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 تنفيذي ملخص

  بالغ  عن واقع سححححححححياصححححححححمي واقت ححححححححا   واجتما ي 2011لقد أفصححححححححا املرححححححححهد السححححححححور  بعد

عوامل  ، ولم تكن2011نتيجة ألسحححححححبان لم تكن وليدة  حظ تا، بل  عو  ملا قبل  ،التعقيد

 هذا الواقع السحححححححححححححور   نتاجإ
ً
بالغ التأثير  اخلية فقط، بل لعبت العوامل ا خارجية  ورا

 .، حتى بات من ال عب الف ل بين البعدين الداخلي وا خارجيفيه

  كت ا حمومة السححورية بواجبااتا الدسححتورية في خ التا، ولكن حدثت أخ ا  في لقد تمسححّ

 في خ ان 
ً
 عري حححا

ً
ا حمومة، ولكنه الت بيق واملمارسحححة، إذ ظل اإلصحححالا السحححياصحححمّي عنوانا

، املوضححححححوعية والذاتية م تا، وأرخت 
ً
تأثر بالعوائق الداخلية وا خارجية التي واجهته سححححححابقا

. وظلت ممافحة الفسححححححا  واإلصححححححالا اإل ار  وا قت ححححححا   2011بظاللها على املرححححححهد بعد 

 في برامجها، لك تا لم تن ا 
ً
 رئيسحححححححححا

ً
 من خ ان ا حمومة، وبقيت عنوانا

ً
 هاما

ً
في تأخذ حيزا

ها تحقيق تقّدم ملموس فيه، نتيجة لعوائق موضححوعية، وكذلن نتيجة لعوامل ذاتية مر ّ 

 إلى التعامل مع نتائج الفسا  أكثر من البحث في أسبابه ومعا ج تا.

  لقحد أرىى ييحان الةقحة بين ا حمومحة واملعحارضححححححححححححححة بظاللحه على أ ا  األخيرة وخ حالتحا، و حان

للبس الذ  وقع في فهم معظم قواها ملفاهيم كح "الدولة" و"النظام السياصمي" و"ا حمومة" 

و"املعارضة السياسية"، و ور  ل م تا، أن أنتج "معارضات" ذات فكر وممارسة إق ائية، 

اصحححححححمي من مقومات اسحححححححتمراريته وجعلها ترتئع مقاربات ذرا عية أّ ت إلى وأفرغ عملها السحححححححي

  ررذمها وييان الرؤية ا ستراتيجية في خ التا وممارس تا. 

  لقد ان وى خ ان بعض "املعارضححححححححححات" السححححححححححورية على رسححححححححححائل ملتبسححححححححححة، فانزاا مفهوم

ومة السياسية، "املعارضة السياسية" في و ي املتلقي، ليحمل معانَي و   ٍت تفوق ا خ 

 مع اسرائيل، العدو اللدو  
ً
فظهرت معارضة ت الب بالتدخل األجنبي وأخرى تتعاون جهارا

 للرعب السور .

  لقححححد أ ى اللبس وا خلط الححححذ  وقع بين مفهوم الةورة من جهححححة والت ّر  واإلرهححححان من

بة لنمو التنظيمات ذات التوجهات املت رفة ت بينة خا حححححححححج
ّ
، جهة أخرى، إلى فوضحححححححححمى شحححححححححمل

 
ً
 على الكيان السححححححححححور ، اجتماعيا

ً
 خ يرا

ً
التي   تؤمن بالعمل السححححححححححياصححححححححححمي و رححححححححححمل اتديدا

 .
ً
 واقت ا يا

ً
 وسياسيا
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   إن املعارضححة السححورية معنّية بتصحححيه صححوراتا عن نفسححها، وتصحححيه ا خلل الذ  حد

في مفهوم املعارضححة السححياسححية لدى الرححارال، بحيث   ترتحححب خ ححوم تا مع ا حمومة إلى 

مع مؤيد  ا حمومة، و  يمون هناك خلط بين مفهوم املعارضحححححححححححححة كممارسحححححححححححححة  خ حححححححححححححومة

سححححححححححياسححححححححححية والكيدية السححححححححححياسححححححححححية. إذ تقع على عاتق املعارضححححححححححة مسححححححححححؤولية ضححححححححححمان األمن 

ا جتما ي والسحححححححححححححلم األهلي، لمل ممونات املجتمع، من معها ومن ضحححححححححححححدها، كما ا حمومة، 

 وإن اختلفت أ وات  ل م تما. 

 بوصحححححححححححفها الهينة التنفيذية للدولة، معنية ب حححححححححححمان حياة سحححححححححححياسحححححححححححية فاعلة  ،إن ا حمومة

معنيححة بححالعمححل مع املعححارضححححححححححححححة ل حححححححححححححمححان و ر  ون اإلخالل لتيبححة الححدولححة، تعبيالتكفححل حريححة 

ومحاربة  األمان املجتمعي وا قت حححححححححححححا  ، والعدالة ا جتماعية، واملرحححححححححححححاركة في السحححححححححححححل ة

 .الفسا  بمل أشماله
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ة  جدليّ  ، وفق قرا ةٍ 2011بعد  السحححححححححححححورّ   بالعرض والتحليل الواقَع  الدراسحححححححححححححةول هذه تتنا

 االكيححانححات املعححارضححححححححححححححة لهححالعالقححة بين ا حمومححة وأبرز 
ً
ة اسحححححححححححححتب ححان الححدينححاميححات الححداخليححّ  ، محححاولححة

هححا في مراحححل  ات التي صححححححححححححححايححت مسححححححححححححححار املحححّد  واسحححححححححححححتجال  ،ة التي أثرت في هححذه العالقححةوا خححارجيححّ 

 .األزمةمختلفة من 

: نظري و عمححل وفق مسحححححححححححححتويين،   عنححاوين فرعيححة، وخححاتمححة.و من مقححدمححة،  الححدراسححححححححححححححةتتححأل  

 في السححياق
ُ

  يبحث
ّ
في هذا  سححيتم الت ّرق ل ا خلفية التاريخية ملوضححوال الدراسححة، وكذلن الذ  شححم

تحديد  لتد بعجالة على الكتابات السحححححححححححححابقة،  إضحححححححححححححافة إلى املرور املفاهيمي،  اإلطار  إلى املسحححححححححححححتوى 

  ما يمكن أن ت يفه. وفهمررر عن األزمة، ما يُ  في الدراسةموقع هذه 

التي  لألزمحححة فواعحححل الحححداخليحححةلمن قرا ة متوازيحححة لفتن لق ، ملستتتتتتتتتتتتتتوى التحلي يّ ا علىوأمحححا 

 م تما وفهم  ّل  ،بعاّمةم تما   ّلٍ  خ انا قرا ة  إذ سححححححححتتم، املعارضححححححححةو  في ا حمومة سححححححححتنح ححححححححر هنا

ة للعالقة بالفواعل ا خارجية حيال أحدا   سححححببت لتا فواعل خ التما لقرا ة  في مسححححعى ،بخاصححححّ

 لتا فواعل  وأخرى  سحححححححححححححببت ،من يير الدول 
ً
  م تما  ّلٍ  خ ان سحححححححححححححنحلل  ولية، وأخيرا

ُ
 خ ر جاه ات

 تم التوصل إليتا. التي والتربيتات ا خالصة الدراسةتتناول  وفي ا خاتمةاإلرهان.  في مسألةاملتمةل 

 منئجيّ  إلى الدراسححححححححححة سححححححححححتند 
ُ
، و عتمد أ وات املقارنة والتحليليّ  الوصححححححححححفّي املنئع زاوج بين ة ت

 ،موضححححححع الدراسححححححة ا خ انإذ يتم عرض في مسححححححعى لتوضححححححيه هذه املنئجية.  ،والتركيب والتفكين

 ومن ثم يتم تحليل السر يات التي تن و  عليه لفهم العالقة بين املقدمات والنتائج.

 املعارضتتتة – الحكومة – الستتتيا تتت ي النظام – الدولة – األزمة الستتتوريةكلمات مفتاحية: 

 .اإلرهاب – التمرد املسلح – الثورة –
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    مقدمة

 في الكتابة عن األزمة السورية: التحديات 

  وبححاَت  ،ان تححت كتححابتححه تححا ن   وكححأ ّ  ،مفتوحححة أزمححٍة الكتححابححة عن  إن  
ً
للتنححاول في سحححححححححححححيححاق  جححاهزا

 لديناميات  تائيةيمكن ا جزم بقرا ة وافية أو  ال ححححححححححعوبة، و  النقد والتحليل، لهي مسححححححححححألة بال ة 

 التحد  في فعل الكتابة، )األزمة( هذا النّ  
ً
إليتا وهي مسحححألة أشحححار . ولذا  عي هذه الورقة مسحححبقا

ما يت ححححل باألزمة السححححورية مهمة شححححبه  السححححابقة في لكتاباتا اإلضححححا ة علىولئن  انت باحةون كثر. 

 ل زارة ما صحححححححدر، وبل ات مختلفة، حتى بالرسحححححححبة للدراسحححححححات واألبحا  والتقارير  ،مسحححححححتحيلة
ً
نظرا

 األهميةمن فإنه ، ولكن ريم ذلن، واملعارضة وتحليل خ ان ا حمومة ،املت لة بموضوال الورقة

الورقة نفسها،  هذه لبعض هذه الدراسات لنفهم أين تموضعب  ولو برمل مقت اإلشارة بممان

وبالتالي فهم التحديات التي عليتا أن تواجهها في تقديم شمي  جديد. إن قرا ة السر يات وا خ ان 

وقرا ة ( Synthesisوالتركيحححب ) التفكيحححنفي سحححححححححححححيحححاق التحليحححل واملقحححارنحححة وا سحححححححححححححتقرا  والعمحححل على 

 ملتحول أو ثابت معين ،ا خ ان
ً
سحححححححححبق وأن عمل على تقديمها باحةون  ،ةنقديّ  يحيل لقرا ة ،وفقا

تناولت  وقد ،(2012) "ا حد  السحححححححححححححور : قرا ة تفكيكية" بحةهنذكر م تم  . عقيل محفوض في 

التي حمل تحححا  الحححد ليحححة والشححححححححححححححنحححات هومؤثراتححح هفواعلحححواسحححححححححححححتب نحححت  ،األزمحححة كححححد هحححذه القرا ة 

تلن املؤثرات وكيفّية  عبير   واقع مفتوا على مؤثراته سيرورة ا حد  وصيرورته ، وكذلنتداعياته

  .واسحححححححححتعانت الدراسحححححححححة بالتفكيكية وبمناوع مختلفة للتحليل والتركيب ،عن نفسحححححححححها
ً
هناك أي حححححححححا

مع  املنئعوهي قرا ة تتقاطع في  ،(2016) "خط ال حححححححححححححدال" وهي ،محفوض أخرى للدكتور   راسحححححححححححححة

 صحححدوال وانقسحححاماتومؤثراته وتأثيراته وفق  ولك تا  عيد  راسحححة ا حد  السحححورّ   ،القرا ة السحححابقة

كذلن يمكن اإلشارة إلى  راسات جامعية م تا الدارسة املعنونة  .تكرفت أكثر بعد الدراسة األولى

  ،"؟الستوريةفهم الصترا  في ستورية: ملا ا استتمر بقاء الحكومة حححححححححححححح "ب
ُ
دمت وهي رسحالة جامعية ق

 السحححححححححححححور  حسحححححححححححححين أيون، للبحححاححححث 2014عحححام  البري حححانيحححة بحححالل حححة اإلنمليزيحححة في جحححامعحححة برا فور 

 مع  في تاريخية سحححوسحححيولوجّيةوان لق في تحليله من مقاربة 
ً
ما يتعلق باألزمة، وأ ا  ا حمومة رب ا

كي   وأوضححححت الدراسحححة ،جملة من السحححياسحححات التي انتئج تا ا حمومة السحححورية بعد ا سحححتقالل

سابق  واجتما يّ  لى إر  سياصميّ إبا ستنا   مع تلن التحديات تكيي  نفسهاا حمومة  است اعت

ةسحححححححححححححامي  ليب   . وهناك ما كتبه ،ريم طبيعة ال حححححححححححححراال ،لألزمة   وبخاصحححححححححححححّ
ً
كتابه ال حححححححححححححا ر مؤخرا

وهو  ،2018ال ا ر عام  "تحليل ووثائق–رب: أسرار حصالح إلى الاإل  خطاب األسد من"بعنوان 
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بين التحليححل  يجمعكتححان يتنححاول خ ححابححات مختلفححة للرئيس برححححححححححححححار األسححححححححححححححد وفق تحليححل برايمححا ي 

  و وافعحححه والنفسحححححححححححححميّ  نتحححاجحححه وسحححححححححححححيحححاقحححه الل وّ  ي وفعحححل ا خ حححان ومحححدلو تحححه و ليحححات إالكمي والنو 

وسحححححححححل ته في و ي املتلقي، ، عنهواملفصحححححححححا  تواملسحححححححححمو ، لةابت واملتحول، والمامن والظاهرقرا ة ال

وهي قرا ة   تنح حححححححححححححر في  سحححححححححححححياقه ما فوق الل و ،ضحححححححححححححمن  وتنفته قرا ة  ليب على قرا ة النّ  

بل تقرأ معها خ ابات أخرى تارة للمعارضحححححححححححححة السحححححححححححححورية وتارة لالعبين  ؛خ ابات الرئيس األسحححححححححححححد

للمرحلححة التححاريخيححة التي  وا قت ححححححححححححححا ّ   والتححاري يّ  وتححارة تخوض في السحححححححححححححيححاق ا جتمححا يّ  ،الححدوليين

  ،حد  فيتا ا خ ان
ً
ل ة  ،"فعل ا خ ان" املوجو  في خ ابات الرئيس األسحححححححد اسحححححححتن اق محاولة

 ،
ً
 للخ ان بمفاهيمه املختلفة وفق مدارس عربية ويربيةو وعمال

ً
 مستفي ا

ً
 .يقدم الكتان شرحا

 عريفهححا  مححا يخ    فيمختل  ا خ ححان وفق منظور   راسححححححححححححححةهححذه الورقححة من  تن لق ولكن

ا خ ان  بين بنى القرا ةتربط  إذ، وكذلن في التحليل كما سححححححنوضححححححا في اإلطار املفاهيميللخ ان 

 معناها ( فيsignified) اتسحححححححححححتجلي مدلو ا ، ومن ثم الظاهر   الل و   باملعنى (signالل وية كدال )

 إلى فعل. املن وق ويمون ذلن بترجمة  ،العميق

 اإلطار املفاهيمي

 الل ححححة وجهححححة نظر  عريفهححححا لهححححذه املفححححاهيم من  من في إطححححار تقححححديم املفححححاهيم تن لق الورقححححة

املفاهيم، فألن األزمة  هذهجتماال، وأما مبرر اللجو  لعلم ا جتماال في  عري  علم ا  و  ةسحححياسحححالو 

بل  انت أزمة مركبة  ؛فقط موضححححححححححوال الدراسححححححححححة لم تكن أزمة ضححححححححححمن نظام سححححححححححياصححححححححححمي بين أق ابه

ا خلط الذ   ن  أ ذلن اشححححتملت على تفاعل بنى اجتماعية من خارج النظام السححححياصححححمي. ي ححححا  إلى

 يجعلحيث الل ة ت ححححبه خاضححححعة للقوة،  ،ةاعترى  عري  املفاهيم بين الل ة والسححححياسححححة في األزم

إن البنى  :القول  النافلمن و من األهمية بممان اللجو  لعلم ا جتماال في وضع محد ات واضحة، 

 أحد تجلياته  ،ا جتماعية وفي استخدامها لل ة  وسيلة
ً
 .ا خ ان السياصميّ   انإنما تمارس فعال

تحول »الل ة   ون فكرة جاك  ريدا عن  من ين لقفي هذه الورقة  ُيقدما خ ان كما  إن  

  يقت حححححححححححححر مفهوم ا خ ححححان في هححححذه الورقححححة على  لححححذلححححن، 1«الكالم إلى مظهر أو نوال من الكتححححابححححة

كما سحححححنظهر في  ،التي ت حححححبه أحد مدلو ت الكتابة ق واللفظ، بل يتعداه ليرحححححمل املمارسحححححةو املن 

 . ا جز  الت بيقي من هذه الورقة

                                                           
 . 62ص  ،(2004  مرق:  ار كنعان،) هاشم صا ا :، ترجمةالنقد واملجتمع: "حوارات" ،بارت رو ن 1
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 املفححاهيم التي نرى من األهميححة  عريفهححا قبححل ا خوض في التحليححل،بعض  هححذا، وفي مححا يححأ ي

 التمر  املسلا.و  ،الةورةو  ،واملعارضة ،وا حمومة ،لدولةا وهي:

 الدولة

 
ُ
فححة  ائمححة إقليمححمع كبير من األ ج»بححأ تححا  العربي  الححدولححة في املعجم عرّ    فرا ، َيقج ن ب حححححححححححححا

ً
 ا

ن  معي 
ً
وأما عالم ا جتماال  .2«، ويتمتع بالشحححخ حححية املعنوية وبنظام حمومي وبا سحححتقالل السحححياصحححميا

 :على أ تا"، السياسة حرفةمقالته " في  الدولة األملاني ماكس فيبر فيعرّ 

 ها باحتمار العن  ال بيعيّ ا جماعة اإلنسانية التي تّد ي  اخل أرض محدو ة )وبنجاا( حّق 

 أن  
ً
إذ إن ما صحححححححححححار مزية يتميز لتا ع حححححححححححرنا  من معالم الدولة، لم  عج َم األرض  مفهومَ  املرحححححححححححروال، علما

باستخدام العن  ال بيعي إ   ا حاضر هو أ  تمنه التجمعات األخرى أو األشخاص األفرا  ا حّق 

  .3بقححدر مححا  سحححححححححححححمه لهم الححدولححة بححذلححن، إذ إن الححدولححة وحححدهححا م ححححححححححححححدر "ا حق" بححاسحححححححححححححتعمححال العن 

 لتأمالتنا هنا »وي ي  فيبر 
ً
جل ما أراه  زما

ا حفاظ على الت حححححور املفهومي  اإلصحححححرار على

املحض بأن الدولة ا حديةة هي تجمع س وة 

له طابعه املؤسححححسححححا ي، يحاول بنجاا ضححححمن 

 ححححدو  أرض معينحححة احتمحححار العن  ال بيعيّ 

 .4«أ اة سي رة املرروال باعتباره

، يير أن ا خلل 5مزامنة للفر  واملجتمعالدولة فإن ، "عبد هللا العرو "لحححححححححححححححححححح بالرسحححححححبة و ، هذا

الذ  قد ي يب املجتمع في فهم الدولة وأ وااتا السياسية والتنفيذية، يجعل املزامنة بين الدولة 

  إشحححححححححححححمححاليححة في العالقححة بي تمححا،واملجتمع تتعرض ل ححححححححححححح وطححات 
ّ
إذ يرى العرو   أن   ححل  تفكيٍر  تخل

 . 6«، والوظيفةالهد ، الت ور »حول الدولة يجب أن يدور حول ثالثة أهدا  تتمةل بح 

                                                           
 الدولة/ar-www.almaany.com/ar/dict/ar انظر  عري  الملمة على موقع قاموس املعاني اإللكتروني، 2
(، ص 2011)بيروت: املنظمة العربية للترجمة،  جورج كتورة :، ترجمةالعلم والسياسة بوصفهما حرفةماكس فيبر،  3

263 . 
 . 272سابق، ص الرجع امل 4
 .7(، ص 2011، 9)الدار البي ا : املركز الةقافي العربي، ط  مفهوم الدولةعبد هللا العرو ،  5
 .8املرجع السابق، ص  6

إن الخلل الذي قد يصيب املجتمع في فهم 

الدولة وأدواتها السياسية والتنفيذية، يجعل 

املزامنة بين الدولة واملجتمع تتعرض 

ف إشكالية في 
ّ
 العالقة بينهمالضغوطات تخل

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/الدولة
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ا قت ححححححححححححححا    السحححححححححححححيححاصحححححححححححححميّ  ا جتمححا يّ  فكرة الكيححانيالحظ من هححذه التعريفححات، أنححه هنححاك 

السحححححححححححححي رة، وطحححابع الحححدولحححة املرتب حححة ببسحححححححححححححط  اسحححححححححححححتخحححدام القوةفي  ، وفكرة املرحححححححححححححروعيحححةا ج رافيّ 

  وظائفها.و وت ورها  املؤسسا ي،

  الحكومة

كم، ويحكم البال ، أ  يتولى  سيير من َح مرتقة » تاا حمومة بأ ّ  يعّر  املعجم العربّي 

 شؤو تا، و 
ُ
فة من أفرا  يقومون بتدبير  :ا ُحمومة

 
ولة، ورئيس  شؤونهينة مؤل ولة كرئيس الد  الد 

 .7«ومرؤوسيتمالوزرا ، والوزرا ، 

الهينة ا حاكمة التي تتولى شؤون الدولة في  اخل »  عر  ا حمومة بأ تاوفي السياسة، 

هم ألهذه الدولة، هي التي تمةلها في خارج اإلقليم و عتبر من  القانون الوطنيّ إقليمها وفي حدو  

العناصر األساسية التي تقوم عليتا الدولة، وا حمومة هي التي توجه رعاياها في شؤو تم الداخلية 

 أ تا:ا حمومة  فيعّر ، جان جاك روسو وأما .8وتواجه حمومات الدول األخرى في املحيط ا خارجي

القوانين وصيانة  إليتا تنفيذ متوس ة قائمة بين الرعايا والسيد، ليتواصال، مو ول   هينة»

   .9«ا حرية املدنية والسياسية

 املعارضة

  املعارضحححححححححححة ّي م العربجعامل  عرّ يُ 
ً
:عاَرَض الشحححححححححححميَ  بالشحححححححححححميَ  »بأ تا من ، ل ة

ً
ه،  ُمعارضحححححححححححة

َ
قاَبل

  قابلته
َ
ُت كتابي بكتابه أ   ُيباراينيوفالن . وعاَرضحححححححححج

َ
ني أ وفي السحححححححححياسحححححححححة، يعّر  مفهوم . 10«ُيعاراضحححححححححُ

وفي علم السححياسححة ويق ححد به األحزان  ،م حح لا يسححتعمل في القانون الدسححتورّ  »املعارضححة بأنه 

 ما تمارس املعارضححححححالتي تناضححححححل لالسححححححتيال  على ا حكم وا جماعات السححححححياسححححححية
ً
في اإلطار  ة، ويالبا

 .11«الرر ي وضمن املؤسسات الةابتة

                                                           
 ا حمومة/ar-www.almaany.com/ar/dict/ar: انظر  عري  الملمة في قاموس املعاني اإللكتروني 7
(، 2011)عمان:  ار املأمون للررر والتوزيع،  معجم املصطلحات البرملانية والدبلوماسيةبسام عبد الرحمن املراقبة،  8

 .61ص 
(، ص 2013)القاهرة: مؤسسة هنداو  للتعليم والةقافة،  عا ل زعيتر  :، ترجمةالعقد االجتماعيجان جاك روسو،  9

83 . 
 املعارضة/ar-www.almaany.com/ar/dict/arانظر  عري  الملمة في قاموس املعاني اإللكتروني،  10
 .134، مرجع سابق، ص معجم املصطلحات البرملانية والدبلوماسيةبسام عبد الرحمن املراقبة،  11

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9/?c=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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 أن  ستمد شرعي تا من وجو  حاجة إليتا...»بمل معارضة سياسية  ويتيب عبد اإلله بلقزيز 

، أ  
ً
وليس في وسححححححع معارضححححححة أن تتمتع بمةل تلن الرححححححرعية  ون أن يمون ا حامل عليتا اجتماعيا

 –ليس في وسححححححححعها أن تكتفي من الرححححححححرعية بما يقدمه القانون 
ً
من حق في الكينونة والعمل  –مةال

على – ملجر  أن الترحححححححححححححريعححات السححححححححححححححاريححة تكفححل ذلححن ا حق؛ ذلححن أن هححذه ال حححححححححححححمححانححات القححانونيححة

 .12«   ست يع صنع معارضة سياسية إذا لم يكن لها ما يبررها في السياق ا جتما ي –أهمي تا

معارضحححححححححححححة" في ا حالة السحححححححححححححورية، -على ثنائية "حمومةمعارضحححححححححححححة" -نظامثنائية " لقد ط ت

معنى النظام كما عّرفه املعارضون و"الةوار" املعنى الذ  استخدموه للد لة  يحتملوالسؤال هل 

 على ال راال السياصمي مع ا حمومة؟ 

السحياسحة بالرسحبة إلينا  عني السحعي من أجل املرحاركة بالسحل ة، أو من أجل » يرى فيبر أن  

وا  أ ان ذلن بين الدول أو  ان بين مجموعات مختلفة  اخل الدولة التأثير في توزيع السحححل ة، سححح

( هنا تلن ال حي ة السحياسحية political system) نق حد بالنظام السحياصحميّ  لذلن، 13"«ت حمهاالتي 

حد  كيفية الترارك في هذه السل ة.
ُ
 التي ت

وهذا النظام الذ  يسحححححححتند إلى تقاسحححححححم السحححححححل ة ووجو  مؤسحححححححسحححححححات، يختل  عن "النظام" 

بالرسبة . ف2011( كما استخدم على نحو  فت في ا حالة السورية بعد regime) اإلنمليز  بمعناه 

 لترحححححححححححححويه سحححححححححححححمعة حمومة  از را يم ححححححححححححح لا » فهو  "النظام" "regime"مل ححححححححححححح لا 
ً
ُيسحححححححححححححتخدم عا ة

  ،إ  أنه ُيسححححححححححححتخدم في الو يات املتحدة *أوروبيم حححححححححححح لا وهو  ،14«معارضححححححححححححة
ً
ملخاطبة  ،أسححححححححححححاسححححححححححححا

وتجدر اإلشحححححححححححححارة في ا حكم في تلن ا حمومات األجنبية.  مراحلا حمومات األجنبية أو للحديث عن 

 إلى أنحححه عحححام 
ً
 George حححان السحححححححححححححينحححاتور األمريمي جورج محححاك وفرن ) 1978هحححذا ال حححححححححححححححد  أي حححححححححححححححا

McGovern ُي لق على حمومة ساي و )( نSaigon في جنون فيتنام اسم "نظام ساي ون"،   لة )

على عدم ا عترا  برححححححححححححرعي تا، ونالحظ هنا ممامن ا خلط بين ا حمومة والنظام السححححححححححححياصححححححححححححمي من 

كما اسحححححححححححححتخدم في وصححححححححححححح  ا حمومة السحححححححححححححورية، حتى باتت  ل  ،اإلنمليز  جهة و"النظام" بمعناه 

  سّمى مؤسسات "النظام"، وع
ً
، لم الدولة "علم النظام"، وا جيش الوطنيّ مؤسسات الدولة أي ا

                                                           
)بيروت: مركز  راسات  السياسية العربيةاملعارضة والسلطة في الوطن العربي، أزمة املعارضة عبد اإلله بلقزيز،  12

 .12(، ص 2001الوحدة العربية، 

 . 263، مرجع سابق، ص العلم والسياسة بوصفهما حرفةماكس فيبر،  13
14 William Saire, Safire’s Political Dictionary (New York: Oxford University Press, 2008), 617. 

  ور  التعبير هكذا في القاموس وربما يق د به اإلشارة إلى التفريق بين السياسة األمريكية والسياسة األوربية. *
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ة  ،ورية بعاّمةاسحححححححححححححتخدام ا جهات املناوئة للدولة السحححححححححححححّ  و  شحححححححححححححن في أن   "جيش النظام". وبخاصحححححححححححححّ

 ،الدولة السورية وص ا حمومة األمريكية وحمومات إقليمية ويربية عبارة "النظام السورّ " في 

أسحححححهم في ترسحححححيط هذا ا خلط، وما ترتب عليه من اسحححححتجابات سحححححلبية من الفواعل الداخلية. ولذا 

فإننا في هذه الورقة نمّيز بين النظام السحححححححححححياصحححححححححححمّي، والنظام باملفهوم املرحححححححححححار إليه أعاله، من جهة، 

 وبين ا حمومة والدولة، من جهة أخرى، و  نستخدم هذه املفاهيم على نحو مترا  .

 الثورة

 ،
ً
 إذا: هاج، والةائر: ال  حححبان، ويقال »يرحححتق م حححلا الةورة ل ة

ً
 وثورانا

ً
من ثار الشحححمي  ثورا

في الكتابات التي و. 15«لل  ححححححححبان أهيج ما يمون: قد ثار ثائره وفار فائره إذا: ي ححححححححب وهاج ي ححححححححبه

في »، على سححححححححححبيل املةال نقرأ، ومفهوم الةورة في تلن املرحلة صححححححححححدرت حول نقد الةورة الفرنسححححححححححية

و انت ، شحححححححمال الوجو  السحححححححابقةأل عو ة ال"للةورة" هو  األسحححححححاس،  ان املعنى القرن التاسحححححححع عرحححححححر

الةورة هي ا حركة التي  عيد األمور إلى نق ة 

لم  عد الةورة مسحححححححححححححألة ا حد من  ...اان القه

السححححححححل ة ا سححححححححتبدا ية بإصححححححححالحها أو التنازل 

من  ع تححححا، كمححححا أ تححححا لم تكن مسححححححححححححححححألححححة ا حححححّد 

ةورة عندما الحدثت  ...السححححححححياسححححححححية املجا ت

 فعة سححححعى الرجال إلى حل جميع مرححححا لهم 

  .16«السياسية وا جتماعية واألخالقية – واحدة

 عما إذا  انت معايير إنه و 
ً
القرن الةامن عرحححححححححححححر، ونموذج الةورة الفرنسحححححححححححححية، ي حححححححححححححلا بعيدا

 
ً
الةورة كعملية   يير، وبمعزل عن  إنن التعري  أعاله يسحححححححححححححمه بالقول، أإ  ، للقياس عليه  ائما

  أ انتشمل التعبير عن نفسها، سوا  
ّ
رت  ستخدام العن ، يجب قبل  ل شمي  سلمية أم اض 

. ةواألخالقي ةوا جتماعي ةالسححححححححياسححححححححي األهدا أن تن و  على م ححححححححمون أسححححححححاس وهو التمامل بين 

ر ما هي عملية هدم، هي عملية بنا ، فبينما اتدم صحححححححححححححورة ا ضححححححححححححح ها  في بقدج ولتذا املعنى، الةورة 

الو ي ا جمعي للمجتمع، تبني صحححححححححححححور أخرى في وعيحححححه مقرونحححححة بحححححالكرامحححححة والقيم األخالقيحححححة التي 

                                                           
، (2006القاهرة: مكتبة الرروق الدولية، ) معجم املصطلحات السياسية في لغة الفقهاءسامي محمد ال الحات،  15

 .76ص 
16 François Furet and Mona OZouf, ed.., A Critical Dictionary of the French Revolution (London: Harvard 

University Press, 1989), p. 810. 

إن الثورة كعملية تغيير، وبمعزل عن شكل 

التعبير عن نفسها، يجب قبل كل ش يء أن 

تنطوي ع ى مضمون أساس وهو التكامل بين 

 األهداف السياسية واالجتماعية واألخالقية.
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املجتمع وليس نحو يايات ضحححححيقة، أو يايات ة  سحححححت يع أن توجه البنا  نحو يايات نبيلة وم حححححلح

 إل ائية اتدم 
ً
"الةورة" أخالقية سحابقة وأصحيلة في وجدان املجتمع، والسحؤال هنا: هل هدمت  قيما

 السحححححورية 
ً
"ثورة "؟ واألهم، هل  إ تا: وهل ي حححححلا أن نقول ع تا؟ صحححححورة جيدةوبرت سحححححينة  صحححححورا

 يمكن أن تمون "الةورة" 
ً
 من ال حححححححححححححراال  اخححل نظمححه السحححححححححححححيححاسحححححححححححححيححة  صحححححححححححححراعححا

ً
على املجتمع عوضححححححححححححححا

  وا قت ا ية وا جتماعية؟ 

 
ً
الةورة حين    سحححححححححححححتند لروا الرحححححححححححححعب،   يمكن أن  التسحححححححححححححمية التي ن لقها، فإن  انتأيا

، إذن  ، فهو   يعتر  به كةورةشاتوبريان ليس التمرّ  هما يق د .17نسميتا ثورة بتعبير شاتوبريان

 تمّر ؟ ثورة أمهل ما حد  

 التمّرد املسلح

 أن:في  عريفه ملفهوم ال راال، وال راال السلمي يرى ماكس فيبر 

. وسحححححححححائل ال حححححححححراال "السحححححححححلمية" هي تلن التي   تتمةل في اسحححححححححتخدام مباشحححححححححر للعن  البدنّي »

"التنافس" عندما يأ ي في صححححححححورة محاولة ذات شححححححححمل سححححححححلمي  نسححححححححميهوال ححححححححراال "السححححححححلمي" هو ما 

 سل ة الت ر  في فرص وإممانياتلى للح ول ع
ً
  .18«، يريب فيتا  خرون أي ا

حراك حتى يوصححححححح  بأنه حراك سحححححححلمي، يجب  أ    إن   :يمكن القول في ضحححححححو  هذا التعري ، 

 من هذا التعري  . البدنّي  لعن لأية ممارسحححححححححححححات  فيهأن ترتفي 
ً
  ان القا

ً
يمكننا أن ، فإنه أي حححححححححححححا

 معنى إن ال حراال حين ترتفي فيه صحفة "التنافس" باملعنى ا جتما يّ  :نقول 
ً
، و  يمون فيه واضححا

 " واألهم ا حقوق والواجبات املرتبة لتلن السل ة وعليتا، يمكننا أن نسميه وكنه "سل ة الت رّ 

، وحين يسححححتخدم السححححالا ب ححححفته الوسححححيلة الوحيدة لفرض خياراته
ً
يمكننا وصححححفه بالتمر  ، تمر ا

  .ملسلا. وسيتوضا هذا ا سترتاج أكثر في معرض تحليل خ ان املعارضة املسلحةا

  

                                                           
17 Ibid, p. 810. 

(، ص 2011)القاهرة: املركز القومي للترجمة،  صالا هالل :، ترجمةمفاهيم أساسية في علم االجتما ماكس فيبر،  18

72. 
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 مختصرة ملحة: التاريخي السياق

 
ّ
عو ة ،   بد من 2011في معرض قرا ة خ ان ا حمومة واملعارضحححة في سحححورية ما بعد ه وإن

 أو ق يعة مع املاضحححححححححححححمي. ّد ألن اإلطار الزمني الذ  ُح  ،للورا 
ً
 خ يا

ً
   في عنوان الورقة   يعني إطارا

ومة محا  خ اننور  ملحة تاريخية في سحححححححححححححعينا  سحححححححححححححتب ان العوامل التي أثرت في  سحححححححححححححيأ يوفيما 

قرا ة الةححابححت واملتحول في هححذا ا خ ححان ملعرفححة مححدى تححأثير التجربححة  حتى نسحححححححححححححت يععححارضححححححححححححححة، املو 

. ولكننا سحححححححححححنح حححححححححححر القرا ة التاريخية بمرحلة حكم معين التاريخية والظرو  في صحححححححححححياية خ ان

  الرئيس برار األسد.

 2011سورية ما قبل 

 » حين اسححححححتلم الرئيس برححححححار األسححححححد سححححححدة الرئاسححححححة،  انت سححححححورية
ً
 ولة مسححححححتقّرة سححححححياسححححححيا

 
ً
 ومكتفية اقت ححححححححححا يا

ً
جال املوإن  انت تلن الدولة نفسححححححححححها بحاجة لت وير في  .19«ومن ححححححححححب ة أمنيا

 حححان هنحححاك اسحححححححححححححتيحححا  من الفسحححححححححححححححا  القحححائم على فلقحححد  واإل ار  وممحححافححححة الفسحححححححححححححححا ،السحححححححححححححيحححاصحححححححححححححمي 

 .20املحسوبية

 ،2000عام  "ربيع  مرق" حيمكن اإلشارة ملا عر  ب ،الداخلية ا حياة السياسيةعلى صعيد 

 »ع  مرق وبحسب  عبير الدبلوماصمي الفرنسمي ميرال رامبو، فإن ربي
ً
 بعث أمال

ً
في مجتمع  حقيقّيا

شححححححهد »  ان قد ،21«وعاشححححححت سححححححورية لعدة أشححححححهر تباشححححححير ربيع  يمقراطي تّواق للت يير واإلصححححححالا...

  حححححريححححححة الححتححعححبحح
ً
والححتححجححمححع والححعححمححححححل  يححر از هححححححارا

 ات...يالسحححححياصحححححمي يير مسحححححبوق منذ ا خمسحححححير

أسحححححححححححححسححححححححححححححححححت في هححححححذه املرحلححححححة مجموعححححححة من 

منتححديححات النقححاق املنتقححدة للحمومححة، بمححا في 

ذلحححن منتحححدى المواكبي، ومنتحححدى األتحححاصحححححححححححححمي، 

بححححححإصححححححححححححححححححدار  وبححححححدأواومنتححححححدى ا حوار الوطني، 

                                                           
 .149(، ص 2018)بيروت:  ار الفارابي،  الحرب خطاب األسد من اإلصالح إلىسامي  ليب،  19
) مرق: مركز  مرق لألبحا  والدراسات،  ناهد تاج هاشم :، ترجمة وتقديمالحرب القذرة ع ى سوريةتيم أندرسون،  20

 .93(، ص 2016
(، 2016) مرق: اتحا  الكتان العرن،  لبنانة مروا :، ترجمةعاصفة ع ى الشرق األوسط الكبيرميرال رامبو،  21

 .405ص 

الحياة السياسية الداخلية لم تكن منفصلة 

عن تداعيات مرتبطة بالسياسة الخارجية 

"خشبية" السورية التي كانت توصف بكونها 

إلصرارها ع ى استقالل القرار السيا  ّي 

 السورّي.
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 ن "حالة ال وارئ" سحارية املفعول،البتم من ا حمومة، ومع ذلن  انت ماتزال قواني بيانات عن م

  .22«صفه البعض برتا   مرقما و  ما أ ى إلى اعتقا ت في

عن تداعيات مرتب ة بالسحححححححححححححياسحححححححححححححة  منف حححححححححححححلةهذه ا حياة السحححححححححححححياسحححححححححححححية الداخلية لم تكن 

 "خرححححبية" إلصححححرارها على اسححححتقالل القرار السححححياصححححميّ  بمو تا توصحححح ا خارجية السححححورية التي  انت 

األمريمي للعراق يات التي فرضحححححححححححححها ال زو لقد أرخت الت ورات في املن قة، من التحّد و  .السحححححححححححححورّ  

مجتمعي  تحّدٍ وما تبعه من تدفق منات     الالجنين إلى سورية بما ان وى عليه من  ،2003عام 

، 2004عر  بقانون محاسحححححبة سحححححورية  وماهناك ال ححححح وطات على سحححححورية  انت واقت حححححا  ، ثم 

 ايتيحححححال رئيس ا حمومحححححة اللبنحححححاني رفيق ا حرير  عحححححام 
ً
، 2006يوليو /حرن تموز و  ،2005و حقحححححا

  في الداخل.  السورّ   بظاللها على الواقع السياصميّ أرخت  لها ، 2009وحرن يزة 

 ضحححححححححححد ا حمومة السحححححححححححورية على 2005عام  في
ً
 كبيرا

ً
  وليا

ً
، وهو العام الذ  شحححححححححححهد ت حححححححححححعيدا

 "إعالن  مرق"خلفية ااتامها بالتورط في ايتيال رئيس حمومة لبنان، أصدر معارضون سوريون 

 ،23«أكبر تجمع للمعححارضححححححححححححححة في تححاريط حزن البعححث»وهو كمححا قيححل  2005 أكتوبر /األول  رحححححححححححححرين في 

شمل اإلسالمويين والليبراليين واملاركسيين وكذلن القوميين العرن والكر ، وذكر مبا ئ التعد ية 

  .24والالعن ، ووحدة املعارضة والت يير الديمقراطي

الت يير الذ  يأ ي من ا خارج... و عا إلى حل  يمقراطي للق ححححححححححية  التجمع رفضبيان » ان و 

ولكن وحدة املعارضحححححة سحححححرعان ما ا تارت، على أسحححححس  انت متوقعة، إذ  ان   ،الكر ية في سحححححورية

ما يخ  اإلخوان  وفي[ ...من ال عب إيجا  أرضية مرتركة بين التيارات ذات التوجهات املختلفة

، "جبتة  ا خالص 2005مع عبد ا حليم خدام الذ  انرحححححححححححححق في فقد  انوا أسحححححححححححححسحححححححححححححوا  ]املسحححححححححححححلمين

و ان هناك معارضححححححات من األحزان ا شححححححتراكية والرححححححيوعية  عمل مع أحزان كر ية  ...اإلسححححححالمية"

 .25«إليجا  "طريق ثالث بين إعالن  مرق" وا حمومة البعةية

                                                           
  .93مرجع سابق، ص  ،الحرب القذرة ع ى سوريةتيم أندرسون،  22

  .94، مرجع سابق، ص الحرب القذرة ع ى سوريةتيم أندرسون،  23
 .94املرجع السابق، ص  24
 .95املرجع السابق، ص  25
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ل في هذه املرحلة انفتاا   ّجا
 ريم أنه لم– السححححححححياصححححححححميّ  ا حمومة حول اإلصححححححححالاخ ان في  سححححححححُ

تحرر »، ان وت على اقت ححححا ية وكذلن سححححياسححححات –26سححححياسححححية  راماتيكية إصححححالحاتهناك  تكن

، فعيل لدور الق اال ا خاص واملرحححتركوت ،27«اقت حححا   م حححبوط فته البان أمام أسحححواق جديدة

الرعاية ا جتماعية  كما أن ،عبر املنظمات يير ا حمومية املجتمع املدنّي يتححجل تفعيل  ور كذلن 

ة، من قبححل ا حمومححة من أسحححححححححححححس التمكين  عححّد  بقيححت وهيفي ق ححاال التعليم والصححححححححححححححححة،  وبخححاصححححححححححححححّ

  ،ناك سحححححححححححححلبيات وأخ ا  تحتاج لعالجها ون أن ن فل أنه بقيت ه .28ا جتما يّ 
ً
مجال  في تحديدا

 .با حريات العامة، وا حاجة لرفع مستوى معيرة املواطن ومعا جة ق ايا تتعلق ممافحة الفسا 

: بقا  املعارضحححححححححححححة  اخل في تلن املرحلة عمل املعارضحححححححححححححة حول من املهم مالحظة عدة نقاط 

 أحزابيمكن أن نسححتةني من هذا التوصححي  )نتديات وعجزها امل
ً
عريقة وكبيرة مةل ا حزن القومي  ا

 عن شححححححححّد   وا ره من الرححححححححبان( أن   ذلن ،الذ  يعر  بتنظيمه و وره الفاعل ا جتما يّ  السححححححححورّ  

كما أن ا تيار التحالفات  ،هذا من جهةشححححححريحة الرححححححبان وإحدا  اختراق في ا حياة السححححححياسححححححية، 

  –2011يتكرر بعد  رأيناهوقد – يديولوجيةاإل  في الرؤية مختلفةتي جمعت تيارات سحححححححححححححياسحححححححححححححية ال

بحيث  سححتمر وترتج عملية سححياسححية فاعلة،  السححياسححية مات بنا  التحالفاتفي مقوّ  يقتضححمي النظر 

 عن "البرايماتية املرحلية ون تجاذبات  اخلية وخارجية
ً
ستند لبرايماتية استراتيجية و ، "، بعيدا

  .، من جهة أخرى التحال  السياصميّ ملفهوم  متماملةورؤية 

 2011 ما بعد سورية

املن قة في  وقعت "انتفاضحححححححححححححات شحححححححححححححعبية"سحححححححححححححياق  في 2011لقد اندلعت األزمة في سحححححححححححححورية 

 من تونس العربية 
ً
 عن، ، سحححححححححميت "الربيع العربي"2010سحححححححححمبر  ي/األول في  انون بد ا

ً
 ولكن بعيدا

ما يتعلق بالشححمي  املرححترك في هذا  فإنه وفي –ا جامعة له"النعت" بمعنى ال ححفة – "صححفة العربي"

 عسكريأ ان سوا   ، جهة تدخل  وليّ هو اختالط الداخلي با خارجي،  "الربيع"
ً
 أم سياسي ا

ً
في هذه  ا

، ومن ثم
ً
،  شهدت الدول التي شهدت حرا ا

ً
 وحروب مارا

ً
  ا

ً
  بالو الة وتدخال

ً
 عسكرّيا

ً
 . أجنبّيا

وا حاجة  وتصححححححححححيه املمارسحححححححححات ا خاطنة ممافحة الفسحححححححححا  إلى وا حاجةإن امل الب املحقة 

السححححححححياسححححححححة وا قت ححححححححا  أمر ضححححححححرور  تفرضححححححححه سححححححححيرورة الت ور وحاجاته، عدا عن أنه  للت وير في

                                                           
  .95املرجع السابق، ص  26
 .92املرجع السابق، ص  27

 .95املرجع السابق، ص  28
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  ا حريةت حبه ، بيد أن ا خ ر في أن  ل شحعب يريد ا ز هار والتقّدمم لب 
ً
 ، ولتيٍّ ما فوق م لبا

 ؟في ا حالة السورية حد  ذلنهل  :، والسؤالوتتعارض مع التحرر الوطني

ظر إلىلقححد 
ُ
  وقعححت في مححدينححة أحححدا ن

بحححدايحححة  على أ تحححا ،2011 محححارس/في  ذار رعحححا 

من سو   بدأت "بالةورة السورية".  سّمىما 

املحححراهحححقحححيحححن الححححححذيحححن كحححتحححبحححوا  ضمحححعححححححامحححلححححححة بحححعححح

– للحمومة و عرضححححححححححححوامناه ححححححححححححة  شححححححححححححعاراٍت 

إلى سحححو  معاملة  –مت حححاربةبحسحححب روايات 

محححححححن ثحححححححم تححححححح حححححححور األمحححححححر و محححححححن، محححححححن قحححححححبحححححححل األ 

وألن الواقع املحيط بسحححححححححححححورية واملنا  في املن قة . نحو سحححححححححححححريعوتظاهرات وعن  على  حتجاجات 

– م الب املحتجين بين، املرححححححححهداختلط  منا  "ثورات"، وألن هناك "سححححححححمعة سححححححححينة" لألمن، ان 

رافق ذلحححن اعتحححدا  على و ، للعن  والتسحححححححححححححلا عوات سحححححححححححححريعحححة و  – تحححاالحححذين أقرت ا حمومحححة بحححأحقي

على املظالم التي وقعت أ تا في سياق "ثورة"  بذريعةاملمتلمات العامة وأعمال سرقة و تب وش ب 

ى هذه "الةورات" في وأ  أ  جانب إيجابي فيتا من الذ  تبنّ  29اإلعالم أسححححححهملقد بحق املتظاهرين. 

في كةير من  ا حمومححة سحححححححححححححر يححةإن الرؤيححة األحححا يححة للتحر ححات و  ييححب  حيححث يححدر  أو   يححدر ، إذ

َر إلى تحّر ات الدول التي  ظا
ُ
 "ثورات شحححححعبية" مواطنيتا ب حححححف تان

ّ
 ون إفسحححححاا ارال ، والتركيز على الرححححح

تجاجات مسحححححححححححححاحة إعالمية كبيرة ح، منه تلن ا  ا حيا ية بانولو من  لرواية الرسحححححححححححححميةل هامش

في منه "شحححححححححرعية" إعالمية أل   وأسحححححححححهم، في ا حياة السحححححححححياسحححححححححية لبلدا تاالفعلي تأثيرها تفوق واقع 

 –بححل بلغ األمر تحرك هو تحرك "الةورة"،  أ  وحسحححححححححححححبححانتحرك، 
ً
   ح حححححححححححححرا

ً
حححد وصححححححححححححح   –تمةيال

واألهم كنا  ،30 تا احتجاجات كبيرة للمعارضححححححححةأعلى  السححححححححورية مؤيدة للحمومةضححححححححخمة مسححححححححيرات 

منتديات  نرححاهدلم ، والالفت أننا هذه املرة نسححمع شححعارات سححياسححية وليس برامج عمل سححياسححية

 بل  ؛سحححياسحححية
ً
 له النخبة السحححياسحححية انقا ت شحححاهدنا شحححارعا

ُ
سحححب ت ، ب ريقة فيتا يويائية حيث أ

 ،هناك شححجاعة لرفع ال ححوت ب ححرورة قرا ة املرححهد لتدو  تكنولم  ،على ا حراك  ل اإليجابيات

 . و ون أحمام مسبقة تجاه ا حمومة

                                                           
 .111، مرجع سابق، ص خطاب األسد من اإلصالح إلى الحربسامي  ليب،  29
 . 412، مرجع سابق، ص عاصفة ع ى الشرق األوسط الكبيرميرال رامبو،  30

 لظلت الرواية املؤيدة "
 
ع ى وجود  صرّ لثورة" ت

السورية  الحكومةأن وهي  واحدةسردية 

تستخدم القمع وتقتل املتظاهرين السلميين. 

أن املدقق في األحداث التي وقعت في األيام بيد 

 .هذه الرواية عدم صدقية يالحظاألولى، 
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 لظلت الرواية املؤيدة "
ُ
السححححححححححورية  ا حمومةأن وهي  واحدةعلى وجو  سححححححححححر ية   ححححححححححرّ لةورة" ت

 سحححححححححححححتخدم القمع  –في اإلطار املفاهيميباملعنى السحححححححححححححلبي الذ  أوضححححححححححححححناه – "نعتوها "بالنظامالتي 

عدم  يالحظوتقتل املتظاهرين السححححححححححححلميين. بيد أن املدقق في األحدا  التي وقعت في األيام األولى، 

لوحظ منذ األيام األولى حدو  شحححححححححححح ب وعن   الئجوم على املباني »حيث  هذه الرواية صححححححححححححدقية

العامة، وال تب والسححححلب، وا سححححتفزازات، ووجو  مح مين وقّناصححححة ي لقون النار على املتظاهرين 

 .32ناهين أن جهات خارجية عرضت على املعارضة  سليه "الةوار" ،31«والررطة على حد سوا 

ى في ثنائيات ضححححححدية )و إن ا سححححححتق ان ا حا  الذ  خلفته األزمة 
ّ
( binary oppositionsتجل

"، وييرها من الةنائيات معارضحححححححححححححين"، "موالين"، "نظامرة"، ""، "معارضحححححححححححححة"، "ثو حمومة" من قبيل

لفهم  ،ثنائية حمومة ومعارضححححة، وهي األصححححلو  املتوالية،  سححححتد ي قرا ة مدلو ت الةنائية األسححححاس

 وممارسححححححححة( 
ً
كي  عّبرت الفواعل الداخلية عن نفسححححححححها وعن مدلو اتا ضححححححححمن سححححححححياق الفعل )قو 

( faultlines)حا ة  انقسحححححححححححححامات وما سحححححححححححححبب حدو ملدلو ت وما عوامل انزياحها، وكي  انزاحت ا

 لتذا الرمل؟

  

                                                           
 .411، ص ق، مرجع سابعاصفة ع ى الشرق األوسط الكبيرميرال رامبو،  31
، 2011 أبريل/نيسان 5، تم الررر في 4:11، يوتيوب مناال"،هيةم  الهوات  إلى سورياإ خال السالا و " 32

https://www.youtube.com/watch?v=NErb0kBqtvE  :(2017سبتمبر، /أيلول  21)تاريط الزيارة. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NErb0kBqtvE
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  الخطاب: 2011بعد  املعارضة السورية

، هناك إشحمالية في ا حديث عن املعارضحة السحوريةأإنه وكما 
ً
 إذ إنه و  ،وضححنا سحابقا

ً
بعيدا

أسحححححححححححححنلة من  ي راعن التعريفات التي ور ت في اإلطار املفاهيمي، فإن واقع املعارضحححححححححححححة السحححححححححححححورية 

 هل املعارضحححححححححححححة هي رفض ا حمومة والدعوة إلسحححححححححححححقاطها؟ هل يكفي أن يكتب أحدنا عباراٍت قبيل: 

؟
ً
 وشتائم ضد ا حمومة لي ير معارضا

(، معارضحححححححححة تقيم في الداخل أم معارضحححححححححة مسحححححححححتقلةة أم يير حزبية )هل هي معارضحححححححححة حزبي

مسلحة أم ا ثنين؟ هل هي معارضة خارجية(، هل هي معارضة مدنية أم /تقيم في ا خارج ) اخلية

معارضحححححة علمانية؟  وماذا عن الشحححححخ حححححيات التي  انت في ا حمومة وأصحححححبحت -مدنّيةسحححححالمية أم إ

، حتى  حمومةا  عارض في هيناتتلن الشححخ ححيات  تجّمعهل مجر   ا نرححقاق؟ حظة إعال تا نبأ 

 فكريحححّ   حححانحححتلو 
ً
  ا

ً
ا   وإيحححديولوجيحححّ

ً
 بحححاملعنى يجعلهحححا شحححححححححححححخ حححححححححححححيحححات معحححارضحححححححححححححححة-عن تلحححن التكتالت ممةلحححة

السححححياصححححمي؟ وماذا عن املعارضححححة التي تتبنى اليزعة ا نف ححححالية تحت ي ا  الفيدرالية، ونق ححححد لتا 

 
ً
  جز ا

ً
محححاذا عن  ،من املمون الكر  ؟ وأخيرا

شحخ حيات في املعارضحة السحورية زارت كيان 

ت العدو اإلسحححححححححرائيلي وظهرت في إعالمه، وتلّق 

 و سححححححححححتد ي التدخل العالج في مسححححححححححترححححححححححفياته

األجنبي العسحححححححححححححكر  وترححححححب ب حححححارات ضحححححححححححححححححد 

، هححل هححذه " تححا ضححححححححححححححد "النظححامأالبال ، بزعم 

 الفنة األخيرة معارضة؟ 

ارضة مع  رمل "من ات" للمع وبخاّصةإن محاولة اإلجابة على هذه األسنلة مهمة صعبة، 

ين ححححححححو  تح تا معارضححححححححون من مختل  التوجهات، )من ححححححححة موسححححححححمو، من ححححححححة الرياض، السححححححححورية 

وتحتاج الكةير من التف حححيل، ولكن في مسحححعى لقرا ة مرحححهد املعارضحححة السحححورية، من حححة القاهرة( 

في "املعارضححححححححححححات"  األسححححححححححححنلة أعالهذه التقسححححححححححححيمات التي طرحناها في سححححححححححححنحاول فهم كي  تمةلت ه

 والكيانات املختلفة.

يالبية املعارضححححححححححححة الداخلية، وكما أعلنت في » إنأندرسححححححححححححون أنه ومع بداية األزمة،  يرى تيم

أ  تححححدخححححل من القوى  ، لم تححححدعم أ  وجمححححات مسحححححححححححححلحححححة على الححححدولححححة أو 2005 "إعالن  مرحححححححححححححق"

الذين أصبحوا يعرفون في األوساط الغربية بت 

"املعارضة" كانوا في الغالب من الشخصيات 

التي تعيش في املنفى، ومن اإلسالمويين الذين 

 كانوا بدأوا بأعمال العنف.
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يزال معظم أفرا ها  اخل سححححححححورية، وهناك مجموعات من املعارضححححححححة الداخلية، مةل األجنبية، و  

أمححححا املجموعححححات األخرى، وإن لم تححححدعم  ،ا حزن السحححححححححححححور  القومي ا جتمححححا ي، يححححدعم ا حمومححححة

 وأما الذين أصحححححححححبحوا يعرفون في األوسحححححححححاط ال ربية بح .33«ا حمومة، إ  أ تا  عمت الدولة وا جيش

، ومن اإلسححالمويين الذين  انوا املنفىي ال الب من الشححخ ححيات التي  عيش في  انوا ف»"املعارضححة" 

 حانحت اجتمحاعحات  بحدأوا بحأعمحال العن . وبحدأت اجتمحاعحات ا خحارج في بحاريس وتركيحا وبروكسححححححححححححححل...

سحححينة في ترسحححيقها وسحححرعان ما جا ت تحت الوصحححاية ا خارجية، ولعب اإلخوان املسحححلمون بسحححرعة 

 
ً
 قيححححا يححححا

ً
 27في  لقححححا ات في فنححححدق سحححححححححححححميراميس بححححدمرحححححححححححححق عقححححدت املعححححارضحححححححححححححححححة أنيححححذكر  .34« ورا

 أسحححححححححححس تيار بنا  الدولة(، وشحححححححححححارك فيه  املعارض لؤ  حسحححححححححححين انظمه، 2011 يونيو /حزيران
ً
) حقا

بعض  تشححححححححححححححاركححكمححا  .35شحححححححححححححخ حححححححححححححيححة من معححارضححححححححححححححة تقيم في الححداخححل وأخرى في ا خححارج منتينحو 

 . 2011 يوليو /في تموز  في اللقا  التراور  في فندق صحارى  ت املعارضةشخ يا

معارضححححححححة (، )معارضححححححححة مدنيةسححححححححتركز الورقة على املعارضححححححححة وفق التقسححححححححيمات ) يأ يما  وفي

للمعارضححححححة السححححححورية )معارضححححححة مسححححححلحة(، مع اإلقرار أنه هناك حاجة لدراسححححححة أوسححححححع  (،سححححححالميةإ

، كر يةوأحزان واألحزان الرححححيوعية،  ،ا حزن القومي السححححور  ا جتما ي :مةل ،لترححححمل ممونات

األحزان التي نرحححأت بموجب قانون األحزان ا جديد، وتيارات وقوى ائتلفت وشحححملت تحالفات في و 

حزن  :مةححلهححا واضحححححححححححححا  جهححة رفض التححدخححل األجنبي، وتؤمن بححا حوار مع ا حمومححة، فالححداخححل، موق

 وحزن اإلرا ة الرحححححححعبية في ا جبتة ا جتما يالقومي  السحححححححور ا حزن ال  ح، )تاإلرا ة الرحححححححعبية

                                                           
  خل ا حزن في ا حمومة، واستلم  . علي حيدر رئيس ا حزن )وهو رئيس ما يعر  بجناا جورج عبد املسيه أو جناا 

، ومن ثم رئيس هينة 2018-2011ا نتفاضة في ا حزن القومي السور ( من ب وزير امل ا حة الوطنية، بين عامي 

  .2018نوفمبر /امل ا حة الوطنية منذ  ررين الةاني
 .96، ص ، مرجع سابقالحرب القذرة ع ى سوريةتيم أندرسون،  33
 .97املرجع السابق، ص  34

 27، بي بي   ي عربي"البيان ا ختامي للقا  شخ يات معارضة في  مرق يؤكد على سلمية "ا نتفاضة السورية "،  35

  http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/06/110626_syria_opposition_meeting ،2011يونيو، /حزيران

  لريوعيين، ويرأسه ، و ان أن انرق عن حركة الوحدويين ا2011 يسمبر /تأسس حزن اإلرا ة الرعبية في  انون األول

 2012خابات البرملانية عام )نائب رئيس مجلس الوزرا  ووزير التجارة الداخلية في ا حمومة املرملة بعد ا نت قدر  جميل

( وجميل هو رئيس من ة موسمو للمعارضة 2013أكتوبر /يا ر إلى موسمو قبل صدور قرار إقالته في  ررين األول الذ  

 لسورية.ا

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/06/110626_syria_opposition_meeting
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 با رة الوطنية لألكرا  السورييناملو  ،، وا جبتة الديمقراطية السوريةالرعبية للتحرير والت يير(

وأسححححححححححححاتذة جامعات، مةقفين  ت ححححححححححححموشححححححححححححخ ححححححححححححيات يير حزبية من املسححححححححححححتقلين  وتجمعات وتيارات

 من ممارسات ا حمومة
ً
   جنبي. ولك تم يؤمنون با حوار ويرف ون التدخل األ  ،يرف ون كةيرا

 2011 ات جذور قبل  مدنيةمعارضة 

 :اآلتيةفي هذا السياق على املمونات نركز 

 نسيق الوطنيةتهيئة ال

  2011يونيو  /تاريخ التأسيس: حزيران

 الرؤية للحكم: ديمقراطي مدني

 : دمشقاملقر

 عّر  هينة الترسححححيق ، ويرأسححححها حسححححن عبد العظيم، 2011 رححححملت هينة الترسححححيق في عام 

 موقعها اإللكتروني على النحو اآل ي:نفسها على 

  لم تدالا  "كهينة للترسحيق"إن هينة الترسحيق ومن  سحمي تا »
ً
أ تا املمةل الرحر ي الوحيد  يوما

  ،للرحححححححححححححعححب السحححححححححححححورّ  
ً
سحححححححححححححلوك هححذا ا تجححاه، أل تححا تؤمن أن وظيف تححا  نيححة تتجسححححححححححححححد  و  تنو  أبححدا

ألكبر الذ  ي ححم  ل أطيا  املعارضححة ا ا ئتال بالترسححيق ا جا  واملنظم إلى أبعد الدرجات  خلق 

ارتكزت العملية الن ححححححححححححالية لهينة  ... انت أم ذات مراجع  يرية معتدلة ،علمانية بدون اسححححححححححححت نا ،

 .و  للتحححححدخحححححل ،الترسحححححححححححححيق الوطنيحححححة على   ااتحححححا األربع:   للعن ،   لل حححححائفيحححححة،   لالسحححححححححححححتبحححححدا 

 .36«ا خارجي

 الهينة ت حححححم 
ً
كما  ان لها ، 2011 قبلسحححححابق  سحححححياصحححححمي    ان لها ح حححححور   وشحححححخ حححححياٍت  أحزابا

تحت لوائتا من الشحححححححخ حححححححيات التي نرححححححح ت في مرحلة املنتديات السحححححححياسحححححححية  ممن ان حححححححوى  بعض

                                                           
  من األحزان التي  رملت وفق قانون 2016 يسمبر /أشهرت هذه ا جبتة في  انون األول 

ً
عام  األحزان، وت م أحزابا

 حوار، وأمي تا العام محمو  مر ي.، وقوى مجتمعية ترفض العن ، وتدعو لل2011

 ي النائب في مجلس الرعب. ، ويرأس املبا رة عمر أوصم2007عام مارس /تجمع للكر  السوريين املستقلين تأسس في  ذار

تؤمن املبا رة أن الكر  السوريين هم جز  هام من املوزايين ا جتما ي والديم رافي السور ، وأن انتماَ هم ألمة كر ية 

 من ممونات الرعب السور . ترفض املبا رة استخدام الكر  "كح ان طروا ة" ضد 
ً
 رئيسا

ً
  يتعارض مع  و تم ممّونا

 ل األجنبي.سورية وترفض التدخ
 /d9%86%d8%ad%d9%86-https://syrianncb.com/%d9%85%d9%86%انظر صفحة الهينة:  36

https://syrianncb.com/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86/
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 ااملرحححححححححححححححح
ً
 العربّي  ا شحححححححححححححترا ّي  ة تح تححححا هي، حزن ا تحححححا ّ  ، ومن األحزان املن حححححححححححححويححححّ ر إليتححححا سححححححححححححححححابقححححا

الححعححرن، وحححزن الححبححعححححححث الححححححديححمححقححراطححي، وحححزن الححعححمححححححال الححةححور  الححعححربححي، وحححركححححححة ا شححححححححححححححتححراكححيححيححن 

 في  ن
ً
، وا حزن الرحححححححيو ي (، وحزن العمل الرحححححححيو يّ 2011أيسححححححح س /الديمقراطي )ان حححححححم  حقا

املكتب السححححياصححححمي، هينة الرححححيوعيين السححححوريين، وتجمع املاركسححححيين الديمقراطي )تمد(، -السححححور 

 ا حزن اليسححححححححححححححار  الكر  ، وحزن يكيتي الكر  ، وحزن ا تحححا  الححديمقراطي، وصححححححححححححححا ا مسحححححححححححححلم

" في أيلول و . )امتدا  فكر   حزن العمال الكر سححححتاني(
ً
سححححبتمبر للهينة، ومن /ان ححححمت حركة "معا

ثم ان ححححم لها "ا تحا  السححححرياني" في  رححححرين 

، في  انون الةاني/األول 
ً
يناير /أكتوبر. ثم  حقا

علقت جميع األحزان الكر ية )ماعدا  2012

ا تحححححححا  الححححححديمقراطي( ع حححححححححححححوي تححححححا في حزن 

 ، 37هينححة الترسحححححححححححححيق
ً
وضحححححححححححححمححت الهينححة أي ححححححححححححححا

هيةم مناال )الذ   :م تاشححخ ححيات مسححتقلة، 

 أانتخححححححب 
ً
 للهينححححححة في املئجر في عححححححمينححححححا

ً
امححححححا

وميرحححيل كيلو وفايز ن وبرهان يليو  (نائب املرسحححق العام) وحسحححين العو ات (2011 سحححبتمبر /أيلول 

 حازم  تار وعار   ليلة و خرون.سارة و 

 خطاب الهيئة في قراءة 
 

  :اآلتيةنورد املالحظات األزمة  وقت

أ  بعد في  مرحححححححححححححق،  2011 سحححححححححححححبتمبر /أيلول  17في بيان املؤتمر العام للهينة الذ  انعقد في 

هينة الترسححححيق الوطنية للقوى الوطنية  أنيؤكد املؤتمرون »ة أشححححهر من اند ال األحدا  نقرأ: سححححت

 من الةورة الرححححححححححححعبية وفي قلبتا
ً
رفض اسححححححححححححتخدام  ...بجميع عناصححححححححححححرها وقواها  عتبر نفسححححححححححححها جز ا

                                                           

  .ور  هكذا في وثائق هينة الترسيق على موقعها، واملق و  حزن ا تحا  الديمقراطي 
للمزيد حول وثائق هينة الترسيق الوطنية، انظر:  37

-d987d98ad8a6d8a9-a7d8a6d982syrianncb.files.wordpress.com/2014/02/d988d8abd8

d8a7d984d988d8b7d986d98ad8a9.pdf-d8a7d984d8aad986d8b3d98ad982 

 2016 أبريل،/توفي حسين العو ات في  مرق في نيسان. 

 "،للثورة"الهيئة تنسب نفسها  يالحظ أن  

 النهج األمني للسلطة هو من ي  وتعتقد أن  
ّ
ز حف

محطات إعالمية  رغم أنالتجييش الطائفي، 

ض ع ى يعربية كثيرة كانت منصات تحر 

 .التجييش الطائفي في سورية

https://syrianncb.files.wordpress.com/2014/02/d988d8abd8a7d8a6d982-d987d98ad8a6d8a9-d8a7d984d8aad986d8b3d98ad982-d8a7d984d988d8b7d986d98ad8a9.pdf
https://syrianncb.files.wordpress.com/2014/02/d988d8abd8a7d8a6d982-d987d98ad8a6d8a9-d8a7d984d8aad986d8b3d98ad982-d8a7d984d988d8b7d986d98ad8a9.pdf
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، ويرى املؤتمر في اسحححححححححتمرار النئع العن  في العمل السحححححححححياصحححححححححمي، وإ انة التجييش ال ائفي واملذهبيّ 

 لتلن امليول واليزعاتاألمني للسل ة تحفي
ً
 خ يرا

ً
 .38«زا

ز حّف النئع األمني للسححححححححححل ة هو من يُ  و عتقد أن   ،"للةورة"الهينة ترسححححححححححب نفسححححححححححها  يالحظ أن  

ض على التجييش يمح ات إعالمية عربية كةيرة  انت من حححححححححححححات تحر  ريم أنالتجييش ال ائفي، 

ظهر الرحححححححححححححيط يوسححححححححححححح   حينمحاللحراك  ىاألول األيحاموقحد  حظنحا ذلحن منحذ  ،39ال حائفي في سحححححححححححححوريحة

ضحححححد ما أسحححححماه "النظام العلو " في وحّرض  ،2011 مارس / ذار 25في خ بة ا جمعة القرضحححححاو  

 لكن   نجد في بيان الهينة إشارة للدور ا خارجي في التحريض. .سورية

ة ملناطق شتتتتتمال ستتتتتورية وشتتتتتمال ة الديمقراطيّ ونقرأ في ما ورد في مشتتتتترو  اإلدارة املحليّ 

 :ما يأتيالهيئة م من كردستان( املقد   غربشرق سورية )

 ملناطق من شحححححمال  التي  سحححححتخدمكر سحححححتان"  يرن" عبارة توافق ا جميع أن  »
ً
 شحححححرق مرا فا

،سحححورية هو م ححح لا ج رافي وليس 
ً
على مناطق وبلدات تقع في الرحححمال والرحححمال  ويدل سحححياسحححّيا

 .«الررقي من سورية

 وليسالهينة  عّدتهالذ  كر سححتان"  يرن" م حح لاإن 
ً
 ج رافّيا

ً
  م حح لحا

ً
وريم  ،سححياسححّيا

تأكيدها على وحدة وسحححححححححالمة سحححححححححورية وأن الكر  السحححححححححوريين جز  أصحححححححححيل من الرسحححححححححيج السحححححححححور ، 

وضرورة إيجا  حل عا ل للق ية الكر ية، لكن هذا امل  لا له شحنة   لية لدى شريحة من 

ا وبالتالي سححححل ة هذا امل حححح لا على املتلقي الكر  ، ليسححححت فقط ج رافية وإنم ،الكر  السححححوريين

.
ً
الق ي جهة إ "اإل ارة الذاتية"أن الهينة تحفظت على ممارسححححححححات  وا جدير ذكره سححححححححياسححححححححية أي ححححححححا

                                                           
-الترسيق-هينة-السورية/وثائق-املعارضة-وثائق/syrianncb.com، هيئة التنسيق الوطنية"وثائق املعارضة السورية"،  38

 الوطنية
 أشهر تلن التحري ات ال ائفية أطلقها عدنان العرعور املقيم في السعو ية.  39

  ر الوصول إلى الفيديو ا خاص با خ بة، ولكن يمكن الرجوال إلى ما قاله
ّ
الرهيد الريط محمد سعيد رم ان  عذ

.2011أبريل /البوطي في ر ه على كالم القرضاو  في نيسان
ً
 ، حيث رأى الريط البوطي أن القرضاو  يجيش طائفيا

  2011 أبريل/نيسان 10، تم الررر في 07:12، يوتيوب ر  الريط البوطي على القرضاو  في أحدا  سوريا"." انظر:

https://www.youtube.com/watch?v=x9ZjlQLljmo ( :2019يناير، / انون الةاني 20تاريط الزيارة(. 

https://syrianncb.com/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://syrianncb.com/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.youtube.com/watch?v=x9ZjlQLljmo
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محا يعني صحححححححححححححوابيحة  ،201840 أيسححححححححححححح س/ ن 18في  الصحححححححححححححححافيّ محدارس السحححححححححححححريحان، وذلحن في بيحا تحا 

 ا سترتاج أعاله.

وأما في املذكرة التنفيذية بشتتتتتتتتتتأن رؤية هيئة التنستتتتتتتتتتيق للحل الستتتتتتتتتتيا تتتتتتتتتت ي التفاو تتتتتتتتتت ي في 

 :يأتيفنقرأ ما  ،2اإلجراءات الدولية وتحت الفقرة املتعلق بفي البند الخامس وسورية 

 ي ححححححدر مجلس األمن »
ً
  لية  قرارا

ً
بوق  إطالق النار على  امل ا ج رافيا السححححححورية مت ححححححمنا

من  رحححححححححححححكيل قوات حفظ سحححححححححححححالم  ولية بتعدا  و سحححححححححححححليه  للمراقبة والتحقق. ولهذا ال رض   بد  

 افيين، وذلن من الدول التي    رحححححححارك في األزمة السحححححححورية ب حححححححورة مباشحححححححرة، واسحححححححتخدام جميع 

 .«ميع األطرا  بوق  إطالق الناراملراقبة التقنية للتحقق من التزام ج

الدعوة لوق   كما أنانتقاص من السحححيا ة،  إنما طلب وجو  قوات حفظ سحححالم أممية إن

 التيما يخ  ممافحة التنظيمات املترحححححححححححححد ة  إطالق النار   تتناول واجب الدولة الدسحححححححححححححتور  في

 نفت إرهابية قبل صدور هذا البيان.ظهرت وصُ 

، أ  بعد ما يزيد عن سحبع سحنوات 2018مايو /أيار 26لبيان الهينة السحياصحمي في  وبا نتقال

 :يأ ي ما يالحظ وبعد  ل هذه ا حرن املعقدة،

" وعححّد  ،إ انححة البيححان لتحرك الححدولححة بححاتجححاه تحرير ال وطححة
ً
ومن ثم هنححاك  ،41ذلححن "اجتيححاحححا

 وربما – واألهم، "للنظام" حل األمني العسكر  اا أسماه البيان حد مللوضع   عوة 
ً
  –ال ريب جدا

 إلى  الفقرة التي  رحححححححححححححير 
ً
أن يت رق البيححححان أليححححة  )تئجير ممنئع(،  ون  تئجير الفلسححححححححححححح يريين عمححححدا

  يأ ي و  ف ححححائل  انت تم ر العاصححححمة  مرححححق بالهاون،  مرححححق حيث مقر هينة الترسححححيق نفسححححها،

على حقيقححة تححاريخيححة   يجححب للخ حححححححححححححومححة  بححل يلت  ؛" اعش" في مخيم اليرموكالبيححان على ذكر 

في سحححححححححححححورية  الفلسححححححححححححح يريون وهي الدعم الذ  حظي به  ت مسحححححححححححححها،ية مع "النظام" أن السحححححححححححححياسححححححححححححح

وقبل  ل شمي  در  تاريط ا حمومة يدر  أو   يمن حيث نس  هذا البيان  و  ،وكرعب كمواطنين

 .العو ة ون ال الرعب الفلس يني في  عم حّق السورية  الدولة 

                                                           
-إيالق- ستنكر-الوطنية-الترسيق-هينة/.com/2018/08/20syrianncbانظر بيان الهينة على موقعها على الرابط:  40

  مدا

، 2018أيار/مايو،  28، هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"بيان سياصمي لهينة الترسيق الوطنية"،  41

https://syrianncb.com/2018/05/28/32559/ 

https://syrianncb.com/2018/08/20/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%A7/
https://syrianncb.com/2018/08/20/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%A7/
https://syrianncb.com/2018/05/28/32559/
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ورغم تتتتتتتأكيتتتتتتد الهيئتتتتتتة ع ى رفض العنف ورفض التتتتتتتدختتتتتتل الختتتتتتار ي والتجييش هتتتتتتذا، 

 ينطوي ع ى و  واالستتتتتتتتتتتتت بداد،الطائفي 
 
الحظ أنها ت بني خطابا هي بذلك محقة ال شتتتتتتتتتتتتتك، ولكن ي 

 .ما يخص فهمها لإلرهاب والتمّرد املسلح في والتباستناقض 

 

 

 

 املجلس الوطني السوري

 2011أكتوبر /تشرين األول تاريخ التأسيس: 

 إسطنبول املقر: 

، 2011أكتوبر /في إسححححححح نبول في  رحححححححرين األول  السحححححححورّ   أعلن عن تأسحححححححيس املجلس الوطنيّ 

عت ا نتما ات السححححياسححححية والفكرية، وضححححم شححححخ ححححيات سححححورية، يقيم أيلبتا خارج سححححورية، وتنوّ 

بي تا كناية عن تجمع لف حححائل تتنافس فيما » وقد  ان عليه هيمنة اإلخوان املسحححلمين. يلبتلكن 

في بحححدايحححة  املجلس الوطني السحححححححححححححورّ   ترأس .42«و  يجمعهحححا إ  أ تحححا تتخحححذ من ا خحححارج قحححاعحححدة لهحححا

وبما ... العسححححححححححححكر  الذ  سححححححححححححرعان ما طالب بالتدخل  األسححححححححححححتاذ ا جامعي برهان يليون  تأسححححححححححححيسححححححححححححه

 مع قناعاته املفترضححححة، ومن ثم اسححححتقال في 
ً
  ،2012مايو /أيار 24يتعارض جذريا

ً
 ورا ه مسححححارا

ً
تار ا

 .43«  تمكن قرا ته

هذه العالقة بين هذا املجلس »عالقة املجلس بالفواعل ا خارجية، فإن  ما يخ    وفي، هذا

لكن املنتفع جهحة واححدة في  لتحا ا ححالتين؛ فحاملجلس  ،واألوصحححححححححححححيحا  عليحه تقوم على تبحا ل امل حالحب

 .44«يررعن التدخلنه أي لب من ال رن التدخل بمل بساطة، إضافة إلى 

، أعلن عن عدم جدوى هذا املجلس
ً
 في  رحححححححححححححرين الةاني ، حقا

ً
نوفمبر /وتم إسحححححححححححححقاطه عمليا

 .ة"لقوى الةورة واملعارضة السوريّ  الوطنيّ  ا ئتال "وإعالن و  ة كيان جديد هو  2012

                                                           
 .422، مرجع سابق، ص عاصفة ع ى الشرق األوسط الكبيرميرال رامبو،  42
 .423املرجع السابق، ص  43
 .422سابق، ص الرجع امل 44
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 االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية

 2012 نوفمبر /تشرين الثاني تاريخ التأسيس:

 املقر: تركيا 

السحححححححححياصحححححححححمّي على أنقاض املجلس الوطني السحححححححححورّ ، ذلن في  هذا الكيان أعلن عن تأسحححححححححيس

 عن أبرز مجموعححات املعححارضححححححححححححححة،  71الححدوحححة، وقححد تححأل  من 
ً
ضحححححححححححححم ممةلين عن املجلس  إذممةال

ترسححيق ة" و" جان ال، وجماعة اإلخوان املسححلمين، و"الهينة العامة للةورة السححوريّ الوطني السححورّ  

وشححححححخ ححححححيات معارضححححححة مسححححححتقلة وبعض القا ة السححححححياسححححححيين  "،املحلية" و"املجالس املحلية للةورة

ّدم  .األكرا 
ُ
بوصحححححححححححححفححه املمةححل  ا ئتال لقححد قحح

الرححححر ي والوحيد للرححححعب السححححور ، وأع ي 

إمححام  ،أحمححد معححاذ ا خ يححب حي تححا رئيسححححححححححححححه

، مقعححد 
ً
املتحححححححححححححجححد األمو  بححدمرحححححححححححححق سححححححححححححححابقححا

ا جمهوريححححححة العربيححححححة السحححححححححححححوريححححححة في القمححححححة 

وسحححححححححححححميححت  ،201345العربيححة في الححدوحححة عححام 

لحححه حمومحححة مؤقتحححة في املنفى، وسحححححححححححححفرا  في بعض الحححدول، حتى بحححدا كحححأنحححه جهحححاز  ولتي أريحححد لحححه أن 

تابعة شححححححححححححؤون م عنتحته  ين ححححححححححححوون، ريم عجز ا ئتال  ومن يسححححححححححححتبدل جهاز الدولة في  مرححححححححححححق

املؤقتة قا رة السحححوريين حتى في البلدان التي سحححم تم فيتا سحححفراً ، وكذلن   نجد حمومة ا ئتال  

هو مظلة  ا ئتال على  سححححححححححيير أوضححححححححححاال املواطنين في مناطق  انت  سححححححححححمى "محررة"، أ  بمعنى إن 

ن حححححححححححححوينف حححححححححححححفاضحححححححححححححة، وليس في تنوال 
ُ
علي للرحححححححححححححعب تح تا ما يجعلها قا رة على تقديم تمةيل ف امل

  .46العربيةالو يات املتحدة، وعد  من الدول األوربية و ، وبالرسبة مل در تمويله، فهو  السورّ  

                                                           
  :اش تر رئيس ا ئتال  باسم "أحمد معاذ ا خ يب"، ولكنه على حسابه على موقع "تويتر" ي ع اسمه المامل وهو

 أحمد معاذ ا خ يب ا حسني.  
، 2013مارس / ذار 26، دوي شيه فيليه"اختتام قمة ق ر بالتأكيد على حق  سليه املعارضة السورية"،  45

/www.dw.com/ar16700875السورية-املعارضة- سليه-حق-على-بالتأكيد-ق ر-قمة-اختتام-a/ 
46 Sofer, Ken and Juliana Shafroth. "The Structure and Organization of the Syrian Opposition", Center for 

American Progress, 14 May 2013, 

https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2013/05/14/63221/the-structure-and-

organization-of-the-syrian-opposition/ 

لقد رحب االئتالف باالعتداء األجنبي ودعا 

 للتدخل الخار ي لإلطاحة بت
 
"النظام"،  مرارا

ومن أمثلة  لك ترحيب االئتالف بالضربة 

 .2017األمريكية ع ى مطار الشعيرات في 

http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/a-16700875
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2013/05/14/63221/the-structure-and-organization-of-the-syrian-opposition/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2013/05/14/63221/the-structure-and-organization-of-the-syrian-opposition/
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ما جا  في  لمة رئيسححه  نذاك  رحب ا ئتال  بان ححمام املقاتلين األجانب، وهذا ما يت ححا في

حول سححححححححححححروره بالتحاق ا جها يين األجانب بسححححححححححححاحات  2013أحمد معاذ ا خ يب في قمة الدوحة 

  عوة ا خ يب ألن يقوم 47القتال في سححححححححححورية
ً
حل  شححححححححححمال »، و ان الالفت في هذه الملمة أي ححححححححححا

األطلسحححححححححححححمي بتوسحححححححححححححيع مظلة صحححححححححححححواريط باتريوت على ا حدو  التركية السحححححححححححححورية لترحححححححححححححمل الرحححححححححححححمال 

 .48«السور 

 للتدخل ا خارجي لإلطاحة بحا ئتال  لقد رحب 
ً
"النظام"، ومن  با عتدا  األجنبي و عا مرارا

على لسححححححان أحمد  ،2017ا ئتال  بال ححححححربة األمريكية على م ار الرححححححعيرات في  أمةلة ذلن ترحيب

 إلى املزيد من هذه ال حححححححححححححربات رم حححححححححححححان
ً
 بل بل ت أ بيات ا ئتال  حد اللئجة املخففة .49 اعيا

 ذلحن في بيحانحه في أعقحان ال حارة  "سحححححححححححححرائيحلتجحاه "إ
ً
مقحارنحة بلئجتحه ضححححححححححححححد "النظحام"، و حان واضحححححححححححححححا

  حينما، 2013 مايو /اإلسححححححححححرائيلية على سححححححححححورية أيار
ً
صححححححححححدر بيان لالئتال  أ ان فيه العدوان محمال

ملححححاسحححححححححححححبحححة  املسحححححححححححححؤوليحححة "للنظحححام" السحححححححححححححور ، وقحححد خال البيحححان من أ   عوة ملجلس األمن الحححدوليّ 

   .50"إسرائيل"

إنه وبمعزل عن أية "شحححححححححرعية" قد يوصححححححححح  لتا كيان مؤيد أو معارض، سحححححححححترتفي الرحححححححححرعية 

 حين ي به املحتل لألرض 
ً
 حكما

ً
" الفكر ، و  "التجدي " التكفيرمن قبيل "، وهذا ليس صديقا

يوسححححح   صحححححورة الرحححححهيد: صحححححورتانالدويما ي، إذ من ال حححححعب أن تت حححححا ا في وجدان السحححححوريين 

 أنهيعلم  وهو  ،الذ  ذهب للمعركة 1920 وزير ا حربية إبان ا حتالل الفرنسحححححححمي لدمرحححححححقالعظمة 

 اسحححححححتقبلت   مرحححححححق يتحححححححجل التاريط أن   حتى ، هو جنو ه   محالة سحححححححيسحححححححترحححححححهد
ً
بالورو  أو  يازيا

 يكن من  سحححححححق ت
ً
 ون مقاومة، وال حححححححورة الةانية، صحححححححورة املرتاحين ل حححححححربات ويارات املحتل. أيا

                                                           
 من الدقيقة  47

ً
 : 7.32وحتى  7.10انظر رابط فيديو  لمة رئيس ا ئتال  أحمد معاذ ا خ يب في قمة الدوحة بد ا

مارس / ذار 30، تم الررر في يوتيوبأحمد معاذ ا خ يب ا حسني، " لمة الريط معاذ ا خ يب في القمة العربية"، 

2017 ،https://www.youtube.com/watch?v=MVzaq70grFI   :(2017سبتمبر، /أيلول  21)تاريط الزيارة 

 .13-12.00الدقيقة  املرجع السابق، 48

 . ع و الهينة السياسية ورئيس الدائحرة اإلعالميحة في ا ئتال  الوطني السور 
، 2017أبريل /نيسان 7، الجزيرة نت ية مل ار بسوريا؟"،األمريك"ترحيب يربي وعربي بال ربة  49

/www.aljazeera.net/news/arabic/2017/4/7اإلرهان-افحةمم-جهو -تقوض-بسوريا-األميركية-ال ربة-روسيا 
صفحة االئتالف السوري ، بيان صحافيانظر الرابط: "النظام يقتل الرعب ويمتنع عن الر  على اعتدا  ا حتالل"،  50

 html-http://etilaf.org/blog/rabee/Page.172، 2013نوفمبر / ررين الةاني 1، املعارض

https://www.youtube.com/watch?v=MVzaq70grFI
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/4/7/روسيا-الضربة-الأميركية-بسوريا-تقوض-جهود-مكافحة-الإرهاب
http://etilaf.org/blog/rabee/Page-172.html
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في معرض توصححححيفه للمعارضححححة العراقية التي – اإلله بلقزيز إذ يرى عبد  ،ألسححححبالتم "تجميل ل و "

ن هد  وطني و ون خلفية التحال  مع األجنبي تحت أ  عنوان  و »أن  –تحالفت مع األمريكيين

الدول ال ربية التي تدعم  ناهين عن أن   .51«سحححححححححححححياسحححححححححححححية وطنية، خيانة للرحححححححححححححعب واألمة والوطن

اإلنسححححححححححان، واحدة،  كرامةمجال حقوق اإلنسححححححححححان، إذ إن ا نتفاضححححححححححات العربية تاريخها مرححححححححححين في 

، يير أن هناك  يمقراطيات يربية  أ انبمعزل عن لونه وعرقه و ينه، سحححححححححححححوا  
ً
 أم عراقيا

ً
أمريكيا

 ححانححت  يمقراطيححة في الححداخححل و ول اسحححححححححححححتعمححار في ا خححارج، ارتكبححت أبرحححححححححححححع ا جرائم، تحتححل، وتبني 

سحححجون  عذيب، وتفرض عقوبات اقت حححا ية جائرة على الرحححعون التي تقول    سحححتبدا ها العابر 

 للديمقراطية في سححححححورية، وفي سححححححيرتن  للقارات، وترت ححححححر لكرام تا الوطنية.   يمكن
ً
أن تمون عرابا

" وفجأة العربي ربيعنايابت في "قد هذه األسححححححنلة أن  يريب، لكن يبدو  أبيكتححححححجن الذاتية فظا ع 

 ".ربيع عربّي    لمة "لنا بمجر صدقنا أن من قسمنا إلى  ويالت صا ق حين أرا  لم شم

 2011قبل  جذور   ات إسالميةمعارضة 

 املسلمون اإلخوان 

 1942تاريخ التأسيس: 

 املقر: الخارج

، و ان مؤسحححسحححها األول رية إلى أربعيريات القرن املاضحححمييعو  تاريط اإلخوان املسحححلمين في سحححو 

ر التي بجذور مع اإلخوان املسححححححححححلمين في م ححححححححححلسححححححححححبا ي. ترتبط ا جماعة في سححححححححححورية هو م حححححححححح فى ا

شتتتتتتتتكل النظام الستتتتتتتتيا تتتتتتتت ي في  وتستتتتتتتت ند رؤية الجماعة حول  .192852أسححححححححسححححححححها حسححححححححن البنا عام 

املجتمع إلى بعد ديني يعتقد بضتتتتتتتتتتتتترورة تأستتتتتتتتتتتتتيس نظام ع ى أستتتتتتتتتتتتتس إستتتتتتتتتتتتتالمية ويطي  بالنظام 

 .العلماني

د  جمحححححاعحححححة اإلخوان املسحححححححححححححلمين  عحححححَ
ُ
  ،

ً
التنظيم اإلسحححححححححححححالمو  األكبر واألقحححححدم واألكثر »تنظيميحححححا

 
ً
وللجماعة ذراال عسححححححححححححكر   ات،يحة ا جماعة في الةمانيرنات التي وسححححححححححححمت أجريم ا خالف، 53«تأثيرا

هو حركة ال ليعة املقاتلة، وقد نّفذت ال ليعة املقاتلة عدة عمليات في املاضحححمي ضحححد شحححخ حححيات 

                                                           
  .44، مرجع سابق، ص املعارضة والسلطة في الوطن العربي، أزمة املعارضة السياسية العربية عبد اإلله بلقزيز، 51

 . 137، مرجع سابق، ص الحرب القذرة ع ى سوريةتيم أندرسون،  52
 .135املرجع السابق، ص  53
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حححا ثححة مححدرسححححححححححححححة املححدفعيححة في حلححب في سحححححححححححححوريححة على أسححححححححححححححاس انتمححا ات طححائفيححة من أعنفهححا  ححان 

 ات القرن املاضمي.يثمانير

دعوة لالنتقحححال ا جمحححاعحححة عن الحححإذ إنحححه وريم بيحححانحححات ، التنحححاقضبححح يتسحححححححححححححم خ حححان اإلخوان

تحححا تحقيق محححا تريحححد حتى لو  حححان بحححأسحححححححححححححلون  ظهر مححححاول، لكن تحححاريخهحححا يُ وإ انحححة القمعالحححديمقراطي، 

  مسحححححلا عني  مع ا حمومة تمرّ  ان هذا العن  بلغ أوجه على شحححححمل و   .54التفجيرات وا يتيا ت

ما يتعلق  وفي. اإلخوان في سحححححححححححححورية، ثم حظرت جماعة اتيفي أواخر السحححححححححححححبعيريات وبداية الةمانير

 يرى محمد سيد رصاص أن هناك: بتجربة اإلخوان في سورية، 

وهي برايماتية  يون في فترة الهزيمة وا سحححححت حححححعا ،برايماتية يلجأ لها ا سحححححالميون اإلخوان»

تنظيم "جرا  األول إلى انرحححححححححححححقحححاق   والقوة التي يمرون لتحححا. قحححا  اإل   يحححب عنحححدهم في فترة ال حححححححححححححعو 

الةالثة في مؤتمر في  تاية عام  "اإلخوان"، بعد أن توحدت أجنحة "اإلخوان"عن  "ال ليعة املقاتلة

  1996... قبححل أن يعو ا ويتوحححدا عححام  1980
ً
 عححامححا

ً
وفي عححام  55«مع انتخححان علي البيححانوني مراقبححا

 في السححححل ة وإممانية   يير  2005
ً
ضححححد على خلفية ت ححححعيد واشححححن ن  "النظام"حين ملسححححوا ضححححعفا

، 2005 " عامإعالن  مرححححححق"في إطالق  وأسححححححهموادوا لئج تم،  مرححححححق، بعد ايتيال ا حرير ، صححححححعّ 

، في 
ً
د جّم  2009سححححححححححححالمية. ثم في ا خالص اإل  خدام جبتةعبد ا حليم ، أسححححححححححححسححححححححححححوا مع 2006و حقا

  .56ما يربه هدنة مع ا حمومة معارض تم وأعلنوااإلخوان 

 »، 2011حين بحححدأت األححححدا  عحححام 
ّ
في أثنحححا  مححححا ثحححات الحححدوححححة في  "اإلخوان"ب ظهر ت حححححححححححححلححح

ا ئتال  »لترححكيل « هينة الترسححيق»و« عالن  مرححقإ» مع  2011سححبتمبر/األسححبوال األول من أيلول 

ملا أفرححححححححححلوا املحا ثات من خالل رف ححححححححححهم مل لبي الهينة في رفض العن  ورفض التدخل « الوطني

وانفتحححاحهم الفكر   "اإلخوان"اعتحححداليحححة » بحححانحححتسححححححححححححح نبول مجلس إوفي  .57«ا خحححارجي العسحححححححححححححكرّ  

  2009-2001 األمد الواقع بينوالسححياصححمي على اآلخرين في 
ً
بأ تا ظرفية وتكتيكية وأ تا ليسححت تحو 

 
ً
  .58«حقيقيا

                                                           
 .96املرجع السابق، ص  54

https://al-، 2014 يسمبر / انون األول  31، جريدة األخبارمحمد سيد رصاص، "تجربة ا حركة اإلسالمية السورية"،  55

akhbar.com/Opinion/43949 
 سابق.الرجع امل 56
 املرجع السابق.  57
 املرجع السابق.  58

https://al-akhbar.com/Opinion/43949
https://al-akhbar.com/Opinion/43949
https://al-akhbar.com/Opinion/43949
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لو حاولنا قرا ة خ ان اإلخوان في سحححححححححنوات األزمة األخيرة، يمكن اإلشحححححححححارة إلى  لمة املراقب 

يونيو /حكمت وليد، في عيد الف ر في حزيرانالعام  حركة اإلخوان املسحححححححححححححلمين في سحححححححححححححورية محمد 

 "النظام"أن  وتأكيدهارفض ا جماعة للحوار مع "النظام"،  :اآلتية، ويمكن مالحظة النقاط 2018

أن كما ذكر وليد ، «اسحححححتدعا  ا حتالل العسحححححكر  »، و«اتديد باجتياا سحححححورية  لها»انتقل ملرحلة 

حاجة  وإلى ما سّماها، حاجة لالنتقال من ا حالة "الف يلية" إلى "جيش وطني" لمل الوطن هناك

  .59"لت وير خ ان الةورة"

"، وتحالفها ة على بسحححححط سحححححي راتا على أراضحححححيتا "املراقب العام عمل الدول َعد  لقد 
ً
اجتياحا

لقد يان في كالم املراقب  ".اسححححححححححتدعاً  لالحتالل العسححححححححححكرّ  حرن معقدة عليتا، " ّد مع  ول في صححححححححححَ 

، و ححان هنححاك لئجححة طححائفيححة في اإلسحححححححححححححرائيليححةالعححام أ  إ انححة لالعتححدا ات 
ً
، أو إرهححان " اعش" مةال

 
ُ
وى يير إشحححححححححححححارته املب نة لدور حزن هللا في سحححححححححححححورية، إذ  ان بإممانه ببسحححححححححححححاطة اإلشحححححححححححححارة لوجو  ق

 سورية.

( Reese Erlichالصححححافّي األمريمي ريز إرليط ) يرحححيرُ فاإلخوان با خارج، جماعة عن عالقة أّما 

طّور قيا يو اإلخوان عالقات  ولية واسححححعة، » إلى العالقات بين اإلخوان املسححححلمين وتركيا، فيقول:

 مع ا حزن اإلسحححححححححححححالمي ا حاكم في تركيا، وأصحححححححححححححبه هؤ   القيا يون  عبين أسحححححححححححححاسحححححححححححححيين في 
ً
تحديدا

 لهاملجلس الوطني السور  الذ  يتخذ من إس نب
ً
  .60«ول مركزا

 2011كيانات وتنظيمات مسلحة ظهرت بعد 

إن ا حديث عن كيانات مسحححححلحة ترفع السحححححالا بوجه الدولة السحححححورية، يقو نا للسحححححؤال عن 

 املتمر ين، ومتى تخلى املتظاهرون عن "سلمي تم"؟  "عسكرة" وتسلي تاريط 

 متي بدأت العسكرة؟

( أن القول: إن  التسلا والعسكرة Frédéric Pichonيرى الماتب الفرنسمي  فريدرين بيرون )

، فلقد  ان ر  الدولة السححححححححححورية في أحدا  
ً
جا ا نتيجة الر  األمني من قبل النظام ليس صحححححححححححيحا

                                                           
59 Ikhwan Syria" ، ،"14، تم الررر في 5:35، فيديو يوتيوب  لمة إخوان سورية بمناسبة عيد الف ر املبارك 

، 2018 يونيو /حزيران

https://www.youtube.com/watch?v=rqXYwqjhnVU&fbclid=IwAR0htwE2iOgpPWywHFlhOyHrd3qbIO5Sf

2h4Q-kBhhhNvBDimB-gGs33HBe ( :2019يناير، / انون الةاني 20تاريط الزيارة( 

60  Reese Erlich, Inside Syria: The Backstory of their Civil War and what the World Can Expect (New 

York: Prometheus Books, 2016), 93. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4xJSozL3WAhVKWxQKHWOlAOgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fvox%2Fmonde%2F2017%2F03%2F10%2F31002-20170310ARTFIG00134-frederic-pichon-l-avenir-de-l-occident-se-joue-en-syrie.php&usg=AFQjCNFfz7xPpvx2kHobC4umpQ-I9z7qQw
https://www.youtube.com/channel/UC5l-DXhhhBAw6tLxexny9fw
https://www.youtube.com/watch?v=rqXYwqjhnVU&fbclid=IwAR0htwE2iOgpPWywHFlhOyHrd3qbIO5SfgGs33HBe-kBhhhNvBDimB-2h4Q
https://www.youtube.com/watch?v=rqXYwqjhnVU&fbclid=IwAR0htwE2iOgpPWywHFlhOyHrd3qbIO5SfgGs33HBe-kBhhhNvBDimB-2h4Q
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ً
، ولم يتسحححححححححححبب بانترحححححححححححار العن  الذ  الةمانيريات ضحححححححححححد تمر  اإلخوان املسحححححححححححلمين املسحححححححححححلا قاسحححححححححححيا

 .201161شاهدناه في 

إلى عن   ت ور الفوضحححححححححححححمى ا حا ثة إن  

وا خ ير في تقحححححدم مسحححححححححححححلا لتحححححذا الرحححححححححححححمحححححل امل

 ا ححححححالحححححة السحححححححححححححوريحححححة، يسحححححححححححححتحححححد ي أن ننظر في

مستويات العن  والعسكرة، وفق مستويات 

)كما غير الستتتتتتتتتتتتلمي  الصتتتتتتتتتتتترا متدرجة، أولها 

وضححححححححنا مفهوم السحححححححلمي في  عري  ال حححححححراال 

 لفيبر(، ونق حححححححححححد به اعتدا ات على مواطنين مدنيين وعسحححححححححححكريين أبريا   ون وجه حّق 
ً
تحت  وفقا

)ونق ححححححححححححححححد بححححه عمليححححات القتححححل املنظم العنف املستتتتتتتتتتتتتلح النظححححام، وثححححانيتححححا مسحححححححححححححوغ الر  على "قمع" 

صحححححححعو  تنظيمات  لتا، ونق حححححححد العستتتتتتتكرة املنظمةوثالثتا  باسحححححححتخدام سحححححححالا خفي  ومتوسحححححححط(،

 مسلحة تملن العتا  الةقيل وبدعم خارجي تقاتل الدولة. 

حوادث وقعت في الشتتتتتتتتتتهر األول من األزمة، وتدلل ع ى االنتقال الستتتتتتتتتتر ع بين  يأتيما  وفي

 املستويات املشار إليها أعاله:

وتم إطالق النار  ،أحرق املتظاهرون املجمع العدلي ومؤسحححححححححسحححححححححات خدمية أخرى في  رعا لقد

وعلى وأطلقت مجموعات مسححلحة النار على املواطنين واملارة  ...20/3/2011على عناصححر الرححرطة )

(، وسحححححجل وجوم مسحححححلا على 26/3/2011األمن بعد أن احتلت أسححححح ه املباني في مدينة الالذقية )

( ... ون ححححححححححححححب 27/3/2011الوطني في الالذقيححة وا عتححدا  على ال واقم ال بيححة فيححه ) املسحححححححححححححترحححححححححححححفى

 مسحححححححححححححلحون كمي
ً
(، واعتححدى 10/4/2011) في من قححة بححانيححاس حححافلححة تقححل عنححاصحححححححححححححر من ا جيش  نححا

(... 11/4/2011) ومةلوا بجةتحه أعزَل مسحححححححححححححلحون في بحانيحاس على املواطن ن حححححححححححححال جنو  الحذ   حان 

وقحححام متظحححاهرون بحححإحراق مسحححححححححححححتو ال  حححابالت مؤسحححححححححححححسحححححححححححححححة الكهربحححا  في من قحححة القحححابون بحححدمرحححححححححححححق 

ابريحححه وابن أخيحححه والتمةيحححل ومن ثم  حححان هنحححاك  ايتيحححال العميحححد عبحححدو التالو  و  (...17/4/2011)

 .62(18/4/2011)ةثتم بج

                                                           
، ترجمة: عدنان عزام ) مرق: الهينة العامة السورية للكتان، املحنة السورية: ملا ا أخطأ الغربفريدرين بيرون،  61

 .52(، ص 2015

(، ص 2016، اإللكتروني) مرق: موقع ا جمل  2016-2011ع ى سوريا  يوميات الحربنبيل صا ا وبسام ا حكيم،  62

 .150-142ص 

ن سمة العنف في جزء كبير من الحراك كانت إ

ثانوية أو سمة أساسية وأصيلة وليست 

    طارئة، ما أسهم في ظهور التنظيمات املسلحة.
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من الحراك كانت ستتتتتتتتتتتتتمة  جزء كبير العنف في هذه ا حوا    لها تدلل على أن سحححححححححححححمة إن  

    في ظهور التنظيمات املسلحة.أسهم أساسية وأصيلة وليست ثانوية أو طارئة، ما 

 2011التنظيمات املسلحة في سورية التي قاتلت الدولة السورية بعد 

كتبوا عن األزمة السححححححححورية أن العسححححححححكرة بدأت برححححححححملها املنظم، في يرى كّتان كةيرون ممن 

عن  رحححححححححكيل ألوية تحت مظلة عندما أعلن ضحححححححححباط مررحححححححححقون عن ا جيش  ،2011حزيران/يونيو 

"ا جيش السحححورّ  ا حّر". وريم و  ة هذا الكيان املسحححلا، وييره من الكيانات املسحححلحة حححححححححححححححح عرفت ب

 مرملة رئيسة وسمت الكيانات  التي نرأت في وقت  حق من عمر األزمة،
ً
إ  أنه  انت هناك  ائما

املسحلحة التي قاتلت ضحد الدولة السحورية: وهي مرحملة القيا ة، وعدم قدرة املعارضحة السحياسحية، 

في الحداخحل وا خحارج، على فرض قرارااتحا على تلحن الكيحانحات، ريم أن محا جمع بين "املعحارضحححححححححححححات"، 

"إسحححححححقاط النظام السحححححححياصحححححححمّي في سحححححححورّية"، وإن اتخذ هذا  السحححححححياسحححححححّية والعسحححححححكرّية م تا، هو هد 

 للتدخل األجنبي.
ً
 مت رفة في التعبير عنه وصلت حّد الدعوة مبكرا

ً
 الهد  أشما 

لقحححد ظهر طوال ا حرن في سحححححححححححححوريحححة الكةير من املجموعحححات وامليليرحححححححححححححيحححات والتنظيمحححات التي 

 إلى أهدا  وإيديولوجية بعض تلن ا
ً
لتنظيمات، يسحححححححححححححاعد ليس فقط حملت السحححححححححححححالا، وإن  نظرة

الوطنّي، بمعنى أن  أجندة يالبية هذه التنظيمات يير -على فهم انعدام السحححححححلمية أو ال را الوطنيّ 

ل اإلرهان  ،سحححورية وهدفها   يتجلى فقط في زعم حماية السحححوريين بمل فنااتم؛ بل يرحححير إلى تأصحححّ

لر ة فعل الدولة السححححححححورية تجاه  الذ  نما وتماثر ب ريقة تبدو منظمة ومدروسححححححححة، وليس كنتيجة

 األحدا . 

وفي هذا ال ححححححد ، صححححححدر عد  كبير من املقا ت والدراسححححححات والتقارير واألبحا  والكتب التي 

تناولت التنظيمات املسحححححححححححححلحة التي قاتلت ضحححححححححححححد الدولة السحححححححححححححورية، حتى أن إح حححححححححححححائية  قيقة أمر 

بحسحححححححب مقال ات اآل  ، إذ صحححححححعب. لكن هذه التنظيمات هي باملنات، ويقاتل في صحححححححفوفها عرحححححححر 

أل   100، بلغ عد  املقاتلين نحو 2013البري انية في أيلول/سحححبتمبر  صحححدر عن صححححيفة التل را 
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 م تم يقاتل ل ححححححححححححا ا الن ححححححححححححرة 63مقاتل
ً
 كبيرا

ً
. وُجّل هؤ   املقاتلين من املترححححححححححححد ين، كما أن  عد ا

 .64)الفرال السور  من القاعدة(

 السحححححححححححححوريحححة  إن  تقحححديَم خحححارطحححٍة للتنظيمحححاتا 
َ
املسحححححححححححححلححححةا التي قحححاتلحححت و تزال تقحححاتحححُل ا حمومحححة

وحلفا ها، وا حديث عن  ل تلن ا جماعات املسححححححلحة التي وقفت بوجه الدولة، يحتاج ليدرس في 

 ليس فقط لتاريط صحححححححححعو  تلن التنظيمات وأعدا ها، بل ل لية التي 
ً
ورقة منف حححححححححلة تولي اهتماما

قّدم على أ تا تيارات مختلفة. ومن أبرز التنظيمات  انت فيتا تنظيمات مترحححححححححححححالتة إيديولوجي
ُ
، ت

ً
ا

املسحححححححححححححلحة التي قاتلت الدولة واسحححححححححححححتولت على مناطق، وهاجمت املدنيين بالقذائ  وال حححححححححححححواريط، 

يمكن اإلشححححححححححححححارة إلى "جيش اإلسحححححححححححححالم" في ال وطححة الرحححححححححححححرقيححة، و"لوا  التوحيححد" في حلححب، و"ا جبتححة 

و"ا جبتة السحححححححورية اإلسحححححححالمية"، و"جبتة ثوار سحححححححورية"،  ا جنوبية" في  رعا والسحححححححويدا  والقني رة،

وحر ات كحركة املةنى اإلسححححالمية، وحركة نور الدين الزنمي، و"أحرار الرححححام اإلسححححالمية"، و"جيش 

الفته" وكتائب وتنظيمات أص ر، إلى جانب "ا حزن اإلسالمي التركستاني" الذ  ي م في صفوفه 

، وسححححححححيالحظ 65ن بالقرن من املناطق القريبة من تركيامسححححححححلحين من الوي ور في ال ححححححححين ويتمركزو 

إعا ة بنا  تحالفات جديدة فرضحححح تا   انت تتّم وكي  املتابع انتقال املقاتلين بين تلن التنظيمات، 

التجححاذبححات املتعلقححة بححالححداعمين، ولوائه اإلرهححان ال ربيححة التي  ححانححت ت ححححححححححححححدر من وقححت آلخر، حتى 

انتهى األمر بوجو  مت رفين في تنظيمات مسلحة يفاوضون الدولة السورية "برب ات عنق"، مةال 

 "جيش اإلسالم". 

 با جيير أن هذه الور 
ً
دم على أنه يش ا حّر قة سحححححححححححححتولي اهتماما

ُ
كمةال عن تنظيم مسحححححححححححححلا ق

أسحححححححححححححمحححا  الكةير من التنظيمحححات  ولكنحححه يمحححارس الت ّر  واإلرهحححان، انبةقحححت عنحححهتنظيم "معتحححدل"، 
                                                           

63 Ben Farmer  and Ruth Sherlock, “Syria: nearly half rebel fighters are jihadists or hardline Islamists, says 

IHS Jane's report”, the Telegraph,  15 September 2013. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10311007/Syria-nearly-half-rebel-

fighters-are-jihadists-or-hardline-Islamists-says-IHS-Janes-report.html 

64 Tim Arango ,Anne Barnard and Hwaida Saad, “Syrian Rebels Tied to Al Qaeda Play Key Role in War”, 

New York Times,  8   December 2012, 

 http://www.nytimes.com/2012/12/09/world/middleeast/syrian-rebels-tied-to-al-qaeda-play-key-role-in-

war.html 

 لإلضا ة وقرا ة موسعة حول نرأة هذا التنظيم وعالقة تركيا به وو  اته، انظر:  65

، 2017، لألبحاث والدراساتمركز دمشق والفرصة: ا حزن اإلسالمي التركستاني وال راال في سورية"،  ا حرن"

https://goo.gl/RRYz8X  

http://www.telegraph.co.uk/journalists/ben-farmer/
http://www.telegraph.co.uk/journalists/ben-farmer/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10311007/Syria-nearly-half-rebel-fighters-are-jihadists-or-hardline-Islamists-says-IHS-Janes-report.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10311007/Syria-nearly-half-rebel-fighters-are-jihadists-or-hardline-Islamists-says-IHS-Janes-report.html
https://www.nytimes.com/by/tim-arango
https://www.nytimes.com/by/tim-arango
https://www.nytimes.com/by/anne-barnard
https://www.nytimes.com/by/anne-barnard
https://www.nytimes.com/by/hwaida-saad
https://www.nytimes.com/by/hwaida-saad
http://www.nytimes.com/2012/12/09/world/middleeast/syrian-rebels-tied-to-al-qaeda-play-key-role-in-war.html
http://www.nytimes.com/2012/12/09/world/middleeast/syrian-rebels-tied-to-al-qaeda-play-key-role-in-war.html
http://www.nytimes.com/2012/12/09/world/middleeast/syrian-rebels-tied-to-al-qaeda-play-key-role-in-war.html
https://goo.gl/RRYz8X
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 نه ي حححلا لدراسحححته أ، كما املرحححار إليتا أعاله
ً
 تمةيلّية

ً
َنة عن صحححعو  التنظيمات املسحححلحة ب حححفته َعيج

 .معتر  به من ال رن ألنه وبخاّصة، والعسكرة

 الجيش السوري الحر

 2011يوليو /التأسيس: تموز تاريخ 

 التركية الحدود السوريةمقره: 

 التمويل: من جهات ودول عربية وأجنبية

ا حّر" على يد مجموعة من ال حححححححححححباط املررحححححححححححقين واملتقاعدين، السحححححححححححور  تأسحححححححححححس "ا جيش 

 له. و ان مقره ا حدو  السحححححححورية التركية،
ً
علن رياض األسحححححححعد قائدا

ُ
ل الكةير من الكتائب  وأ

ّ
و رحححححححم

 هذا الكيان.  التي  انت  علن نفسها من وية تحت

أيلبتم  ي حححححححححم في معظمه مت رفين»أصحححححححححبه "ا جيش ا حر" منذ األشحححححححححهر األولى من املواجهة 

من حركة اإلخوان املسلمين، و ان يتم  سليحهم بأسلحة ثقيلة  انت تححححأتيتم عبر ا حدو  مع تركيا 

قلب النظام البعثي »يتعلق بالبرنامج "السحححححححححححححياصحححححححححححححمي" لهذا الكيان فيقوم على ما  أما في ،66«ولبنان

. يخت ححححححححر برنامجه القانوني
ً
 مت رفا

ً
 إسححححححححالمويا

ً
بحسححححححححب ممارسححححححححات – العلماني ليسححححححححتبدل به نظاما

 .67«اسيةيبا حكم باإلعدام على  ل من يبتعد عن رؤاه الديرية أو الس –محاكمه الةورية

  يربغي أ  ن فل
ً
أن  هذا ا جيش ظل ملّدة يأتمر بأوامر الرححححححيط عدنان العرعور، ويتخذ  أي ححححححا

. 68أسحححححماً  ذات    ت  يرية أللويته وكتائبه

 Aronكما أن الماتب السحححححححححححححويد   رون لند )

Lund بحححححالتسحححححححححححححميحححححة 
ً
( يرى أن  هكحححححذا جيرحححححححححححححححححا

 
ً
 .69والرحححححححححححححعححارات التي يروج لهححا ليس موجو ا

على القيا ة وسمت ا خالفات واليزاعات  كما

سحححرعان ما أصحححبه «ممارسحححات هذا الكيان، و

                                                           
 .431، مرجع سابق، ص عاصفة ع ى الشرق األوسط الكبيرميريل رامبو،  66
 .432املرجع السابق، ص  67

 .431املرجع السابق، ص   68
69 Aron Lund, "The Free Syrian Army Doesn’t Exist”, 16 March 2013,  

http://www.joshualandis.com/blog/the-free-syrian-army-doesnt-exist/ 

الجيش الحر" باالعتداءات اإلسرائيلية " برّح 

وهذا يدل ع ى ارتباط الجيش  ،ع ى سورية

الحّر بت "إسرائيل"، ما يعني أنه فصيل مسلح 

 .مرتبط بالخارج

http://www.joshualandis.com/blog/the-free-syrian-army-doesnt-exist/
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 لقيححا تححه قححاعححدة أنجرليححن ا جويححة  ا جيش ا حرّ 
ً
تحححت الوصححححححححححححححايححة التركيححة واألمريكيححة، واتخححذ مقرا

و ححان هححذا الكيححان املسحححححححححححححلا يتلقى الححدعم والتمويححل من أمريمححا وق ر . 70»التححابعححة  حل  األطلسحححححححححححححمي

 .71والسعو ية

في سحححححححححححياق "أخ ار جانبية" نتيجة ال حححححححححححراال تبريرها  ارتكب هذا ا جيش ممارسحححححححححححات   يمكن

مايو /، ويمكن اإلشحححححارة في هذا ال حححححد  إلى: حا ثة "أ ل قلب" جند  شحححححهيد سحححححور  في أيارااملسحححححل

 .73أخرى من ق ع رؤوس عبححححد هللا عيسحححححححححححححمى وحوا   أخرى كةيرةوحححححا ثححححة ذبه ال فححححل  .201372

 بررية
ً
 .75لديه ومساجين، وقتل أشخاص عّزل 74واستخدام املدنيين  روعا

سححححححححرائيلية ا حر" با عتدا ات اإل ا جيش " برّح وعلى صححححححححعيد موقفه من العدو اإلسححححححححرائيلي، 

وهذا يدل على ارتباط ا جيش ا حّر بح  ناهين عن زيارة بعض أع ححححائه إلسححححرائيل، ،76على سححححورية

له ما يعني أنه ف حححححيل مسحححححلا  ،"إسحححححرائيل"ضحححححّد ، إذ الالفت أنه لم ي حححححدر و  مرة بيان "إسحححححرائيل"

ارتبحاطحات بحدولحة تحتحل البال ، ي ححححححححححححححا  لحدوره في معحارك الرحححححححححححححمحال تححت قيحا ة تركيحا في محا عر  

، وهذا يعزز صحححححححححححة ا سححححححححححترتاجات التي رأت فيه "قوة ر يفة بححححححححححححححححححححححح"ي ححححححححححن الزيتون" و" رال الفرات"

                                                           
 .431، مرجع سابق، ص الكبير عاصفة ع ى الشرق األوسطميريل رامبو،   70

71  Erlich, Inside Syria, op.cit, 94. 

 لوجه مع املقاتل أبو صقر السور  الذ  أ ل قلب جند "،  72
ً
، 2013يوليو، /تموز  6، بي بي   يبول وو ، "وجها

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130706_interviewing_hearteating_cannibal 

 يوليو/تموز  21،األخبار ةجريد ره"، في حلب: مسيرة حافلة تحت سمع العالم وب« الةّوار»صهيب عنجريني، "جرائم  73

2016،akhbar.com/Syria/217010-https://al  
74 "Syrian rebels shoot prisoners", Human Rights Investigations, 15 November 2012, 

https://humanrightsinvestigations.org/2012/11/02/free-syrian-army-shoot-prisoners/ 
75 Ibid. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZQyh5GJ_ySsانظر الرابط:  76

  انظر 
ً
، اليوم السابعمحمو  محيى "اإلعالم اإلسرائيلي يف ا لقا ات مسنولى "ا جيش ا حر" مع جيرا ت إسرائيل"، : أي ا

-إيد-وإسرائيل-السورية-الدمار-مليريات/www.youm7.com/story/2016/12/18، 2016  يسمبر / انون األول  18

 0149323مع/-يتواصلون -الف ائل-قا ة-واحدة

 2016يونيو /شارك ع ام زيتون ممةل ا جيش السور  ا حر في مؤتمر هر سيليا لألمن القومي في حزيران.  

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/07/130706_interviewing_hearteating_cannibal
https://al-akhbar.com/Syria/217010
https://humanrightsinvestigations.org/2012/11/02/free-syrian-army-shoot-prisoners/
https://www.youtube.com/watch?v=ZQyh5GJ_ySs
https://www.youm7.com/story/2016/12/18/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9/3014932
https://www.youm7.com/story/2016/12/18/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9/3014932
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 بعحححد أن ُم »للنحححاتو" 
ً
التحححابعحححة  حل  شحححححححححححححمحححال  ،في قلحححب قحححاعحححدة أنجرليحححن ،لقيحححا تحححه العحححامحححة نه مقرا

  .77«األطلسمي

 
ً
بحححححححححح "ا جبتة الوطنية للتحرير" وهي   سّمىما  2018مايو /في أيار "ا جيش ا حّر "أسس مؤخرا

 كيان ي حم 
ً
، وتقاتل "ا جبتة الوطنية للتحرير" في مناطق من الف حائل املسحلحة أحد عرحر ف حيال

 على أنه، جديدة وبأسحححححما التحال  الذ  ضحححححم ف حححححائل مختلفة  ويمكن النظر لهذا، إ لب وحماة

معين، بيد أن املرحححححححححترك  اسحححححححححممن اإلر  السحححححححححابق لكيان ذ   تتبرأمحاولة مسحححححححححتمرة  خلق كيانات 

وشحححححححححححححمل  للدولة وفهمها، األجنبيمن التدخل  وموقفها،  موي تابي تا، وما يدل على أ تا واحدة، هي 

 
ً
 سخيا

ً
  من ا خارج. ا حكم من من لق إق ا ي، واألخ ر أ تا جميعها تلقت  عما

أن اإلخوان وهينة الترسحححححححححححححيق واملجلس الوطني وا ئتال  الوطني لقوى الةورة ا جدير ذكره 

وت ححححححححححم هذه الهينة  .وا جيش ا حر وبعض املسححححححححححتقلين جميعهم يتمةلون في هينة التفاوض العليا

 
ً
  .78من جماعات املعارضة التي ترحب بال ربات األمريكية على سورية خلي ا

  

                                                           
، 2012يوليو /تموز  27، شبكة فولتيرتير  ميسان، "ا جيش السور  ا حر: ثور  أم رجعي؟"،  77

https://www.voltairenet.org/article175166.html 

  الهينة ممةلين من املجلس  . ت م2015 يسمبر /أعلن عن تأسيسها في العاصمة السعو ية الرياض في  انون األول

الوطني السور ، ومن ا ئتال  الوطني لقوى الةورة، ومن هينة الترسيق، وممةلين عن الف ائل املسلحة، ومستقلين، 

 ن، ورئيسها ا حالي ن ر ا حرير .، رياض حجا2012و ان ترأسها حين أنرأت رئيس الوزرا  السابق الذ  "انرق" في 

78 Bethan McKernan, "Syrian opposition rejoices over US air strike on Assad regime airbase",  Independent,  

7 April 2017, https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-opposition-us-air-strikes-

bashar-al-assad-regime-airbase-donald-trump-a7672321.html 

https://www.voltairenet.org/article175166.html
https://www.independent.co.uk/author/bethan-mckernan
https://www.independent.co.uk/author/bethan-mckernan
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-opposition-us-air-strikes-bashar-al-assad-regime-airbase-donald-trump-a7672321.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-opposition-us-air-strikes-bashar-al-assad-regime-airbase-donald-trump-a7672321.html
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 2011بعد  السورية الحكومةخطاب 

 
ّ

مرة جححححديححححدة نق ححححححححححححححححد بححححه ليس فقط  )وا خ ححححانه وفي ا حححححديححححث عن خ ححححان ا حمومححححة إنحححح

وإنمحححا املمحححارسحححححححححححححححة كمحححا أوضححححححححححححححنحححا في اإلطحححار املفحححاهيمي( في مرحلحححة األزمحححة نحتحححاج ألن نرى  ،املن وق 

ا خ ان وفق مسحححححححححححتويات متعد ة، سحححححححححححياسحححححححححححية واقت حححححححححححا ية واجتماعية، وكذلن أن نفهم خ ان 

 . في مح ات مف ليةا حمومة 

 اللتبححاس في توضحححححححححححححيه حقيقححة مححا جرى في األيححاممححا يخ  األحححدا ، فقححد  ححان ل بححدايححة، وفي

رواية  تبدو في جعل رواية ا حمومة  أسحححهمأن ، ت حححعيد سحححريعنتيجة ما اكتن  األحدا  من  األولى

أن ييان الةقة السحححححححححححححابق إلى ذلن ي حححححححححححححا   ،من فعل   تن لق من ر  فعل  و"انفعالية" " فاعية"

بين ا حمومححة واملعححارضححححححححححححححة أرىى بظاللححه على 

من السوريين  خ ان ا حمومة فهم شريحة 

 يتتأتي متتا وفي هححذا من حيححث املبححدأ. فعححه،او و 

 األشتتتتتتتتتتتتتهر خطتتتاب الحكومتتتة في ستتتتتتتتتتتتت ركز ع ى 

ثم خطابها في مراحل  ومن، من األزمة ىاألول

 ستتتتتتتتتتتتتوف نحلتتتتل  مختلفتتتتة من األزمتتتتة،
 
وأخيرا

 
 
  :في سنوات األزمة رجم الخطاب في املمارسةكيف ت

ارات بةينة شحححححححححعبان قر  املسحححححححححترحححححححححارة الرئاسحححححححححية  .عقدته  في مؤتمٍر صححححححححححافيٍّ قدمت ا حمومة 

 .2011مارس / ذار 24وذلن في  ،ن األزمةللخروج م القيا ة الق رية  حزن البعث

على امل الب املحقة ألهل  رعا، وأن  مؤتمرها بالتأكيدو انت الدكتورة شحححححححححححححعبان قد بدأت 

مرحححححححملة بين الرحححححححعب أو ا حمومة، بل هناك    توجدوأنه املدينة جز  عزيز من التران السحححححححور ، 

الرئيس وأوضححححححت أن هناك  عليمات واضححححححة من مع من يتدخلون في الرحححححأن السحححححور ، مرحححححملة 

                                                           

  ت منت تلن القرارات على ال عيد املعاشمي وا خدمي، زيا ة الرواتب للعاملين في الدولة، والبحث في خلق فرص عمل

جديدة، و ركيل  جنة عليا للتواصل مع أهالي  رعا والوقو  على حقيقة ما جرى، وإجرا  تقييم واسع لأل ا  ا حمومي، 

في ما يخ  ا جانب السياصمي، ت منت القرارات وضع  لية جديدة ملمافحة الفسا ، و راسة إ تا  العمل بقانون و

ال وارئ مع إحدا   رريعات ت من أمن الوطن واملواطن، وقوانين خاصة بتنظيم عمل األحزان السياسية وقانون 

 لإلعالم.

ن الحكومة عبر قرارات القيادة القطرية إ

للحزب الحاكم أقرت بوجود مطالب محقة، 

وأنه هناك مسوغات اقتصادية ومجتمعية 

  .لب سياسيةللحراك ومطا
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 الحي ضححححححد  اسححححححتخدام الرصححححححاصناقلة  عازيه ألهالي ال حححححححايا( بعدم )
ً
، حتى لو تم املتظاهرين أبدا

، في ذلن أنه ربما وقعت أخ ا   ينا عتدا  على الرححرطة واألمن ومؤسححسححات الدولة، ولفتت أنه 

محاسحححححححبة املق حححححححرين واملتسحححححححببين في الت حححححححعيد. وريم ت رق  وسحححححححتتموأن هذه األخ ا  يير مبررة، 

الدكتورة شححححعبان لالسحححح تدا  ا خارجي نتيجة موقع سححححورية في ال ححححراال العربي اإلسححححرائيلي و عمها 

واألهالي وبين من يحاولون  للمقاومة، بيد أ تا ركزت على الف حححححححححححححل بين امل لب املحق للمتظاهرين

أقرت  عبر قرارات القيتتادة القطريتتة للحزب الحتتاكم الحكومتتةالتححدخححل في ا حراك. هححذا يعني أن 

  .ة ومجتمعية للحراك وم الب سياسيةوأنه هناك مسويات اقت ا يبوجود مطالب محقة، 

اند ال بعد أسبوعين من استقال تا قدمت ا حمومة من ثم و  ،ذلن سلسلة إجرا ات تلتثم 

هناك  ومن ثم  انحمومة ناجي الع ر  حمومة  سححححححيير أعمال،  فأصححححححبحت، (29/3/2011) األزمة

 نالحظ:، وفي هذا ا خ ان، 30/3/2011خ ان للرئيس في مجلس الرعب في 

أصححححححححان »ك الرحححححححارال بأنه ين و  على ثالثة مسحححححححتويات، فهناك تحرك وصحححححححّ  الرئيس تحرّ 

وهم مجموعة قليلة، فنة صحححححححححح يرة ولك تا مؤثرة، وا خارجين عن  وتحرك املخربين، امل الب املحقة

وت ّرق ا خ ان للسحححححححححياسحححححححححة . 79«القانون وامل لوبين للعدالة، وأصححححححححححان الفكر املت ّر  التكفير  

. وعلى التواصحححححححححححححل املباشحححححححححححححر بيني وبين الرحححححححححححححعب .على الت وير وعلى ا نفتاا.»التي بنيت  الداخلية

 حححان هنحححاك من سحححححححححححححلبيحححات وإيجحححابيحححات أنحححا أتححححد  عن املبحححا ئ واملواطنين وب ض النظر عمحححا إذا 

. وب ض النظر عما تم إنجازه وعما لم ينجز لكن كمبا ئ عامة هذه مبا ئ السحححححححححححححياسحححححححححححححة .العامة.

في هذا ا خ ان هو مفر ة "إصححححححححالا" ومرححححححححتقااتا وتكررت  النظر أكثر ما يلفت »و ان  .80«الداخلية

 وثمانين
ً
من خرج في ا حتجاجات   ل أن   حسبانه وجو  مؤامرة  ون وأشار الرئيس إلى  .81«مرة ثالثا

  .82وأشار لفكرة ا حوار الوطني الذ  ينخرط فيه  ل أطيا  الرعب هو متآمر.

، بعد شححححححححححهر من األزمة، أقر مجلس الوزرا  مرححححححححححاريع قوانين لرفع حالة أبريل/نيسححححححححححان 19في 

 13، ومن ثم في التظحححححاهر السحححححححححححححلميّ  ال وارئ، وإل حححححا  محكمحححححة أمن الحححححدولحححححة العليحححححا، وتنظيم حّق 

للحوار الوطني  اللقا  التراور عقد ثم ، أعلن وزير اإلعالم الدعوة للحوار الوطنيّ  2011مايو /أيار

                                                           
، 2011 مارس/ ذار 30، تم الررر في :33:48، فيديو يوتيوب "،خ ان الرئيس السور  برار األسد في مجلس الرعب" 79

tVZp0o-https://www.youtube.com/watch?v=S89q  ،( :2019يناير،/ انون الةاني 20تاريط الزيارة) 
 املرجع السابق. 80
 .262، مرجع سابق، ص إلى الحربخطاب األسد من اإلصالح سامي  ليب،  81
 .266املرجع السابق، ص  82

https://www.youtube.com/watch?v=S89q-tVZp0o
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من مختل  فيه شحححححححححححخ حححححححححححيات  وشحححححححححححاركت، 2011يوليو / مرحححححححححححق في تموز فندق صححححححححححححارى قرن  في

وطالن جامعات وأسححححاتذة جامعات وفنانين وشححححبان  معارضححححة وحمومة من هات السححححياسححححية،التوّج 

نه جمع شححححححححححرائه و انت أهميته أ .برئاسححححححححححة نائب الرئيس  نذاك فاروق الرححححححححححرالو ان ، ورجال  ين

إضححححافة إلى مختلفة ومعارضححححين تقليدين م تم  . طيب تيزيني،  . علي حيدر، حسححححن عبد العظيم، 

ق التظاهر األمنية، والترحححححححححححححديد على ح. وطرحت ق حححححححححححححايا معا جة األخ ا  في املؤسحححححححححححححسحححححححححححححة  خرين

، ورفض التححدخححل األجنبي، وكححذلححن  ححانححت هنححاك أوراق تنححاولححت حقوق السحححححححححححححلمي، وحمححايححة الححدولححة

 األكرا  )عمر أوصمي(. 

األشهر األولى،  طوال مسلحة اس تدفت الدولةت عملياخ ان ا حمومة تجاه ب ما يتعلق وفي

الر ور، حيث راا ضحي تا أكثر من منة وعررين من  جسر  ستوقفنا حا ثة ا عتدا  على مفرزة 

سححيحمي  أنهعبر بيان وزارة الداخلية الذ  أكد ، األول  مسححتويين:واتخذ ر   ا حمومة ، قوات األمن

عبر وزارة  ،والثاني، أو على مؤسححححححسححححححات الدولة ولن يسححححححمه با عتدا  عليتم والعسححححححكريين،املدنيين 

 أحيححث قححامححت ا حمومححة بححدعوة  ا خححارجيححة،
ً
  كثر من سحححححححححححححبعين  بلومححاسحححححححححححححيححا

ً
  عربيححا

ً
 من بي تم، وأجنبيححا

  أخذ اإلعالميينعبر  العاملية لالطالال على حقيقة املجزرة  اإلعالم و عت وسححححححائل ،السححححححفير األمريمي

 . 83، و  تزال تتكر  خيوط هذه املجزرةملمان ا حا ثة

 والتخريب، الحريةيقوم ع ى الفصتل بين  ىفي األشتهر األول بمعني كان الخطاب الحكومّي 

ع ى تعريف املجتمع الدولي بحقيقة  للحوار، والعمل وبطئه، والستتتتتتتتت يواإلقرار بتعثر اإلصتتتتتتتتتالح 

بمعزل وليس فقط مطالب واحتجاجات ستتتتتتتتتتتتتلمية،  ،مستتتتتتتتتتتتتلحة وأن  هناك اعتداءات، ما يجري 

 .ا شاب التنفيذ من مشكالت وما آلت إليه األمور عمّ 

رئيس في مجلس ، لو أخححذنححا خ ححان المن األزمححة الةححاني العححامفي قرا ة خ ححان ا حمومححة في 

، وبعد 2012 فبراير /على  سحححححححححححححتور شحححححححححححححباط ا سحححححححححححححتفتا اتالذ  جا  بعد  3/6/2012الرحححححححححححححعب في 

                                                           
  :يوليو /تموز  12، ميديل ايست واتش"البيان ا ختامي للقا  التراور  للحوار الوطني املنعقد في  مرق"، للمزيد، انظر

2012، -https://www.middleeastwatch.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86

D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A?lang=fr% 
يونيو /حزيران 18، سبوتنيك، "(تكر  للمرة األولى تفاصيل مذبحة جسر الر ور في سوريا )فيديو سبوترين"   83

2018 ،-arabic.sputniknews.com/arab_world/201806181033161460الر ور -جسر-مجزرة-تكر -سبوترين-

 سوريا

https://www.middleeastwatch.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A?lang=fr
https://www.middleeastwatch.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A?lang=fr
https://www.middleeastwatch.net/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A?lang=fr
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201806181033161460-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201806181033161460-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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 بعد مجزرة ا حولة املؤملة التي راا ضححححححي تا مدنيون ، 2012 مايو /انتخابات برملانية في أيار 
ً
وأي حححححا

 في 
ً
نالحظ أن ا خ ان أكد على السححححححابق، وبقي يف ححححححل  ،2012مايو /أيار 25ب ريقة برححححححعة جدا

 ،األولى تدفع لألمام عبر اإلصححححححححححححالا» متعاكسححححححححححححتينعن قوتين   عن تحّد  إذ وا خارجي،بين الداخلي 

 وت ّرق  للعملية السححياسححية، «والةانية للورا  من خالل محاو ت إضححعا  الدولة وان تاك سححيا اتا

: الرحححعب  ور على  الرئيس أكدحيث ، السحححياصحححمي للحلوليس 
ً
إن ما  علمناه من الرحححعب هو » قائال

.. إذا أر نا حل مرححححححححححملة ما فعلينا أن نواجه هذه املرححححححححححملة   أن .مبدأ بسححححححححححيط قديم ولكنه عميق

. سححححياسححححة مسححححؤول ماون املواطن ضححححد سححححياسححححة الدولة وضححححد وأشححححار للخلط بين أن يم، « ترن م تا

يقضمي على الهدر والفسا  »الذ   ار  اإل إلصالا ل ا حاجةونالحظ في هذا ا خ ان الترديد على 

ة ،«واملحسحححححححححوبيات والتسحححححححححيب وضحححححححححع  الرحححححححححعور باملسحححححححححؤولية  و عم ق اعات ا قت حححححححححا  وبخاصحححححححححّ

  ،«ترشححححححيد اإلنفاق وإعا ة ترتيب األولويات وإصححححححالا ما تخرن من البرية التحتية»و الزراعة،
ّ
 ز ورك

وتذكروا أن الفر  زائل »وختم بعبارة  ،«هم عما  الوطن وأسحححححححاسحححححححه»فهم  ،على الرحححححححبان ا خ ان

   «.وأن املناصب مت يرة والوطن ثابت ،والرعب باق

ةالتفجيرات واملجازر التي وقعت،  ما يخّ   فيوالالفت  أن جا  ما مجزرة ا حولة،  وبخاصححححححححححّ

   :يأ ي

ما ح ل في ا حولة والقزاز وامليدان و ير الزور وحلب وأماكن أخرى كةيرة في سورية »

وصفناه باملجازر البرعة والرريعة 

والوحرية، وفي ا حقيقة حتى الوحوق   

 ...وخاصة في مجزرة ا حولة تقوم بما رأيناه،

ونحن كسوريين عايرنا هذه املرحلة، 

وسربقى نرعر با خجل  لما تذكرناها طاملا 

أننا أحيا ، ونتمنى أ  تبقى في ذاكرة األبنا  

                                                           
  ،وقعت هذه املجزرة الرريعة بحق مدنين في بلدة ا حولة في حم ، وبلغ عد  ال حايا أكثر من منة من املدنيين

 عرية اجتماال ملجلس األمن الدولي حول سورية. و انت يالبية ال حايا من األطفال والرسا ، و انت املجزرة وقعت

الحكومة حول التمسك بالهوية بقي خطاب 

العربية للدولة، وال شديد ع ى الفصل بين 

اإلرهاب واإلسالم، والتأكيد ع ى أن العملية 

السياسية ال تتم بمعزل عن مكافحة اإلرهاب، 

 ع ى سيادة سورية
 
 .وتّم التأكيد أيضا



   

قراءة تحليلية في خطاب الحكومة واملعارضة: 2011 بعد ما سورية  41 

 

واألحفا ؛ بل أن تبقى الدروس من هذه األزمة  ون أن تبقى ال ور واملراعر موجو ة في 

 .84«مجتمعنا

الرئيس من مسؤولية أخالقية تجاه  إنما ين لق ،ا جمع ب ي ة مير املتملم لفي استخدامه 

حتى مرتكبي هذه ا جريمة، فجرمهم لم يسقط ع تم مواطني تم، وجريم تم جريمة يعاقب عليتا 

القانون، ولكنه لم يجر هم من حقهم باملواطنة و  أسقط واجب الدولة في محاسب تم. فهو يمةل 

مة أل تا ضد مواطنين  خرين، ويدين الدولة وأبنا  هذه الدولة ارتكبوا املجزرة، وهو يدين ا جري

معها جرائم أخرى وقعت في الوقت نفسه كجريمة تفجير القزاز املروعة، وهو بذلن يدلل على 

فهو ين لق من إحساس  ،«نرعر با خجل  لما تذكرناها»مساواته بين  ل السوريين. وعندما يقول 

املجتمع والُهوّية »مرتبط بالو ي ا جمعّي ومن خوفه على صورة السورّ ، وهو خو  على  وطنيّ 

 على "النظام" أو ا حمومة" أو على صورته الشخ ية. ،«السورّية
ً
 وليس خوفا

خ ان وزير ا خارجية وليد  و م لو انتقلنا لنموذج  خر  خ ان ا حمومة السورية وهثومن 

هميته ل بيعة الدول التي ح رت، ول ول ا خ ان وما أ عو   الذ  2ي مؤتمر جني  ف 85املعلم

 :يأ يان وى عليه من تف يل كبير، نالحظ ما 

الترحححححححححديد على الف حححححححححل بين و ، بالهوية العربية للدولة التمسحححححححححنبقي خ ان ا حمومة حول 

 وتّم حة اإلرهان، التأكيد على أن العملية السحححححححياسحححححححية   تتم بمعزل عن ممافو اإلرهان واإلسحححححححالم، 

  التأكيد
ً
واضحححححا تقرير     واإلعالن على نحو ، "على سحححححيا ة سحححححورية، "البلد السحححححيد املسحححححتقل أي حححححا

عالوة  عب السور  هو من يقرر وحده م ير بلده، وليس األمريمي أو ال ربي،يقبل اللبس بأن الر

متقدمة تحمل إ انة واضححححححححححححححة للمعارضحححححححححححححة املرتب ة با خارج وعدم شحححححححححححححرعية  على اسحححححححححححححتخدام ل ة

في العححالم سحححححححححححححيححد    أحححَد لكن  ...جننححا ممةلين للرحححححححححححححعححب والححدولححة نعم »حيححث قححال الوزير  ةيلهححا،تم

كير ، له ا حق بإضحححححححفا  الرحححححححرعية أو عزلها أو منح تا لرئيس أو حمومة أو  سحححححححتور أو قانون أو أ  

 في هذا ا خ ان«. أنفسحححححهم السحححححوريينشحححححمي  في سحححححورية إ  
ً
إصحححححرار الوزير على  ،د حك ،و ان  فتا

                                                           
، 2012يونيو /حزيران 3، تم الررر في 1:09.25، يوتيوب"، 3/6/2012"خ ان الرئيس برار األسد المامل  84

https://www.youtube.com/watch?v=WGQczIqsJ3c :(2017سبتمبر، /أيلول  21 )تاريط الزيارة 

 22، تم الررر في  34:15، يوتيوب"، 22/01/2014 - 2 لمة السيد وليد املعلم رئيس الوفد السور  في مؤتمر جني " 85

يناير، / انون الةاني 18)تاريط الزيارة:  https://www.youtube.com/watch?v=l4t6hSS08sA، 2014يناير / انون الةاني

2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=WGQczIqsJ3c
https://www.youtube.com/watch?v=l4t6hSS08sA


   

قراءة تحليلية في خطاب الحكومة واملعارضة: 2011 بعد ما سورية  42 

 

وسحححححححححححر  وقا ع يومية عن  ،، واسحححححححححححتمر ألكثر من ن ححححححححححح  سحححححححححححاعةقول  ل ما جا  في خ ابه املكتون

 أكثر من مرةلألمم املتحدة وتجاهل جرس األمين العام  سحححححححر ية الدولة،قول لي معاناة السحححححححوريين،

من قبيحححل  اتسحححححححححححححتخحححدم عبحححار حتى ا ن تحححا  من اإلف حححححححححححححححاا عن السحححححححححححححر يحححة الرسحححححححححححححميحححة املكتوبحححة، وا

ويفلتححه ، وكححأنححه يريححد أن يححدين املجتمع الححدولي "لنومححه" "حححانححت  حظححة ا حقيقححة"و، اسحححححححححححححتفيقوا""

   خ ر اإلرهان.عن  و  افله

، 2014رئاسححححححححححححية عام النتخابات ا  جا  بعد الذ  ، 2014-6-17خطاب القستتتتتتتتتتتتم في وأما في 

  :ما يأ ي برار األسدفي خ ان الرئيس يستوقفنا 

 لقد 
َ
تأكيد ال، وبذا أرا  إعا ة 86«والةائر ا حرّ » حححححححححححححححححب السححححورّ   الرئيس األسححححد الرححححعَب  بخاط

 ا حديث  ملفهوم ا حرية والةورة.وا حزن ا حاكم ا حمومة  على  عري 
ً
يالحظ في ا خ ان أي حححححححححححححا

 بل  ؛عن الفسحححا  األخالقي بوصحححفه أخ ر من الفسحححا  املالي واإل ار  
ً
، وأما الت وير، لهماُيَعد  سحححببا

وت ّرق « مبرية على األخالق ت وير ثقافة» إلى يحتاج باإلضحححححححححححححافة إلى القوانين ،فبحسحححححححححححححب ا خ ان

 ،فكةيرون لم يحملوا السحححححححححححححالا» ،وقحال الرئيس للفسحححححححححححححا  الحذ  رأى أنحه خ ير  حاإلرهحان،ا خ حان 

و حححانوا  حححاإلرهحححابيين في  .وتالعبوا بمسحححححححححححححتقبلهم وسحححححححححححححرقوا وابتزوا و تبوا.. ،لك تم لعبوا بقوت النحححاس

  ،عن ممافحة الفسححححححححححححا  الرئيس  وتحّد  .«خ وراتم
ً
اإلصححححححححححححالا    تنف ححححححححححححل عن تهأن ممافح ُمبّينا

 اإل ار  في مؤسسات الدولة 
ً
 .لتأخره بسبب األزمة مريرا

  تتعححارض و  تحححل محححل ا حوار »رأى أ تححا  التيوت ّرق ا خ ححان إلى امل ححححححححححححححا حححات الوطنيححة 

الوطني الحححذ  بحححدأتحححه الحححدولحححة مع مختل  القوى السحححححححححححححيحححاسحححححححححححححيحححة وا حزبيحححة والفعحححاليحححات ا جتمحححاعيحححة 

وتناول ا خ ان السحححححححححححياسحححححححححححية ا قت حححححححححححا ية في املرحلة  «.وسحححححححححححتسحححححححححححتمر به بانفتاا تجاه  ل األفمار

رفض م ححححححححححححح لا "ا حرن ، و «املختلفححةمححار وتفعيححل  ور الق ححاعححات عإعححا ة اإل »القححا مححة، وعنوا تححا 

ما  ثوابت السحححححححححياسحححححححححة ا خارجية فيانتهى بالترحححححححححديد على و  ،األهلية" لوصححححححححح  ما يجر  في سحححححححححورية

 .يت ل بالق ية الفلس يرية

                                                           
 ،2014تموز/يوليو  16 ، موقع وزارة النقل السورية "خ ان الرئيس برار األسد بعد أ ا  القسم الدستور "، 86

http://www.mot.gov.sy/web/orginal/fullnews.php?id=876&cid=1 

 مرجع خطاب األسد من اإلصالح إلى الحرب: سامي  ليب، 2014القسم  راجع لالطالال على قرا ة معّمقة  خ ان ،

 .288سابق، ص 

http://www.mot.gov.sy/web/orginal/fullnews.php?id=876&cid=1
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خ ان على  نركز ، هذه الورقةسححححححححححححتنح ححححححححححححر فيه  زمنيّ  إطار  خر ألنه ، 2018وبا نتقال لعام 

 : يأ يأمام ا حمومة وفيه نالحظ ما  29/11/2018 الرئيس في

د الرئيس األسححححححد 
ّ
بمنظور شححححححامل فهو   يقت ححححححر "إلى موضححححححوال الفسححححححا   على وجون النظر أك

 ،وإنما أ  خلل في الدولة هو فسا  ،على استخدام السل ة من أجل تحقيق م ا ا خاصة فقط

فهدر األموال العامة وضححححرن املؤسححححسححححات وتراجع نوعية ا خدمات املقدمة هي أوجه للفسححححا  تؤ   

  ،إلى  عميم ثقححافححة اإلحبححاط والفوضحححححححححححححمى وعححدم ا ن حححححححححححححبححاط لححدى املواطنين
ً
تفتيححت  مححا يعني عمليححا

 .87"ولذلن يعتبر الكةيرون أن الفسا  واإلرهان هما وجهان لعملة واحدة ،املجتمع

إن هذا ا خ ان وبعد سححبع سححنوات من ا حرن يرححير إلى أن الدولة ممةلة برئيسححها وجهازها 

 يالحظفي خلق بينة  سحححبب تفتيت املجتمع، ولذلن  وكيفّية إسحححهامهالفسحححا  ا حمومي تدرك خ ر 

وليس  ، حححححححرورة أن يتم تفعيل الوقاية من الفسحححححححا  والتعامل مع أسحححححححبابهت ّرق لهذا ا خ ان  أن

   .فقط نتائجه

وإذا ما انتقلنا من مستويات ا خ ان كمن وق إلى مدلو ته في املمارسة، سنالحظ أنه بين 

عبر الدسححححححححححححتور ، هناك ترجمة لهذا ا خ ان عبر سححححححححححححلسححححححححححححلة من الترححححححححححححريعات، 2018و 2011عامي 

استعا ة السي رة على  على العمل ،ومراسيم العفوالترريعية والرئاسية،  ا نتخاباتا جديد، و 

من خالل تفعيل  ور املجتمع  88وإطالق امل ا حات املناطق التي  انت خارجة عن سي رة الدولة،

 املحلي.

وأن هنحاك  ،الت وير اإل ار  وممحافححة الفسحححححححححححححا ، نالحظ أنحه يسحححححححححححححير ببط بحيتعلق  محا في أمحا

ا خ ان على صحححححححححححححعيد ما يخ  مدلو ت  وفي  عثره.عن  2018في خ ابات ا حمومة في  إشحححححححححححححارات

 ان خما يخ   السحححححححححححححياسحححححححححححححة ا خارجية، يالحظ بقا  مسحححححححححححححألة السحححححححححححححيا ة واسحححححححححححححتقالل القرار، وفي

                                                           
 للحمومة بعد أ ا  الوزرا  ا جد  اليمين الدستورية " 87

ً
موقع "، أرشي  السيد الرئيس، الرئيس األسد يترأس اجتماعا

، 2018 ررين الةاني/نوفمبر  29، الهيئة العامة لإل اعة والتلفزيون 

http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=100349&id=253768 

 .انظر امللحق 

نوفمبر / ررين الةاني 5، ، قناة امليادينخارطة امل ا حات في سوريا"، حوار مع  . علي حيدر، برنامج حوار الساعة" 88

2014 ،www.almayadeen.net/episodes/697083/سوريا-في-امل ا حات-_خارطة 

http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=100349&id=253768
http://www.almayadeen.net/episodes/697083/_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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األحدا  على ضرورة تحسين مستوى معيرة املواطن، بداية ركز منذ  الذ  ا حمومة ا قت ا  

م تا  ،خاضححعة لعوامل تأمين حياة كريمة له، نالحظ أن مدلو ت ا خ ان أفصحححت عن تحو تو 

ا عتحححدا  على خ وط ال حححاز وحقول  كهنحححا إذ بم حححححححححححححححدر ا خ حححان )ا حمومحححة(، محححا هو يير مرتبط

 كبيرة على الذ   ،89ا ح ححححححححححارالنفط وتخريب البنى التحتية، والعقوبات ا قت ححححححححححا ية و 
ً
   ثارا

ّ
خل

بقي خ ان ا حمومة يرححححححد  وم تا ما هو مرتبط ببط  عجلة الت وير ا قت ححححححا  ، ف ،ا قت ححححححا 

 لكنه   يزال  ،ورفع مسحححححححححتوى املعيرحححححححححةاإلصحححححححححالا ا قت حححححححححا   همية أعلى 
ً
عن تحقيق ذلن  عاجزا

 . الفا حة التي خلف تا ا حرن التأثيراتبسبب 

  

                                                           
 .253، مرجع سابق، ص الحرب القذرة ع ى سوريةتيم أندرسون،  89

  :لالطالال برمل مف ل على تأثير األزمة على ا قت ا  السور ، راجع 

-في-األزمة-تأثيرات/www.dcrs.sy، 2016، مركز دمشق لألبحاث والدراساتفي ا قت ا  السور "،  األزمة"تأثيرات 

 2015-2011-السور -ا قت ا 
   

http://www.dcrs.sy/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-2011-2015
http://www.dcrs.sy/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-2011-2015
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 "املعارضات" وخطابالحكومة السورية  بين خطابمكافحة اإلرهاب: 

 ،ا حديث عن اإلرهان في سورية واإلشمالية واملعوقات التي حالت وتحول  ون ممافحته إن  

ا ححديث عن السحححححححححححححيحاق الذ  أوجده، وهو سحححححححححححححيحاق   يقت حححححححححححححر على التجحاذبات   ّل ذلن يقتضحححححححححححححمي

 مع جملة من 
ً
املتحكمة با تجاهات الفكرية أو العقائدية ملن يمارسححححححححححونه، إذ إ تا مررححححححححححبكة أي ححححححححححا

 وممحارسحححححححححححححة، و عيحد تقحديمحه، و سحححححححححححححبغ عليحه صحححححححححححححفحات تجّير اإلرهحان امل حححححححححححححا ا "املؤقتحة" التي
ً
، فكرا

، بحيث ت حححححححبه إراقة الدما    مناص م تا لتحقيق  "ا عتدال"
ً
و"الةورة" في مسحححححححعى  جعله مقبو 

 هد  "النبيل".ال

 البد  في ا حديثوقد يمون 
ً
هناك إشحححححححححححححمالية  ن فل أن     اإلرهان،  ون أنيعن  عر  مفيدا

ولم تفلا  ححححل املؤتمرات و   جححححان األمم املتحححححدة التي    تزال قححححائمححححة بخ حححححححححححححوص هححححذا التعري ،

عقدت لتذا ا خ ححححححححححوص، أن تتوصححححححححححل إلجماال ملزم حول  عري  اإلرهان على مسححححححححححتوى املنظومة 

 اتكمحححا أن وزارة ا خحححارجيحححة األمريكيحححة على سحححححححححححححبيحححل املةحححال أطلقحححت عرحححححححححححححرات التعريفححح  ،90الحححدوليحححة

ة ،وهذا بالتأكيد يفسححححححححححر اللبس في توصححححححححححي  اإلرهان باملنظور األمريمّي  ،91لإلرهان حيال  وبخاصححححححححححّ

، يير أننا سحححرسحححتند في هذه الورقة ملا جا  في كتابات مختلفة حول هذه الظاهرةا حالة السحححورية. 

 والعربية. اإلنمليزّيةالكتابات  في

 ،في القرن الرابع عررة األولى للمر  ( في الل ة الفرنسية terrorلقد استعملت  لمة إرهان )»

توماس هوبز لإلرهان  أشححححححححححار  ]لقد[و واسححححححححححتعملت في الل ة ا نجليزية في القرن السححححححححححا س عرححححححححححر...

أشحححححححححححححار  لإلرهان  د، وأما جان جاك روسحححححححححححححو فق92«(ب ريقة عنيفةمن املوت )  التخوي بوصحححححححححححححفه 

 بوصفه بدي
ً
( ال

ً
 .93لقانون احترام عن ا ) عسفيا

املظاهر  عن ،اإلرهاب في غرب أوربا في أمريما يحمل عنوان 2004في كتان صححححححححححا ر في  ونقرأ

 أية سحححححححلوكيات  ؛  تقت حححححححر على التفجيرات التي املختلفة من اإلرهان
ً
بل يمكن أن تت حححححححمن أي حححححححا

عدائية تجاه األفرا  واملجتمعات، وربما األخ ر، أن التعري  يرحححححير إلى جملة من املمارسحححححات التي 

                                                           
90  Qtd in Alex P. S.Schmidt, ed., Routledge Handbook of Terrorism Research (New York: Routledge, 

2011),  51-62.  
91 Ibid, 44.  
92 Ibid, 41. 
93Ibid, 41.  
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يسححاعد في فهم  هذا   شححن .94لتا "منظمة ثورية"  نتزاال السححل ة من حمومة في  ولة ما قد تقوم

  انت هناك حر ات تمر  في أفريقيا، كحركة "جيش الرن" في أويندة، والتمر  في 
ً
 إيرلنداملاذا مةال

ها ، وكذلن في إسحححححبانيا، و ولومبيا
ّ
تمر ات طال أمدها، في حين لم  أل تا "،ثورات"لكن لم  سحححححم   ل

موي تا، ريم   التي وصححححححححفتمر  في العالم العربي نجد مقاربة مرححححححححالتة عند التعاطي مع حر ات الت

 بالةورات، كما في سورية.

فعححل تقوم بححه الححدولححة  ة في ا حححديححث عن أّ  ولئن اج تححدت أ بيححات "املعححارضححححححححححححححات" السحححححححححححححوريححّ 

 السورية، في مسعاها  ستعا ة السي رة على ا
ً
 "ألرض، بوصفه عمال

ً
ضد "الةوار"، إ  أنه  "إرهابيا

لسححححححححيا اتا التي   يرتق ححححححححها ييان سححححححححي راتا املؤقتة على  –أية  ولة–مسححححححححعى نابع من فهم الدولة 

 لفهمها لدورها ووظيفتها وفق  األرض،
 
 املشرو ، القوةهي مصدر  إ للدولة،  فيبر تعريف وأيضا

السحيا ة السحورية عليه ب ا حق ييزال  املحتل  ييان السحي رة على ا جو ن السحورّ   أن   وهذا يعني

  تحترم القححانون وفق معنى ، فكي  بحححالححة منححاطق  سحححححححححححححي ر عليتححا جمححاعححات وا حق بححامل ححالبححة بححه

ب طي  من  .روسحححححححححححححو كمححا أن املر  بححاملقححابححل يجححد من ال حححححححححححححعوبححة بممححان فهم كي  حححد  أن رحححّ

 معارضححين سححياسححيين "املعارضححات السححياسححية" ب
ً
اإلرهان من من لق املوق  السححياصححمي، إذ رأينا مةال

 األخيرة منظمةفت نّ ُيريدون بتنظيمات إرهابية مت رفة كجبتة الن رة، حتى بعد أن صُ  95بارزين

 في حا ثة اخت ا  الن حححححححححححححرة لراهبات  ير معلو . إرهابية
ً
، كما حد  في مواق  مرحححححححححححححالتة  حقا

وهاجموا تلن  هؤ   املعارضحححححححححححححون أنفسحححححححححححححهم،دراسحححححححححححححة، حتى وإن عا  وهذا يسحححححححححححححتوجب التوق  وال

 
ً
 والسححححححححححؤال هنا: هل  ان هذا –بعد سححححححححححنوات وبعد تبدل السححححححححححي رة على األرض– التنظيمات  حقا

أن التجاذبات في من كيدية سححححححححححححياسححححححححححححية فقط؟   شححححححححححححن  ا سححححححححححححتحسححححححححححححان، وحا ت مرححححححححححححالتة، نابع

 
ً
، بيد أنه من املفيد أي حححححححححححا

ً
فهم اإلرهان، وبالتالي ر ة فعل "املعارضحححححححححححات" السحححححححححححياسحححححححححححية لعبت  ورا

عليه، في سححححياق ظاهرة ذات  رجات، تبلغ ذرواتا في العمل املنظم الذ  يسحححح تد  سححححالمة األفرا ، 

 ،لكن  رج تا األولى تبدأ بالتأكيد حين ُيبرر املر  إزهاق أرواا الناس وترويعهم من من لق قناعاته

                                                           
94  Jan Oskar Engene, Terrorism in Western Europe: Explaining the trends since 1950 (Massachusetts: 

Edward Elgar Publishing Limited, 2004), 8. 

، 2013فبراير /شباط 13، تاريط الررر 1:41، يوتيوبميريل كيلو: التقيت جبتة الن رة واستقبلت  األب ال"، " 95

https://www.youtube.com/watch?v=_hdkkEFdROQ  :(2017أكتوبر / ررين األول  15)تاريط الزيارة. 

  2012ُصنفت جبتة الن رة منظمة إرهابية في أواخر. 

https://www.youtube.com/watch?v=_hdkkEFdROQ
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ولحححيحححس محححن محححنححح حححلحححق املحححنحححظحححومححححححة الحححقححححححانحححونحححيححححححة 

ملجتمعيححححة التي يعيش فيتححححا. وهححححذا التفريق وا

مهم، ألن الدول حين تقاتل األفرا  ا خارجين 

املجرمين، القانون، أو حتى تزهق أرواا  على

فهي تن لق من اعتبححارات قححانونيححة ومنظومححة 

مجتمعية ونظام ُوضحححححححححححع للت حححححححححححد  ملةل هذه ا حا ت، أما ا سحححححححححححت نا ، فهو أن تظهر حا ت إرهان 

مرحححارن سحححياسحححية أو  يرية أو فكرية  انوا، ضحححد مجتمعهم، أو يمارسحححها أفرا  أو جماعات، من أية 

، مجتمعات أخرى، بدافع تحقيق هد    يحّق 
ً
 ضححححححححححححد  لهم التفكير به أسححححححححححححاسححححححححححححا

ً
فالذ  ينفذ عمال

 – مدنيين أمريكيين
ً
 ر ّ  –لم يرتكبوا ذنبا

ً
للعراق، فإنما يقاتل في املمان ا خ أ،  أمريما لعلى احتال ا

؛ عملحه في أن   خحاطنحة، و  شحححححححححححححنوالهحد  ا خ حأ، وبحال ريقحة ا 
ً
أمحا املقحاوم الحذ  يحمحل  ُيعحّد إرهحابحا

  السحححححححححححححالا ضحححححححححححححد املحتل
ً
 بمل الرحححححححححححححرا ع والقوانين التي األمريمي في العراق مةال

ً
، فإنما يقاوم محميا

. يير أن هذا الف حححححل بين اإلرهان واملقاومة نجده مقاومة املسحححححتعمرن حححححت على حق الرحححححعون في 

 في ا حالة 
ً
نتيجة عجز عن  عري  اإلرهان والتفريق بينه وبين املقاومة حتى في  السححححححححححوريةملتبسححححححححححا

ة ،جهو   جان األمم املتحدة  للتحديات التي ف ،1972بعد عام  وبخاصحححححححححححححّ
ً
رضححححححححححححح تا أحدا  وصحححححححححححححو 

 ون أن  ،96رأينا إرهابيين أجانب يأتون للقتال في سحححححححححححححورية إذ سحححححححححححححبتمبر،/ا حا   عرحححححححححححححر من أيلول 

 عتححد  سحححححححححححححوريححة على أوطححا تم، وبححالتححالي هم   يقححاومون هنححا  ولححة تحتححل بلححدا تم، بححل يمححارسحححححححححححححون 

املنظومححة القححانونيححة والقيميححة في  علىاإلرهححان الححذ  سحححححححححححححويتححه اعتبححارات فكريححة وعقححائححديححة خححارجححة 

اسحححم تنظيمات إرهابية أطلقت على نفسحححها  هناك املجتمع الذ  يعيش فيه هؤ  ، وهذا يبرر ملاذا

 قححاتلهححاأل تححا  ححانححت تحححاول خلق منظومححة قححانونيححة وقيميححة،  عمححل ككيححان مواٍز للححدولححة التي ت ،" ولححة"

 العن   ون حاجة لتبريره.  ىإقناال من تجتذلتم "بدستورها" القائم عل حتى يسهل عليتا

 و وأصبحت هي نفسها ضحية  ،فخ ال سيس في سقطت معارضات سورّية ،إ ن
 
في  جالدا

  اإلرهاب.

تجاه التحريض الديني من قنوات  السححححححححححححورّيةفلم يكن هناك ر  قو  وفاعل من املعارضححححححححححححة 

لم يكن هناك ر  و ، 2011 انت تبث من  ول مجاورة مةل صحححفا ووصحححال منذ بداية األحدا  عام 

                                                           
96 Richard Barrett, “Foreign Fighters in Syria”, The Soufan Group, June 2014, 

http://www.soufangroup.com/foreign-fighters-in-syria/ 

سقطت معارضات سورّية في فخ ال سيس، 

 في 
 
وأصبحت هي نفسها ضحية وجالدا

فلم يكن هناك رد قوي وفاعل من  ،اإلرهاب

 .املعارضة السورّية تجاه التحريض الديني

http://www.soufangroup.com/foreign-fighters-in-syria/
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قو  وفاعل من املعارضحححححححححة السحححححححححورية على إصحححححححححدار أحد النوان المويتيين ما يرحححححححححبه فتوى لتدر  م 

على  97، في حين اعترض نوان  ويتيون "النظام"سححححفرا   عّدهم( الذين 2011السححححوريين )السححححفرا  

، ولكن اعتراضهم  ان   شن يقوم ةممن   تروق لهم سياسة ا حمومة السوري ، وهم نوان  ذلن

على فهم للسححلم املجتمعي وعدم توريط بال هم، واألهم فهمهم ملعنى ا خ ححومة السححياسححية، و ور 

لم يكن هناك ر  قو  وفاعل من املعارضححة السححورية حين أقدم و  .سححية في املجتمعاملعارضححة السححيا

 ،2013أسححححححححتاذ في جامعة المويت على ذبه عائالت  وأطفالهم في بلدة ح لة في ري   ير الزور في 

، نححححححاهيححححححن عن العن  الححححححذ  يتجلى "بقوائم العححححححار" و"قوائم الرحححححححححححححر " و"تكفير" واألمةلححححححة ت ول 

 بححأ تمبعض "املعححارضححححححححححححححات"  الححذين يوسحححححححححححححمون في أ بيححاتاألجنبي للتححدخححل  املعححارضحححححححححححححين الراف حححححححححححححين

  في الت ر بمعنى، بات  ."معارضحححححححححة النظام"
ً
 على رقان حتى  ،اآلرا  خ را

ً
ويمكن أن يرحححححححححهر سحححححححححيفا

 املعارضين.

ا األمر برححمل أكبر، من األهمية في هذا ال ححد  ا حديث عما حتى نوضححّ بالعو ة لإلرهان، و و 

 .(Manifest Terrorism) واإلرهان الظاهر  (Terrorism Latent) اإلرهاب الكامنهنا بححححححححححححححححح  نسححححّميتما

عّر  اإلرهان المامن في هذه الورقة بأنه الرحححححححححححححمُل 
ُ
من "اإلرهان"، الذ  يتجلى في تيارات  ا خفّي  ن

  ،خراآل  إلل ا تت ذى على الكراهية وا حقد و سعى وأفمار  وإيديولوجيات
ً
 أو فيزيائيا

ً
، سوا  معنويا

 وهو ليس 
ً
مةل  مت رفة، بالت ّر  "اإلسححححححححححححالمو "، هناك أحزن يميرية يربية ت ححححححححححححن  مح ححححححححححححورا

  .ومجموعات مةل المو لوس كالن في أمريماا جد ،  النازيين

                                                           

 7، جريدة األنباءو خرون، " عوة هاي  إلهدار  م السفير السور  تةير ر و  فعل واسعة"،  أبو طفرةموصمى  97

-السفير- هدار-هاي - عوة-www.alanba.com.kw/ar/newspaper/217889/07-08-2011، 2011أيس س ، / ن

 واسعة-فعل-ر و -تةير-السور 

  و ان شافي العجي، وهو  ويتي ا جرسّية وأستاذ في ، وراا ضحي تا مدنيون، 2013يونيو /حزيران 11وقعت املجزرة في

وتأكيده شريط فيديو يظهر اعترافه وفرحه بما فعل. انظر لقا  شافي العجمي مع قناة ا خليجية  قد بث ،جامعة المويت

، يوتيوب، "شافي العجمي يتحد  عن مجزرة ا ح لة ونحر سيد الريعي وابنه"، 2013برنامج في ال ميم على ما حد : 

 https://www.youtube.com/watch?v=3FRRbgjDKoA ،2017يونيو /تموز  12، تم الررر في 2:19

 .(2017سبتمبر، /أيلول  21)تاريط الزيارة: 

 :هناك كتابات كةيرة استخدمت هذين املفهومين، كما في 

Jan Oskar Engene, Terrorism in Western Europe 

https://www.alanba.com.kw/ar/newspaper/217889/07-08-2011-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9
https://www.alanba.com.kw/ar/newspaper/217889/07-08-2011-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9
https://www.youtube.com/channel/UCymOtvP7oV7-5ubTNzuQhbw
https://www.youtube.com/watch?v=3FRRbgjDKoA
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 ما ين بق على ممارسححححات إرهابية برححححملها المامن، على  في   شححححن
ً
أن في هذا التعري  كةيرا

كةير من "املعارضحححححححححححات السحححححححححححورية" التي هاجمت ممونات  تبّناهااألقل، كما عرفناه في هذه الورقة، 

ت، جعلت برية أن الفوضحححححححححححححمى التي عّم  في ، و  شحححححححححححححنأو الدينيّ  سحححححححححححححورية بنا  على ا نتما  الفكرّ  

املجتمع هرحححححححححححة،  ون أن ن فل أن املجتمع حين يخ حححححححححححع لعوامل ضححححححححححح ط اجتماعية واقت حححححححححححا ية 

د   يمون سحححححححححححححببتا اإلرهان المامن، بل ا حاجة التي ق سحححححححححححححية، يختلط األمر، وتنمو ا جريمةوسحححححححححححححيا

 معارضحححححححححححححة أم موا ة،  أ انوا وقد يمون هؤ   املجرمون من  ل ا نتما ات، سحححححححححححححوا  ا قت حححححححححححححا ية،

 إصرار الدولة ا حاجة  حماية الذات نتيجة ل ع  الةقة بالدولة. ولذا إن   وتبرزا خو   فينترر 

السححورية على  هم ا خ ر األكبر املباشححر، وهو اإلرهان الظاهر، وهو مبرر ومفهوم، سححيسححاعد على 

من قبيل استق ان  فيهتجفي  منابع اإلرهان المامن، ويعزله عن أية سياقات خارجية قد تؤثر 

 عناصر أجنبية.

باستخدام فيه عن الفعل صراحة، وممارسة،  رُ ، فهو اإلرهان الذ  ُيعب  اإلرهاب الظاهرأما 

فححححححرط، 
ُ

كحححححححححححححوا   الححححححتححححححفححححححجحححححححيحححححححر الححححححعححححححنحححححح  املحححححح

 ،ا نتحارية، و رحححححححححكيل التنظيمات املسحححححححححلحة

واتديد السحلم األهلي في مماٍن ما، والسحي رة 

بقوة السححححححححححالا على األرض وبث العن  ضححححححححححد 

املححححححدنححيححيححن، لححكححن بححححححالححتححححححأكححيححححححد تححلححححححن ا حححححوا   

اسحححححححححححححتندت إلى ذهنية نابعة من إرهان  امن 

 . و فين،   ذى ونما على قناعات وعقائد إق ائية

سححححححححياسححححححححية  يير وير رؤية المامن والظاهر، يحتاج لت  بنوعيهالعمل على ت ويق اإلرهان  إن  

(apolitical لألمور ) ة، وفوق ا عتبارات ال يقة، ، تترفع فوق امل ا ا السياسيّ املتعلقة باإلرهان

اقت ححا ه ونسححيجه  في ل املجتمع، وهو يترك عواقب وخيمة فيه، تؤثر  ،املجتمع يتد ألن اإلرهان 

ر فيا جتمححححا ي و وره اإلنسححححححححححححححححاني، واألخ ر 
ّ
إلى األخرى  الرحححححححححححححعونالكيفيححححة التي تنظر لتححححا  أنححححه يؤث

 . املجتمعات التي تفرز اإلرهان، ريم تحّولها إلى ضحية له

 لمل الدولة بنظامها السححياصححميّ  وخ ره بوصححفهاإلرهان من ال ححرور  النظر إلى ولذا 
ً
 اتديدا

من خالل  على ممافحتهوالعمل التعامل معه و وللرححححححعب قبل  ل شححححححمي ،  وا قت ححححححا ّ   واملجتمعيّ 

إن  العمل ع ى تطويق اإلرهاب بنوعيه الكامن 

والظاهر، يحتاج لتطوير رؤية غير سياسية 

لألمور املتعلقة باإلرهاب، تترفع فوق املصالح 

 .السياسّية، وفوق االعتبارات الضيقة
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ية ممافحته إلى و  يجب إخ حححححححاال عمل ، ور املجتمع والتربية والنخب الةقافية )معارضحححححححة وموا ة(

 .الكيدية السياسّية

في  عري  اإلرهان، جعلنا نرى معارضين سوريين ي تمون الدولة  التسييسو  خلط ا اذه إن  

وقع ضححححححححححححححايا أبريا  كما 
ُ
حال حا ت بممارسحححححححححححححة اإلرهان ملجر  حماية مواطنيتا، وهي حماية قد ت

ولئن كنا نرححححححححير إلى هذه النق ة وهذه األمةلة، فبالتأكيد   نبرر و  نريد سححححححححقوط  العالم،كةيرة في 

  عدا أن  ذا من حيث املبدأ يجب أن يمون من املسحلم به، ال ححايا األبريا ، لكن ه
ً
بين  هناك فرقا

 ن تقاتل إرهابيأ
ً
  ا

ً
في  ل بقعة وأن يقاتلن إرهابّي  ،عن حدو ك عرحححححححححححححرات     الكيلومترات بعيدا

  .من أرضن
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    الخاتمة

لقد حاولت هذه الورقة طرا إشححمالية حول العالقة التي تكتن  أق ان النظام السححياصححمي 

 بأزمة 
ً
املالحظات شححححححححححارة إلى ، يمكن اإل القرا ة أعالها جانب السححححححححححياصححححححححححمي، ومن  ت عّد وفواعله رب ا

 :اآلتية

 اإلصحححالا  بقي 
ً
 في خ ان ا حمومة السحححياصحححمّي عنوانا

ً
الداخلية  العوائقلكنه تأثر بو  ،عري حححا

  وا خارجية
ً
 .2011بعد رخت بظاللها على املرهد أو  ،التي واجهته سابقا

  
ً
 ظلححت ممححافحححة الفسححححححححححححححا  تححأخححذ حيزا

ً
 هححامححا

ً
 ر من خ ححان ا حمومححة، وبقي عنوانححا

ً
في  ئيسححححححححححححححا

برامجها، لك تا لم تن ا في تحقيق تقدم ملموس فيه، نتيجة لعوائق موضحححححوعية، وكذلن 

التعححامححل مع نتححائج الفسححححححححححححححا  أكثر من البحححث في أسحححححححححححححبححابححه  إلى نتيجححة لعوامححل ذاتيححة مر هححا

 ومعا ج تا.

  بقي خ ان ا حمومة 
ً
ة ما يرتبط بالسحححححححححححححياسحححححححححححححة ا خارجية،  في واحدا  جهة  عم وبخاصحححححححححححححّ

واسححتقالل قرارها  ،وحق الدول في تقرير م ححيرهااملقاومة في العالم العربي ضححد ا ختالل، 

 السياصمي.

  بححححححححعححححححححضخحححححححح ححححححححان  انحححححححح ححححححححوى لححححححححقححححححححد 

 رسححححححائل على"املعارضححححححات" السححححححورية 

املفهوم في و ي  فححححححانزاا ،ملتبسحححححححححححححححححححة

 و   ٍت  محححعححححححانحححَي املحححتحححلحححقحححي، لحححيحححححححمححححححل 

تفوق ا خ حومة السحياسحية، وط ت 

 الرحححححححححححححعححاراتعلى املعححارضحححححححححححححححة ظححاهرة 

  .السياصميالعمل أكثر من السياسية 

 الوطن.إلى عداوة مع  املعارضة لدى بعضا خ ومة السياسية مع ا حمومة  انتقلت 

  إلى  واإلرهان من جهة أخرى، جهة والت ّر من  الذ  وقع بين مفهوم الةورة ساللبأ ى

 فوضمى 
ّ
 . ظيمات ذات التوجهات املت رفةبة لنمو التن ج بينة خا  تشمل

 بوصححححححححححفها الهينة التنفيذية للدولة، معنية ب ححححححححححمان حياة سححححححححححياسححححححححححية فاعلة  ،ا حمومة إن

معنيححة بححالعمححل مع املعححارضححححححححححححححة ل حححححححححححححمححان و  الححدولححة،ر  ون اإلخالل لتيبححة تعبيالتكفححل حريححة 

إن املعارضة معنّية بتصحي  صورتها عن 

نفسها، وتصحي  الخلل الذي حدث في مفهوم 

املعارضة، فهي مكون من مكونات الشعب، 

بل تقع ع ى عاتقها مسؤولية ضمان األمن 

 االجتماعي والسلم األه ي كما الحكومة.
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ومحاربة  األمان املجتمعي وا قت حححححححححححححا  ، والعدالة ا جتماعية، واملرحححححححححححححاركة في السحححححححححححححل ة

 .الفسا  بمل أشماله

  ّة بتصححيه صحوراتا عن نفسحها، وتصححيه ا خلل الذ  حد  في مفهوم إن املعارضحة معني

وبرامجهحححا ا حزبيحححة وتححححالفحححااتحححا  اصحححححححححححححف تححح علىفي املجتمع   يقت حححححححححححححر  املعحححارضحححححححححححححححة، فحححدورهحححا

بل ، فهي في  تاية امل ا  ممون من ممونات الرحححححعب، وتنافسحححححها مع ا حمومة السحححححياسحححححية

م األهلي كما ا حمومة، وإن تقع على عاتقها مسحححححححححححححؤولية ضحححححححححححححمان األمن ا جتما ي والسحححححححححححححل

 اختلفت أ وات  ل م تما. 

 .مهما  انت املسويات 
ً
 أجنبيا

ً
 املعارضة الوطنية   يمكن أن  ستد ي تدخال

   و  يل يتا تحت أ  اعتبار. ،سياصميّ يبني على إيجابيات ا خ م الفعل بنا  املعارضة 
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 ملحق

 األزمة في مّدةقائمة بمراسيم العفو التي صدرت 

 

 الوثيقة مضمونه تاريخ الصدور  القانون /املرسوم

61املرسوم ال شر  ي   31-5-2011  
عفو عن ا جرائم املرتكبة قبل 

31-5-2011 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php

?node=201&nid=4423&RID=-

1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=

-1&Mode=&Service=-

1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Cou

ntry=&Num=&Dep=-1& 

 

72املرسوم ال شر  ي   20-6-2011  

منه عفو عام عن ا جرائم 

2011-6-20املرتكبة قبل   

 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php

?node=201&nid=4419&RID=-

1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=

-1&Mode=&Service=-

1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Cou

ntry=&Num=&Dep=-1&  

 

71املرسوم ال شر  ي   

 
23-10-2012  

منه عفو عام عن ا جرائم 

2012-10-23املرتكبة قبل تاريط   

 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php

?node=5586&nid=16591&First=0&Last=17&Cu

rrentPage=0&mid=&refBack= 

 

71املرسوم ال شر  ي   18-11-2013 

تمديد املهلة املمنوحة لالستفا ة 

من العفو العام ملرتكبي جرائم 

قانون خدمة العلم والفرار 

 الداخلي

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php

?node=201&nid=4247&RID=-

1&Last=10243&First=0&CurrentPage=6&Vld=-

1&Mode=&Service=-

1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Cou

ntry=&Num=&Dep=-1& 

 

املرسوم ال شر  ي 

22رقم   
9-6-2014  

عفو عام عن ا جرائم املرتكبة 

2014-6-9قبل   

http://www.moj.gov.sy/images/%D9%85%D8

%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7

%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%880001.pdf 

 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4423&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4423&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4423&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4423&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4423&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4423&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4419&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4419&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4419&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4419&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4419&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4419&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=11&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5586&nid=16591&First=0&Last=17&CurrentPage=0&mid=&refBack
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5586&nid=16591&First=0&Last=17&CurrentPage=0&mid=&refBack
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5586&nid=16591&First=0&Last=17&CurrentPage=0&mid=&refBack
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4247&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=6&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4247&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=6&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4247&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=6&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4247&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=6&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4247&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=6&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=4247&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=6&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.moj.gov.sy/images/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%880001.pdf
http://www.moj.gov.sy/images/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%880001.pdf
http://www.moj.gov.sy/images/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%880001.pdf
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املرسوم ال شر  ي 

32رقم   
25-7-2015  

لعام  /32املرسوم الترريعي رقم /

القاضمي بمنه عفو عام عن  2015

الفرار الداخلي وا خارجي  جرائم

وا جرائم املن وص عليتا في 

قانون خدمة العلم املرتكبة قبل 

25-7-2015 

 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php

?node=201&nid=14993&ref=tree& 

 

15املرسوم ال شر  ي   28-7-2016  

منه عفو لمل من حمل السالا 

 
ً
من وجه العدالة و ل  و ان فارا

 من با ر إلى تحرير املخ و  لديه

 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php

?node=201&nid=16715&RID=-

1&Last=10243&First=0&CurrentPage=1&Vld=-

1&Mode=&Service=-

1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Cou

ntry=&Num=&Dep=-1& 

 

املرسوم ال شر  ي 

 32رقم 
27-10-2016  

العمل ملدة ثالثة أشهر  تمديد

 15بأحمام املرسوم الترريعي رقم 

 2016-7-28ال ا ر بتاريط 

عفو عمن يسلم  والقاضمي بمنه

نفسه من حاملي السالا ومن 

 يبا ر بتحرير مخ و  لديه

 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php

?node=201&nid=14993&ref=tree& 

 

املرسوم ال شر  ي 

11رقم   
4-2-2017  

تمديد العمل بأحمام املرسوم 

 2016لعام  15الترريعي رقم 

2017-6-30حتى تاريط   

 

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node

=5516&cat=17452& 

 

املرسوم ال شر  ي 

18رقم   
9-10-2018  

بمنه عفو عام عن  امل العقوبة 

ملرتكبي جرائم الفرار الداخلي 

وا خارجي املن وص عليتا في 

قانون العقوبات العسكرية 

ال ا ر باملرسوم الترريعي رقم 

و عديالته  1950لعام  61

2018-10-09واملرتكبة قبل تاريط   

http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=100349

&id=250897 

 

 

 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=14993&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=14993&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16715&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=1&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16715&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=1&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16715&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=1&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16715&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=1&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16715&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=1&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=16715&RID=-1&Last=10243&First=0&CurrentPage=1&Vld=-1&Mode=&Service=-1&Loc1=&Key1=&SDate=&EDate=&Year=&Country=&Num=&Dep=-1&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=14993&ref=tree&
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=14993&ref=tree&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=17452&
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5516&cat=17452&
http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=100349&id=250897
http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=100349&id=250897
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    مختارة بيبليوغرافيا

 باللغة العربية

 الكتب

 :. ترجمةالحرب القذرة ع ى ستتتتتورية: واشتتتتتنطن، تغيير النظام واملقاومةتيم.  أندرسحححححون، .1

 . 2016: مركز  مرق لألبحا  والدراسات،  مرق .ناهد تاج هاشم

،  مرحححححححححححححق:  ار كنعحان .ترجمحة هحاشحححححححححححححم صحححححححححححححا ا .النقتد واملجتمع: "حوارات" .رو ن ،بحارت .2

2004. 

املعارضتتتتتتة والستتتتتتلطة في الوطن العربي، أزمة املعارضتتتتتتة الستتتتتتياستتتتتتية   بلقزيز، عبد اإلله. .3

 .2001العربية، . بيروت: مركز  راسات الوحدة "العربية

ترجمة: عدنان عزام.  مرححححححححق:  .؟املحنة الستتتتتتتتورية: ملا ا أخطأ الغرببيرححححححححون، فريدرين.  .4

 .2015الهينة العامة السورية للكتان، 

. ترجمة: لبانة مرححوا.  مرححق: اتحا  عاصتتفة ع ى الشتترق األوستتط الكبيررامبو، ميرححل.  .5

 . 2016الكتان العرن، 

ترجمة عا ل زعيتر. القاهرة: مؤسححححححححححححسححححححححححححة هنداو  . العقد االجتماعي، جان جاك. روسححححححححححححو .6

 .2013للتعليم والةقافة، 

 مرق: موقع  .2016-2011يوميات الحرب ع ى سوريا صا ا نبيل وبسام ا حكيم.  .7

 .2016لكتروني، ا جمل اإل

 . 2011 ،9ط  الدار البي ا : املركز الةقافي العربي، .مفهوم الدولة. عبد هللا ،العرو  .8

. ترجمة: الجانب الصتتتحي  من التاريخ، األزمة الستتتوريةيولينيرحححيفا، ماريا خو يرسحححمايا.  .9

 .2016 مرق: الهينة العامة السورية للكتان،  عيد.عيا  

املنظمة  :بيروت .ترجمة جورج كتورة .العلم والستتتتتتياستتتتتتة بوصتتتتتتفهما حرفةفيبر، ماكس.  .10

 .2011، العربية للترجمة

املركز القومي  :القاهرة. صححححححححالا هاللترجمة  .علم االجتما  أستتتتتتتتاستتتتتتتتية فيمفاهيم ............ .11

 . 2011للترجمة، 

 .2018، 1بيروت:  ار الفارابي، ط خطاب األسد من اإلصالح إلى الحرب.  ليب، سامي.  .12
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عمان:  ار  .والدبلوماستتتتتية البرملانيةمعجم املصتتتتتطلحات  .بسحححححام عبد الرحمن ،ملرحححححاقبةا .13

 .2011املأمون للررر والتوزيع، 

 الدراسات

املركز العربي :  راسحححححححححححححححة، الحححدوححححة .الحتتتدث الستتتتتتتتتتتتتوري: قراءة تفكيكيتتتة، عقيحححل. محفوض .1

 .2011، لألبحا  و راسة السياسات

 راسة،  مرق: مركز  مرق  .خط الصد : في مدارك وسياسات األزمة السورية. .......... .2

    .2016لألبحا  والدراسات، 

 

 املواقع اإللكترونية

 26، دوي شيه فيليه ."اختتام قمة ق ر بالتأكيد على حق  سليه املعارضة السورية" .1

- سحححححححححححححليه-حق-على-بالتأكيد-ق ر-قمة-اختتامwww.dw.com/ar/ .2013 ذار/مارس 

  a-16700875السورية/-املعارضة

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير  .صمي لهينة الترسيق الوطنية""بيان سيا .2

 .2018أيار/مايو،  28، الديمقراطي

https://syrianncb.com/2018/05/28/32559/ 

مركز دمشتتتتتق والفرصحححححة: ا حزن اإلسحححححالمي التركسحححححتاني وال حححححراال في سحححححورية".  ا حرن" .3
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