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 ،ة وبعدالكرام تحيّ الزمالء 

بة م مة التكثيف قدر المستطاع، والتركيز في الوقت نفسه على جانٍب رئيسٍ نحاول في هذه المقد   ن المشكلة المرك 
 ة. للمعارضة السوري  

اهنوا على ون" الذين ر ؛ فال المعارضون "الجذري  ة منذ بداية الثورة إخفاقاٍت متتالية  تعيش المعارضات السوري  
ذ يكفي تصل  ون" وجدوا سبيال  انتصروا، وال أولئك "اإلصالحي  النصر  حلفائهم، ام دمشق، و ب حك   إلى اإلصال.. وا 

ير كاٍف لتفسير ه سبٌب غ أن  لتفسير فشل من تبن ى برنامج الحوار واإلصال.، أو "الحلول الوسط" إن جاز التعبير، إال  
" في المعارضة حين  ةلى فهمه، فما الذي منع انتصار المعارضة الجذري  وهو ما نحتاج إ ،فشل الطرف "الراديكالي 

 ؟ أن تحق قه ها أوشكتبدا وكأن  

راٌت تحم ل المسؤولي    ذ أصبحت شائعة  في وسط هذه المعارضة مبر  ة كي  ، ولإلدارة األمرياة "للجميع" عموم  وا 
 ٍ زة  للعمل ل سمة  ممي  يشك   أن ي يكادة الذذلك ُيظهر الميل المزمن نحو التخف ف من المسؤولي   ، فإن  على وجٍه خاص 

ة ة األمريكي  ل العسكري  لمصلحتها )اإلدار ى لو كان هناك من وعد المعارضة الجذري ة بالتدخ  السياسي  في بلداننا. فحت  
ل وهام التدخ  من بنى برنامجه على أ والناتو كانا حريصين على تكرار التصريح بعكس ذلك منذ بدايات الثورة(، فإن  

ه مظهر  ل مسؤولي  عوم هو من يتحم  المز   ة المعارضة موضوع البحث.ا من مظاهر عقلي  ة فشله. األمر الذي نعد 

ع ا الصراع، وتتب  هذ ب، حتى يستقيم، تفسير  ة في الصراع الراهن يتطل  الحديث عن المعارضة السوري   وبما أن   
اد ال يخلو جل  ما ، ويكدٌ الصراع السوري  معق   ذلك أن  . ة ورشتنا ليست سهلة  مهم   فعل المعارضة فيه وانفعالها، فإن  

م لتفسيره في المنطقة من ضعٍف، أو نقٍص، سببه االنحياز السياسي  أو األيديولوجي  ألحد األطراف المتصارعة.  قد 
 ا ال نقصد االنحياز للضحايا.وطبع  

لتفكير في ا ،ا، وتالي  قد فشلت ل هاجٍد، واالستفادة من كون خيارات المعارضة كنقتر. التركيز على ما هو مُ 
ة المسؤولي   وراء تحميل تتلط ىة للمعارضة التي بالشروط الذاتي   اما ما كان منها مرتبط  سي  الو أسباب هذا الفشل، 

لذي ثار للنظام ا موازٍ حيويٍ  واستيعابيٍ  لآلخرين. وما الذي حال دون نجا. المعارضة في تشكيل نظاٍم سياسيٍ  
ظاٍم سياسيٍ  تشكيل ن ق. وعلى الرغم من أن  بإسقاط سلطة األسد لكي يتحق   ااألمر لم يكن مشروط  ، فهذا الناس عليه

 ه كان يمكن أن يقل ل من حجم التكلفة التي ترت بت على الصراع أن  إال   ،مواٍز ال يفضي بالضرورة إلى إسقاط األسد
. فلو توافر نظاٌم بديٌل مواٍز، يعب ر ي  في ، الستطاع توحيد الجهد العسكر دةٍ عن معارضٍة موح   ضمن شرطه الحالي 

، ومنع مواجه النظام، وحال دون استشراء قوى التطر   ف، وحافظ على األهداف السامية التي أعلنها الحراك الشعبي 
 ة المفقودة اليوم. ة بشيٍء من الندي  حالة اإلحباط، وأتا. صياغة التحالفات الخارجي  

، وهذا  وازنةٍ ةٍ ين في إنتاج معارضٍة ديمقراطي  في سوريا دون نجا. السوري   ديمقراطي  نا نعتقد أن ال مستقبل وألن  
 عبر مراجعة أفكار وسلوك المعارضات التي فشلت، نطر. األسئلة التالية: يمر  
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ة، بقي  ة، طاطقي  ة، منة المعارضات في ما آلت إليه األمور؟ وما دور االنقسامات )طائفي  أين تكمن مسؤولي   -
 الخ( في إخفاقات المعارضة؟ .ين..ة، بين المتحز بين والمستقل  ة، جيلي  عرقي  

 ٍة بارزٍة في ما آلت إليه الحال؟ٍة سوري  ٍة وطني  ة وغياب شخصي  ما حجم دور الخالفات الشخصي   -
 ماذا عن دور الداعمين و"األصدقاء" في تعزيز تلك االنقسامات واالستثمار فيها؟ -
، والنهوض بأدائها بما تتطل به المستويات بالغة هل  - ثم ة فرصٌة ما أمام المعارضة لتجاوز قصورها الذاتي 

 التعقيد التي وصل إليها الصراع؟ وكيف؟

ٍة أقصاها أسبوع، ليتا. لنا تعميمها نأمل أن نتلق   ى أوراقكم، دون شرٍط على الحجم )عدد الكلمات(، خالل مد 
 موعٍد لعقد حلقة الحوار المباشر بين المشاركين. عليكم للقراءة، ثم تحديد
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 عن عيوب المعارضة السوريّة

 راتب شعبو

بكامل  ةالسؤال الكبير الذي تطرحه السنوات الخمس الماضية في سوريا هو: لماذا فشلت المعارضة السوري  
الذي  لسوري  ا ة الحراك الشعبي  ة حجم وقو  أكثر إذا عرضناه على خلفي   االسؤال ملح  ؟ ويصبح هذا طيفها السياسي  

الذي  ة حيازة الثورة على التعاطف الدولي  عليا، وعلى خلفي   مصاف  ة في كان من شأنه أن يضع المعارضة السياسي  
 لم يشهدها من قبل.  بطريقةٍ  اوعالمي   ابرز في السنة األولى حين ُعزل النظام عربي  

النتيجة هي  غير مسبوق، مع ذلك فإن   ودولي   عربي   ، في الخارج دعمٌ غير مسبوقةٍ  ةٌ شعبي   ةٌ ثوري   ةٌ في الداخل قو  
 هزيلٍ  إلى تابعٍ  الهوتحو   ،والدولي   في الخبرة أو االحترام الداخلي   عن مراكمةٍ  ة وعجزٌ للمعارضة السياسي   كبيرٌ  فشلٌ 

ا. أين يكمن لقمع الثورة وتشويهه الةٍ فع   ة بطريقةٍ ته وعالقاته الخارجي  للخارج، األمر الذي سمح للنظام استثمار قو  
 الخلل؟

ينبذ  ام ٍ ع فشل المعارضة ال ُيقاس بسقوط أو عدم سقوط النظام، بل بعجزها عن خلق وعيٍ  إن   :يجب أن نقول
ل ن. لم يشك  باتجاه تأسيس دولة القانو  ويسير بالمجتمع السوري   ،منه أو اإلسالمي   العلماني   ؛أشكاله االستبداد بكل   

عني نجا. المعارضة ي ،ة بهذا المعنى، وال سقوط النظام في ليبياا للمعارضة العراقي   نجاح  سقوط النظام في العراق مثال  
 ضد   لسوري  ا ة في توحيد الوعي العام  لسوري  بين فشل المعارضة ا العالقة متبادلةٌ  ة بالمعنى نفسه. على أن  الليبي  

ة للفشل الذاتي   س األسبابفاعلة، وبين فشل المعارضة في إسقاط النظام. يمكن تلم   ةٍ جماهيري   االستبداد وتوليد طاقةٍ 
 ة:عد   في نقاطٍ 

ة( العلماني   ةة الديموقراطي  المعارضة )هنا أقصد المعارضة الوطني   : من الواضح أن  غياب النهج الديموقراطيّ  (1
هتمامها ، وكان ا ري  التحر   خلق هذا الوعي الديموقراطي   مهمة من الثورة وقتٍ  ي   ألم تطر. على نفسها في 

عبر  مأ ةأكان عبر القوى الخارجي   سواء ،شكلٍ  الدرجة األولى والوحيدة على إسقاط النظام بأي   في  ينصب  
 مستويات وصوال  ال جعلها تخسر على كل   و  ،قليل القيمة لهذين الطرفين ة، ما أحالها إلى تابعٍ القوى اإلسالمي  

 ن. يالطغاة والمستبد   ضد   ق األهم  ا مجال التفو  ل في الثورات عموم  الذي يشك   إلى المستوى األخالقي  
ة السياس يجمعه في اجتماعي ٍ  ككيانٍ  : لم يعترف الخطاب المعارض بالشعب السوري   غياب الخطاب الوطنيّ  (2

فشل و  ،ا تعامل مع شعبٍ أكثر مم   ا مع أنصارٍ ا يفرقه في الدين والمذهب. تعامل الخطاب عموم  أكثر مم  
ن" من يب من معالجة المآخذ التي راحت تتراكم وتدفع "الرمادي  ، وتهر  ككل ٍ  في مخاطبة الشعب السوري  

مجلس الخطاب المعارض )هنا أقصد الد لنظام. لم يتكب  ادي م الحجج لمؤي  ا عنهم، وتقد  بعيد   الشعب السوري  
  لم تتم  ال  . مثة الشديدة للخارج عند الشعب السوري  ثم االئتالف من بعده( عناء معالجة الحساسي   ،الوطني  

، بما لهذا يجي  الخل للمعارضة يقع تحت الجنا. التركي   ين من كون الجسم السياسي  ة السوري  معالجة حساسي  
 ة.ة السوري  ي الذاكرة الجماعي  ف سلبي ٍ  الخارج من مخزونٍ 
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ة لطائفي  ، فانتقل من نقد اصحيحة   معالجة   ثانية لم ينجح الخطاب في معالجة الموضوع الطائفي   ومن ناحيةٍ 
، ا الحديث الطائفي  قهة التي يحق  ل هو إغراء الشعبي  األو   :ين. وكان هذا لسببينإلى الحديث والتحليل الطائفي  

ة، ما العلوي   ةة لصمود النظام هي العصبوي  ة األساسي  العل   في المعارضة بأن   فاعلةٍ  والثاني هو اقتناع نخبةٍ 
ثورة، كانت في الواقع تنخر في عظم ال ةٍ مضاد   ةٍ طائفي   ع( مع تعبئةٍ ما تشج  جعل المعارضة تتساهل )ورب  

 من االستبداد.  رٍ ل كحركة تحر  بمعنى االبتعاد بالثورة أكثر وأكثر عن معناها األو  
م د والمنظ  م  ، وكان الكذب المتعة من هدر رصيدها المعنوي  نت المعارضة السوري  تمك   ةٍ قياسي   : في فترةٍ الكذب (3

رض نفسه الذي ف ي العمل العسكري  تبن   من بين األسباب التي أفقدت المعارضة رصيدها. فقبل أن يتم  
الناطقون باسم المعارضة يكذبون في التعامل معها  كان ،شنيعةٍ  ا على الثورة، حدثت أعمال عنفٍ فرض  

، ، وهو األهم  ، إلىغير مقنعةٍ  "كليشات"من اإلنكار إلى رمي التهم على النظام وفق  ؛أصيلة ةٍ بعثي   بطريقةٍ 
 ذلك.  عدم اإلدانة بعد كل   

ة موقراطيّ ة والديالوطنيّ  ضعيف   معارض   نهج   س في الواقع السوريّ تكرّ قد ل من الثورة كان بعد العام األوّ  (4
دم ين وسيطرتهم ومتابعة المعارضة طريقها في عين الجهادي  س هذا ببروز اإلسالمي  ، تكر  اأخالقي   ومهزوز  

 ومبدأ بصرف النظر عن الفاعلين المباشرين فيه.  ةٍ التقاط رو. رفض االستبداد كفكر 

، وسعت واسعٍ  دولي ٍ  ة، وحازت على اعترافٍ هذه سمات المعارضة التي اعتبرت نفسها هي المعارضة الجذري  
وما إلى  ةٍ وشللي   وفسادٍ  واستتباعٍ  إلى أن تمارس في المعارضة ما مارسه النظام في السلطة من ممارسات تهميشٍ 

لثورة، ة بسبب قربها من النظام في لحظة ادنيا من الشعبي   ن من تحقيق حدودٍ ا المعارضات األخرى فلم تتمك  ذلك. أم  
ه بهذه ة الخارج اآلخر )إيران وروسيا( الذي واجبقو   سياسي ٍ  ت ككيانٍ لقوى. وقد ظل  هذه ال ة  فعلي   ل محرقة  شك  وهذا ي

ارضتين ا في إضعاف المع. وهذا ما ساهم فعلي  ةٌ ها خارجي  ة تلك المعارضة التي راحت توسم بأن  المعارضة الداخلي  
 ولكن بعد أن بات مثل هذا التعاون قليل القيمة.  ،ما للتعاون في مؤتمر الرياض ن وجدتا طريقة  ياللت

في إسقاط النظام، االنقسام  ،ما أميريكاوالسي   ،ة الخارجي  )عدم جد   تحميل الواقع الموضوعي   الخالصة: إن  
 ة فيب الذاتي  ة. العيو ب من المسؤولي  ا من التهر  يحمل شيئ   ،ة فشل المعارضةالخ( مسؤولي   ة النظام،، وحشي  الطائفي  

السياسة.  وليس فقط العاملون في ،لها الجميعة يتحم  في هذا الفشل. وهذه المسؤولي   كبيرٍ  المعارضة ساهمت بدورٍ 
ينظ ر لعدم منساق للفوضى و و ة، ة الشعبي  مع العفوي   ، منفعلٍ طائفي ٍ  نزوعٍ  يعلى الخارج، ذ اتكالي ٍ  خلق وعيٍ  إن  

 بما في ذلك ناشطو الفيسبوك.  ،مستوياتال ة المثقفين على كل   هو مسؤولي  ... التنظيم
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 أفكار للنقاش في ما يخّص ملّف إخفاقات المعارضة السوريّة

 زياد ماجد

عام  ةعلى اندالع الثور  سابق   هامعظم أعطاب، إال أنَّ وضعيفةً  عديدةً سورّيًة  معارضات  يبرز  عام  ال دمشهال
(6100): 

تماء على االستقطاب الن ولم تعد قادرة   ،قدراتها على الفعل السياسي  ة حد ت السجون والقمع من واحدة جذري   -
 .عن الجيل الجديد ولغته وتطل عاتهوانقطاعهم  سابقٍ  لى جيلٍ إقادتها 

نة، لغتها مثل لغة النظام )وكذلك مواقفها اإلقليمي  واحدة غير جذري   - ايز عنه ها تتمة الُمعلنة(، ولو أن  ة أو مدج 
  .الطوارئ  ةحالوبإنهاء  السياسي  بالمطالبة بالتنو ع 

 اسياسي   ناشطٌ  ولكن  معظمهم ،ةة واألكاديمي  سي ما في فرنسا، بارزون في المجاالت الثقافي  الو في الخارج،  منشق ون  -
 .ةلسوري  ة اة الديمقراطي  ة أكثر من نشاطه من أجل القضي  ة عام  ة ولقضايا عربي  ة الفلسطيني  للقضي   ادعم  

 ي دوائر  على االستمرار ف وذوو قدرةٍ  ةٍ في الخارج، بين األردن وبريطانيا وألمانيا، ذوو ذاكرة ضحي   مسلمون أخوان  -
ع  ، من دون قدراتٍ الهم عقائدي   مواليةٍ   .جديدة   فئاتٍ  وجذبتوس 

ل  ه ذو قابليةٍ ، لكن  افي الداخل، مهادن سياسي   اإسالم محافظ اجتماعي   -  .ةلى المواجهإلالعتراض والتحو 
 لٍ ، وبغير قدرة عمرمزي ٍ  ذوو رأسمالٍ  ،صغيرة في الداخل كت اب ومثق فون وفن انون أفراد أو ضمن جماعاتٍ  -

 .سياسي  
 

 (6100)عام الثورة بعد 

 .لبديلةرفض السائد وبعض األفكار امراو. بين  سياسي ٍ  وبوعيٍ  جديدةٍ  ولغةٍ  وشعاراتٍ  بمصطلحاتٍ  جديدٌ  جيلٌ  -
 ."ةاالجتماعي   ةالستمرار الظلم و"العنصري   ورفضٍ  وعدالةٍ  من األرياف والضواحي المهم شة بتطل عات حر يةٍ  شب انٌ  -
 .نسانق اإلرزين في الصحافة وفي حقل حقو ة البابعض المثق فين ذوي التاريخ المعارض الصلب والميول اليساري   -

تي تخط ت ها القديمة وانقساماتها الموروثة، واللحظة الالثورة ُتعيد تشكيل المعارضة، لكن األخيرة تبقى بين أعطاب
  قدرتها على التخي ل والهضم.

ة أو النقطاعهم عن مجتمعهم )خارج نوادي "النخب" طائفي   خوف بعض المعارضين من الثورة نفسها ألسبابٍ 
 ة حيث تواجدهم(.المديني  

حاد ت  اة، )لجان التنسيق المحلي   ميداني ٍ  ومحاوالت للتوح د ضمن هيئات عملٍ  جديدةٍ  بروز أسماء وأجسامٍ 
 .قاطعٍ  بخطابٍ  والمجلس الوطني   تسووي ٍ  لى تشكيل إطارين معارضين: هيئة التنسيق بخطابٍ إ ات(، إضافة  التنسيقي  
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ها  يعني أن  رفضها ال ن  إ، إذ ، لكن النقاش حولها مبتورٌ ة مطروحةٌ والطائفي   ل الخارجي  ات السال. والتدخ  إشكالي  
توظيفها  لى المطالبة بها ال يعني القدرة علىإ ام عن وجودها، والقبول بها وصوال  ات النظوال ينفي مسؤولي   غير قائمةٍ 

 جاه "السليم".باالت  

 واعتقاالت ومنفى أو اختباء وتقطيع أوصالغتياالت ا : جديدةٍ  ة القمع ووأد القدرة على تشكيل قياداتٍ وحشي  
 .بغير مدى وطني ٍ  امحلي   ابروز   أو مجموعةٍ  فردٍ  بما يجعل بروز أي    واجتماعي   جغرافي  

 (6106)ا من عام بدءً  مسّلح   لى كفاح  إتحّول الثورة 

نها، ع آخر )النظام هو المسؤول األوحد شيءٍ  قبل أي    ةٌ ات، وهي برأيي موضوعي  ا عن األسباب والمسؤولي  بعيد  
ل الثورة حتى ولو كان بعض المعارضين أو الثائرين قد رغب بها من لى إثم  سل حٍ م لى كفا.ٍ إذ البداية(، تطل ب تحو 

 شاملة: حربٍ 

 .تمويل هذا الكفا. ودعمه -
 .ة عالية الكلفةة لوجستي  وبنى قتالي   مقاتلينوجود  -
 .ة لتمرير السال. والتمويلسيطرة على منافذ حدودي   -

 
 الروسي  و  في المعركة وتعاظم القتل وكثافة التدخ ل اإليراني   بعد دخول الطيران األسدي   والسي ما، نتيجة ذلك

ز التدخ ل هذا على بعض الدول الخليجي   ادعم   ل الغربي  ة التدخ  للنظام مقابل محدودي   ادعم    ةللقوى المقاتلة، وترك 
 وعلى تركيا:

 .وتقل ص مساحات عمله الحراك المدني   تراجع -
 .اإلسالموي   تصاعد الخطاب التعبوي   -
 .استبدال السياسة بالحرب وبمحاولة الثأر من النظام -
ة، بي  ة وتدف ق مقاتلي حزب هللا وميليشيات العراق المذهلمجازر النظام الطائفي   كنتيجةٍ  تفاقم المعطى الطائفي   -

 .مضاد ٍ  عنفٍ ات العنف والرد  عليه بولدينامي   لتنامي الخطاب السلفي   اأيض   وكنتيجةٍ 
لت ة لتراجع العالقة بين األطر السياسي   -  .والقوى المقاتلة على األرض (2111)عام لمعارضة أو للثورة التي تشك 
 .ين محل ي ينعسكري   وقادةٍ  بروز أمراء حربٍ  -
 وبحث الداعمين عن موالين، (2113)عام ابتداء  من  نحو اإلطار اإلقليمي   خروج المعركة من إطارها الوطني   -

سوى لجهة  يرٍ كب معارضٍ  فصيلٍ  تجاه داعميه من أي   ة  أكثر استقاللي   ال شركاء أو حلفاء )وليس النظام األسدي  
 ة(.ة التدميري  امتالكه جهاز الدولة والقدرة الحربي  
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ل األجسام الكونفديرالي   -  ةٍ قليمي  إ لى تجم ع قوى محسوب معظمها على أطرافٍ إ"للمعارضة والثورة" )االئتالف(  ةتحو 
ل اإلطار المعارض الداخلي  اغالب   ومتنافسةٍ  داعمةٍ   ياسي ٍ س يبحث عن دورٍ  لى جسمٍ إ)هيئة التنسيق(  ، وتحو 

صفهما عدوان ين بو  واإليراني   لى الدورين الروسي  إوال ينظر  ،لنظام والذين يقاتلونهبين ا بعيدٍ  لى حدٍ  إيساوي 
 خارجي ين.

لهة اوي  يالكيمسي ما بعد جريمة النظام الو ، تدويل الوضع السوري   - وتحديد مواقع  ،ةٍ دولي   ة عالقاتٍ قضي   إلى وتحو 
 ة.وتوازنات قوى عالمي  

ل الروسي   - ل جزءٍ  التدخ  ط وموقعٍ  ةٍ روسي   لى محمي ةٍ إ ةمن سوري المباشر وتحو   .لموسكو في البحر المتوس 
 

لها عش وتمد  صعود النصرة والموقف الملتبس والصعب منها، ثم بروز دا  إن   :اوينبغي القول هنا أيض   دها وتحو 
ة، وعق دا المواقف ة والميداني  ات السياسي  في الصراع على سوريا )والعراق(، فاقما من األعباء والمسؤولي   رئيسةٍ  لى قو ةٍ إ

 ة لتبرير التقاعس(.ائعي  في ما خص  داعش )بمعزل عن الذر  والسي ما، ة تجاه الشأن السوري  الدولي  

ا. وتتحم ل يحول دون تفاقمه ة لم ُتعالج أو ُتقارب منذ البداية على نحوٍ إن المسألة الكردي   :اويبنغي القول أيض  
ا جانب   ةٌ سالمي  ى إة، وتتحم ل قو  من المسؤولي   اة عند بعض األطراف المعارضة جانب  موروثات اللغة والمقاربة السياسي  
 PYDلـال حزب تحم  . ويشديدةٍ  بريبةٍ  ة في الشمال السوري  ة الكردي  لى مناطق األكثري  إآخر، وكذا تركيا التي نظرت 

ا ويفرضها بمفرده( ة )كما يراهته الكردي  وشأن قضي   ة إليثاره منذ البداية شأنه الخاص  من المسؤولي   اكبير   ابدوره قسم  
 رى، على األقل  ة الكبين بالمعركة السوري  من األكراد فبدوا غير معني   في ذلك قسمٌ . ووااله العام   على الشأن السوري  

لت مس. (2112)عام بعد    بعالقاتٍ مستقال   احين أصبح العب   (2114)عام ة األولى بعد لى المسؤولي  إؤولي ته وتحو 
 يوظ ف نفسه بناء  عليها لتوسيع نفوذه وتهجير من ال يواليه في مناطق النفوذ تلك. ةٍ دولي  

  :في الخالصة

امها ئة بأجسوالمعارضة الناش ،لتعامل مع حجم التبد الت وسرعتهاعلى ا المعارضات القديمة لم تكن قادرة   -
ل الفعالي   (2111)عام الالحقة على   القرار. ةة الالزمة واستقاللي  والمصداقي  ة لم تتمك ن من القيادة ولم تحص 

 .لى جانبه أصال  إمن العنف ال سياسة سهلة تحته أو حجم  -
 ن  أ شديدة التعقيد لم تفهم فصائل المعارضة جميعها عمق تعقيدها، وغير صحيحٍ  في لحظةٍ  ةٌ دولي   عالقاتٌ  -

لت تدريجي  ، (2111)عام  معالمها كانت قائمة   ولم تت ضح  (2112)مال في أيلول وبدأت باالكت ابل هي تشك 
ياتها إال   اتمام    .(2113) في أيلول مؤد 

 .لسعودي  ا ين بسبب توقيت ثورتهم وترافقها مع تفاقم الصراع اإليراني  أثقل على السوري   معق دٌ  وضع إقليمي   -
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 ما يفيد السعي إليه اليوم من جديد:

 ة وأفقها.ة السوري  تعريف القضي  ويعيد  ،ينيجعل المقاتلين مع السياسي   بناء جسمٍ  -
 شرط انعقاده سقوط األسد. ،اسوري   اوطني   ابلورة الموقف من داعش بوصفه إجماع   -
 ال مركزي  من نظامٍ لمعالجتهما ض والبحث في تصو راتٍ  ،اي  ة( جد  ة الكردي  ة )العربي  ة والقومي  طر. المسألتين الطائفي   -

الستسالم ، من دون اعلى التمثيل النسبي   قائمٍ  نتخابي ٍ ا وفق نظامٍ  اب( أوأو وفق نظام المجلسين )شيوخ ونو  
ة العلمنة اللبناني   لهما بوصفهما "أزلي ين" )الفخ   (، ومن دون المكابرة ونفي وجودهما أو رفض التعامل معهما بحج 

 ة السابقة(.)على الطريقة البعثي  
ركاء في والتعامل معهم بوصفهم ش ،ماتهم لإلبادةي سوريا الذين تعر ضت مخي  من فلسطيني   واضحٍ  طر. موقفٍ  -

 مفهومة. ةٍ وعي  وموض ةٍ ذاتي   اتٍ وخصوصي   اتٍ و وفق أولوي  ة، ولة المستقبلي  معركة الحر يات وفي المسألة المواطني  
 : ما يمكن التنازل عنه وما ال يمكن، وحشد الطاقات على هذين األساسين.ةٍ تفاوضي   اتٍ تحديد أولوي   -
وق لة هي  ،ومتحر كةٍ  ومتضاربةٍ  متشابكةٍ  اتٍ ها جملة مصالح وأولوي  ة على أساس أن  العالقات الدولي  لى إالنظر  -

 الوعود أو الصيغ المطروحة. لكل   وعن بدائل   مكانٍ  في كل    الثوابت فيها، والبحث عن تحالفاتٍ 
عالية  ة  احي  كف ة  مهم   اوالعالم دوري  ين واعتبار مخاطبة السوري   واضحةٍ  واعتماد مصطلحاتٍ  إعالمي ٍ  بلورة خطابٍ  -

 ة.األهمي  
والبحث في  ،ة وجرائم الحرب التي ارتكبها النظاماإلنساني   ات الجرائم ضد  ين متابعة ملف  ين وقانوني  تكليف حقوقي   -

ل سوري ،شديد الصعوبةمعه  سياسي ٍ  تطبيعٍ  سبل مقاضاة المسؤولين عنها لجعل أي    لى أرض إ ةولمنع تحو 
 للقتلة. حصانةٍ 
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 معالم أساسيّة لمشهد المعارضة السياسيّة السوريّة خالل الثورة

 طارق أحمد

 

د بالمعارضة ة خالل الثورة. ونقصة السوري  ة  من مشهد المعارضة السياسي  ترصد هذه الورقة زوايا تراها مفصلي   
، ثم في ٍة في المجلس الوطني  ة، سوري  االئتالف الوطني  لقوى الثورة والمعارضة ال هنا جسمها األساسي  الذي تمث ل لمد 

ة. ة والخدمي  يمي  ة والتعلالصحي   ؛ةة المؤقتة، دون مالمحها التنفيذي  ٍة من عمل الحكومة السوري  سياسي    إلى مالمح  وصوال  
ة الكاتب متابعة وتيار بناء الدولة، لعدم يخرج عن إطار اشتغال هذه الورقة، إذن، كل  من هيئة التنسيق الوطني  

ا ة  معترف  ٍة لم تمتلك في حقيقة األمر صفة  تمثيلي  الٍت سياسي  أو تكت   مسارهما، وكذلك محاوالٌت كثيرٌة إلنشاء أحزابٍ 
ابق، من ة، وفق التحديد الساالهتمام، حتى اآلن. ونتناول معالم المعارضة السوري   ة  تستحق  وال قاعدة  شعبي   ،بها

 المحاور التالية:

 عيوب  في التكوين

مين عدٌد كبيٌر من المعارضين، المقي« تنادى» ،ٍل سياسي ٍ ة واحتياجها إلى ممث  إثر انطالق الثورة السوري   
ثة  ا، والذين حازوا شعبي  خارج البالد أساس   عاتها، ة وتطل  ات معب رين عن الثور نتيجة تصد رهم الفضائي   ة  واسعة  ومحد 

ي   ،ل البالدوآخرون عددهم أقل  كانوا داخ  ة مع الورشة الساخنة في الخارج إلنشاء جسٍم سياسي ٍ وتواصلوا بأشكاٍل سر 
 ما م ن شريحتين فقط من هؤالء كان يجمعهم رباٌط سياسي   أن   ة. والحق  يناط به تمثيل الثورة وبناء عالقاتها الخارجي  

ا من ة، وقد نالت من النقد والتحليل ما يعفيندي  لو كتلة إعالن دمشق الذي ضم  بقايا األحزاب التقليقبل؛ وهما ممث  
ة. أم   فرد لها فقرةٌ لو جماعة اإلخوان المسلمين، التي ستُ التكرار، وممث   ة  من ا معظم من تبق ى فقد خرجوا فجأخاص 

 ة في الغرب، أو من هامٍش ما في عالم األعمال هنا وهناك، أو حتى من مجر د كتابة الشعرحياة الظل  األكاديمي  
وتعاطي الكحول، لتجد كل  هذه الخلطة غير المتجانسة من األشخاص غير المتعارفين من قبل، والمتنو عين إلى 

طي الموهبة، نفسها أمام استحقاقاٍت كبرى تتطل   درجةٍ  ، فكانت النتيجة اا ومنظ م  ا منسجم   جماعي  ب عمال  منهكة، ومتوس 
ا. وكل ما أتيح المجال ألحدهم كان يستعين بمعارفه الضي قة وتجاربه أن غن ى كل  منهم على لياله بالفعل ال مجاز  

ي البيع والشراء، ف بعضهم إلى شطارة ة، التي كان أرفعها الظهور في برنامج االتجاه المعاكس، وصوال  غير السياسي  
سهاب ثالٍث في ما يرى أن    .ه تحليلٌ ومهارة آخر في توزيع العطايا، وا 

ولة ومن ة الدا، كالموقف من هوي  الهدف العام ، وعدم االتفاق على شيٍء آخر تقريب   ومع وجود االتفاق على 
، وعدم انسجام طرائق العمل الشخصي  التسليح ومن التدخ   أن نتصو ر  ة؛ لناورقي   ةٍ داخلي   ة في ظل  أنظمةٍ ل الخارجي 

، ُيجرى كل  بضعة أشهٍر ويُ  ة مشهد أي  اجتماعٍ مدى هزلي   ٍة ائل هام  في مس نتظر منه أن يبت  لالئتالف الوطني 
 خالل يومين أو ثالثة.
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 ةكاريزميّ  اتغياب شخصيّ 

ي ن ا للخروج من حالة عدم التعا الزم  كهذه يكاد أن يكون شرط   اتظهور شخصي   يرى كاتب هذه السطور أن   
التي تنشدها  ةنظر الديمقراطي  ا من وجهة مثالي   التي ُتدخل الثوراُت الشعوب  ودول ها في معمعتها. ليس هذا الحل  

ٍة ب حو التها ه يبدو من "سنن" الشعوب في مراحل تة، لكن  ة ونصف الدكتاتوري  الفردي   أخطارالثورات، وهو محفوٌف بشد 
 العميقة.

اءل ناس الثورة لم تفرزها حتى اآلن. تف ، بل إن  اتة لم تفرز مثل هذه الشخصي  المعارضة السوري   أن   والحق   
 ال  ون ليس مؤه  السورب "أستاذ"ولكن  "،برهان غليون "وهتفوا باسم رئيسه األول  ،ند تشكيل المجلس الوطني  الثورة ع

ماٍت كا، أو  "معاذ الخطيب"لدور الزعيم. وجاء  عل ق بوضعي ته ها تتٍة سرعان ما تبي ن أن  يزمي  ر ل رئيٍس لالئتالف، بمقد 
دٌة حين يته التي بان أن  ا تنبع من شخصي  دمشقي  متحم س متوافق عليه( أكثر مم   )شيخ سن ي   تطل ب األمر ها مترد 

إلى درجٍة قد تبدو خرقاء حين يتط لب الوضع الروي ة، مع إغالق دائرة المستشارين على أهل الثقة « مقدامةٌ »الحزم و
 ة.ٍة( فطري  ٍة )دمشقي  وانكماٍش تجاه اآلخرين وميوٍل محلي  

 غير مكتملة، ةٌ كاريزمي   ارع زمنها المخيف في التهام من بدت عليه مالمحُ فقد تكف ل تس ،ا في مسار الثورةأم   
سواء بالقتل )زهران علوش، عبد القادر الصالح، أبو عبد هللا الحموي وبعض قادة وشرعي ي أحرار الشام(، أو 

 باالستهالك )عدنان العرعور، عبد الرزاق طالس، عبد الباسط الساروت، وكثيرون(.

 طالتداول المفر  

عة والمباشرة، السري« ةالديمقراطي  » بقصر عمر الثورة، وعلى معايير ا طويال  بناء  على التوق ع الذي ساد زمن   
ة رئاسة كلٍ  من المجلس الوطني  واالئتالف بأشهٍر قليلة، ولدورتين على األكثر. لن يستطيع أحٌد االعتراض  ُحد دت مد 

ة أشهرٍ ع كل ما مر تٌة في غرابة المشهد. فا هو زيادٌة كارثي  ليه عملي  ا، ولكن ما أد ت إعلى هذه الخيارات نظري   كان  ،د 
رات إلى درجٍة مريعٍة من حصول أي  تراكٍم في الخب ا حد  له، مم   اا جدد  ا للمعارضة، ونو اب  ا جديد  علينا أن نختار رئيس  

اٍت أو بنى مع عدم تنظيم أرشيف -باتجاٍه مختلفبحكم ميل كل  رئيٍس –ة ة الوليدة، وفي العالقات الدولي  السياسي  
سي    فإن   ،صال التبديل ربع السنوي  أو نصف السنوي  بما سبقه. وحتى في حال وجود بعض الوثائقٍة تضمن ات  مؤس 

الرئيس الجديد، المنهك بعد ليالي االنتخابات الطويلة وكواليسها، لن يجد الوقت الكافي لقراءتها بسبب ارتباطه في 
 «.ةمهاراته الفردي  »ٍة ينطلق إليها فور تعيينه دون أي  إعداٍد، سوى الب بجولة زياراٍت خارجي  الغ

هات من ات وخبة شخصي  يبدو من الغريب بالفعل هذا التباين الكبير بين نوعي   ،صلٍ وفي سياٍق مت    رات وتوج 
اذ الجامعي  ، األست"برهان غليون ـ "يادة بتول وا رئاسة المعارضة )المجلس الوطني  ثم االئتالف(. فقد بدأت هذه الق

ر المرموق، لتنتقل إلى  ، "جورج صبرا"ا، فإلى ، المعارض الكردي  واألستاذ الجامعي  أيض  "عبد الباسط سيدا"والمفك 
( من منبٍت االمكتب السياسي  )حزب الشعب الحق  –المعل م والمعارض القديم في صفوف الحزب الشيوعي  السوري  
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، فإ ح  "أحمد الجربا"الشم ري « الشيخ»مع نشأة االئتالف، ثم إلى  "معاذ الخطيب"لى الشيخ المهندس مسيحي  مرش 
ى القادم من عمٍل ما في إحد "هادي البحرة"فإلى المهندس الدمشقي   ،ة التي دعمتها السعوديةالكتلة الديمقراطي  

ة، ثم  إلى   ابه إلى عائلةٍ ا النتسالتركية بعد أن غادر البالد يافع  ة الطبيب الذي يحمل الجنسي   "خالد خوجة"شركات جد 
ثة في لندن.، وريث إحدى الطبعات اإلخواني  "أنس العبدة"ا إلى ة، وأخير  إخواني    ة المحد 

 جماعة اإلخوان المسلمين

ة  مل ه يحتلكن  و  ،ينسب الكثيرون إلى الجماعة تهمة الهيمنة على المعارضة. في هذا الكالم الكثير من الصح 
فقد كان اإلخوان من أوائل من تنادى إلى تشكيل المجموعة األولى للمعارضة )جماعة إسطنبول( التي  ،ا أوسعشرح  

دةٍ  . فعل اإلخوان هذا عبر أذرع متعد  لها ممث   ،كانت نواة تشكيل المجلس الوطني  يم، ون عن التنظلون رسمي  أو 
تها المستقل  من ثم  و –ه ومجموعاٌت أخرى متفر عٌة عنه زعمت عدم انتمائها إلي كمجموعة  -ة من المقاعدطالبت بحص 

العمل الوطني  من أجل سورية )أحمد رمضان( وحركة العدالة والبناء )أنس العبدة(، باإلضافة إلى أعضاء أخفوا 
موا من مهاجرهم المختلفة إلى تركيا كممث   أو  تاٍت مدني ٍة في المغتربالين عن جمعي  انتماءهم إلى التنظيم وقد 

لى ا و كمستقلين. ويضاف إلى كل  هؤالء معارضون من الداخل سرعان ما انضم وا، إلى الحكومة المؤقتة أساس   ا 
ن لم يت ضح هل أصبحوا اآل ،ان يدورون في الفلك اإلخواني  سياسي  ا، مم  المجلس الوطني  واالئتالف أحيان   ن أعضاء وا 

 الدوران في طيفه.ة أم احتفظوا بوضعي   ،ين في التنظيمرسمي  

التعيينات التي  جاهة  في كثيٍر من األحيان، تستطيع تسيير األمور بات  هؤالء كتلة  وازنة ، ومخفي   شك ل كل   
حين لمناصب المعارضة المختلفة. ورك  ا، ولكن  تريد نسبي   ت هذه بها تستطيع أكثر إقصاء من ال تريده من المرش 

في سورية، منذ  ةة التقليدي  متبادٍل بين الجماعة وبين أطياف المعارضة العلماني   ة على وهٍم قديمٍ اإلخواني  « العصبة»
لون « األوتوماتيكي  »اإلخوان هم الخيار  أيام إعالن دمشق، مفاده أن   لجمهور العرب السن ة في البالد، الذين يشك 

ان، واألهم   (56-01%) لى لحاضنة الرئيسة للثورة. وبناء  عهذه الشريحة اآلن، أي العرب السن ة، هي ا أن   من السك 
مال بعض  -ببطٍء شديٍد ال ينسجم مع انهياره السريع على األرض معارضة الذي را. يتآكل في أوساط–هذا الوهم 

 ٍة أو من مجموعاتٍ اٍت فردي  هؤالء قادمون من خلفي   ما أن  السي  و أبرز وجوه المعارضة إلى التحالف مع اإلخوان، 
بة لإلخوان بينما بدت  ،صغيرةٍ  الجماعُة التنظيم  الوحيد  الوازن  والمتماسك. وهنا ال بد  أن نشير إلى السمعة المصاح 

، وصالٍت بة  بفضل التنظيم الكبيرة  لإلغاثة، وعالقاٍت متشع   ين، من امتالكهم موارد  في أذهان كثيٍر من العلماني   دولي 
 ه يحمل الكثير من المبالغات.ت أن  ا ثبرة  بمشايخ ومسؤولين في الخليج... إلخ، مم  مؤث  

ركود، ة االجتماعات المباشرة في سنوات العقود النفي الطويلة في بالٍد شديدة االختالف، وقل   كما تبي ن أن   
في  وأن   ،ةخو ة والبيعقد تركت أثرها في وحدة التنظيم وانسجامه، رغم محافظته على تماسكه الخارجي  بفعل األ

ين جيل ات، وبين جيل الوسط قليل العدد، وبي  ا بين شيوخها الذين خرجوا من البالد في الثمانين جيلي  الجماعة خلال  
ا بدء   منسجمةٍ  وغير ودرسوا وتعر ضوا لثقافاٍت متنو عةٍ  ،الشباب ومعظمهم من أبناء اإلخوان ولم يعرفوا سورية أصال  
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ه المناطقي  بين الحلبي  فيها اختالف   حدة وانتهاء  باليمن. كما أن  بالواليات المت   أثره بوضوٍ.  ين، بان  حموي  ين والا في التوج 
 في دعم األلوية المقاتلة، أو إنشائها من وراء ستار، خالل الثورة.

 اتمضي بعيدً « األرض»

ست المعارضة السياسي    لثورة، لهما هو حال الشهور األولى لين؛ أو  ا من معطيين أساسي  ة انطالق  ة السوري  تأس 
ين وري  تهدف إلى تحقيق الحر ية والكرامة والعدالة لعموم الس -اضطر ت إلى التسل ح–ٌة ٌة سلمي  ها انتفاضٌة شعبي  من أن  

ا المعطى الثاني فهو معايير المجتمع الدولي  التي تطلب من أي  معارضٍة جديرٍة باالعتبار والدعم دون تمييز، أم  
سات جراء المحاكمات العادلة ومنع االنتقام في المراحل  اإليمان  بحقوق اإلنسان، والحفاظ على مؤس  الدولة، وا 

ة، والقدرة على إدارة شؤون البالد والحيلولة دون انهيار وحدتها... إلخ. ونلحظ هنا بسهولٍة مدى تشابه االنتقالي  
، وقتها.  متطل بات كال المعطيين الداخلي  والخارجي 

، هو أن  هما تمادي إجرام النظام وتلك   ؛ينولكن ما جرى بعد ذلك، ولسببين مركزي    لثورة ا ؤ المجتمع الدولي 
 ا حركة  أخرى ربما تلعنحتى غدت أحيان   ،ا من الحاالت واألماكنا عن أهدافها األولى في كثيٍر جد  سارت بعيد  

« اجهاد  »صار  بل ،، ولم يعد التسل ح ضرورة  «الخالفة»ة لصالح أواخُرها بواكير ها؛ فتراجعت الطروحات الديمقراطي  
، وُسن ت السكاكين )العلوي  « ةالنصيري  » ا ابتداء  ضد  مفروض   ين( بوصفهم كذلك قبل أي  طغياٍن ذي ملمٍح طائفي 
، بعد أن ، وأصبحت العدالة االنتقالي  «الثأر»لساعة  ة أمارة  على تغريب من يطرحها أو على خنوثته على األقل 
 لداعشي  وحتى معظم مقاتليه.المشهد، من أقصاه ا« اآلساد»تصد ر 

ل بالطبع، نتيجة تكوين أفرادها    -ليلةومجموعاتها الق-لم يكن بإمكان المعارضة التساوق مع هذا التحو 
، ونتيجة  نها  احدة والدول الصديقة والعدو ة، مم  المجتمع الدولي  واألمم المت  « ثغور»على « مرابطتها»األصلي  ال يمك 

، وتفه م  « تجاوزات»ا منها تجاه ا اضطراري  تهاون   بل إن   ،كهذاٍل مريٍع من تبن ي تحو   ا منها لوجود ا مالجيش الحر 
ك  جبهة النصرة وشعبي    ين.حازمٍة في هذين الملف   ا ومطالبة  بمواقف  ا دولي  تها؛ أورثاها تشك 

ح هذا ضال تقوده. ات  ومن أين للمعارضة المواقف الحازمة وهي تلهث منذ قيامها وراء الشارع الثائر الذي  
ا يعني ا تبن ي الثورة وفق ما آلت إليه، بماشٍة رهيبين؛ فإم  وصارت المعارضة بين فك ي كم   ،ا للجميعاألمر سريع  
م  ة والطائفي  مزيج السلفي   صار جمهورها بين  ا والتيا الحفاظ على شعاراتها األولى المقبولة دولي  ة والتهاون في الدم، وا 
المعارضة وراء  سارت ،ا لم يكن هناك خيارٌ تناثر معظمها في المنافي ينشطون على الفيسبوك. ولم   ة  الثائرين أقلي  

ة التمثيل، سواء لدى شارع الثورة المقاتل في الداخل أو على طاوالت ا وسمها بعدم شرعي  االحتمال الثاني بالطبع، مم  
 التفاوض والحوار في الخارج.

لعربي  ا الشارع السن ي   ا انكشاف أن  ة أيض  رضة، ولكن من أعراضه الجانبي  هذا مأزٌق عام  وكبيٌر للمعا 
ا مع ا إخواني  دعم   تا عندما تتا. له الفرصة. فقد تعاملت كثيٌر من الكتائب واأللوية التي تلق  المفترض ليس إخواني  
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ر المش -البداية في-ٍة دون أي  والٍء مستدام، وحالت رغبة اإلخوان ٍة وقتي  هذا الدعم بانتهازي   هد، وعدم في عدم تصد 
 -ر منضبطةٍ ة المقبلة عن سلوكاته في ظل  حرٍب غيبسبب خوفهم من المساءلة القانوني  –تبن يهم لذراٍع عسكريٍ  واضٍح 

. ة التي صارت وحدها محل  دون أن يكون لهم صوٌت بين األصوات العسكري    االستماع الجاد 

د أن صار وراءنا إلى حدٍ  ما، بع ،الشقاق بين المعارضة والفصائل المقاتلة هذا المشهد القاتم عن غير أن   
ت بالسيطرة الطارئة ال يكفي لتحصيل الدعم المادي  الهائل المطلوب، أو الدعم االعتداد المؤق   أيقنت األخيرة أن  

ية المختلفة السياسي  الذي يحول دون إدراجها في خانة اإلرهاب وتلق   ست هذه بعد ذلك مباشرة . في الضربات الجو  أس 
، ومن جهته نشطت الهيئة السياسي   ،ة  سياسي   الفصائل مكاتب    ةوراحت تتباعد عن ذروة رفض معايير المجتمع الدولي 

صدار البيانات المشتركة. ومن نتائج ذلك ا في التواصل المستمر  مع ممث  ر  في االئتالف مؤخ   لي هذه الفصائل وا 
بير ك ، رئيس المكتب السياسي  لجيش اإلسالم، منصب  "محمد علوش"تشكيل هيئة المفاوضات العليا التي يشغل 

ل إلى الهدنة الجارية حالي    افقة كل   ا من طرف المعارضة، بمو ا، والمنضبطة نسبي  المفاوضين فيها. وكذلك التوص 
ن رفضتها نظري  التي التزمت بالهدنة عملي  -الفصائل باستثناء جبهة النصرة  وداعش غير  -كبيرةا، ولهذا داللته الا وا 

 المدعو ة إلى العشاء.

 كتل  غير معّبرة

، تنتظم كل  مجموعٍة من الممث    ة، بمن في لي  ٍة أو عملين في كتلٍة نظري  وفق النظام الداخلي  لالئتالف الوطني 
بغي حتى لو عملوا فرادى داخل االئتالف وخارجه. وين« ةات الوطني  الشخصي  »ين الذين تنظمهم تسمية ك المستقل  ذل

تها من المقاة عندما حد دت الترسيمة النظري  أن نشير هنا إلى أربع كتٍل بدت شديدة األهمي   عد، قبل ة لالئتالف حص 
لت إلى تراجيكوميديا سياسي    ا، وهي:ة عملي  انتخاب األعضاء، ثم تحو 

ل من تكوين االئتالف باسمه الر : وكان المفروض أن يتكف ل ممث  كتلة الحراك الثوري   - : لوه بتحقيق الشق  األو  سمي 
لها، وهو ما ة لشيوخ المعارضة وكهو ة التقليدي  ا لسيطرة العقلي  ، درء  «االئتالف الوطني  لقوى الثورة والمعارضة»

 . اعوا لي الحراك الثوري  لم يتصر فوا ككتلٍة ولو لم رٍة واحدة، بل ضممث   ولكن المؤسف أن  ات هم به المجلس الوطني 
 ةفرادى في أروقة االئتالف وبين كتله المحن كة في مهارات الكواليس، وغاب عن الكثير منهم مدى جسامة المهم  

دة التي قدموا منها، قبين عن رفاقهم على األر لين محلي  وا ممث  فظل   ،ة العام ة المنوطة بهمالوطني   ل أن ض المحد 
وتستهلكهم نشاطاٌت قليلة الجدوى، أو غير مجديٍة على اإلطالق، ويفقدوا حتى تمثيلهم  ،تغويهم إسطنبول

.  المحلي 
ة، كنظام حكٍم محليٍ  محدود كانت تجربة المجالس المحلي   ،عند تشكيل االئتالف :ةكتلة المجالس المحليّ  -

رة( على يد  -ة  وضروري  –واعدة  ، قد بدت االجغرافي في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام )المناطق المحر 
ص لها في الترسيمة النظري  الجيش الحر  والمقاتلين المحلي   ا بعدد مقعد   (14)ة لالئتالف ين. ولذلك ُخص 

 ،وقتها المدعوم قط ري  ، ا"مصطفى الصب اغ"ة. ولكن تفر د رجل األعمال السوري  المعارض المحافظات السوري  
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لتها بتجربة المجالس الا مجر د أوراٍق انتخابي  جعلها تقريب   ،لي هذه الكتلةباختيار ممث   ة في محلي  ٍة في يده، ص 
 محافظاتها واهيٌة وتخضع لمنافسٍة شديدة.

أنحاء سورية،  في: أنشئت هيئة األركان لتكون المظل ة العليا لفصائل الجيش الحر  المقاتلة كتلة هيئة األركان -
ون، بهدف تنسيق الدعم وتوزيعه ووضع اٌط منشق  ة للمحافظات، ويقودها ضب  عبر المجالس العسكري  

لت األركان إلى ممرٍ  روتينيٍ  للدعم ال يحوز أي  سلطٍة على المجالس ا عملي  ات والخطط. أم  ستراتيجي  اإل ا فتحو 
، وكادت هعلى الفصائل. إلى أن تراجع دور الجيش الحر  كل   ا، والتي ال تحوز سلطة  كافية  التابعة له اسمي  

تالف لوها في االئٍة، وصار ممث  ة للمحافظات أن تنقرض، ولم يعد لهيئة األركان أي  أهمي  المجالس العسكري  
أحمد "ٍع معلٍن بين صرا  ة. وقد كانت هذه الكتلة محل   في المواسم االنتخابي  ال يأبه لهم أحٌد إال   ،معل قين في الهواء
د  ،ان رئاسته االئتالفإب   "أحمد الجربا"تة القريب من اإلخوان، وبين ، رئيس الحكومة المؤق  "طعمة الخضر وتجد 

 واإلخوان. "هادي البحرة"الصراع بين خلفه 
لت من معظم األحزاب الكالكرديّ  كتلة المجلس الوطنيّ  - ة في ردي  : وكان المناط بها تمثيل األكراد، وقد تشك 

هذه األحزاب مجتمعة  في التأثير على  ه يفوق كل  ، الذي أثبت أن  PYDحاد الديمقراطي  عدا حزب االت   ،سورية
ن بوسائل  األرض التي تقطنها غالبي   تنسيق مع ٍة تتضم ن التجنيد اإلجباري  والٍة وانتهازي  قمعي   ٌة من األكراد، وا 

ة، الكردي   ةة السكاني  إدارات حكٍم ذاتيٍ  في مناطق األغلبي   -هو معروفٌ  كما–النظام وروسيا. وقد أقام هذا الحزب 
  منللبالد بدال  « ةة السوري  الجمهوري  »ة في االئتالف لتبن ي اسم ا فيما تناضل الكتلة الكردي  ا بعيد  وسار شوط  

ة والعجز القومي   ةاون في القضي  حاد الديمقراطي  بالتههامات حزب االت  ، وتالحقها ات  «ةة السوري  ة العربي  الجمهوري  »
 والتره ل وضعف التمثيل.

 ةة السوريّ استعصاء القضيّ 

يها ة، والمجال واسٌع للزيادة علٍة في المعارضة السوري  ٍة أساسي  ذكرنا أعاله بعض ما نراه من عيوٍب ذاتي   
هذه المعارضة  «محاكمة»عند  ة  ينبغي أن توضع نصب األعينة  مركزي  حقيقة  موضوعي   واالستفاضة فيها، غير أن  

 ة أكبر منها بكثير.المسألة السوري   ا، وهو أن  ما أخالقي  ا، ورب  سياسي  

ر المصاد استعراض   ا، ولكن  من غير المعروف ما كانت ستؤول إليه األمور لو كان أداء المعارضة مختلف  
ل الحكم بشكٍل ة حو فاف معظم الطائفة العلوي  : التة الثابتة لالستعصاء السوري  كفيٌل برؤيٍة أكثر عدال  األساسي  

لمتوق عة للنزعات اليقظة غير ا ،ة الصريحة للنظامالدعم اإليراني  الواسع وعبر الميليشيات الطائفي   ،عسكريٍ  انتحاري  
ٍة ٍة جهادي  في  ظهور طفرٍة سل ،ةأو جهادي   ةٍ ة في الداخل بأشكاٍل ثأري  ة السن ي  انفجار المظلومي   ،ةة الروسي  اإلمبراطوري  

ة غير المتوق ع وحاجة األعداد  ،ينا ولجمها حلفاءها اإلقليمي  انكفاء إدارة أوباما خارجي   ،مفاجئٍة )داعش( طول المد 
هشاشة  ،ضخمٍة ال تقوم بها مساعدات األصدقاء الشهداء والمعتقلين إلى موارد   أسرالهائلة من النازحين والمصابين و 

تعر ض البنى  ،االفتقار إلى الكوادر في معظم االختصاصات ،ة في المجتمع السوري  والثقافة الديمقراطي  ة البنية المدني  
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سة حديث  ة األصلي  التحتي   رة والمؤس  ين وري  ة القيام بإغاثة وتعليم وخدمات مئات ألوف السمسؤولي   ،ا للتدمير المتكر 
ا اسة االئتالف، مرور  ٍة وحتى رئعلى التمثيل، من أصغر تنسيقي  ين والتنازع المستمر  النزوع الفردي  للسوري   ،لسنوات

 ة والفصائل.بالمنظ مات والمجالس المحلي  
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 الجولة األولى
 

لحوار نختار اليوم لحلقتنا ا، باسم المركز أرح ب باألصدقاء المشاركين. مساء الخير: يوسف فخر الدين
تبادل ، وهو ما يتيحه العدد القليل للمشاركين، بحيث ن)أقل اهتماما  بموضوع الوقت من المعتاد في ورشاتنا( المفتو.

 الرأي، ونناقش وجهات نظرنا. وسنعمل، أنا وزميلي طارق عزيزة، على تحفيز الحوار. 

 لٍ بشك ،منها كل   وصف والتي ،من راتب وزياد وطارق  كل ٍ من مة الثالث المقد   لألوراق يتءخالل قرا 
انت ك (ورقته توصياتٍ  فيضاف ماجد قد أزياد  ها )مع مالحظة أنمن مشكالت اجانب  واقع المعارضة و  ،فٍ مكث  

 تتداعى في ذهني األسئلة الحرجة التي رافقتني طوال زمن الصراع الجاري. 

ٍر كبيٍر وتسب بت بضر ، الدولي   ة عن قراءة الواقع السياسي  المعارضة السوري   عجزت ،خالل خمس سنواتٍ ف
، والقطاعات مع المطالب على المجت سلطة األسداالجتماعي ة المشاركة به والمؤي دة له. فإذا كانت حرب  للحراك الثوري 

 ةسلبي  الة قليمي  اإلة و دولي  الداخالت بالديمقراطي ة والمشاركة السياسي ة من طبيعتها االستبدادي ة القهري ة االستثنائي ة، والت
ر ة تحتاج، أكثر من العاملين السابقين، إلى المزيد من الضاالمعارضة  فإن  فاعلي ة، عب رت عن مصالح أصحابها

 البحث. 

ى دل ةٍ وري  ث بمراحل   ةٍ وثوري   ةٍ سياسي   كما عهدنا بتجارب   ن تظهر،أحصل دون ومنه أن  واقع المعارضة هذا  
ن أ تستطيع ال -اغالب  –قوى  ا؛إيجابي   اونموذج   على يمينها، تحمل مثاال  أو على يسار المعارضة ، قوى أخرى،  شعوبٍ 

اه قراءة جعلى المعارضة التي تقود الحراك بات   ل حالة ضغطٍ ها تشك  تقود الحراك، بسبب التعقيدات الكثيرة، إال أن  
  .أفضلوسلوك سياسي ين 

ذا كنت تت   الوضع ت إلى هذا القصور بعاقت، وأد  أ سباب التي هي األ فما ،فق معهما رأيكم بهذا التقييم، وا 
 ؟السوري  

 

يوسف،  لهيقو  مم ا من الممكن مالمسة شيءٍ  ،ظاهرة الربيع العربي   كل   في ه ن  إأقول  بداية  :  شعبو برات
ن أندما نريد ع دينا مشكلةٌ لنحن ومشكالتها،  خطائهاأالمعارضة و  أزمةا عن بعيد   . اآلن،ة  وصفي   نحن نكتب كتابة  ف

لت في ذهنة الثورة الفرنسي  برى مثل كُ  مع ثوراتٍ  ، وكثير ا ما تم ت المقارنة،نقارن  ر من الشباب المتابعين الكثي التي شك 
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ة أو التعث ر والتعر جات... الخ، عند المقارنة يجري ة من حيث الدموي  سواء  مرجعي ا، إطار ا فينوالمثق    أو طول المد 
عالقات و الذي ه ،سوف يولد اجنين   هكان يوجد ما يمكن اعتبار  ه في المجتمع الفرنسي  ن  أ، مهم ٍ  مرٍ أعن التغافل 

 بوالدةٍ  ىنتهالفرنسي  ا ، وهناك ضروراٌت للوالدة، وأن  النزيفبجنينٍ  حامال   اهناك مجتمع   ن  إ أية، سمالي  أنتاج الر اإل
للى إالثورات التي قادت وأمثاله من ة، فعلي    .سمالي  أالر  التحو 

ر، لكن يد التحر  ير  ، مهاٌن، مقموٌع... الخ،مظلومٌ  شعبٌ ينا لدبمعنى نحن  ؛مر مفتقدٌ األهذا  ،ظاهرة الربيع العربي  في 
ال  ،اصادي  في المجتمع اقت ةالسائدالعالقات ومن حيث نمط  الطبقي   التكوينمن حيث  ،ال يوجد في المجتمع العربي  

الربيع  هشهد لذياالنزيف  لذا ،ديمقراطي ٍ  لى نظامٍ إ مستبد ٍ  من نظامٍ  النقلة بالضرورة ي يقتضيذيوجد هذا الجنين ال
ا واردٌ  العربي    .اعقيم   ان يكون نزيف  أ جد 

حكم لل -ام بشكلٍ -حاملة التي يفترض أن تكون  اتها هي الطبقن  أافترضنا  اذإ ،ةات العربي  البرجوازي  
 شكال حكمٍ أ ن تتعايش معهذا ال ينفي أن ها يمكن أا يض  أو  ،وتعايشت مع االستبداد ،ن تتعايشأيمكن  ،ديمقراطي  ال
أو مع الثورة  نقسمةٌ ات موبالتالي البرجوازي   ا.ن يكون نمط الحكم ديمقراطي  أبالضرورة  ها ال تتطل بلكن  ، اكثر انفتاح  أ

ها بمقتضى الحالة ترتيب عالقاتالبرجوازي ة تعيد  ديمقراطي ٍ  حكمٍ  نظامسيس أت م  تنجحت الثورة و  فيما لو .الثورة ضد  
ة الفشل مكاني  إاس سأري هو هذا بتصو   .ةة العربي  للبرجوازي   احيوي  كم الديموقراطي  ال يشك ل مطلب ا نظام الح .الجديدة

 .و الربيع العربي  أ العربي   نهوض الديمقراطي  الفي 

ل شك  ع دول العالم، بما يض  وتو  موضوع المجتمع الدولي   هناكجاه الظاهر، ا بات  يض  أ صعدنا درجة   اذإ ،ناآل
ن ما ضد  العالم، وت رٍ حركة تحر   ي  أتجعل  ،حدة  او  ة  عالمي   دولة   ٍر ليس فقط ضد  النظام المحلي  وا  ف تكاتهي حركة تحر 

التهميش  من عانتة الثورة السوري  ف .مختلفةٍ  ن كان بطرقٍ ا  و  والتخل ص منها، دول العالم لقمع وتهميش هذه الحركة
" لنظام وعلى يد داعميهااعلى يد  حسب ب فٍ طر  كل   ،ة قد تكون مختلفة  لي  اآل .أو ما سم ي "أصدقاء الشعب السوري 

 هاكما يريد ،ةال تريد الثورة السوري   ،ةللثورة السوري   "الداعمة" أن  الدول المؤد ى واحٌد، ولكن   ،موقعه في الموضوع
، والدول األالنظام ولكن  ،يستمر   نالسوري  ألنظام لال تريد خرى . النظام يريد أن يستمر  ويقمع الثورة لكي يستمر 
 لتين.الحافي الثورة   يقتلا يض  أوهذا  ٍذ،وتعزيز نفو  ة استثمارٍ لوسيالسوري ة ن تصبح الثوره أتريد 

ا و صعدنا أسواء نظرنا في العمق  ذا و  .لة الفشمكاني  إلس به أال ب اساس  أهناك  ن  أسنالحظ  ،درجة  أيض   ا 
 ة.المعارضة السوري   ومشكالتخطاء أالذي هو  نالى موضوعإصل نلى السطح سإصعدنا 
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ماته، كل   بة الفشل مكاني  إتي المعارضة لكي تمنح أت بعد كل   تلك األسس، إلى غيره مم ا  من سوء التنظيم مقو 
تكن في م لالسوري ة المشكلة عند المعارضة  ن  إ ،وجهة نظري من ولكن ُكتب فيه الكثير ولم يعد خافي ا على أحد. 

 ن  ت أليع، المشكلة كانت في التشت  ظالمؤسف والف سالمي  ين واالنزالق اإلي  ادهم عن الجتكل  أولن  ،السياسي   الخط   
قول تو  ،يرانا  يا و روس تهاترفع راي صبح هناك هيئة تنسيقٍ أو بحسب الوالءات اإلقليمي ة،  صبحت منقسمة  أالمعارضة 

 المعارضة وحدة على تانيران حريصا  روسيا و  ن  ليس أل المعارضة، ل كل  االئتالف ال يشك  المجلس الوطني  أو  ن  إ
ةٍ  ن ما كحج  الدولي ة التي حاول أنصار المجلس واالئتالف منحه ة مصداقي  اللضرب  أو التمثيل األوسع للمعارضة، وا 

 إي اها.

ل الوزن يش ةلسوري  في المعارضة ا مهم ٍ  مركز ثقلٍ  من إيجادين ن السوري  تمك   هو عدم ،ييأالموضوع بر  ك 
لت منظ مة التحرير أو فتح ضمن منظ مة التحرير في الحالة الفلسطيني ة، هذا األمر مفتقٌد،  األساسي  لها، كما شك 

ة حة العسكري  جنالمشكلة الكبرى التي هي نشوء األ تضيفأ ،ااني  ثو للمعارضة، ة عدم الوحدة التنظيمي  المسألة هنا 
 .ةٍ حقيقي  مسخرٍة  لىإ حالت الجسم السياسي  أوالتي  ،ا عن سيطرة الجسم السياسي  والخارجة تمام  ة والفصائل الالمتناهي  

الدخول ب هسمح للم يُ إذ  إلى مناطق سيطرة المعارضة، لم يستطع الدخول ةتالحكومة المؤق   رئيس ن  أن نذكر أكفي ي
 . معتدال   تعتبر فصيال   يفترض أن هاالتي  الشامي ةالجبهة  قبل من

، المعارضة بالتالي، هذه  لها  م يبق  لالتي يفترض أن ها اعتبرت في وقٍت ما الممث ل الوحيد للشعب السوري  
على  ائمة  صبحت قأ ة.مصداقي   حتىفي الداخل وال ثقة وال احترام وال  تمثيل، ال الدعم الدولي  بعض  ى سو  من وزنٍ 
، ه اليد، باعتبارها قف از ا في هذيريد هذه المعارضة ،مريكي  واأل خليجي  ال والمقصود ،الخارج ن  أوهي  ،واحدةٍ  دعامةٍ 
ا للثورة.و المعارضة  مه دت لفشل ثقال  وأكثر أهمي ة  كثر أ اسس  إن  هناك أقول أو  أعودولكن  ما وصلنا إليه. هذا  أيض 

 

لما، عنده التوق فيجب ن يمر أهناك  ن  أعتقد أ  :ماجد زياد   بلحظةٍ  ةٍ سوري   معارضةٍ م عن نا نتكل  ن  أهو  األو 
 معظم أعطاب أن  عتقد أ  .لنظام معارضٍ  سياسي ٍ  قيادة عملٍ  وأ كالسيكي ٍ  سياسي ٍ  لحظة عملٍ  توليس ،حظة ثورةٍ هي ل

، مختلفة اتٍ خلفي  ب مرتبط مرتبط بأعطابها السابقة،هر في بداية الثورة، ظكما  ،وتكوينها ،لثورةل سابقةٌ  المعارضة
دة، أو لها عالقٌة بنفوٍر شخصيٍ  أحيان ا، أو مرتبطة ب و لها عالقةٌ أ ،أيديولوجي ةكانت سواء  حالة بتجارب  سياسي ٍة محد 

و أ و هيئاتٍ أ حزابٍ أضمن  لعدم القدرة على التشك  و ، ممنظ   سياسي ٍ  القدرة على بلورة عملٍ عدم ة و الطوارىء السوري  
، من قبل اموجود   اواضح   اجيلي   اهناك انقطاع   أن  ، كما الناس التواصل معبيسمح  وعلني ٍ  صحي ٍ  بشكلٍ  حركاتٍ 



 واستعصاؤها السوريّة المعارضة إخفاقاتمركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة                                                             

   (20) 

في كان  الذي ،فينق  ثالموخطاب  اللقاءات والتوقيعات والبياناتو من خالل الندوات  "مشقربيع د"ي ظهر بما سم  و 
 ة،ن السياسالجديد البعيد ع السوري   وهو ليس بمتناول الجيل ،بجيلين قل  و على األأ نٍ معي   بجيلٍ  امرتبط   همعظم

لمعارضين ا ليها معظمإ ن يصلأليس بالضرورة  مكنةٍ أوب ،سبابٍ أة بالظلم لعد   اوشعور   ونقمة   اغضب   يراكمالذي و 
ن ما ، عن التقييمم نتكل   ن النح .تهم من عدمهاري  ذهتهم وجيم نزا يعن تق ين بمعزلٍ ي  الكالسيك قدراتهم عن  عام ٍ  شكلٍ بوا 
 .وخطابهمة حوالهم السياسي  أة و التنظيمي  

 ةوالطبقادي  واالقتص ذكره راتب لجهة التكوين االجتماعي  لذي إلى ا ضافة  إ ،ةعندما اندلعت الثورات العربي  
لمعظم  اجىءٍ مف الثورة اندلعت بشكلٍ  ،حاسمة   ادوار  أ ؤد يتوجميع العناصر التي  وبرجوازي ات المدنالوسطى العليا 

 بدأت بمناطق   .ين حجمها وحجم المشاركة فيهاعوالقليل منهم كانوا متوق   ،ن و المعارض مبما فيه ،اتين والسوري  السوري  
الفترة األولى  .مباشرٍ  ساهمت بعض المدن بها بشكلٍ و  ،ريافالضواحي وبعض األفي  ،ما لى حد ٍ إفي سوريا  ةٍ طرفي  
جان امات وتشكيل بعض اللالتظاهرات واالعتصمنا عن مرحلة ذ تكل  األولى، إشهر أ ةالخمسأو  ةربعاأل ،الثورة من
الفترة كانت  ، هذهدةموح   شعاراتٍ بمناطق في مختلف ال ةيوم جمع كل  تحر كات أصبحت حيث ، العمل التنسيقي   ءوبد

بعض  عبر وأة ي  عبر لجان التنسيق المحلا م  إ ،بديلةٍ  وحتى بداية تشكيل نخبٍ  ،لةٍ يبد ل نخبٍ يتشكتيح لت اجد   محدودة  
ظهر مع و التي بدأت تأالكتابة أو  اإلنسان،حقوق  مجالفي قبل الثورة  البارزة، التي كان بعضها ناشط اسماء األ

اضطر   مهوبعضأو ُقتل،  اعتقلمعظمهم  أكثر من منطقةٍ في و القامشلي و أ اداري ، فيالمظاهراتمن خالل الثورة 
 وبخطابٍ  جديدةٍ  هٍ لمعارضة بوجو ترفد ا ة  سياسي   بنية   ن تبني حولهاأ تستطيعكات للتحر   ةٌ قيادي   ل نخبةٌ لم تتشك  ف، للتخف ي
ن و شمهم  ساس ألوالذين هم با ،لذين ماتوا وقتلواوالناس ا ،الناس الذين يتظاهرون  هة تشبوبدينامي   جديدةٍ  وبلغةٍ  جديدٍ 

في  ةٍ ى تقليدي  لى بن  إانتمائهم  بسببهم ضد   ةهموج   ةٌ وطائفي   ،همضد   ةٌ اجتماعي   ةٌ ا هناك عنصري  حيان  أو  ،ااجتماعي  
 حاسم اه دور كان  اوالنظام طبع   ،حدث في تلك الفترة كثر من خللٍ أهناك . م االقتصادي  بالسل   ادني و لطبقاتٍ المجتمع أ

واين أ كان يمكنشخاص الذين وبعض األ هالوجو ستهداف المباشر لبعض االفي  صراع لى الإواالنتقال  ،دورهكذا  ؤد 
 النقاش كان ا.يمهمياليوم تقيصعب ن اهين وجاسبب ،بالطبع، ، والذي لهولىح بمرحلته األلكفا. المسل  او  عسكري  ال

 .ةدلي  لهذه الج قيمةٌ هناك  لم يعدو  ،ناصبح الموضوع خلفأواليوم  ،من عدمها ةالعسكر  ى حول جدو  اوقتها محتدم  

 ،ولىشهر األالقدرة على االستمرار مثل األعدم للنظام واحتالله ساحات المدن و  ري العنف الضا ن  أعتقد أ 
نظام  ههذا النظام يشب ن  بأ ،كثر من طرفٍ دى أل واضحٌ  هٌ كان هناك توج  أن ه  خروالسبب اآل ا،حاسم   اكانت سبب  

 همواجهتل هناك ضرورةٌ و  ،وال حتى مثل النظام المصري   وال يسقط مثل النظام التونسي   ،والقذافي ام حسينصد  
 ،ةقة الليبي  على الطري إم ا ،ما لٍ وتدخ   دولي ٍ  دعمٍ  ولى سيناريإ تؤد ين أمكن يهذه المواجهة  ن  أبالسال. على اعتبار 
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 وجود رقابةٍ  ل   في ظ من دون حدودٍ  مجازر   ذينف  ن أالنظام ال يستطيع  ن  إة، فعلى الطريقة الليبي   لم يكن اذإ وحتى
ة ، خاطئباٍت حسا تكان رب ما، كثر من حسابٍ أكان هناك  أي .ةبالثورات العربي   عالمي ٍ  اهتمامٍ  وجود ل   ظوفي  ،ةدولي  

 ااستاتيكي   اضع  و  هو ليسالذي  ،الوضع الدولي   ن  أ ان الحق  تبي  لكن ، خاطئة   بالتحديد ذلك الوقتفي كن ت ورب ما لم
حتى قبل  ،ةحل  مسا اليض  أو  ةطوارها السلمي  أتجاهها بجميع  ايجابي  إولم يكن لم يواكبها  ،ريتطو  بل يتحر ك و  اجامد  و 

 .رضعلى األ ة  عسكري   ة  كثر فعالي  ن األلمكو  إلى ا سالمي  ن اإلل المكو  ن يتحو  أين وقبل ي  لجهادا ظهور

 ةثوري   ظةٍ بلح سياسي ٍ  على قيادة عملٍ  وغير قادرةٍ  مةٍ وغير منظ   كانت موجودة   بين معارضةٍ قامت  الهو ة إذا  
تي من صلبها ومن مجتمعها أت ةٍ وجامع جديدةٍ  ةٍ قيادي   جتها لوجوهٍ وانطالق الثورة وحا (،2111)ذار آل لحظة مث

 ،لنظام دفعوا ثمن مواقفهما في سوريا ضد   ضارية   فين خاضوا تجارب  وبمثق   سابقةٍ  وبيئةٍ  ابقٍ س بجيلٍ  وترتبطوبيئتها، 
ا سمالهم الرمزي  أور  طور  ن  وأل ،ن تردمأي من جهة النظام منعها من العنف الضار  ن  أل ؛لم تردم هذه والهو ة .مهم  جد 

ت صبحأ ،االمعركة مع النظام عسكري   متتقد  ما كل  ا وطبع   ،كثر صعوبة  أح جعلها تصبح الكفا. المسل  لى إاالنتقال 
 تقليدي ين، ينسيكي  بمعظمهم كال بقواين الذين المعارضين السياسي  بين ة و ني  ة الميدابين القيادات العسكري   أوسعة و  اله
ناتٌ بهم  لم يدخل على النادي الخاص   و   ابالقرار وطبع   ار  لم يكن دورهم مؤث   نالذيفراد بعض األ إال   جديدةٌ  ةٌ ثوري   مكو 
يمكن م بعضه ،مراء حربٍ أعلى الدوام تنتج  والبنى الحربية ،لبنان في حربٍ  ة  سن (16)نا عشت أ .ةالعسكري  البنية ب
بكات رتبط بشخر ياآل هموبعض ،ةٍ عن قضي   وأ أن يدافع عن مبدأيريد  عنده نخوة،ابن حي  "قبضاي"ن يكون أ
 اورصاص   تبغ ا للمقاتلينا و وطعام   ة  لوجستي  أمور ا و  وتمويال   تنظيما  ب يتطل   . فالقتالأو يبحث عن توسيع نفوذه ،فاعٍ تان

م ويجذب إليه، بمعزل في أحيان كثيرة عن  تقديم ذلك بشكٍل أكبر، ومن يمكنه من الذخيرة  اوكم   لموافق ايتقد 
 .الديناميات السياسيةو 

على  ءٌ الياستشهدت  من العسكرة ولىألا األشهر إذا كانتف ا بالتأكيد.التمويل داخلي   ال يعودمن هنا و 
 األطرف بعض دخول الدول عرفت الفترة الالحقةفإن  تمد  المقاتلين بالذخيرة لبضعة أيام،للنظام  مستودعات ذخيرةٍ 

ور عبر من دون المر  رضعلى األين ي  عسكر ين قيادي  واختيار مجموعات و  العسكري  لتمويل والدعم ا الىة قليمي  اإل
 هلدي تكانما  فترةٍ أن ه في عتقد أ الذي ) المجلس الوطني  ب بدءا   تلتشك  قد التي كانت  السياسية معارضةالقنوات 

رات المتغي   ل   ظي فلت ءتضا سرعان ما عليه ماال  آ همبعضوضع و ، جديدةٍ  ر عن حالةٍ وعب   هخطابتشكيله و ب اتٌ يجابي  إ
ا جعل هذكل  و . ة  قوف  مبرأيي  تكن لم عٍة،توسكتى أي ذاالئتالف ال( وصوال  الى ن يستوعبهاألم يستطيع  ة التيالسريع

ة منما ب  ين ر رض غير معني  معظم الذين يقاتلون على األ ة وقدر  .ةوساط المعارضفي أنتج الخطاب الذي يُ  بأوجه عد 
وحتى  .محدودة يصارت بالتال وشكل الجبهات وأولوي اتها، ثير باختيار توقيت المعركةأعلى الت المعارضة السياسي ة
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وليس  ،دولي   احيان  أو  قليمي ٍ إ بسقفٍ ا دائم   امحكوم  هذا كان  ،طار الهجومي  حة المعارضة لإلنتقلت القوى المسل  عندما ا
ٍ  بسقفٍ  يران أيضا (. ةٍ سياسي   ادةٍ بقي خاص   سورية )تماما  كما كانت حال النظام مع روسيا وا 

جميع ف ي ة،من المسؤولمعارضٍة ا، وال أعفي أي  رضة صعب  انتاج المعإات جعلت شكالي  جميع هذه اإل ن  أتقد أع
ا ، ولكن السوري ين المعارضات لم تكن على مستوى تضحيات بسبب توقيت  ي  مقليواإل والعربي   الضغط الدولي  أيض 

هذا  ،قوى قي الثورات هو األبافي  سالمي  ن اإلالمكو   ن  أن  وبعد ما تبي   ،ة ثوراتٍ تى بعد عد  أي ذة الالثورة السوري  
إلى رجعوا و  ،في هذه المنطقة ة لدعم التغييربعض الدول الغربي  في  ة  موجود تكانالتي  ةف االندفاعخف   التوقيت
النهضة ك ،نيسالمي  اإل دفضل من احتماالت صعو أ واالستقرار رب ما يكون  االستبداداستمرار من أن   قديمةٍ  مقوالتٍ 

بعد صر مفي ة المضاد   ةثور لودعمت أنظمة خليجية ا، موراأل اختلطت . ثممصرفي خوان المسلمين اإلو تونس في 
قد  لف الناتوح فشلت التسوية في اليمن وتصاعد الصراع في ليبيا حيث كانو  ،البحرينقمع الحراك الثوري في 

 ا ضاعفبمالمنطقة في هجومها صع دت يران ا  و  ،سوريافي  اكثر استنفار  أجعل الروس  كل ذلك .عسكريا  تدخل 
ور المعارضة ديي أبر . المصيبةتزيد داعش لكي  جاءت ، ثمةهوال المذهبي  بما فيها األ في المنطقة،هوال جميعها األ
 فه أقربتوصيصبح أو ، ن يكون أا كان من الممكن مم   ة  همي  أ  قل  أ ،رات والظروفالمتغي   هذه جميعفي ضوء صبح أ

درة على دون القمن ولكن ، ومحاوالت شر. القضية السوريةالسفراء ب عالقةالو  اإلعالمي تمثيلالى الحديث عن ال
على تشكيل  رٌ ثيأولديها ت ،رضالجبهات على األ ر بما يخص  تقر   أصبحت الدول المانحة للسال. ألن  مور تعديل األ
كانت  تهاستقاللي  ا، كثرأة ي  عت االستقالليئة التنسيق التي اد  ه أي ،المعارضة فيخر اآل أما الطرف وكتله.االئتالف 

ة   لعالقة و األمصطلحات ان كان بإ ،ةالقضايا الخارجي   يخص   بمايشبه خطاب النظام  خطابها ال  و  أ ،ييأبر  هش 
 مول ،في سوريا ةجرامي  ة اإلالروسي   تالالتدخ  بإدانة  قط، فلم تقم الهيئة روسيامع بالعالقة  وأ عام ٍ  بشكلٍ  ةالممانعب
وكأن   فبدا راقي ة،الع ةشيات الشيعي  يليلم تدن حزب هللا والم ، كمايراني  اإل التدخ ل ها تجاهمن حاسمٍ  موقفٍ  أي   سمعن
 ؤالءوه ،ميركاأا و وفرنسوتركيا الخليج  أي ،النظام ن يقاتلو ذين ل  ينحصر بالدول الداعمة ل الذي تدين خارجي  الل تدخ  ال

هذا و . ةالعراقي  ة و ة اللبناني  يعي  شيات الشيلييران وروسيا والمإمن النظام تي أوال يقاس بالدعم الذي ي حدودٌ هم مدعم
 كثر قدرة  ألاو  مويال  كثر تاألو ا كثر تنظيم  ة األسالمي  القوى اإل ن  أ دفعه قدما   ،في صفوف المعارضة اضافي  إ ار  ت  تو خلق 

نا دخلنا ن  أتقد عأ و  ،المشهد العسكري   طليعة فيصبحت أ ،ض للموت اليومي  تتعر   معدمةٍ  بيئاتٍ في لى التعبئة ع
 عة صراعاتٍ ة مجمو على الساحة السوري   ترضوفُ  للصراع السوري   طار الوطني  اإل فيها يتراجع أبد امةٍ دو  مذذاك في 

محيطة ع الساحات الجميفي ل يتدخ   إذالماضي في سد حافظ األيقوم به كان  ماجدير بالمالحظة هنا أن و  .ةٍ خارجي  
ه ن  كأ ي  وجوههم ويظهر المجتمع السور  وُيخفيين ويمنع التعاطي بموضوع السوري   حجب الداخل السوري  لي سورياب
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 لٌ ن وتدخ  بموضوع لبنا لٌ وتدخ   سوريا هي حدودٌ  ن  أل تفصيلٍ هو مجر د  عنفٍ من  هعلييمارس  وكل  ما ،غير موجودٍ 
هذه األمور  ،مريكانواأل السوفييتبين  مع السعودية وصلةٌ  يران وحلفٌ إمع  وهي حلفٌ  ،بالموضوع الفلسطيني  

اانعكست  هاجميع ا المجتمع دورهب با تغي  يض  أو  ،ةٍ ة تستخدم سوريا كساحالخارجي  طراف صبحت جميع األأو  تمام 
باكر ا وخذلها من  متها تيت  ن  أل "ثورة يتيمة" تسميةى الثورة السورية طلقت علأجل هذا أل .مالهآعاته و بتطل   السوري  

عوا دعمها،   .لكل   أنواع التنكيل من أعدائهاوتعر ضت اد 

 

ومع  ةمع الثورة الفرنسي  المقارنة  -ها كافيةٌ ن  أر تصو  وأ-ت ثالتي حدنطلق من المقارنة أس :حمدأطارق  
 ،الجميع هيعرف ءٌ شي هناك أهدافها. نجازإة و الثورة السوري  أة ولماذا لم تستطع المعارضة السوري   ،ةالحالة الفلسطيني  

طلب من نجاز ما يُ إة الفلسطيني  و الحالة أة طالق الثورة الفرنسي  لم تستطع على اإل سنواتٍ  (5و أ 6)ه خالل ن  وهو أ
ة الثورة الفرنسي  ي فولكن ما حصل  .حدٍ أ نقوم بتبرئة ال  أعلى  ون فقت  منا ن  أ ال شك  دون تبرئة أحٍد، ف ه،نجاز إين السوري  

 ساسي  األ هج  نابليون وقمعه للتو في يد ة وبعد وقوع الثورة الفرنسي   ،ي العام  أفي الر  هائلةٍ  باتٍ ومن تقل   من مجازر  
 جه كل  فوقف في و  ةسن (26)عمر ب هخاأ القبيل، أرسلمن هذا  أو شيءٍ  ،تٍ مؤق   برلمانٍ  في مواجهةو  .الديمقراطي  

خالل  ئ اشي ان ينجزو أن و ر لماذا لم يستطع السوري  ن نفك  أيعني من المجحف  .عجائز التنوير والمعارضة والثقافة
 وقت ن  إ" ،قة  موف   ضربة  أحمد الجربا، وكانت  يوم ا ماالكلمة التي استخدمها وهي  علم ا أن  هذا الوقت، ،هذا الوقت

يل ال نستطيع ولكن بالتحل ه.وال يمكن تجاهل ،يومي ٍ  بشكلٍ  ومؤلمٌ  ،درجاتالبعد ى ألإ مؤلمٌ  مرٌ أهذا  ".ين من دمالسوري  
في  عالتي تشي -صة  رخي كانتالتي -ة الفردي  ببل  ا فقط،سياسي   ات  ليس تشت   ،تينلب الناس الذين كانوا مشت  ان نطأ

ن أا، قبل خالقي  أو  اوتفسدها روحي   ومباشرةٍ  ا،كثير   قةٍ ضي   عن مصالح   ثالتي جعلت الناس تبحو  ،اتالديكتاتوري   ظل   
 لى السياسة.إنصل 

 ا على هذا النمطيض  أ ة كانت معتادة  الشعوب العربي   أن    ننسىال  أل فض  أا نا دائم  أو  ا.رت كثير  ذ  تج لةٌ أهذه مس
ا أ طويلةٍ  لفترةٍ  هي فترة  ،اتوالحري   ةلي  ار بلينحو ال عاتٍ وتطل   حضارةٍ رائحة فيها  منا"شم"الفترة التي . ينيام العثماني  جد 

غير شاملة حتى للمدن  ة  ني  يمد ا كانت حركة  عموم   .ريافأو وجهاء أ بوجهاء مدنٍ  وهي مرتبطةٌ  ،سنواتٍ  (11)
ي تنسيقي ٍة أو فو أ مستشفى ميداني ٍ في و أ ةٍ غاثي  إ  مةٍ في منظ   أو عمل اصار ثائر   الذينسان اإل ،عام ٍ  بشكلٍ  .الكبرى 
هذا  ل   كمن  انطلق ،سياسي ٍ  عضو مكتبٍ  أو شرعي ا أو مير حربٍ أ أصبح أوسالم جيش اإلفي  أواالئتالف في 

 .كبيرة   ليست فترة   ،لم الشديدرغم األبهذا المعنى، و  سنواتٍ  خمسف .شيء كل   في ا جد   وخبراته فقيرةٌ  ،الدعس التاريخي  
ل لماذا أبمعنى نحن نس .و المنظمةأفتح  تأسيستاريخ  (1456ى لإ 1441) عام من استغرقتة فالحالة الفلسطيني  
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 نلك ،ا الموضوع مختلفٌ طبع   ئ ا.ن يفعلوا شيألم يستطيعوا  (.1463في عام )و كذا أا ذن كو لم يفعل الفلسطيني  
 .القضي ة الفلسطيني ة جاهبات   عربي   ا كان يوجد زخمٌ عموم  

ولكن  ،ةلحري  لى اإعون ين يتطل  السوري   ن  إ :انحن نقول دائم   ؛من انقسامات الداخل أتبد وجد انقساماتٌ توهنا  
لى من الداخل إاالنقسامات  أتبد .مؤسفٌ  مرٌ أوهذا  ،لى الحريةإع ال يتطل  من ن يسوري  من الهناك الحقيقة أن ه 
ٌة قصير  يي خمس سنواتٍ أنا بر أ .لى االنقسام العالمي  إة لى انقسامات الدول العربي  إقليم انقسامات اإل ن أريد أال ٌة. مد 

 هي قيم العالم. ةٍ وعدال عيش بكرامةٍ الالء الناس تجاه ؤ كت هالقيم التي حر   ؛اموضوعي   بل متفائلٌ  ني متفائلٌ ن  إقول أ

 شك  أنا أو  ،بللمستقفي اطول أ تفكيرٍ  تحتاج إلىهناك مسائل فالتفاصيل في  ذلك، أم ارى أنا أ ةٍ عام   رؤيةٍ ك
الدول جعلت  هذه ن  أا الشائع طبع   .ةة الداعمة للثورة السوري  قليمي  : دور الدول اإلوال  أ .تداول والشائع عنهاما يُ في 

 شك  أالحقيقة في  .السوري ة ةة والثوري  ي  ياسوالساحة السرض على األ ذٍ نفو  إيجادعملت على  أي ،وفصائل   لنفسها كتال  
من ) يةٍ من خالل رؤ فأقول الدول الداعمة للثورة  ، أم امر واضحٌ داعمة للنظام هذا األالدول بالنسبة لل .هذا الشيءفي 
في  طٍ متور   طرفٍ ك ةٍ كثير  حيانٍ في أف انت تتصر  دوٍل داعمٍة للثورة كالدول كهذه  ، باعتباري مقيم ا فيها( إن  تركيا

 .ما ه الدعم بحدودٍ م لن يقد  أ د هذا الحراك ومستعد  ه يؤي  ن  أ ولكن بمعنى ن يتراجع عنهأه يريد ن  بمعنى أ ال الموضوع،
كيل الكتل ت وتشءابشراء الوال ها مشغولةٌ ن  أ -مثال  -حدة لم تظهر السعودية وقطر والواليات المت   طويلةٍ  لفتراتٍ 

ببعض معها اون و التعأ ،االئتالففي  و رؤساء كتلٍ أ من كتلٍ  أحيان ا تيأا تكانت المبادرة سياسي   بمعنى ؛والفصائل
 .لالستزالم وشراء الوالءات لدرجة الكافيةى الإاهتمام المانحين  صلولكن لم ي ،المنح

 ن هناك اهتمامٌ يكلم  لكن ،خيرة والوضع الذي خرجوا منهبحكم التربية األ "ينزل ممست"ن و السوري  كان سف لأل
لت هناك معارضة سورية قبمريكان األبالنسبة إلى  .ةرض السوري  على األله  ةٍ قوي   قدمٍ  موطئ بإيجادمن الداعم 

 التٍ اتصا جهزةأوكانت ترسل  ،طن تتور  أمريكا ال تريد أل الناتو، و تدخ  من أجل  ،نحتى اآل (2111) ذيديهم منأ
 ا قامت بدعم فصيلٍ يض  أو  ،وفشلوا اشخص   (51)بت در  ف ،صغيرةٍ  قامت بدعم فصائل   النهايةوفي  ،ماتٍ وتدعم منظ  

ر ا  ذخأالذي  "سوريا الجديد شجي"ه ن  على أ اشخص   (36) من فصيل م  ثومن  ،شخصٍ  (311و أ 211) من مؤخ 
 .من داعش نفتالمعبر 

حسب السعودية يُ  .ةهمي  أ و  ثقلٍ  أو ذات ي ٍ ى جد  عليها بمعن   هناك فصائل محسوبةٌ لم تكن فتركيا أما بالنسبة ل
رادة إلا ن  وليس أل ،صل سلفي  سالم باألجيش اإل ن  أل نقاشٍ  حتاج إلىت لةٌ أهذه مسولكن   ،سالمعليها جيش اإل

في  .سالماإل كيف تتعامل مع جيش طال نعلم بالضب ة كدولةٍ والسعودي   ا،دومفي  ةٍ سلفي   ةٍ كتل بإنشاء تماة قالسعودي  
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ين النفوذ أ ا،بجر الرا.  "طيبترأ سه، " باجر ال أحمد ن  أل ا؛صبح سعودي  أاالئتالف  ن  إ :صبحنا نقولأ نةٍ معي   فترةٍ 
ناك يكون ه ،في حال خسرتو  ه؟جلأو تحارب من أن تحافظ عليه السعودية أكان من المفروض  السعودي  الذي

في تثمار سالكانت الدول قليلة االهتمام با الحقيقة.. في خرى أ لى دولةٍ إوانتقل النفوذ قد حدث  موضوعي   حراكٌ 
 .السوري   أنالش

ة ي  ة جد  تركي   ةٌ قليمي  إ هناك مصلحةٌ  تصبحأ ل الروسي  بعد التدخ   ؛خيرةشهر األر هذا الشيء في األتغي  ولكن 
الوضع ر غي  وت .المعتدلة في الشمال السوري   ةنالقضاء على المعارضة المتدي  الخوف من ن أكراد وبشد األن تمد  أبش
 تمك نخيرة من في الفترة األ هاوخوف ،خوانة من اإلر موقف السعودي  ر الملك وتغي  ا بتغي  طبع  و  ،ةا عند السعودي  يض  أ

هذا و  ،ضمن المحور الشيعي   قليمي ٍ إ صبحت سوريا مجال نفوذٍ أ ذلكن استطاعوا وا  خماد الثورة، إحلفاء النظام من 
ا بحسابات م بشكلٍ  ة  داخلي   لة  أمس أصبحتة السوري   ةلأالمس ن  إ :ن نقولأن نستطيع اآل .سعودي   حمرُ أ ا خط  يض  أ

جانب حدة بظهور داعش والمجاهدين األلغرب والواليات المت  ى الإا بالنسبة طبع   .ةو التركي  أة السياسة السعودي  
ا" تعنيهة  داخلي   لة  أمس" صارت المسألة السوري ةالمشاهد المرعبة التي نراها، و   .م أيض 

ث انتهى من حي أبدأ ه.سمعنا مامن خالل  التٍ ؤ ير تساثبعض النقاط التي تهناك  ،امبدئي   :عزيزةطارق 
التي برز هي قط خيرة فشهر األاأل بأن ه ليستي أخالفة الر أنا أة. ة والدولي  قليمي  الزميل طارق بتخفيف دور القوى اإل

كتل  ن  أ ةلأمس وهي ايض  أة بل الخطورة من الجد   ئ اتحمل شي فيها قراءةٌ  ةٍ مهم   إلى نقطةٍ شار أوقد  ،فيها هذا الدور
لى التفكير إتاج تح ةٌ مهم   نقطةٌ  ، هذهةقليمي  تستثمر فيها القوى اإل أنعن التزلم واالستزالم قبل  ثترضة بحاالمع
.  ءةه لقراتوج  معروفة ال مٍ عالإ في وسائل  ولى للثورة الحظنا كيف كان هناك ميلٌ شهر األاأل ذري منيلكن بتقد فعال 

بالتالي هذا كان  ،ي  الترك السعودي  واإليراني   يراني  اإل ،المنطقةفي  الشيعي   ي  سياق الصراع السن  في ة الثوة السوري  
 الدور الدولي  ف الشارع،ن حركة يبتدي عالقةٌ  لها ،مظاهرُ  أن تبدأعالم قبل لى التطييف في اإلإ أد ت التيمن العوامل 

 عدنا إلى أن ه إذا اعلم   (،2113) تبلورت بشكٍل أكبر فيالتدويل  ةلأمس ورقته: إن  في  قالزياد  الصديق باكر ا. ظهر
 ألسابيعا بدأت منذ ينمريكان والفرنسي  التصريحات من الروس واأل ن  أنرى س ،البداية منالتصريحات والمواقف 

ين ما خرج الموضوع من يد السوري  رب   .اوي يحتى موضوع الكيم قهذا سب كل  و كثر من فيتو أ الحظنا، وقد ولىاأل
ن أالروس لم يريدوا  ن  أر تذك  ، ونلو  من اليوم األ اكان موجود   ،ري يبتقد أن  التدويل، ( إال  2113) عام كثر بعدأ

ولوا من البداية حاف ،على يد الناتو اضوا لهالتي تعر   ، أو الخديعة كما يصفونها،ر ما جرى في ليبيا وخسارتهميتكر  
 .الصراع السوري  في قلهم كل  ثمور ووضعوا ن يستبقوا األأ
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حاطت أالتي الصعبة والظروف  ،مزري حقيقة  ال اتوصيف لواقعهالهذا  وأمام ،رضةاالمع ما يخص  فيا م  أ 
ت في ساهمقد ها ن  أقل ألم  اذإ ، أيةلكي تتعامل مع هذه الوضعي   المعارضة ماذا فعلت هو، سؤالي للزمالء ،بها

 لى فتراتٍ إتعود  شك ٍ  بال والتية بخالفاتها الداخلي   عالقةٌ  لهي ذالعامل المع  قليمي  العامل اإل بتراك، و هذه التداخالت
انتقلت   راطي  الديمق ع الوطني  الخالفات ذاتها التي كانت ضمن التجم   ن  أ إلى سابقةٍ  ورشاتٍ أشرنا في  وقد ،سابقةٍ 

ة على الضف   ايض  أو  ،م  االئتالفث ال  و  أالمجلس في تي المعارضة على ضف   وصارت منقسمة   ،وانفرزت بعد الثورة
ماذا ه الحالة، في هذساهمت أن  المعارضة لم نقل  اذإ ه،ي يطر. نفسذبالتالي السؤال ال .هيئة التنسيقفي خرى األ

عن  اعوض  و  ،ةقليمي  لعبة الصراعات اإلفي ثر كأوهي اندرجت  ،ةة على الحركة الثوري  يراتها السلبي  تأثمن  فعلت للحد   
ن أحاولت  اأن ه هل  صحيحٌ  -وهنا أتساءل - ينة السوري  ة حول سوريا بما يخدم قضي  توظيف التناقضات الدولي  

الت التي آوالم ةة المعارضة الحالي  من وضعي   ئ ار شييفس   قدهذا  ؟ةٍ حزبي   جل مصالح  أتلعب على هذه التناقضات من 
 .ليهاإوصلنا 
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 ثانيةلجولة الا
 

 سؤالفي ال للشعب السوري   اهناك ظلم   بأن  قال طارق أحمد صديقنا  ةجابضمن إ :يوسف فخر الدين
  السؤال لم يكن إال  توصيف ا لحال المعارضة، والظلم هو هذا الحال واستمراره.  عتقد أن  أم ا أنا فأ. االفتتاحي للحوار

ت، زمن ثورة االتصاالفالزمن الحالي هو  ؛زمنة الماضيةعن األ مختلفٍ  زمنٍ سياق في  ت خمس سنواتٍ مر  
يجابي   .ة التواصل واكتساب المعرفة والخبرة متاحةٌ مكاني  ا  ، و المعلومات فيه متاحةٌ  له من ا وشهدنا استخدام ا ممي ز ا وا 

ة، ولو إلى حين. شباب الثورة، قبل   اتسلوكي  ابع نتق الثورة، وها نحن بعد خمس سنين من انطالإضعاف دورهم بشد 
ه من تبر أن  ر لنا أن نعفما الذي يبر   -كثيرة ذجامة نمق المقد  افي األور موجود و -الفشل فصول و الكارثي ة  المعارضة

 فضل؟ أمعارضة سلوكها وتحليلها ل لماذا لم ينتج سؤا الظلم للشعب السوري  

زين عن المعارضة المتمي  ، والناشطين المثق فين، نضيف بأن ه بقي الثابت في وسط الكثير منن أهل من الظلم 
 ا؟ لوجيو يديألوأيديولوجيا احتقار ا ،وتقديس عدم التنظيم ،تقديس الفوضى ،و خطوتينأ ةٍ ة بخطو كي  يالكالس

عطيناها أ  التيسماحيات المدى  بخصوصالحوار ما قاله يستدعي  ن  أعتقد وأ  ،خالف طارق أحمدأنا أ
 بكثير.  ى تضحيات الناسا، ودون مستو بائس  فعلنا  انك، في الوقت الذي نفسناأل

 ها المشاركون ونقدها. فكار التي طرحمن خالل نقاش األ حول هذه النقاط،  الحوارفي  سنستمر  

 

مع فكرة  قٌ فنا مت  أموضوع التنظيم، و  فييوسف  عنهام من النقطة التي تكل   أبدأ أن حاولأس :شعبو راتب
هذا  التخطيط.و ة النخبوي   وأ ة والتنظيمعالقة بين العفوي  لل جمالي  تصف الوضع اإلالحقيقة في هي  التييوسف 

 ةالمعارض اسساألبزياد وقال:  همنه ما ذكر  ،د الجوانبير ذلك متعد  تفس .ي مجمل ما حدث في سورياتوصيف يغط  ال
لم تضع  ،يقة  حق ،رضةاالمع ن  أومنها  ،قتزمتها خالل الثورة بل تعم  أقبل الثورة ولم تستطع استدراك  منذ ما مةٌ و ز مأ

يي لم تفكر أبر و  .تيأسي خارجي ٍ  لدعمٍ  دة  جي   كانت المعارضة تجهد نفسها لتكون واجهة   .ة النجا.على عاتقها مهم  
حها الشارع يرش   ن  أوتفاخرت ب ،ولذلك مدحت الشارع كما هو، بما يقول ،انتصارهاسي دة و أدة نفسها ن تكون سي  بأ قط

)التدخ ل  رهذا المنتظ  ن  أة. الذي حدث هو شعبي   حركةٍ ل قيادةٍ  بوجود ليس لها عالقةٌ  سلوكي اتٌ  حصلت ة،بكرتون
)  لى موضوع العسكرة.إل تحو  ال عمكما رأينا كثر أمر وتفاقم األ ،لم يحدث الخارجي 
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، وأنا هذه الثورةل هلٌ أ هم ن  أن و لم يثبت السوري   ،اا وال تنظيمي  ا وال سياسي  ال فكري  نحن نتحد ث عن جراحنا. 
ا.  حركة نقدٍ تى حلم يكن هناك  .التنظيم امتدحوا الفوضىفي عندما فشلوا و  ،في التنظيم فشلوا أقصد النخبة طبع 

، أم ا العجز ضم نيت ا، ألن  االستسالماستسالم   ، بل ليسيجري  الم هناك استسالمٌ  .الخبرةلمراكمة  اءٍ بن   و نقدٍ أ الٍ فع  
 ست.ي تكر  ة التالنفسي  هي هذه  ليس هناك ما هو أفضل! وأن ه والتفاخر، (األب هة) شكل ذخستسالم يت  فاال هنا

 ،شهرٍ أ (3) المجلس الوطني   فترة رئاسةهم جعلوا ن  كيف أ ،ورقتهفي  أحمدم عنها طارق والفكرة التي تكل  
، ولم مزمنةٌ  راٌض م، وكان عندنا أفوجئنا بثورة نحن .هذا التفسير معقولٌ و  منتهية ،مور األ أن هم كانوا يعتبرون عني ت

 ي ته والجميعيشيد بصواب ن الجميعحتى اآل .ذاتي   ال يوجد نقدٌ ، حسن ا، ولكن لناذوالعالم خ نستطع تدارك ضعفنا،
 ال أدري ما هو جذره. سوري   وهو مرٌض  ، هذا ما ألمسه،تى بهأبما  فخورٌ 

هذا  أنا أعتبر أن   .لى الحريةإعون ين ال يتطل  هناك سوري   ن  إ :العندما قأحمد، طارق  ما قالهق على عل  أس
، طغمة االستبداد والمستفيدون، فهذا أمٌر بديهي  ة هم لى الحري  إع من ال يتطل   إال  إذا كان المقصود أن   ٌئ،القول خاط

هنا نكون  ،ةمن يدافع عن النظام ال يريد الحري   نفترض أن  ن أا م  أ .خرينة لآلعطاء الحري  إ بعدم  تكمن تهمحري   ن  أل
هللا وتتبعون شرع  : كيف تتركون شرعن ن عندما يقولو و سالمي  ها اإلفي ضعناية التي شكالي  اإل هتشب ةٍ شكالي  إوقعنا في 

 ايجدوا حدود  ن أعوا لم يستطي وأن الذين لم ينخرطوا بالثورة يلى السوري  إلون شرع هللا. وبالنسبة هم يمث  ن  أوك ،البشر
ن ماةر ذلك برفضهم للحري  فس  أنا ال فأ ،التماهي مع هذه الحركةمن   ونهة فيما يشاهدي  هم لم يجدوا الحر  ن  أر ذلك بفس  أ ، وا 
امر نقياأل لهمويبدو  ،حراكٍ  من ال ه، بأن ه في ورقتحمد أليها طارق إشار أ هي نقطةٌ و  ،ايض  أفي الواقع  .ةللحري   ض 

 رأيتها في مراض الرهيبة التيحد األهذا أ ،لكي تنتصر ثورةٍ  ي  أتحتاجها  ةٌ ي  كاريزم ةٌ و شخصي  أ يوجد لدينا قيادةٌ 
ن لمو  ،خاطبك كما تريدأن تكن من جمهوري إ ، بمعنىلى الشعبإنصار وليس لى األإ هوهي التوج   ،المعارضة  ا 

 ،مترابطتان ة الفكرتانقوالحقي  ئ ا.ا كان سي  يض  أهذا الموضوع  .لى كسبكإسعى أهاجمك وال أ نا أتكن من جمهوري ف
، بل امن وجوه قيادة ثورة ال تخاطب شعب   وجهٌ  فهذا ،ةين ال يريدون الحري  هناك سوري   ن  إ ما: حدٌ أعندما يقول أي 

ثر أهو  م ماعلأ نا أو  ،موالٍ  وسطٍ في  أعيشا كنت نا شخصي  أ .زلنا نعاني منهاماا و وهذه مشكلة، كن   ا،نصار  أتخاطب 
 ات هذا الوسط.ات وحساسي  الكلمة على معنوي  

 ،الذقية الشمالي  لقرى ريف ا إلىعندما جبهة النصرة وغرباء الشام دخلوا  (،2113)ب آا في د  ذكر جي  أنا أ
 ويقول: يصدر بيان االئتالف، ال تختلف عن مجازر الشبيحة بشيءٍ  عة  مرو   وارتكبوا مجازر   ٍة،يعفظ عمالٍ بأ وقاموا

بعنوان كز المر في جريناها أالتي  ةالدراس وأمثاله ذكرناه فيهذا الكالم  قر ى موالية.رون يحر   الحر   بطال الجيشأ
 اسياسي   هلى جانب كونإو أ ا،ن يكون سياسي  أقبل  انفسي   وانفصاال   ة  تام   قطيعة   هذا يسب ب "العلوي ون والثورة السوري ة".
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ال يرغبون  ينمن السوري   قول :ال يوجد جزءٌ أنا ألذلك  .يكون قيادة ثورةن أبين هذا الجزء من الجمهور وما يفترض 
ي حركة هالتي أمامه هذه الحركة  ن  أوعندما ال يدرك  ا.هو ة لكي يناصر الحري   وان يلمسأولكن يجب  ،يةالحر  في 
فكرٌة خاطئٌة،  رحر  ريد التال يبأن ه  الشعب السوري  من  هام جزءٍ ات   لكن   ،في توصيل الفكرة مشكلةٌ  هناك نذإف ،رٍ تحر  

ه.  وأنا ضد 

ه ن  أحتى لو  ،ةٍ طويل ليست بفترةٍ  خمس سنواتٍ  ن  أعلى المقاربة التي تعتبر وافق أنا أ بداية   :ماجد زياد
مور ال تبني هذه األ .ةدولي   نترنت وعالقاتٌ ا  لى المعلومات و إعلى الوصول  حداث وقدرةٌ بوتيرة األ رعٌ ايوجد اليوم تس

ن أيستطيع  سياسي بلورة خطاب وفعل  نأ على الفعلب ن تكون قادرة  أ ةٍ تنظيمي   لجهةٍ ُتتيح وال  ،يعة  سر  ة  سياسي   ثقافة  
. سوريا تواجه كالتي ياتٍ تحد   يواجهعمر نضاٍل ب ليست طويلة   هي فترةٌ  نواتٍ خمس س .ر معادالت وتوازن  قوى يغي  

بين جيل جديد  وهو ة عبٌ صوضٌع و  يوجد قصورٌ ا طبع   .للثورة "ذاتي ا كامال   هناك فشال  " إن  ل أقنا لم أاني ثال الشيء
 مكنلتي يمور ااأل الكثير منهناك  ولكن أعتقد أن   .رضوبين الناس الذين يقاتلون على األ ةٍ كالسيكي   معارضةٍ و 
رة المنفي تعمل شبكات عمل مجتمعي وهيئات ومؤسسات و  ،تضامنٍ  شكالأجهة بروز إيجاب ا لليها إنظر ال اطق المحر 

وريا في س جديدة ةٌ اجتماعي   دينامي اتوهناك  ،ومعل مون  مدني   ودفاعٍ  اءٍ طب  أ مندا  في الشمال، تحديمن النظام، و 
عة عملهم في عرف طبيأ نا وأ ،جوءلماكن النزو. والفي أين عمل السوري  يراقب  . ومنالمستقبلفي ثرها أسوف تترك 

او  ،لبنان وفي فرنسا أو لجهة عالم ن كان بالقدرة على التواصل مع اإلإ ،رتطو  ي ملهميرى أن ع، باريسفي  تحديد 
 ،نتتحس  تغي رت و  مورٌ أهناك  أو لجهة العمل في المخي مات وتنفيذ برامج تعليمية. الفرنسي   العام  ي أالر مع  ةعالقبناء ال
ة الكاملة ل ا غياب الخبرةيض  لكن أالوقت من دم،  اوطبع   قة مع العالم العال من حيث ابسيط   أمر اليست  نصف قرنٍ مد 

 .لى عقول الناسإالذي يصل خطاب ال ومن حيث ،ةة والدولي  قليمي  القوى اإل معوالعالقة 

ل التدخ  بدا أن   (2113) ففي ،المطلق التدويل بالمعنى السلبي  هو  (2113) عن األمر اآلخر، ما قصدته  
نا أ .قطا وح  مطر لم يكن ه ن  أالكالم  اوليس دقيق   ا،لم يعد مطروح   ،اوي  يالكيمخدم السال. حتى لو استُ  ،في سوريا

دوا اوي  يالكيمبعد  اعسكري  ل التدخ   عازمون علىين كانوا الفرنسي   ن  أ أعرف اك ساعة وكان هن ،هدافبنك األ وحد 
تفاق إذ ُيشيرون الى اال المصطلح هذا ما زالوا يستخدمون هم و ، أميركية خيانةبالنسبة لهم لكن حصلت  صفر،

 األميركي الروسي.

 ،لم يعد ممكنا   لاحتمال تدخ   ي   أ على رهانٍ  ي  أ أن  ن من بعدها بي  ت إذن، فارقة   كان عالمة   (2113) عام
أصبح كل  حديٍث  (2113)بعد لكن  ،أو أن ه أخالقي  أو ال فهذا موضوٌع آخر دو غير جي  أد ل جي  تدخ  القول أنا ال وأ

ل عدم التدخ  مرهم بأ بعد صفقة الكيماوي  حسموا نألن  األميركي ي، ةوهمي   فرضيةالنظام هو  ضد   لٍ تدخ  احتمال عن 
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اهم ب ليسب  مكن أن ي اوي  يموضوع الكيم وكان له، سينمتحم   أساسا  لم يكونوا وهو  ،انهائي    ،خل صوا منهفت إحراج 
  .المعارضة أطراف مع عالقة  نشاط ا و كثر األهي ة قليمي  وبقيت الدول اإل ،كبيرٍ بشكٍل ين الفرنسي   وتراجع بعدها دور

من  هيكان ف يءٍ ش كل   أن   عتقدأ  ،السعودية وتركيا عن حلفاءو طر قو بحث أهي عالقة استزالم العالقة  اآلن هل
على ذا هو  ،اودعم   يكسب مكانة  سة قليمي  اإل القوى حدى إعلى  عرض خدماتٍ  اذإه ن  أيعتبر  هناك من ن  أل األمرين

 يحصلذا هو  ،لمصالحهم لهم أو صد ى صواتٍ أيجاد إب غبةٌ أيضا  ر كان هناك ة قليمي  طراف اإلاألولدى  ا،كان موجود  
لى إقرب ألى الدوحة و إقرب أ كان هناك جماعاتٌ  .ةالقو   ةغير متساوي طرافٍ أبين التي تحصل التحالفات  في كل  

عض بفي  نعكسا إن ه، حتى احيان  أرض على األ انعكسواألرجح أن  ذلك ، سطنبولإلى إقرب أ ةٌ الرياض وجماع
  .اتدفع فدي وأن و مخطوفهناك المفاوضات عندما يكون 

ادة لحظر األسلحة المض مريكي ٍ أ بسبب ضغطٍ  نوعي ٍ  تسليحٍ عدم وجود كان هل في مقابل كل ما ذكرنا، 
 (2112)لعام ايي من أة للطائرات كان بر سلحة المضاد  األ موضوعف ،كيدأبالت ؟النظامصالح لللطائرات عنصرا  هاما  

يم صواريخ ن يكون هناك تسلأفي  يرغبوا بأي   شكلٍ ولم  ،"ر للمعادلةمغي  "ونه نفسهم يسم  أن يو مريكاأل ، وكانمهم ا  
 في توازن القوى.أبدا   اليس بسيط   لٍ تحو   مم ا أد ى إلى ،ة للطائراتمضاد  

 وضو.ٌ هناك لم يكن  (2111)في ، بدايةال ذمنذلك. ك قليمي  والوضع اإل اك  متحر   لوضع الدولي  القد كان 
، راتٍ بتطو   اومرتبط   االموضوع متدحرج   وبقيالتعامل مع سوريا،  شكلسوريا ل صانعي القرار خارج عندحتى  كاملٌ 

 انكفاءٍ لى ممكن الرهان عمن الهل كان و  ،يران نحو سورياإاندفاع مدى ، و كاتهوتحر   للموقف الروسي   ءةٍ بقراا ومرتبط  
خر آلطرف االاقب كان ير ة ة والدولي  يمي  قلطراف اإلمن األ طرفٍ  كل   ن  أعتقد أ و  ،مختلفة ةٍ يراني  إ اتٍ ولوي  أو على أ يراني ٍ إ
 ار  كان مؤش   ،ة للطائراتسلحة المضاد  بموضوع األ (2112) في مريكي  والموقف األ ،مقتضى الفعل يبني بناء  عليهو 

 (2113) اموجاء ع، جذري ٍ  القوى بشكلٍ  موازين لتغييرو أح نهاء الصراع المسل  إل هناك عجلةٌ ا على أن ه ليس مهم  
 .الوضع السوري  تجاه  ةٍ مريكي  أ ةٍ احتمال اندفاع ي   أقضي على يلكي 

لخبرة ا كانت مالكن  حاولت التأثير على المعطيات والمواقف. مع الخارج اعالقتهفي  ةالسوري  طراف األ
 موضوعٍ في  الوال خبرة ، مغلقٌ بلد وال ة  ن سنو خمس ؟ةالعالقات الدولي   في ابٍ ذئ معالتعامل في  السوري ة المعارضة

دول بل الة من قللمهم   بٌ تصعي فوق ذلك كان هناك. و ةموضوع اللغة السياسي  في وال  ،ةى العالقات العام  ما يسم  
رتقكيد وهي بالتأ ،اتهادبي  بأو بأدائها أ اإلعجابرضة مع عدم اجلد المعا لكي ال نزيد من يض  أو  ،ةالغربي   ولكن  ،ص 
يران وروسيا إ صارتا معندوازداد األمر صعوبة  .على المسار الداخلي  ا ير  تأثكثر أة كانت المواقف الخارجي   ،ري يبتقد

 هو من يديرها.  معركة النظام وليس مباشرٍ  بشكلٍ  تديران
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لت أما داخليا ، فظهر  جليا  أن المسألة الطائفية صع بت مهم ة المعارضة التي لم تحسن التعامل معها وفض 
 ،لى مدى عقودع اهعلي اشتغلنفيها لفترة، في حين كان النظام يفعل ما بوسعه ليدفع الستفحالها. وهو سبق و 

ض يكن يكفي خطاب معار  الى وقود لحربه، ولم الجزء المعسكر هذا لفتحو   ،ةمن الطائفة العلوي   اجزء   وعسكر  
شنيعة  بداية  ثم ارتكب مجازر ةسلمي  الكات تحر  العلى  فائض، وهو انقض   هومخزون هعنفحجم ف ،"رصين" للجمه

ا الموضوع الكردي  في  .حتى قبل عسكرة الثورة.. تراكمات ل ، إندٍ موح   خطابٍ عن بلورة عجز المعارض ال فاقم أيض 
من  تدواستفا رت بسرعةٍ تطو   ةٍ كردي   ةٍ ني  يشوففي المقابل نتيجة و أ ،ةٍ مي  قو  ةٍ عقلي  ل وأ ةٍ قومي   بقايا عباراتٍ لو أة خي  يتار 
ز من ، فاقم هذا العجعلى أكثر من خط  سياسي )في ما اعتبرته مهارة أو شطارة(واشتغلت  خارجي كثر من ظرفٍ أ

 ة  كثر محدودي  أداء المعارضة فيه أوجعلت  الوضع السوري   تديات عق  جميع هذه التحد   المشكلة الكردية في سوريا.
 .ساة خمس سنواتٍ أن يصبح بعد مأا كان من الممكن مم   تاثيرا   قل  أو 

 

 نقدُ ي أن  وظيفة النقد هعلى  صرارٌ ا  و  ،لنقد الذات شرٌس  رفٌض لدينا بشكٍل عامٍ  :  يوسف فخر الدين
هام ات  الل من خر ألنفسنا و أطروحاتهم، ونبر  أو توصياتهم أخرين لى نقد اآلإنحن نرفض االستماع و . فقط خراآل

في له  مقالٍ ي ف، اعراقي   اكاتب   أن  في األشهر األولى من الثورة حصل وقد ى التهم. أ على أن يفعل بشت  من يتجر  
ح  كيف الثورة، يوض  ي فمثق  ل، أو ةٍ ى سياسي  لقو   ه لم يقرأ برنامج عملٍ ة ولكن  ه مع الثورة السوري  ن  إة، قال الحياة اللندني  

تتفاخر،  ابعة  ، شهدنا أربع مقاالت متتمع المقالة التفاعل اإليجابي    منبدال  ؛ و لى تطبيق شعاراتهاإستصل هذه الثورة 
 همه بالجهل. وتت  

والتي كانت ، والتنسيقي ات جزٌء منهاة، االعتماد على المبادرة الشعبي   ، تم  في الواقع لم يكن هناك برنامج عملٍ 
يس بقليٍل من ما هو ل منهو تداوله على الفيس بوك،  . كان ما يتم  ها مع استمرار الصراع لم تعد كافية  ، ولكن  قة  خال  
 يدي الناس. أكاذيب، هو الشيء الوحيد الموجود بين األشاعات و اإل

خفي برنامجها ت ةٍ سياسي   طرافٍ أمن  اا كان مقصود  ما أحيان  ا، إن  دائم   ذاتي ٍ  ولم يكن هذا النقصان بسبب قصورٍ 
حكم البعث، ل ظالناس قد تعلمنوا في  ها تعتقد أن  ألن   اعلني   اال تريد برنامج   ةٌ إسالمي   عن الناس. كان هناك أطرافٌ 

. ومدخل ة  المي  الثورة إس ويجعلواا سالمي  إتربية الناس  يعيدوان أن الذي يتضم   سالمي  التمكين اإل م هووكان برنامجه
، ة  شرعي   يئة  ن تضعوا فيه هأ المهم   ،ه ال مشكلة فيهنتريدو  شيءٍ  ي  أ: ن ة". كانوا يقولو ئات الشرعي  هؤالء كان "الهي

 . اة لتصبح استبداد  رت الهيئات الشرعي  وتطو  
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د ن يوح  أ يمكن اعظيم   انجاز  إاعتبارها  لت المعارضة إلى وضع "أوراق القاهرة"، والتي تم  وحتى حين توص  
اني من النصف الثت في وساطها حينما ظن  أالتراجع عنها في  لتطر.   رئيسةٌ  ةٌ إسالمي   أطرافٌ المعارضة، عادت 

ة، وال المي  الثورة إس ها قاب قوسين من سقوط النظام؛ وحينها بدأت ترفع الصوت في هذه األوساط بأن  ن  أ (2112)
د الرئيس األمريكي ، وتهدياوي  يالكيملغوطة بسلطة األسد الناس في ا ه بعد ضربن  أفت ين فيها.  ومن الالتريد علماني  

 -إسالمي ٍ  ات طابعٍ ذ عبر السكايب لهيئاتٍ  ث عن نقاشاتٍ تحد  أو –رت بعض هذه األوساط ، توت  ةٍ عسكري   أوباما بضربةٍ 
 .  أمريكي ٍ  لٍ تدخ   ها ستقاتل أي  دت بأن  وهد  

ضافة لما . فباإلينللسوري   خمس سنين غير كافيةٍ  لم يكن نتيجة أن   ،طارق أحمدبرأيي، عزيزي  وهذا التعقيد
للفشل،  ة الموجبةساسي  القضايا األ حتى اللحظة الراهنة أن  نجد من المعارضة،  عند أطرافٍ  سبق، ومنه وجود منهجٍ 

 .موضوعات الفشل، ما زالت نفسها، ولم يختلف علينا شيءٌ عن م صرار على التكت  واإل

 ،راتالمؤش   من إن كان هناك مجموعةٌ  أكثر متانة  يمكن أن يكون  "قليلة" هي خمس سنواتٍ  لذلك طرحك بأن  
تعود ن أ طلب منكأ. لذلك مختلفةٍ  ن نحو مراكمةٍ و جهومت   ،دراك ما حصل معناإلى إن و جهنا مت  ة، بأن  ة والقوي  ي  الجد  

 لتوضيح رأيك. 

 

 .ذاتي  من النقد ال أبدأنتابع فيه، وسي ذمن النقاط من جوهر الحديث ال كبيرةٌ  هناك مجموعةٌ  :أحمد طارق 
بعين  ذخأن نأنا نريد ن  ألمن المهم  تحديد وقت صدور المقالة التي تحد ث عنها يوسف،  موضوع النقد الذاتي  في 

ا كبيرةٍ  لى درجةٍ إ هاالعتداد المبالغ في ،ةوبشد   ،االعتبار  أكانوا من سواء ،ينمن السوري   اكبير   اصاب عدد  أالذي  جد 
نعرفهم  -ىكما تسم  -ة ة التقليدي  العلماني   الديمقراطي ة من المعارضة كبيرٍ  جزءٍ  أو شين الذين التحقوا بالمعارضة،هم  الم

 ميش االجتماعي  والته كثيرةٍ  المجتمع واحتقانهم لسنواتٍ في ثيرهم أت ضآلةشخاصهم وحياتهم كيف كانت و أونعرف 
ا  دةٍ متعد   إلى منافٍ ات ي  الثمانين البلد منذ غادرواخوان المسلمين الذين اإل أو من ،والسياسي   قاتهم وحتى عالجد 
رفض و ذات هذا االعتداد بال .سوا فصائلس  أالذين  أو سن ا، األصغرشباب ال أو من ،تة اضمحل  ة والشخصي  التنظيمي  

ا،  كبيرةٍ  بنسبةٍ  ءناصار وراأن ه يي أنا بر أ ،النقد  ال  إ عضو ائتالفٍ م اليو وال ترى  ،االئتالف فاشلٌ  ن  أه ثبت ن  ألجد 
ت بهذه الفصائل مر   ..نةمعي   بأسبابٍ  ءه فيهر بقا، ويبر  حديثه معك من ولىمن االئتالف في العشر دقائق األ أويتبر  

ا، المرحلة  الجهادي ة ة لفي  الس ن و هم القصوى عندما كانوا يتبن  دكانت حالة اعتدا نالذي "حرار الشام"أ :ضرب مثال  أو أيض 
حرار أن من قيادات انثا شاركتظاهرات اليوم في ، و شعب"ثورة " إلى شعار واعاد م  ثومن  "،ةم  أمشروع " عنوان حتت
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 بصاأتداد االعهذا  ،ن يقتلأصاب زهران علوش وتراجع عنه قبل أهذا االعتداد  .ين فعال  المهم  المركزي ين و الشام 
ا. جمهور الثورة طرف أهو  ما ألسومجموعات ت ةكثير  "إيفنتات" تن صار لى اآلإالفيسبوك من سنتين  ةتابعبمو  أيض 

ولى المراحل األ الناس في ن  أ فيتبي ن لكوما هو الوهم التي كنت تفكر فيه؟  ؟السنوات الماضيةفي حدث معك  شيءٍ 
مم ن  سخريةٍ  حل  ت مصار جميعها هذه األفكار  ن  وستجد بأيومين، خالل سقاط النظام إه باستطاعتها ن  أر كانت تفك  

 نفسهم.أ وهاهمتو 

 ،حمص ين علوي  م شخاٌص أ هالشك   ،اتقريب   سنةٍ  قبلعلى الفيسبوك  ة  يت مجموعأر وحتى في الوسط الموالي، 
والتي  عالم السوري  ليهم اإلإرها هام التي كان يصد  و هي األ "زمةاألخالل "ت عليهم مر   كبر كذبةٍ أ ن  إوهم يقولون 

 .بها رضجميعها مسحوا األ( 2112و 2111)كانت تتداول بينهم على مدى 

ش كانت في هة داعب  أا مرحلة وطبع   .اقريب  تداعش إال  يشعر به  حدٌ أهة لم يعد ب  موضوع االعتداد واأل ،ييأبر 
ها ور نزولداعش قد تكون في ط ن  أر تصو  أنا أو  .على دير الزور تت الموصل وسيطر ذخأعندما  (2114)صيف 

 .رض المسيطرة عليهاص حجم األتقل  ذلك ر في ث  كيد يؤ أو  ،عن اعتدادها

 العديدهناك ن  أر تصو  أو  .تراكمتسوف  كثيرة   ة  يجابي  إ راتٍ هناك مؤش  أن  ر تصو  أنا أ من حيث النقد الذاتي  
 منهم. احد  أى تبن  أنا ال أو  ،هم الصحن  إيقولون  " الذينخمسينات"المن 

من  اكبير   اعدد   ن  أن يرون يالكثير  ن  أ يعني ال شك   .ةن ال يريدون الحري  يهناك سوري   ن  هي أخرى أ نقطةٌ 
. هذا القسم ةس حربأين ر اعتبار العلوي  يصح  ه ن  أمع  ،ينالعلوي  من وهذا القسم ليس فقط  .ةن ال يريدون الحري  يالسوري  

 لى أن همع ماراتٍ أ ي  أهناك  تليسف "،ةي  هذه الحر  "ولكن ليس  ،يةن يريدون الحر  يقسم من السوري  هذا الكان  اذا  و 
 .ال يوجد شيءٌ  .في مناطقهم.. يحةالشب   ضد   مدني   دٌ و تمر  أ ،ةللرغبة في الحري   ماراتٌ ألديهم  تليس ،ةيطلبون الحري  

وكأن  هناك احتماال  ثوري ا ما )أسم يه ما يبدو عندخر الطرف اآلعند الحظت  اذإ .ن و سفآنقول هذا ونحن 
جمهور ن  أبدا كم  ،سدعلى يد سليمان األ العقيد حسان الشيختل عندما قُ مثلما حصل  ،ينعند العلوي   ا(كاذب   حمال  

ومن نزول  ،المظاهرات ومن قمع ،اصةومن القتل بالقن   ،من االعتقال ربع سنواتٍ أبعد  ؛ينلعلوي  ى الإ الثورة مشتاقٌ 
وهام هذه األ ،وهامفي هذا الوقت دخلت األ يران وروسيا.ومن رهن البلد إل ،ومن تدمير المدن ،الشارع جيش إلىال

رغم  .ل الضابطكون بعد مقتين سوف يتحر  العلوي   ن  إوصارت الناس تقول  ،ر عن رغباتٍ التي تسود بين الجموع تعب  
موا ن ير أارين على الذين يساعدون الطي  أي إن ه من  ،مطارال من جازةٍ إوكان في  ،ه كان ضابط هندسة طيرانأن  
 .نسي هذا الكالم جميعه -رنت تتذك  ك اذإ-جمهور الثورة  .براميلال
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موقف حلب  ؛اين باعتباري حلبي  م عن الحلبي  تكل  أن أريد أ ين.موضوع العلوي  في لن نغرق  ،النظر بغض  
 بناءأه ينتظم فهذا الموقف ي ن  أل ن فاشلةٌ أهذا الشلة والتحليالت الطبقي   ،للثورة مضاد   المدينة على العموم هو موقفٌ 
هذا أبناء ا فيه التي يسكنحياء األو ريف حلب الثورة هم من  الذين انخرطوا في م.حلب المدينة بمختلف طبقاته

 نان  أباعتبار  .لة بالفعالحري  ن ال يريدون و الحلبي   .اتٌ ءناثهناك است اوطبع   ،ةنلى المديإ نفسه الذين هاجرواالريف 
يعني تقول  .يةر  ال يريدون الح ناٌس أسف هناك لألولكن  ،عليها فقٌ ت  معليا  ة قيمةٌ الحري   ن  أنفترض فنحن  بناء كتبٍ أ

 (،ونصف 1أو  1) ةورشته الساع إلىنزل ي ،هو صاحب ورشةماذا؟ : تعبير عن يقول لك ة تعبير،ي  حر   :للحلبي  
 خبار مثال  األ لى المنزل ويشاهدإيذهب  م  ثومن  ،اءدلى الغع ءهصدقاأوبعد ذلك يعزم بالتليفون، ه صاحبتم مع يتكل  

تي لتبيعه أنت تأ .ويشاهد مسلسالت وينام وهكذا "،اليهود" ة ضد  ة الفلسطيني  ويتعاطف مع القضي   ،على الجزيرة
أم ا  .خرى أ ة  تبيعه بضاع يجب أن ،طالقى اإلليها علإ هو ليس بحاجةٍ و  ،ة التعبيري وحري  أة الر اسمها حري   ة  بضاع

 ،ن في سوريايي  ساسالرشوة األ ثقافة ري من مصد   بالرشوة، الحلبي   هن يشتري كرامتأ هو معتادٌ فالكرامة  في موضوع
يعمل  (يندكان مصنع هدر الكرامة بالنسبة للمجن   ا الجيش السوري  طبع  )لى الجيش إذهب  اذا  و . معروفٌ  وهذا شيءٌ 

ي وباعتبار أن ه ال يتدخ ل في السياسة فإن  كرامته ال تتعر ض لالنتقاص إال  نادر ا ف بالمال. هن يشتري راحتأ هحساب
وليست  مهم  مر الباأل ته ليسيلإالكرامة بالنسبة بعض ظروف االحتكاك مع األجهزة األمني ة مصادفة . ولذلك فإن  

هذا ف ،عادلةٍ  محاكم  إلى نتقاضى و صبح دولة قانون نن أي يعن ،عملة العدالة. أم ا بالشيء الذي يجعله يخاطر
 حالةٌ هي  ،الثثوفي العالم ال ،في المنطقةمن عدم العدالة هذه الحالة  ن  أر تصو  لكن ه يو  ،يجابي  إ ه شيءٌ يلإبالنسبة 

 .ةزلي  أ

الدول  ؛على هذافقين ا مت  طبع   ،لو  التدويل صار من اليوم األ ن  إقال  عزيزة ستاذ طارق األ ،خرى أ نقطةٌ 
 طرف في م اأ .لو  للثورة من اليوم األ دة  ها بالفعل كانت مؤي  ن  طت ألة تور  ة والدول الداعمة للثورة السوري  الخليجي  

 يف قطر رجل يعتبر كان ،"الصباغ مصطفى" اسمه شخٌص  -مثال  - هناك الوضع؛ هو ما فلننظر المعارضة
 أين.. لوازنةا كتلته" يستزلم"و قطر إلى يذهب أن اآلن الصباغ مصطفى يتمنى. اآلن له تدفع ال وقطر االئتالف،

 اسمها لكنو  متهالكٌة،( مؤق تة) حكومةٌ  هناك أيضا  ! االئتالف في الوازنة الكتلة هذه من للمعارضة الداعمة الدول هي
 نجد أننا إال كومة،الح هذه اشترتا والسعودية قطر بأن القول الشائع من وبينما والتفعيل، للتنشيط قابلة وهي حكومة

 أن   رغمو  واألتراك،. يشتروها.. أن حتى وال يساعدوها أن يريدون  ال األخرى  والدول والسعودية قطر أن الواقع في
ههم ولكن   جغرافيا   عندهم موجودةٌ  السورية المعارضة  موضوع في ماألوها أن   أرى  وأنا. ضئيلٌ  عليها لالستحواذ توج 

  .الدقة تتوخى جدية دراسةٍ  إلى بحاجةٍ  وهي الحقائق، من أكثر" التركية النوايا"
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ان ل الدول كتدخ  أن ر تصو  أة بها، و الخاص   ءخطوط الحمراالضمن  ما حد ٍ ى لهو إل الدول تدخ  أن  ر تصو  أ
 "،صعبةخيارات " ، بعنوانن ينتو الري كليمذكرات هفي كر ذتأنا أ .لثورةليدها أينتيجة ت ن السوري  أالشفي  اط  تور  

شرين صفحة ال في العأن ه م فيه السياق الذي نتكل  في ريف طوال ،ن السوري  أصتهم للشخص   ن صفحة  و هناك عشر 
ا حيان  أسطنبول و إ فيا حيان  أ ،اتٍ ة مر  ها التقت بهم عد  ن  أعلم الع م ،رضةاها التقت بالمعن  أطالق ن على اإلو نتيتذكر كل

 وار م يؤث  ل مهن  أبمعنى  ،قطاللم تذكر هذا الشيء على اإل .مةمعارضة منظ  كا حيان  أو  ، أحيان ا كناشطينركايمفي أ
ف وكوفي و فر ال العشرين صفحة  في دت سماء التي ترد  كثر األأكان  .ةهمي  من األ درجةٍ  ي  ألبرنامجهم  ولم تر   ،هافي
 نان. أ
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 ثالثةالجولة ال
 

رات و أ األخيرة، ةالثوري   ةالندفاعبإطار مناقشة ااألخيرة ن نضبط الجولة أنحاول ل: يوسف فخر الدين مؤش 
ن المتوقعمع التراكمات تساهم،  نشهد موجة ثوري ةن أهل من الممكن : بالوضع السوري   جديدةٍ  ةٍ ثوري   ةٍ موج ة، وا 

 .توصياتٌ  هناككان  اذا  و  ٍة؟جديد ه آفاقٍ باتجا الشعبي ة بالدفعللخبرة والمعرفة، عند الفئات  ة،غير منظور كانت 

 

قيم  على حساب رئيسٍ  ة بشكلٍ هذه السنوات من صعود الظاهرة الجهادي   جرى على مر    ما: عزيزةطارق 
و االنزياحات أطار ردود الفعل في إهو فقط  السلفي ة الجهادي ةمن ظواهر صعود  هما نشهد ا ليس كل  وطبع   ،الثورة

 ،ومستقل ٍ  لٍ متكام منها هو صاحب مشروعٍ  ساسي  أ رئيٌس  جزءٌ هناك ما ن  ا  و ، ابعض المناطق جزئي  في التي حصلت 
 قدمٍ  ئوطن  لديه ماآلو  ،خرى أماكن في أوجوده  له  ، هو مشروعٌ من فراغٍ  ولم يأت  ه لم يهبط من السماء ن  أ وال شك  

 لرؤيته،عدنا  يذال السلمي   والنشاطبهذه الطريقة والمظاهرات  عودة الزخم الثوري   ة، ولكن  السوري   ةعلى الساح قوي  
هذه القوى التي  ن  أة بالتجرب وادركأ ، فالناسا من المتفائليننا شخصي  أ ؟لءكما نتفا للثورة بالفعل جديدةٌ  ةٌ مهل هو قيا

مارستها بالتجربة من خالل م تبي نمن الثورة،  ها جزءٌ ن  أتت لتقاتل النظام و أها ن  أو أ "لنصرتهم"ها جاءت ن  أعت اد  
مة طغد والاالستبداحكم تحت  كانت متاحة  حتى التية بسط الهوامش االجتماعي  أمع  تناقضٍ على ها ن  أرض على األ

. احالي   هدشهنل التي هذا التدخ   فيهال يوجد  اجتماعي ٍ  شرطٍ ضمن ما  لى حد ٍ العيش إلناس بإمكان ا ة، كانسدي  األ
ظهرت على  لهذه القوى التي الحجم الحقيقي   فرزيعيدوا أن و  ،ار الشارع الكلمةثو   استعادةن على الرهان اآل بالتالي

ى هذا األمر ممكٌن وما هي احتماالته؟ الساحة في الثورة  فإلى أي   مد 

ن في هيئة   و اآلأن كان باالئتالف إين للثورة لين السياسي  و الممث  أة استثمار القوى السياسي   ،خرى أ من جهةٍ 
 ناك انفصاال  ه ن  أحوارات ال كذلك فيو المكتوبة للورشة وراق شارة في األمن إكثر أت قد مر  لهذه الحالة، و  التفاوض

عودة هذا عد اآلن ب .رضعلى األ متواجدةة على القوى السلطة للهيئات السياسي   ال هن  أو  والعسكري   ي  بين السياس
قطع بين النخبة انعودة بالفعل لوصل ما اليمكن  ين، وهلالسياسي   ينلالممث  قبل من  هة استثمار مكاني  إ ما هي ،الزخم

 ؟ة وبين الشارعالسياسي  



 واستعصاؤها السوريّة المعارضة إخفاقاتمركز دراسات الجمهوريّة الديمقراطيّة                                                             

   (01) 

أتساءل إلى  ،يأت  الحديث على ذكرها اليوموالتي لم  لى هيئة المفاوضاتإكثر أنظرنا  اذنفسه، إالوقت في 
ى كان  اء التفاوض دأعلى  هثير وما تأ ،في هذه الهيئة احاضر   ،تركيبات المعارضةفي منا عنه الذي تكل   ،الفشلأي   مد 

 .ضح بعدرها لم يت  طاا  شكلها و  ولكن  في إطار التسوية المقبلة  حقيقي ةٌ  مفاوضاتٌ ستحصل النهاية في ه ن  المقبل، أل

ة ن القضي  م اكبير   اجزء   صحيٌح أن   .ين شيءٌ يعد بيد السوري  لم ه ن  إالذي يقول  لست تمام ا مع الرأينا أ
اء أو اإلقليمي ة والدولي ة الفاعلة تحتاج بال شك  إلى حلفاء أو شركطراف األ حتىلكن ين، بيد السوري  لم يعد ة السوري  

 تقبال  ن تحافظ على مصالحها مسأال تستطيع لمصالحها ألن ها  ينرعاة محلي   أدواٍت ال أدري، المهم  أن ها تحتاج إلى
يهن تأي يمكن ذالدور الفما هو  من دونهم.  هل سينجح؟ و دائهاأرضة على المعا تمشكالوكم ستؤث ر  ؟هذه الهيئة ؤد 

كثير من يها التسم  والتي  الجهادي ة نسبي ا،ة القوى تحجيم وضعي  إلى الشارع في  الرهان على عودة الحراك السلمي  
اةالثورة المضاد  "قوى الكتابات   ."، وأنا أتبن ى هذه التسمية أيض 

 

ن تستعيد ما أضعف من أهي  ،من وجهة نظري  ،ةعودة المظاهرات السلمي   : بما يخص  شعبوراتب 
أكبر  هبتشو   اأيض   ومحكومةٌ  ،رضعلى األ سة  صبحت مؤس  أى بقو   محكومةٌ  هاولكن   ،بالزمن الجميل هي تذكيرٌ  .انقطع
 هو ي حصلذال ههذا التشو   إن جاز التعبير. انيةثالالسلمي ة ولى و ة األبين السلمي   خالل الزمن الذي فصلالوعي في 
 التي تستعيدها هذه المظاهرات اآلن. ةالحري   فكرةا على حساب تمام  

 السوري   س في سماء الصراعما ارتفع وتكر  . الحقيقة يةمن الشعب ال يريد الحر   اجزء   ن  أبخصوص موضوع و 
 هعتبر أ ال  ،ري من وجهة نظ ،سالمي  إ تنظيمٍ  ةينضوي تحت راي نم .فقط ةوليست المطالبة بالحري   فقط ليست الحرية

 لفكرا ٍء، فهو يحملشي  فيللنظام  موالٍ  من يدخل في تنظيمٍ ن ال يختلف عهو ة، على العكس اد الحري  من رو  
هذه السنوات  ولكن   ،هي قليلةٌ و ، تمر   التي سنواتٍ  (6) ـيعني خالل ال اإللغائي ة نفسها. ةة االستبدادي  والعقلي   نفسه

. ة ليست موجودة  ي  مة التقد  القدري   .كبرهو األ نظري السلبي   ةوجهمن ، و يجابي  ومنها اإل منها السلبي   راتٍ تغي   تحدثأ
ليست  ا،م ةٍ لى جن  إبحور الدماء تفضي ن أ هناك ما يضمنليس  ،مومنظ   وواعٍ  جاد   عملٌ و  ن لم يكن هناك تخطيطٌ إ

م، رغم تقد  لة حا فيوليس  تراجعٍ في  الديمقراطي  العلماني  و ن وضع الفكر في سوريا اآل .طالقبالضرورة على اإل
منها  بيرٍ ك الناس في جزءٍ  ن  إقول: أنا ألذلك . ي شهدناهذما بسبب شكل الصراع الالصراع، ورب   م ورغم كل  ما قد   كل   

لى إ ، ولكن هذا الكالم يحتاجحٌ حيهذا الكالم ص ،س مستعبديهاتقد  و سها، أعلى ر  العسكري   ءتضع الحذا صارت
 ٍة،عيش في عبودي  ن تأ من طبعها ناٌس أوجد هناك  اذإ ال  إلماذا؟  المرء:ل ءساتن يأيحتاج  ة.دانإلى إوليس  سؤالٍ 
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ر األمال معنى في حال كان عدم، إلى لى إ، افي حال كان هذا االفتراض موجود   ،ري هذا يحيل الصراع التحر  و 
 صري  عنإن ه قول أ أنكاد أو  ،ومؤسفٌ  ئٌ خاطوعٌي وهو  ،ةسوري   س في وعي نخبةٍ تكر  حقيقة  هذا الشيء  .كذلك

ا على الذمي ة الديني ة. ، يعني سياسي    هخالقأفي  هٍ تشو   نم ا يعانيم  إمن يوالي النظام  كل  يشبه الذمي ة السياسي ة قياس 
وع ختلف مع زياد في موضأنا أهنا و  غير مقبول، ال يوجد سؤال "لماذا". هذا كالمٌ  ه،في عقلٍه تشو  يعاني من ا م  ا  و 
، "شبيحة " صحيح أن  هناك  فئوي ا ولم يكن عام ا.خطاب المعارضة ومنطق المعارضة كان  ن  أ لكن و ارتكبوا مجازر 

ولكن ا فيهم، ثوري   ن يفعل فعال  أ خطابٍ ل يمكنا ال طبع  لو كان األمر كذلك،  ."يحٌ شب  "د النظام هو من يؤي   ليس كل  
 سان الشيخ"،"حكجريمة قتل الضابط  بلع جريمةٍ  هميمكن نالنظام مم  مع  واسعٌ  جمهورٌ هناك  ،هذا الكالم غير صحيحٍ 

وعندما  .ويخشونهم ةٍ بشع من النظام بمئة مر  أخرى ة األمن هم على الضف   ن  أ، بل هم يرون "شبيحة"هم ليسوا و 
دخلوا بحرب ين أين ين كانوا مستعد  من العلوي   ، هناك جزءٌ وصوال  إلى جسر الشغور دلبإسيطر جيش الفتح على 

ا بـ "دونكيشوت" إلى مناطقهم. الفتح شحال دخل جيمستقل ٍة عن النظام في  تحريرٍ  الذي  من ال يرى هذا يكون شبيه 
 كريس انقسامٍ تفي سوريا  تم  الواقع  فيال يرى طواحين الهواء على ما هي عليه ويظنها مقاتلين عمالقة أشرار. كان 

 الغالبي ة، ، وليسليس الجميع هكذا ،ن بالحذاءو لنظام هم مواللموالين ال ن  إ أي، "خطاب الثورة"ال يقوم فقط كما يظن 
الل ومن خ ا.س  مر كان وال يزال مكر  ن تخترق الوسط الموالي هذا األأة مهم  من عفاء النفس إ هذا  .هم عبيدٌ ن  إو أ

جبهة  حكم أشباه يكونوا تحت ال  أين يقبلون بالتقسيم مقابل من العلوي   هناك فئةٌ  كان ،جريناه في المركزأ استطالعٍ 
ت وليس ةٌ ي  شعب هذه كتلةٌ  ن  أل فهذا يستوجب طر. السؤال وال معنى لإلدانة، ،لى هذا الحد   إمر ن يصل األأ .النصرة

ن تستطيع أا م  إ ،ن تتعامل معهاأيجب  ةٌ شعبي   كتلةٌ  هذه ."الشبيحة"و أ "المستزلمين"الخائنين أو من  فرادٍ أ مجموعة
، والمعنى و وتكسبها أن تخترقها أ ال. أم ا اإلدانة والشجب والتحذير والتهديد، هذا يخلق صراع إبادٍة ال أكثر وال أقل 

 .  له بالمعنى السياسي 

 

ألولى النقطة ا :، أود  توضيح ما قلتوالمفاوضات عودة المظاهرات م في موضوعتكل  نن أ: قبل ماجد زياد
شباب من ال و عسكرة جزءٍ أ لنظام نجح بتعبئة جزءٍ ا. أنا ذكرت أن غاب عن تحليلناالذي  طائفي  الالمعطى  حول
من اليوم  ل طالمسمن العنف  ، لذلك كان هناك كم  طويلةٍ  تغل على هذا الموضوع لفترةٍ ين من قبل الثورة واشالعلوي  
د أن  الثانية،النقطة  .ةلة الطائفي  أفاقم المسبما ل على المتظاهرين و  األ ة على جتماعي  ا فئةٍ  ي  أمع  التعاملمن المؤك 
 ي  و الثقاف هو بالمعنى نٍ معي   موقفٍ نحو  افي الجينات يدفعهما  ئ اشي، أو أن  هناك واحدةٌ  ها كتلةٌ ن  أ وأاء ها صم  ن  أ

.  وهي مقاربة عنصرية وكأن   مي،اإلسالفي اتجاه واحد. فالكالم عن التطر ف ع ليس و لكن الموضتلغي السياسي 
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ا جيني ا ذه خالل ه جرى  خارج مان الموضوع أوك ،أخرى  فةٍ متطر   طرافٍ أو أنحو النصرة للذهاب  هناك استعداد 
روسيا  جهاو عن األكثرية السورية وأن ها ت ىتخل   بأن  الخارجشعور الو  ،ط على المجتمعل  ي سُ ذالعنف ال وكم   السنوات

في  ولىشعارات األال .الشيعي ة، هذا الكالم هو بدوره ثقافوي وخارج االجتماع والسياسةوحزب هللا والميليشيات يران وا  
ت ليس ،رى أخ في بيئاتٍ سف لأل الصدى لم يكن كبير ا ولكن   ،ةموضوع الحري  في  واضحة   كانت شعاراتٍ  الثورة

رفض ب القةٌ عبعضها اآلخر لو  فترةٍ في من النظام  تاستفاد مديني ة اتبرجوازي  ب عالقةٌ  ولبعضها ة  طائفي   جميعها
ظم حاالت وهذا موجوٌد في مع، الذي يخيفعلى المجهول  هاتسلبي   رغملون المعلوم يفض   شخاٌص أهناك ، فالتغيير

ل السياسي  الكبرى. المظاهرات  هت بهجو ي و ذال العنف الطائفي   كم  و  كانت أيضا  قائمة، ةالمشكلة الطائفي   ولكن   التحو 
 ا.ساوي  أوم اكان كبير   الموضوع بتسارعٍ فاقم من البداية 

لى موضوع ع الكريهةبوجوهه  هصرار ا  و تعن ت النظام  ،ضات والسؤال حول هذه المفاوضاتلمفاو لبالنسبة  
 ههور ظ رض مناالمع حمى الوفد رب ما، دونهمن  ةٍ انتقالي   و احتمال مرحلةٍ أ هسد ورفض البحث في احتمال ذهاباأل

حتى يظهر  ،طراف السلطة الموجودينأحد يكفي أن يتحد ث أوكان سياسي ا في فتراٍت ماضية،  غير الئقٍ  بمظهرٍ 
لقدرة على الكالم عن ا مختلفة ، وأصبح من الممكن هناك مرحلة  أن  ن اآلعتقد أ ولكن  مقبوال .آخر بجانبهم  ءٍ شي ي  أ

مكاني ة التنازل عن أموٍر غيرها، ال يمكن التنازل عنهاثوابت تحديد التفاوض بذكاء، و   ةٍ مضاد   كارٍ أفطر. بدء و  وا 
والبحث  ،التعامل معه ال يمكن ومن ،التعامل معه ن يتم  يمكن أن بقايا النظام ن م  م  و شكل السلطة االنتقالي ة عن 
ارتكبها  ةاإلنساني  حرٍب وجرائم ضد  حول جرائم  ةٍ دولي   ماتٍ ات المتراكمة عند منظ  بعض الملف  موضوع العدالة و في 

أن ي ة أو لمرحلة االنتقالرأسا  لهم بها أن يكون ات  لمن يمكن حيث كيف من  قانوني ٍ  واستخدامها من منطلقٍ  ،النظام
و أن ييمريكين واألي  بو ور واللعب على بعض التناقضات بين األالتفاوض  يمكنأن ه ن اآلفي إدارة البلد. أعتقد  يستمر  
 ن  أوالسي ما  ا،نسبي   وسعأ يكون هناك هامٌش  أن يمكنن، إذ مقابل األمريكيية قليمي  إ طرافٍ أو ين بي  و ور األبعض بين 

 ،للمفاوضات دةٌ جنأوليس لديها  ،تفاوضالومطلبها ليس  ،تعود من جديدٍ  ةٍ شعبي   مظاهراتٍ مدعوٌم بوسع هذا الهامش األ
 ةٍ لى مشروعي  إند يستن أيستطيع الوفد المفاوض لكن  ،ين بالموضوعغير معني   فيها كون من الذين يتحر   ما جزءٌ ورب  
ي البراميل رمالقصف و ف توق  بمجر د إن ه قول لللى الشارع إزخم النزول لها تاستعادبتظهرها هذه المظاهرات  ما

ل العسكري   هو تها سلمي   قضى علىي ذوال ة  الثورة كانت سلمي   ن  أعلى  هذا دليلٌ و  .لى التظاهرإالناس عود سي والتدخ 
التي برأيي و في بعض المناطق  ة  ة التي كانت مستبد  طراف العسكري  حتى مع األ ق تناقضاتٍ وخل   ،القصف والقتل

ن كان هناك أسبوعان فقط ،لى الشارعإبحرارة النزول بدأت تشعر اليوم  د ى ومن المبك ر الحكم، ولنرى إلى أي  م، وا 
بعض ين بو  مدني ٍ  نٍ بين مكو  ما خلق توازن قوى يو يعود سيكون النفس طويال  في حال استمر ت الهدنة. هذا س
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ا ويحملون علم الثورة، و  ون تظاهر مقاتلين ملتحين يهناك أن  الصور في يت قد رأو  ،طراف المقاتلةاأل  رٌ ذا مؤش  هأيض 
ع جبهة م أكبر ع تناقضاتٍ توق  أ . لكن بالطبععسكري ٍ  وعمل سلمي ٍ  عملٍ بين ما  اعاد وخلق تناغم   ماا ذإ صحي  

 .قادمة النصرة في مرحلةٍ 

ا. ف وموضوع النصرة بحد    وجي حاجة لطر. سيسيولأن هناك  صح  إذا ذاته يحتاج إلى مقاربٍة خاصة أيض 
عتقد أن  ، أ منههو أسوأ  األسدي ألن هم يخشون ما لمحاولة فهم هواجس الموالين وهواجس الذين يسكتون عن النظام

نات النصرة، ولماذا انضم  الكثير من الشبان  الشيء نفسه يجب أن ينطبق على النصرة وعلى غيرها وفهم ما هي مكو 
النظام. إن  استسهال اعتبار جزٍء من الشعب السوري  كتلة  قاتلوا ليالسوري ين من العديد من المناطق إلى النصرة 

ة، اٍص انتقلوا إلى النصرة من أماكن لم تكن تشبه النصرة ألسباٍب معيشي ة، قتالي  فيه خطر التعميم على أشخ، ظالمي ة  
انضباط النصرة أكثر، الدعم الذي لديها، الخوف، والكثير من األسباب التي يمكن البحث فيها إلعادة فهم المشهد 

، وهي فرصٌة اآلن في ظل   تراجع العملي ات   .ةتالي  القالعسكري  السوري  بتكوينه الحالي 

رت في طرٍ. أراه  أعتقد ختاما  أن ، وهو أن  اإلجماع الوطني  السوري  اليوم من الصعب مفيدا  المعارضة قص 
 من األكثري ة الساحقة من المعارضة.غير داعش، إن كان من الجهة الموالية للنظام أو من األكراد أو  ضدأن يتم  

دي ون عراقي ون وسعو معظم قادتها ، فالرأي العام  السوري  بشكٍل عامٍ  يتعامل مع داعش كظاهرة احتالٍل أجنبي ةٍ 
ن السوري  فيها ، وتونسي ون  ا بكثير م، أو عمحدودوالمكو  ا في مراكز  قيادي ٍة، فهي أقل  تعقيد  ن لى األقل  ليس موجود 

ك ل وري  حول مواجهة داعش التي تش. لكن إذا كان هناك إجماٌع وطني  سظاهرة النصرة فيما خص  المجتمع السوري  
ا غربي ا، فإن  شرط هذا اإلجماع أيضا    هذه مشروطي ٌة لقيام ذلك السلطة. عنآل األسد  رحيلهو  الشارك هاجس 

 جود من يفوق داعشاإلجماع وتحويل المعركة مع داعش إلى معركٍة وطني ٍة سوري ٍة، ال يمكن أن تتم  في ظل   و 
ن استطاعت ستفعل أكثر، لكن حتى اآلن النظام  . بالتأكيد هناك مضموٌن عنفي  مخيٌف عند داعش وا  بربرية  وقتال 

كمعركٍة  األخيرةشرط مواجهة عشرات المر ات من داعش، و مسؤوٌل عن مجازر  وعن قتٍل وعن بربري ٍة مشهدي ٍة أعلى ب
هي التخل ص من آل األسد في الحكم. أعتقد أن  هذه نقطٌة يمكن ، المجتمع السوري  وطني ٍة سوري ٍة تجمع كل  أطياف 

 عطىيومن يمكن أن ، من سيحل  مكان آل األسد لها: سياقالبناء عليها سياسي ا بشكل أكبر وبلورتها ووضع 
يستطيع أن  أيديهم بالدماءوبالتالي لم تتلط خ ( 2111)إلى التقاعد قبل أحيلوا ومن من الضب اط الذين ، ضماناتٍ 

، وأن تكم ل مطلب رحيل األسد بمجموعة مطالب وتصو رات تبدو ... يمكن أن تناقش هذه المسائليلعب دورا ، إلخ
 أكثر إقناعا . 
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 ن  إ ،ييأر ب ".في الوعي هٌ تشو  "صبح هناك أه ن  أوهي  ،راتبد. ها عن عبارٍة قالم تكل  أن أريد أ: طارق أحمد
ن كنت غير موافٍق عليها، فهذه العبارة هذه العبارة  ا"وعي  "هناك  ن  أتستبطن مفتاحي ٌة وا   ،اسابق   اوجود  م ا صحيح 

هل ؤال: لإلجابة عن س نطلق منهاأن أريد أ يولكن   يها،عل نا غير موافقٍ أ و ه ا.فيصبح مش اختالطاتٌ  تحصل لهو 
شخاص ألكان اأ سواءٌ  ،انطالقة الثورة ، إن  ييأبر  ؟انيةث ه ثورةٌ ن  أو أ ىوللزخم الثورة األ اليوم هو استعادةٌ  هما نشهد

ة. ة والعدالي  ن الحر أبش دةٌ محد   مطالبُ  هو عالٍ  طرحوه بصوتٍ ما ولكن  ،و الأ ئالذين انطلقوا بها مؤمنين بهذه المباد
لم تعد  .ىلو ا عن التظاهرات األكثير   احدث في السنوات الماضية جعل مشهد الثورة الحالية مختلف   ماري بتصو  

 ون ر يكثال هميعتبر الذين –حرار الشام أيعني بعض قيادات  ،ةسالمي  الحالة اإلخذ  .ابد  أقبل  كما كانت منمور األ
ا ما غالب  و  ،مدني   منه ناشطٌ  قليلٌ  قسمٌ  ،ن هذا الجمهور المتظاهر داخل البلداآل .المظاهراتفي كانوا  -ة  مضاد   ثورة  

في ن رة اآلجمهور الثو  .طالقعلى اإل المظاهرات هذه ليست صافية   صور .ةٍ عسكري   بجهةٍ  او محتمي  أ ايكون صديق  
ن قبلها. مض فيها لالعتداء الحاالت التي تعر  عدا في  ،من النصرة غالبا   يجابي  إ عنده موقفٌ  ، حسب رأيي،خلاالد

ر رفض جمهور المناطق المح ةالهدنالنصرة من استثناء وعند   بغض    ،س حربة الدفاع عنهأها ر ن  أبحكم  ذلك،ة ر 
،عسكر ى إلل الصراع بعدما تحو   ه.لى صدر إو أ هضد   ةهموج  الحربة الس أها ر ن  أخر بالنظر كيف يراها الطرف اآل  يٍ 
ال  ةٍ حمراو  ل   في ظو  ،المعارضة ى على مستو  سياسي ٍ  طٍ تخب   ل   وفي ظ ،المتا. هو الحل   صار االنتصار العسكري  

اهذا الموضوع من الصعب  .2وجنيف 1على مستوى جنيف ةٍ ي  ئنها  نفسال هليس لديإذ لشارع ا هن يستوعبأ جد 
ر للثأا يض  أ لألسفو  لنصر العسكري   لمر اليوم هو األ .ليهإبالنسبة  والنفس الطويل غير مجدٍ  ،لقصصهذه اطويل لال

الموقف " نع زياد في ورقته د.م  كما تكل  لها، فعال   شقيقةٌ  النصرة وحركاتٌ  هقتحق  ما هذا و  ان،معان في العدو واإل
سوريا في  اه، ولكن  ال شك  و خرجت من القاعدة  ة  رهابي  إ بوصفها حركة  لها وتصنيف العالم  ،من النصرة "الصعب

 وية  ضت منصار  ،ينرون عن الثورة والثوري  ن يعب  مجسم في  -في نظر قطاٍع كبيٍر من الناس– وية  ضمن تصبحأ
نسمع صوتهم و  ،من الناسأيضا   كبيرٌ  قسمٌ  هناك اطبع   ه.نستطيع فصلجدا  من الصعب أن  كبيرٍ  كلٍ بش عندهم
ه من الداخل بس أال ب قسمٌ  ، وهناكمظاهرة   تو قمعأ افالن   تضربالنصرة  ن  أرون عبر الفيسبوك يصو   ،كبيرٍ  بشكلٍ 
عندما خرجت المظاهرات وقمع جيش الفتح المظاهرة في مدينة  ،الجمعة الماضييوم في ولكن ، ألفعالا ههذ ضد  

 ،بي  ريف حلب الجنو في  العيس ة  مع النظام بتل  وجند األقصى معركة  دلب، في المساء فتحت جبهة النصرة إ
هذا  ،صرةفعلته الن الم ةٍ بشد   اس  ر كان متحم  ثائالجمهور ال .يوم السبتصبا. حتى  ام  ن تحرز تقد  أواستطاعت 

 .مظاهرةالوزن عندهم بكثير من قمع أالشيء 
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 امنتقالبما يتيح للنظام وروسيا ا ،الهدنة في هذه المعركة تالنصرة خرق ن  أ هوخطر األ ولكن   ،هذا خطيرٌ 
ان بالمعركةبسبب ذلك من المدنيين في مناطق تواجدهم  .، ورغم ذلك رح ب قسٌم كبيٌر من هؤالء السك 

قصى منذ لى مداه األإف جمهور الثورة وصل تطر   المفاوضات ومدى تأثيرها. برأييواآلن أنتقل إلى هيئة 
داعش  ن  أحدها أ ؛يرةٌ ثك سبابٌ أ هل ءا هذا الشيطبع   منذاك. الحالة القصوى هذه التراجع عن  أوبد أكثر من عام،

بالعودة  واؤ وبد القصووي   فالموق بهذااصطدم الناس  .ههذا التوج   يهلإن يوصل أيمكن  ما لكل    Extreme ـمت القد  
ن هذه ضم ة  خاص   ة  مفصلي   بوصفها لحظة   ال ،طار هذه االستعادةإالمظاهرات ضمن  أنا أقرأ هذهومن هنا  عنه.

لى إ اجةٌ محت ألن ها ببساطةٍ  ،و دولي ٍ أ قليمي ٍ إ دون غطاءٍ من  هاال يمكن استمرار أن ه الفصائل . أدركت االستعادة
لحفاظ ا صبح من الضروري  أ -كف  تلم  اهن  أل-ى الغنائم ذهب االعتداد بما يسم   مابعد ."الدخان"كل واألالذخيرة و 

الفصائل  تا، عادنهائي   ةللقيم االذي كان فاقد   ،االئتالف .، تندرج ضمن شروط تعامل الدولةٍ خارجي   على عالقاتٍ 
ة للفصائل ي  لي المكاتب السياسث  بين مم ،اا يومي  حيان  أو  ،ةا اجتماعات دوري  دائم  تعقد وصارت  ،خرى أ ة  ق معه مر  لتنس  

ا االئتالف طبع   .ديمستورا  م بموضوعوالتكل   مشتركةٍ  لى مواقف  إجل الوصول أة لالئتالف من وبين الهيئة السياسي  
م لم نتكل   .اتهيئة المفاوضى لإوصل أهذا الشيء  ،سياق العالمفي لى االندراج إت الء، والفصائل اضطر  ؤ استقوى به

بعض  سوى  حٌ واض داءٌ أوليس لها عنها، كافية المعلومات اللدينا  تليس بسبب أن ه في األوراقعن هيئة المفاوضات 
 هي: سبابٍ أل ؛ةعيوب المعارض سترثها ن  أع توق  أنا ال أ لي  إبالنسبة  .ةٌ سياسي   ه مهارةٌ ن  أالتصريحات وبعض ما يبدو 

اتها شخصي   ا منكبير   اقسم   ن  أا ورابع   ،دةٍ محد   مهام   ذاتها ن  أ ثالثوالسبب ال ،اخارجي   مضبوطةٌ ها ن  أو  ،يرةٌ غص ها هيئةٌ ن  أ
 .بها ا متفائلٌ نا مبدئي  أ. قوي   و لديهم تمثيلٌ أا و عسكري  أ اسياسي   فاعلٌ 

إدلب رة قمع مظاه عندما تم   ،سبوع الماضياأل ه فين  أ " وهوفي الوعي و هلتشى "الإ ئ اضيف شيأن أريد أ
ليس كذا يبدو أنه . وهيدين فيها قمع المظاهرة ويدافع عن علم الثورة تغريداتٌ  ـ"المحيسني"كان ل ،جيش الفتحمن قبل 

 يد هذه المظاهرات.أيقام بتمن وروبا أفي أصبحوا ن الذين و فقط الناشط

، ياتصراع حر  ك أه بدولكن   ...كيد البالتأ ؟اتٍ ي  صراع حر  هو ن في سوريا اآلما يجري هل بالعودة إلى سؤال: 
صبا.  (،2111 ذارآ 14) ذمنوكان هناك منذ البداية انحياٌز ضدها من أغلب العلويين، وبعضهم بشكل عنفي؛ ف

 ة،لسن  لى حارات اإ "يحةالشب  "خرج  في اليوم السابق، مظاهراتٍ أن شهدت المدينة بعد في بانياس، و  يوم السبت
فين بأنها  ت بطريقةٍ المحال  طمون يحو  الناس ن وصاروا يضربو  عشوائية ُفهمت على نطاق واسع من قبل المستهد 

بة ؟!" بمعنى "التعبير عن رأيكم، وتظاهركم للمطالسكمو ن ترفعوا رؤ على أن ن اآليصبحتم قادر أهل "بمعنى  ة  رسال
هذا  ن  إقول أن ولك ،ينالعلوي  عموم من  كان لديهم توكيلٌ  "يحةالشب  "الء ؤ ه ن  إقول أنا ال أا طبع  ". حمرُ أ خط  السياسية 
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ن و ن المعارضو نا العلوي  ؤ صدقاأيعرفها  تذكر،أن كثر من أ ةٌ دل  أ ناا لديطبع   .سفلألبين العلويين  االوعي كان عام  
 .وسط المواليالالذين كانوا يعيشون في 

 ة لسوريا،قوية لمشروع الحريهناك تناقضاٌت جم ٌة بين مكوناته، ولكن فيه حوامل  ،يوجد عندنا معسكرٌ اآلن 
 حلفٍ في  وهو مندرجٌ  أبى، أمذلك  ءشا ،ولىاأل ههدافأا بحكم   مٌ تز لم إطاره العام ن  ن يكون غير ذلك ألأولن يستطيع 

 ه.جابهذا االت   ي ٍ ودول قليمي ٍ إ

 ن  إتقولون  انتم دائم  أ :ينصدقائنا العلوي  أا من لت كثير  أ سنا فعال  أ ،اختراق الوسط المواليأم ا بخصوص  
ولم  ؟مخاطبتهملالمفيدة والمضي عة الطريقة هذه ما هي ف ،ينين السوري  لى العلوي  إ اخطاب   هن توج  أالمعارضة لم تعرف 

ذا كان معارضونا السياسي ون قد فشلوا في هذا األمر،  ة هل السن  أ  ن يخاطبو  كيففهم لم يعرفوا أحصل على جواب. وا 
...كراداأل ن يخاطبو كيف لم يعرفوا و  ،ايض  أ  ، أو المجتمع الدولي 

تحقيق  تم   اذإن تحكم جبهة النصرة؟ أه ال يريد ن  من الموالين يميل نحو التقسيم، هل فقط أل كبيرٌ  ن قسمٌ اآل
 ،لمجرميناكبار وبعض  "جميل حسن"ل امثأوليس فقط  ،جرائمرتكاب ن عن ايلو المسؤ كل  قل معايير العدالة واعتُ 

 "ةي  حاضنتهم االجتماع"ما موقف  ي ٍة. برأيكجرامإ عمالٍ أطين بالمتور   شمل جميعت ةٌ جاد   هناك محاكماتٌ  تصبحأو 
 اين كبير  طر العدالة ويكون عدد المتور  عندما تتعذ   أوعدالة، الا م  . الحل  هو إيريدون التقسيمسالء ؤ ا هطبع  ؟ ليهماهأ و 

ة، ويرفض العدالمن يخشى فإن  بالتالي  .ةاالنتقامي  عمال لى األعادة  إالجماعات  أتلج مليهإن تصل أوال تستطيع 
 م.يتقساليريد س ،ر واالنتقامثأالبالطبع أن يكون عرضة  ألعمال 

بالمعنى  "اح  يشب  "هناك  ولكن   ب،ب ويعاق  يحاس   يجب أن مةٍ يجر في  طٌ من هو متور   كل   ،بالمعنى القانوني  
 حتى يعني ،جراما  و  ن يملك من تسليحٍ أما يمكن كل   ن يطلق النظام عنان أقبل  ،اجد   طويلةٍ  لفترةٍ  .خالقي  األ
من  ؟راهاقمدنها و الثورة وحاضنتها و  همن النظام تجا د  أش -قل  الظاهر على األ-لم يكن الصوت الموالي أ (؛2113)

بعض  حافظ على مٍ ا كنظاطبع   ؟اوي  يالكيمالنظام سيارات عندما ضرب مسيرٍة بالالناس الذين خرجوا بهم هؤالء 
 اخالقي  أيحة ب  هناك ش .هاتتر  هذه الوا تجاهلالسيارات بالذين خرجوا ا، ولكن اوي  يلم نضرب كيم ،كذب :اقة وقاليالل

 اصرة...إلى المناطق المح دويةغاثة واألسيارات اإلدخول ن يعيقوا ا بأجسادهم أالذين حاولو  أذكرن أريد وأ هائل. بعددٍ 
 ؟الء ماذاؤ ه
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 الرابعةالجولة 
 

تاحة المجال لردوٍد مقتضبٍة، سيكون  :يوسف فخر الدين ابتغاء  لالستفادة من النقاش الجاري بشفافي ٍة، وا 
 هناك جولٌة رابعة.. وأخيرٌة.

 

 صح   اذإ ،ةٍ ئي  انتفا يرى بطريقةٍ الذي ه هو الكالم السائد ن  أل هعلي يجب الرد   أحمد كالم طارق  :شعبوراتب 
، لكن ي النظام مجرم،ف يحٌ د النظام هو شب  من يؤي   ،ولكن القصد في الكالم ،التعبير جب أن والنظام مجرٌم بال شكٍ 

 نالحظ بعض النقاط المهم ة:

( يعتبرون أن  : واًل أ  ،لثورةا في نٌ مكو   جبهة النصرة عضوٌ  قادة في هيئات المعارضة )جورج صبرا مثال 
د جبهة من يؤي   ال تعادل من حيث الكم  أعمال النظام، لكن ها أعماٌل إجرامي ٌة، ،ةٍ جرامي  إ عمالٍ أقامت بجبهة النصرة و 

 بالمعنى حا شبييض  أه ن  أوصفك ب هنطبق علي، أال يجرامي  إ لنظامٍ  ةٍ ومضاد   ةٍ جرامي  إ عمالٍ أالنصرة التي تقوم ب
 ؟خالقي  األ

 الجماعات التي واجهت النظام بالسال. هي بالعرف الشرقي   كل   ن  أوهي للغاية،  ةٌ مهم   : هناك نقطةٌ ثانًيا
دي مؤي   ي كل  ، يعني يحتمفي ذهن المشرقي ين عموم ا فكري ٍ  ثقافي ٍ  ، بما تعني الدولة من وزنٍ "الدولة" ضد   مجموعاتٌ 

ي د النظام لكان ن يؤ ، ونحن نعلم أن  مؤي دي النظام والشبيحة ليسوا فقط علوي ين، ولو أن  العلوي ين فقط هم مالنظام
ار العنف، كتوظيفة الدولة احهذه هي الدولة، و  ن  أيحتمون بفكرة  المؤي دين من اكبير   اقسم  فإن   وضعه أسوأ بكثير،

، وهم يخدعون النظام يقصف ن  أرى الناس يلذلك عندما  وليس من هو خارج الدولة، العنف هو سال. الدولةو 
ثون عنها. ةالشرعي  "وهو  غطاءٌ ولكن في الواقع هناك  أنفسهم وينكرون ذلك أحيان ا، ا نتحد ث به، من اآل" التي يتحد 

 ن يحوز على احترامٍ أي لم يستطع ذعن خطاب المعارضة ال هقولأهذا ما ات ساٌق في خطاب المعارضة؟ هل يوجد 
و مستعبدين، أ نيو محمي  أدين يفن  للنظام وسوف يبقون موالين للنظام ومستو موال شخاٌص أا هناك ، وطبع  عام ٍ  وطني ٍ 

، فهم مغسولو الدماغ، وطبع ا هناك في أوساط اإلسالمي ين وجمهورهم من هم على هذه ر الخطاب بهمث  هوالء لن يؤ و 
ين علوي  مر عند الر األكيف تطو   ، وقد كتبته في دراسة المركز حول العلوي ين،البداية ذحدث من مان اآلالشاكلة. 
 ال تتم  و  ،ائفي ٍ ط سببٍ لين المدني   ضد   جرامي  إ عنفي   عملٌ  يقع، عندما من الطوائف األخرى وحت ى من السن ة والموالين
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نا وأ ،الذي حدث وقتها. العسكري   مفرزة األمن ور ضد  غموضوع مجزرة جسر الشفي مثلما جرى  ،ادانته رسمي  إ
أو اعتراف بالعمل المسل ح، من غير المقبول تبرير ما جرى  يكون هناك أي  تبن ٍ ن أمن قبل  ، وذلكاد  جي   هر تذك  أ

لمعارضة لكي تقع ل النظام حفر حفرة  وهذا ال يمكن اعتباره رد  فعٍل على مجزرة حماه.  )التمثيل بالجثث وتصويرها(
ا، نا أ فيها. ره جي د  وال يوجد  ،جرائمُ نه ال يوجد إوقال  ح" على الشاشاتهيثم المال" ظهرعندما أعرف ما جرى وأتذك 

 قالندما عالنظام نفسها، مارس طريقة فقد  مقتولين،للعديد من الصور ال، وكان هناك عصاباٌت مسل حٌة سوى النظام
، لها(ه )وبالمناسبة يمكن للنظام أن يفععناصر  قتلالنظام  ، أياوي  يحادثة الكيمفي نفسها  تالمعارضة ضرب ن  إ

عبر  هميلاهأ  ون معثتحد  ي واكان ذيني حدث والعناصر الذوالحصار ال ،مذهلة  المجزرة كانت هذه ولكن تفاصيل 
 ، كل  هذا ترك أثر ا عميق ا.فوناتيالتل

كان . هذا الفعل تدينن أكان يجب  ، التيخطاب المعارضة نم مشاركةٍ بت صياغته تم   هناك وعيٌ 
قعت و هذا الشيء  أمامها. أعمال جعل المعارضة تقع في شر    هولكن   ذ عناصره،نقاإن يقوم بأباستطاعة النظام 

نكاردون معنى من النظام، دفاع  هرادأا بما رضة تمام  االمع وعدم احترام، فحت ى في الحرب ال يتم  قتل الجندي   ،وا 
ذا ُقتل ال يشو ه. نونه أخالقي ا، ال يدي، أال يرون ما يفعلة النظامأن و الء الموالؤ عندما نقول هف الذي يقع في األسر، وا 

ة وعديمة ي  الوطنالحساسي ة لنظام عديمة كتلة  صم اء مع اهذا القطاع من الناس فإذا كان  ؟يفعلون ل لماذا ال أهنا نسف
 ناك خللٌ هف فالموضوع محسوٌم، لكن إذا كان األمر مختلف امر بهذا الشكل ألذا كان اإ الحساسي ة األخالقي ة... الخ،

م لكي نحن نتكل   ، الذي ال أدري إذا كان هناك رجعٌة عنه، أو متى وكيف؟هذا االنقسام الوطني  يس أد ى إلى تكر  ،ما
 .لكي ندين سننتقد ولي

 

 .النصرة جبهةخيرة وموقف المظاهرات األ بشكٍل سريٍع، عن ، سأذكرهماناهناك نقطتة حقيق :عزيزة طارق 
لنهاية والنتيجة افي هم  أشباهها عموم ا من التي ارات الجهادي ةالنصرة و وهي أن   ،لةٍ أن ننتهي من مسأالمفروض  بداية  
 قبل إسقاط النظام، يجب االعتراف بهذا واالنتهاء منه.سقطوا مشروع الثورة قد أ

لهم يخو   ويٌض ه تفن  أمر وكواعتبروا األ ،النظام قو ات على وا االنتصار العسكري  هم استغل   ،ةٌ خرى مهم  أ نقطةٌ 
جت خر فقد ، ا مثال  و دومأرياف حلب في أن كان إ ذلك، واالناس رفض ن  كيف أم. الحظنا ن يفرضوا مشاريعهأ

سالم اإل جيشممارسات  ضد   حين خرجت مظاهراتٌ  ال أتحد ث عن الوقت الحالي   بل من قبل،و  ،همضد   مظاهراتٌ 
النصرة  نالمحيسني المقر ب مخروج  ةلأمسفإن  ، بالتالي وجميعها موث قةٌ  من حلب وغيرها مناطق  في النصرة  وضد  
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هاء دال من الذكاء أو بذلك التصريح الذي أشار له طارق أحمد، يمكن القول إنه نوعٌ  "فتحالجيش " القيادي  فيو أ
ا، فاعتبر أن  مسألة رفع علم الثورة نوٌع من  لكي يدافع السياسي   عن علم الثورة، فالرجل أراد أال  ُيغضب مقاتليه أيض 

 ".الشرعّيةام، وليس فيه مشكلٌة من الناحية "النكاية بالنظ

ا نكاية  بالرايات السوداء،  ن ما أيض  يجب التالي ال ببرأيي، لم يرفع الناس علم الثورة نكاية  بالنظام فقط، وا 
شيء وال .لثورةا األخرى المختلفة عن رايةعلى الرايات صريٌح  ما هو رد  ن  ا  و  فقط، على النظام رد   افتراض أن  المسألة

القمعي ة ات الممارس تلكي على لكي يغط   مع النظام في هذا التوقيت، إن ما جاء فتح جبهةٍ ب حول قيام النصرةخر اآل
الطريقة لموقف بهذه ابالتالي اسثمار و ، حق قته الجبهة فهذه ال تجب  تلك لنصرٍ  حتى إن هل ل الناسو ضد  المظاهرات، 

 ا.وليس له ى النصرةل عليسج  

 

   ألةلمسامر ة  أخرى إلى  يحيل ليس لدي  ما أضيفه، وقد استمعت بشكٍل جي ٍد لما دار، والذي :دماج زياد
بة   ب معالجتها مقارباتٍ تتطل   التية في سوريا الوطني  والقضية ة الطائفي   ا.فهي موضوٌع شائٌك ج، مرك   د 

 أن  هذه واحدٌة من معضالت أعتقدقتال النظام، موضوع النصرة والمظاهرات و فيما يخص   ،النهايةوفي 
هو بع ا لداعش وط لنصرةل مٍ تقد   كل  و  ،فر.ٍ مدعاة للنظام هو  رٍ نكساا كل   :لسوري ة أو الوضع السوري  الراهنالثورة ا

ناصر النصرة ع لكن يفيد التذكير أن معظم اه الكثير من السوري ين.مدعاُة كرٍب ألن  هذا ليس األفق الذي كان يتمن  
 .ناتهو  ومك االجتماعي   همن نسيججزٌء  والجميعالبلد،  أبناءمن هم النظام جنود كما أن  البلد، تمام ا بناء أهم من 

ائم عن جر لين و المسؤ  المحاكماتتطال والمصالحات الكثير من األمور وأن العدالة يوما  ما أن تحسم ُيفترض و 
ن كنت أظن  أن نا مازلنا  ضد اإلنسانية، الجرائمالحرب و   ...اليوم. هذا عنبعيدين وا 

 

 ،نيالمعارضة لم تعرف كيف تخاطب العلوي   ن  إ :ا نقوللماذا دائم   :ذكرت قبل قليل كنت قد: أحمد طارق 
ٍ  ين بشكلٍ فرد موضوع العلوي  أنا لم أ يئ ا؟عل شفن تألم تعرف في الحقيقة  هيبينما   ها معارضةٌ ن  إلنا نحن ق .خاص 
... ور الثورةجمه حتى ن تستقطبأولم تعرف  ،ن تخاطب المجتمع الدولي  ألم تعرف  ،على جميع المستويات فاشلةٌ 

ن نفعل أع ولكن ماذا نستطي ،ها فاشلةٌ ن  إا تقول عن نفسها يض  أهي ف ،فاشلةٌ  ها معارضةٌ ن  إن نقول أن كان القصد إ
 ين الفائدة من هذا الكالم؟أو  ،بالتالي
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في حدود  ها،ولكن   .هامها بذلك ال شك  له ات   ويحق   ،سمت بالكذبرضة ات  االمع ن  إ :في ورقتهراتب د. كتب 
من مستوى  ىعلأ س مستوى وعيها لي ألن  تقولها كانت ق التبريرات السخيفة التي تصد  هي  بلسم بالكذب ال تت   ،علمي
نصرة، الة هم جبهن  الناس إ ل بعضاوق اتٌ ر تفجي وقعتولى عندما شهر األمنا في األنحن تكل   .الشارع العاديرجل 

كان و  ،ة  رهابي  إ هناك تنظيماتٍ  ن  إويقول  هنفس بر ضالنظام ي ن  أو  ،ذلك كذب كل   ن  أالسائد  ي العام  أكان الر و 
ا  مؤمن ا بهذا الكالم في ذلك الوقت. شعبوي  المعارضنا  ا هعتبر أ ال  لكن يو  ،عتذرتن على المعارضة أيجب طبع 
 لتفعل ذلك. ة  و جدي  أ ة  مهم   معارضة  

 مفترض بداية  الف هاضد   خرجالمجموعات التي ت ن  ا  و  ،مبدئي ٍ  يحترم الدولة بشكلٍ  ف الشرقي  ر الع ن  أم ا القول إ
 -وعموم العرب–فأراه كالم ا غريب ا ال ينطبق على عالقة السوري ين  العنف، محتكرةالدولة هي  ن  أل ن تكون مخطئة  أ

 بالدولة.

مارسات م خرجوا ضد   "ناس"كيد هناك أبالت .سالمالنصرة وجيش اإل ضد   واخرج "الناس" ن  إ الق طارق أن  كما 
منتجا  طبيعي ا، وسلس االستخالص من  ليسأتى؟ أين أسالم من ولكن جيش اإل ،سالم وجبهة النصرةجيش اإل
 ،ونناهبشي نيذال "الناس"نرى فقط نحن ة المدني   لألنشطةحالة رفض قمع الفصائل أخير ا، في  ؟والغوطة ادوممجتمع 

 بالنسبة للثورة في الداخل. ة  قلي  أصبحوا أسف لألالذين و 

 

موها لنا، وكان منها نقاش يوسف فخر الدين : ختام ا أشكر الزمالء المشاركين على وقتهم، والفائدة التي قد 
 الخالفات بشفافي ٍة.

 


