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تحية وبعد،
الزمالء الكرام ّ
ٍ
جانب ر ٍ
ئيس من المشكلة المركبة
نحاول في هذه المقدمة التكثيف قدر المستطاع ،والتركيز في الوقت نفسه على
للمعارضة السورية.
ٍ
إخفاقات متتالية؛ فال المعارضون "الجذريون" الذين راهنوا على
تعيش المعارضات السورية منذ بداية الثورة

النصر انتصروا ،وال أولئك "اإلصالحيون" وجدوا سبيال إلى اإلصال ..واذ يكفي تصلب حكام دمشق ،وحلفائهم،
لتفسير فشل من تبنى برنامج الحوار واإلصال ،.أو "الحلول الوسط" إن جاز التعبير ،إال أنه سبب غير ٍ
كاف لتفسير
ٌ
فشل الطرف "الراديكالي" في المعارضة ،وهو ما نحتاج إلى فهمه ،فما الذي منع انتصار المعارضة الجذرية حين
بدا وكأنها أوشكت أن تحققه؟

ات تحمل المسؤولية "للجميع" عموما ،ولإلدارة األمريكية
واذ أصبحت شائعة في وسط هذه المعارضة مبرر ٌ
على ٍ
ٍ
خاص ،فإن ذلك ُيظهر الميل المزمن نحو التخفف من المسؤولية الذي يكاد أن يشكل سمة مميزة للعمل
وجه

السياسي في بلداننا .فحتى لو كان هناك من وعد المعارضة الجذرية بالتدخل العسكري لمصلحتها (اإلدارة األمريكية
والناتو كانا حريصين على تكرار التصريح بعكس ذلك منذ بدايات الثورة) ،فإن من بنى برنامجه على أوهام التدخل

مظهر من مظاهر عقلية المعارضة موضوع البحث.
ا
المزعوم هو من يتحمل مسؤولية فشله .األمر الذي نعده

وبما أن الحديث عن المعارضة السورية في الصراع الراهن يتطلب ،حتى يستقيم ،تفسير هذا الصراع ،وتتبع

فعل المعارضة فيه وانفعالها ،فإن مهمة ورشتنا ليست سهلة .ذلك أن الصراع السوري معقٌد ،ويكاد ال يخلو جل ما
ٍ
ٍ
نقص ،سببه االنحياز السياسي أو األيديولوجي ألحد األطراف المتصارعة.
ضعف ،أو
قدم لتفسيره في المنطقة من
وطبعا ال نقصد االنحياز للضحايا.

نقتر .التركيز على ما هو م ٍ
جد ،واالستفادة من كون خيارات المعارضة كلها قد فشلت ،وتاليا ،التفكير في
ُ
أسباب هذا الفشل ،والسيما ما كان منها مرتبطا بالشروط الذاتية للمعارضة التي تتلطى وراء تحميل المسؤولية

ٍ
استيعابي مو ٍاز للنظام الذي ثار
حيوي و
سياسي
لآلخرين .وما الذي حال دون نجا .المعارضة في تشكيل نظا ٍم
ٍ
ٍ

سياسي
الناس عليه ،فهذا األمر لم يكن مشروطا بإسقاط سلطة األسد لكي يتحقق .وعلى الرغم من أن تشكيل نظا ٍم
ٍ
مو ٍاز ال يفضي بالضرورة إلى إسقاط األسد ،إال أنه كان يمكن أن يقلل من حجم التكلفة التي ترتبت على الصراع
ٍ
معارضة موح ٍ
دة ،الستطاع توحيد الجهد العسكري في
بديل مو ٍاز ،يعبر عن
نظام ٌ
ضمن شرطه الحالي .فلو توافر ٌ
مواجه النظام ،وحال دون استشراء قوى التطرف ،وحافظ على األهداف السامية التي أعلنها الحراك الشعبي ،ومنع
ٍ
بشيء من الندية المفقودة اليوم.
حالة اإلحباط ،وأتا .صياغة التحالفات الخارجية
معارضة ديمقراطي ٍة واز ٍ
ٍ
نة ،وهذا
وألننا نعتقد أن ال مستقبل ديمقراطي في سوريا دون نجا .السوريين في إنتاج

يمر عبر مراجعة أفكار وسلوك المعارضات التي فشلت ،نطر .األسئلة التالية:
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 أين تكمن مسؤولية المعارضات في ما آلت إليه األمور؟ وما دور االنقسامات (طائفية ،مناطقية ،طبقية،عرقية ،جيلية ،بين المتحزبين والمستقلين ...الخ) في إخفاقات المعارضة؟
 ما حجم دور الخالفات الشخصية وغياب شخصي ٍة وطني ٍة سوري ٍة بار ٍزة في ما آلت إليه الحال؟ -ماذا عن دور الداعمين و"األصدقاء" في تعزيز تلك االنقسامات واالستثمار فيها؟

 هل ثمة فرص ٌة ما أمام المعارضة لتجاوز قصورها الذاتي ،والنهوض بأدائها بما تتطلبه المستويات بالغةالتعقيد التي وصل إليها الصراع؟ وكيف؟

نأمل أن نتلقى أوراقكم ،دون ٍ
شرط على الحجم (عدد الكلمات) ،خالل مد ٍة أقصاها أسبوع ،ليتا .لنا تعميمها
ٍ
موعد لعقد حلقة الحوار المباشر بين المشاركين.
عليكم للقراءة ،ثم تحديد
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عن عيوب المعارضة السوريّة
راتب شعبو
السؤال الكبير الذي تطرحه السنوات الخمس الماضية في سوريا هو :لماذا فشلت المعارضة السورية بكامل

طيفها السياسي؟ ويصبح هذا السؤال ملحا أكثر إذا عرضناه على خلفية حجم وقوة الحراك الشعبي السوري الذي
كان من شأنه أن يضع المعارضة السياسية في مصاف عليا ،وعلى خلفية حيازة الثورة على التعاطف الدولي الذي
برز في السنة األولى حين عزل النظام عربيا وعالميا بطر ٍ
يقة لم يشهدها من قبل.
ُ

ٍ
دعم عربي ودولي غير مسبوق ،مع ذلك فإن النتيجة هي
في الداخل قوةٌ ثوري ٌة شعبي ٌة غير مسبوقة ،في الخارج ٌ
فشل كبير للمعارضة السياسية وعجز عن مر ٍ
تابع هز ٍ
يل
اكمة في الخبرة أو االحترام الداخلي والدولي ،وتحولها إلى ٍ
ٌ
ٌ ٌ
يقة فع ٍ
للخارج ،األمر الذي سمح للنظام استثمار قوته وعالقاته الخارجية بطر ٍ
الة لقمع الثورة وتشويهها .أين يكمن

الخلل؟

ام ينبذ
وعي ع ٍ
يجب أن نقول :إن فشل المعارضة ال ُيقاس بسقوط أو عدم سقوط النظام ،بل بعجزها عن خلق ٍ
االستبداد بكل أشكاله؛ العلماني منه أو اإلسالمي ،ويسير بالمجتمع السوري باتجاه تأسيس دولة القانون .لم يشكل
سقوط النظام في العراق مثال نجاحا للمعارضة العراقية بهذا المعنى ،وال سقوط النظام في ليبيا ،يعني نجا .المعارضة

الليبية بالمعنى نفسه .على أن العالقة متبادل ٌة بين فشل المعارضة السورية في توحيد الوعي العام السوري ضد
االستبداد وتوليد ٍ
طاقة جماهيري ٍة فاعلة ،وبين فشل المعارضة في إسقاط النظام .يمكن تلمس األسباب الذاتية للفشل

في ٍ
نقاط عدة:

 )1غياب النهج الديموقراطي :من الواضح أن المعارضة (هنا أقصد المعارضة الوطنية الديموقراطية العلمانية)
ّ
ٍ
لم تطر .على نفسها في أي وقت من الثورة مهمة خلق هذا الوعي الديموقراطي التحرري ،وكان اهتمامها
ينصب في الدرجة األولى والوحيدة على إسقاط النظام بأي ٍ
شكل ،سواء أكان عبر القوى الخارجية أم عبر

تابع قليل القيمة لهذين الطرفين ،وجعلها تخسر على كل المستويات وصوال
القوى اإلسالمية ،ما أحالها إلى ٍ
إلى المستوى األخالقي الذي يشكل في الثورات عموما مجال التفوق األهم ضد الطغاة والمستبدين.

ٍ
 )2غياب الخطاب الوطني :لم يعترف الخطاب المعارض بالشعب السوري
اجتماعي يجمعه في السياسة
ككيان
ٍ
ّ
ٍ
ٍ
أنصار أكثر مما تعامل مع شعب ،وفشل
أكثر مما يفرقه في الدين والمذهب .تعامل الخطاب عموما مع
في مخاطبة الشعب السوري ٍ
ككل ،وتهرب من معالجة المآخذ التي راحت تتراكم وتدفع "الرماديين" من
الشعب السوري بعيدا عنهم ،وتقدم الحجج لمؤيدي النظام .لم يتكبد الخطاب المعارض (هنا أقصد المجلس

الوطني ،ثم االئتالف من بعده) عناء معالجة الحساسية الشديدة للخارج عند الشعب السوري .مثال لم تتم
معالجة حساسية السوريين من كون الجسم السياسي للمعارضة يقع تحت الجنا .التركي الخليجي ،بما لهذا

سلبي في الذاكرة الجماعية السورية.
الخارج من مخزو ٍن ٍ
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ٍ
ناحية ثانية لم ينجح الخطاب في معالجة الموضوع الطائفي معالجة صحيحة ،فانتقل من نقد الطائفية
ومن

إلى الحديث والتحليل الطائفيين .وكان هذا لسببين :األول هو إغراء الشعبية التي يحققها الحديث الطائفي،
ٍ
والثاني هو اقتناع ٍ
فاعلة في المعارضة بأن العلة األساسية لصمود النظام هي العصبوية العلوية ،ما
نخبة
ٍ
تعبئة طائفي ٍة مضاد ٍة كانت في الواقع تنخر في عظم الثورة،
جعل المعارضة تتساهل (وربما تشجع) مع

بمعنى االبتعاد بالثورة أكثر وأكثر عن معناها األول كحركة تحرٍر من االستبداد.
 )3الكذب :في فترٍة قياسي ٍة تمكنت المعارضة السورية من هدر رصيدها المعنوي ،وكان الكذب المتعمد والمنظم
من بين األسباب التي أفقدت المعارضة رصيدها .فقبل أن يتم تبني العمل العسكري الذي فرض نفسه
ٍ
فرضا على الثورة ،حدثت أعمال ٍ
شنيعة ،كان الناطقون باسم المعارضة يكذبون في التعامل معها
عنف

ٍ
بطر ٍ
مقنعة ،إلى ،وهو األهم،
يقة بعثي ٍة أصيلة؛ من اإلنكار إلى رمي التهم على النظام وفق "كليشات" غير
عدم اإلدانة بعد كل ذلك.

اطية
تكرس في الواقع السورّي نهج معارض ضعيف
الوطنية والديموقر ّ
ّ
األول من الثورة كان قد ّ
 )4بعد العام ّ
ومهزوز أخالقيا ،تكرس هذا ببروز اإلسالميين الجهاديين وسيطرتهم ومتابعة المعارضة طريقها في عدم
ٍ
كفكرة ومبدأ بصرف النظر عن الفاعلين المباشرين فيه.
التقاط رو .رفض االستبداد

هذه سمات المعارضة التي اعتبرت نفسها هي المعارضة الجذرية ،وحازت على اعتر ٍ
اسع ،وسعت
دولي و ٍ
اف ٍ
ٍ
ٍ
وفساد وشللي ٍة وما إلى
استتباع
تهميش و
إلى أن تمارس في المعارضة ما مارسه النظام في السلطة من ممارسات
ٍ

ٍ
حدود دنيا من الشعبية بسبب قربها من النظام في لحظة الثورة،
ذلك .أما المعارضات األخرى فلم تتمكن من تحقيق
ٍ
سياسي بقوة الخارج اآلخر (إيران وروسيا) الذي واجه بهذه
ككيان
وهذا يشكل محرقة فعلية لهذه القوى .وقد ظلت
ٍ

المعارضة الداخلية تلك المعارضة التي راحت توسم بأنها خارجي ٌة .وهذا ما ساهم فعليا في إضعاف المعارضتين
اللتين وجدتا طريقة ما للتعاون في مؤتمر الرياض ،ولكن بعد أن بات مثل هذا التعاون قليل القيمة.

الخالصة :إن تحميل الواقع الموضوعي (عدم جدية الخارج ،والسيما أميريكا ،في إسقاط النظام ،االنقسام

الطائفي ،وحشية النظام ،الخ) مسؤولية فشل المعارضة ،يحمل شيئا من التهرب من المسؤولية .العيوب الذاتية في

بدور ٍ
المعارضة ساهمت ٍ
كبير في هذا الفشل .وهذه المسؤولية يتحملها الجميع ،وليس فقط العاملون في السياسة.
ٍ
منفعل مع العفوية الشعبية ،ومنساق للفوضى وينظر لعدم
طائفي،
اتكالي على الخارج ،ذي نزوٍع
وعي
ٍ
ٍ
إن خلق ٍ
التنظيم ...هو مسؤولية المثقفين على كل المستويات ،بما في ذلك ناشطو الفيسبوك.
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ملف إخفاقات المعارضة السوريّة
أفكار للنقاش في ما
ّ
يخص ّ
زياد ماجد
أن معظم أعطابها سابق على اندالع الثورة عام
المشهد العام يبرز معارضات
سوري ًة عديد ًة وضعيف ًة ،إال َّ
ّ
(:)6100
 واحدة جذرية حدت السجون والقمع من قدراتها على الفعل السياسي ،ولم تعد قادرة على االستقطاب النتماءقادتها إلى ٍ
ٍ
سابق وانقطاعهم عن الجيل الجديد ولغته وتطلعاته.
جيل
المعلنة) ،ولو أنها تتمايز عنه
 واحدة غير جذرية أو مدجنة ،لغتها مثل لغة النظام (وكذلك مواقفها اإلقليمية ُبالمطالبة بالتنوع السياسي وبإنهاء حالة الطوارئ.

ط سياسيا
 منشقون في الخارج ،والسيما في فرنسا ،بارزون في المجاالت الثقافية واألكاديمية ،ولكن معظمهم ناش ٌدعما للقضية الفلسطينية ولقضايا عربية عامة أكثر من نشاطه من أجل القضية الديمقراطية السورية.
 أخوان مسلمون في الخارج ،بين األردن وبريطانيا وألمانيا ،ذوو ذاكرة ضحي ٍة وذوو قد ٍرة على االستمرار في دوائرمو ٍ
ات توسع وجذب ٍ
الية لهم عقائديا ،من دون قدر ٍ
فئات جديدة.
ٍ
قابلية لالعتراض والتحول إلى المواجهة.
 إسالم محافظ اجتماعيا في الداخل ،مهادن سياسيا ،لكنه ذوٍ
جماعات صغيرة في الداخل ،ذوو ر ٍ
أسمال رمزٍي ،وبغير قدرة عم ٍل
 كتاب ومثقفون وفنانون أفراد أو ضمنسياسي.

بعد الثورة عام ()6100
ات ٍ
ٍ
بمصطلحات وشعار ٍ
ٍ
سياسي مراو .بين رفض السائد وبعض األفكار البديلة.
وبوعي
جديدة
ولغة
جديد
ٍ
ٍ
جيل ٌ
ٌ
ٍ
 شبان من األرياف والضواحي المهمشة بتطلعات حر ٍوعدالة ور ٍ
فض الستمرار الظلم و"العنصرية االجتماعية".
ية
ٌ
 بعض المثقفين ذوي التاريخ المعارض الصلب والميول اليسارية البارزين في الصحافة وفي حقل حقوق اإلنسان.الثورة تُعيد تشكيل المعارضة ،لكن األخيرة تبقى بين أعطابها القديمة وانقساماتها الموروثة ،واللحظة التي تخطت

قدرتها على التخيل والهضم.

ٍ
ألسباب طائفية أو النقطاعهم عن مجتمعهم (خارج نوادي "النخب"
خوف بعض المعارضين من الثورة نفسها

المدينية حيث تواجدهم).

ٍ
ٍ
عمل
جديدة ومحاوالت للتوحد ضمن هيئات
بروز أسماء وأجسا ٍم

ٍ
بخطاب
التنسيقيات) ،إضافة إلى تشكيل إطارين معارضين :هيئة التنسيق
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مبتور ،إذ إن رفضها ال يعني أنها
إشكاليات السال .والتدخل الخارجي والطائفية مطروح ٌة ،لكن النقاش حولها
ٌ
ٍ
قائمة وال ينفي مسؤوليات النظام عن وجودها ،والقبول بها وصوال إلى المطالبة بها ال يعني القدرة على توظيفها
غير
باالتجاه "السليم".
ٍ
ٍ
جديدة :اغتياالت واعتقاالت ومنفى أو اختباء وتقطيع أوصال
قيادات
وحشية القمع ووأد القدرة على تشكيل
ٍ
جغرافي واجتماعي بما يجعل بروز أي ٍ
وطني.
بروز محليا بغير مدى
ا
مجموعة
فرد أو
ٍ
بدءا من عام ()6106
ّ
تحول الثورة إلى كفاح مسّلح ً
بعيدا عن األسباب والمسؤوليات ،وهي برأيي موضوعي ٌة قبل أي ٍ
شيء آخر (النظام هو المسؤول األوحد عنها،

كفا .مسل ٍح ثم إلى
حتى ولو كان بعض المعارضين أو الثائرين قد رغب بها منذ البداية) ،تطلب تحول الثورة إلى ٍ
ٍ
حرب شاملة:
 -تمويل هذا الكفا .ودعمه.

 -وجود مقاتلين وبنى قتالية لوجستية عالية الكلفة.

 سيطرة على منافذ حدودية لتمرير السال .والتمويل.نتيجة ذلك ،والسيما بعد دخول الطيران األسدي في المعركة وتعاظم القتل وكثافة التدخل اإليراني والروسي

دعما للنظام مقابل محدودية التدخل الغربي دعما للقوى المقاتلة ،وتركز التدخل هذا على بعض الدول الخليجية
وعلى تركيا:

 تراجع الحراك المدني وتقلص مساحات عمله. -تصاعد الخطاب التعبوي اإلسالموي.

 استبدال السياسة بالحرب وبمحاولة الثأر من النظام.ٍ
كنتيجة لمجازر النظام الطائفية وتدفق مقاتلي حزب هللا وميليشيات العراق المذهبية،
 تفاقم المعطى الطائفيٍ
ٍ
وكنتيجة أيضا لتنامي الخطاب السلفي ولديناميات العنف والرد عليه ب ٍ
مضاد.
عنف

 تراجع العالقة بين األطر السياسية للمعارضة أو للثورة التي تشكلت عام ( )2111والقوى المقاتلة على األرض.ٍ
 بروز أمراء ٍوقادة عسكريين محليين.
حرب

 خروج المعركة من إطارها الوطني نحو اإلطار اإلقليمي ابتداء من عام ( ،)2113وبحث الداعمين عن موالينٍ
ٍ
معارض كب ٍ
ير سوى لجهة
فصيل
ال شركاء أو حلفاء (وليس النظام األسدي أكثر استقاللية تجاه داعميه من أي
امتالكه جهاز الدولة والقدرة الحربية التدميرية).
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 تحول األجسام الكونفديرالية "للمعارضة والثورة" (االئتالف) إلى تجمع قوى محسوب معظمها على أطر ٍاف إقليمي ٍة
ٍ
ٍ
ومتنافسة غالبا ،وتحول اإلطار المعارض الداخلي (هيئة التنسيق) إلى جس ٍم يبحث عن ٍ
ياسي
داعمة
دور س ٍ

حد ٍ
يساوي إلى ٍ
بعيد بين النظام والذين يقاتلونه ،وال ينظر إلى الدورين الروسي واإليراني بوصفهما عدوانين

خارجيين.

ٍ
عالقات دولي ٍة ،وتحديد مواقع
 تدويل الوضع السوري ،والسيما بعد جريمة النظام الكيمياوية وتحوله إلى قضيةوتوازنات قوى عالمية.

وموقع لموسكو في البحر المتوسط.
 التدخل الروسي المباشر وتحول جزٍء من سورية إلى محمي ٍة روسي ٍةٍ
وينبغي القول هنا أيضا :إن صعود النصرة والموقف الملتبس والصعب منها ،ثم بروز داعش وتمددها وتحولها
إلى قوٍة ر ٍ
ئيسة في الصراع على سوريا (والعراق) ،فاقما من األعباء والمسؤوليات السياسية والميدانية ،وعقدا المواقف

الدولية تجاه الشأن السوري ،والسيما في ما خص داعش (بمعزل عن الذرائعية لتبرير التقاعس).

ويبنغي القول أيضا :إن المسألة الكردية لم تُعالج أو تُقارب منذ البداية على ٍ
نحو يحول دون تفاقمها .وتتحمل
موروثات اللغة والمقاربة السياسية عند بعض األطراف المعارضة جانبا من المسؤولية ،وتتحمل قوى إسالمي ٌة جانبا
آخر ،وكذا تركيا التي نظرت إلى مناطق األكثرية الكردية في الشمال السوري بر ٍ
ٍ
شديدة .ويتحمل حزب الـPYD
يبة
كبير من المسؤولية إليثاره منذ البداية شأنه الخاص وشأن قضيته الكردية (كما يراها ويفرضها بمفرده)
بدوره قسما ا

قسم من األكراد فبدوا غير معنيين بالمعركة السورية الكبرى ،على األقل
على الشأن السوري العام .ووااله في ذلك ٌ
ٍ
بعالقات
بعد عام ( .)2112وتحولت مسؤوليته إلى المسؤولية األولى بعد عام ( )2114حين أصبح العبا مستقال

دولي ٍة يوظف نفسه بناء عليها لتوسيع نفوذه وتهجير من ال يواليه في مناطق النفوذ تلك.
في الخالصة:

 المعارضات القديمة لم تكن قادرة على التعامل مع حجم التبدالت وسرعتها ،والمعارضة الناشئة بأجسامهاالالحقة على عام ( )2111لم تتمكن من القيادة ولم تحصل الفعالية والمصداقية الالزمة واستقاللية القرار.

 حجم من العنف ال سياسة سهلة تحته أو إلى جانبه أصال.ٍ
صحيح أن
لحظة شديدة التعقيد لم تفهم فصائل المعارضة جميعها عمق تعقيدها ،وغير
عالقات دولي ٌة في
ٍ
ٌ
معالمها كانت قائمة عام ( ،)2111بل هي تشكلت تدريجيا وبدأت باالكتمال في أيلول ( )2112ولم تتضح
تماما مؤدياتها إال في أيلول (.)2113

 -وضع إقليمي معقٌد أثقل على السوريين بسبب توقيت ثورتهم وترافقها مع تفاقم الصراع اإليراني السعودي.
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ما يفيد السعي إليه اليوم من جديد:
 -بناء جس ٍم يجعل المقاتلين مع السياسيين ،ويعيد تعريف القضية السورية وأفقها.

 بلورة الموقف من داعش بوصفه إجماعا وطنيا سوريا ،شرط انعقاده سقوط األسد. طر .المسألتين الطائفية والقومية (العربية الكردية) جديا ،والبحث في تصور ٍات لمعالجتهما ضمن نظا ٍم ال مركزي
نتخابي قائ ٍم على التمثيل النسبي ،من دون االستسالم
أو وفق نظام المجلسين (شيوخ ونواب) أو وفق نظا ٍم ا
ٍ

لهما بوصفهما "أزليين" (الفخ اللبناني) ،ومن دون المكابرة ونفي وجودهما أو رفض التعامل معهما بحجة العلمنة

(على الطريقة البعثية السابقة).
ٍ
اضح من فلسطينيي سوريا الذين تعرضت مخيماتهم لإلبادة ،والتعامل معهم بوصفهم شركاء في
 طر.موقف و ٍ
ات وخصوصي ٍ
معركة الحريات وفي المسألة المواطنية المستقبلية ،ولو وفق أولوي ٍ
ات ذاتي ٍة وموضوعي ٍة مفهومة.
 تحديد أولوي ٍات تفاوضي ٍة :ما يمكن التنازل عنه وما ال يمكن ،وحشد الطاقات على هذين األساسين.

بة ومتحر ٍ
متشابكة ومتضار ٍ
ٍ
 النظر إلى العالقات الدولية على أساس أنها جملة مصالح وأولوي ٍكة ،وقلة هي
ات
ٍ
تحالفات في كل ٍ
مكان وعن بدائل لكل الوعود أو الصيغ المطروحة.
الثوابت فيها ،والبحث عن
ٍ
ٍ
ٍ
اضحة واعتبار مخاطبة السوريين والعالم دوريا مهمة كفاحية عالية
مصطلحات و
إعالمي واعتماد
خطاب
 بلورةٍ
األهمية.

 تكليف حقوقيين وقانونيين متابعة ملفات الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام ،والبحث فيسياسي معه شديد الصعوبة ،ولمنع تحول سورية إلى أرض
تطبيع
سبل مقاضاة المسؤولين عنها لجعل أي
ٍ
ٍ
ٍ
حصانة للقتلة.
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معالم أساسيّة لمشهد المعارضة السياسيّة السوريّة خالل الثورة
طارق أحمد

ترصد هذه الورقة زوايا تراها مفصلية من مشهد المعارضة السياسية السورية خالل الثورة .ونقصد بالمعارضة
هنا جسمها األساسي الذي تمثل لمد ٍة في المجلس الوطني ،ثم في االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية،

وصوال إلى مالمح سياسي ٍة من عمل الحكومة السورية المؤقتة ،دون مالمحها التنفيذية؛ الصحية والتعليمية والخدمية.

يخرج عن إطار اشتغال هذه الورقة ،إذن ،كل من هيئة التنسيق الوطنية وتيار بناء الدولة ،لعدم متابعة الكاتب
اب أو تكت ٍ
الت كثيرةٌ إلنشاء أحز ٍ
الت سياسي ٍة لم تمتلك في حقيقة األمر صفة تمثيلية معترفا
مسارهما ،وكذلك محاو ٌ
بها ،وال قاعدة شعبية تستحق االهتمام ،حتى اآلن .ونتناول معالم المعارضة السورية ،وفق التحديد السابق ،من

المحاور التالية:

عيوب في التكوين
كبير من المعارضين ،المقيمين
إثر انطالق الثورة السورية واحتياجها إلى ممث ٍل
ٍ
سياسي« ،تنادى» ٌ
عدد ٌ
خارج البالد أساسا ،والذين حازوا شعبية واسعة ومحدثة نتيجة تصدرهم الفضائيات معبرين عن الثورة وتطلعاتها،
ٍ
سياسي
بأشكال سرية مع الورشة الساخنة في الخارج إلنشاء جس ٍم
وآخرون عددهم أقل كانوا داخل البالد ،وتواصلوا
ٍ

ط سياسي ما من
يناط به تمثيل الثورة وبناء عالقاتها الخارجية .والحق أن شريحتين فقط من هؤالء كان يجمعهم ربا ٌ

قبل؛ وهما ممثلو كتلة إعالن دمشق الذي ضم بقايا األحزاب التقليدية ،وقد نالت من النقد والتحليل ما يعفينا من

التكرار ،وممثلو جماعة اإلخوان المسلمين ،التي ستُفرد لها فقرةٌ خاصة .أما معظم من تبقى فقد خرجوا فجأة من
ٍ
هامش ما في عالم األعمال هنا وهناك ،أو حتى من مجرد كتابة الشعر
حياة الظل األكاديمية في الغرب ،أو من

وتعاطي الكحول ،لتجد كل هذه الخلطة غير المتجانسة من األشخاص غير المتعارفين من قبل ،والمتنوعين إلى
ٍ
ٍ
استحقاقات كبرى تتطلب عمال جماعيا منسجما ومنظما ،فكانت النتيجة
درجة منهكة ،ومتوسطي الموهبة ،نفسها أمام
أن غنى كل منهم على لياله بالفعل ال مجازا .وكلما أتيح المجال ألحدهم كان يستعين بمعارفه الضيقة وتجاربه
غير السياسية ،التي كان أرفعها الظهور في برنامج االتجاه المعاكس ،وصوال إلى شطارة بعضهم في البيع والشراء،
ومهارة آخر في توزيع العطايا ،واسهاب ٍ
تحليل.
ثالث في ما يرى أنه
ٌ

ومع وجود االتفاق على الهدف العام ،وعدم االتفاق على ٍ
شيء آخر تقريبا ،كالموقف من هوية الدولة ومن
ٍ
أنظمة داخلي ٍة ورقية؛ لنا أن نتصور
التسليح ومن التدخل الخارجي ،وعدم انسجام طرائق العمل الشخصية في ظل
ٍ
وينتظر منه أن يبت في مسائل هام ٍة
اجتماع لالئتالف الوطنيُ ،يجرى كل بضعة
مدى هزلية مشهد أي
ٍ
أشهر ُ
خالل يومين أو ثالثة.
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كاريزمية
شخصيات
غياب
ّ
ّ
يرى كاتب هذه السطور أن ظهور شخصيات كهذه يكاد أن يكون شرطا الزما للخروج من حالة عدم التعين
ات الشعوب ودولها في معمعتها .ليس هذا الحل مثاليا من وجهة نظر الديمقراطية التي تنشدها
التي تُدخل الثور ُ
محفوف بشد ٍة بأخطار الفردية ونصف الدكتاتورية ،لكنه يبدو من "سنن" الشعوب في مراحل تحوالتها
الثورات ،وهو
ٌ

العميقة.

والحق أن المعارضة السورية لم تفرز مثل هذه الشخصيات ،بل إن الثورة لم تفرزها حتى اآلن .تفاءل ناس

الثورة عند تشكيل المجلس الوطني ،وهتفوا باسم رئيسه األول "برهان غليون" ،ولكن "أستاذ" السوربون ليس مؤهال
ئيس لالئتالف ،بمقد ٍ
لدور الزعيم .وجاء "معاذ الخطيب" ،أول ر ٍ
مات كاريزمي ٍة سرعان ما تبين أنها تتعلق بوضعيته

(شيخ سني دمشقي متحمس متوافق عليه) أكثر مما تنبع من شخصيته التي بان أنها مترددةٌ حين يتطلب األمر
ٍ
درجة قد تبدو خرقاء حين يتطلب الوضع الروية ،مع إغالق دائرة المستشارين على أهل الثقة
الحزم و«مقدام ٌة» إلى
ٍ
ٍ
وميول محلي ٍة (دمشقي ٍة) فطرية.
انكماش تجاه اآلخرين
و
مالمح كاريزمي ٌة غير مكتملة،
أما في مسار الثورة ،فقد تكفل تسارع زمنها المخيف في التهام من بدت عليه
ُ

سواء بالقتل (زهران علوش ،عبد القادر الصالح ،أبو عبد هللا الحموي وبعض قادة وشرعيي أحرار الشام) ،أو
باالستهالك (عدنان العرعور ،عبد الرزاق طالس ،عبد الباسط الساروت ،وكثيرون).
التداول المفرط
بناء على التوقع الذي ساد زمنا طويال بقصر عمر الثورة ،وعلى معايير «الديمقراطية» السريعة والمباشرة،
حددت مدة رئاسة ٍ
ٍ
أحد االعتراض
كل من المجلس الوطني واالئتالف
بأشهر قليلة ،ولدورتين على األكثر .لن يستطيع ٌ
ُ
على هذه الخيارات نظريا ،ولكن ما أدت إليه عمليا هو زيادةٌ كارثي ٌة في غرابة المشهد .فكلما مرت عدة ٍ
أشهر ،كان
درجة مر ٍ
ٍ
يعة من حصول أي تراك ٍم في الخبرات
علينا أن نختار رئيسا جديدا للمعارضة ،ونوابا جددا له ،مما حد إلى

ٍ
باتجاه مختلف -مع عدم تنظيم أرشيف ٍ
السياسية الوليدة ،وفي العالقات الدولية –بحكم ميل كل ر ٍ
ات أو بنى
ئيس
مؤسسي ٍة تضمن اتصال التبديل ربع السنوي أو نصف السنوي بما سبقه .وحتى في حال وجود بعض الوثائق ،فإن

الرئيس الجديد ،المنهك بعد ليالي االنتخابات الطويلة وكواليسها ،لن يجد الوقت الكافي لقراءتها بسبب ارتباطه في
ٍ
الغالب بجولة زيار ٍ
إعداد ،سوى «مهاراته الفردية».
ات خارجي ٍة ينطلق إليها فور تعيينه دون أي

سياق مت ٍ
ٍ
صل ،يبدو من الغريب بالفعل هذا التباين الكبير بين نوعية شخصيات وخبرات وتوجهات من
وفي

تولوا رئاسة المعارضة (المجلس الوطني ثم االئتالف) .فقد بدأت هذه القيادة بـ "برهان غليون" ،األستاذ الجامعي

والمفكر المرموق ،لتنتقل إلى "عبد الباسط سيدا" ،المعارض الكردي واألستاذ الجامعي أيضا ،فإلى "جورج صب ار"،
المعلم والمعارض القديم في صفوف الحزب الشيوعي السوري–المكتب السياسي (حزب الشعب الحقا) من ٍ
منبت
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مسيحي ،فإلى الشيخ المهندس "معاذ الخطيب" مع نشأة االئتالف ،ثم إلى «الشيخ» الشمري "أحمد الجربا" مرشح
الكتلة الديمقراطية التي دعمتها السعودية ،فإلى المهندس الدمشقي "هادي البحرة" القادم من ٍ
عمل ما في إحدى
ٍ
عائلة
شركات جدة ،ثم إلى "خالد خوجة" الطبيب الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن غادر البالد يافعا النتسابه إلى

أخير إلى "أنس العبدة" ،وريث إحدى الطبعات اإلخوانية المحدثة في لندن.
إخوانية ،و ا
جماعة اإلخوان المسلمين

ينسب الكثيرون إلى الجماعة تهمة الهيمنة على المعارضة .في هذا الكالم الكثير من الصحة ،ولكنه يحتمل
شرحا أوسع ،فقد كان اإلخوان من أوائل من تنادى إلى تشكيل المجموعة األولى للمعارضة (جماعة إسطنبول) التي
كانت نواة تشكيل المجلس الوطني .فعل اإلخوان هذا عبر أذرع متعد ٍ
دة ،أولها ممثلون رسميون عن التنظيم،

ومجموعات أخرى متفرع ٌة عنه زعمت عدم انتمائها إليه –ومن ثم طالبت بحصتها المستقلة من المقاعد -كمجموعة
ٌ

العمل الوطني من أجل سورية (أحمد رمضان) وحركة العدالة والبناء (أنس العبدة) ،باإلضافة إلى أعضاء أخفوا
انتماءهم إلى التنظيم وقدموا من مهاجرهم المختلفة إلى تركيا كممثلين عن جمعي ٍ
ات مدني ٍة في المغتربات أو
كمستقلين .ويضاف إلى كل هؤالء معارضون من الداخل سرعان ما انضموا ،إلى الحكومة المؤقتة أساسا والى

المجلس الوطني واالئتالف أحيانا ،ممن يدورون في الفلك اإلخواني سياسيا ،وان لم يتضح هل أصبحوا اآلن أعضاء

رسميين في التنظيم ،أم احتفظوا بوضعية الدوران في طيفه.

شكل كل هؤالء كتلة وازنة ،ومخفية في ٍ
كثير من األحيان ،تستطيع تسيير األمور باتجاه التعيينات التي
تريد نسبيا ،ولكنها تستطيع أكثر إقصاء من ال تريده من المرشحين لمناصب المعارضة المختلفة .وركبت هذه
ٍ
متبادل بين الجماعة وبين أطياف المعارضة العلمانية التقليدية في سورية ،منذ
«العصبة» اإلخوانية على وه ٍم قدي ٍم

أيام إعالن دمشق ،مفاده أن اإلخوان هم الخيار «األوتوماتيكي» لجمهور العرب السنة في البالد ،الذين يشكلون
( )%01-56من السكان ،واألهم أن هذه الشريحة اآلن ،أي العرب السنة ،هي الحاضنة الرئيسة للثورة .وبناء على
ببطء ٍ
هذا الوهم –الذي را .يتآكل في أوساط معارضة ٍ
شديد ال ينسجم مع انهياره السريع على األرض -مال بعض

ٍ
أبرز وجوه المعارضة إلى التحالف مع اإلخوان ،والسيما أن هؤالء قادمون من خلفي ٍ
مجموعات
ات فردي ٍة أو من

صغي ٍرة ،بينما بدت الجماع ُة التنظيم الوحيد الوازن والمتماسك .وهنا ال بد أن نشير إلى السمعة المصاحبة لإلخوان
ٍ
ٍ
في أذهان ٍ
وصالت
وعالقات متشعبة بفضل التنظيم الدولي،
كثير من العلمانيين ،من امتالكهم موارد كبيرة لإلغاثة،
مؤثرة بمشايخ ومسؤولين في الخليج ...إلخ ،مما ثبت أنه يحمل الكثير من المبالغات.
كما تبين أن عقود النفي الطويلة في ٍ
بالد شديدة االختالف ،وقلة االجتماعات المباشرة في سنوات الركود،

قد تركت أثرها في وحدة التنظيم وانسجامه ،رغم محافظته على تماسكه الخارجي بفعل األخوة والبيعة ،وأن في

الجماعة خلال جيليا بين شيوخها الذين خرجوا من البالد في الثمانينيات ،وبين جيل الوسط قليل العدد ،وبين جيل
ٍ
لثقافات متنو ٍ
ٍ
منسجمة بدءا
عة وغير
الشباب ومعظمهم من أبناء اإلخوان ولم يعرفوا سورية أصال ،ودرسوا وتعرضوا
()15

إخفاقات المعارضة السوريّة واستعصاؤها

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

بالواليات المتحدة وانتهاء باليمن .كما أن فيها اختالفا في التوجه المناطقي بين الحلبيين والحمويين ،بان أثره بوضو ٍ.
في دعم األلوية المقاتلة ،أو إنشائها من وراء ستار ،خالل الثورة.
بعيدا
«األرض» تمضي ً
تأسست المعارضة السياسية السورية انطالقا من معطيين أساسيين؛ أولهما هو حال الشهور األولى للثورة،
من أنها انتفاض ٌة شعبي ٌة سلمي ٌة –اضطرت إلى التسلح -تهدف إلى تحقيق الحرية والكرامة والعدالة لعموم السوريين
ٍ
معارضة جديرٍة باالعتبار والدعم
دون تمييز ،أما المعطى الثاني فهو معايير المجتمع الدولي التي تطلب من أي
اإليمان بحقوق اإلنسان ،والحفاظ على مؤسسات الدولة ،واجراء المحاكمات العادلة ومنع االنتقام في المراحل
ٍ
بسهولة مدى تشابه
االنتقالية ،والقدرة على إدارة شؤون البالد والحيلولة دون انهيار وحدتها ...إلخ .ونلحظ هنا
متطلبات كال المعطيين الداخلي والخارجي ،وقتها.

ولكن ما جرى بعد ذلك ،ولسببين مركزيين؛ هما تمادي إجرام النظام وتلكؤ المجتمع الدولي ،هو أن الثورة

سارت بعيدا عن أهدافها األولى في ٍ
كثير جدا من الحاالت واألماكن ،حتى غدت أحيانا حركة أخرى ربما تلعن

اخرها بواكيرها؛ فتراجعت الطروحات الديمقراطية لصالح «الخالفة» ،ولم يعد التسلح ضرورة ،بل صار «جهادا»
أو ُ
ٍ
وسنت السكاكين
طغيان ذي
مفروضا ابتداء ضد «النصيرية» (العلويين) بوصفهم كذلك قبل أي
ٍ
ملمح طائفيُ ،
لساعة «الثأر» ،وأصبحت العدالة االنتقالية أمارة على تغريب من يطرحها أو على خنوثته على األقل ،بعد أن
تصدر «اآلساد» المشهد ،من أقصاه الداعشي وحتى معظم مقاتليه.

لم يكن بإمكان المعارضة التساوق مع هذا التحول بالطبع ،نتيجة تكوين أفرادها -ومجموعاتها القليلة-

األصلي ،ونتيجة «مرابطتها» على «ثغور» المجتمع الدولي واألمم المتحدة والدول الصديقة والعدوة ،مما ال يمكنها
يع كهذا ،بل إن تهاونا اضط ارريا منها تجاه «تجاوزات» الجيش الحر ،وتفهما ما منها لوجود
من تبني تحو ٍل مر ٍ
ٍ
حازمة في هذين الملفين.
جبهة النصرة وشعبيتها؛ أورثاها تشككا دوليا ومطالبة بمواقف

ومن أين للمعارضة المواقف الحازمة وهي تلهث منذ قيامها وراء الشارع الثائر الذي ال تقوده .اتضح هذا
األمر سريعا للجميع ،وصارت المعارضة بين فكي كم ٍ
اشة رهيبين؛ فإما تبني الثورة وفق ما آلت إليه ،بما يعني
مزيج السلفية والطائفية والتهاون في الدم ،واما الحفاظ على شعاراتها األولى المقبولة دوليا والتي صار جمهورها بين

خيار ،سارت المعارضة وراء
الثائرين أقلية تناثر معظمها في المنافي ينشطون على الفيسبوك .ولما لم يكن هناك ٌ
االحتمال الثاني بالطبع ،مما وسمها بعدم شرعية التمثيل ،سواء لدى شارع الثورة المقاتل في الداخل أو على طاوالت
التفاوض والحوار في الخارج.

وكبير للمعارضة ،ولكن من أعراضه الجانبية أيضا انكشاف أن الشارع السني العربي
هذا مأز ٌق عام
ٌ
كثير من الكتائب واأللوية التي تلقت دعما إخوانيا مع
المفترض ليس إخوانيا عندما تتا .له الفرصة .فقد تعاملت ٌ
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هذا الدعم بانتهازي ٍة وقتي ٍة دون أي و ٍ
الء مستدام ،وحالت رغبة اإلخوان -في البداية -في عدم تصدر المشهد ،وعدم
ٍ
اضح –بسبب خوفهم من المساءلة القانونية المقبلة عن سلوكاته في ظل ٍ
منضبطة-
حرب غير
اع عسكرٍي و ٍ
تبنيهم لذر ٍ

صوت بين األصوات العسكرية التي صارت وحدها محل االستماع الجاد.
دون أن يكون لهم
ٌ

غير أن هذا المشهد القاتم عن الشقاق بين المعارضة والفصائل المقاتلة ،صار وراءنا إلى ٍ
حد ما ،بعد أن

أيقنت األخيرة أن االعتداد المؤقت بالسيطرة الطارئة ال يكفي لتحصيل الدعم المادي الهائل المطلوب ،أو الدعم
السياسي الذي يحول دون إدراجها في خانة اإلرهاب وتلقي الضربات الجوية المختلفة بعد ذلك مباشرة .فأسست هذه

الفصائل مكاتب سياسية ،وراحت تتباعد عن ذروة رفض معايير المجتمع الدولي ،ومن جهته نشطت الهيئة السياسية

في االئتالف مؤخ ار في التواصل المستمر مع ممثلي هذه الفصائل واصدار البيانات المشتركة .ومن نتائج ذلك
تشكيل هيئة المفاوضات العليا التي يشغل "محمد علوش" ،رئيس المكتب السياسي لجيش اإلسالم ،منصب كبير

المفاوضين فيها .وكذلك التوصل إلى الهدنة الجارية حاليا ،والمنضبطة نسبيا من طرف المعارضة ،بموافقة كل
الفصائل باستثناء جبهة النصرة -التي التزمت بالهدنة عمليا وان رفضتها نظريا ،ولهذا داللته الكبيرة -وداعش غير

المدعوة إلى العشاء.
معبرة
كتل غير ّ
مجموعة من الممثلين في ٍ
ٍ
كتلة نظري ٍة أو عملية ،بمن في
وفق النظام الداخلي لالئتالف الوطني ،تنتظم كل

ذلك المستقلين الذين تنظمهم تسمية «الشخصيات الوطنية» حتى لو عملوا فرادى داخل االئتالف وخارجه .وينبغي
أن نشير هنا إلى أربع ٍ
كتل بدت شديدة األهمية عندما حددت الترسيمة النظرية لالئتالف حصتها من المقاعد ،قبل
انتخاب األعضاء ،ثم تحولت إلى تراجيكوميديا سياسية عمليا ،وهي:

 كتلة الحراك الثوري :وكان المفروض أن يتكفل ممثلوه بتحقيق الشق األول من تكوين االئتالف باسمه الرسمي:«االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» ،درءا لسيطرة العقلية التقليدية لشيوخ المعارضة وكهولها ،وهو ما
ٍ
ككتلة ولو لم ٍرة واحدة ،بل ضاعوا
اتهم به المجلس الوطني .ولكن المؤسف أن ممثلي الحراك الثوري لم يتصرفوا

فرادى في أروقة االئتالف وبين كتله المحنكة في مهارات الكواليس ،وغاب عن الكثير منهم مدى جسامة المهمة

الوطنية العامة المنوطة بهم ،فظلوا ممثلين محليين عن رفاقهم على األرض المحددة التي قدموا منها ،قبل أن
ٍ
مجدية على اإلطالق ،ويفقدوا حتى تمثيلهم
نشاطات قليلة الجدوى ،أو غير
تغويهم إسطنبول ،وتستهلكهم
ٌ
المحلي.

محلي محدود
المحلية :عند تشكيل االئتالف ،كانت تجربة المجالس المحلية ،كنظام حك ٍم
 كتلة المجالسٍ
ّ
الجغرافيا ،قد بدت واعدة –وضرورية -في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام (المناطق المحررة) على يد
الجيش الحر والمقاتلين المحليين .ولذلك ُخصص لها في الترسيمة النظرية لالئتالف ( )14مقعدا بعدد
المحافظات السورية .ولكن تفرد رجل األعمال السوري المعارض "مصطفى الصباغ" ،المدعوم قطريا وقتها،
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باختيار ممثلي هذه الكتلة ،جعلها تقريبا مجرد أور ٍ
اق انتخابي ٍة في يده ،صلتها بتجربة المجالس المحلية في
ٍ
لمنافسة شديدة.
محافظاتها واهي ٌة وتخضع

 -كتلة هيئة األركان :أنشئت هيئة األركان لتكون المظلة العليا لفصائل الجيش الحر المقاتلة في أنحاء سورية،

ط منشقون ،بهدف تنسيق الدعم وتوزيعه ووضع
عبر المجالس العسكرية للمحافظات ،ويقودها ضبا ٌ
ٍ
اإلستراتيجيات والخطط .أما عمليا فتحولت األركان إلى ٍ
سلطة على المجالس
روتيني للدعم ال يحوز أي
ممر
ٍ

التابعة له اسميا ،والتي ال تحوز سلطة كافية على الفصائل .إلى أن تراجع دور الجيش الحر كله ،وكادت
المجالس العسكرية للمحافظات أن تنقرض ،ولم يعد لهيئة األركان أي أهمي ٍة ،وصار ممثلوها في االئتالف
أحد إال في المواسم االنتخابية .وقد كانت هذه الكتلة محل ص ار ٍع ٍ
معلن بين "أحمد
معلقين في الهواء ،ال يأبه لهم ٌ

طعمة الخضر" ،رئيس الحكومة المؤقتة القريب من اإلخوان ،وبين "أحمد الجربا" إبان رئاسته االئتالف ،وتجدد
الصراع بين خلفه "هادي البحرة" واإلخوان.

الكردي :وكان المناط بها تمثيل األكراد ،وقد تشكلت من معظم األحزاب الكردية في
 كتلة المجلس الوطنيّ
ّ
سورية ،عدا حزب االتحاد الديمقراطي  ،PYDالذي أثبت أنه يفوق كل هذه األحزاب مجتمعة في التأثير على
األرض التي تقطنها غالبي ٌة من األكراد ،وان بوسائل قمعي ٍة وانتهازي ٍة تتضمن التجنيد اإلجباري والتنسيق مع
ذاتي في مناطق األغلبية السكانية الكردية،
النظام وروسيا .وقد أقام هذا الحزب –كما هو
معروف -إدارات حك ٍم ٍ
ٌ

وسار شوطا بعيدا فيما تناضل الكتلة الكردية في االئتالف لتبني اسم «الجمهورية السورية» للبالد بدال من

«الجمهورية العربية السورية» ،وتالحقها اتهامات حزب االتحاد الديمقراطي بالتهاون في القضية القومية والعجز
والترهل وضعف التمثيل.
السورية
القضية
استعصاء
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
اسع للزيادة عليها
ذكرنا أعاله بعض ما نراه من عيوب ذاتية أساسية في المعارضة السورية ،والمجال و ٌ
واالستفاضة فيها ،غير أن حقيقة موضوعية مركزية ينبغي أن توضع نصب األعين عند «محاكمة» هذه المعارضة

سياسيا ،وربما أخالقيا ،وهو أن المسألة السورية أكبر منها بكثير.

من غير المعروف ما كانت ستؤول إليه األمور لو كان أداء المعارضة مختلفا ،ولكن استعراض المصادر
ٍ
ٍ
بشكل
برؤية أكثر عدال :التفاف معظم الطائفة العلوية حول الحكم
كفيل
األساسية الثابتة لالستعصاء السوري ٌ
عسكرٍي انتحاري ،الدعم اإليراني الواسع وعبر الميليشيات الطائفية الصريحة للنظام ،اليقظة غير المتوقعة للنزعات
ٍ
بأشكال ثأري ٍة أو جهادية ،ظهور طف ٍرة سلفي ٍة جهادي ٍة
اإلمبراطورية الروسية ،انفجار المظلومية السنية في الداخل
ٍ
مفاجئة (داعش) ،انكفاء إدارة أوباما خارجيا ولجمها حلفاءها اإلقليميين ،طول المدة غير المتوقع وحاجة األعداد
ٍ
ضخمة ال تقوم بها مساعدات األصدقاء ،هشاشة
الهائلة من النازحين والمصابين وأسر الشهداء والمعتقلين إلى موارد

البنية المدنية والثقافة الديمقراطية في المجتمع السوري ،االفتقار إلى الكوادر في معظم االختصاصات ،تعرض البنى
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التحتية األصلية والمؤسسة حديثا للتدمير المتكرر ،مسؤولية القيام بإغاثة وتعليم وخدمات مئات ألوف السوريين
مرور
ا
لسنوات ،النزوع الفردي للسوريين والتنازع المستمر على التمثيل ،من أصغر تنسيقي ٍة وحتى رئاسة االئتالف،
بالمنظمات والمجالس المحلية والفصائل.
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حلقة البحث
(جوالت النقاش والحوار)
(جرت مساء يوم  11آذار -مارس )2115

المشاركون (حسب األحرف األبجدية)
د .راتب شعبو – د .زياد ماجد  -أ .طارق أحمد  -أ .طارق عزيزة
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الجولة األولى

يوسف فخر الدين :مساء الخير ،باسم المركز أرحب باألصدقاء المشاركين .نختار اليوم لحلقتنا الحوار
المفتو( .أقل اهتماما بموضوع الوقت من المعتاد في ورشاتنا) ،وهو ما يتيحه العدد القليل للمشاركين ،بحيث نتبادل
الرأي ،ونناقش وجهات نظرنا .وسنعمل ،أنا وزميلي طارق عزيزة ،على تحفيز الحوار.
خالل ق ارءتي لألوراق الثالث المقدمة من ٍ
كل من راتب وزياد وطارق ،والتي وصف كل منها ،بشك ٍل
ٍ
مكث ٍ
توصيات) كانت
ف ،واقع المعارضة وجانبا من مشكالتها (مع مالحظة أن زياد ماجد قد أضاف في ورقته
تتداعى في ذهني األسئلة الحرجة التي رافقتني طوال زمن الصراع الجاري.
فخالل خمس سنو ٍ
ات ،عجزت المعارضة السورية عن قراءة الواقع السياسي الدولي ،وتسببت بضرٍر ٍ
كبير
للحراك الثوري ،والقطاعات االجتماعية المشاركة به والمؤيدة له .فإذا كانت حرب سلطة األسد على المجتمع المطالب
بالديمقراطية والمشاركة السياسية من طبيعتها االستبدادية القهرية االستثنائية ،والتداخالت الدولية واإلقليمية السلبية
عبرت عن مصالح أصحابها ،فإن فاعلية المعارضة الضارة تحتاج ،أكثر من العاملين السابقين ،إلى المزيد من
البحث.
ومنه أن واقع المعارضة هذا حصل دون أن تظهر ،كما عهدنا بتجارب سياسي ٍة وثوري ٍة بمراحل ثوري ٍة لدى
ٍ
شعوب أخرى ،قوى ،على يسار المعارضة أوعلى يمينها ،تحمل مثاال ونموذجا إيجابيا؛ قوى –غالبا -ال تستطيع أن
ٍ
ضغط على المعارضة التي تقود الحراك باتجاه قراءة
تقود الحراك ،بسبب التعقيدات الكثيرة ،إال أنها تشكل حالة

وسلوك سياسيين أفضل.
ما رأيكم بهذا التقييم ،واذا كنت تتفق معه ،فما هي األسباب التي أعاقت ،وأدت إلى هذا القصور بالوضع
السوري؟

ٍ
شيء مما يقوله يوسف،
راتب شعبو  :بداية أقول إنه في كل ظاهرة الربيع العربي ،من الممكن مالمسة
فنحن نكتب كتابة وصفية .اآلن ،بعيدا عن أزمة المعارضة وأخطائها ومشكالتها ،نحن لدينا مشكل ٌة عندما نريد أن
وكثير ما تمت المقارنة ،مع ثور ٍ
ات ُكبرى مثل الثورة الفرنسية التي شكلت في ذهن الكثير من الشباب المتابعين
ا
نقارن،
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إطار مرجعيا ،سواء من حيث الدموية أو طول المدة أو التعثر والتعرجات ...الخ ،عند المقارنة يجري
ا
والمثقفين
التغافل عن أ ٍ
مهم ،أنه في المجتمع الفرنسي كان يوجد ما يمكن اعتباره جنينا سوف يولد ،الذي هو عالقات
مر ٍ

بجنين ،وهناك ضرورات للوالدة ،وأن النزيف الفرنسي انتهى بو ٍ
ٍ
الدة
الرسمالية ،أي إن هناك مجتمعا حامال
اإلنتاج أ
ٌ

الرسمالي.
فعلية ،وأمثاله من الثورات التي قادت إلى التحول أ

مهان ،مقموعٌ ...الخ ،يريد التحرر ،لكن
شعب
في ظاهرة الربيع العربي ،هذا األمر ٌ
مظلومٌ ،
مفتقد؛ بمعنى نحن لدينا ٌ
ٌ

ال يوجد في المجتمع العربي ،من حيث التكوين الطبقي ومن حيث نمط العالقات السائدة في المجتمع اقتصاديا ،ال
ٍ
اطي ،لذا النزيف الذي شهده الربيع
يوجد هذا الجنين الذي يقتضي بالضرورة النقلة من نظا ٍم
مستبد إلى نظا ٍم ديمقر ٍ

ارد جدا أن يكون نزيفا عقيما.
العربي و ٌ
البرجوازيات العربية ،إذا افترضنا أنها هي الطبقات التي يفترض أن تكون حاملة ٍ -
بشكل ما -للحكم
الديمقراطي ،يمكن أن تتعايش ،وتعايشت مع االستبداد ،وأيضا هذا ال ينفي أنها يمكن أن تتعايش مع أشكال حك ٍم
أكثر انفتاحا ،لكنها ال تتطلب بالضرورة أن يكون نمط الحكم ديمقراطيا .وبالتالي البرجوازيات منقسم ٌة مع الثورة أو
اطي تعيد البرجوازية ترتيب عالقاتها بمقتضى الحالة
ضد الثورة .فيما لو نجحت الثورة وتم تأسيس نظام حك ٍم ديمقر ٍ
الجديدة .نظام الحكم الديموقراطي ال يشكل مطلبا حيويا للبرجوازية العربية .هذا بتصوري هو أساس إمكانية الفشل
في النهوض الديمقراطي العربي أو الربيع العربي.
اآلن ،إذا صعدنا درجة أيضا باتجاه الظاهر ،هناك موضوع المجتمع الدولي وتوضع دول العالم ،بما يشكل
دولة عالمية واحدة ،تجعل أي حركة تحرٍر هي حركة تحرٍر ليس فقط ضد النظام المحلي وانما ضد العالم ،وتتكاتف
ٍ
دول العالم لقمع وتهميش هذه الحركة والتخلص منها ،وان كان بطر ٍق
مختلفة .فالثورة السورية عانت من التهميش

على يد النظام وعلى يد داعميها أو ما سمي "أصدقاء الشعب السوري" .اآللية قد تكون مختلفة ،كل طر ٍ
ف بحسب
احد ،أن الدول "الداعمة" للثورة السورية ،ال تريد الثورة السورية ،كما يريدها
موقعه في الموضوع ،ولكن المؤدى و ٌ

النظام .النظام يريد أن يستمر ويقمع الثورة لكي يستمر ،والدول األخرى ال تريد للنظام السوري أن يستمر ،ولكن
ٍ
استثمار وتعزيز نفوٍذ ،وهذا أيضا يقتل الثورة في الحالتين.
تريد أن تصبح الثوره السورية وسيلة

سواء نظرنا في العمق أو صعدنا أيضا درجة ،سنالحظ أن هناك أساسا ال بأس به إلمكانية الفشل .واذا
صعدنا إلى السطح سنصل إلى موضوعنا الذي هو أخطاء ومشكالت المعارضة السورية.
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بعد كل تلك األسس ،تأتي المعارضة لكي تمنح إمكانية الفشل بكل مقوماته ،من سوء التنظيم إلى غيره مما
ُكتب فيه الكثير ولم يعد خافيا على أحد .ولكن من وجهة نظري ،إن المشكلة عند المعارضة السورية لم تكن في
الخط السياسي ،ولن أتكلم عن الجهاديين واالنزالق اإلسالمي المؤسف والفظيع ،المشكلة كانت في التشتت ألن
ٍ
تنسيق ترفع رايتها روسيا وايران ،وتقول
المعارضة أصبحت منقسمة بحسب الوالءات اإلقليمية ،وأصبح هناك هيئة
إن المجلس الوطني أو االئتالف ال يشكل كل المعارضة ،ليس ألن روسيا وايران حريصتان على وحدة المعارضة

أو التمثيل األوسع للمعارضة ،وانما كحج ٍة لضرب المصداقية الدولية التي حاول أنصار المجلس واالئتالف منحه

إياها.
بريي ،هو عدم تمكن السوريين من إيجاد مركز ٍ
مهم في المعارضة السورية يشكل الوزن
الموضوع أ
ثقل ٍ
مفتقد،
األساسي لها ،كما شكلت منظمة التحرير أو فتح ضمن منظمة التحرير في الحالة الفلسطينية ،هذا األمر
ٌ

المسألة هنا عدم الوحدة التنظيمية للمعارضة ،وثانيا ،أضيفت المشكلة الكبرى التي هي نشوء األجنحة العسكرية
والفصائل الالمتناهية والخارجة تماما عن سيطرة الجسم السياسي ،والتي أحالت الجسم السياسي إلى مسخرٍة حقيقي ٍة.

يكفي أن نذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة لم يستطع الدخول إلى مناطق سيطرة المعارضة ،إذ لم ُيسمح له بالدخول

من قبل الجبهة الشامية التي يفترض أنها تعتبر فصيال معتدال.

بالتالي ،هذه المعارضة التي يفترض أنها اعتبرت في ٍ
وقت ما الممثل الوحيد للشعب السوري ،لم يبق لها
من وزٍن سوى بعض الدعم الدولي ،ال تمثيل في الداخل وال ثقة وال احترام وال حتى مصداقية .أصبحت قائمة على

ٍ
دعامة و ٍ
از في هذه اليد،
احدة ،وهي أن الخارج ،والمقصود الخليجي واألمريكي ،يريد هذه المعارضة ،باعتبارها قف ا
هذا ما وصلنا إليه .ولكن أعود وأقول إن هناك أسسا أكثر ثقال وأكثر أهمية مهدت لفشل المعارضة وأيضا للثورة.

ٍ
ٍ
بلحظة
معارضة سوري ٍة
زياد ماجد :أعتقد أن هناك أمرين يجب التوقف عندهما ،األول هو أننا نتكلم عن
كالسيكي أو قيادة ٍ
هي لحظة ثو ٍرة ،وليست لحظة ٍ
ٍ
معارض لنظام .أعتقد أن معظم أعطاب
سياسي
عمل
سياسي
عمل
ٍ
ٍ
ٍ

المعارضة سابق ٌة للثورة ،وتكوينها ،كما ظهر في بداية الثورة ،مرتبط بأعطابها السابقة ،مرتبط بخلفي ٍ
ات مختلفة،
سواء كانت أيديولوجية ،أو لها عالق ٌة بتجارب سياسي ٍة محددة ،أو لها عالق ٌة ٍ
شخصي أحيانا ،أو مرتبطة بحالة
بنفور
ٍ

ٍ
الطوارىء السورية وعدم القدرة على بلورة ٍ
سياسي منظم ،وعدم القدرة على التشكل ضمن أحز ٍ
هيئات أو
اب أو
عمل
ٍ
ٍ
ٍ
وعلني يسمح بالتواصل مع الناس ،كما أن هناك انقطاعا جيليا واضحا موجودا من قبل،
صحي
بشكل
حركات
ٍ
ٍ
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وظهر بما سمي "ربيع دمشق" من خالل الندوات واللقاءات والتوقيعات والبيانات وخطاب المثقفين ،الذي كان في
ٍ
بجيل معي ٍن أو على األقل بجيلين ،وهو ليس بمتناول الجيل السوري الجديد البعيد عن السياسة،
معظمه مرتبطا
سباب ،وبأ ٍ
وشعور بالظلم لعدة أ ٍ
مكنة ليس بالضرورة أن يصل إليها معظم المعارضين
ا
والذي يراكم غضبا ونقمة

بمعزل عن تقييم ن ازهتهم وجذريتهم من عدمها .نحن ال نتكلم عن التقييم ،وانما ب ٍ
ٍ
عام عن قدراتهم
الكالسيكيين
شكل ٍ
التنظيمية وأحوالهم السياسية وخطابهم.
عندما اندلعت الثورات العربية ،إضافة إلى الذي ذكره راتب لجهة التكوين االجتماعي واالقتصادي والطبقة
بشكل مف ٍ
ٍ
اجىء لمعظم
ار حاسمة ،الثورة اندلعت
الوسطى العليا وبرجوازيات المدن وجميع العناصر التي تؤدي أدو ا
السوريين والسوريات ،بما فيهم المعارضون ،والقليل منهم كانوا متوقعين حجمها وحجم المشاركة فيها .بدأت بمناطق
طرفي ٍة في سوريا إلى ٍ
ٍ
ٍ
مباشر .الفترة األولى
بشكل
حد ما ،في الضواحي وبعض األرياف ،وساهمت بعض المدن بها

من الثورة ،األربعة أو الخمسة أشهر األولى ،إذ تكلمنا عن مرحلة التظاهرات واالعتصامات وتشكيل بعض اللجان
وبدء العمل التنسيقي ،حيث أصبحت تحركات كل يوم جمعة في مختلف المناطق بشعار ٍ
ات موحدة ،هذه الفترة كانت

نخب ٍ
نخب بدي ٍ
لة ،وحتى بداية تشكيل ٍ
محدودة جدا لتتيح تشكيل ٍ
بديلة ،إما عبر لجان التنسيق المحلية أو عبر بعض
األسماء البارزة ،التي كان بعضها ناشطا قبل الثورة في مجال حقوق اإلنسان ،أو الكتابة أو التي بدأت تظهر مع

ٍ
منطقة معظمهم اعتقل أو ُقتل ،وبعضهم اضطر
الثورة من خالل المظاهرات ،في داريا أو القامشلي وفي أكثر من
ٍ
ٍ
وبخطاب
جديدة
للتخفي ،فلم تتشكل نخب ٌة قيادي ٌة للتحركات تستطيع أن تبني حولها بنية سياسية ترفد المعارضة بوجوٍه
ٍ
ٍ
ٍ
جديدة وبدينامية تشبه الناس الذين يتظاهرون ،والناس الذين ماتوا وقتلوا ،والذين هم باألساس مهمشون
وبلغة
جديد

اجتماعيا ،وأحيانا هناك عنصري ٌة اجتماعي ٌة ضدهم ،وطائفي ٌة موجهة ضدهم بسبب انتمائهم إلى بنى تقليدي ٍة في

ٍ
لطبقات دنيا بالسلم االقتصادي .هناك أكثر من ٍ
خلل حدث في تلك الفترة ،والنظام طبعا كان دوره حاسما
المجتمع أو
في االستهداف المباشر لبعض الوجوه وبعض األشخاص الذين كان يمكن أن يؤدوا هكذا دور ،واالنتقال إلى الصراع
العسكري والكفا .المسلح بمرحلته األولى ،والذي له ،بالطبع ،سببان وجيهان يصعب اليوم تقييمهما .كان النقاش
وقتها محتدما حول جدوى العسكرة من عدمها ،واليوم أصبح الموضوع خلفنا ،ولم يعد هناك قيم ٌة لهذه الجدلية.
أعتقد أن العنف الضاري للنظام واحتالله ساحات المدن وعدم القدرة على االستمرار مثل األشهر األولى،
ٍ
طرف ،بأن هذا النظام يشبه نظام
اضح لدى أكثر من
كانت سببا حاسما ،والسبب اآلخر أنه كان هناك توج ٌه و ٌ

صدام حسين والقذافي ،وال يسقط مثل النظام التونسي وال حتى مثل النظام المصري ،وهناك ضرورةٌ لمواجهته
دولي وتدخ ٍل ما ،إما على الطريقة الليبية،
بالسال .على اعتبار أن هذه المواجهة يمكن أن تؤدي إلى سيناريو دع ٍم ٍ
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حدود في ظل وجود ر ٍ
ٍ
وحتى إذا لم يكن على الطريقة الليبية ،فإن النظام ال يستطيع أن ينفذ مجازر من دون
قابة

حساب ،ربما كانت حسا ٍ
ٍ
بات خاطئة،
عالمي بالثورات العربية .أي كان هناك أكثر من
دولية ،وفي ظل وجود اهتما ٍم
ٍ
وربما لم تكن في ذلك الوقت بالتحديد خاطئة ،لكن تبين الحقا أن الوضع الدولي ،الذي هو ليس وضعا استاتيكيا
وجامدا بل يتحرك ويتطور ،لم يواكبها ولم يكن إيجابيا تجاهها بجميع أطوارها السلمية وأيضا المسلحة ،حتى قبل
ظهور الجهاديين وقبل أن يتحول المكون اإلسالمي إلى المكون األكثر فعالية عسكرية على األرض.
سياسي بلح ٍ
معارضة كانت موجودة وغير منظ ٍ
ٍ
مة وغير قاد ٍرة على قيادة ٍ
ظة ثورية
عمل
الهوة إذا قامت بين
ٍ

ٍ
جديدة وجامع ٍة تأتي من صلبها ومن مجتمعها
مثل لحظة آذار ( ،)2111وانطالق الثورة وحاجتها لوجوٍه قيادي ٍة

ٍ
ابق ٍ
وبيئتها ،وترتبط ٍ
بجيل س ٍ
سابقة وبمثقفين خاضوا تجارب ضارية في سوريا ضد النظام دفعوا ثمن مواقفهم،
وبيئة

ورسمالهم الرمزي مهم جدا .والهوة هذه لم تردم؛ ألن العنف الضاري من جهة النظام منعها من أن تردم ،وألن طور
أ
االنتقال إلى الكفا .المسلح جعلها تصبح أكثر صعوبة ،وطبعا كلما تقدمت المعركة مع النظام عسكريا ،أصبحت
الهوة أوسع بين القيادات العسكرية الميدانية وبين المعارضين السياسيين الذين بقوا بمعظمهم كالسيكيين تقليديين،
نات ثوري ٌة جديدةٌ إال بعض األفراد الذين لم يكن دورهم مؤثار بالقرار وطبعا
ولم يدخل على النادي الخاص بهم مكو ٌ
حرب في لبنان ،والبنى الحربية تنتج على الدوام أمراء ٍ
بالبنية العسكرية .أنا عشت ( )16سنة ٍ
حرب ،بعضهم يمكن

أن يكون "قبضاي" ابن حي عنده نخوة ،يريد أن يدافع عن مبدأ أو عن قضي ٍة ،وبعضهم اآلخر يرتبط بشبكات

أمور لوجستية وطعاما وتبغا للمقاتلين ورصاصا
فاع ،أو يبحث عن توسيع نفوذه .فالقتال يتطلب تنظيما وتمويال و ا
انت ٍ
ٍ
بشكل أكبر يتقدم ويجذب إليه ،بمعزل في أحيان كثيرة عن الموافق
وكما من الذخيرة  ،ومن يمكنه تقديم ذلك
والديناميات السياسية.
ومن هنا ال يعود التمويل داخليا بالتأكيد .فإذا كانت األشهر األولى من العسكرة شهدت استيال ٌء على
مستودعات ذخيرٍة للنظام تمد المقاتلين بالذخيرة لبضعة أيام ،فإن الفترة الالحقة عرفت الدول دخول بعض األطرف
اإلقليمية الى التمويل والدعم العسكري واختيار مجموعات وقياديين عسكريين على األرض من دون المرور عبر
قنوات المعارضة السياسية التي كانت قد تشكلت بدءا بالمجلس الوطني (الذي أعتقد أنه في فترٍة ما كانت لديه

إيجابيات بتشكيله وخطابه وعبر عن ٍ
ٍ
جديدة ،ووضع بعضهم آماال عليه سرعان ما تضاءلت في ظل المتغيرات
حالة
ٌ
السريعة التي لم يستطيع أن يستوعبها) وصوال الى االئتالف الذي أتى كتوس ٍ
عة ،لم تكن برأيي موفقة .وكل هذا جعل

معظم الذين يقاتلون على األرض غير معنيين ربما بأوجه عدة من الخطاب الذي ُينتج في أوساط المعارضة .وقدرة

المعارضة السياسية على التأثير باختيار توقيت المعركة وشكل الجبهات وأولوياتها ،صارت بالتالي محدودة .وحتى
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ٍ
قليمي وأحيانا دولي ،وليس
عندما انتقلت القوى المسلحة المعارضة لإلطار الهجومي ،كان هذا محكوما دائما
بسقف إ ٍ

خاص بقي ٍ
ٍ
ٍ
ادة سياسي ٍة سورية (تماما كما كانت حال النظام مع روسيا وايران أيضا).
بسقف

ٍ
معارضة من المسؤولية ،فجميع
أعتقد أن جميع هذه اإلشكاليات جعلت إنتاج المعارضة صعبا ،وال أعفي أي
المعارضات لم تكن على مستوى تضحيات السوريين ،ولكن أيضا الضغط الدولي والعربي واإلقليمي بسبب توقيت

الثورة السورية الذي أتى بعد عدة ثور ٍ
ات ،وبعد ما تبين أن المكون اإلسالمي في باقي الثورات هو األقوى ،هذا
التوقيت خفف االندفاعة التي كانت موجودة في بعض الدول الغربية لدعم التغيير في هذه المنطقة ،ورجعوا إلى
ٍ
مقو ٍ
قديمة من أن استمرار االستبداد واالستقرار ربما يكون أفضل من احتماالت صعود اإلسالميين ،كالنهضة
الت

في تونس واإلخوان المسلمين في مصر .ثم اختلطت األمور ،ودعمت أنظمة خليجية الثورة المضادة في مصر بعد
قمع الحراك الثوري في البحرين ،وفشلت التسوية في اليمن وتصاعد الصراع في ليبيا حيث كان حلف الناتو قد
استنفار في سوريا ،وايران صعدت هجومها في المنطقة بما ضاعف
ا
تدخل عسكريا .كل ذلك جعل الروس أكثر
بريي دور المعارضة
األهوال جميعها في المنطقة ،بما فيها األهوال المذهبية ،ثم جاءت داعش لكي تزيد المصيبة .أ
أصبح في ضوء جميع هذه المتغيرات والظروف ،أقل أهمية مما كان من الممكن أن يكون ،وأصبح توصيفه أقرب
الى الحديث عن التمثيل اإلعالمي والعالقة بالسفراء ومحاوالت شر .القضية السورية ،ولكن من دون القدرة على
تعديل األمور ألن الدول المانحة للسال .أصبحت تقرر بما يخص الجبهات على األرض ،ولديها تأثيٌر على تشكيل

االئتالف وكتله .أما الطرف اآلخر في المعارضة ،أي هيئة التنسيق التي ادعت االستقاللية أكثر ،استقالليتها كانت
بريي ،أوال خطابها يشبه خطاب النظام بما يخص القضايا الخارجية ،إن كان بالمصطلحات أو العالقة
هشة أ
ٍ
عام أو بالعالقة مع روسيا ،فلم تقم الهيئة قط بإدانة التدخالت الروسية اإلجرامية في سوريا ،ولم
بالممانعة
بشكل ٍ
ٍ
موقف حاس ٍم منها تجاه التدخل اإليراني ،كما لم تدن حزب هللا والميليشيات الشيعية العراقية ،فبدا وكأن
نسمع أي
التدخل الخارجي الذي تدين ينحصر بالدول الداعمة للذين يقاتلون النظام ،أي الخليج وتركيا وفرنسا وأميركا ،وهؤالء
حدود وال يقاس بالدعم الذي يأتي النظام من إيران وروسيا والميليشيات الشيعية اللبنانية والعراقية .وهذا
دعمهم م ٌ

خلق توتار إضافيا في صفوف المعارضة ،دفعه قدما أن القوى اإلسالمية األكثر تنظيما واألكثر تمويال واألكثر قدرة
ٍ
ٍ
معدمة تتعرض للموت اليومي ،أصبحت في طليعة المشهد العسكري ،وأعتقد أننا دخلنا
بيئات
على التعبئة في

مذذاك في دو ٍ
امة بدأ يتراجع فيها اإلطار الوطني للصراع السوري وُفرضت على الساحة السورية مجموعة صر ٍ
اعات

خارجي ٍة .وجدير بالمالحظة هنا أن ما كان يقوم به حافظ األسد في الماضي إذ يتدخل في جميع الساحات المحيطة

ويخفي وجوههم ويظهر المجتمع السوري كأنه
بسوريا ليحجب الداخل السوري ويمنع التعاطي بموضوع السوريين ُ
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موجود ،وكل ما يمارس عليه من ٍ
ٍ
ٍ
حدود وتدخ ٌل بموضوع لبنان وتدخ ٌل
تفصيل ألن سوريا هي
عنف هو مجرد
غير
ٌ

وحلف مع السعودية وصل ٌة بين السوفييت واألمريكان ،هذه األمور
حلف مع إيران
ٌ
بالموضوع الفلسطيني ،وهي ٌ
جميعها انعكست تماما وأصبحت جميع األطراف الخارجية تستخدم سوريا كساح ٍة ،وأيضا تغيب بدورها المجتمع

باكر وخذلها من
السوري بتطلعاته وآماله .ألجل هذا أطلقت على الثورة السورية تسمية "ثورة يتيمة" ألنها تيتمت ا
ادعوا دعمها ،وتعرضت لكل أنواع التنكيل من أعدائها.

طارق أحمد :سأنطلق من المقارنة التي حدثت -وأتصور أنها كافيةٌ -المقارنة مع الثورة الفرنسية ومع
الحالة الفلسطينية ،ولماذا لم تستطع المعارضة السورية أو الثورة السورية إنجاز أهدافها .هناك شي ٌء يعرفه الجميع،
وهو أنه خالل ( 6أو  )5سنو ٍ
ات لم تستطع على اإلطالق الثورة الفرنسية أو الحالة الفلسطينية إنجاز ما ُيطلب من

أحد ،فال شك أننا متفقون على أال نقوم بتبرئة أ ٍ
السوريين إنجازه ،دون تبرئة ٍ
حد .ولكن ما حصل في الثورة الفرنسية
ٍ
من مجازر ومن تقل ٍ
الري العام ،وبعد وقوع الثورة الفرنسية في يد نابليون وقمعه للتوجه األساسي
هائلة في أ
بات

ٍ
الديمقراطي .وفي مواجهة بر ٍ
شيء من هذا القبيل ،أرسل أخاه بعمر ( )26سنة فوقف في وجه كل
لمان مؤق ٍت ،أو
عجائز التنوير والمعارضة والثقافة .يعني من المجحف أن نفكر لماذا لم يستطع السوريون أن ينجزوا شيئا خالل
هذا الوقت ،علما أن هذا الوقت ،وهي الكلمة التي استخدمها يوما ما أحمد الجربا ،وكانت ضربة موفقة" ،إن وقت
ٍ
يومي ،وال يمكن تجاهله .ولكن بالتحليل ال نستطيع
ومؤلم
مؤلم إلى أبعد الدرجات،
بشكل ٍ
السوريين من دم" .هذا أ ٌ
ٌ
مر ٌ
أن نطالب الناس الذين كانوا مشتتين ،ليس تشتتا سياسيا فقط ،بل بالفردية -التي كانت رخيصة -التي تشيع في

ظل الديكتاتوريات ،والتي جعلت الناس تبحث عن مصالح ضي ٍ
قة كثيرا ،ومباشرٍة وتفسدها روحيا وأخالقيا ،قبل أن
نصل إلى السياسة.
هذه مسأل ٌة تجذرت كثيرا .وأنا دائما أفضل أال ننسى أن الشعوب العربية كانت معتادة أيضا على هذا النمط

ٍ
طويلة جدا أيام العثمانيين .الفترة التي "شممنا" فيها رائحة حضا ٍرة وتطل ٍ
عات نحو الليبارلية والحريات ،هي فترة
لفت ٍرة
( )11سنو ٍ
ات ،وهي مرتبط ٌة بوجهاء ٍ
مدن أو وجهاء أرياف .عموما كانت حركة مدينية غير شاملة حتى للمدن
ثائر أو عمل في منظ ٍ
ٍ
ميداني أو في تنسيقي ٍة أو
مة إغاثي ٍة أو في مستشفى
عام ،اإلنسان الذي صار ا
الكبرى.
بشكل ٍ
ٍ
ٍ
في االئتالف أو في جيش اإلسالم أو أصبح أمير ٍ
سياسي ،انطلق من كل هذا
مكتب
حرب أو شرعيا أو عضو
ٍ

الدعس التاريخي ،وخبراته فقيرة جدا في كل شيء .فخمس سنو ٍ
ات بهذا المعنى ،ورغم األلم الشديد ،ليست فترة كبيرة.
ٌ

فالحالة الفلسطينية استغرقت من عام ( 1441إلى  )1456تاريخ تأسيس فتح أو المنظمة .بمعنى نحن نسأل لماذا
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مختلف ،لكن
لم يفعل الفلسطينيون كذا أو كذا في عام ( .)1463لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا .طبعا الموضوع
ٌ
زخم عربي باتجاه القضية الفلسطينية.
عموما كان يوجد ٌ

انقسامات تبدأ من انقسامات الداخل؛ نحن نقول دائما :إن السوريين يتطلعون إلى الحرية ،ولكن
وهنا توجد
ٌ

مؤسف .تبدأ االنقسامات من الداخل إلى
مر
ٌ
الحقيقة أنه هناك من السوريين من ال يتطلع إلى الحرية ،وهذا أ ٌ
بريي خمس سنو ٍ
ات مدةٌ قصيرةٌ .ال أريد أن
انقسامات اإلقليم إلى انقسامات الدول العربية إلى االنقسام العالمي .أنا أ
أقول إنني متفائل بل متفائل موضوعيا؛ القيم التي حركت هؤالء الناس تجاه العيش بكر ٍ
امة وعدال ٍة هي قيم العالم.
ٌ
ٌ
ك ٍ
ٍ
تفكير أطول في المستقبل ،وأنا أشك
رؤية عام ٍة أنا أرى ذلك ،أما في التفاصيل فهناك مسائل تحتاج إلى
في ما ُيتداول والشائع عنها .أوال :دور الدول اإلقليمية الداعمة للثورة السورية .طبعا الشائع أن هذه الدول جعلت
لنفسها كتال وفصائل ،أي عملت على إيجاد نفوٍذ على األرض والساحة السياسية والثورية السورية .في الحقيقة أشك
في هذا الشيء .بالنسبة للدول الداعمة للنظام هذا األمر واضح ،أما الدول الداعمة للثورة فأقول من خالل رؤ ٍ
ية (من
ٌ
ٍ
كثيرة ك ٍ
تركيا ،باعتباري مقيما فيها) إن هذه الدول ك ٍ
ٍ
داعمة للثورة كانت تتصرف في أ ٍ
طرف متور ٍط في
حيان
دول

ٍ
بحدود ما.
الموضوع ،ال بمعنى أنه يريد أن يتراجع عنه ولكن بمعنى أنه يؤيد هذا الحراك ومستعد أن يقدم له الدعم
ٍ
لفتر ٍ
طويلة لم تظهر السعودية وقطر والواليات المتحدة -مثال -أنها مشغول ٌة بشراء الوالءات وتشكيل الكتل
ات
كتل أو رؤساء ٍ
والفصائل؛ بمعنى كانت المبادرة سياسيا تأتي أحيانا من ٍ
كتل في االئتالف ،أو التعاون معها ببعض

المنح ،ولكن لم يصل اهتمام المانحين إلى الدرجة الكافية لالستزالم وشراء الوالءات.
اهتمام
لألسف كان السوريون "مستزلمين" بحكم التربية األخيرة والوضع الذي خرجوا منه ،لكن لم يكن هناك
ٌ
من الداعم بإيجاد موطئ قد ٍم قوي ٍة له على األرض السورية .بالنسبة إلى األمريكان هناك معارضة سورية قبلت

أيديهم منذ ( )2111حتى اآلن ،من أجل تدخل الناتو ،وأمريكا ال تريد أن تتورط ،وكانت ترسل أجهزة اتصا ٍ
الت
وتدعم منظ ٍ
ٍ
فصيل
مات ،وفي النهاية قامت بدعم فصائل صغي ٍرة ،فدربت ( )51شخصا وفشلوا ،وأيضا قامت بدعم

ٍ
شخص ،ومن ثم فصيل من ( )36شخصا على أنه "جيش سوريا الجديد" الذي أخذ مؤخ ار
من ( 211أو )311
معبر التنف من داعش.
أما بالنسبة لتركيا فلم تكن هناك فصائل محسوبةٌ عليها بمعنى جد ٍي أو ذات ٍ
ثقل وأهمية .السعودية ُيحسب

ٍ
نقاش ألن جيش اإلسالم باألصل سلفي ،وليس ألن اإلرادة
عليها جيش اإلسالم ،ولكن هذه مسأل ٌة تحتاج إلى
ٍ
كدولة ال نعلم بالضبط كيف تتعامل مع جيش اإلسالم .في
السعودية قامت بإنشاء كتل ٍة سلفي ٍة في دوما ،والسعودية
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فترٍة معي ٍ
نة أصبحنا نقول :إن االئتالف أصبح سعوديا؛ ألن أحمد الجربا ت أرسه" ،طيب" را .الجربا ،أين النفوذ
السعودي الذي كان من المفروض أن تحافظ عليه السعودية أو تحارب من أجله؟ وفي حال خسرت ،يكون هناك
حراك موضوعي قد حدث وانتقل النفوذ إلى ٍ
دولة أخرى ..في الحقيقة كانت الدول قليلة االهتمام باالستثمار في
ٌ

الشأن السوري.

ولكن تغير هذا الشيء في األشهر األخيرة؛ بعد التدخل الروسي أصبحت هناك مصلح ٌة إقليمي ٌة تركية جدية
بشأن تمدد األكراد وبشأن الخوف من القضاء على المعارضة المتدينة المعتدلة في الشمال السوري .وتغير الوضع
أيضا عند السعودية ،وطبعا بتغير الملك وتغير موقف السعودية من اإلخوان ،وخوفها في الفترة األخيرة من تمكن
حلفاء النظام من إخماد الثورة ،وان استطاعوا ذلك أصبحت سوريا مجال ٍ
قليمي ضمن المحور الشيعي ،وهذا
نفوذ إ ٍ
ٍ
بشكل ما بحسابات
حمر سعودي .اآلن نستطيع أن نقول :إن المسألة السورية أصبحت مسألة داخلية
أيضا خط أ ُ
السياسة السعودية أو التركية .طبعا بالنسبة إلى الغرب والواليات المتحدة بظهور داعش والمجاهدين األجانب
والمشاهد المرعبة التي نراها ،صارت المسألة السورية "مسألة داخلية" تعنيهم أيضا.
طارق عزيزة :مبدئيا ،هناك بعض النقاط التي تثير تساؤ ٍ
الت من خالل ما سمعناه .أبدأ من حيث انتهى
الري بأنه ليست األشهر األخيرة فقط هي التي برز
الزميل طارق بتخفيف دور القوى اإلقليمية والدولية .أنا أخالفة أ
ٍ
نقطة مهم ٍة فيها قراءةٌ تحمل شيئا من الجدة بل الخطورة أيضا وهي مسألة أن كتل
فيها هذا الدور ،وقد أشار إلى

المعارضة بحثت عن التزلم واالستزالم قبل أن تستثمر فيها القوى اإلقليمية ،هذه نقط ٌة مهم ٌة تحتاج إلى التفكير
ميل في وسائل إعال ٍم معروفة التوجه لق ارءة
فعال .لكن بتقديري منذ األشهر األولى للثورة الحظنا كيف كان هناك ٌ
الثوة السورية في سياق الصراع السني الشيعي في المنطقة ،اإليراني السعودي واإليراني التركي ،بالتالي هذا كان

مظاهر ،لها عالق ٌة بتديين حركة الشارع ،فالدور الدولي
من العوامل التي أدت إلى التطييف في اإلعالم قبل أن تبدأ
ُ

ٍ
بشكل أكبر في ( ،)2113علما أنه إذا عدنا إلى
ظهر باكرا .الصديق زياد قال في ورقته :إن مسألة التدويل تبلورت
التصريحات والمواقف من البداية ،سنرى أن التصريحات من الروس واألمريكان والفرنسيين بدأت منذ األسابيع
األولى ،وقد الحظنا أكثر من فيتو وكل هذا سبق حتى موضوع الكيمياوي .ربما خرج الموضوع من يد السوريين
أكثر بعد عام ( )2113إال أن التدويل ،بتقديري ،كان موجودا من اليوم األول ،ونتذكر أن الروس لم يريدوا أن
يتكرر ما جرى في ليبيا وخسارتهم ،أو الخديعة كما يصفونها ،التي تعرضوا لها على يد الناتو ،فحاولوا من البداية
أن يستبقوا األمور ووضعوا كل ثقلهم في الصراع السوري.

()29

إخفاقات المعارضة السوريّة واستعصاؤها

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

أما فيما يخص المعارضة ،وأمام هذا التوصيف لواقعها المزري حقيقة ،والظروف الصعبة التي أحاطت
بها ،سؤالي للزمالء هو ،ماذا فعلت المعارضة لكي تتعامل مع هذه الوضعية ،أي إذا لم أقل أنها قد ساهمت في
شك تعود إلى فتر ٍ
هذه التداخالت ،وتراكب العامل اإلقليمي مع العامل الذي له عالق ٌة بخالفاتها الداخلية والتي بال ٍ
ات

ٍ
ٍ
ٍ
سابقة إلى أن الخالفات ذاتها التي كانت ضمن التجمع الوطني الديمقراطي انتقلت
ورشات
سابقة ،وقد أشرنا في

وانفرزت بعد الثورة ،وصارت منقسمة على ضفتي المعارضة في المجلس أوال ثم االئتالف ،وأيضا على الضفة
األخرى في هيئة التنسيق .بالتالي السؤال الذي يطر .نفسه ،إذا لم نقل أن المعارضة ساهمت في هذه الحالة ،ماذا
فعلت للحد من تأثيراتها السلبية على الحركة الثورية ،وهي اندرجت أكثر في لعبة الصراعات اإلقليمية ،وعوضا عن
صحيح أنها حاولت أن
توظيف التناقضات الدولية حول سوريا بما يخدم قضية السوريين  -وهنا أتساءل -هل
ٌ
تلعب على هذه التناقضات من أجل مصالح حزبي ٍة؟ هذا قد يفسر شيئا من وضعية المعارضة الحالية والمآالت التي
وصلنا إليها.
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الجولة الثانية

يوسف فخر الدين :ضمن إجابة صديقنا طارق أحمد قال بأن هناك ظلما للشعب السوري في السؤال
االفتتاحي للحوار .أما أنا فأعتقد أن السؤال لم يكن إال توصيفا لحال المعارضة ،والظلم هو هذا الحال واستم ارره.
مرت خمس سنو ٍ
ٍ
ات في سياق ٍ
مختلف عن األزمنة الماضية؛ فالزمن الحالي هو زمن ثورة االتصاالت،
زمن
المعلومات فيه متاح ٌة ،وامكانية التواصل واكتساب المعرفة والخبرة متاح ٌة .وشهدنا استخداما ممي از وايجابيا له من
شباب الثورة ،قبل إضعاف دورهم بشدة ،ولو إلى حين .وها نحن بعد خمس سنين من انطالق الثورة ،نتابع سلوكيات
األورق المقدمة نماذج كثيرة -فما الذي يبرر لنا أن نعتبر أنه من
ا
المعارضة الكارثية وفصول الفشل -وموجود في
الظلم للشعب السوري سؤال لماذا لم ينتج معارضة سلوكها وتحليلها أفضل؟
هل من الظلم أن نضيف بأنه بقي الثابت في وسط الكثير من المثقفين ،والناشطين ،المتميزين عن المعارضة
الكالسيكية بخطوٍة أو خطوتين ،تقديس الفوضى ،وتقديس عدم التنظيم ،وأيديولوجيا احتقار األيديولوجيا؟
أنا أخالف طارق أحمد ،وأعتقد أن ما قاله يستدعي الحوار بخصوص مدى السماحيات التي أعطيناها
ألنفسنا ،في الوقت الذي كان فعلنا بائسا ،ودون مستوى تضحيات الناس بكثير.
سنستمر في الحوار حول هذه النقاط ،من خالل نقاش األفكار التي طرحها المشاركون ونقدها.

راتب شعبو :سأحاول أن أبدأ من النقطة التي تكلم عنها يوسف في موضوع التنظيم ،وأنا متف ٌق مع فكرة

يوسف التي هي في الحقيقة تصف الوضع اإلجمالي للعالقة بين العفوية والتنظيم أو النخبوية والتخطيط .هذا
التوصيف يغطي مجمل ما حدث في سوريا .تفسير ذلك متعدد الجوانب ،منه ما ذكره زياد وقال :باألساس المعارضة
مأزوم ٌة منذ ما قبل الثورة ولم تستطع استدراك أزمتها خالل الثورة بل تعمقت ،ومنها أن المعارضة ،حقيقة ،لم تضع
بريي لم تفكر
خارجي سيأتي .و أ
على عاتقها مهمة النجا ..كانت المعارضة تجهد نفسها لتكون واجهة جيدة لدع ٍم
ٍ
قط بأن تكون سيدة نفسها أو سيدة انتصارها ،ولذلك مدحت الشارع كما هو ،بما يقول ،وتفاخرت بأن الشارع يرشحها

قيادة ل ٍ
بكرتونة ،حصلت سلوكيات ليس لها عالق ٌة بوجود ٍ
حركة شعبية .الذي حدث هو أن هذا المنتظر (التدخل
ٌ

الخارجي) لم يحدث ،وتفاقم األمر أكثر كما رأينا مع التحول إلى موضوع العسكرة.
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هل لهذه الثورة ،وأنا
نحن نتحدث عن جراحنا .ال فكريا وال سياسيا وال تنظيميا ،لم يثبت السوريون أنهم أ ٌ
أقصد النخبة طبعا .في التنظيم فشلوا ،وعندما فشلوا في التنظيم امتدحوا الفوضى .لم يكن هناك حتى حركة ٍ
نقد

ال أو ٍ
نقد بن ٍ
فع ٍ
استسالم لما يجري ،بل ليس استسالما ،ألن االستسالم يتضمن العجز ،أما
اء لمراكمة الخبرة .هناك
ٌ
هنا فاالستسالم يتخذ شكل (األبهة) والتفاخر ،وأنه ليس هناك ما هو أفضل! هذه هي النفسية التي تكرست.
والفكرة التي تكلم عنها طارق أحمد في ورقته ،كيف أنهم جعلوا فترة رئاسة المجلس الوطني ( )3أ ٍ
شهر،
اض مزمن ٌة ،ولم
تعني أنهم كانوا يعتبرون األمور منتهية ،وهذا التفسير
معقول .نحن فوجئنا بثورة ،وكان عندنا أمر ٌ
ٌ

نقد ذاتي .حتى اآلن الجميع يشيد بصوابيته والجميع
نستطع تدارك ضعفنا ،والعالم خذلنا ،حسنا ،ولكن ال يوجد ٌ

مرض سوري ال أدري ما هو جذره.
فخور بما أتى به ،هذا ما ألمسه ،وهو ٌ
ٌ

سأعلق على ما قاله طارق أحمد ،عندما قال :إن هناك سوريين ال يتطلعون إلى الحرية .أنا أعتبر أن هذا
أمر بديهي،
القول خاطئٌ ،إال إذا كان المقصود أن من ال يتطلع إلى الحرية هم طغمة االستبداد والمستفيدون ،فهذا ٌ
ألن حريتهم تكمن بعدم إعطاء الحرية لآلخرين .أما أن نفترض أن من يدافع عن النظام ال يريد الحرية ،هنا نكون
وقعنا في إشكالي ٍة تشبه اإلشكالية التي يضعنا فيها اإلسالميون عندما يقولون :كيف تتركون شرع هللا وتتبعون شرع

البشر ،وكأنهم يمثلون شرع هللا .وبالنسبة إلى السوريين الذين لم ينخرطوا بالثورة أو لم يستطيعوا أن يجدوا حدودا
من التماهي مع هذه الحركة ،فأنا ال أفسر ذلك برفضهم للحرية ،وانما أفسر ذلك بأنهم لم يجدوا الحرية فيما يشاهدونه
من حر ٍ
اك ،ويبدو لهم األمر نقيضا للحرية .في الواقع أيضا ،وهي نقط ٌة أشار إليها طارق أحمد في ورقته ،بأنه ال
يوجد لدينا قيادةٌ أو شخصي ٌة كاريزمي ٌة تحتاجها أي ثورٍة لكي تنتصر ،هذا أحد األمراض الرهيبة التي رأيتها في

المعارضة ،وهي التوجه إلى األنصار وليس إلى الشعب ،بمعنى إن تكن من جمهوري أخاطبك كما تريد ،وان لم
تكن من جمهوري فأنا أهاجمك وال أسعى إلى كسبك .هذا الموضوع أيضا كان سيئا .والحقيقة الفكرتان مترابطتان،
وجه من وجوه قيادة ثورة ال تخاطب شعبا ،بل
أي عندما يقول أ ٌ
حد ما :إن هناك سوريين ال يريدون الحرية ،فهذا ٌ
تخاطب أنصارا ،وهذه مشكلة ،كنا ومازلنا نعاني منها .أنا شخصيا كنت أعيش في ٍ
وسط مو ٍ
ال ،وأنا أعلم ما هو أثر
الكلمة على معنويات وحساسيات هذا الوسط.
أنا أذكر جيدا في آب ( ،)2113عندما جبهة النصرة وغرباء الشام دخلوا إلى قرى ريف الالذقية الشمالي،

ٍ
وقاموا بأ ٍ
بشيء ،يصدر بيان االئتالف ويقول:
عمال فظيع ٍة ،وارتكبوا مجازر مروعة ال تختلف عن مجازر الشبيحة
أبطال الجيش الحر يحررون قرى موالية .هذا الكالم وأمثاله ذكرناه في الدراسة التي أجريناها في المركز بعنوان
"العلويون والثورة السورية" .هذا يسبب قطيعة تامة وانفصاال نفسيا قبل أن يكون سياسيا ،أو إلى جانب كونه سياسيا
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بين هذا الجزء من الجمهور وما يفترض أن يكون قيادة ثورة .لذلك أنا أقول :ال يوجد جزٌء من السوريين ال يرغبون
في الحرية ،ولكن يجب أن يلمسوا الحرية لكي يناصروها .وعندما ال يدرك أن هذه الحركة التي أمامه هي حركة
تحرٍر ،فإذن هناك مشكل ٌة في توصيل الفكرة ،لكن اتهام جزٍء من الشعب السوري بأنه ال يريد التحرر فكرةٌ خاطئ ٌة،
وأنا ضده.

زياد ماجد :بداية أنا أوافق على المقاربة التي تعتبر أن خمس سنو ٍ
ات ليست بفت ٍرة طويل ٍة ،حتى لو أنه
وعالقات دولية .هذه األمور ال تبني
يوجد اليوم تسارعٌ بوتيرة األحداث وقدرةٌ على الوصول إلى المعلومات وانترنت
ٌ
ٍ
لجهة تنظيمي ٍة أن تكون قادرة بالفعل على أن بلورة خطاب وفعل سياسي يستطيع أن
ثقافة سياسية سريعة ،وال تُتيح
نضال يواجه تحد ٍ
يغير معادالت وتوازن قوى .خمس سنو ٍ
ٍ
يات كالتي تواجه سوريا.
ات هي فترةٌ ليست طويلة بعمر

عب وهوة بين جيل جديد
الشيء الثاني أنا لم أقل إن "هناك فشال كامال ذاتيا" للثورة .طبعا يوجد
وضع ص ٌ
ٌ
قصور و ٌ
ٍ
معارضة كالسيكي ٍة وبين الناس الذين يقاتلون على األرض .ولكن أعتقد أن هناك الكثير من األمور التي يمكن
و
ٍ
تضامن ،وشبكات عمل مجتمعي وهيئات ومؤسسات تعمل في المناطق المحررة
النظر إليها إيجابا لجهة بروز أشكال
من النظام ،وتحديدا في الشمال ،من أطب ٍ
ودفاع مدني ومعلمون ،وهناك ديناميات اجتماعي ٌة جديدة في سوريا
اء
ٍ
سوف تترك أثرها في المستقبل .ومن يراقب عمل السوريين في أماكن النزو .واللجوء ،وأنا أعرف طبيعة عملهم في
لبنان وفي فرنسا ،وتحديدا في باريس ،يرى أن عملهم يتطور ،إن كان بالقدرة على التواصل مع اإلعالم أو لجهة
مور تغيرت وتحسنت،
بناء العالقة مع أ
الري العام الفرنسي أو لجهة العمل في المخيمات وتنفيذ برامج تعليمية .هناك أ ٌ

أمر بسيطا من حيث العالقة مع العالم
وطبعا الوقت من دم ،لكن أيضا غياب الخبرة الكاملة لمدة نصف قرٍن ليست ا
والعالقة مع القوى اإلقليمية والدولية ،ومن حيث الخطاب الذي يصل إلى عقول الناس.

األمر اآلخر ،ما قصدته عن ( )2113هو التدويل بالمعنى السلبي المطلق ،ففي ( )2113بدا أن التدخل
في سوريا ،حتى لو استُخدم السال .الكيمياوي ،لم يعد مطروحا ،وليس دقيقا الكالم أنه لم يكن مطروحا قط .أنا

أعرف أن الفرنسيين كانوا عازمون على التدخل عسكريا بعد الكيمياوي وحددوا بنك األهداف ،وكان هناك ساعة
صفر ،لكن حصلت بالنسبة لهم خيانة أميركية ،وهم ما زالوا يستخدمون هذا المصطلح إذ ُيشيرون الى االتفاق

األميركي الروسي.

عام ( )2113كان عالمة فارقة إذن ،تبين من بعدها أن أي ر ٍ
هان على أي احتمال تدخل لم يعد ممكنا،

ٍ
حديث
وأنا ال أقول التدخل جيد أو غير جيد أو أنه أخالقي أو ال فهذا موضوعٌ آخر ،لكن بعد ( )2113أصبح كل

عن احتمال تدخ ٍل ضد النظام هو فرضية وهمية ،ألن األميركيين حسموا بعد صفقة الكيماوي أمرهم بعدم التدخل
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نهائيا ،وهو لم يكونوا أساسا متحمسين له ،وكان موضوع الكيمياوي يمكن أن يسبب لهم إحراجا فتخلصوا منه،
ٍ
بشكل ٍ
كبير ،وبقيت الدول اإلقليمية هي األكثر نشاطا وعالقة مع أطراف المعارضة.
وتراجع بعدها دور الفرنسيين
اآلن هل العالقة هي عالقة استزالم أو بحث قطر والسعودية وتركيا عن حلفاء ،أعتقد أن كل ش ٍ
يء كان فيه من

ٍ
خدمات على إحدى القوى اإلقليمية سيكسب مكانة ودعما ،وهذا على
األمرين ألن هناك من يعتبر أنه إذا عرض

كان موجودا ،ولدى األطراف اإلقليمية كان هناك أيضا رغب ٌة بإيجاد أصو ٍ
ات لهم أو صدى لمصالحهم ،وهذا يحصل

في كل التحالفات التي تحصل بين أطر ٍ
جماعات أقرب إلى الدوحة وأقرب إلى
اف غير متساوية القوة .كان هناك
ٌ
الرياض وجماع ٌة أقرب إلى إسطنبول ،واألرجح أن ذلك انعكس على األرض أحيانا ،حتى إنه انعكس في بعض

المفاوضات عندما يكون هناك مخطوفون أو دفع فديات.
ٍ
يكي لحظر األسلحة المضادة
نوعي بسبب
تسليح
في مقابل كل ما ذكرنا ،هل كان عدم وجود
ضغط أمر ٍ
ٍ
ٍ
بريي من العام ()2112
للطائرات عنص ار هاما لصالح النظام؟ بالتأكيد ،فموضوع األسلحة المضادة للطائرات كان أ
مهما ،وكان األمريكيون أنفسهم يسمونه "مغير للمعادلة" ،ولم يرغبوا بأي ٍ
شكل في أن يكون هناك تسليم صواريخ
مضادة للطائرات ،مما أدى إلى تحو ٍل ليس بسيطا أبدا في توازن القوى.
لقد كان الوضع الدولي متحركا والوضع اإلقليمي كذلك .منذ البداية ،في ( )2111لم يكن هناك وضوٌ.
كامل حتى عند صانعي القرار خارج سوريا لشكل التعامل مع سوريا ،وبقي الموضوع متدحرجا ومرتبطا بتطور ٍ
ات،
ٌ
ومرتبطا بق ار ٍ
ٍ
انكفاء
ءة للموقف الروسي وتحركاته ،ومدى اندفاع إيران نحو سوريا ،وهل كان من الممكن الرهان على

اني أو على أولوي ٍ
ات إيراني ٍة مختلفة ،وأعتقد أن كل ٍ
طرف من األطراف اإلقليمية والدولية كان يراقب الطرف اآلخر
إير ٍ

وبناء عليه يبني مقتضى الفعل ،والموقف األمريكي في ( )2112بموضوع األسلحة المضادة للطائرات ،كان مؤشار
ٍ
مهما على أنه ليس هناك عجل ٌة إلنهاء الصراع المسلح أو لتغيير موازين القوى
بشكل جذرٍي ،وجاء عام ()2113
لكي يقضي على أي احتمال اندفاع ٍة أمريكي ٍة تجاه الوضع السوري.
األطراف السورية في عالقتها مع الخارج حاولت التأثير على المعطيات والمواقف .لكن ما كانت الخبرة
السورية المعارضة في التعامل مع ذئ ٍ
مغلق ،وال خبرة ال في موضوٍع
اب في العالقات الدولية؟ خمسون سنة والبلد
ٌ
ما يسمى العالقات العامة ،وال في موضوع اللغة السياسية .وكان هناك فوق ذلك تصعي ٌب للمهمة من قبل الدول
الغربية ،وأيضا لكي ال نزيد من جلد المعارضة مع عدم اإلعجاب بأدائها أو بأدبياتها ،وهي بالتأكيد قصرت ،ولكن
ير على المسار الداخلي .وازداد األمر صعوبة عندما صارت إيران وروسيا
بتقديري ،المواقف الخارجية كانت أكثر تأث ا
ٍ
ٍ
مباشر معركة النظام وليس هو من يديرها.
بشكل
تديران
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أما داخليا ،فظهر جليا أن المسألة الطائفية صعبت مهمة المعارضة التي لم تحسن التعامل معها وفضلت
نفيها لفترة ،في حين كان النظام يفعل ما بوسعه ليدفع الستفحالها .وهو سبق واشتغل عليها على مدى عقود،
وعسكر جزءا من الطائفة العلوية ،فتحول هذا الجزء المعسكر الى وقود لحربه ،ولم يكن يكفي خطاب معارض
"رصين" للجمه ،فحجم عنفه ومخزونه فائض ،وهو انقض على التحركات السلمية بداية ثم ارتكب مجازر شنيعة
ٍ
خطاب موحٍد ،إن لتراكمات
حتى قبل عسكرة الثورة ...في الموضوع الكردي أيضا فاقم العجز المعارض عن بلورة

ات قومي ٍة أو لعقلي ٍة قومي ٍة ،أو في المقابل نتيجة شوفيني ٍة كردي ٍة تطورت بسر ٍ
تاريخية أو لبقايا عبار ٍ
عة واستفادت من
ٍ
ظرف خارجي واشتغلت على أكثر من خط سياسي (في ما اعتبرته مهارة أو شطارة) ،فاقم هذا العجز من
أكثر من
المشكلة الكردية في سوريا .جميع هذه التحديات عقدت الوضع السوري وجعلت أداء المعارضة فيه أكثر محدودية

وأقل تاثي ار مما كان من الممكن أن يصبح بعد مأساة خمس سنو ٍ
ات.

ٍ
نقد
يوسف فخر الدين  :لدينا
بشكل ٍ
شرس لنقد الذات ،واصرٌار على أن وظيفة النقد هي ُ
عام ر ٌ
فض ٌ

اآلخر فقط .ونحن نرفض االستماع إلى نقد اآلخرين أو توصياتهم أو أطروحاتهم ،ونبرر ألنفسنا من خالل اتهام
يتجر على أن يفعل بشتى التهم .وقد حصل في األشهر األولى من الثورة أن كاتبا عراقيا ،في ٍ
مقال له في
أ
من

الحياة اللندنية ،قال إنه مع الثورة السورية ولكنه لم يق أر برنامج ٍ
عمل لقوى سياسي ٍة ،أو لمثقفي الثورة ،يوضح كيف
ستصل هذه الثورة إلى تطبيق شعاراتها؛ وبدال من التفاعل اإليجابي مع المقالة ،شهدنا أربع مقاالت متتابعة تتفاخر،
وتتهمه بالجهل.
في الواقع لم يكن هناك برنامج ٍ
عمل ،تم االعتماد على المبادرة الشعبية ،والتنسيقيات جزٌء منها ،والتي كانت

خالقة ،ولكنها مع استمرار الصراع لم تعد كافية .كان ما يتم تداوله على الفيس بوك ،ومنه ما هو ليس ٍ
بقليل من
اإلشاعات واألكاذيب ،هو الشيء الوحيد الموجود بين أيدي الناس.
ذاتي دائما ،إنما أحيانا كان مقصودا من أطر ٍ
ٍ
اف سياسي ٍة تخفي برنامجها
ولم يكن هذا النقصان بسبب
قصور ٍ
اف إسالمي ٌة ال تريد برنامجا علنيا ألنها تعتقد أن الناس قد تعلمنوا في ظل حكم البعث،
عن الناس .كان هناك أطر ٌ

وكان برنامجهم هو التمكين اإلسالمي الذي يتضمن أن يعيدوا تربية الناس إسالميا ويجعلوا الثورة إسالمية .ومدخل
ٍ
شيء تريدونه ال مشكلة فيه ،المهم أن تضعوا فيه هيئة شرعية،
هؤالء كان "الهيئات الشرعية" .كانوا يقولون :أي
وتطورت الهيئات الشرعية لتصبح استبدادا.
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نجاز عظيما يمكن أن يوحد
وحتى حين توصلت المعارضة إلى وضع "أوراق القاهرة" ،والتي تم اعتبارها إ ا
اف إسالمي ٌة رئيس ٌة لتطر .التراجع عنها في أوساطها حينما ظنت في النصف الثاني من
المعارضة ،عادت أطر ٌ

( )2112أنها قاب قوسين من سقوط النظام؛ وحينها بدأت ترفع الصوت في هذه األوساط بأن الثورة إسالمية ،وال
تريد علمانيين فيها .ومن الالفت أنه بعد ضرب سلطة األسد الناس في الغوطة بالكيمياوي ،وتهديد الرئيس األمريكي

أوباما بضر ٍ
ٍ
ٍ
إسالمي-
طابع
نقاشات عبر السكايب
بة عسكري ٍة ،توترت بعض هذه األوساط –وأتحدث عن
ٍ
لهيئات ذات ٍ
يكي.
وهددت بأنها ستقاتل أي تدخ ٍل أمر ٍ
ٍ
كافية للسوريين .فباإلضافة لما
وهذا التعقيد برأيي ،عزيزي طارق أحمد ،لم يكن نتيجة أن خمس سنين غير
منهج عند أطر ٍ
اف من المعارضة ،نجد حتى اللحظة الراهنة أن القضايا األساسية الموجبة للفشل،
سبق ،ومنه وجود
ٍ
شيء.
واإلصرار على التكتم عن موضوعات الفشل ،ما زالت نفسها ،ولم يختلف علينا
ٌ
لذلك طرحك بأن خمس سنو ٍ
ات هي "قليلة" يمكن أن يكون أكثر متانة إن كان هناك مجموع ٌة من المؤشرات،

ٍ
الجدية والقوية ،بأننا متجهون إلى إدراك ما حصل معنا ،ومتجهون نحو مر ٍ
مختلفة .لذلك أطلب منك أن تعود
اكمة
لتوضيح رأيك.

طارق أحمد :هناك مجموع ٌة كبيرةٌ من النقاط من جوهر الحديث الذي نتابع فيه ،وسأبدأ من النقد الذاتي.
في موضوع النقد الذاتي من المهم تحديد وقت صدور المقالة التي تحدث عنها يوسف ،ألننا نريد أن نأخذ بعين

ٍ
كبير من السوريين ،سواء أكانوا من
درجة كبيرٍة جدا الذي أصاب عددا ا
االعتبار ،وبشدة ،االعتداد المبالغ فيه إلى

المهمشين الذين التحقوا بالمعارضة ،أو جزٍء ٍ
كبير من المعارضة الديمقراطية العلمانية التقليدية -كما تسمى -نعرفهم
ونعرف أشخاصهم وحياتهم كيف كانت وضآلة تأثيرهم في المجتمع واحتقانهم لسنو ٍ
ات كثيرٍة والتهميش االجتماعي

مناف متعد ٍ
ٍ
دة جدا وحتى عالقاتهم
والسياسي ،أو من اإلخوان المسلمين الذين غادروا البلد منذ الثمانينيات إلى
التنظيمية والشخصية اضمحلت ،أو من الشباب األصغر سنا ،أو الذين أسسوا فصائل .هذا االعتداد بالذات ورفض

ٍ
ٍ
ائتالف إال
فاشل ،وال ترى اليوم عضو
بنسبة كبي ٍرة جدا ،ألنه ثبت أن االئتالف
بريي أنه صار و ارءنا
النقد ،أنا أ
ٌ
ٍ
بأسباب معينة ..الفصائل مرت بهذه
ويتبر من االئتالف في العشر دقائق األولى من حديثه معك ،ويبرر بقاءه فيه
أ
المرحلة أيضا ،وأضرب مثال" :أحرار الشام" الذين كانت حالة اعتدادهم القصوى عندما كانوا يتبنون السلفية الجهادية
تحت عنوان "مشروع أمة" ،ومن ثم عادوا إلى شعار "ثورة شعب" ،وفي تظاهرات اليوم شارك اثنان من قيادات أحرار
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الشام المركزيين والمهمين فعال .هذا االعتداد أصاب زهران علوش وتراجع عنه قبل أن يقتل ،هذا االعتداد أصاب
جمهور الثورة أيضا .وبمتابعة الفيسبوك من سنتين إلى اآلن صارت "إيفنتات" كثيرة ومجموعات تسأل ما هو أطرف
ٍ
شيء حدث معك في السنوات الماضية؟ وما هو الوهم التي كنت تفكر فيه؟ فيتبين لك أن الناس في المراحل األولى

كانت تفكر أنه باستطاعتها إسقاط النظام خالل يومين ،وستجد بأن هذه األفكار جميعها صارت محل سخر ٍ
ية ممن
توهموها أنفسهم.
وحتى في الوسط الموالي ،أريت مجموعة على الفيسبوك قبل ٍ
شخاص من علويي حمص،
سنة تقريبا ،شكلها أ
ٌ

وهم يقولون إن أكبر ٍ
كذبة مرت عليهم خالل "األزمة" هي األوهام التي كان يصدرها إليهم اإلعالم السوري والتي
كانت تتداول بينهم على مدى ( 2111و )2112جميعها مسحوا األرض بها.

حد يشعر به إال داعش تقريبا .وطبعا مرحلة أبهة داعش كانت في
أ
بريي ،موضوع االعتداد واألبهة لم يعد أ ٌ

صيف ( )2114عندما أخذت الموصل وسيطرت على دير الزور .وأنا أتصور أن داعش قد تكون في طور نزولها
عن اعتدادها ،وأكيد يؤثر في ذلك تقلص حجم األرض المسيطرة عليها.

من حيث النقد الذاتي أنا أتصور أن هناك مؤشر ٍ
ات إيجابية كثيرة سوف تتراكم .وأتصور أن هناك العديد
من "الخمسينات" الذين يقولون إنهم الصح ،وأنا ال أتبنى أحدا منهم.
كبير من
نقط ٌة أخرى هي أن هناك سوريين ال يريدون الحرية .يعني ال شك أن الكثيرين يرون أن عددا ا
السوريين ال يريدون الحرية .وهذا القسم ليس فقط من العلويين ،مع أنه يصح اعتبار العلويين أرس حربة هذا القسم.
واذا كان هذا القسم من السوريين يريدون الحرية ،ولكن ليس "هذه الحرية" ،فليست هناك أي أمار ٍ
ات على أنهم
شيء.
ات للرغبة في الحرية ،أو تمرٌد مدني ضد الشبيحة في مناطقهم ...ال يوجد
يطلبون الحرية ،ليست لديهم أمار ٌ
ٌ
نقول هذا ونحن آسفون .إذا الحظت عند الطرف اآلخر عندما يبدو وكأن هناك احتماال ثوريا ما (أسميه
حمال كاذبا) عند العلويين ،مثلما حصل عندما ُقتل العقيد حسان الشيخ على يد سليمان األسد ،بدا كم أن جمهور
الثورة مشتاق إلى العلويين؛ بعد أربع سنو ٍ
ات من االعتقال ،ومن القتل بالقناصة ،ومن قمع المظاهرات ،ومن نزول
ٌ
الجيش إلى الشارع ،ومن تدمير المدن ،ومن رهن البلد إليران وروسيا .في هذا الوقت دخلت األوهام ،هذه األوهام
التي تسود بين الجموع تعبر عن ر ٍ
غبات ،وصارت الناس تقول إن العلويين سوف يتحركون بعد مقتل الضابط .رغم

أنه كان ضابط هندسة طيران ،وكان في إجازٍة من المطار ،أي إنه من الذين يساعدون الطيارين على أن يرموا
البراميل .جمهور الثورة -إذا كنت تتذكر -نسي هذا الكالم جميعه.
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بغض النظر ،لن نغرق في موضوع العلويين .أريد أن أتكلم عن الحلبيين باعتباري حلبيا؛ موقف حلب
موقف مضاد للثورة ،والتحليالت الطبقية لهذا الشأن فاشل ٌة ألن هذا الموقف ينتظم فيه أبناء
المدينة على العموم هو
ٌ

حلب المدينة بمختلف طبقاتهم .الذين انخرطوا في الثورة هم من ريف حلب واألحياء التي يسكن فيها أبناء هذا

ات .الحلبيون ال يريدون الحرية بالفعل .باعتبار أننا
الريف نفسه الذين هاجروا إلى المدينة ،وطبعا هناك استثناء ٌ

أبناء ٍ
ناس ال يريدون الحرية .يعني تقول
فق عليها ،ولكن لألسف هناك أ ٌ
كتب فنحن نفترض أن الحرية قيم ٌة عليا مت ٌ

للحلبي :حرية تعبير ،يقول لك :تعبير عن ماذا؟ هو صاحب ورشة ،ينزل إلى ورشته الساعة ( 1أو  1ونصف)،
يتكلم مع صاحبته بالتليفون ،وبعد ذلك يعزم أصدقاءه على الغداء ،ومن ثم يذهب إلى المنزل ويشاهد األخبار مثال
على الجزيرة ،ويتعاطف مع القضية الفلسطينية ضد "اليهود" ،ويشاهد مسلسالت وينام وهكذا .أنت تأتي لتبيعه

ٍ
بحاجة إليها على اإلطالق ،يجب أن تبيعه بضاعة أخرى .أما
الري وحرية التعبير ،وهو ليس
بضاعة اسمها حرية أ
معتاد أن يشتري كرامته بالرشوة ،الحلبي من مصدري ثقافة الرشوة األساسيين في سوريا،
في موضوع الكرامة فهو
ٌ
معروف .واذا ذهب إلى الجيش (طبعا الجيش السوري كان مصنع هدر الكرامة بالنسبة للمجندين) يعمل
شيء
وهذا
ٌ
ٌ

نادر في
حسابه أن يشتري راحته بالمال .وباعتبار أنه ال يتدخل في السياسة فإن كرامته ال تتعرض لالنتقاص إال ا
بعض ظروف االحتكاك مع األجهزة األمنية مصادفة .ولذلك فإن الكرامة بالنسبة إليه ليست باألمر المهم وليست

ٍ
عادلة ،فهذا
بالشيء الذي يجعله يخاطر .أما عملة العدالة ،يعني أن نصبح دولة قانون ونتقاضى إلى محاكم

شيء إيجابي ،ولكنه يتصور أن هذه الحالة من عدم العدالة في المنطقة ،وفي العالم الثالث ،هي حال ٌة
بالنسبة إليه
ٌ
أزلية.
نقطةٌ أخرى ،األستاذ طارق عزيزة قال إن التدويل صار من اليوم األول ،طبعا متفقين على هذا؛ الدول
الخليجية والدول الداعمة للثورة السورية تورطت ألنها بالفعل كانت مؤيدة للثورة من اليوم األول .أما في طرف
شخص اسمه "مصطفى الصباغ" ،كان يعتبر رجل قطر في
المعارضة فلننظر ما هو الوضع؛ هناك -مثال-
ٌ
االئتالف ،وقطر ال تدفع له اآلن .يتمنى مصطفى الصباغ اآلن أن يذهب إلى قطر و"يستزلم" كتلته الوازنة ..أين
هي الدول الداعمة للمعارضة من هذه الكتلة الوازنة في االئتالف! أيضا هناك حكومةٌ (مؤقتة) متهالك ٌة ،ولكن اسمها
حكومة وهي قابلة للتنشيط والتفعيل ،وبينما من الشائع القول بأن قطر والسعودية اشترتا هذه الحكومة ،إال أننا نجد
في الواقع أن قطر والسعودية والدول األخرى ال يريدون أن يساعدوها وال حتى أن ..يشتروها .واألتراك ،ورغم أن
ضئيل .وأنا أرى أن األوهام في موضوع
المعارضة السورية موجودةٌ عندهم جغرافيا ولكن توجههم لالستحواذ عليها
ٌ
بحاجة إلى در ٍ
ٍ
اسة جدية تتوخى الدقة.
"النوايا التركية" أكثر من الحقائق ،وهي
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أتصور أن تدخل الدول هو إلى ٍ
حد ما ضمن الخطوط الحم ارء الخاصة بها ،وأتصور أن تدخل الدول كان
تورطا في الشأن السوري نتيجة تأييدها للثورة .أنا أتذكر في مذكرات هيالري كلينتون ،بعنوان "خيارات صعبة"،
هناك عشرون صفحة خصصتهم للشأن السوري ،والطريف في السياق الذي نتكلم فيه أنه في العشرين صفحة ال

تذكر كلينتون على اإلطالق أنها التقت بالمعارضة ،مع العلم أنها التقت بهم عدة مر ٍ
ات ،أحيانا في إسطنبول وأحيانا
في أميركا ،أحيانا كناشطين وأحيانا كمعارضة منظمة .لم تذكر هذا الشيء على اإلطالق ،بمعنى أنهم لم يؤثروا

ٍ
درجة من األهمية .كان أكثر األسماء التي ترددت في العشرين صفحة الفروف وكوفي
فيها ،ولم تر لبرنامجهم أي
أنان.
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الجولة الثالثة

يوسف فخر الدين :لنحاول أن نضبط الجولة األخيرة بإطار مناقشة االندفاعة الثورية األخيرة ،أو مؤشرات

ٍ
جديدة بالوضع السوري :هل من الممكن أن نشهد موجة ثورية تساهم ،مع التراكمات المتوقعة ،وان
موج ٍة ثوري ٍة
كانت غير منظورة ،للخبرة والمعرفة ،عند الفئات الشعبية بالدفع باتجاه ٍ
توصيات.
آفاق جديد ٍة؟ واذا كان هناك
ٌ

ٍ
بشكل ر ٍ
ئيس على حساب قيم
طارق عزيزة :ما جرى على مر هذه السنوات من صعود الظاهرة الجهادية
الثورة ،وطبعا ليس كل ما نشهده من ظواهر صعود السلفية الجهادية هو فقط في إطار ردود الفعل أو االنزياحات
ٍ
ومستقل،
ئيس أساسي منها هو صاحب مشروٍع متكام ٍل
التي حصلت في بعض المناطق جزئيا ،وانما هناك جزٌء ر ٌ
اغ ،هو مشروعٌ له وجوده في أماكن أخرى ،واآلن لديه موطئ قد ٍم
وال شك أنه لم يهبط من السماء ولم يأت من فر ٍ

قوي على الساحة السورية ،ولكن عودة الزخم الثوري بهذه الطريقة والمظاهرات والنشاط السلمي الذي عدنا لرؤيته،
هل هو قيام ٌة جديدةٌ للثورة بالفعل كما نتفاءل؟ أنا شخصيا من المتفائلين ،فالناس أدركوا بالتجربة أن هذه القوى التي

ادعت أنها جاءت "لنصرتهم" أو أنها أتت لتقاتل النظام وأنها جزٌء من الثورة ،تبين بالتجربة من خالل ممارستها
ٍ
تناقض مع أبسط الهوامش االجتماعية التي كانت متاحة حتى تحت حكم االستبداد والطغمة
على األرض أنها على

حد ما ضمن ٍ
األسدية ،كان بإمكان الناس العيش إلى ٍ
اجتماعي ال يوجد فيه هذا التدخل التي نشهده حاليا.
شرط
ٍ
بالتالي الرهان اآلن على استعادة ثوار الشارع الكلمة ،وأن يعيدوا فرز الحجم الحقيقي لهذه القوى التي ظهرت على
ممكن وما هي احتماالته؟
الساحة في الثورة فإلى أي مدى هذا األمر
ٌ
من ٍ
جهة أخرى ،استثمار القوى السياسية أو الممثلين السياسيين للثورة إن كان باالئتالف أو اآلن في هيئة

التفاوض لهذه الحالة ،وقد مرت أكثر من إشارة في األوراق المكتوبة للورشة وكذلك في الحوارات أن هناك انفصاال
بين السياسي والعسكري وأنه ال سلطة للهيئات السياسية على القوى المتواجدة على األرض .اآلن بعد عودة هذا
الزخم ،ما هي إمكانية استثماره من قبل الممثلين السياسيين ،وهل يمكن العودة بالفعل لوصل ما انقطع بين النخبة
السياسية وبين الشارع؟
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في الوقت نفسه ،إذا نظرنا أكثر إلى هيئة المفاوضات والتي لم يأت الحديث على ذكرها اليوم ،أتساءل إلى
حاضر في هذه الهيئة ،وما تأثيره على أداء التفاوض
ا
أي مدى كان الفشل ،الذي تكلمنا عنه في تركيبات المعارضة،
مفاوضات حقيقي ٌة في إطار التسوية المقبلة ولكن شكلها واطارها لم يتضح بعد.
المقبل ،ألنه في النهاية ستحصل
ٌ
كبير من القضية
ا
صحيح أن جزءا
شيء.
أنا لست تماما مع الرأي الذي يقول إنه لم يعد بيد السوريين
ٌ
ٌ
السورية لم يعد بيد السوريين ،لكن حتى األطراف اإلقليمية والدولية الفاعلة تحتاج بال شك إلى حلفاء أو شركاء أو
أدو ٍ
ات ال أدري ،المهم أنها تحتاج إلى رعاة محليين لمصالحها ألنها ال تستطيع أن تحافظ على مصالحها مستقبال
من دونهم .فما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الهيئة؟ وكم ستؤثر مشكالت المعارضة على أدائها؟ وهل سينجح
الرهان على عودة الحراك السلمي إلى الشارع في تحجيم وضعية القوى الجهادية نسبيا ،والتي تسميها الكثير من
الكتابات "قوى الثورة المضادة" ،وأنا أتبنى هذه التسمية أيضا.

راتب شعبو :بما يخص عودة المظاهرات السلمية ،من وجهة نظري ،هي أضعف من أن تستعيد ما
تذكير بالزمن الجميل ،ولكنها محكوم ٌة بقوى أصبحت مؤسسة على األرض ،ومحكوم ٌة أيضا بتشوه أكبر
انقطع .هي
ٌ

في الوعي خالل الزمن الذي فصل بين السلمية األولى والسلمية الثانية إن جاز التعبير .هذا التشوه الذي حصل هو
تماما على حساب فكرة الحرية التي تستعيدها هذه المظاهرات اآلن.
وبخصوص موضوع أن جزءا من الشعب ال يريد الحرية .الحقيقة ما ارتفع وتكرس في سماء الصراع السوري
ليست الحرية فقط وليست المطالبة بالحرية فقط .من ينضوي تحت راية تنظي ٍم إسالمي ،من وجهة نظري ،ال أعتبره

من رواد الحرية ،على العكس هو ال يختلف عن من يدخل في تنظي ٍم مو ٍ
ال للنظام في شي ٍء ،فهو يحمل الفكر
نفسه والعقلية االستبدادية اإللغائية نفسها .يعني خالل الـ ( )6سنو ٍ
ات التي مرت ،وهي قليل ٌة ،ولكن هذه السنوات

أحدثت تغير ٍ
ات منها السلبي ومنها اإليجابي ،ومن وجهة نظري السلبي هو األكبر .القدرية التقدمية ليست موجودة.
عمل جاد ووا ٍع ومنظم ،ليس هناك ما يضمن أن تفضي بحور الدماء إلى جن ٍة ما ،ليست
إن لم يكن هناك تخطي ٌ
طو ٌ

اجع وليس في حالة تقدم ،رغم
بالضرورة على اإلطالق .في سوريا اآلن وضع الفكر العلماني والديمقراطي في تر ٍ

كل ما قدم ورغم كل الصراع ،وربما بسبب شكل الصراع الذي شهدناه .لذلك أنا أقول :إن الناس في جزٍء ك ٍ
بير منها
صارت تضع الحذاء العسكري على أرسها ،وتقدس مستعبديها ،هذا الكالم صحي ٌح ،ولكن هذا الكالم يحتاج إلى
ٍ
ناس من طبعها أن تعيش في عبودي ٍة،
سؤال وليس إلى إدانة .يحتاج أن يتساءل المرء :لماذا؟ إال إذا وجد هناك أ ٌ
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وهذا يحيل الصراع التحرري ،في حال كان هذا االفتراض موجودا ،إلى عدم ،إلى ال معنى في حال كان األمر

ٍ
ومؤسف ،وأكاد أن أقول إنه عنصري
نخبة سورية ،وهو
كذلك .هذا الشيء حقيقة تكرس في وعي
ٌ
وعي خاطئٌ
ٌ
سياسي ،يعني يشبه الذمية السياسية قياسا على الذمية الدينية .كل من يوالي النظام إما يعاني من تشوٍه في أخالقه
ٍ
كالم غير مقبول ،ال يوجد سؤال "لماذا" .وهنا أنا أختلف مع زياد في موضوع
واما يعاني من تشوه في عقله ،هذا ٌ
أن خطاب المعارضة ومنطق المعارضة كان فئويا ولم يكن عاما .صحيح أن هناك "شبيحة" ارتكبوا مجازر ،ولكن
ٍ
خطاب أن يفعل فعال ثوريا فيهم ،ولكن
يح" .لو كان األمر كذلك ،طبعا ال يمكن ل
ليس كل من يؤيد النظام هو "شب ٌ
صحيح ،هناك جمهور واسع مع النظام ممن يمكنهم بلع جر ٍ
يمة كجريمة قتل الضابط "حسان الشيخ"،
هذا الكالم غير
ٍ
ٌ
ٌ
وهم ليسوا "شبيحة" ،بل هم يرون أن من هم على الضفة األخرى أبشع من النظام بمئة مرٍة ويخشونهم .وعندما
سيطر جيش الفتح على إدلب وصوال إلى جسر الشغور ،هناك جزٌء من العلويين كانوا مستعدين أن يدخلوا بحرب
تحر ٍ
ير مستقل ٍة عن النظام في حال دخل جيش الفتح إلى مناطقهم .من ال يرى هذا يكون شبيها بـ "دونكيشوت" الذي
كان ال يرى طواحين الهواء على ما هي عليه ويظنها مقاتلين عمالقة أشرار .في الواقع تم في سوريا تكريس انقسا ٍم
ال يقوم فقط كما يظن "خطاب الثورة" ،أي إن الموالين للنظام هم موالون بالحذاء ،ليس الجميع هكذا ،وليس الغالبية،
عبيد .هذا إعفاء النفس من مهمة أن تخترق الوسط الموالي هذا األمر كان وال يزال مكرسا .ومن خالل
أو إنهم ٌ
استطالع أجريناه في المركز ،كان هناك فئ ٌة من العلويين يقبلون بالتقسيم مقابل أال يكونوا تحت حكم أشباه جبهة
ٍ

النصرة .أن يصل األمر إلى هذا الحد ،فهذا يستوجب طر .السؤال وال معنى لإلدانة ،ألن هذه كتل ٌة شعبي ٌة وليست

مجموعة أفرٍاد من الخائنين أو "المستزلمين" أو "الشبيحة" .هذه كتل ٌة شعبي ٌة يجب أن تتعامل معها ،إما أن تستطيع

أن تخترقها وتكسبها أو ال .أما اإلدانة والشجب والتحذير والتهديد ،هذا يخلق صراع ٍ
إبادة ال أكثر وال أقل ،والمعنى
له بالمعنى السياسي.

زياد ماجد :قبل أن نتكلم في موضوع عودة المظاهرات والمفاوضات ،أود توضيح ما قلت :النقطة األولى
حول المعطى الطائفي الذي غاب عن تحليلنا .أنا ذكرت أن النظام نجح بتعبئة جزٍء أو عسكرة جزٍء من الشباب

ٍ
طويلة ،لذلك كان هناك كم من العنف المسلط من اليوم
العلويين من قبل الثورة واشتغل على هذا الموضوع لفترٍة
األول على المتظاهرين بما فاقم المسألة الطائفية .النقطة الثانية ،من المؤكد أن التعامل مع أي ٍ
فئة اجتماعية على

ٍ
موقف معي ٍن هو بالمعنى الثقافوي
أنها صماء أو أنها كتل ٌة واحدةٌ ،أو أن هناك شيئا ما في الجينات يدفعها نحو

مقاربة عنصرية وهي تلغي السياسي .لكن الموضوع ليس في اتجاه واحد .فالكالم عن التطرف اإلسالمي ،وكأن
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اف متطر ٍ
هناك استعدادا جينيا للذهاب نحو النصرة أو أطر ٍ
فة أخرى ،وكأن الموضوع خارج ما جرى خالل هذه
السنوات وكم العنف الذي ُسلط على المجتمع ،والشعور بأن الخارج تخلى عن األكثرية السورية وأنها تواجه روسيا
وايران وحزب هللا والميليشيات الشيعية ،هذا الكالم هو بدوره ثقافوي وخارج االجتماع والسياسة .الشعارات األولى في

ٍ
الثورة كانت شعار ٍ
بيئات أخرى ،ليست
كبير لألسف في
ا
ات واضحة في موضوع الحرية ،ولكن الصدى لم يكن
جميعها طائفية ولبعضها عالق ٌة ببرجوازيات مدينية استفادت من النظام في فترٍة ولبعضها اآلخر عالق ٌة برفض

موجود في معظم حاالت
شخاص يفضلون المعلوم رغم سلبياته على المجهول الذي يخيف ،وهذا
التغيير ،فهناك أ
ٌ
ٌ
التحول السياسي الكبرى .ولكن المشكلة الطائفية كانت أيضا قائمة ،وكم العنف الطائفي الذي ووجهت به المظاهرات
كبير ومأساويا.
من البداية فاقم الموضوع بتسارٍع كان ا
بالنسبة للمفاوضات والسؤال حول هذه المفاوضات ،تعنت النظام واصراره بوجوهه الكريهة على موضوع

ٍ
مرحلة انتقالي ٍة من دونه ،ربما حمى الوفد المعارض من ظهوره
األسد ورفض البحث في احتمال ذهابه أو احتمال
الئق سياسيا في فتر ٍ
ٍ
بمظهر غير ٍ
ات ماضية ،وكان يكفي أن يتحدث أحد أطراف السلطة الموجودين ،حتى يظهر

أي شي ٍء آخر بجانبهم مقبوال .ولكن أعتقد اآلن أن هناك مرحلة مختلفة ،وأصبح من الممكن الكالم عن القدرة على

أمور غيرها ،وبدء طر .أف ٍ
التفاوض بذكاء ،وتحديد ثوابت ال يمكن التنازل عنها وامكانية التنازل عن ٍ
كار مضاد ٍة
عن شكل السلطة االنتقالية ومن من بقايا النظام يمكن أن يتم التعامل معه ،ومن ال يمكن التعامل معه ،والبحث

في موضوع العدالة وبعض الملفات المتراكمة عند منظ ٍ
مات دولي ٍة حول جرائم ٍ
حرب وجرائم ضد اإلنسانية ارتكبها
ٍ
قانوني من حيث كيف يمكن لمن اتهم بها أن يكون رأسا للمرحلة االنتقالية أو أن
منطلق
النظام ،واستخدامها من
ٍ
يستمر في إدارة البلد .أعتقد اآلن أنه يمكن التفاوض واللعب على بعض التناقضات بين األوروبيين واألمريكيين أو
بين بعض األوروبيين وأطر ٍ
هامش أوسع نسبيا ،والسيما أن
اف إقليمية مقابل األمريكيين ،إذ يمكن أن يكون هناك
ٌ
ات شعبي ٍة تعود من ٍ
هذا الهامش األوسع مدعوم بمظاهر ٍ
جديد ،ومطلبها ليس التفاوض ،وليس لديها أجندةٌ للمفاوضات،
ٌ
وربما جزٌء من الذين يتحركون فيها غير معنيين بالموضوع ،لكن يستطيع الوفد المفاوض أن يستند إلى مشروعي ٍة

ما تظهرها هذه المظاهرات باستعادتها لزخم النزول إلى الشارع للقول إنه بمجرد توقف القصف ورمي البراميل

دليل على أن الثورة كانت سلمية والذي قضى على سلميتها هو
والتدخل العسكري سيعود الناس إلى التظاهر .وهذا ٌ
ٍ
تناقضات حتى مع األطراف العسكرية التي كانت مستبدة في بعض المناطق والتي برأيي
القصف والقتل ،وخلق
بدأت تشعر اليوم بح اررة النزول إلى الشارع ،وان كان هناك أسبوعان فقط ،ومن المبكر الحكم ،ولنرى إلى أي مدى
سيكون النفس طويال في حال استمرت الهدنة .هذا سيعود ويخلق توازن قوى ما بين مكو ٍن
مدني وبين بعض
ٍ
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األطراف المقاتلة ،وقد أريت في الصور أن هناك مقاتلين ملتحين يتظاهرون أيضا ويحملون علم الثورة ،وهذا مؤشٌر
ٍ
صحي إذا ما عاد وخلق تناغما ما بين ٍ
تناقضات أكبر مع جبهة
سلمي وعمل عسكرٍي .لكن بالطبع أتوقع
عمل
ٍ

ٍ
مرحلة قادمة.
النصرة في

وموضوع النصرة بحد ذاته يحتاج إلى مقار ٍ
بة خاصة أيضا .فإذا صح أن هناك حاجة لطر .سيسيولوجي
لمحاولة فهم هواجس الموالين وهواجس الذين يسكتون عن النظام األسدي ألنهم يخشون ما هو أسوأ منه ،أعتقد أن
الشيء نفسه يجب أن ينطبق على النصرة وعلى غيرها وفهم ما هي مكونات النصرة ،ولماذا انضم الكثير من الشبان
السوريين من العديد من المناطق إلى النصرة ليقاتلوا النظام .إن استسهال اعتبار جزٍء من الشعب السوري كتلة
ٍ
ظالمية ،فيه خطر التعميم على أشخ ٍ
ألسباب معيشية ،قتالية،
اص انتقلوا إلى النصرة من أماكن لم تكن تشبه النصرة
انضباط النصرة أكثر ،الدعم الذي لديها ،الخوف ،والكثير من األسباب التي يمكن البحث فيها إلعادة فهم المشهد
العسكري السوري بتكوينه الحالي ،وهي فرص ٌة اآلن في ظل تراجع العمليات القتالية.
أعتقد ختاما أن المعارضة قصرت في طرٍ .أراه مفيدا ،وهو أن اإلجماع الوطني السوري اليوم من الصعب
أن يتم ضد غير داعش ،إن كان من الجهة الموالية للنظام أو من األكراد أو من األكثرية الساحقة من المعارضة.

ٍ
ٍ
احتالل أجنبي ٍة ،معظم قادتها عراقيون وسعوديون
فالرأي العام السوري
عام يتعامل مع داعش كظاهرة
بشكل ٍ

وتونسيون ،والمكون السوري فيها محدود ،أو على األقل ليس موجودا في مراكز قيادي ٍة ،فهي أقل تعقيدا بكثير من

ظاهرة النصرة فيما خص المجتمع السوري .لكن إذا كان هناك إجماعٌ وطني سوري حول مواجهة داعش التي تشكل

أيضا هاجسا غربيا ،فإن شرط هذا اإلجماع الشارك هو رحيل آل األسد عن السلطة .هذه مشروطي ٌة لقيام ذلك
ٍ
معركة وطني ٍة سوري ٍة ،ال يمكن أن تتم في ظل وجود من يفوق داعش
اإلجماع وتحويل المعركة مع داعش إلى

مخيف عند داعش وان استطاعت ستفعل أكثر ،لكن حتى اآلن النظام
بربرية وقتال .بالتأكيد هناك مضمو ٌن عنفي
ٌ
ٍ
مسؤول عن مجازر وعن ٍ
كمعركة
قتل وعن بربري ٍة مشهدي ٍة أعلى بعشرات المرات من داعش ،وشرط مواجهة األخيرة
ٌ
وطني ٍة سوري ٍة تجمع كل أطياف المجتمع السوري ،هي التخلص من آل األسد في الحكم .أعتقد أن هذه نقط ٌة يمكن
البناء عليها سياسيا بشكل أكبر وبلورتها ووضع سياق لها :من سيحل مكان آل األسد ،ومن يمكن أن يعطى

ٍ
ضمانات ،ومن من الضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل ( )2111وبالتالي لم تتلطخ أيديهم بالدماء يستطيع أن

يلعب دو ار ،إلخ ...يمكن أن تناقش هذه المسائل ،وأن تكمل مطلب رحيل األسد بمجموعة مطالب وتصورات تبدو
أكثر إقناعا.
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طارق أحمد :أريد أن أتكلم عن عبارٍة قالها د .راتب ،وهي أنه أصبح هناك "تشوهٌ في الوعي" .بأريي ،إن

هذه العبارة مفتاحي ٌة وان كنت غير مو ٍ
افق عليها ،فهذه العبارة تستبطن أن هناك "وعيا صحيحا" موجودا سابقا،
اختالطات فيصبح مشوها .أنا غير مو ٍ
افق عليها ،ولكني أريد أن أنطلق منها لإلجابة عن سؤال :هل
وتحصل له
ٌ

اء أكان األشخاص
ما نشهده اليوم هو استعادةٌ لزخم الثورة األولى أو أنه ثورةٌ ثانية؟ أ
بريي ،إن انطالقة الثورة ،سو ٌ
ٍ
بصوت ٍ
مطالب محددةٌ بشأن الحرية والعدالة.
عال هو
الذين انطلقوا بها مؤمنين بهذه المبادئ أو ال ،ولكن ما طرحوه
ُ
كثير عن التظاهرات األولى .لم تعد
ا
بتصوري ما حدث في السنوات الماضية جعل مشهد الثورة الحالية مختلفا

األمور كما كانت من قبل أبدا .خذ الحالة اإلسالمية ،يعني بعض قيادات أحرار الشام –الذين يعتبرهم الكثيرون
ط مدني ،وغالبا ما
قليل منه ناش ٌ
قسم ٌ
ثورة مضادة -كانوا في المظاهرات .اآلن هذا الجمهور المتظاهر داخل البلدٌ ،
ٍ
بجهة عسكري ٍة .صور المظاهرات هذه ليست صافية على اإلطالق .جمهور الثورة اآلن في
يكون صديقا أو محتميا
موقف إيجابي غالبا من النصرة ،عدا في الحاالت التي تعرض فيها لالعتداء من قبلها.
الداخل ،حسب رأيي ،عنده
ٌ

وعند استثناء النصرة من الهدنة رفض جمهور المناطق المحررة ذلك ،بحكم أنها أرس حربة الدفاع عنه ،بغض

النظر كيف يراها الطرف اآلخر بأنها أرس الحربة الموجهة ضده أو إلى صدره .بعدما تحول الصراع إلى عسكرٍي،

سياسي على مستوى المعارضة ،وفي ظل مراوح ٍة ال
صار االنتصار العسكري المتا .هو الحل ،وفي ظل تخب ٍط
ٍ
نهائي ٍة على مستوى جنيف 1وجنيف .2هذا الموضوع من الصعب جدا أن يستوعبه الشارع إذ ليس لديه النفس

الطويل لهذه القصص ،والنفس الطويل غير ٍ
مجد بالنسبة إليه .األمر اليوم هو للنصر العسكري ولألسف أيضا للثأر
وحركات شقيق ٌة لها ،فعال كما تكلم د .زياد في ورقته عن "الموقف
واإلمعان في العدوان ،وهذا ما تحققه النصرة
ٌ

الصعب" من النصرة ،وتصنيف العالم لها بوصفها حركة إرهابية خرجت من القاعدة وال شك ،ولكنها في سوريا
قطاع ٍ
كبير من الناس -في جسم من يعبرون عن الثورة والثوريين ،صارت منضوية
أصبحت منضوية –في نظر
ٍ
عندهم بش ٍ
كل ٍ
كبير أيضا من الناس ،ونسمع صوتهم
قسم ٌ
كبير جدا من الصعب أن نستطيع فصله .طبعا هناك ٌ
ٍ
بشكل ٍ
قسم ال بأس به من الداخل
كبير ،يصورون عبر الفيسبوك أن النصرة ضربت فالنا أو قمعت مظاهرة ،وهناك ٌ

ضد هذه األفعال ،ولكن في يوم الجمعة الماضي ،عندما خرجت المظاهرات وقمع جيش الفتح المظاهرة في مدينة

إدلب ،في المساء فتحت جبهة النصرة وجند األقصى معركة مع النظام بتلة العيس في ريف حلب الجنوبي،

واستطاعت أن تحرز تقدما حتى صبا .يوم السبت .الجمهور الثائر كان متحمسا بشد ٍة لما فعلته النصرة ،هذا

الشيء أوزن عندهم بكثير من قمع المظاهرة.
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خطير ،ولكن األخطر هو أن النصرة خرقت الهدنة في هذه المعركة ،بما يتيح للنظام وروسيا االنتقام
هذا
ٌ

كبير من هؤالء السكان بالمعركة.
قسم ٌ
من المدنيين في مناطق تواجدهم بسبب ذلك ،ورغم ذلك رحب ٌ

واآلن أنتقل إلى هيئة المفاوضات ومدى تأثيرها .برأيي وصل تطرف جمهور الثورة إلى مداه األقصى منذ
سباب كثيرةٌ؛ أحدها أن داعش
أكثر من عام ،وبدأ التراجع عن هذه الحالة القصوى منذاك .طبعا هذا الشيء له أ ٌ

قدمت الـ Extremeلكل ما يمكن أن يوصل إليه هذا التوجه .اصطدم الناس بهذا الموقف القصووي وبدؤوا بالعودة
عنه .ومن هنا أنا أق أر هذه المظاهرات ضمن إطار هذه االستعادة ،ال بوصفها لحظة مفصلية خاصة ضمن هذه

ٍ
ٍ
االستعادة .أدركت الفصائل أنه ال يمكن استمرارها من دون
ببساطة ألنها محتاج ٌة إلى
دولي،
قليمي أو ٍ
غطاء إ ٍ
الذخيرة واألكل و"الدخان" .بعدما ذهب االعتداد بما يسمى الغنائم -ألنها لم تكف -أصبح من الضروري الحفاظ
ٍ
عالقات خارجي ٍة ،تندرج ضمن شروط تعامل الدول .االئتالف ،الذي كان فاقدا للقيمة نهائيا ،عادت الفصائل
على

لتنسق معه مرة أخرى ،وصارت تعقد دائما اجتماعات دورية ،وأحيانا يوميا ،بين ممثلي المكاتب السياسية للفصائل
ٍ
مشتركة والتكلم بموضوع ديمستو ار .طبعا االئتالف
وبين الهيئة السياسية لالئتالف من أجل الوصول إلى مواقف

استقوى بهؤالء ،والفصائل اضطرت إلى االندراج في سياق العالم ،هذا الشيء أوصل إلى هيئة المفاوضات .لم نتكلم
داء واض ٌح سوى بعض
عن هيئة المفاوضات في األوراق بسبب أنه ليست لدينا المعلومات الكافية عنها ،وليس لها أ ٌ
التصريحات وبعض ما يبدو أنه مهارةٌ سياسي ٌة .بالنسبة إلي أنا ال أتوقع أنها سترث عيوب المعارضة؛ أل ٍ
سباب هي:

أنها هيئةٌ صغيرة ،وأنها مضبوط ٌة خارجيا ،والسبب الثالث أنها ذات مهام محد ٍ
كبير من شخصياتها
دة ،ورابعا أن قسما ا
ٌ

متفائل بها.
تمثيل قوي .أنا مبدئيا
فاعل سياسيا أو عسكريا أو لديهم
ٌ
ٌ
ٌ

أريد أن أضيف شيئا إلى "التشوه في الوعي" وهو أنه في األسبوع الماضي ،عندما تم قمع مظاهرة إدلب
يدات يدين فيها قمع المظاهرة ويدافع عن علم الثورة .وهكذا يبدو أنه ليس
من قبل جيش الفتح ،كان لـ"المحيسني" تغر ٌ

فقط الناشطون الذين أصبحوا في أوروبا من قام بتأييد هذه المظاهرات.

بالعودة إلى سؤال :هل ما يجري اآلن في سوريا هو صراع حري ٍ
ات؟ بالتأكيد ال ...ولكنه بدأ كصراع حريات،
انحياز ضدها من أغلب العلويين ،وبعضهم بشكل عنفي؛ فمنذ ( 14آذار  ،)2111صبا.
وكان هناك منذ البداية
ٌ
يوم السبت في بانياس ،وبعد أن شهدت المدينة مظاهر ٍ
ات في اليوم السابق ،خرج "الشبيحة" إلى حارات السنة،

وصاروا يضربون الناس ويحطمون المحالت بطر ٍ
يقة عشوائية ُفهمت على نطاق واسع من قبل المستهدفين بأنها
رسالة بمعنى "هل أصبحتم قادرين اآلن على أن ترفعوا رؤوسكم؟!" بمعنى "التعبير عن رأيكم ،وتظاهركم للمطالبة
توكيل من عموم العلويين ،ولكن أقول إن هذا
حمر" .طبعا أنا ال أقول إن هؤالء "الشبيحة" كان لديهم
ٌ
السياسية خط أ ُ
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الوعي كان عاما بين العلويين لألسف .طبعا لدينا أدل ٌة أكثر من أن تذكر ،يعرفها أصدقاؤنا العلويون المعارضون
الذين كانوا يعيشون في الوسط الموالي.
تناقضات جم ٌة بين مكوناته ،ولكن فيه حوامل قوية لمشروع الحرية لسوريا،
معسكر ،هناك
اآلن يوجد عندنا
ٌ
ٌ

ولن يستطيع أن يكون غير ذلك ألن إطاره العام ملتزم حكما بأهدافه األولى ،شاء ذلك أم أبى ،وهو مندرج في ٍ
حلف
ٌ
ٌ

قليمي ودول ٍي بهذا االتجاه.
إ ٍ

كثير من أصدقائنا العلويين :أنتم دائما تقولون إن
أما بخصوص اختراق الوسط الموالي ،أنا فعال سألت ا
المعارضة لم تعرف أن توجه خطابا إلى العلويين السوريين ،فما هي هذه الطريقة المفيدة والمضيعة لمخاطبتهم؟ ولم
أحصل على جواب .واذا كان معارضونا السياسيون قد فشلوا في هذا األمر ،فهم لم يعرفوا كيف يخاطبون أهل السنة
أيضا ،ولم يعرفوا كيف يخاطبون األكراد ،أو المجتمع الدولي...
كبير من الموالين يميل نحو التقسيم ،هل فقط ألنه ال يريد أن تحكم جبهة النصرة؟ إذا تم تحقيق
قسم ٌ
اآلن ٌ
معايير العدالة واعتُقل كل المسؤولين عن ارتكاب جرائم ،وليس فقط أمثال "جميل حسن" وبعض كبار المجرمين،
محاكمات جادةٌ تشمل جميع المتورطين بأ ٍ
عمال إجرامي ٍة .برأيك ما موقف "حاضنتهم االجتماعية"
وأصبحت هناك
ٌ

كبير
وأهاليهم؟ طبعا هؤالء سيريدون التقسيم .الحل هو إما العدالة ،أو عندما تتعذر العدالة ويكون عدد المتورطين ا
وال تستطيع أن تصل إليهم تلجأ الجماعات عادة إلى األعمال االنتقامية .بالتالي فإن من يخشى العدالة ،ويرفض
بالطبع أن يكون عرضة ألعمال الثأر واالنتقام ،سيريد التقسيم.
ط في جري ٍ
مة يجب أن يحاسب ويعاقب ،ولكن هناك "شبيحا" بالمعنى
بالمعنى القانوني ،كل من هو متور ٌ

ٍ
تسليح واجرام ،يعني حتى
طويلة جدا ،قبل أن يطلق النظام عنان كل ما يمكن أن يملك من
األخالقي .لفت ٍرة
ٍ
()2113؛ ألم يكن الصوت الموالي -الظاهر على األقل -أشد من النظام تجاه الثورة وحاضنتها ومدنها وقراها؟ من
هم هؤالء الناس الذين خرجوا بمسيرٍة بالسيارات عندما ضرب النظام الكيمياوي؟ طبعا كنظا ٍم حافظ على بعض
اللياقة وقال :كذب ،لم نضرب كيمياويا ،ولكن الذين خرجوا بالسيارات تجاهلوا هذه الترهات .هناك شبيحة أخالقيا
ٍ
بعدد هائل .وأريد أن أذكر الذين حاولوا بأجسادهم أن يعيقوا دخول سيارات اإلغاثة واألدوية إلى المناطق المحاصرة...

هؤالء ماذا؟

()07

إخفاقات المعارضة السوريّة واستعصاؤها

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

الجولة الرابعة
ٍ
ٍ
مقتضبة ،سيكون
لردود
يوسف فخر الدين :ابتغاء لالستفادة من النقاش الجاري بشفافي ٍة ،واتاحة المجال
هناك جول ٌة رابعة ..وأخيرةٌ.

راتب شعبو :كالم طارق أحمد يجب الرد عليه ألنه هو الكالم السائد الذي يرى بطر ٍ
يقة انتفائي ٍة ،إذا صح
التعبير ،ولكن القصد في الكالم ،من يؤيد النظام هو شبيح فالنظام مجرم ،والنظام مجرم بال ٍ
شك ،لكن يجب أن
ٌ
ٌ
نالحظ بعض النقاط المهمة:
عضو مكو ٌن في الثورة،
أوًال :قادة في هيئات المعارضة (جورج صب ار مثال) يعتبرون أن جبهة النصرة
ٌ
وجبهة النصرة قامت بأ ٍ
أعمال إجرامي ٌة ،من يؤيد جبهة
عمال إجرامي ٍة ،ال تعادل من حيث الكم أعمال النظام ،لكنها
ٌ
النصرة التي تقوم بأ ٍ
عمال إجرامي ٍة ومضاد ٍة لنظا ٍم إجرامي ،أال ينطبق عليه وصفك بأنه أيضا شبيح بالمعنى
األخالقي؟
ثانيا :هناك نقط ٌة مهم ٌة للغاية ،وهي أن كل الجماعات التي واجهت النظام بالسال .هي بالعرف الشرقي
ً
ثقافي فكرٍي في ذهن المشرقيين عموما ،يعني يحتمي كل مؤيدي
مجموعات ضد "الدولة" ،بما تعني الدولة من وزٍن ٍ
ٌ

النظام ،ونحن نعلم أن مؤيدي النظام والشبيحة ليسوا فقط علويين ،ولو أن العلويين فقط هم من يؤيد النظام لكان
كبير من المؤيدين يحتمون بفكرة أن هذه هي الدولة ،ووظيفة الدولة احتكار العنف،
وضعه أسوأ بكثير ،فإن قسما ا
والعنف هو سال .الدولة وليس من هو خارج الدولة ،لذلك عندما يرى الناس أن النظام يقصف ،وهم يخدعون
غطاء وهو "الشرعية" التي يتحدثون عنها .اآلن ما نتحدث به،
أنفسهم وينكرون ذلك أحيانا ،ولكن في الواقع هناك
ٌ
ساق في خطاب المعارضة؟ هذا ما أقوله عن خطاب المعارضة الذي لم يستطع أن يحوز على احت ار ٍم
هل يوجد ات ٌ
شخاص موالون للنظام وسوف يبقون موالين للنظام ومستفيدين أو محميين أو مستعبدين،
عام ،وطبعا هناك أ
وطني ٍ
ٍ
ٌ

وهوالء لن يؤثر الخطاب بهم ،فهم مغسولو الدماغ ،وطبعا هناك في أوساط اإلسالميين وجمهورهم من هم على هذه
الشاكلة .اآلن ما حدث منذ البداية ،وقد كتبته في دراسة المركز حول العلويين ،كيف تطور األمر عند العلويين
والموالين من الطوائف األخرى وحتى من السنة ،عندما يقع عمل عنفي إجرامي ضد المدنيين ل ٍ
ائفي ،وال تتم
سبب ط ٍ
ٌ

()04

إخفاقات المعارضة السوريّة واستعصاؤها

مركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة

إدانته رسميا ،مثلما جرى في موضوع مجزرة جسر الشغور ضد مفرزة األمن العسكري .الذي حدث وقتها ،وأنا
أتذكره جيدا ،وذلك من قبل أن يكون هناك أي ٍ
تبن أو اعتراف بالعمل المسلح ،من غير المقبول تبرير ما جرى
(التمثيل بالجثث وتصويرها) وهذا ال يمكن اعتباره رد ٍ
فعل على مجزرة حماه .النظام حفر حفرة للمعارضة لكي تقع
ائم ،وال يوجد
فيها .أنا أعرف ما جرى وأتذكره جيدا ،عندما ظهر "هيثم المالح" على الشاشات وقال إنه ال يوجد جر ُ
عصابات مسلح ٌة سوى النظام ،وكان هناك العديد من الصور للمقتولين ،فقد مارس طريقة النظام نفسها ،عندما قال
ٌ

إن المعارضة ضربت نفسها في حادثة الكيمياوي ،أي النظام قتل عناصره (وبالمناسبة يمكن للنظام أن يفعلها)،
ولكن تفاصيل هذه المجزرة كانت مذهلة ،والحصار الذي حدث والعناصر الذين كانوا يتحدثون مع أهاليهم عبر
أثر عميقا.
التليفونات ،كل هذا ترك ا
ٍ
مشاركة من خطاب المعارضة ،التي كان يجب أن تدين هذا الفعل .كان
هناك وعي تمت صياغته ب
ٌ
باستطاعة النظام أن يقوم بإنقاذ عناصره ،ولكنه جعل المعارضة تقع في شر أعمالها .أمام هذا الشيء وقعت
المعارضة تماما بما أراده النظام ،دفاع من دون معنى وانكار ،وعدم احترام ،فحتى في الحرب ال يتم قتل الجندي
الذي يقع في األسر ،واذا ُقتل ال يشوه .فعندما نقول هؤالء الموالون أال يرون ما يفعلة النظام ،أال يدينونه أخالقيا،

فهنا نسأل لماذا ال يفعلون؟ فإذا كان هذا القطاع من الناس كتلة صماء مع النظام عديمة الحساسية الوطنية وعديمة
خلل
الحساسية األخالقية ...الخ ،إذا كان األمر بهذا الشكل فالموضوع
محسوم ،لكن إذا كان األمر مختلفا فهناك ٌ
ٌ
ما ،أدى إلى تكريس هذا االنقسام الوطني ،الذي ال أدري إذا كان هناك رجع ٌة عنه ،أو متى وكيف؟ نحن نتكلم لكي
ننتقد وليس لكي ندين.

ٍ
يع ،عن المظاهرات األخيرة وموقف جبهة النصرة.
طارق عزيزة :حقيقة هناك نقطتان ،سأذكرهما
بشكل سر ٍ

بداية المفروض أن ننتهي من مسأ ٍ
لة ،وهي أن النصرة وأشباهها عموما من التيارات الجهادية هم في النهاية والنتيجة
قد أسقطوا مشروع الثورة قبل إسقاط النظام ،يجب االعتراف بهذا واالنتهاء منه.

ويض يخولهم
نقط ٌة أخرى مهم ٌة ،هم استغلوا االنتصار العسكري على قوات النظام ،واعتبروا األمر وكأنه تف ٌ

أن يفرضوا مشاريعهم .الحظنا كيف أن الناس رفضوا ذلك ،إن كان في أرياف حلب أو دوما مثال ،فقد خرجت

ات ضد ممارسات جيش اإلسالم
ات ضدهم ،وال أتحدث عن الوقت الحالي بل من قبل ،حين خرجت مظاهر ٌ
مظاهر ٌ
وضد النصرة في مناطق من حلب وغيرها وجميعها موثق ٌة ،بالتالي فإن مسألة خروج المحيسني المقرب من النصرة
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أو القيادي في "جيش الفتح" بذلك التصريح الذي أشار له طارق أحمد ،يمكن القول إنه نوعٌ من الذكاء أو الدهاء

السياسي لكي يدافع عن علم الثورة ،فالرجل أراد أال ُيغضب مقاتليه أيضا ،فاعتبر أن مسألة رفع علم الثورة نوعٌ من
عية".
النكاية بالنظام ،وليس فيه مشكل ٌة من الناحية "الشر ّ

برأيي ،لم يرفع الناس علم الثورة نكاية بالنظام فقط ،وانما أيضا نكاية بالرايات السوداء ،بالتالي ال يجب
يح على الرايات األخرى المختلفة عن راية الثورة .والشيء
افتراض أن المسألة رد على النظام فقط ،وانما هو رد صر ٌ
ٍ
جبهة مع النظام في هذا التوقيت ،إنما جاء لكي يغطي على تلك الممارسات القمعية
اآلخر حول قيام النصرة بفتح
ٍ
لنصر حققته الجبهة فهذه ال تجب تلك ،وبالتالي اسثمار الموقف بهذه الطريقة
ضد المظاهرات ،وحتى إن هلل الناس
يسجل على النصرة وليس لها.

ٍ
بشكل جيٍد لما دار ،والذي يحيل مرة أخرى إلى المسألة
زياد ماجد :ليس لدي ما أضيفه ،وقد استمعت
ٍ
شائك جدا.
الطائفية والقضية الوطنية في سوريا التي تتطلب معالجتها مقاربات مركبة ،فهي موضوعٌ
ٌ
وفي النهاية ،فيما يخص موضوع النصرة والمظاهرات وقتال النظام ،أعتقد أن هذه واحدةٌ من معضالت

الثورة السورية أو الوضع السوري الراهن :كل انكسا ٍر للنظام هو مدعاة فرٍ ،.وكل تقد ٍم للنصرة وطبعا لداعش هو

مدعاةُ ٍ
كرب ألن هذا ليس األفق الذي كان يتمناه الكثير من السوريين .لكن يفيد التذكير أن معظم عناصر النصرة
هم من أبناء البلد ،تماما كما أن جنود النظام هم من أبناء البلد ،والجميع جزٌء من نسيجه االجتماعي ومكوناته.
وُيفترض يوما ما أن تحسم العدالة والمصالحات الكثير من األمور وأن تطال المحاكمات المسؤولين عن جرائم

الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ،وان كنت أظن أننا مازلنا بعيدين عن هذا اليوم....

طارق أحمد :كنت قد ذكرت قبل قليل :لماذا دائما نقول :إن المعارضة لم تعرف كيف تخاطب العلويين،
ٍ
ٍ
خاص .نحن قلنا إنها معارض ٌة
بشكل
بينما هي في الحقيقة لم تعرف أن تفعل شيئا؟ أنا لم أفرد موضوع العلويين
فاشل ٌة على جميع المستويات ،لم تعرف أن تخاطب المجتمع الدولي ،ولم تعرف أن تستقطب حتى جمهور الثورة...
إن كان القصد أن نقول إنها معارض ٌة فاشل ٌة ،فهي أيضا تقول عن نفسها إنها فاشل ٌة ،ولكن ماذا نستطيع أن نفعل
بالتالي ،وأين الفائدة من هذا الكالم؟
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كتب د .راتب في ورقته :إن المعارضة اتسمت بالكذب ،ويحق له اتهامها بذلك ال شك .ولكنها ،في حدود
علمي ،ال تتسم بالكذب بل هي تصدق التبريرات السخيفة التي كانت تقولها ألن مستوى وعيها ليس أعلى من مستوى
ات وقال بعض الناس إنهم جبهة النصرة،
رجل الشارع العادي .نحن تكلمنا في األشهر األولى عندما وقعت تفجير ٌ
ٍ
تنظيمات إرهابية ،وكان
الري العام السائد أن كل ذلك كذب ،وأن النظام يضرب نفسه ويقول إن هناك
وكان أ
معارضنا الشعبوي مؤمنا بهذا الكالم في ذلك الوقت .طبعا يجب على المعارضة أن تعتذر ،ولكني ال أعتبرها
معارضة مهمة أو جدية لتفعل ذلك.
ٍ
مبدئي ،وان المجموعات التي تخرج ضدها فالمفترض بداية
بشكل
أما القول إن العرف الشرقي يحترم الدولة
ٍ
أن تكون مخطئة ألن الدولة هي محتكرة العنف ،فأراه كالما غريبا ال ينطبق على عالقة السوريين –وعموم العرب-
بالدولة.
كما أن طارق قال إن "الناس" خرجوا ضد النصرة وجيش اإلسالم .بالتأكيد هناك "ناس" خرجوا ضد ممارسات
جيش اإلسالم وجبهة النصرة ،ولكن جيش اإلسالم من أين أتى؟ أليس منتجا طبيعيا ،وسلس االستخالص من
مجتمع دوما والغوطة؟ أخيرا ،في حالة رفض قمع الفصائل لألنشطة المدنية نحن نرى فقط "الناس" الذين يشبهوننا،
والذين لألسف أصبحوا أقلية بالنسبة للثورة في الداخل.

يوسف فخر الدين :ختاما أشكر الزمالء المشاركين على وقتهم ،والفائدة التي قدموها لنا ،وكان منها نقاش

الخالفات بشفافي ٍة.
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