تقود

 .املعنية، لتحديد االحتياجات وطرائق تنفيذ وقف إطالق النار

عن استعدادهم الختاذ خطوات فورية لتشجيع تدابري بناء الثقة اليت من  ISSG أعضاء اجملموعة الدولية لدعم سوريا وأعرب
 5قرة متهد الطريق لتنفيذ وقف إطالق النار البالد. يف هذا السياق، وفقا للفشأهنا أن تساهم يف استمرارية العملية السياسية و 
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على ضرورة اختاذ خطوات لضمان وصول املساعدات اإلنسانية  ISSG  اجملموعة الدولية لدعم سوريا من بيان فيينا، أكدت
اجملموعة مجيع االطراف إىل املوافقة  ، ودعت2165على وجه السرعة يف مجيع أحناء أراضي سوريا وفقا لقرار جملس األمن رقم 
عن قلقهم  ISSG  اجملموعة الدولية لدعم سوريا على طلبات لألمم املتحدة لتسليم املساعدات اإلنسانية. وأعرب أعضاء

 ذخبصوص حمنة الالجئني واملشردين داخليا وضرورة بناء ظروف لعودهتم اآلمنة وفقا لقواعد القانون الدويل اإلنساين، مع األخ
 .بعني االعتبار مصاحل البلدان املضيفة. مع التأكيد على أن حل قضية الالجئني مهم لتسوية هنائية للصراع السوري

على اآلثار املدمرة الستخدام األسلحة العشوائية ضد السكان املدنيني  ISSG اجملموعة الدولية لدعم سوريا كما أكد أعضاء
 . ووافقت اجملموعة الدولية لدعم سوريا2137جاء يف قرار جملس األمن رقم  ويف منع وصول املساعدات اإلنسانية، كما

ISSG على الضغط على األطراف لوضع حد فورا الستخدام هذه األسلحة العشوائية. وأعادت اجملموعة الدولية لدعم سوريا 
ISSG 2177ذلك قرار جملس األمن رقم  التأكيد على أمهية االلتزام جبميع قرارات جملس األمن الدويل ذات الصلة، مبا يف 

 .الذي ينص على وقف التجارة غري املشروعة يف جمال النفط واآلثار والرهائن، واليت ميكن لإلرهابيني االستفادة منها

أكتوبر/ تشرين األول، وقرار جملس األمن الدويل  32، باإلحالة إليه يف بيان فيينا يف 2212ووفقا لبيان جنيف 
على ضرورة عقد ممثلني سوريني للحكومة واملعارضة جلسة  ISSG وعة الدولية لدعم سوريااجملم اتفقت،2118

يناير/كانون الثاين  1مفاوضات رمسية حتت رعاية األمم املتحدة، يف أقرب وقت ممكن، مع حتديد موعد مستهدف يف 
 .القادم ليكون موعداا هنائيا هلذه اجللسة

هود مبعوث األمم املتحدة اخلاص لسوريا ستيفان دي ميستورا الرامية جلمع أوسع طيف ورحبت اجملموعة الدولية لدعم سوريا جب
ممكن من املعارضة، حبيث يكون وفد املعارضة يف املفاوضات من السوريني الذين يتم اختيارهم من قبل السوريني، حبيث حيدد 

 .اسية وضمان انطالقها بفاعليةهؤالء من ميثلهم وماهية مواقفهم التفاوضية، وذلك لتمكني العملية السي

أكتوبر/ تشرين  36وينبغي على مجيع األطراف يف العملية السياسية االلتزام باملبادئ التوجيهية اليت مت حتديدها يف اجتماع 
 ظاألول املاضي، مبا يف ذلك االلتزام بوحدة سوريا واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية، والطابع غري الطائفي هلا لضمان احلفا

على مؤسسات الدولة اليت ال تزال سليمة، ومحاية حقوق مجيع السوريني بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين، اتفق 
 .أن هذه املبادئ أساسية ISSG أعضاء اجملموعة الدولية لدعم سوريا

. ويف هذا 2212بيان جنيف دعمهم للعملية االنتقالية وفق ما ورد يف  ISSG وأكد أعضاء اجملموعة الدولية لدعم سوريا
عملية سياسية بقيادة سورية من شأهنا، يف غضون  الصدد أكدوا دعمهم لوقف إطالق النار كما هو موضح أعاله والطالق

ستة أشهر، إقامة حكم ذي مصداقية وشامل وغري طائفي، ووضع جدول زمين لوضع صياغة جديدة للدستور. وعقد 
شهرا. جيب أن جترى هذه االنتخابات حتت إشراف األمم  15اجلديد يف غضون  انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور

 .املتحدة وفقا ألعلى املعايري الدولية للشفافية واملساءلة، وذلك مبشاركة مجيع السوريني، مبا يف ذلك سوريو الشتات
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، ”داعش“أن  ISSG لدعم سوريا اجملموعة الدولية من بيان فيينا، كررت 6وفيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب، وفقا للفقرة 
، وغريها من اجلماعات اإلرهابية، على النحو احملدد من قبل جملس األمن، وكما هو متفق عليه من قبل املشاركني يف ”النصرة“

 .فينا وفق ما يقره جملس األمن الدويل، جيب أن يتم القضاء عليها مجيعاً 

رتك ممثلي املخابرات واملؤسسات العسكرية املعنية للوصول إىل فهم مش وقد وافقت اململكة األردنية اهلامشية على مساعدة
 .للجماعات واألفراد من أجل تقرير من هي اإلرهابية منها لتحقيق هدف القضاء عليها

ويتوقع املشاركون يف االجتماع أن جيتمعوا خالل شهر واحد تقريبا وذلك الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ وقف إطالق النار 
 وبدء عملية سياسية.
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 ملخص تنفيذي: 
يشري مصطلح البناء السياسي عادة إىل املفهوم الشكلي أو البنيوي الذي يتضمن املؤسسات واهليئات واملنظمات ذات البعد 

 السياسي يف اجملتمع، وإىل املفهوم املوضوعي الذي يشمل الثقافة السياسية والقيم االجتماعية السائدة. 

عانت الثورة وما تزال من ضعف يف بنياهنا السياسي سواء على املستوى البنيوي، حيث مل تستطع "املؤسسات واهلياكل" العاملة 
يف اجملال السياسي الثوري من إثبات فعاليتها يف رسم اخلط السياسي للثورة ومتثيلها، أم على املستوى املوضوعي، فقد فشلت 

 م السياسية يف الوصول إىل رؤى سياسية ناضجة تعرب عن الثورة وأهدافها. غالبية حماوالت القوى واألجسا

إال أن ذلك مل ينف من جناح بعض احملاوالت: موضوعياً، كوثيقة املبادئ اخلمسة وبيان الرياض. وبنيوياً، كاهليئة العليا 
 للمفاوضات. 

 بأهم النتائج التالية:  اسي للثورة يف كال اجملالني، وقد خرجتقدمت الورقة بعض اآلليات اليت نعتقد بقدرهتا على تقوية البناء السي

 يعد احلشد الشعيب من أهم الوسائل القادرة على تقوية البناء السياسي موضوعياً وبنيوياً. -1
من أهم آليات تقوية البناء السياسي املوضوعي للحل السياسي: اإلعداد للجواب على أسئلة "كيف وملاذا"، وضرورة  -2

 لى األمور اخلالفية املهمة، وعدم الرتكيز على املضامني السياسية غري الضرورية. التوافق ع
من أبرز التحديات اليت تعرتض تقوية البناء السياسي املوضوعي يف حالة املضي باحلل السياسي، التدخالت الدولية  -3

ارة اخلالفات السياسية، وضعف إدواإلقليمية، وعدم مرونة اخلطاب السياسي واأليديولوجي لدى بعض التيارات والقوى 
 السياسية البينية الناجم عن ضعف اخلربة السياسية. 

يف حالة فشل احلل السياسي والعودة إىل احلل العسكري، جيب الرتكيز موضوعياً على  بناء إعالن دستوري للمناطق  -4
 احملررة تدرجيياً، يبدأ من النقاط املتوافق عليها وينتهي بأكثرها جداًل. 

 خيارات متعددة لتقوية البناء السياسي اهليكلي للثورة، لكل منها إجيابياته وسلبياته.  مثة -5
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 مقدمة:
يف الدولة )املفهوم  النظام السياسي -جمتمعة –يشري مفهوم البناء السياسي عادة إىل املؤسسات واهليئات واملنظمات اليت تشكل 

 . 1م املوضوعي(ثقافة السياسية والقيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع )املفهو ال -يف نظر البعض–الشكلي أو البنيوي(، لكنه يشمل 

بإسقاط هذا التعريف للبناء السياسي على الثورة السورية، ميكن بيان مفهوم "البناء السياسي للثورة السورية" بأنه: جمموعة 
املؤسسات واملنظمات املؤثرة يف املسار السياسي، واليت نشأت ومارست نشاطها يف ظل الثورة، إضافة إىل جمموعة املفاهيم والقيم 

 ثورة". السياسية اليت كرستها ال

من الناحية البنيوية، شهدت الثورة ميالد العديد من املؤسسات واهلياكل ذات األثر السياسي ابتداء من التنسيقيات مروراً باجمللس 
الوطين واالئتالف واملكاتب السياسية للفصائل وانتهاء باهليئة العليا للمفاوضات، ومل تشذ هذه الكيانات عن القاعدة األساسية 

 البناء السياسي السوري منذ تشكيل الكيان اجلمهوري، وهي: الضعف والرتهل.  اليت وصمت

أما من الناحية املوضوعية، على الرغم من بساطة الشعارات اليت نادت هبا الثورة إبان انطالقها "إسقاط النظام وبناء دولة احلرية 
ساسية مثل قيم واملفاهيم اليت تتبناها جتاه القضايا األوالكرامة"، فقد فشلت الثورة إىل حد كبري يف بلورة إجابات عن أهم ال

)شكل الدولة، املواطنة، األقليات، الدميقراطية، املساواة...إخل(. إال أن ذلك ال ينفي جناح بعض احملاوالت يف تشكيل مبادئ 
 سياسية أولية للثورة كوثيقة املبادئ اخلمسة للثورة السورية. 

بناء السياسي للثورة، فهذا يعين البناء على شيء موجود وليس االبتداء من الصفر و"اخرتاع عندما نتحدث عن آلية تدعيم ال
العجلة من جديد" كما يقال. من هذا املنطلق هتدف هذه الورقة لبيان اخليارات املتاحة أمام القوى الثورية مبختلف توجهاهتا 

 اب النزاع واالختالف بينها الحقاً. واختصاصاهتا لتدعيم البناء السياسي وتقويته مبا خيفف من أسب

ليس املقصود هبذه الورقة تقدمي رؤى سياسية موضوعية، فهذا األمر حيتاج إىل دراسات متعددة ومستقلة، بقدر اإلشارة إىل عدة 
 آليات ميكن من خالهلا الوصول إىل هذه الرؤى، وبناء هياكل سياسية قوية أو على األقل قابلة للحياة. 

ة إىل قسمني: نتحدث يف األول عن آليات تدعيم البناء السياسي املوضوعي للثورة، يف حني خصصنا الثاين لبحث قسمنا الورق
 آليات تدعيم البناء السياسي اهليكلي للثورة. 

 آليات تدعيم البناء السياسي املوضوعي للثورة السورية -1
تعددت الوثائق السياسية اخلاصة بالثورة، منها ما صدر عن األجسام السياسية اليت يفرتض أهنا ممثلة للثورة والقوى السياسية، 

 ومنها ما صدر عن الفصائل العسكرية، ومنها ما صدر عن القوى الدولية، إضافة إىل تلك الصادرة عن مراكز األحباث. 

                                                           
رزم، اإلسكندرية، اد.عادل فتحي ثابت عبد احلافظ، النظرية السياسية املعاصرة: دراسة يف النماذج والنظريات اليت قدمت لفهم وحتليل عامل السياسة، دار خو  1

 . 186، ص2222
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تني، إما أهنا حتظى بنوع من التوافق الثوري العام، إال أهنا تكون خاصة بقطاع ثوري غلبت على معظم هذه الوثائق إحدى صف
معني، كميثاق الشرف الثوري وميثاق جملس قيادة الثورة. حيث أهنما، وعلى الرغم من تأييد خمتلف القطاعات الثورية هلما، كانا 

 لرؤية السياسية لالئتالف الوطين. خاصني بالفصائل املقاتلة. وإما أهنا مل حتظ بتوافق ثوري عام كا

لعل آخر وثيقتني سياسيتني صدرتا عن القوى الثورية، مها وثيقة املبادئ اخلمسة للثورة السورية اليت صدرت برعاية اجمللس 
ثيقة و . ولعل املتابع يلحظ وجود توافق واسع حول هاتني الوثيقتني خصوصاً 1اإلسالمي السوري، والبيان اخلتامي ملؤمتر الرياض

املبادئ، واليت تكاد حتظى بإمجاع بني خمتلف القوى، كوهنا اقتصرت على املبادئ الرئيسة قامت الثورة ألجل حتقيقها كإسقاط 
قامساً  -ثوريةوفق استقراءنا ملواقف خمتلف اجلهات ال-النظام وبناء دولة العدالة والقانون، وألهنا كتبت بلغة وطنية جامعة متثل 

 مشرتكاً بينها. 

 يقوم توسيع دائرة التفامهات السياسية بني خمتلف القوى الثورية على عدة افرتاضات مهمة، البد من أخذها باحلسبان، وهي: 

كلما اتسعت الدائرة السياسية املطلوب التوافق عليها زادت إمكانية االختالف، فالتوافق على املبادئ أسهل بكثري  -1
 من التوافق على التفاصيل. 

دائرته وأدواته السياسية اخلاصة، فمسار التفاوض والعملية السياسية يتطلب توافقاً حول أدوات  2اسيلكل مسار سي -2
 ومضامني سياسية حمددة ختتلف عن تلك املتعلقة بالرتكيز على العمل العسكري وبناء املؤسسات واكتساب الشرعية. 

اسية"، واليت حتتاجها ية "احلشد الشعيب للمضامني السيمثة آلية ثابتة لتقوية البناء السياسي يف خمتلف احلاالت وهي قض -3
الثورة سواء أكان الرتكيز على احلل السياسي أم العسكري؛ فأي مضمون سياسي حيتاج إىل تأييد شعيب يقويه وجيعله 

 . 3راسخاً يف العقل اجلمعي، حبيث تشعر أية قوة سياسية أو عسكرية ختالفه بأهنا خارج اجلماعة

سنوضح الكيفية اليت ميكن عربها تدعيم البناء السياسي املوضوعي للثورة يف حال املضي باحلل السياسي، وتلك  بناء على ذلك،
 . 4اخلاصة يف حال فشل احلل السياسي، والعودة إىل احلل العسكري

                                                           
(، ألن هذه الوثائق واملضامني متثل 2254وبيان ميونيخ وقرار جملس األمن رقم  2و1مل نشر إىل املضامني السياسية اليت وردت يف الوثائق الدولية )بياين فيينا  1

 توافقاً دولياً أكثر منه تعبرياً عن مصاحل الثورة. 
 نتحدث هنا عن األدوات والوسائل، أما األهداف واملبادئ الرئيسة فال خالف حوهلا سواء أكان احلل سياسياً أم عسكرياً.  2
 ياألخري لرفع علم الثورة يعطينا منوذجاً واضحاً لدوره يف تقوية أي وسيلة سياسية، حيث ساد شعور عام بأن أي قوة متتنع عن رفع العلم هلعل التأييد الشعيب  3

 .-إن صح التعبري -قوة ختالف التيار العام الثوري
 لتا احلالتني، ومها: سنتبىن املعيارين التاليني لتحديد أهم املواضيع السياسية اليت حتتاج إىل توافق يف ك 4

 إمكانية التوافق: فالنقاط اليت حتوز على أكرب قدر من التوافق مقدمة على تلك اخلالفية.  -1
 الضرورة: فاملواضيع السياسية املهمة والضرورية مقدمة على تلك اليت ميكن تأجيلها.  -2
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 : 1آليات تقوية البناء السياسي املوضوعي للحل السياسي -1-1
، واليت ميكن 4وبيانات دولية 3وما تبعها من قرارات 12يف فلك وثيقة جنيف تدور املضامني السياسية اخلاصة باحلل السياسي

 -احلكم االنتقايل ومستقبل مؤسسات الدولة خصوصًا مؤسسيت اجليش واألمن -تلخيصها مبا يلي: شكل الدولة املستقبلي
 .  5ةالعدالة االنتقالي -االنتخابات -وقف إطالق النار -امللف اإلنساين وإجراءات بناء الثقة

 تتلخص اآلليات الالزمة لتقوية البناء السياسي املوضوعي يف هذه احلالة مبا يلي: 

على الرغم من توافق غالبية قوى الثورة واملعارضة على أهم مبادئ احلل  اإلعداد لإلجابة على سؤايل: كيف وملاذا: -1
ت عن اهليئة العليا للمفاوضات، وآخرها ، وخمتلف الوثائق اليت صدر 6السياسي، واليت أُدرجت يف مسودة بيان الرياض

 إعادة هيكلة اجليش -، مثل: "هيئة احلكم االنتقالية كاملة الصالحيات23/3/22167تلك املقدمة إىل دميستورا يف 
 وحدة سوريا واستقالهلا وسيادهتا...إخل(.   -املنظمات اإلرهابية -االنتخابات -واألمن

رضها ملاذا( ولعل أسئلة دميستورا اليت ع -إلجابة على سؤالني مهمني: )كيفما حتتاجه هذه املضامني حالياً، هو ا
على وفد املعارضة يف جنيف مؤخراً، تتعلق بشكل مباشر هبذين السؤالني: فكيف سيتم تشكيل هيئة احلكم االنتقالية، 

جليش واألمن، ا وما هي صالحياهتا، وكيف سنضمن عودة الالجئني، وكيف سننفذ االنتخابات، كيف سنعيد هيكلة
ومن هي اجلهة اليت ستشرف عليه، ومن هي اجلهات اليت سينزع منها السالح...إخل ؟ إضافة إىل التربير القانوين 

 . 8والسياسي ملختلف األجوبة اليت ستقدمها املعارضة حول هذه املبادئ املتفق عليها
 : 9اضيع ما يليلعل من أهم هذه املو  ضرورة التوافق على األمور اخلالفية املهمة: -2

                                                           
دي لذلك، صال شك أن تقوية البناء السياسي املوضوعي للحل السياسي حتتاج إىل جهود متضافرة ألكثر من جهة، وال ميكن جلهة واحدة فضالً عن شخص الت 1

االنتخابات واإلرهاب... و  فوضع تصورات ورؤى مشرتكة ومربرات موضوعية وقانونية للمواضيع املتعلقة باحلل السياسي كشكل الدولة املستقبلي واالنتقال السياسي
 إخل، ال ميكن لورقة مثل هذه أن تسدها.

 . 32/6/2212، البيان اخلتامي الصادر عن جمموعة العمل من أجل سورياينظر:  2
 . 2215لعام 2254، 2212لعام 2243، 2212لعام 2242من أهم هذه القرارات: قرارات جملس األمن ذوات األرقام:  3
بيان ، إضافة إىل 14/11/2215بتاريخ 2وفيينا، 32/12/2215بتاريخ  1فيينا، وبياين 19/8/2215بيان جملس األمن بتاريخ من أهم هذه البيانات:  4

 .13/2/2216ميونخ بتاريخ
شكل احلكم و  متة مواضيع ال ختتلف حوهلا الرؤية سواء أكان احلل سياسياً أم عسكرياً كقضية احملافظة على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة اجليش واألمن 5

لعسكري هي حماولة ا قبلي...إخل، إال أننا يف هذه الورقة نقوم برتتيب األولويات. فمثالً ستكون أولوية الثورة يف حال فشل احلل السياسي والعودة إىل احللاملست
 نظام ...إخل. ت بعد سقوط البناء منوذج حكم سياسي قادر على اكتساب الشرعية داخلياً وخارجياً، وليس اخلوض يف قضايا املرحلة االنتقالية واالنتخابا

 . 12/12/2215، السورية نت، مسودة البيان اخلتامي ملؤمتر املعارضة السورية يف الرياضينظر:  6
  .26/3/2216، السورية نت، يقضي دي ميستورا على مطالب الثورة؟ السورية نت" تنشر بنود املعارضة للحل السياسي: كيف"ينظر:  7
 يفرتض أن اهليئة العليا للمفاوضات قد شكلت جلنة لالستعانة مبختلف األحباث والدراسات اخلاصة بالثورة السورية  8

سياسية أثناء حمددة، مبا يدعمها بأرقام ومربرات قانونية و لإلجابة على هذه األسئلة، إضافة إىل استكتاب بعض مراكز األحباث والكتاب املستقلني يف مواضيع 
 عملية التفاوض.  

 1على بيان جنيف تيبدو أن ملف القضاء وإعادة هيكلته مل تعد مطروحة يف احلل السياسي، خصوصاً وأن خمتلف الوثائق السياسية اليت تبنتها املعارضة قد أكد 9
 مع إعادة هيكلة اجليش واألمن فقط. مبا تضمنه من احملافظة على مؤسسات الدولة 

لطة القضائية سومع ذلك، وحىت ولو كانت الوثائق السياسية قد أكدت على ضرورة إعادة هيكلة القضاء، فإنه ال يوجد تصور واضح من القوى الثورية جتاه ال
ار )اهليئات حمكمة اإلرهاب( أو تلك اخلاضعة للثو  -القضاء اإلداري -يالقضاء العاد -واحملاكم التابعة هلا، سواء تلك اخلاضعة لسيطرة النظام )القضاء الدستوري

 القضائية والشرعية(، وما يتعلق بكيفية دمج األخرية باجلهاز القضائي املستقبلي.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/407/85/PDF/N1240785.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/407/85/PDF/N1240785.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/295/26/PDF/N1229526.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/305/89/PDF/N1230589.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/443/32/PDF/N1544332.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/15&Lang=A
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0SO2OG20151030?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
http://www.algherbal.com/2015/11/15/2854/
https://zamanalwsl.net/news/68696.html
https://zamanalwsl.net/news/68696.html
https://zamanalwsl.net/news/68696.html
https://www.alsouria.net/content/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.alsouria.net/content/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://www.alsouria.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%9F
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شكل الدولة ومستقبل األكراد: فبينما ترى خمتلف القوى الثورية ضرورة احملافظة على وحدة سوريا بشكل موحد  -أ
 . 1مع تطبيق الالمركزية اإلدارية، إال أن قسماً مهماً من املكون الكردي مييل إىل تطبيق النموذج الفيدرايل

من احلضور، إال أنه مل يدرج يف البيان  %82البند مبوافقة ما يقارب  بند اهلوية اإلسالمية للدولة: فبعد أن حظي -ب
اخلتامي، يف ظل وجود حتفظ عليه من قبل طيف حمدد من قوى املعارضة، وعدم رغبة الدول اإلقليمية "املؤيدة 

 . 2للثورة" يف إدراجه
خمتلف هذه البنود تشكل نقاط خالفية بني القوى الثورية وهي حباجة إىل توحيد الرؤى جتاهها وهو ما جيب 

 العمل عليه خالل الثالثة أشهر القادمة. 
عارضة أم وتشمل سواء تلك اليت حتظى بتوافق قوى الثورة وامل عدم الرتكيز على املضامني السياسية غري الضرورية: -3

: )العالقة 3ال، ولكنها غري ضرورية للمضي يف العملية السياسية احلالية، ويندرج حتت هذا القسم مواضيع عدة أمهها
 يم، ...إخل(. لمع الدول اإلقليمية، فكرة املبادئ فوق الدستورية، احلفاظ على املعامل األثرية، ملف الرتبية والتع

نعتقد بأن تقوية البناء السياسي املوضوعي يف حالة املضي باحلل السياسي ليست باألمر السهل، حيث تعرتضها حتديات عديدة 
 من أمهها: 

التدخالت الدولية واإلقليمية: يزيد من سلبية هذه التدخالت تأثر بعض األطراف املعارضة والثورية هبا، إضافة إىل  -1
 ل مباشر بالتوازنات اإلقليمية وحماورها.ارتباطها بشك

من أهم األدوات اليت ميكن اللجوء إليها للتخفيف من سلبية هذه التدخالت: احلوار املستمر مع القوى اإلقليمية 
، 4والدولية، زيادة التوافق الداخلي بني القوى الثورية واملعارضة جتاه أهم القضايا السياسية مبا يراعي مصلحة البلد أوالً 

، وزيادة نسبة الشفافية مع القوى الثورية 5وحماولة التهرب من الضغوط اخلارجية بتحريك الشارع الثوري الداخلي
 واحلاضنة الشعبية خبصوص جممل التحركات السياسية.

عدم مرونة اخلطاب السياسي واأليديولوجي لدى بعض التيارات والقوى السياسية والعسكرية، مما يصعب الوصول   -2
 . 6فامهات ورؤى سياسيةإىل ت

                                                           
يه من تأجيل البت يف ذلك ، مبا يعناالستفتاء الشعيبلعل من أهم األدوات اليت ميكن أن تتوافق عليها قوى الثورة واملعارضة حلسم هذه القضية هي اللجوء إىل  1

 إىل حني استقرار األمور وإمكانية إجراء مثل هذا االستفتاء. 
ر إىل حني و من األدوات املهمة يف حال عدم التوصل إىل رؤى سياسية مشرتكة بني القوى السياسية والعسكرية، هي التوافق على تأجيل البت يف هذه األم 2

 بة دستور جديد ميثل حقيقة الشعب السوري. إجراء انتخابات حقيقية وكتا
 لبوسنة واهلرسك. امت االسرتشاد يف حتديد هذه املواضيع باتفاق الطائف الذي أهنى احلرب األهلية اللبنانية، واتفاق دايتون الذي أهنى احلرب األهلية يف  3
دارة املستقبلي كفتح باب للحوار اهلادئ مع بعض األحزاب والتجمعات القومية الكردية ذات النزعة االنفصالية بقصد الوصول إىل صيغة توافقية حول شكل اإل  4

 للدولة السورية. 
، 24/1/2216اريختماع كريي مع رياض حجاب بتمن أبرز األمثلة على ذلك: التسريبات خبصوص ضغط الواليات املتحدة على اهليئة العليا للمفاوضات يف اج 5

نشر باللغة العربية  بيانوما تبعه من حركة استهجان واسعة يف أوساط الثورة السورية، األمر الذي دفع وزارة اخلارجية األمريكية إىل إصدار بيان حول القضية )ال
 فقط ومل ينشر باللغة اإلنكليزية(.

رار الشام اإلسالمية من مؤمتر الرياض، وعدم قدرهتا على املضي يف عملية احلل السياسي على عكس بقية القوى بدى ذلك واضحًا يف انسحاب حركة أح 6
 العسكرية. 
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لدى خمتلف القوى، والناجم عن حالة  1ضعف إدارة اخلالفات السياسية البينية الناجم عن ضعف اخلربة السياسية -3
 القحط السياسي اليت عاشتها سورية على مدى مخسة العقود املاضية. 

 آليات تقوية البناء السياسي املوضوعي يف حال فشل احلل السياسي:  -1-2
رة يف هذه احلالة إىل تقدمي بعض املضامني واألدوات السياسية اليت ختتلف يف أولويتها عن تلك اخلاصة بالعملية حتتاج الثو 

السياسية. تقوم هذه املضامني واألدوات باجململ على متابعة عملية التحرير، وبناء منوذج حكم قادر على كسب الشرعية داخلياً 
 الذي ينظم احلياة السياسية داخل املناطق احملررة.  2شبه اإلعالن الدستوريوخارجياً، مبعىن سنكون حباجة إىل ما ي

 تتضمن اإلعالنات الدستورية عادة ثالثة أقسام رئيسة: 

مبادئ عامة: تتحدث عن شكل الدولة وهويتها ونظام احلكم فيها وشكل العقد االجتماعي الذي ينظمها )املواطنة  -1
 لعاصمة. عادة( إضافة إىل شكل العلم وحتديد ا

احلقوق واحلريات العامة: وتشمل أهم احلقوق واحلريات العامة السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت يتمتع هبا األفراد  -2
 اخلاضعون لسلطة الدولة، والضوابط الرئيسة اليت تنظمها. 

 ائية(. ضالق -التشريعية -نظام احلكم وشكله: والسلطات الرئيسة اليت ستتوىل متثيله )التنفيذية -3

يف ظل فشل الثورة حىت اآلن يف بناء هيكل سياسي تنظيمي قوي، واالختالف بني القوى السياسية والعسكرية، ووجود أراض 
واسعة مسيطر عليها من قبل تنظيمات عسكرية رافضة ألي هيكل سياسي قابل للحياة )تنظيمي داعش والنصرة(، إضافة إىل 

منها املناطق احملررة )ريفي محص ودمشق(، يصعب احلديث عن بناء هيكل حكم سياسي حالة االنقسام واحلصار اليت تعاين 
 موحد وقوي. 

لذلك نعتقد أنه ميكن يف هذه احلالة )فشل احلل السياسي والعودة إىل احلل العسكري( بناء إعالن دستوري للمناطق احملررة 
حق  -حق التنقل -احلرية الشخصية -ريات العامة )حق احلياةتدرجيياً، حبيث نبتدئ باملواد األساسية املتعلقة باحلقوق واحل

حق التقاضي ..إخل(، مث ننتقل إىل وضع رؤية للمبادئ العامة )شكل الدولة وهويتها وعلمها ...إخل( خصوصاً أن هلذه  -العمل
ن مث احلديث عن احلقوق ، وم3الرؤى حاليًا أسس ميكن البناء عليها، وردت يف وثيقة املبادئ اخلمسة ومسودة بيان الرياض

 األكثر إثارة للجدل )احلقوق السياسية كحق تويل املناصب العامة وحق الرتشيح واالنتخاب...إخل(، 

                                                           
 لعل من أبرز مظاهر هذا الضعف هو طغيان األمور الشخصية يف كثري من األحيان على املصاحل السياسية.  1
تسم قواعده الدستورية اليت تنظم املراحل القصرية نسبياً بـ )اإلعالن الدستوري( متييزاً هلا عن الدستور الذي ت تعارف الفقه الدستوري على تسمية املبادئ والقواعد 2

 غالباً بالثبات واالستمرار. 
رتات االنتقالية اليت عادة فتتصف اإلعالنات الدستورية عادة باالختصار وقلة عدد موادها؛ كون ذلك يتناسب مع الدور املنوط هبا من تنظيم احلياة السياسية يف ال

 . 1758ما تكون استثنائية وقصرية، ومن أمثلتها يف سوريا اإلعالن الدستوري الذي صدر عقب اإلعالن عن الوحدة مع مصر عام
عددي من دون متييز أو إقامة نظام ت وردت يف هاتني الوثيقتني بعض املواضيع املتعلقة باملبادئ العامة مثل: "سوريا دولة موحدة قائمة على الالمركزية اإلدارية، 3

 إقصاء، مدنية الدولة السورية". 



ـ                                                                                                      "متكني"مشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالطبع يف هذه احلالة من املهم الرتكيز على القوى الثورية خصوصًا الفصائل اليت متتلك القوة على األرض أكثر من القوى 
السياسية املعارضة التقليدية كهيئة التنسيق الوطنية اليت باألساس مل تلتزم خبط الثورة ومبادئها، إضافة إىل ضعف وجودها على 

 اخلارطة السياسية السورية. 

 آليات تدعيم البناء السياسي اهليكلي للثورة السورية -2
بناء هيكل سياسي قوي ميثل الثورة فضاًل عن قيادهتا ألسباب عدة منها: ضعف الثقة بني  -ضمن الظروف احلالية–يصعب 

 -السياسيني والعسكريني، اختالف الرؤى السياسية بني خمتلف القوى الثورية واملصنفة ضمن الثنائيات اليت باتت معروفة الداخل
 العلماين، إضافة حالة التشرذم والتفرق اليت تعاين منها الثورة سياسياً وعسكرياً حىت -السياسي، اإلسالمي -اخلارج، العسكري

 اآلن. 

مع ذلك فإن ما حتقق يف مؤمتر الرياض من الوصول إىل تشكيل هيئة عليا للمفاوضات متثل طيفًا واسعًا من قوى املعارضة 
 امل أمهها:  ، أثبت إمكانية حتقيق هذا اهلدف يف حال توفر عدة عو 1والثورة

 . 2وجود إرادة حقيقية لدى خمتلف األطراف بضرورة اخلروج من احلالة السياسية السلبية اليت وصلت هلا الثورة -1
 التوافق اإلقليمي والدويل. -2
 االلتزام باحلد األدىن من ثوابت الثورة.  -3

 نلخصها باآليت:  نعتقد بوجود ثالثة خيارات "من الناحية النظرية" لتقوية البناء اهليكلي للثورة، 

نعتقد أن هذا اخليار أصبح شبه مستحيل بعد تشكيل اهليئة العليا للمفاوضات اليت اخنرط فيها  إصالح االئتالف: -1
االئتالف، ويف ظل وجود توجه دويل للتعامل مع اهليئة، إضافة إىل الصورة الذهنية السلبية السائدة عن االئتالف لدى 

 كرية على حد سواء، األمر الذي يصعب إىل إعادة تفعيله. احلاضنة الشعبية والفصائل العس
من إجيابيات هذا اخليار أنه يؤدي إىل ميالد جهة سياسة متوافق عليها من كل القوى  بناء جسم سياسي جديد: -2

، فضاًل عن الدفع املعنوي الذي سيتولد داخل 3على عكس األجسام السياسية احلالية اليت ليست حمل إمجاع ثوري

                                                           
نسيق عليا بني عدة كتل تالبد من التنويه أن أحد أهم العوامل اليت سامهت يف الوصول إىل تشكيل اهليئة هو حمدودية الدور املنوط هبا، فهي أشبه ما تكون هبيئة  1

 الذي ساهم يف قبول خمتلف الكتل والقوى بتشكيلها.  ما تزال حتتفظ هبياكلها، ولعل هذا األمر هو
االخنراط به، ألنه  ملذلك ال ميكن القياس عليها من جهة تشكيل كيان سياسي ميثل الثورة أو يقودها، ألن مثل هذا الدور املهم سيدفع الكثري من القوى إىل عد

ضه حالياً(، إضافة إىل أنه يتطلب إهناء بعض اهلياكل وذوباهنا بشكل كامل، وهو ما سرتف يتطلب قدراً أعلى من التوافق حول الرؤية واألهداف )وهو غري متحقق
 غالبية القوى حبسب استقرائنا للتجارب السابقة.  

 زيز هذه اإلرادة. عنعتقد أن احلالة النفسية اليت تعرضت هلا القوى الثورية نتيجة تآكل املناطق احملررة، والشعور باحلاجة إىل توحيد الصفوف، سامهت يف ت 2
كثر، على عكس اجمللس فاوضات ال أال تدخل اهليئة العليا للمفاوضات ضمن هذه األجسام على اعتبارها أقرب إىل التحالف بني عدة قوى لتمثيل الثورة يف امل 3

 الوطين السوري واالئتالف الوطين الذين اعتربا عند تشكيلهما "ممثلني للشعب السوري". 
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ة نتيجة ميالد هكذا جسم. لكن من أهم العقبات اليت تعرتض تشكيله: عدم وجود إرادة وقدرة لدى بعض الثور 
 .  1القوى السياسية والعسكرية لالخنراط يف هكذا جسم، وصعوبة تأمني االعرتاف والدعم الدويل له

 حبيث يتم ترقيتها إىل أن تكون جسماً سياسياً ميثل الثورة.  :2البناء على اهليئة العليا للمفاوضات -3
من إجيابيات هذا اخليار، هو وجود طيف واسع من القوى الثورية والسياسية فيها، والتوافق اإلقليمي والدويل حوهلا، 

ني القوى املمثلة بوالزخم اإلجيايب الذي حتظى به حىت اآلن، غري أن من سلبيات هذا اخليار، هو صعوبة حتقيق التوافق 
فيها األمر الذي جيعلها عرضة لالهنيار يف أي حلظة، إضافة إىل عدم تقبل بعض القوى الثورية لوجود قوى سياسية 

 حمددة أبرزها هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة. 

 خامتة:
دينا أسس ميكن ابقة، حيث أصبح لمما تقدم، نعتقد أن ما وصلت له الثورة سياسياً على املستويني جيد مقارنة بالتجارب الس

 البناء عليها، موضوعياً كوثيقة املبادئ اخلمسة وبيان الرياض، وهيكلياً كاهليئة العليا للمفاوضات. 

نعتقد أن الثورة أمام فرصة ال تعوض لتقوية بنياهنا السياسي، فالبد من توظيف حالة التوافق اإلقليمي احلاصلة لتحقيق هذا 
حالة التجاذبات السابقة مثلت، إضافة إىل عوامل أخرى، أحد أهم التحديات اليت أدت إىل إضعاف  اهلدف، خصوصًا وأن
 البناء السياسي للثورة. 

نعتقد بضرورة استحضار مبادئ الثورة وشعاراهتا األوىل يف أية عملية سياسية، واالبتعاد عن خطاب املزاودات والتكلف الذي 
اً  . فاستحضار هذه املبادئ يف اخللفية الثورية سيعطي أية مضامني وهياكل سياسية زمخًا شعبيأرهق الثورة، ومحلها أعباء كبرية

 كبرياً، سيسهم وال شك يف تدعيم البناء السياسي للثورة. 

يف ضوء ما تقدم، نعتقد بأمهية اختاذ مبادرات ذاتية للتغلب على التحديات اليت أعاقت وجود بناء سياسي ناضج للثورة، 
 قضية التشدد الفكري اليت مثلت أحد أكرب هذه التحديات. خصوصاً 

 

                                                           
جود غطاء ودعم و  صرح أحد أبرز اإلخوة الذين شاركوا يف التحضري ملشروع جملس قيادة الثورة السورية، بأن أهم سبب لفشل اجمللس ومجوده حىت اآلن هو: عدم 1

 . 13/3/2215دويل له. لقاء بتاريخ 
 ميثل هذا اخليار أحد السيناريوهات املستقبلية للهيئة العليا للمفاوضات إضافة إىل خيارين آخرين مها:  2

ملية السياسية عاستمرار اهليئة بتأدية الدور املنوط هبا، من حيث متثيل قوى الثورة واملعارضة يف احلل السياسي، حيث أن دورها سينتهي سواء بنجاح ال -أ
 واالنتقال إىل املرحلة االنتقالية، أو فشل العملية السياسية، وبالتايل انتهاء املهمة اليت أنشئت من أجلها. 

قوى  داالحتفاظ هبا كهيئة لتنسيق املواقف مع احتفاظ األجسام املكونة هلا على هيكلتها يف حال فشل احلل السياسي. وهذا خيار وارد يف ظل وجو  -ب
 ورة ومبادئها. العمل وفق حمددات الث -حبسب رؤاها السياسية احلالية–كهيئة التنسيق الوطنية وتيار بناء الدولة اليت يصعب عليها   سياسية

 يئةاملوقف من حزب االحتاد الدميقراطي( تشكالن حمور اخلالف بني القوى الثورية وبني ه -ومع ذلك نعتقد أن النقطتني املتعلقتني بـ )هوية الدولة
 باحلد األدىن. ةالتنسيق وتيار بناء الدولة، بالنظر إىل موافقتهما على معظم البنود األخرى الواردة يف بيان الرياض، واليت مبعظمها متثل أهداف الثور 
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  خمطط توضيحي للورقة: 
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 امللحق العشرون
كل   يف« متكني»جدول يبني مستوى التوافق مع مشروع 

 منطقة واجلهات الفاعلة فيها
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 املدين السياسي العسكري 

    مستوى التوافق والنضج يف كل ركن

    اجلهات الفاعلة

    املعوقات

    اإلجيابيات

    إخل

 منطقة.......................
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 العشروناحلادي و امللحق 
 إدلب.... الواقع العسكري والسياسي واخلدمي
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 مقدمة: 

اليت حتدها من الشرق، يف حني يشكل الشريط احلدودي مع تركيا احلدود  حلب معتعد حمافظة إدلب إحدى حمافظيت الشمال 
 ومن اجلنوب حمافظة محاة. الشمالية وجزءاً من الغربية اليت تكملها احلدود اإلدارية مع حمافظة الالذقية، 

خون. شغور، حارم، خان شيتقسم احملافظة إىل ستة مناطق إدارية وهي: إدلب وهي مركز احملافظة، معرة النعمان، أرحيا، جسر ال
 نسمة.  1.6يبلغ عدد سكاهنا قبل الثورة ما يقارب 

يسيطر الطابع الزراعي على إدلب، كما هو الوضع يف الريف السوري بشكل عام. ويغلب الطابع القروي واألسري على بعض الريف 
هد بقية الريف تصل بالبادية السورية، يف حني شاإلدليب خصوصاً يف جبل الزاوية والقسم اجلنويب الشرقي من معرة النعمان الذي ي

 . -إن صح التعبري–خصوصاً يف مناطق: إدلب، أرحيا، جسر الشغور، منطاً "متدنياً" 

تعاين احملافظة من مشاكل اجتماعية واقتصادية كثرية، أمهها على الصعيد االجتماعي املشكلة املتجذرة بني الريف واملدينة، فهناك 
راكز املدن والقرى والنواحي التابعة هلا، كان يستغلها النظام البائد يف دق األسافني بني الطرفني، ولألسف استمر تنافس دائم بني م

 هذا األمر بعد الثورة. 

أما على الصعيد االقتصادي، فتعاين احملافظة من اعتماد غالبية األسر فيها على الزراعة وعلى الوظيفة العامة حيث يعد هذان 
اسيني يف الدخل، يف حني تفتقد احملافظة لوجود معامل كبرية، أو أعمال حرة مهمة، وغالبًا ما تكون الصناعة فيها املصدران أس

 مقتصرة على بعض املعامل الصغرية وأحياناً املتوسطة. 

يعد من أهم املعابر  ياتصال احملافظة باحلدود الرتكية، جعلها من احملافظات املهمة خصوصاً يف ظل وجود معرب باب اهلوى فيها، الذ
 احلدودية حالياً يف سوريا. 

 حتتوي احملافظة على العديد من املخيمات املنتشرة على خط احلدود السورية الرتكية أبرزها خميمي قاح وأطمة. 

 من حمافظة إدلب، الذين هم على اطالع بالواقع العسكري والسياسي واخلدمي ثوارتعتمد هذه الورقة على شهادات بعض ال
 . مع تعقيب يلخص أهم األفكار اليت وردت، ومبا خيدم تصورنا عن املشروع السياسي. 1هنالك

 الواقع امليداين والعسكري يف إدلب:  -أوالا 

دخلت احملافظة مؤخرًا ضمن املناطق احملررة، بعد حترير أهم املناطق املوجودة فيها )إدلب، أرحيا، جسر الشغور( إضافة إىل حترير 
 الفوعة الشيعيتني. قرييت كفرية و على ي الضيف واحلامدية القريبان من مدينة معرة النعمان. ليقتصر وجود النظام حالياً معسكري واد

كم وهي الطريق الواصل بني سهل الغاب وقرييت كفرية والفوعة مروراً   52استطاعت غرفة عمليات جيش الفتح من حترير ما يقارب 
 ة عمليات معركة النصر من حترير مدينة جسر الشغور والقرى احمليطة هبا. بأرحيا وإدلب، يف حني متكنت غرف

                                                           
 كذلك مت االعتماد على بعض املعلومات الشخصية يف إعداد هذا التقرير.   1
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 أبرز الفصائل املوجودة يف حمافظة إدلب: 

حركة أحرار الشام اإلسالمية: وتعد أكرب الفصائل املوجودة يف إدلب بعد انضمام فصيل "صقور الشام" إليها، وهي أكرب  -1
 املشاركني يف جيش الفتح.

 جبهة النصرة "تنظيم القاعدة": وتلي أحرار الشام من حيث العدد، وهي ثاين أكرب املشاركني يف جيش الفتح.  -2
جند األقصى: ويعد ثالث القوى يف إدلب، حيث يرتكز وجوده فقط يف )قرية سرمني، مدينة إدلب(. وقوي نفوذه بعد  -3

ليات الثقيلة، والقضاء على مجال معروف، ودخول حترير حاجز اخلزانات يف خان شيخون حيث غنموا العديد من اآل
 . 1522-1222مدينة إدلب حيث نقلوا مجيع املهاجرين املنضوين حتتهم إىل مدينة إدلب، يقدر عددهم 

عنصر،  622عنصر، شاركوا يف جيش الفتح بـ  3222فيلق الشام: يفوق بعدده تنظيم جند األقصى، ويقدر عددهم بـ  -4
 لغريب ويف ريف معرة النعمان. هلم تواجد يف ريف حلب ا

مقاتل، هي كامل  622جيش السنة: وهو منشق عن أحرار الشام، هنالك مشاكل داخلية فيه، شارك يف جيش الفتح بـ  -5
 قوهتم. 

 مقاتل يف جيش الفتح.  322أجناد الشام: دخلوا بـ  -6
 مقاتل.  152، مركزه مدينة تفتناز، شارك يف جيش الفتح بـ 252-152لواء احلق: يبلغ عدده بني  -9
مقاتل، شاركوا يف  1222-622جيش اإلسالم: ويقتصر وجوده على معسكر قرب احلدود الرتكية، يبلغ تعداده بني  -8

 معركة حترير جسر الشغور ويف قتال داعش يف حلب. 
جتمع صقور الغاب وفرسان جبل الزاوية، اليت ال يتجاوز عددها العشرات ويف أحسن بعض فصائل اجليش احلر مثل  -7

 األحوال املئات. ويقتصر دورها يف غالب األحيان على املشاركة يف املعارك بالصواريخ املضادة للدروع )تاو(. 

  :لى الشكل التايلالناحية اجلغرافية، فتتوزع فصائل إدلب عهذا التقسيم من الناحية الفصائلية، أما من  

 ، سراقب، بنش، كفرختارمي، ترمانني. 1أبرز املناطق اخلاضعة لسيطرة أحرار الشام: معرب باب اهلوى -1
 ، سرمدا. 2أبرز املناطق اخلاضعة لسيطرة جبهة النصرة: البارة، حارم، سلقني -2
 صرين، الدانا. أبرز املناطق اليت يتواجد فيها أحرار الشام والنصرة: أرحيا، معرة النعمان، معرمت -3
 إدلب املدينة تتقاسم السلطة فيها كل من أحرار الشام والنصرة وجند األقصى، والثقل الرئيس للفصيلني األوليني.  -4

 ميكن أن نلخص الوضع العسكري وامليداين يف إدلب بالنقاط التالية:

وهناك بعض  ،نوع من التملقكمن الفصائل املؤدجلة  تبع األقوى ي وبعضهامعظم فصائل إدلب مؤدجلة بشكل كبري،  -1
 . الفصائل ذات الطابع الديين السوري العادي

عم بكافة وتقدم هلا الد ،حتتفظ الدول الداعمة للثورة )تركيا وقطر( بعالقات جيدة مع معظم فصائل إدلب خصوصاً  -2
 أنواعه. 

                                                           
 شام. سلم املعرب إلدارة مدنية تابعة حلركة أحرار ال 1
 تربز أمهية هذه املناطق يف كوهنا على املناطق احلدودية.  2
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" املوجودة يف تركيا بقرار الفصائل، ويتقصر دورها على التحكم بالدعم الذي يأيت عن مال تتحكم غرفة عمليات "املو  -3
 طريق احلدود.  

أهم الفصائل املوجودة يف إدلب )األحرار والنصرة وجند األقصى( تقدم بعض أنواع اخلدمات، كذلك هنالك توجه من  -4
 قبل أحرار الشام حالياً إلعادة تشغيل مكتب اخلدمات 

أحرار الشام مكتبًا سياسيًا فعااًل، وكذلك لواء احلق لديه ممثل سياسي فعال، يف حني أن بقية الفصائل ال  متتلك حركة -5
 متتلك متثيل سياسي. 

 التعليق: 

ال يساعد واقع الفصائل احلايل على تطبيق النموذج املطروح فيما يتعلق هبا )جيش احرتايف وظيفي( لعدة أسباب أمهها: وجود أدجلة  
تدخل الفصائل باألعمال اخلدمية، ووجود متثيل سياسي هلا، حبيث أهنا ترى يف نفسها و ، 1اخل الفصائل املهمة وعناصرهاكبرية د

مشروعاً أكرب من أن تكون فيه جمرد مشارك يف تشكيل اجليش، إضافة إىل قلة الضباط املنشقني املنخرطني أساساً يف العمل الثوري، 
ها اليت ترى يف مستقبلها التوجه حنو أن تكون جيشاً، وحتكم الدول الداعمة للثورة إىل درجة ما وقلة الفصائل إن مل نقل انعدام

 بدعم بعض الفصائل متويالً وتسليحاً، مما يعيق استقاللية قرارها. 

، وتوجيه خطاب طنعتقد أن احللول ترتكز بداية يف إقناع الفصائل القريبة من املنهج الثوري الوطين يف التخصص بالعمل العسكري فق
 معنوي وطين لعناصرها يقرهبا من النموذج املقرتح. 

 الواقع السياسي يف إدلب:  -ثانياا 

 ميكن تلخيص الواقع السياسي بالنقاط التالية: 

 ال يوجد لالئتالف أي ثقل على األرض، ومسعته سيئة يف إدلب، كما يف باقي املناطق.  -1
 الطريقة األنسب لتمثيل إدلب سياسياً: االعتماد على العامل املناطقي اجلغرايف، حبيث يتم متثيل خمتلف املناطق يف إدلب.  -2

ونعتقد ضرورة أن يكون للفصائل كوتا حمددة حىت تقبل هبذا اجلسم، خصوصًا وأن هلا واجهة سياسية حالية، وتطمح 
 .2للعب دور سياسي يف املستقبل

 كن تطبيق آلية االنتخاب يف املدى القريب نظراً لوجود ثقل للفصائل اليت ترفض هذه الفكرة من أساسها. ولعله ال مي
ال توجد تيارات سياسية يف حمافظة إدلب سواء كانت علمانية أو إسالمية، وإن كان مثة نشاط لبعض األحزاب مثل  -3

 . 3حزب التحرير الذي ميارس نشاطه يف خمتلف أحناء احملافظة
لك تضارب يف اآلراء خبصوص يف قضية وجود الوعي السياسي، وإدراك أمهية العمل السياسي للثورة داخل احلاضنة هنا -4

 الشعبية، وإن كان األرجح هو وجود وعي سياسي جيد لدى عموم الشعب.  

                                                           
 تعاين غالبية الفصائل يف إدلب من تبعات األدجلة العالية اليت تعيشها حبيث أن قسماً ال بأس به  1
 مثة رأي من الفصائل يرى ضرورة أن تعني اهليئة السياسية اليت متثل احملافظة من قبل الفصائل.  2
 زب سيئة لدى الناس بسبب الصورة املأخوذة عنه بأنه حزب منظر ال وجود له على األرض، وألن األفكار اليت يطرحها هي باألساس أفكار مسعة احل 3
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 التعليق: 

من أمهها:  ت كبرية أمام هذا األمر، لعليبدو أن اختيار هيئة سياسية متثل الثورة وتقودها أمر معقد يف إدلب، نظراً لوجود معوقا
رفض بعض الفصائل )النصرة وجند األقصى( للعمل السياسي على األقل يف هذه الفرتة، إضافة إىل رفضها متثيل احملافظة سياسياً. 

 ووجود فصائل تعتقد ضرورة اختيار ممثلي احملافظة السياسيني من قبل الفصائل. 

يف مثل هذه الظروف يصعب احلديث عن تشكيل مثل هذه اهليئة، خصوصًا يف ظل عدم احلديث عن التأييد الشعيب والقبول 
 الشعيب والرتكيز على قبول مثل هذه اهليئة من قبل الفصائل. 

 واقع اإلدارة احمللية يف إدلب:  -ثالثاا 

بني اجلمعيات  اليت تتوىل تقدمي اخلدمات احمللية وإدارهتا والتنسيقيوجد يف إدلب جملس حمافظة منتخب وجمالس حملية فرعية، وهي 
 ومنظمات اجملتمع املدين. 

 التالية:  ميكن أن نبني واقع اجملالس احمللية يف إدلب من خالل النقاط واقع جملس حمافظة إدلب واجملالس احمللية الفرعية: -1
ملوجودة يف ب، والباقي عن طريق التوافق بني جممل القوى اتشكلت غالبية اجملالس احمللية الفرعية عن طريق االنتخا 

 املنطقة.
ال حيظى جملس حمافظة إدلب بأي تواجد على األرض، نظراً لعدم إمساكه باملؤسسات واملرافق احليوية املوجودة يف  

م الذي يأتيه من عاحملافظة، واليت ترتكز حاليًا بيد الفصائل بصورة مباشرة أو غري مباشرة، ويعتمد اجمللس على الد
 املنظمات واحلكومة املؤقتة. 

ومع ذلك فإن وجود اجمللس ضعيف على الساحة ألسباب عدة أمهها: نقص التمويل إضافة لألسباب املذكورة 
 أعاله. 

عالقته مع اجملالس احمللية الفرعية جيدة, ولكن تتمتع األخرية باالستقاللية الكبرية عنه، وال ختضع له، لعدم وجود  
 روابط تنظيمية تنظم العالقة بينها. 

خيتلف واقع اجملالس احمللية الفرعية من منطقة إىل أخرى، حبسب األشخاص املكونني هلا، والدعم الذي تلقاه من  
 لتمويل الذي حيوزه.الفصائل، وا

 األعمال اخلدمية )نظافة، كهرباء، ماء( تنظم من قبل اجملالس احمللية الفرعية بالتعاون مع األهايل وبعض املنظمات.  
 يعد معرب باب اهلوى الرئة اليت تتنفس منها احملافظة.  
 وضع التعليم سيئ جداً.  
 . %92بنسبة مشكلة اجملالس احمللية وجملس احملافظة تكمن يف التمويل  

يلف من أبرز منظمات اجملتمع املدين املؤثرة يف إدلب غول وميديكال ر  عالقة اجملالس احمللية مع منظمات اجملتمع املدين: -2
 وسييف جلدرن وهيئة الشام اإلسالمية والقلب الكبري، إضافة إىل عدد كبري من املنظمات واجلمعيات احمللية. 
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سييف جلدرن يف الريف الشمايل للمحافظة )حارم، سلقني، كفرختارمي وصوالً إىل يرتكز وجود منظمات غول وميديكال و 
معرمتصرين( خصوصًا منظمة غول اليت تدير حاليًا ملفني حيويان )مياه الشرب والنظافة(. يف حني أن سييف جلدرن 

 تدير مدرسة وروضة أطفال يف حارم. 
ري على يث هنالك تنسيق جيد بينهما. وحتاول اجملالس احمللية التأثيتكامل عمل هذه املنظمات مع عمل اجملالس احمللية، ح

 هذه املنظمات يف بعض األحيان من أجل التمويل وتوظيف بعض العناصر من طرفها داخل هذه املنظمات. 
 ميكن توضيح العالقة بينهما من خالل اآليت:  عالقة اجملالس احمللية بالفصائل: -3

خلدمات حبجة "عدم سرقة احلاضنة الشعبية، وضرورة االقرتاب منها" مثل أحرار تقوم بعض الفصائل بتقدمي بعض ا 
 .1الشام والنصرة وجند األقصى

ترفض جبهة النصرة تشكيل اجملالس احمللية عن طريق االنتخاب، وتتبع الطريقة اآلتية: تقوم هي بسؤال أهل املدينة  
ة إجراء انتخابات يف مدينة إدلب من أجل تشكيل عن األشخاص، مث تعني منهم جملسًا حملياً. وقد طرحت فكر 

إدارة مدنية، رفضتها النصرة وجند األقصى حبجة إمكانية جناح أشخاص غري جيدين، قد نضطر يف هذه احلالة إىل 
 التدخل وعزهلم، وبالتايل نظهر بأننا نرفض اخليار الشعيب. 

كون هذه اجملالس مل اجملالس احمللية الفرعية ويريدون أن تغالبية الفصائل يف احملافظة مبا فيهم األحرار يتدخلون يف ع 
 جمرد واجهة شكلية )أحياناً خيتلف الوضع من منطقة ألخرى حبسب الفصيل العسكري وأمريه(. 

كل الفصائل تضع يدها على مباين الدولة بالقوة إذا لزم األمر، وال يستطيع امللجس احمللي فعل شيء سوى االعتماد  
 2عيب والوسطات اليت تفلح يف بعض األحيان بدفعهم إىل إخالئهاعلى الضغط الش

ثناء وهي هيئة تشكلت مبيثاق وقعت عليه أهم الفصائل املوجودة يف إدلب باست اهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة: -4
 ظة. خلدمية يف احملافالنصرة وجند األقصى، والغاية منها أن تكون اجلهة اإلدارية اليت تتوىل إدارة مرافق الدولة ا

ضمت اهليئة عدة مكاتب أبرزها القضائي واخلدمي، حيث ضم األخري مثانية أقسام منها املكتب الصحي واملكتب 
اإلغاثي ومكتب احملروقات ...إخل. وكانت تتلقى متويلها من إيرادات معرب باب اهلوى. حالياً مجيع املكاتب غري فعالة، 

ائل األخرية، بانتظار ما سيؤول إليه األمر يف غرفة عمليات جيش الفتح. والرأي لدى الفص حىت القضائي تراجع يف الفرتة
 املشكلة للهيئة هي بإعادة تفعيل اهليئة يف حال فشل جيش الفتح يف االتفاق على جسم إداري موحد للمحافظة. 

يت تستطيع أن تؤيدها، وحىت تلك القوة التنفيذية الترى اهليئة ضرورة تبعية اجملالس احمللية الفرعية هلا؛ ألن اهليئة هي اليت مت
ال تتبع هذه اجملالس إىل االئتالف واحلكومة املؤقتة اليت ال وجود هلا على األرض، بل إن اهليئة تدعي أن اجملالس هي من 

 طلبت منها أن متارس دوراً رقابياً عليها من أجل تلقي الدعم والقوة التنفيذية. 
 ترى اهليئة أن جملس احملافظة غري مؤثر وال وجود له على األرض، وهذا ما يضعف تأثريه. 

                                                           
 تشرف حركة أحرار الشام على العديد من األفران داخل احملافظة.  1
بهة بأخذ واستطاع اجمللس احمللي بعد الضغط عليها إخالئه، ولكن بعد أن قامت اجل على سبيل املثال: قامت جبهة النصرة بوضع يدها على مبىن البلدية يف حارم، 2

 مجيع حمتوياته، ورفضت تسليمها. 
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مثة خالف بني فصائل جيش الفتح حول كيفية إدارة احملافظة، فثمة رأي داخل الفصائل  اإلدارة احمللية وجيش الفتح: -7
وهو الذي مت  –لقضائي، يف حني أن رأيًا آخر طالب بتسليم إدارة املدينة للمدنيني، واكتفاء الفصائل بالدور الرقايب وا

 طالب بأن تكون اإلدارة من املدنيني الذين ترشحهم الفصائل.  -إقراره
مل يكن لدى الفصائل أي تصور أو توجه لتسليم إدارة احملافظة إىل جملس احملافظة القائم، فضالً عن أن التوجه العام كان 

ة يف قضية إلدارة املدنية التابعة للفصائل، وقد رضخت جبهة النصرة يف الفرتة األخري حتييد املباين الرئيسية وتسليمها إىل ا
 تسليم املباين بعد املظاهرات اليت خرجت يف املدينة. 

 التعليق: 

لس جم يبدو أن وضع اإلدارة احمللية يف إدلب معقد إىل درجة كبرية، نتيجة تعدد اجلهات اليت تشرف على هذا امللف )اجملالس احمللية،
 احملافظة، اهليئة اإلسالمية إلدارة املناطق احملررة، الفصائل( من جهة، وعدم اعتبار كل منها لدى الطرف اآلخر من جهة أخرى. 

يبدو أن حتسني الوضع اإلداري يف احملافظة يف ظل استمرار تدخل الفصائل يف العمل اخلدمي واملدين، ال ميكن أن يتم دون الضغط 
 شعب ومن قبل اإلعالم.  عليها من قبل ال
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 والعشرون الثاينامللحق 
 حلب.... الواقع العسكري والسياسي واخلدمي

  



 امللحقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       

565 
 

 مقدمة: 

نسمة، تقع يف الشمال، حيدها من الشرق  4.373.222تعد حمافظة حلب أكرب احملافظات السورية من حيث عدد السكان 
حمافظة الرقة، ومن الغرب حمافظة إدلب، ومن اجلنوب حمافظة محاة، ومن الشمال احلدود الرتكية اليت ترتبط مع احملافظة عن طريق 

 معرب باب السالمة. 

 تقسم احملافظة إىل مثاين مناطق إدارية وهي: حلب، السفرية، عفرين، اعزاز، الباب، منبج، جرابلس، عني العرب. 

تعد حمافظة حلب مركز التجارة السوري، حيث ترتكز فيها أهم الصناعات السورية. وقد تعرضت الصناعة يف هذه املدينة لضربة 
 اآلخر باجتاه تركيا وسرقة البعض اآلخر. قامسة، مع تدمري بعض املصانع وهتريب البعض 

تعاين احملافظة من مشاكل اجتماعية واقتصادية كثرية، أمهها على الصعيد االجتماعي املشكلة املتجذرة بني الريف واملدينة، فهناك 
 تنافس دائم بني مدينة حلب والريف التابع هلا. 

ملهمة خصوصًا يف ظل وجود معرب باب السالمة فيها، الذي يعد من أهم اتصال احملافظة باحلدود الرتكية، جعلها من احملافظات ا
 املعابر احلدودية حالياً يف سوريا. 

 حتتوي احملافظة على العديد من املخيمات املنتشرة على خط احلدود السورية الرتكية أبرزها خميم باب السالمة. 

لذين هم على اطالع بالواقع العسكري والسياسي واخلدمي تعتمد هذه الورقة على شهادات بعض اإلخوة من حمافظة حلب، ا
 . مع تعقيب يلخص أهم األفكار اليت وردت، ومبا خيدم تصورنا عن املشروع السياسي. 1هنالك

 الواقع امليداين والعسكري يف حلب:  -أوالا 

ه 1433مت حترير الريف احلليب مبكراً من عمر الثورة، مث دخل الثوار القسم الشرقي من مدينة حلب يف األول من شهر رمضان لعام
 ليكون خط اجلبهة داخل املدينة. 

 يعد الوضع يف حلب معقداً جداً لوجود أربعة قوى تتقاسم النفوذ فيها: 

ب، والطريق الواصل بينها وبني ريف محاة عن طريق خناصر مروراً النظام: ويسيطر على القسم الغريب من مدينة حل -1
 بالسفرية، إضافة إىل قرييت نبل والزهراء الشيعيتني.

 جرابلس(. -الباب -داعش: وتسيطر على الريف الشرقي بالكامل )منبج -2
3- PYD.وتسيطر على منطقة عفرين : 
ريط شمارع( والغريب )األتارب ودارة عزة ...إخل( واجلنويب )الثوار: القسم الشرقي من مدينة حلب وريفها الشمايل )إعزاز و  -4

 (. كم  12-5حلب بعرض من  -يوازي اسرتاد دمشق

                                                           
 كذلك مت االعتماد على بعض املعلومات الشخصية يف إعداد هذا التقرير.   1
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 أبرز الفصائل املوجودة يف حمافظة حلب بالرتتيب من حيث القوة والتواجد والعدد: 

ايا اجلبهة ة أحرار الشام )بقاجلبهة الشامية: ويقتصر عناصرها، بعد أن انفرط عقدها، على لواء التوحيد وأفراد من حرك -1
 اإلسالمية يف حلب(. 

 ثوار الشام: وهي اجلزء األساسي املكون جليش اجملاهدين الذي انفرط عقده كذلك.  -2
 حركة نور الدين الزنكي وهي إحدى مكونات جيش اجملاهدين واجلبهة الشامية سابقاً.  -3
 جتمع فاستقم كما أمرت.  -4
 . 16الفرقة  -5
 الفوج األول.  -6
 لصفوة اإلسالمية. كتائب ا -9
 كتائب أبو عمارة.  -8
 . 1حركة أحرار الشام اإلسالمية -7

 لواء الفتح.   -12
 جيش اجملاهدين.  -11
)حركة الفجر،  2بعض الكتائب الصغرية وغالبيتها حمسوبة على التيار "السلفي اجلهادي" جبهة أنصار الدين -12

 .3جيش املهاجرين واألنصار( وجبهة النصرة

  :الناحية اجلغرافية، فتتوزع فصائل حلب على الشكل التايلهذا التقسيم من الناحية الفصائلية، أما من 

: اجلبهة الشامية حيث متتلك أكرب عدد من نقاط الرباط فيها، يليها جتمع فاستقم كما أمرت، والذي يغلب 4مدينة حلب -1
اليت ترابط على  16اليت ترابط من جهة الراشدين، والفرقة على عناصره أبناء مدينة حلب، مث حركة نور الدين الزنكي 

جبهة اخلالدية واللريمون. وهنالك نقاط رباط قليلة لبعض الفصائل أبرزها جبهة أنصار الدين وجبهة النصرة وحركة أحرار 
 .5الشام

 الريف الغريب: وأبرز فصائله ثوار الشام والزنكي يليهما جيش اجملاهدين.  -2
وهو من ضمن مناطق نفوذ اجلبهة الشامية مع تواجد حمدود لثوار الشام وجبهة النصرة )يف عندان الريف الشمايل:  -3

 حتديداً(، ويف معرب باب السالمة الذي خيضع لسيطرة اجلبهة الشامية.

                                                           
 عنصر.  1822حبسب مسؤويل حركة أحرار الشام يف حلب، يبلغ عدد عناصر احلركة يف حلب وريفها  1
تابعني حلركة الفجر اإلسالمية. تعد اجلبهة املصدر الرئيس  522عنصر، منهم ما يقارب  1222يشاع بني الناس أن عدد عناصر جبهة أنصار الدين يبلغ  2

 للعناصر املنشقة اليت تلحق بداعش. 
 عنصر كحد أقصى.  522يقدر عددها حبوايل  3
 مرابط.  6222وفيها  4
ة باملؤازرات من بقية نعلى الرغم من األعداد القليلة لفصيلي جبهة النصرة وأحرار الشام يف حلب وريفها، فإن قوهتما معتربة يف حلب بسبب قدرهتما على االستعا 5

 املناطق. 
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طة بالريف اجلنويب: ال يوجد فيه كتائب حملية، وغالبية فصائل حلب موجودة فيه، ألن القوات املوجودة فيه هي قوات مرا -4
 فقط. 

 ميكن أن نلخص الوضع العسكري وامليداين يف حلب بالنقاط التالية:

تشكلت غرفة عمليات فتح حلب بعد تشكيل جيش الفتح يف إدلب وحتقيقه لعدة انتصارات، ما لبث أن انضمت إىل  -6
بهة اللريمون ج الغرفة غالبية الفصائل الفاعلة يف حلب، مث قامت بعض الفصائل بتشكيل غرفة عمليات عزة حلب على

متكنت من حتقيق بعض االنتصارات، مث تشكلت غرفة عمليات أنصار الشريعة اليت ضمت الفصائل "اإلسالمية" يف 
 حلب كفصائل جبهة أنصار الدين وجبهة النصرة وأحرار الشام.

الطابع الوطين، وهي ويغلب عليها  2غري مؤدجلة كاجلبهة الشامية وثوار الشام وجتمع فاستقم 1معظم فصائل حلب وأمهها -9
 . 2214من الفصائل اليت حتملت العبء األكرب يف مواجهة داعش عام 

 تواجد الفصائل املؤدجلة يف حلب قليل وحمدود.  -8
 على الرغم من ضعف األدجلة لدى فصائل حلب، ولكن بشكل عام تعاين الفصائل من إشكالية املزاودات.  -7

اجتاه واضحة يف مواجهة تنظيم داعش الذي حياول التقدم ب ال متتلك فصائل حلب حىت تارخيه السرتاتيجية -12
 الريف الشمايل كل فرتة. 

حتتفظ الدول الداعمة للثورة )تركيا وقطر( بعالقات جيدة مع معظم فصائل حلب، وبعض الفصائل موجودة  -11
 ".  املوميف غرفة عمليات "

" املوجودة يف تركيا بقرار الفصائل، ويتقصر دورها على التحكم بالدعم الذي مال تتحكم غرفة عمليات "املو  -12
 يأيت عن طريق احلدود.  

غالبية الفصائل احللبية ال تتدخل يف العمل املدين واخلدمي باستثناء حركة نور الدين الزنكي املوجودة يف الريف  -13
  تقدم خدمات يف جمال املياه والكهرباء. الغريب، وجبهة النصرة اليت حتتفظ بإدارة اخلدمات العامة اليت

ومع ذلك حتاول الفصائل بشكل عام فرض سطوهتا على اجملالس احمللية، كما أن بعضها كأحرار الشام كانت ضد مشروع 
 جملس حمافظة حلب، مث تغري موقفها الحقاً. 

وجتمع فاستقم   بهة الشاميةأهم الفصائل املوجودة يف حلب هلا متثيل سياسي، إما عن طريق مكتب سياسي كاجل -14
 كما أمرت، أو ممثلني سياسيني حمدودين كجيش اجملاهدين وجبهة ثوار الشام وحركة نور الدين الزنكي. 

 التعليق: 

 مما تقدم، يبدو أن املعوقات اليت تقف أمام حتول هذه الفصائل إىل جيش "وطين احرتايف" تتمثل فيما يلي: 

املناطقية: وهي املشكلة األساسية اليت تعاين منها الفصائل يف حلب وريفها، ونعتقد أهنا السبب الرئيس الذي أدى إىل  -1
 فشل معظم حماوالت التوحد اليت جرت سابقاً. 

                                                           
 ، فإن األدجلة ضعيفة على مستوى األفراد يف حلب وريفها حىت يف الفصائل "املؤدجلة". حبسب األشخاص الذين قابلناهم من حلب 1
 حبسب رأي البعض: إذا اتفقت هذه الفصائل الرئيسة على أي أمر يف حلب وريفها، فإنه ميضي وميكن تنفيذه.  2
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 وجود بعض الفصائل "املؤدجلة".  -2
 تطلع بعض الفصائل إىل لعب دور أكرب من جمرد أن تكون جزءاً من جيش وطين.  -3

لك، تبقى الظروف اليت ميكن أن تؤدي إىل جناح خطوة التحول إىل "جيش وطين وظيفي" أكرب من هذه املعوقات واليت ومع ذ
 نلخصها مبا يلي: 

 عدم وجود "أدجلة" لدى معظم عناصر الفصائل يف حلب وريفها.  -1
أن تكون حبسب الظاهر ب أهم الفصائل يف حلب "اجلبهة الشامية وجتمع استقم كما أمرت وجبهة ثوار الشام" مقتنعة -2

 "جزءاً من جيش وطين وظيفي". 
 التوجه العام لدى خمتلف الفصائل بعدم التدخل يف العمل املدين.  -3
 لعب دور سياسي يتجاوز طبيعتها احلالية "العسكرية". ليس لدى غالبية الفصائل توجه ب -4

 الواقع السياسي يف حلب:  -ثانياا 

 التالية: ميكن تلخيص الواقع السياسي بالنقاط 

 ال يوجد لالئتالف أي ثقل على األرض، ومسعته سيئة يف حلب، كما يف باقي املناطق.  -1
الطريقة األنسب لتمثيل حلب سياسياً هي باالشرتاك بني جملس حمافظة حلب والفصائل املوجودة. حيث أن هنالك جتربة  -2

لس القتال يف حلب. حيث مت تشكيل اجمل تشكيل "جملس ثوار حلب" الذي أنشئ إبان طرح مبادرة دي مستورا إليقاف
 من العسكريني والناشطني املدنيني وحظي بقبول من خمتلف شرائح اجملتمع.  

 وميكن أيضاً متثيل احملافظة سياسياً عن طريق االنتخاب شريطة أن يكون للفصائل كوتا حمددة حبيث تضمن وجودها. 
 و حزب التحرير الذي ال حيظى بالقبول من احلاضنة الشعبية. التيار السياسي الوحيد الذي يعمل يف حلب حالياً ه -3
هنالك وعي سياسي جيد يف حمافظة حلب، حيث أهنا كانت املبادرة إىل تشكيل اجمللس االنتقايل يف حلب، والذي  -4

 تأسس عقب دخول الثوار مدينتها، والذي أعقبه تشكيل جملس حمافظة حلب مبشاركة من لواء التوحيد )الفصيل األكرب
 . 1/3/2213واألبرز واألقوى يف حلب( يف 

 تعيش حلب يف حالة فراغ سياسي حالياً، ومؤخراً بدأ اإلخوان املسلمون مبمارسة نشاطهم يف الريف الغريب.  -5

 التعليق: 

من خالل اللقاءات مع بعض الفاعلني يف الثورة من أهايل حلب، تبني إمكانية متثيل احملافظة سياسياً بسهولة، نظراً ألن الفصائل 
 تدعم مثل هذه اخلطوة شريطة أن يكون هلا متثيل داخله. 

 واقع اإلدارة احمللية يف حلب:  -ثالثاا 

ني اجلمعيات ة، وهي اليت تتوىل تقدمي اخلدمات احمللية وإدارهتا والتنسيق بيوجد يف حلب جملس حمافظة منتخب وجمالس حملية فرعي
 ومنظمات اجملتمع املدين. 
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 التالية:  ميكن أن نبني واقع اجملالس احمللية يف حلب من خالل النقاط واقع جملس حمافظة حلب واجملالس احمللية الفرعية: -1
ب من اجملالس احمللية الفرعية، حيث حدد النظام الداخلي عن طريق االنتخا 3/12/2214تشكل اجمللس احلايل يف  

 للريف.  %62للمدينة و %42نسبة 
( عن طريق االنتخاب، والباقي عن طريق التوافق بني جممل %95-92) 1تشكلت غالبية اجملالس احمللية الفرعية 

 القوى املوجودة يف املنطقة.
 / عضواً للمكتب التنفيذي.18ب منهم // عضواً، ينتخ43يبلغ عدد أعضاء جملس احملافظة من / 
مل يتلق جملس حمافظة حلب اجلديد أي دعم مادي، األمر الذي دفع غالبية اجملالس كما يف اعزاز وتل رفعت إىل  

 تقدمي خدمات النظافة والدفاع املدين عن طريق الدعم الذايت والتربعات الشخصية. 
ت خالل دعم املنظمات اإلنسانية اليت حفرت اآلبار احمللية، وجهز مت حل مشكلة املياه والنظافة يف حمافظة حلب من  

 خمترباً للمياه يف احملافظة. 
تلقاه من تخيتلف واقع اجملالس احمللية الفرعية من منطقة إىل أخرى، حبسب األشخاص املكونني هلا، والدعم الذي  

 الفصائل، والتمويل الذي حيوزه.
 ء( تنظم من قبل اجملالس احمللية الفرعية بالتعاون مع األهايل وبعض املنظمات. األعمال اخلدمية )نظافة، كهرباء، ما 
 . %92مشكلة اجملالس احمللية وجملس احملافظة تكمن يف التمويل بنسبة  
 .2مل تعرتض فصائل حلب مبا فيها جبهة النصرة إلجراء انتخابات اجملالس احمللية 

، حيث IHHمن أبرز منظمات اجملتمع املدين املؤثرة يف حلب  دين:عالقة اجملالس احمللية مع منظمات اجملتمع امل -2
 تشرف على املخيمات والالجئني خصوصاً يف الفرتة األخرية. 

لقد تواصل جملس احملافظة مع غالبية املنظمات اإلنسانية، وقدم هلا العديد من املشاريع، ولكن لألسف مل يتلق اجمللس 
 أي جواب أو دعم منها. 

 ميكن توضيح العالقة بينهما من خالل اآليت:  الس احمللية بالفصائل:عالقة اجمل -3
غالبية الفصائل يف حمافظة حلب تدعم اجملالس احمللية وتدعم قراراهتا، وقلة منها كحركة نور الدين الزنكي ال تتجاوب  

 معها، وتعرتض على قراراهتا. 
 غالبية مقرات الدولة ومؤسساهتا يف حلب وريفها هي بيد اجملالس احمللية وال تقرتب الفصائل منها.  
 ال تتدخل الفصائل بعمل اجملالس احمللية.  
املرافق احليوية بشكل عام هي بيد الفصائل وترفض تسليمها جمللس احملافظة، فقد طلب جملس احملافظة من الفصيل  

 .3سالمة تسليمه للمجلس، فرفض ذلك رفضاً قاطعاً املوجود يف معرب باب ال

                                                           
 / جملساً. 62يبلغ عدد اجملالس احمللية الفرعية املعتمدة يف حمافظة حلب / 1
 األخ الذي قابلناه أشار إىل عدم امتالكه ملعلومات عن موقف جبهة النصرة وجبهة أنصار الدين من انتخابات مدينة حلب.  2
 يبدو أن اإلصرار على بقاء املعرب بيد الفصيل هو بسبب التمويل الذي يدره املعرب عليه.  3
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تعد هذه اإلدارة الذراع اخلدمي جلبهة النصرة يف مدينة حلب، حيث  عالقة اجملالس احمللية مع إدارة اخلدمات العامة: -4
  حتاول السيطرة على ملفي املياه والكهرباء يف املدينة. مثة تنسيق كامل بني جملس مدينة حلب وبني هذه اإلدارة.

شكلت أربعة من أكرب فصائل مدينة حلب )جبهة النصرة، أحرار الشام، لواء  اجملالس احمللية واهليئة الشرعية املنحلة: -7
 التوحيد، صقور الشام(، حيث كانت اهليئة الذراع اخلدمي هلذه الفصائل على األرض. 

كانت العالقة متوترة بني جملس مدينة حلب وبني اهليئة، وبقي األمر على حاله حىت مت حل اهليئة الشرعية يف الشهر 
 . 2214العاشر من 

 التعليق: 

يبدو أن وضع اإلدارة احمللية يف حلب قابل للتحسني والتخصص، يف ظل عدم وجود رغبة لدى غالبية الفصائل يف التدخل يف هذا 
 ملشكلة األساسية اليت تعاين منها اجملالس تكمن يف التمويل. اجلانب. وا
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 والعشرون الثالثامللحق 
 الغوطة الشرقية.... الواقع العسكري والسياسي 
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 مقدمة: 

 تشكل الغوطة الشرقية القسم الشرقي من حمافظة ريف دمشق، حيث تعد الغوطة البوابة الشرقية للعاصمة دمشق. 

 / ألف نسمة. 622تعد مدينة دوما عاصمة الغوطة وأكرب مدهنا حيث يبلغ عدد سكاهنا قبل الثورة /

ع تعقيب . ميف الغوطة تعتمد هذه الورقة على شهادات بعض اإلخوة من الذين هم على اطالع بالواقع العسكري والسياسي 
 سي. يلخص أهم األفكار اليت وردت، ومبا خيدم تصورنا عن املشروع السيا

 الواقع امليداين والعسكري يف الغوطة الشرقية:  -أوالا 

تدخل الغوطة جبميع مدهنا وقراها ضمن املناطق احملررة، فيما حتيط هبا قوات النظام إحاطة السوار باملعصم، مع تواجد لداعش يف 
 منطقة بري القصب. 

 أبرز الفصائل املوجودة يف الغوطة الشرقية: 

 جيش اإلسالم: وهو الفصيل األكرب داخل الغوطة.  -1
 من عدد جيش اإلسالم.  %32 -25فيلق الرمحن: ويأيت يف املرتبة الثانية من حيث العدد، ويشكل ما يقارب من  -2
 مقاتل.  422-322االحتاد اإلسالمي ألجناد الشام: ويبلغ عدد عناصره  -3
 مقاتل.  422-322جبهة النصرة: ويبلغ عدد عناصرها أيضاً من  -4
 شخص، ولكن هلا أعمال أمنية متميزة.  23كتائب صغرية ومستقلة مثل فجر الشام وشام الرسول اليت يبلغ تعدادها  -5

 ميكن أن نلخص الوضع العسكري وامليداين يف الغوطة الشرقية بالنقاط التالية:

 %12جمالس حملية،  %22عسكريون،  %62) 2214تشكلت القيادة العسكرية املوحدة للغوطة يف أواخر العام  -1
فعاليات جمتمع مدين(، وكان من املفرتض أن تستلم حبسب ما نص إعالهنا العمل العسكري والقضائي  %12شرعيون، 

يف الغوطة. ولكن بعد قيادهتا لبعض األعمال العسكرية، تراجع أداؤها يف الفرتة األخرية وأصبحت جمرد قيادة شكلية 
 "إصدار بيانات". 
 ذلك هو يف التنازعات الفصائلية واملنهجية. ولعل السبب يف 

 لقد تعرضت القيادة املوحدة للتشويش وحماولة التفكيك من قبل جبهة النصرة.  -2
سعى العسكريون إىل قيادة الغوطة وعدم االقتصار على اجلانب العسكري والقضائي )حكومة مصغرة(، وكان هلم ما  -3

ة حتت أمرهتم. ولكنهم فشلوا بعد ذلك ألهنم محّلوا أنفسهم ما ال طاقة أرادوا، حيث أصبحت الشاردة والواردة يف الغوط
 شريةإخل، مع ضعف إمكاناهتم املادية والب...هلم به، حيث أصبح كل شيء معلقًا هبم حىت تأمني املواد الغذائية ووو

 . باألصل
دة عن األدجلة ية اجليدة البعيعناصر الفصائل يف الغوطة مهيأة ألن تكون يف جيش سوري وطين، فهناك نوع من الرتب -4

 العالية. 
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 العالقة بني الفصائل ومنظمات اجملتمع املدين جيدة، والفصائل ال تتعرض هلم بسبب هيمنة القضاء على الغوطة.  -5
 جيش اإلسالم واالحتاد اإلسالمي لديهم متثيل سياسي ويطمحون إىل طرح مشروع سياسي.  -6

 التعليق: 

ري احلايل يف الغوطة يساعد على أن تكون الفصائل جزءاً من جيش سوريا املستقبلي، خصوصاً حبسب الظاهر فإن الوضع العسك
 يف ظل األدجلة غري العالية، ويف ظل عدم وجود طموح سياسي واضح لدى أهم فصائلها. 

ما تصبوا إليه هذه و تبقى املعوقات األساسية أمام هذا الطرح، هو يف الدور الذي ستلعبه هذه الفصائل يف تشكيل نواة اجليش، 
الفصائل بأن تكون القيادة هلا، يف ظل وجود قناعة لديها بأحقيتها يف ذلك نظراً لقرهبا من العاصمة، ودورها املهم يف احملافظة على 

 مؤسسات الدولة حال سقوط النظام. 

 كري. حمصوراً يف اجلانب العس واألمر اآلخر هو منو الطموح السياسي لديها، حبيث تسعى ألن تلعب دوراً أكرب من أن يكون

 الواقع السياسي يف الغوطة الشرقية:  -ثانياا 

 ميكن تلخيص الواقع السياسي بالنقاط التالية: 

 ال يوجد لالئتالف أي ثقل على األرض، ومسعته سيئة يف الغوطة، كما يف باقي املناطق.  -1
اد على آلية اجملتمع احمللي والفصائل، واألفضل االعتمالطريقة األنسب لتمثيل الغوطة سياسياً: هي باالعتماد على قوى  -2

 .1التوافق مبدأياً. ونعتقد ضرورة أن يكون للفصائل كوتا حمددة حىت تقبل هبذا اجلسم
تعد الغوطة الشرقية املركز الرئيس لالحتاد االشرتاكي، وهم موجودون حالياً وهلم عمل يف جمال اإلدارة احمللية. وسابقاً كان  -3

 أعضاء االئتالف. بعض يف اجمللس الوطين، وحالياً يتلقون الدعم املباشر عن طريق هلم وجود 
 خلية فكرية لداعش. وحتدث البعض بأن قيادات احلزب بايعت داعشالبعض يعتربهم حزب التحرير له وجود أيضاً، و  -4

 سراً. 
ين ل املسلح، وركزوا على اجلانب املد، وهؤالء باجململ مل يدخلوا العممن األخوان املسلمنيهنالك وجود لبعض اجلذور  -5

 والتعليمي واخلدمي، وهلم جلسة أسبوعية يتواصلون فيها مع اخلارج )ندوة أو حماضرة(. 
 ها.الوعي السياسي يف الغوطة الشرقية جيد، يدل على ذلك التنوع الفكري والسياسي داخل -6

 التعليق: 

ذلك، وهذا لغوطة أمر متاح حالياً شريطة أن يتم إقناع فصائل القيادة املوحدة بيبدو أن اختيار هيئة سياسية متثل الثورة وتقودها يف ا
 ليس صعباً يف الوضع احلايل نظراً إلمكانية التفاهم مع أهم الفصائل املشكلة هلذه القيادة. 

 

                                                           
 متثل احملافظة من قبل الفصائل. مثة رأي من الفصائل يرى ضرورة أن تعني اهليئة السياسية اليت  1
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 والعشرون الرابعامللحق 
 حوران.... الواقع العسكري والسياسي واخلدمي
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 مقدمة: 

تشكل حمافظة درعا اخلاصرة اجلنوبية لسورية، حيدها من اجلنوب األردن ومن الشرق حمافظة السويداء ومن الشمال حمافظة دمشق، 
 وتندمج حالياً مع حمافظة القنيطرة من الناحية العملية لتكون إسرائيل على حدودها الغربية. 

ناحية  19إىل ثالث مناطق إدارية هي: درعا، الصنمني، إزرع. تضم ، وتقسم احملافظة 2كم  4222تبلغ مساحة احملافظة ما يقارب 
 يقطنها ما يقارب املليون نسمة. 

على العالقات  1يسيطر الطابع الزراعي على درعا، كما هو الوضع يف الريف السوري بشكل عام. ويغلب الطابع العشائري األسري
 صريات. داخل احملافظة مثل عوائل: الرفاعي، احلريري، املصري، الزعيب، الن االجتماعية يف حوران، حيث حتتل بعض األسر مركزاً مهماً 

تعتمد هذه الورقة على شهادات بعض اإلخوة من حمافظة درعا، الذين على اطالع بالواقع العسكري والسياسي واخلدمي هنالك. 
 مع تعقيب يلخص أهم األفكار اليت وردت، ومبا خيدم تصورنا عن املشروع السياسي. 

 الواقع امليداين والعسكري يف حوران:  -أوالا 

من سهل حوران والقنيطرة حمرراً. ويقتصر  %92يدخل الريف احلوراين ضمن املناطق احملررة مثل غالبية الريف السوري، حيث يعد 
ناطق املتامخة إىل امل وجود النظام على ما يقارب نصف مركز مدينة درعا، ومنطقة ازرع والصنمني وخربة غزالة ومدينة البعث إضافة

سيطر كتائب  الثوار على كامل الشريط احلدودي مع األردن ومع إسرائيل ) من جهة القنيطرة(، كما تلريف دمشق مثل كناكر. 
 تعد نوى أكرب املدن احملررة يف درعا إضافة إىل جاسم وطفس واخنل وداعل وجزء من درعا املدينة. 

 

 

 

                                                           
و أسرية، مما يشري ية أتتجه العالقات االجتماعية يف حوران مؤخراً حنو التمدن، ولذلك، على الرغم من وجود الطابع األسري والعشائري، فقلما جند زعامات عشائر  1

 إىل حتول اجملتمع حنو التمدن. 
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 األيديولوجية: و ثالثة أقسام من الناحية الفكرية درعا إىل  تنقسم الفصائل يف

 عنصر( 1522-1222جبهة النصرة )تنظيم القاعدة( ) -1
 1222-822عنصر(، حركة أحرار الشام ) 1222-1222الفصائل اإلسالمية وأمهها: حركة املثىن اإلسالمية ) -2

 عنصر(، جيش اإلسالم.  522-252عنصر(، مجاعة بيت املقدس )التزام ديين عام( )
 اجليش احلر: وهو مرتبط مباشرة بغرفة العمليات العسكرية املعروفة ب "املوك" وينقسم إىل قسمني:  -3

اجليش احلر العسكري: يتشكل أساساً من املنشقني عن جيش النظام وأبرز تشكيالته فرقة احلمزة بقيادة العقيد صابر  -أ
 سفر، والفيلق األول بقيادة العقيد زياد احلريري ولواء املعتز بقيادة العقيد خالد النابلسي. 

 .1ته جيش الريموك بقيادة بشار الزعيباجليش احلر املدين: ويرأسه غالباً قيادات مدنية. ومن أبرز تشكيال -ب

  :الناحية اجلغرافية، فتتوزع فصائل حوران على الشكل التايلهذا التقسيم من الناحية األيديولوجية، أما من 

 املنطقة الشرقية )من احلراك باجتاه احلدود مع األردن(: يرتكز فيها جيش الريموك بقيادة بشار الزعيب.  -1

                                                           
 ر الذي قاتل لواء شهداء الريموك املبايع سراً لداعش.يعد )جيش الريموك( التنظيم الوحيد من اجليش احل 1
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 . 1ية للحدود مع األردن وإسرائيل: لواء شهداء الريموكاملنطقة الغربية احملاذ -2
 املنطقة الغربية )اجليدور(: يرتكز فيها اجليش األول وأحرار الشام.  -3
 آذار اليت تعد أقوى التشكيالت العسكرية يف هذه املنطقة.  18درعا املدينة: لواء توحيد اجلنوب، وفرقة  -4

 ران والقنيطرة بالنقاط التالية:ميكن أن نلخص الوضع العسكري وامليداين يف حو 

تعد اجلبهة اجلنوبية من أبرز التشكيالت العسكرية يف حوران، وهي عبارة عن حتالف تنسيقي بني عدة فصائل من اجليش  -1
 احلر، الغاية منه إحداث توازن مع "اإلسالميني". 

ر ني فصائل اجليش احلر إال إذا كان األم، يف حني يكاد ينعدم التنسيق بينها وب2التنسيق بني الفصائل "اإلسالمية" جيد -2
 بقرار خارجي. 

تتحكم غرفة عمليات "املوك" إىل درجة كبرية بقرار فصائل اجليش احلر، ولذلك فإن العامل األبرز واألهم املتحكم بقرارها  -3
ها أي دعم يخارجي )األردن(، على عكس الفصائل "اإلسالمية" اليت تتمتع باالستقالل بدرجة كبرية، نتيجة عدم تلق

 خارجي. 
معظم فصائل حوران غري مؤدجلة، ويغلب عليها الطابع الديين السوري الشعيب، باستثناء الفصائل احملسوبة على  -4

 "اإلسالميني". 
ال تتدخل الفصائل باجململ بالعمل اخلدمي، وال تقوم بأعمال خدمية، باستثناء جبهة النصرة اليت تثري بعض اإلشكاالت  -5

من حني آلخر. والعالقة بشكل عام بني الفصائل واجملالس احمللية وجملس احملافظة عالقة جيدة، والفصائل يف هذا اجملال 
بشكل عام تدعم اجملالس احمللية طاملا أن أعضاءه شرفاء وجيدين. ومع ذلك قد تكون هنالك بعض االستثناءات اليت 

 جند تضارب ومع ذلك ال، على تيارات وجهات حمددةتفتقد فيها اجملالس لدعم الفصائل، يف حال حسبت هذه اجملالس 
 بني الفصائل واجملالس احمللية.

 غالبية فصائل حوران ليس لديها مكاتب سياسية متثلها، وإن كانت اجلبهة اجلنوبية تتحدث عن أن لديها مشروع سياسي.  -6

 التعليق: 

ها: عدم وجود ا )جيش احرتايف وظيفي( لعدة أسباب أمهيساعد واقع الفصائل احلايل على تطبيق النموذج املطروح فيما يتعلق هب
أدجلة كبرية داخل الفصائل وعناصرها، ختصص الفصائل بالعمل العسكري وعدم تدخلها بالعمل اخلدمي والسياسي، وجود نسبة 

 ال بأس هبا من الضباط املنشقني املنخرطني أساساً يف العمل الثوري. 

ائل للدخول ، وبالتايل إمكانية عدم قبول الفصبقرار الفصائلأما معوقات هذا األمر: فلعل أمهها التدخالت اخلارجية، وحتكم "املوك" 
 يف أي مشروع ال يكون مرضي عنه خارجياً. 

 الواقع السياسي يف حوران:  -ثانياا 

                                                           
 يتهم هذا اللواء مببايعته سراً لداعش.  1
 ن املناطق يف ريف القنيطرة. م وكمثال على ذلك: الغرفة اإلسالمية اليت ضمت غالبية الفصائل اإلسالمية مع جبهة النصرة، وكان هلا دور يف حترير التلول وحترير العديد 2
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 ميكن تلخيص الواقع السياسي بالنقاط التالية: 

 أي ثقل على األرض، ومسعته سيئة يف حوران، كما يف باقي املناطق. ال يوجد لالئتالف  -1
دم اقتصار األشخاص : عفمنهالتمثيل درعا سياسياً: هنالك حماذير يف طريقة التشكيل ومتطلبات. أما احملاذير  بالنسبة -2

 بهات. تثار حوهلم شعلى لون واحد، عدم االعتماد على العامل العشائري والقبلي، إبعاد املنظمات واألشخاص الذين 
أما متطلباهتا فهي: االعتماد على ترشيح أشخاص بناء على ثالثة معايري: معيار جغرايف )أي من املناطق املهمة جغرافياً 

ار تعدد الشرائح معي -معيار سكاين )أي من املناطق ذات الكثافة السكانية العالية( -ولو كانت ذات كثافة سكانية قليلة(
 لشرائح كالتجار واألكادمييني والوجهاء والعلماء ...إخل(. ) أي من خمتلف ا

واألفضل بالنسبة لتمثيل درعا سياسيًا االعتماد على آلية االنتخاب برتشيح أشخاص من الداخل بنسبة ال تقل عن 
 ويكونوا نظيفني ومعروفني بنزاهتهم وأخالقهم )بالطريقة ذاهتا اليت مت انتخاب جملس احملافظة(. 72%

جد تيارات سياسية يف حمافظة درعا سواء كانت علمانية أو إسالمية، وإن كان مثة نشاط لبعض األحزاب مثل حزب ال تو  -3
 التضييق املمارس من قبل اإلردن. التحرير فهو ضعيف جداً بسبب

بية، عهنالك تضارب يف اآلراء خبصوص وجود الوعي السياسي، وإدراك أمهية العمل السياسي للثورة داخل احلاضنة الش -4
 لذلك األمر حباجة إىل مزيد استقصاء. 

 األدجلة يف حوران غري موجودة، واملنتشر هو االلتزام الديين الريفي السوري.  -5

 التعليق: 

يبدو أن التوجه العام يف حوران خبصوص وجود هيئة سياسية متثل الثورة مث تقودها هو إلجياد جسم جديد، مع االعتماد على آلية 
مثيل احملافظة سياسياً، خصوصًا وأن واألجواء لتحقيق ذلك نتيجة قلة املعوقات اليت تعرتض هذه العملية، كما "االنتخابات" لت

حصل متامًا يف اختيار جملس حمافظة درعا احلايل. علمًا بأن الفصائل بشكل عام ميكن أن تعرتف هبذا التمثيل، طاملا أن اجلسم 
 لية والعشائرية اليت تصبغ العالقات االجتماعية يف حوران. حيظى بتأييد شعيب نظراً لالعتبارات العائ

 واقع اإلدارة احمللية يف حوران:  -ثالثاا 

يوجد يف حوران جملس حمافظة منتخب وجمالس حملية فرعية، وهي اليت تتوىل تقدمي اخلدمات احمللية وإدارهتا والتنسيق بني اجلمعيات 
 ومنظمات اجملتمع املدين. 

 واقع جملس حمافظة درعا واجملالس احمللية الفرعية: ميكن أن نبني واقع اجملالس احمللية يف درعا من خالل النقاط التالية:  -1
حيظى جملس حمافظة درعا باحرتام كبري داخل درعا رغم ضعف إمكانيه نتيجة اختياره من قبل الناس، ولوجود  

 املوجودين يف الداخل. أشخاص شرفاء فيه، وألن مجيع أعضاءه من األشخاص 
أهم امللفات اليت يشرف عليها اجمللس: تراخيص املنظمات، معرب نصيب بالتعاون والتنسيق مع دار العدل، صوامع  

 احلبوب. ويعتمد بصورة أساسية على الدعم الذي يأتيه من وحدة تنسيق الدعم واحلكومة املؤقتة واالئتالف.
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جية التمويل وضعف شخصياته املوجودة وعدم امتالكه لرؤية اسرتاتي وجود اجمللس ضعيف على الساحة بسبب نقص 
 لعمله.

عالقته مع اجملالس احمللية الفرعية جيدة, ولكن تتمتع األخرية باالستقاللية الكبرية عنه، وال ختضع له، لعدم وجود  
 روابط تنظيمية تنظم العالقة بينها. 

هنالك توجه عام يف حوران باختصاص جملس احملافظة باألعمال اخلدمية، حىت أهنم يسمون رئيس اجمللس باحملافظ،  
 وهذه نقطة إجيابية. 

سسات الدولة )حركة املثىن( بتسليم اجمللس مؤ  خرىهنالك توجه لدى الفصائل باستثناء النصرة وبعض الفصائل األ 
، وهنالك جتربة حصلت يف معرب نصيب املهم جداً، حيث سلمته 1ز مدينة درعاوالبىن التحتية يف حال مت حترير مرك

 ساعة.  48الفصائل للمجلس ولدار العدل بعد حتريره بـ 
خيتلف واقع اجملالس احمللية الفرعية من منطقة إىل أخرى، ومع ذلك فإن أبرز نقطة قوة فيها هي: وجود الناشطني  

 يف اجلانب اخلدمي.املثقفني الذين هلم دور مهم حالياً 
 األعمال اخلدمية )نظافة، كهرباء، ماء( تنظم من قبل اجملالس احمللية الفرعية بالتعاون مع األهايل وبعض املنظمات.  
يتحكم النظام باحملروقات بشكل تام، واألردن تتحكم باإلغاثة اخلارجية بشكل تام أيضاً مما يؤثر سلباً على الواقع  

 املعيشي يف حوران. 
يئة هقة اجملالس احمللية مع منظمات اجملتمع املدين: من أبرز منظمات اجملتمع املدين املؤثرة يف حوران رابطة أهل حوران و عال -2

 وبعض املنظمات الغربية مثل منظمة آدم مسيث.  الشام اإلسالمية
يف –ت هذه املنظمايتكامل عمل هذه املنظمات مع عمل اجملالس احمللية، حيث هنالك تنسيق جيد بينهما. غري أن 

 تؤثر مبا متتلكه من إمكانات ومتويل على اجملالس احمللية وقراراهتا اليت باجململ تكون متوافقة مع مصلحة -اعتبار البعض
 هذه املنظمات، نتيجة حاجة اجملالس للتمويل. 

الفصائل اإلسالمية  تثناء بعضعالقة اجملالس احمللية بالفصائل: كما أسلفنا العالقة تكامل وال يوجد تضارب بينهما، باس -3
 اليت حتاول أن يكون هلا مشاركة يف اإلدارات. 

 التعليق: 

يبدو أن البيئة داخل حوران مناسبة لتكريس حكم حملي رشيد خصوصًا يف ظل عدم تدخل الفصائل يف اجملالس احمللية ووجود 
يل، وحتكم وجود نظرة اسرتاتيجية للمجالس, ونقص التمو حضور قوي للنشطاء الثوريني، ولكن تعرتضه عقبات رئيسة أمهها: عدم 

 ألردن بإدخال اإلغاثة واملعدات. ا

                                                           
قصرية لعدم خربة  ةأحد اإلخوة إىل أن اجلبهة اجلنوبية قد متتنع يف البداية عن تسليم هذه البىن التحتية واملقرات، ولكن ستقوم بتسليمها للمجلس بعد فرت أشار  1

 الفصائل بالعمل اخلدمي، وعدم وجود رغبة لديها يف اإلمساك هبذا امللف.


