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 في الداخل نجازوغياب ال  في الخارج تمثيلالالدهرية بين وهم المعارضة 

 

 مركز الفرات للدراسات

 

 مقدمة

سقاط الشطاـ، لكشيا إلى إة، خخجت السعارضة الدػرية لتجعػ زمة الدػريمشح بجاية األ
ثيخت أومع مخور الػقت،  .حجاث أؼ تغييخإل وأزمة ألا إلدارة واضحة رؤية أليةكانت تفتقخ 

مع ىحا الغسػض مذاكل  تتخافق .والتي بجت غامزة ،ىجاؼ ىحه السعارضةأ الذكػؾ حػؿ 
مذكمة  تجريجيا   لتػاجو .وعدؿ نفديا عغ الفرائل العدكخية ،اخخػ، كاختيار العسل خارج سػريأ

الفرائل ب دفع مخ الحؼاأل .يا كبجيل مػثػؽ عغ الشطاـ الدػرؼ تتعمق بذخعيتيا، ورؤيت أخخػ 
، ومجنيا   مشيا  أتحت سيصختيا  عةػاقالدارة السشاشق إتػلي إلى والسجالذ السحمية في الجاخل، 

، سياسيا   ةخيخ ز قجرة األنذاء قشػات تسػيل مشفرمة عغ معارضة الخارج السشؽية، مسا قم  إو 
ال إ مامياأ يبقمع ف .عغ الجساعات السقاتمة في الجاخل نطار ومشقصعةصبحت بعيجة عغ األأو 

ولى كتغييخ الشطاـ وانتقاؿ الدمصة، والجخػؿ بحل تفاوضي ىجافيا األأ التخاجع والتشازؿ عغ خيار 
 ال يخضييع.

في ىحه الجراسة سشدمط الزػء عمى دور السعارضة الدػرية كؿيادة؛ مشح بجاية األزمة 
وحتى اآلف، وخمؽية مؤسدييا، فسشح تأسيديا كسسثل لرػت الذارع الدػرؼ، والخدائخ تتالت 

مغ تستيغ عبلقاتيا مع مػالييا في الجاخل،  حيث لع تتسكغ ىحه السعارضة .الذعب الدػرؼ عمى 
ا تتكػف مغ خميط غيخ مشدجع، بيغ تذكيبلت ومجسػعات، ومعارضيغ وأصبحت تخكيبتي

تقميجييغ، ومعارضيغ تابعيغ. كميع باتػا يتحخكػف وفق أجشجات مغ يجعسيع، وأصبح أعزائيا 
 .يعسمػف كدفخاء لرالح ىؤالء الجاعسيغ
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فذل ىحه تتعمق ب نقاطوؿ يتشاوؿ عجة األرئيدييغ،  محػريغلى إالجراسة  تع تقديع
تمظ الثاني يتشاوؿ االنتياكات التي مارستيا  والسحػردارية، مغ الشاحية الدياسية واإل رضةالسعا

 شياؼ الذعب الدػرؼ.ضج مختمف أ ؛السعارضة مغ خبلؿ فرائميا العدكخية عمى األرض

 أهمية الدراسة

الـ لجور السعارضة الدػرية في تأجيج آ ىاإبخاز مغ خبلؿ راسة جالىحه ىسية أ تأتي 
ق بيغ يفخ تالـ الجراسة بػ وتق، إلى أسػأ يع مغ سيء  حال نقمتالتي و  ،بجال  مغ مجاواتيا ،الدػرييغ

ؾيادة حخاكيع السعارضة وبيغ استبلـ ىحه  ،حخاكيع سمسيا  ومتابعتيا بيجؼ واضح ومحجد بجاية
 . جساعات والفرائل السدمحةوتذكيل ال ،لعدكخةنحػ اواتجاىيا 

التي  اتدست بيا ىحه الذخيحةالتي  أىع السعالع تػضيحكسا تأتي أىسية دراستشا مغ خبلؿ 
جساعة تحاوؿ  ـ مجخدكياف معارض لمشطاـ الدػرؼ، أفعبل  ، ىل ىي تػلت ؾيادة حخاؾ الدػرييغ

 .خخػ حكػمات أدمى تحخكيا أـ أنيا عمى حداب معاناة الدػرييغ؛  تحقيق مرالحيا

 شكالية الدراسةإ

ترجرت فييا التشاقزات  ،لعذخة أعػاـ -اآلفحتى  - خاض الدػريػف حخبا  امتجت
االكتخاث بسا عاناه دوف  ،الكبخػ بذكل أساسيالجوؿ قميسية و الجوؿ اإلبيغ سرالح الالدياسية و 

باتت تثقل حياتيع بذكل رىيب. وحيث  ،وما زاؿ يعانيو الذعب الدػرؼ مغ ويبلت وأزمات
جدج مشاىس لمشطاـ الدػرؼ ولػ شكميا  بأشكاليا الستتالية السختمفة السذيج كالسعارضة  تترجر 

ذعب الدػرؼ. ومغ ىشا فقج كاف لػجػدىا دور سمبي واضح في استسخار األزمة ومعيا معاناة ال
  شكالية الجراسة مغ خبلؿ عجد مغ األسئمة وىي:يسكششا شخح إ

 .زمةرضة الدػرية، ودورىا خبلؿ ىحه األواقع السعاما ىػ  -1

يشاسب و تغييخ الػاقع بسا يشاسبيع ساىسػا بو لى شخيق مدجود، إكيف أوصمػا حخاؾ الدػرييغ  -2
 .داعسييع فقط

أـ أنيا كانت  ،ىل مارست السعارضة دورا  حؿيؿيا  في إدارة األزمة الدػرية لسرمحة الدػرييغ -3
 خه القػػ األجشبية وفق مرالحيا وأجشجاتيا.وجدج ببل روح تدي   مجخد وىع
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ىل كاف لتعجد الفرائل العدكخية التابعة لمسعارضة دور في استسخار الحخب في سػريا،  – 4
 وؾياـ عشاصخىا بالسديج مغ االنتياكات ضج الدػرييغ أنفديع، بجال  مغ الجفاع عشيع.   

 داري والدياسيعارضة الدهرية وفقدان التجانس الول: المالمحهر ال 

 داريا  إسثيل الذعب الدػرؼ عغ تثبتت الدشػات الساضية عجد السعارضة الدػرية ألقج 
حيث مغ السبلحع غياب أؼ تصػر في في إدارة السشاشق التي تديصخ عمييا.  ياوفذم، وسياسيا  

كج غياب أية مسا يؤ  عارضة مشح بجايتيا حتى اآلف.سدتيا السأىحه الجػانب بيغ السجالذ التي 
سشاشق التي تقع تحت الدارة استخاتيجية لزساف استسخاريتيا، وإية أو أيا، ة لرؤية سياسية واضح

سيصخة االنقدامات داخل ىيئات السعارضة نفديا، والتي أيزا  سيصختيا. ومسا يؤكج ىحه الشطخة 
سا م ،لذخرية عمى حداب السرمحة الػششيةا يعمشافعػؿ معطع مسثمييا نحػ البحث عغ تح

دت واالنقداـ بيغ أعزائيا. وفي ىحا الدياؽ تأتي مجسػعة مغ األسباب التي أعدز مغ الفداد 
 :نحكخ مشيا دارؼ والدياسي لمسعارضةإلى الفذل اإل

 منذ البداية داري ال للتنظيم افتقارها

ف إال إ، ة لتغييخ الشطاـ القائعدمسيال ساليباألعمى اعتسجت السعارضة في بجاية حخاكيا 
أضيخت و ، الحؿيقي كانت تفتقخ لمتشطيع 2111عاـ  الحخاؾ االتي دعت ليح الدياسية شخاؼاأل

فالذخريات الخئيدية التي استمست ؾيادة ىحه الجعػة، معطسيا كانت  تو.ؾياد عجـ قجرتيا عمى
لى افتقارىا لبشاء إ باإلضافةيحه الجرجة، ب تحج   ف واجيتأ يدبق ليا ذات خمؽية ايجيػلػجية، ولع

 لدمصة.الى االػصػؿ و  ليا بتذكيل ائتبلفات فعالة تدسحاستخاتيجيات 

كثخ كبخ واألالتجسع األشك ل ، 2111في اكتػبخ فسشح تأسيذ السجمذ الػششي الدػرؼ 
ذ ضع السجم بجايةو  .2112واخخ أائتبلؼ قػػ السعارضة  ذتأسي حتىلمسعارضة الدػرية نفػذا  

تفػيس شعبي مغ تستعو بوادعى الدياسي، الحخاؾ ؼ اشيأحداب بارزة مغ جسيع أشخريات و 
 لبلنتفاضة.  مسثميع الدياسيبأنو و رض، مى األالشذصاء ع

 .نذاشو الدياسيفي االستسخار بفذل  لكشوطي بو ىحا السجمذ، التخحيب الحؼ ح رغع
ج ، وخاصة عشتحجيسوفي  ا  ذخائح معيشة كاف سببل قػية عمى القخار داخل السجمذفالييسشة ال
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عا  مذخو  ت، كانافيحه الجساعة، مشح نذأتي 1بذكل مكثف. عميوخػاف السدمسيغ اإل جساعة سيصخة
الجوؿ العخبية  ولىأوكانت سػريا مغ  ،سبلـ الدياسياإل بأفكار يدعى لمدمصة والييسشة، متدتخيغ

لى السشفى مغ صخاعات داخمية، إخخوجيا  بعج ىحه الجساعة وقج عانت فكارىع.أالتي نذخوا فييا 
النفراؿ واسل الدياسي والعدكخؼ، نتياج أساليب ججيجة لمععزائيا باأ قادتيا و  وبجأوانذقاقات، 

سية لمجساعة عادة بشاء مشطػمة التفكيخ والسسارسة الدياإ و  ،عباءتومغ عغ الجيل القجيع، والخخوج 
، ليعػدوا 2111 عاـ واخخأ عارضةاميا لمسانتيازيتيا الدياسية بانزست وقج كخر  مغ ججيج.

حمف مغ شخريات إلى جانب  .2يعمشػا تذكيل السجمذ الػششي الدػرؼ و ، يالى صفػفإمججدا  
يػنيػ معارضة تحت مدسى ىيئة التشديق الػششية لقػػ التغييخ الجيسقخاشي في سياسية حداب أو 

مذاكل ف تفاقع إال إ .السجمذ الػششي الدػرؼ  تحت مدسى ،3، بيجؼ تػحيج السعارضة2111
ليربح التعبيخ ج لتجخبة ججيجة، وىػ "االئتبلؼ" ، مي  ىحا السجمذوعثخات جدع السعارضة في 

تحت مدسى "االئتبلؼ الػششي لقػػ الثػرة  تذكيل بيئة مذتخكة مع السجمذ الػششي،السصمػب ل
، بيجؼ تػسيع القاعجة الدياسية لمسعارضة 2112في نػفسبخ  تأسذوالسعارضة الدػرية" الحؼ 

ولى االئتبلؼ في ثبلث كتل سياسية، األوقج تخكدت الدمصة داخل ىحا  .واستعادة مرجاقيتيا
خػاف السدمسػف مغ قصخ، والثانية يييسغ عمييا اإلب عساؿ مقخ  أ بؿيادة مرصفى الرباغ، رجل 

 .4ميذيل كيمػالسعارض الدػرؼ كانت بؿيادة فما الثالثة أوشخريات عمسانية، 

لى الثانية، إولى تجخبة األوصخاعات ال مخاض ومذكبلتأىحه السذاركة نقمت  فإال إ  
يكل عاجد  ،جخد صػرة باىتةصبح االئتبلؼ مأ، حيث إلييا محشا  ججيجةضاؼ أو   لؿياـعغ اـو
بل مغ  الدػرؼ  الشطاـ مغ قبلشقج ليذ فقط لم حبل  م باتلقزية الدػرية، و في مجخيات اؼ دور أب

                                                           
، 2113، بخوكدل، 146وسط رقع الدياسة: وضع السعارضة الدياسية الدػرية، تقخيخ الذخؽ األال إأؼ شيء  1

 .2ص 
 االخػاف السدمسػف في سػريا.. ريادة نيج العشف 2

 ىيئة التشديق الػششية لقػػ التغييخ الجيسقخاشي 3

، 2113، بخوكدل، 146ال الدياسة: وضع السعارضة الدياسية الدػرية، تقخيخ الذخؽ االوسط رقع إأؼ شيء  4
 .3ص 

https://www.islamist-movements.com/2744
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48397
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 بسجالدو قجرة االئتبلؼف .5قميسييغوداعسيو اإل وعسـػ الدػرييغ ،السعارضةاآلخخيغ في خرػمو 
والتحجيات  ،ترعيج الشطاـ الدػرؼ  خاصة  معوضعت السعارضة عمى السحظ، ومكػناتو 

، بسا خخػ أعمى  لمتغصيةبعس السػاقف  واتخاذ، السدايخةبة لع بحخكةبجأوا ف، خخػ األ الدياسية
، الدياسي كسسثل رئيديدوره  ودععكؿيادة،  مكانتوحفاظ عمى ، والمؤيجيو عػاشفمع  يتشاغع

 قميسية بتسثيمو لمسعارضة الدياسية، لمحرػؿ عمى الجعع السادؼ والجبمػماسي.شخاؼ اإلقشاع األإو 

 االستراتيجية غياب

، وتػفيخ بجيل أيزا   وسةمجر  ةالستخاتيجيلسعارضة الدػرية افتقارىا اتشطيع  رافق غياب
واالئتبلفات ومجالذ الؿيادة حداب تكاثخ األديشامية تشافدية مشيكة، نتيجة مغ  لمحكع، ومعاناة

 إلعجاد كبخ،أ عسميات الجمج، والتػحيج في تذكيلمغ تذجيع  السجنية والعدكخية الستشػعة، بجال  
 ااستخاتيجيتي تجم ت يغالسدمسخػاف اإلجساعة ف نو سعى وراء الدخاب.إال إ استخاتيجية مدتقبمية،

 مخورا  ولى في اسصشبػؿ، الديصخة عمى مذاريع تحالف السعارضة بجءا  مغ السجالذ األ في
 داخلالديصخة  وانتياء  بفخض، 2111سدعى تذكيل التحالف الػششي الدػرؼ في الجوحة صيف ب

لتعديد  لشفػذىع وتػجياتيع، واستخجمػه واجية   فأخزعػه، 2111واخخ أجمذ الػششي الدػرؼ الس
نيع احتخقػا أال الخارجي إ رىعمكانتيع وتقػية شبكة تحالفاتيع االقميسية. لكغ بالخغع مغ تشامي دو 

لبداط مغ تحتيا، ا خخػ السعارضة األ القػػ ف سحبت أخخػ، بعج أمخة  افي سػري سياسيا  
يا لى محجودية قجرتإ باإلضافةال مجخد صػرة لمتساىي مع مصالب الذعب. إووجػدىا لع يكغ 
ميغ كػادر بذخية أعمى ت ةقجر تمظ ال خاجعتو  ػ،القػ  تمظ لمتػافق مع جسيع ججيجة لػضع استخاتيجية

 أؼ يفكبخ ليا، خخػ، التحجؼ األسبلمية األلجساعات اإلاالسشافدة مع صبحت وأ ،ومػارد مالية
 .6يابخخيغ ثقة اآلانعجاـ  في تدبب مسا سياسية،مذاركة 

بيغ ىيئة التشديق وغيخىع مغ في الخؤػ اختبلؼ ىشاؾ  صبحأخخػ أومغ ناحية 
كالتفاوض مع  ،حػؿ بعس السدائل الخئيدية خػاف،جساعة اإلوبيغ  ،شخاؼ السعارضةاأل

                                                           

 .سقصات االئتبلؼ الدت 5

 .االخػاف السدمسػف في سػريا.. ريادة نيج العشف 6

https://aawsat.com/home/article/2647656/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA
https://www.islamist-movements.com/2744
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نة بقػة عدكخية عا، والجعع الجولي واالستالخيار العدكخؼ غ عجمو، والتحػؿ نحػ مالحكػمة 
جمذ الػششي خػاف عمى السلديصخة اإل ة األشخاؼ األخخػ معارضيزاؼ إلى ذلظ خارجيةػ 
الدبب الخئيدي في تفاقع كل ذلظ كاف  .ثػرتيع مبادغبخيانة  خخلآل بعزيع واتياـ الدػرؼ،
 7ية تذكميع.امشح بج استخاتيجية ألية عوافتقارى السعارضةشخاؼ أيغ والخبلفات ب تالسذكبل

السعارضة سغ باىع عمى ثكاف ليا غياب االستخاتيجية السباشخة، ف يسكغ القػؿ إ لحا
ية مبادرات لحل أحباط إى لإ انتيىو التجخل الغخبي، أما بيغ انتطار الشرخ العدكخؼ  ؛الدياسية

 ةوانعجاـ أي ،ادائيأشيخ انعكذ عمى أالشطاـ خبلؿ  بدقػط يقيشيافيسيا لمػاقع مشح  فزيق زمة.األ
محرػؿ عمى لالسجمذ وىخولتو لتعديد مكانتو  تأسيذمشح  ؛استخاتيجية لحاضخىا ومدتقبميا

 إلشبلؽ الحقا   ؿوالتحػ  ، في البجاية الشطاـ بإسقاطباالئتبلؼ وتعيجه  وانتياء  اعتخاؼ دولي، 
 جخاء حػار مع الشطاـ الدػرؼ.إتتزسغ  ججيجةومبادرات  وحاتخ ش

 لثقةاانعدام 

مخ ما أمغ كفاءة  متأكجا  ف الثقة ىي الحالة التي يكػف فييا االنداف أمغ السعخوؼ 
مغ الػالء  ا  ف تكػف تمظ الثقة نػعأشخاص، مغ السسكغ ، وفي حالة األخخآ بذخزو أيتعمق بو 

مشيات وتحقيق األ ،ألىجاؼا إلى والحساس لمػصػؿالقجرة والقػة  السخء خخيغ، والحؼ يعصيآلل
السعارضة،  مغ زمةبجاية األ مشح يغالدػريشخيحة واسعة مغ  ما كانت تتأممووالخغبات. وىحا 

مانييع، لكغ سخعاف ما تبلشت ىحه الثقة تجاه ىحه أججوا فييا الصخؼ السػثػؽ لتحقيق وو 
ومغ ىحه  لى الخارج.إعمى مغ في الجاخل، وتسجد  انعكدت، والتي متعجدة ألسباب السعارضة
 األسباب:

 

 

 

                                                           
 ىيئة التشديق الػششية لقػػ التغييخ الجيسقخاشي 7
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 داخليا   - أ

عغ الذعب الدػرؼ، فسغ في الجاخل  غخيبةالسختمفة  بأشيافياالسعارضة ىحه صبحت أ
مغ خارج سػريا، حتى مغ بقي في  أدواتا  تجارمغ في الخارج ال يسثمػنيع، كػنيع باتػا أف يخوف 

 8بقخارات الخارج. محكػما   صبحأ خل بعزيعالجا

بدبب صخاعاتيا أمخا  مألػفا ، نطخا  النقداماتيا،  وازدرائياانتقاد السعارضة صبح أو 
لكل مشيع مجسػعة مغ البلعبيغ، بيغ  ىاوىي الدسة التي رافقتيا ضسغ مديخة تصػر  الجاخمية،

عغ  ىاوعجد  ،عمى فذميا الجساعي ال دليبل  إانقداميا  محجود، وافتقار لمقجرة والفعالية، وما تأثيخ
لمقزية الدياسي الباىت لع يػاكب التحػالت الكبيخة  ؤىافأدا ،اشيمة سشػات عسمي ىاقخار  تػحيج

استفاد مشيا الشطاـ الدػرؼ، بدبب عجـ قجرة  زمة الدػرية، والتيالدػرية عمى مجػ سشػات األ
 السعارضػف  صبح الدػريػف أدػرؼ، و ىحه السعارضة عمى مج جدػر متيشة مع السجتسع ال

 9الفذل. مدؤوليةيحسمػنيا 

 اندحبت ىحهشياؼ السجتسع الدػرؼ، و أ مختمفثقة قج فقجت  السعارضةوبحلظ تكػف 
تدامغ الحؼ  ،السجمذ الػششي الدػرؼ  تأسيذفسشح بجاية  أيزا . شياؼ السعارضةأالحالة عمى 

ف ىحا السجمذ أب ،نرار السعارضةأل اآلماؿبعث مخ الحؼ األمع سقػط نطاـ "معسخ القحافي"، 
 محرػؿ عمى قخارل ،ف يمعب دورا  مساثبل  لجور السجمذ الػششي االنتقالي في ليبياأمغ السسكغ 

 سجمذ الػششي الميبيعبلف الإ خاصة بعج  ،شاحة بالشطاـفي سػريا واإل الغخبي ؼ التجخل العدكخ 
في  حكػمة الدػريةغبلقو لدفارة الإ و ، الدػرؼ كبجيل شخعي لمشطاـ عتخاؼ بالسجمذ الػششياال

التخاذ  غياب الخؤية السػحجة فقج مرجاقيتو، بدبب الػششي الدػرؼ  ف السجمذإال إ شخابمذ.
السدائل الستعمقة بالسعارضة السدمحة والتجخل العدكخؼ الغخبي، وفذمو بزع  حياؿمػاقف 

يسشة اإلإشخريات معارضة عمسانية بارزة  ارتو، فكاف خػاف السدمسػف عمى قخ لى صفػفو، ـو
والتي بجورىا التفت  ماج وتذكيل ائتبلؼ قػػ السعارضة،مزغط عميو لبلنجل سببا  انعجاـ الثقة بو 

 فاقع حجة االستقصاب الجاخمي.مسا ، في الجاخل ءعمى نفػذ الشذصا
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، ىػ واقع السسارسات الدياسية في السعارض ما زاد مغ تعقيج مرجاؾية مسثمي االئتبلؼو 
األولى مغ بجاية شيخ األبلؿ سػرية خالحخاؾ في داخل  مشخخشيغاء مسغ كانػا السشفى، فالشذص

الفاخخة وصخاعات ، سخعاف ما انخخشػا في اجتساعات الفشادؽ "تاسيالخصيب واأل"، مثل زمةاأل
ميغ )أ مقخبيغ مغ الرباغ ألشخاصف مقاعج السجالذ السحمية حجدت أكسا  .الكتل في السشفى

مذاعخ انعجاـ الثقة التي تشامت مؤخخا ، ولع تتع معالجة ىحه السذكمة  زاد مغ، مسا عاـ االئتبلؼ(
كانت تخبصيسا عبلقة قػية عمى  متافالف ايتف الخئيدايتبذكل فعاؿ مغ قبل الؿيادة. فالذخر

مخ الحؼ األ .11لبلئتبلؼ ونائبا  لمخئيذ يا رئيدا  تاسي، سس  رض مثل معاذ الخصيب وسييخ األاأل
وخاصة السقاتميغ، ففي الػقت الحؼ كاف  ،معارضة الفشادؽ ومعارضة الجاخلعسق الخبلؼ بيغ 

أف عجد مغ أ صبحػا أيتذاحشػف داخل الفشادؽ الفاخخة، و  ،ىؤالء السعارضيغ بيغ عػاصع العالع
 سػريا. داخلعمى مجخػ الحخب  ؤثخواي

واالنقداـ حياؿ شخريات معيشة، رغع دورىع  ،مؤقتةف فذميع بتذكيل حكػمة أكسا 
كذف والدػرييغ في الجاخل، وىحا ما  وبيغ رض بيشيعفخصة بشاء عبلقات عمى األ زاؿأالسيسر، 

حباط ، واإل2113 واخخ مايػأتساع الصػيل لتػسيع االئتبلؼ في مجػ االستياء خبلؿ االج عغ
ربع شبكات لمشذصاء بدحب أ ؼيو ىجدت ،ببياف مذتخؾ االجتساع خخج حيث، أوجوالحؼ بمغ 

 11قل مغ مقاعج االئتبلؼ.% عمى األ51الشذصاء  يمسثم ايسشحػ دعسيا لبلئتبلؼ ما لع 

رض الدػرية، األ معسق اإلدارؼ داخلتعانيو السعارضة ىػ افتقارىا ل كثخ ماأصبح أف
حكػمات مؤقتة في و أ ،ة لوسثمالسييئات الو أسحمية الدارية اإليياكل لم ىاإعجاد تجدج بدصحية

لى بشاء ـياكل فاعمة عمى إ الدياسية االسادية وشاقاتي امػاردىلتحػيل  سابقة الببلد، رغع دعػات
لى إغ ىيئة تسثيمية كبيخة في السشفى ، لتحػيل السجمذ الػششي م2112كالجعػات في  .رضاأل

ر أؼ محاولة في ت السجمذ، وتيسيلكغ تعش   ؛في الببلد، لؿيادة االنتفاضة جسا  صغخ حأىيئة 
 أكجف تشقمب عمييا كسسثل لمسعارضة الدػرية، أمغ  الجاخل، وتخدده لتذكيل سمصة انتقالية، خػفا  

مغ  ألكثخعجـ قجرة السعارضة عمى تصػيخ نفديا،  وىحا ما يثبت .انعجاـ الثقة حتى ؼيسا بيشيع
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مكاتب تشفيحية  تأسيذعبلنيا إ شفيحية، ؼبالخغع مغ مجخد ـيكل تسثيمي يفتقخ لمقجرات الؿيادية والت
و تػفخ شػاقع لمعسل فييا، أمشيا،  أيا  نيا لع تفعل إال إيا لتزفي عمي نفديا مطيخ حكػمة، ل

غاثة والتشسية، السدتفيج مغ رئاسة "شيفػر" السشتسي لجساعة لسكتب اإل السدتثشىوكاف السكتب 
 12عسل كغصاء لذبكات الجساعة نفديا.خػاف السدمسيغ لو، و اإل

 قليميا  إوليا  و د  - ب

تجىػر  دليل عمى ىػ نساإليو السعارضة الدػرية بعسػـ ىيئاتيا، إواقع ما وصمت 
فالتجخل  .ودوليا   قميسيا  إالبيئة السحيصة بيا انعكذ عمييا في وانحصاط سياسي وتشطيسي، 

و أو مالي أسياسي لى ماىي عميو مغ دعع إكبخ في وصػؿ السعارضة الخارجي كاف السداىع األ
حيصيا مو  اكػرقة في الرخاع داخل سػريواستخجاميا  ،تقػية ىحه السعارضة مشوجؼ يعدكخؼ، ال

عبخ تػافقيا االيجيػلػجي والدياسي، مع  انحخفت عغ مدارىاف ىحه السعارضة أال إقميسي، اإل
السعارضة  ـياكل في لئلخػافاالنتذار الػاسع كسا أف  ، تخبصيا مرالح مذتخكةدوؿ وتشطيسات 

أحج األسباب . بيحه السجالذ يزا  أقميسية ثقة اإلالدبب في انعجاـ الكاف الدػرية، وصشع القخار، 
بعس  التي مػرست عمييا مغ قبل زغػطال األخخػ في انحخاؼ السعارضة عغ مدارىا ىػ

سجمذ الػششي العزاء أ مخيكية وقصخية، وافق أ، ونتيجة لزغػط 2112ففي نػفسبخ  ؛الجوؿ
 .13مشطستيع عزػا  في االئتبلؼ الػششي لقػػ الثػرة والسعارضة الدػرية لجعل

كسا ساىع في ذلظ، االنحجار الؿيسي والدمػكي لجػ السعارضة، ووصػليا لسخحمة تعب خ 
مغ  غيخ ميع وغيخ مكتخث بولى واقع إ امسا حػلي صمعاتيا بديػؿ الذتائع واإلىانات.فييا عغ ت

وزيادة معاناة الدػرييغ، ساىع في تقػية الشطاـ الدػرؼ،  األمخ الحؼ قميسية،إشخاؼ دولية و أقبل 
ؿ لجو كمف افزبل  عغ أف ذلظ الدػرية.  ألزمةفي حل االجولية شخاؼ ؿ مرمحة األؤ وتزا

 .لمجوؿ السانحة 14والساليةوالدياسية،  ،مشيةعباء الفػاتيخ األأ تحسل قميسية والجولية الجاعسة، اإل
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االندانية،  باإلغاثةصبحت تذكل ورقة ججيجة ضج السعارضة، وخاصة ؼيسا يتعمق أالتي 
دارة إبعج عجدىا لمقجرة التشطيسية في  واستخجاـ السعارضة كقشاة لتقجيع ىحه السداعجات، تبيغ ؼيسا

بمغت ؾيسة التبخعات التي تمقاىا  فقج ،2112ىحه السداعجات، وفق بياف لمسجمذ الػششي نػفسبخ 
% عمى 65رب مميػف دوالر، انفق مشيا ما يقا 4144مارات مبمغ مغ ليبيا وقصخ واإل رسسيا  

بعجـ رغبتيا تخريز السػارد لييئة  اصجقاء سػريأاالندانية، وىحا ما دعا مجسػعة  السداعجات
يجتو الجيات السانحة الخئيدية كالػاليات أكالسجمذ الػششي الدػرؼ، وىػ ما  خبة سياسيا ،صمز

اـ الثقة انعجدبب تمظ الفتخة، ب خبلؿ مميػف دوالر 211المتاف قجمتا ما يقارب ، يصانيابخ الستحجة و 
بجيل ف يكػف الأعمى  رة وتػزيع السداعجات بذكل عادؿ، وحخصا  داإبقجرة ىحه السعارضة في 

لمجاف الشذصة  يرالياوإلى الجاخل إمػاؿ بذكل مباشخ أرساؿ إعشيا ىي مفػضية البلجئيغ، و 
 15عغ السجمذ. بعيجا  

الدو، كل ما سبق يؤكج انعجاـ الثقة السصمقة بالسعارضة الدػرية سيسا باالئتبلؼ ومج
عجـ شظ دوما  و  مػضعتتخحه ىحه السعارضة يكػف  تف كل قخار باتأوشخرياتو الؿيادية، لجرجة 

ثقة ال عمى تمظل تحرومغ الرعب أف  ،قميسيا ، كػنيا غيخ مشتخبةإو  شعبيا  اتيا ؾيادقف اسػ ثقة ب
 وخاصة بذكمو الحالي. ،مججدا  

 تبديل الطرابيش"لعبة " خدعة التمثيل

مغ و  الجاخل مل مغ ناشصيية، وتشامي خيبات األاالنتقاد السدتسخ والستدايج لمسعارضة الدػر 
عادة ـيكمة إ  غعالستكخر  كاإلعبلفتأكيج صفتيا التسثيمية، لسدارعة لعمى ايا حث  عامة الشاس، 

 ومعففي بجاية تذكيل السجمذ الػششي الدػرؼ،  .كثخ فعالية وشسػال  أجعل مجالديع داخمية، ل
مانة ادة ـيكمة نفدو، بتقميز عزػية األعإ صفتو التسثيمية عبخ  بتأكيج ، بجأات لونتقاداالتشامي 

شخاؾ إو  ،رضة الدػريةخخػ، بحجة تػسيع تسثيل السعاأمجسػعة معارضة  13ابقة واستيعاب الد
وكاف ىحا  16والػيابات. قمز بدبب االندحابات واالستقاالتالتي كانت تديج وتت ،فياشياأجسيع 
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عمى اعتخاؼ دولي في االجتساع  عبلف بسثابة مؤشخ مبكخ لػػ "خجعة التسثيل" بيجؼ الحرػؿاإل
 .2112في فبخايخ  اصجقاء سػريأوؿ لسجسػعة األ

مغ رئيذ االئتبلؼ جخاىا االئتبلؼ الدػرؼ، بيغ كل أالتي  "الجيسقخاشية"ف مدخحية أكسا 
، ليحافطا عمى خيخلؤل"نرخ الحخيخؼ"، وتدميع الصخبػش  تفاوضرئيذ ىيئة النذ العبجة" و أ"

عادة تجويخ" إ مجخد " نياأثبتت أعبخ انتخابات مجالديع، والتي ، في تسثيل الذعب الدػرؼ  ادورىس
. مفاوض ورئيذ وبالعكذ" عبله؛ أؼسبق ذكخىسا أ كسغ  ،دوار بيغ شخريات معيشة فقطقل األلش

 17.حتى اآلف لمذعب الدػرؼ حؿيؿية والحيغ لع يفمحػا في تحقيق أؼ فائجة 

 )متالزمة الغطرسة( والنفهذ الدلطة صراع

بذكل خاص، كتسجيج ذاتيا، وتزخيع صػرتيا،  الذخيحة الدياسيةوىػ مفيػـ يشصبق عمى 
واالستئثار خخيغ، راء اآلآالسبالغ فييا، واحتقار وازدراء  والثقة، "نحغ"واالستعساؿ السفخط لكمسة 

 ترخفاتيع وقخاراتيع أؼ اكتخاث لعػاقب ابالخأؼ، واالمتشاع عغ سساع الشرح، والترخؼ دونس
 .خخيغمى األع

ف يسكغ أما قل أسمصة سػاه؛ وىحا  وأ ةقػ  ةخػ أيال ي ستبلزمة تسجيج الحاتراب بفالس  
بجاية تذكل السجمذ الػششي سشح ف، صابتيع بيحه الستبلزمةإ السعارضة الدػرية ػؾيادييذخ ز بو 

سفاصل الر ااحتكوخاصة في ، عوترخفاتي عيياتلع تختمف سمػكاالئتبلؼ  تذكيل ، وحتىالدػرؼ 
لع يكغ  اوما بقي مشي ،غمب القػػ الجيسقخاشيةأل وتيسيذياالسعارضة وقخاراتيا، الخئيدية لييئات 

خريات عمسانية وش ،ليا تأثيخال  ألحداب، الػاقع الفعمي إلخفاء لمجيسقخاشية تسػييا  سػػ 
 .خػفا  مغ خدارة الدمصةييع، خػاف السدمسيغ وسيصختيع، كسا ىػ حاؿ سابقمحكػمة بتػجيات اإل

تذكيل  خذية، لى داخل سػرياإتؤدؼ لبلنتقاؿ محاوالت  ةساليب لعخقمة أياستخجمػا كافة األف
، فتقميجية التفكيخ الدياسية ذا  إ .ةكسسثل لمسعارضة الدػري ابجيل عشيوتربح سمصة انتقالية، 

 ،السعارضة الثابتة عقميةذىاف لى األإخخ، يعيج الدمصة، وتخػيغ اآلبستئثار القراء وااإل ومدألة
مغ السجمذ الػششي  فخندا شمبت، فعشجما اتضغػش ةألي تحتى لػ تعخض ،خيغيخ قابمة لمتغيو 

                                                           
 عغ "ميدلة تبجيل الصخابير".. كيف تابع الدػريػف انتخابات االئتبلؼ؟ 17

https://www.noonpost.com/content/37638
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خصط تػسيع  بإعبلف خيخكاف رد األ، 2112غدصذ أ تذكيل حكػمة انتقالية في العسل عمى 
 18ؿيادات، واستئثارىع بالدمصة لػحجىع.اللى غيخىع مغ إخػفا  مغ انتقاؿ الشفػذ  ،عزػيتو

ال مدخحية، لتسثيل لعبة إنتخابات االجخاء إعادة الييكمة و إ و  خصط التػسيع ولع تكغ  
لمحفاظ عمى  ،الكثيخ مغ الدعساءلى حج ما سمػؾ إقخاشية" بديشاريػ مخصط لو، تذبو "الجيس

الخئيذ الخوسي "بػتيغ" ورئيذ وزرائو مثل تبادؿ كخسي الخئاسة ورئاسة الػزراء بيغ  ،نفػذىع
 التخكية لشطاـ الحكع مغ بخلسانيوالتعجيبلت  الدابق "ميجفيجيف" في مدخحية "ديسقخاشية" ركيكة.

ف سبب مذكبلت أالجستػر بحجة  بتغييخ الديصخة السصمقة، والصخح الججيج إلحكاـلى رئاسي إ
عبخ  ولرخؼ انتباه الذعب عغ ضخورة رحيم انقبلبيػف ؼيسا سبق، اعجىأ  التي الجساتيخ يتخكيا ى

رغع  ،فقط ألعزائيعوضساف الديصخة  ،انتخابات مبكخة، وضساف امتجاد والياتيع عمى الجولة
نذ العبجة ونرخ أ" مثل االئتبلؼ الدػرؼ بيغ مسثميو ااتقشي الحَيلعبيتيع؛ وىحه تخاجع ش
 ،دوارىع كسا ذكخنا سابقا ، وتكخارىا لػاليات متعجدة، دوف تقجيع أؼ ججيجأبتبادؿ  ، حيثالحخيخؼ"

كثخ مغ تجويخ بيغ عجة أجخاءاتيع ال تعجو إ، و الفخدية توالقخارااالستئثار بالدمصة اليجؼ مشيا 
 .لى الكخسي الخسسيإو االنتقاؿ مشباتت تفكخ في و  ،19متشفحيغ متسدكيغ بالكخسي الفارغشخاص أ

متسثمة باالئتبلؼ في  ،، وضعت السعارضة الدػريةاخاب االنتخابات الخئاسية في سػريفسع اقت
تدتعج وتحزخ ليا، حيث شكمت لجشة تحت مدسى "السفػضية  صبحتوأ، السخحمةحدبانيا ىحه 

 ،ولى مغ نػعيا، بحجة تسكيغ قػػ الثػرة والسعارضة الدػريةلبلنتخابات" في خصػة ىي األلعميا ا
و محمية، أو بخلسانية أة يمغ خبلؿ مسثميا الذخعي، بالسشافدة في أؼ انتخابات مدتقبمية رئاس

 غوساط السػاليأثار ججال  بيغ أمخ الحؼ األوتييئة الذارع لخػض غسار االستحقاؽ االنتخابي"، 
ؿ الثػرة مغ ترب في مرمحة الشطاـ الدػرؼ، كػنيا تحػ   أف ، واعتبخوىا خصػة مغ شأنياعلي

 21لى صخاع عمى الدمصة وعمى كخسي الخئاسة.إالحخية  ألجلصخاع 

                                                           
 لساذا فذمت السعارضة الدػرية في صػغ مذخوع وششي جامع 18

 
 تابع الدػريػف انتخابات االئتبلؼ؟عغ "ميدلة تبجيل الصخابير".. كيف  19

خ النتخابات الخئاسة.. وججؿ في أوساط السعارضة" 21  االئتبلؼ الدػرؼ" يتحز 

https://www.syriahr.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%BA-%D9%85%D8%B4%D8%B1/?__cf_chl_jschl_tk__=fb27db87e8e705e7654472c20a2733667eec02a7-1613811922-0-AVS4E9TLbQAVum1Qyy47UlKzaZde-uLx-6MyZVH-PWcoVuwNsjpmEvrJ1rUl-T2xt6DN5J6dbGWWSJSMxS7OiyyaCu4WbRx8oJq6GfxwZMTPxyq3ytklrsd_oEvIC20RcSc36R76KlpOWTYUb2Rjbc3EIeRRZpqSTtQuIqRfmLmStwvoBHJmSI9ECsCY1bW9hl4Ro9GbKAgtNZSDXP_CWxwjPXaFhykuUQcRETIFjhLgr5exODGhhqUcJQPZrsOdUu6urhC7Q-4mHjabd-fo-3-lP8P9FyMiM1hRr0N1Ics_hBRRUHlPmiVjFaQfwvMTnb7gW4YlCBgLXSTACj1KJuSo7mgXFMIoguHc-mOvBqjSMeRBH-MRwU7GHchct00GdOpyLZ_IIKbYRLhl5DyNCg0Td1WpQQm7Z5pTzIxCBm0QLLWxicHKqbLsKl-C-0QfxfSqSBiwQdDXK3AXDxEu6rYqKSd9jKb0moWOlFEIkcM-7nAu6-wUQzgWYVoxGOIZIG9EgP5u3Yc7P8SHgAZL2TuLfZULWzemu4kdKXBkb-FkGVlnbQXQHbspzb9Jpdhdmw
https://www.syriahr.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%BA-%D9%85%D8%B4%D8%B1/?__cf_chl_jschl_tk__=fb27db87e8e705e7654472c20a2733667eec02a7-1613811922-0-AVS4E9TLbQAVum1Qyy47UlKzaZde-uLx-6MyZVH-PWcoVuwNsjpmEvrJ1rUl-T2xt6DN5J6dbGWWSJSMxS7OiyyaCu4WbRx8oJq6GfxwZMTPxyq3ytklrsd_oEvIC20RcSc36R76KlpOWTYUb2Rjbc3EIeRRZpqSTtQuIqRfmLmStwvoBHJmSI9ECsCY1bW9hl4Ro9GbKAgtNZSDXP_CWxwjPXaFhykuUQcRETIFjhLgr5exODGhhqUcJQPZrsOdUu6urhC7Q-4mHjabd-fo-3-lP8P9FyMiM1hRr0N1Ics_hBRRUHlPmiVjFaQfwvMTnb7gW4YlCBgLXSTACj1KJuSo7mgXFMIoguHc-mOvBqjSMeRBH-MRwU7GHchct00GdOpyLZ_IIKbYRLhl5DyNCg0Td1WpQQm7Z5pTzIxCBm0QLLWxicHKqbLsKl-C-0QfxfSqSBiwQdDXK3AXDxEu6rYqKSd9jKb0moWOlFEIkcM-7nAu6-wUQzgWYVoxGOIZIG9EgP5u3Yc7P8SHgAZL2TuLfZULWzemu4kdKXBkb-FkGVlnbQXQHbspzb9Jpdhdmw
https://www.noonpost.com/content/37638
https://www.alhurra.com/syria/2020/11/20/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%91%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
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تبجو و ، فإنيا تسثل تأكيجَا عمى عجـ االلتداـ بسبادغ متفق عميياقخارات  ىكحا بعادألوبالعػدة 
االنتقاؿ  حػؿمع الستحجة فخدية، فعمى عكذ قخارات األ مرالح، تحكسيا "صبيانية"كبخامج 

 لؤلمع، والجسعية العامة 2254مغ رقع وقخار مجمذ األ ، ومخاحل تشفيحىااالدياسي في سػري
لى تخبصو وجيمو في اتخاذ أؼ إليذيخ  ،الستحجة بتذكيل "ىيئة حكع انتقالي"، يأتي قخار االئتبلؼ

عمى  يؤكج نساإصجار أؼ مبخر إدوف  تخاجعو فأسا ك، خار، وغياب أؼ مذخوع مدتقبمي لوق
 احقيتو بتسثيميع.  وتأكيجاستسخار تعاليو عمى الذعب، و ىفػاتو الذخرية، 

 داريةفقدان البهصلة ال

عبلف السجمذ الػششي إ بذكل رسسي، أؼ عشج  ذكيل السعارضة الدػريةية تجامشح ب
، والقجرة عمى الستسخاريتو كسشافذ التحجياتفي التغمب عمى  أخفقت ىحه السعارضة الدػرؼ،
غاثة في مشاشق سيصختيا، والتعامل مع السبادرات اإل، وتػفيخ السعارؾ وؾيادة، دارةتػلي اإل

و أ لحل السذكمة، فيي لع تمعب دورا  في ىحه التحجيات ية مقتخحات سياسيةأو أالجبمػماسية، 
ف عرا ألى جيات فاعمة في الجاخل، أؼ إحيث انتقمت ؾيادة التسخد السدمح تتغمب عمييا، 

 21ج الى ـيكل مػحج.تعؿيادة لع ال

في الخارج، عبخ لع شتاتيا،  ىحه التحجيات الحق تجشب حاولت السعارضة في وقتوقج 
زمة الدػرية، مثل تيار االئتبلؼ، جتساعات الجولية السخررة لبحث األمػاقفيا في اال وتػحيج

ف عجد السؤتسخات إال إ .خخػ أحداب ألمتغييخ، وتيار بشاء الجولة، و  ةوىيئة التشديق، والجبية الذعبي
ؼ أفكخة الخ  سيصخة يػضح مج دوف نتائج، شخاؼي عقجت عمى مخ الدشيغ بيغ ىحه األالجولية الت
جشجتيا الخاصة. مثل أطيخ حزػر قػػ دولية تصخح ينو في كل مؤتسخ إخاصة الػاحج، 

سؤتسخ "شعػب سػريا" في تذي، بسدسيات مختمفة كوسػ  ،وجشيف ،والخياض ،ستاناأمؤتسخات 
لى حج إوصل الحؼ مسا يػضح مجػ االنقداـ الحاصل،  .مؤتسخ "الحػار الػششي"و سػتذي، 

غ السذيج، وفذميا في فيع الػاقع عيؤكج غياب ؾيادات حؿيؿية و ات، االتيامتبادؿ و  ،التخػيغ
 22.استقبللية أؼ قخار حخمياخخػ، مسا ألى والئيا لجوؿ إضافة إ ،ج لمبمجالسعق  

                                                           
 السعارضة الدياسية ومذكمة الؿيادة 21

 ة تتذخذـ والشطاـ يدتخد انفاسوسشػات مغ االزمة الدػرية.. الس عارض 7 22

https://carnegie-mec.org/2013/04/04/ar-pub-51412
https://www.dw.com/ar/7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B0%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%87/a-42994399
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 نقداممديرة ا

، فالخيارات الدياسية تخاجعولى إدت أسباب التي ، تعجدت األالدػرؼ  الحخاؾمشح بجاية 
و أدامات داخميا، فحخمت مغ أؼ ىيئة االنق فاقست مغجت الرخاع بيغ تياراتيا السختمفة، و ج  أ

وساط السعارضة لجرجة مغ أ ؾيادة سياسية تجسع حخاؾ الجاخل وتػجياتيع، وغجا االنقداـ في
قل تغيث األمى و عأ ،زمةاتفاؽ عمى قزايا تتعمق بحل األ ألؼخبلليا رعب الػصػؿ يالحجة 

انعجاـ الثقة الستبادلة نتيجة افتقارىا لمتػاصل والعسل الدياسي مغ مسا شكل حالة  .سار خمفيامغ 
ث اقترخ حخاكيا مشح حي .ىجاؼ الحخاؾ الذعبيأ ات بعيجة عغ الحؿيقي، وتخبصيا في تحالف

وججت نفديا في مػقف  فيي 23.كثخ مشيا تشطيسيةأمى مبادرات واجتساعات ارتجالية، البجاية ع
خػاف في عبلف دمذق" واإلإ وؿ اجتساع لسعارضيغ مغ "أ، وعاجد عغ التػحج، فكاف مفاجئ

ما معارضة الجاخل، أ .بخوكدل دعػا لخحيل الخئيذ الدػرؼ ثع في  ،ثع انصاليا ،اسصشبػؿ
 .جشبيورفس التجخل األ ،سقاط الشطاـإلى إ تتشديق، ودعالبييئة متسثمة  اجتسعت في دمذق 

مػالييا السجنييغ في الجاخل  مبادغشخاؼ السعارضة حالت دوف التػافق عمى أالفػضى بيغ  لكغ
مشح البجاية، وتبمػر ذلظ في تدسية جسعة  ىعءاستيا ثارأمسا  .24واالنحخاؼ عغ مدار غاياتيع

شح السعارضة التقميجية الفخصة س، حيث ساد ندوع الكثيخيغ ل2111خ سبتسب 23"وحجة السعارضة" 
 .25سقاط الشطاـ"إلى جانب شعار "إة" سقاط السعارضإف يتع رفع شعار "أخيخة قبل األ

ػششي في السجمذ التذكيل  فسشح ،غيخ شيء في سمػؾ السعارضةتلكغ رغع ذلظ لع ي
السعارضة بعجـ شخاؼ أاالتيامات بيغ حيث تػالت  ،االنقدامات، بجأت 2111اسصشبػؿ اكتػبخ 

دخعاف ما شيجت ف، 2112ل االئتبلؼ مع تذكي مخاأل واستسخ خػاف،تسثيميا وسيصخة اإل

                                                           
ودراسة الدياسات، الجوحة،  لؤلبحاثواقع السعارضة الدػرية والتحجيات الخاىشة والسدتقبمية، السخكد العخبي  23

 .2، ص 2111
 وخبلفات انقداـ مديخة الدػرية.. السعارضة 24
ودراسة الدياسات، الجوحة،  لؤلبحاثواقع السعارضة الدػرية والتحجيات الخاىشة والسدتقبمية، السخكد العخبي  25

 .3، ص 2111

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/148271-%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%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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قالة لى استقاالت، كاستإ باإلضافةعزائيا لسعارضتيع تذكيل حكػمة مؤقتة، أ اندحابات لبعس 
 26مػر تجاوزت الخصػط الحسخاء".ف بعس األأ، بحجة 2113مارس  24الخصيب 

االنقداـ ىػ  ،الحق ضخر بالسعارضة وميع خخآىشاؾ عامل لى ما سبق إ باإلضافة
الدياسي والعدكخؼ، عمى السدتػييغ  اتبعاتي تقميسييغ، وقج تجمبيغ داعسييا اإلغياب التشديق و 

فو عغ كاالنقدامات داخل االئتبلؼ، مسا حخ   ،ىسيةأ كثخ األ ة بيغ داعسيياحيث غجت السشافد
 27ميستو الخئيدية.

 :بما يليام هذا االنقد حريلةبراز إ وهنا يمكن

عدكخية حػؿ الدياسية وال بأشكاليا: حيث انقدست السعارضة ضيػر مذاريع متعارضة ومتشافدة
شكل التصخؼ الحاد، وساىع بخفع مدتػػ الخصاب الجيشي لجػ فرائل  حخأعجة مذاريع، بعزيا 

 السعارضة.

و السجني، وىػ عامل أو العدكخؼ أعمى السدتػػ الدياسي  سػاء  : التشافذ عمى السكانة والسػارد
دز مغ االنغبلؽ عمى اليػيات السحمية وااليجيػلػجية مشع تذكيل جبية مذتخكة، كسا ع عدز

 28ساسي حػؿ مػاجية الشطاـ الدػرؼ.كل ذلظ مقابل اليجؼ األوالدياسية الزيقة، 

يج فكخة أساسية بيغ السجمذ الػششي الحؼ أشكل نقصة خبلؼ خبلؼ حػؿ التجخل العدكخؼ: 
 كثخ.أستعقجىا  ألنياالعشف، وىيئة التشديق التي عارضت الفكخة  إلنياءالتجخل العدكخؼ 

حيث انقدست السعارضة مشح بجايتيا حػؿ كيؽية التعامل مع الحكػمة  الحػار مع الشطاـ الدػرؼ:
 خخ مؤيج لو.آلدػرية، بيغ رافس لمحػار معيا، و ا

                                                           
 وخبلفات انقداـ مديخة الدػرية.. السعارضة 26
ف قػات السعارضة الدػرية أ، 2113مخيكية، في مارس بخ" مجيخ االستخبارات الػششية األكبلشار "جيسذ أ 27

ف ىحه السعارضة "ما زالت أكج في الػقت ذاتو أ"، لكشو رضا  أ بالشطاـ الدػرؼ، "تكتدب قػة وتخبح لئلشاحةتدعى 
مخيكية: االستخبارات األ عغ: جانب"، نقبل  ػاء تجفق السقاتميغ الستذجديغ األوتجج صعػبة في احت ،مجدأة 

 سج يعاني نقرا  في االمجادات.مشقدسة واألالسعارضة الدػرية 
 يدقط الشطاـ الدػرؼ؟ لساذا لع 28

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/148271-%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%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/syria/2013/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%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%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B5%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/syria/2013/03/13/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%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%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B5%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://jusoor.co/details/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%20%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%9F/690/ar
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جداـ السعارضة تع تذكيميا بسبادرات غيخ سػرية، أمعطع  تحخكيا وفق مرالح خارجية:
 بيغ صفػفيا. قميسي، وىي ثغخة عدزت مغ االنقداـعخضة لبلستقصاب الجولي واإل فأصبحت

، اف قػػ السعارضة بذأف مدتقبل سػريراء ومػاقآف تبايغ إ الخرع: دعست اآلراءتعجد في 
لثشائي تتغمب عمى التفكيخ افالسعارضة لع ، وىػ "الشطاـ الدػرؼ"خخ، ضعفتيا وقػت الجانب اآلأ

 صجقاء.أعجاء و أ لى إالقائع عمى تقديع محيصيا 

شخاؼ الدياسية مغ ىيئات ومجالذ األ بيغاالنقداـ ساىع  سبلمية:تعديد لديصخة الفرائل اإل
وعدز  ،الترعيج العدكخؼ  جأج  مخ الحؼ الفخاغ، األ ءلسمى خخػ أشخاؼ أتسكيغ مغ وائتبلفات، 

، وىكحا الحكػمات السحمية والسجنيةداخل ع نفػذىا يمػاقع الفرائل االسبلمية السدمحة، وتػسمغ 
زماـ حخيخ الذاـ" دارة الخجمة السجنية" التي شكمتيا "ىيئة تإ"سبلمية، عمى غخار إ استمست كيانات

 ر التشديؿية بيغ السجالذ السحمية.دوااأل

، السشقدسة ما بيغ معتمة ومتذجدة السػقف الفػضػؼ لمسعارضة: قميسي بالسعارضةاإلالتذكيظ 
سبلمية الفرائل السدمحة وخاصة اإلمع نتيجة وجػد كيانات خصيخة بيغ مجسػعاتيا، وتقاربيا 

ؼبات التي كانت تجعسيا،  ةقميسية والجولية، خاصػ القػػ اإلالستذجدة، وضعيا في مػقف شظ لج
 29كبشية خصخة. غالبيتيا ي شطخ إلى

 ات السعارضة، فسشيع مغ يخاىا سػريمجسػعا غخخ بيآوىػ مػضع خبلؼ  سػريا ؼيسا بعج:
مجنية فييا تعجدية، تفرل بيغ الجيغ والجولة وتزسغ  ونيايخ  آخخوف ججيجة، مجنية وديسقخاشية. و 

شي، وىػ تبايغ يبخز نفػذ الشطخ عغ انتسائيع الجيالحخيات والحقػؽ لكل السػاششيغ بغس 
 31السدمسيغ. كاإلخػافسبلمية إجساعات 

 درقة والفدادبال حافلسجل 

تحػيميا عبلـ، و ضجة عمى وسائل اإل حجاثإلبدط شائعة أفي الػقت الحالي يكفي رمي 
غ السعارضة الدػرية، عصبحت أؼ كمسة ترجر أوىكحا  .ميمولسمف يجخؼ البحث ؼيو وتح

                                                           
 التيسير مآؿ نحػ الدػرية الدياسية السعارضة َمَدار   29
 انقداـ السعارضة الدػرية خجمة كبيخة لشطاـ االسج 31

https://carnegie-mec.org/2020/05/22/ar-pub-81840
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/a-15954448
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زائح تفػح باتت الففقج ، ليا فزيحةي عتبخ بسثابة شقج التحميل و مجخد تشاوليا بالو  امحدػبة عميي
بفزح بعزيع  وتيجيجاتيعقصابيا، أخاشقات الكبلمية بيغ التألف  .مغ خفايا ىحه السعارضة

ات تيع الدخقات والخيان إلبعادلى كذف السدتػر، إيع تمػاؿ دفعالبعس بخرػص سخقة األ
ئل ػساتدخيبات لالعجيج مغ الترخيحات لسعارضيغ و  توقج صجر  .عشيع والستاجخة بالجـ الدػرؼ 

"كساؿ المبػاني"، بحرػلو مسعارض الدػرؼ تدخيب لمشيا  .عبلـ رسسية تكذف ىحه الفزائحإ 
 ،2115مخيكي عاـ مميػف دوالر مغ الكػنغخس األ 5سة تسػيل لمسعارضة الدػرية بؿي عمى

ضاؼ بقخار أكسا  سخقت، جىحه السبالغ ق ف، أل2112ىحا التسػيل عاـ  بإيقاؼ ومصالبتو
لع يرخؼ مشيا سخة معتقل مغ جساعة "اعبلف دمذق" ألكل  ر شيخيا  الدو  1111تخريز مبمغ 

 بفدادىع لآلخخيغواتيامو  .ياصخف تع يغأوالباقي لع يعخؼ سخة، أدوالر لكل  111سػػ 
ػػ الثػرة والسعارضة )رئيذ االئتبلؼ الػششي لق نذ عبجه"أمثاؿ "أ سخائيل قبموإعبلقاتيع مع و 

لسحصة تمفديػنية  وتأسيديع، 2116وغيخه مشح عاـ  (2116مارس  5الدػرية مشح انتخابو 
لى شخاء عقارات وبيػت إباقي السبمغ الحؼ تحػؿ  معارضة في لشجف لع تبث سػػ دقائق، وسخؽ 

 31.في عساف

نذختيا صحيفة "واششصغ بػست" عغ بخؾيات دبمػماسية سخبيا خخػ ىحه السخة أوفي فزيحة 
بمػماسية سخية لسػضفي مخاسبلت د عبارة عغ ،2111بخيل إ 18ػقع ويكميكذ التمفديػنية، في م

وتقػية مؤسدات  ،حػؿ بخنامج تسػيل السعارضة ،خارجيتيامخيكية في دمذق ووزارة الدفارة األ
ف وزارة الخارجية االمخيكية أتزسشت ىحه الدجبلت  .32السجتسع السجني داخل سػريا وخارجيا

وقج  33نذ العبجة"،أسيا "أبشاء، التي يتخ ، لحخكة العجالة وال2116مبلييغ دوالر عاـ  6 سخا   قجمت
 34.البخؾيات السدخبة لمحج مغ سياسة تسػيل السعارضةمخيكيػف في أدعا دبمػماسيػف 

                                                           
 حخامية مغ زماف... تدجيل مدخب لسعارض سػرؼ عغ سخقات قبل انجالع الثػرة. 31

 2116بخؾيات ويكيميكذ: واششصغ تسػؿ السعارضة الدػرية مشح عاـ   32

 لبلشبلع عمى الشز الكامل لمبخؾيات راجع الخوابط 33

https://www.aksalser.com/news/2019/04/12/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D8%B1/
http://www.freearabvoice.org/?p=1339
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بدخقة  تاسي"،"سييخ األ تع اتياـ الذخرية السعارضة ،لمدخقة والفداد خخآوفي مػقف  
ذكخت  مخىاألبلجئيغ الدػرييغ، وبعج افتزاح  ماراتمميػف دوالر مغ مداعجات دولة اإل 21
مػاال  مغ الجوؿ أعزاء االئتبلؼ نالػا أ مػاؿ، بل كل األ نيبتليدت الػحيجة التي  نياأتاسي" ب"األ
وال حتى معارضة  ،مارات، ولع يرل أؼ شيء مشيا لبلجئيغوروبية والدعػدية وقصخ واإلاأل

 71فقج صخؼ ما يقارب عزاء االئتبلؼ السعارض، أ ولجييا وثائق تثبت ما قاـ بو  35الجاخل.
نيا اشتخت أدؤولة عغ ذلظ، وكل ما فعمتو دت ممميػف دوالر، وىي لي 21واختفى مشيا  ،مميػف 
مميػف  12الؼ متخ، وؾيستيع آ 11رض مداحتيا أفي واششصغ مؤلف مغ مبشى وقصعة  عقارا  
عزاء االئتبلؼ، وىجر مبلييغ الجوالرات في جيبػىع، أ ر فقط، وتيجيجىا بشذخ ما قاـ بو دوال

وصخؼ السبالغ عمى مقخبيغ مغ  36الؼ الجوالرات،آودفع  ،غ غخفةعشقق كاممة بجال   وبأخح
 ،عزائوأ قالة بعس إ شيج مؤخخا   2ف وفج الخياض أفادت مرادر في السعارضة أفقج  ،الؿيادة

لف دوالر أ 211ف نفقات الػفج بمغت أ ربيغ مغ نرخ الحخيخؼ، وتابع السرجواستبجاليع بسقخ 
بأؼ دور فعاؿ  عوعجـ ؾيامي ،وىحا يثبت تػرط معطع شخريات السعارضة بقزايا فداد37.شيخيا  

أو لمسشكػبيغ في الجاخل الدػرؼ.  ،ولمسؿيسيغ في السخيسات ،إليراؿ أمػاؿ السداعجات لبلجئيغ
مسا يقصع الذظ  ،أو تحػيميا لسقخبيغ مغ ؾيادات السعارضة ،بل كاف يتع سخقة معطع تمظ األمػاؿ

وسمكت  ،دعى وراء الدمصة والساؿت تبل كان ،بأف ىحه السعارضة لع يكغ اليع الدػرؼ يػما  ىسيا

                                                                                                                                                                      

syria/cable1.html-srv/special/world/wikileaks-http://www.washingtonpost.com/wp 

syria/cable3.html-srv/special/world/wikileaks-http://www.washingtonpost.com/wp 

syria/cable4.html-srv/special/world/wikileaks-http://www.washingtonpost.com/wp 
 

لت سخًّا  34  السعارضة الدػريةواششصغ مػ 

 سييخ األتاسي: لدت  وحجؼ مغ سخؽ أمػاؿ السداعجات 35

 !مميػف دوالر سييخ األتاسي تخخج عغ صستيا وتفجخ فزيحة أكبخ 21بعج فزيحة الػ 36

 وكع يتقاضى نرخ الحخيخؼ شيخيا   2تعخؼ عمى نفقات وفج الخياض 37

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable1.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable1.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable3.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable3.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable4.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/world/wikileaks-syria/cable4.html
https://elaph.com/Web/news/2011/4/647835.html
https://www.aljaml.com/%D8%B3%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8F%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%20%D9%85%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D9%82%20%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://worldnews-sy.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://orient-news.net/ar/news_show/158057/0/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B
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تدتصيع مغ خبلليا الػصػؿ إلى مداعييا في ل ،فييا درب السعارضة لتػفخ قشػات فداد واسعة
 الثخاء والذيخة والدمصة. 

 لى ممارستهإمحاربة الّظلم شعار المعارضة الدهرية من  المحهر الثاني:

وفرائميا العدكخية وانتياكاتيا،  ،خمؽية السعارضة الدػرية إضيار السحػريتشاوؿ ىحا 
، مدتغمة حالة الفػضى وعجـ االستقخار  وىحا ما يحجث  ،فعالياأ لسسارسةالتي تتيع بيا الخرـػ

كبخ عغ االنتياكات التي تختبط حج االشخاؼ السدؤولية األأيتحسل حيث عشج نذػب أؼ صخاع، 
مغ استيجاؼ لمسجنييغ، واعتقاالت وخصف وتعحيب، مسا يجعل مشو اسػأ الجشاة.  ،بحقػؽ االنداف

عمى  ،ليحل محمو ،لسحاربة نطاـ ضالع ،بيشسا يخفي الصخؼ اآلخخ جخائسو تحت مطمة الشزاؿ
ومعاييخ الحكع، وىحا ما يشصبق  ،لى حقػؽ االندافإس خم ز مغ ىحا الطمع، دوف الشطخ نو ىػ الأ

زمة الدػرية، األ بجءكخؼ الحالي، فسشح دضة الدػرية بقػاميا الدياسي والععمى ائتبلؼ السعار 
تيع الخئيدي ىػ الشطاـ الدػرؼ، استصاعت ىحه السعارضة، خجاع الجسيع بانتياكاتيا، وجعل الس

كثخ اندانية وفعالية أو  ،بخاز نفديا كحكػمة مختمفةإو  ،ضيار نفديا السجافع عغ حقػؽ السػاششيغإو 
سيع مغ كاف يعػؿ ضخ بجأاتيا، فرخؼ الشطخ عغ انتياكاتيا ف الشطخ في انتياكفي سػريا، دو 

فالبعس مشيا  يبخر مسارساتيا، ،و غيخهأشبلقيا لترخيحات حػؿ سػء الشطاـ إعمييا، ولع يعج 
 ىشا السحػر ويأتي ،نجدتو ىحه السعارضة شيمة ىحه الفتخةأ؛ وىحا ما ضسغ لػائح اإلرىاب وضع

 :كالتالي عغ تخكيبتيا وانتياكاتيالشقل صػرة واضحة 

 سم "قهامه تنظيمات متطرفة" جيش بال

عمغ مجسػعة مغ القادة العدكخييغ في السعارضة الدػرية، عغ أ ، 2119في اكتػبخ 
التخكية، ليعمشػا تذكيل جدع مػحج  "ورفاأ شانمي"تذكيل "الجير الػششي الدػرؼ" في مجيشة 

حج، بعج مزي ثساني سشػات مغ دعػاتو لكافة الفرائل لمتػحج في كياف وا ،لمسعارضة الدػرية
الحؼ ضع ، "والجبية الػششية لمتحخيخ" 2117سذ عاـ أحيث ضع "الجير الػششي" الحؼ 

جية الشطاـ الدػرؼ. يجيع مػاف يكػف نأ. عمى 2118يار أدلب إفرائل مغ الجير الحخ في 
 ،خخػ أفي غدو مشاشق  ؿ مداره لسداعجة الجير التخكيػ  نو وبجال  مغ اتباع ىحا الشيج، حإال إ

خخػ أشة جخابمذ ومجيشة عفخيغ، ومشاشق غ سيصخة الشطاـ الدػرؼ، حيث غدا مجيع ساسا  أخارجة 
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تحخيخ لدكاف تمظ السشاشق، ؾيامو بيحا العسل العدكخؼ ىػ  فأحت سيصخة الكخد. والتخويج عمى ت
سعمشة، خاصة في السشاشق الكخدية، بسا الغيخ العجيج مغ الجخائع واالنتياكات  التي ارتكب فييا

 ، كسا حجث وما يداؿ يحجث في عفخيغ.القتل واالغتراب والخصف والدخقة في ذلظ

ساليب تعحيب أ استخجـ "الجير الػششي الدػرؼ" يتع اإلشارة إلى أفخخػ أفي تقاريخ و 
 -ل داعرمث اإلرىابيةسمػب تسارسو التشطيسات أوىػ  -كل مختمف معوتخىيب قاسية بيجؼ 

رة الستجاولة عمى وسائل التػاصل االجتساعيفالكثيخ مغ  ساليب أتػضح  مقاشع الفيجيػ السرػ 
ىحه  وال تقترخمغ قبل ىحا الجير،  السجنيػف  ليا حيب واالغتراب والزخب التي تعخضالتع

عشجما ، 2119، ففي اكتػبخ اشخؽ سػريلى مشاشق شساؿ إامتجت  انسإعفخيغ  عمىاالنتياكات 
س العيغ / سخؼ كانييو" و"تل أمشاشق "ر عمى الجير التخكي مغ استػلى ىحا الجير مجعػما  

وعمى مخأػ  ،فوانتياكات ال تداؿ مدتسخة حتى اآلجخائع أيزا  بيس / كخؼ سبي"، ارتكب فييا أ
 مغ داعسو التخكي.

 الحؿيقة يفتقخ لمؿيادةفي نو إال إلجير بييكميتو السػحجة، بالخغع مغ التخويج ليحا او لكغ 
لى مشيجية وشبيعة الفرائل وايجيػلػجياتيع الستعجدة، ووالئيع إ؛ باإلضافة واالنزباط السػحجة

بيشيع مبجأ الدمصة  نذخمخ الحؼ ، األمغ الؿيادات العامة كثخأ ومقاتمييا لائلقادة الفر
أؼ دوف  ،عمى السكتدبات ا  وتشاحخ  ا  خمق بيشيع تشافد مسا ،الذخرية، وفق تشػعيع الفكخؼ 

ف خمؽيات العجيج مغ ىحه الفرائل أكسا  .حجع انتياكاتيع وارتكاب جخائسيعج يدامع تمحاسبة. 
تحت  ػاصمت جخائسيا وانتياكاتيافلى ـيكمة السؤسدات، إيجيػلػجية صع ب عمييا االنتقاؿ اال

بخمؽياتيا ىع ىحه الفرائل السعارضة أ بخاز إالسعارض" ويسكغ ىشا  مطمة "الجير الػششي الدػرؼ 
رىابيا وانتياكاتيا السدتسخة، رغع دعػات السشطسات الحقػؾية بإيقافيا إالتي اشتيخت بتصخفيا و 
 ومحاسبة مختكبييا؛ مشيا:

 حرار الذامأ - أ

ذصة في الشكثخ فعالية وقتالية بيغ الجساعات االسبلمية كبخ واألوىي مغ الحخكات األ
صغخ مع الحفاظ عمى التشطيع سبلمية األبحت تعسل عمى امتراص الجساعات اإلصأسػريا، و 

 لف مقاتل.أ 21 -11قج قجر عجد مقاتمييا بيغ واالنزباط في صفػفيا، و 
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التخكي الباحث واألكاديسي مشيع  ،بتخكيا ة ىحا الفريلالعجيج مغ الباحثيغ عغ عبلق كجأ
وسط "اورساـ" لمجراسات سكاريا والباحث في مخكد الذخؽ األستاذ في جامعة "عسخ اوزدميخ" األ
 بيغ ف ىشاؾ العجيج مغ الشقاط السذتخكة التي تجسعأحيث أشار إلى ، 2115االستخاتيجية عاـ 

 يا،ىع لوالحميف األ ،كخية فعاليةكأكبخ حخكة عدتخكيا يا فتوصو  38حخار الذاـ"،أ"حخكة تخكيا و
سبلـ. لى جانب جير الفتح وجير اإلإيا كقػة معتجلة تصشفكسا ، يامشأعمى الياـ وتأثيخىا 

 ووججت فييا كأفزل حخكة لتاميغ حجودىا الجشػبية مغ التيجيجات عمى حدب زعسيا.

، بعشػاف "حاالت 2116وىحا ما فشجه تقخيخ لسشطسة العفػ الجولية )امشدتي( في يػليػ 
تزسغ التقخيخ حيث السدمحة في حمب وادلب"،  الخصف والتعحيب والقتل تحت حكع الجساعات

لى مدتػػ جخائع حخب. وىحا ما إحخار الذاـ" تخقى أخيحا  لبعس الفرائل بيشيا حخكة "اتياما ص
ف أ: "شطسة العفػ الجولية "فيميب لػثخ"فخيؿيا بسإمجيخ بخنامج الذخؽ االوسط وشساؿ عمق عميو 

 ،لحخية في خخؽ القانػف االنداني الجوليدلب اليػـ مصمق اإلمجساعات السدمحة في حمب و 
ف نػثق استخجاـ تمظ الجساعات أمع افبلتيا مغ العقاب، واستصعشا  ،وارتكاب جخائع حخب

 39ألساليب تعحيب التي دأبت الحكػمة الدػرية عمى استخجاميا"

، بيشيع ناشصػف 2116و  2112حالة اختصاؼ بيغ العاميغ  24وقج وثق التقخيخ 
قميات استيجفػا العتبارات تتعمق بجيانتيع فقط. واختصاؼ ألى إضافة إشفاؿ، سمسيػف وبعس األ

حخار أيجؼ عشاصخ مغ جبية الشرخة وحخكة أعمى  عاما   16و 15و  14فتية يبمغػف مغ العسخ 
عمى يجؼ شارة لتشفيح عسميات قتل . واإل2115و 2112ب وحمب بيغ عامي دلإالذاـ في 

 ونداء. ،الجشذ يومثمي ،شفاؿأالحخكتيغ لسجنييغ بيشيع 

 سالمجيش ال  - ب

سبلـ، بؿيادة "زىخاف مجسػعات، عسػدىا الفقخؼ لػاء اإل تذكل مغ خبلؿ دمج عجة
عجاد كبيخة أ تسكغ ىحا الفريل مغ جحب . سػيمو عمى دوؿ مشيا تخكيا وقصخعمػش"، ويعتسج في ت

                                                           
 عبلقة تخكيا بأحخار الذاـ الدػرية: األمغ والسدتقبل 38

 أحخار الذاـ وجير الفتح ومشطسة العفػ الجولية 39

https://www.turkpress.co/node/10380
https://islamsyria.com/site/show_articles/8618
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 عمى غخار ما فعل ،تباع داخل الببلد، حيث اعتسج في تأسيدو عمى الخصاب الجيشيمغ األ
"جبية الشرخة" حيث تخبصيسا عبلقة  غم ايجيػلػجيا   قخيبأف  ىحا الجير حخار الذاـ"، كسا أ"

كاف يتع تدػيتيا مغ خبلؿ السشاقذات فقج ، وميسا كانت االختبلفات االيجيػلػجية بيشيسا، قػية
 15الجيمي بيدت األمخيكية"، صحيفة ""زىخاف عمػش" لػػػػػ  قائجه بو وقػاعج الذخيعة، وىحا ما صخح

حج قادة جبية الشرخة، ولع يجج أؼ اختبلفات أبي ماريا القحصاني، أنو التقى بأ" 2115ديدسبخ 
 41سبلـ".شخيعة جبية الشرخة وشخيعة جير اإلبيغ 

بخيف دمذق وقج اشتيخ ىحا الفريل بجخائسو وانتياكاتو مشح تأسيدو، ففي مجيشة عجرا 
ر دمػية ، قتل فييا الكثيخ مغ سبلـ مع جبية الشرخة بارتكاب مجاز ، شارؾ جير اإل2113عاـ 

مػييغ واالسساعيمييغ والجروز في قميات وخاصة العمػييغ، باإلضافة لػضع مجنييغ مغ العاأل
سصح السشازؿ، كجروع بذخية. بالتدامغ مع قرف مجيشة دمذق بعجة صػاريخ بذكل أقفاص عمى أ

 عذػائي.

اء اختفاء عجد مغ نذصاء حقػؽ يسػا بالػقػؼ ور ق، ات  حجػ ضػاحي دمذإوفي دوما 
 ناضع الخميل(. –سسيخة الخميل  –وائل حساد  – ةشيخىع )رزاف زيتػنأنداف، اإل

ف ىحا أ، 2113فة سسيخة خميل( في ديدسبخ شار ياسيغ الحاج صالح )زوج السختصأكسا 
يخيغ جد "رزاف زيتػنة" قبل شحج في الغػشة، وىأكخؼ "جير االسبلـ" ال يتعاوف مع التذكيل العد

ف "جبية الشرخة لغ تقجـ عمى أؼ أيا بغخض التخويع والتصؽير" وختع ماـ بيتأشمق الشار أو 
 41جخيسة في السشصقة دوف تشديق مع "زىخاف" في الغػشة الذخؾية.

دمحم  –عبادة صالح  –اعتقاؿ اعبلمييغ في الغػشة ، مشيع )فخاس مفيجة  جانب لىإ ىحا
شبلؽ سخاحيع ضيخت عمى إمؤيج الجيخاني(، وبعج  –رخؼ ىساـ الح –شادؼ العبجهللا  –حسجوف 

 ىي مغ ىحه السسارسات الغاية اإلسبلـ. كانتطخا  النتقادىع قادة جير ن ،ثار تعحيبآجدادىع أ

                                                           
  تفاصيل حػار زىخاف عمػش مع صحيفة الجيمي بيدت األمخيكية 41

 خصف رزاف زيتػنة ورفاقيا« اإلسبلـ»ياسيغ الحاج صالح: جير  41

https://www.enabbaladi.net/archives/56306
https://www.aljarida.com/articles/1462326085055673200/
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عبلمية بيشيا بإغبلؽ السؤسدات اإل ىحا الجير يععحيب والتخويع؛ كسا ات  مغ خبلؿ الت األفػاه كع 
 كبخ مؤسدة في الغػشة، ومؤسدة "مجج" السدتقمتاف.أمؤسدة "سبق" 

سبلمية وغيخ عخبية، واصفا  إاتيع عمػش العمػييغ بأصػؿ غيخ  متجاوؿ، خخآفيجيػ  مقصع وفي
 42بالقتل. متػعجا  إياىعياىع بالشريخييغ، إ

سبلـ" ببشاء سجػف مخترة بالجخائع السجنية، وتخريز دورات اشتيخ "جير اإلكسا 
باإلضافة  44خخ لمجخائع العدكخية "سجغ الباشػف"،آ ، وسجغ43شخعية فييا مشيا "سجغ التػبة"

وتعخيزيغ لكل  ،ؼيو زج السختصفات بالشداء سساىا "سفيشة الشداء"، حيث يتع ةلى سجػف خاصإ
 45شكاؿ التعحيب.أ

لى مشاشق الكخد، إ، بل امتجت حدبقمية العمػية و األ عشجاالسبلـ" انتياكات "جير  فولع تق
الؼ دت لتيجيخ مئات اآلأبيس، والتي أالعيغ وكخؼ سبي/ تل في عفخيغ وسخؼ كانييو/ رأس 

لمجير الػششي الحؼ  مغ سكانيا، حيث وجيت مشطسات حقػؾية ودولية ومحمية اتيامات عجيجة
عجاـ السيجاني ياكات واسعة تشػعت بيغ الخصف واإلركانو، بانتأىع أ سبلـ" يذكل "جير اإل

 والتيجيخ القدخؼ لؤلىالي، واحتبلؿ بيػتيع ومرادرتيا.

 قرىجند ال -ج  

 ،العديد القصخؼ" وىػ جيادؼ ذو خبخة لى السجعػ "ابػ عبجإ ىحا الجير يعػد تأسيذ
رخة، ضسغ كتائب داخل جبية الشفي بجاية تأسيدو يعسل كاف التشطيع قاتل في افغاندتاف؛ 

لمقتاؿ ضج الشطاـ  وغيخ تكتيكاتو ،دتقلعسل بذكل مبال نو بعج ذلظ بجأإال إالسختبصة بالقاعجة، 
 الدػرؼ.

يجىع لحسل الدبلح ضج تأي مثلنو يذتخؾ في ايجيػلػجيتو مع الطػاىخؼ واتباعو، إكسا 
سػة بتشطيع أالذخيعة في الببلد، وبشاء خبلفة شاحة بالشطاـ الدػرؼ، وتثبيت حكع الكفار، واإل

                                                           
 االمػية الحجيثة زىخاف عمػش االرىابي السعتجؿ يتػعج بقتل الذيعة والعمػييغ واقامة الجولة 42
 قرز العحاب مغ سجغ التػبة 43
 بالرػر.. الدجػف التي كاف يدتخجميا "جير االسبلـ" في دوما 44
 ”رأس العيغ“إلى ” الغػشة“ـ.. الخشجخ الحؼ قتل الثػرة مغ جير اإلسبل 45

https://www.youtube.com/watch?v=vk-WBrpRHGk
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201804111031499163-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201804231031831197-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7/
https://thelevantnews.com/2020/02/%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86/
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 إلىنحاء العالع لبلنزساـ أارييغ، ودعػة الجيادييغ في جسيع رىابي واستخجاـ االنتح"داعر" اإل
 سػريا.في الحخب 

 ،مخيكيةلجػ الػاليات الستحجة األ رىابيةع ترشيفو ضسغ لػائح التشطيسات اإلوقج ت
شزع عشاصخىا الى يقخرت الجساعة حل نفديا ل 2117رىابي عالسي. وفي يشايخ إكفريل 
 و "الجير الػششي الدػرؼ"أ"الجير الحخ"  رايةغمبيا مشزػية تحت أ خخػ، أفرائل 

 نرار التهحيدأ -د

حجػ الػحجات السشجمجة في إتصخفة والشاشصة في شساؿ سػريا، و مغ الجساعات الس
ربح تدمج مجسػعات صغيخة، ل بعج ،2112عاـ  ىحا الفريل لالجير الدػرؼ الحخ. تذك  

قرى" فاالثشاف لجساعة "جشج األ قرى"، كسا يعتبخ امتجادا  غمب عشاصخه مغ بقايا "جشج األأ  الحقا  
ع نو بجأ بتغييخ عقيجتو بسا يتػافق مإال إطيع القاعجة، بعقيجتو الجيادية، دبيات تشأال يختمفاف عغ 

خخ آ ؼ تشطيعأوعجـ ارتباشو ب 2121في مايػ يتو عمغ استقبللأ الدياسة التخكية القصخية، حيث 
 في سػريا. 

سع ال تغييخ إلإنرار التػحيج" ما ىػ أف "أيؤكج  ،كل ما سبق مغ تغييخ في ىحا الفريل
بية تجار بذكل سخؼ مغ قبل رىاإعادة تذكيل جساعات إ عبلف استقبللو يذكل إ قرى، و جشج األ
في تصػرات ججيجة. لحا شك ل وجػده  أية ثتإذا ما حج، وكبجيل جاىد "لجبية الشرخة" عداعسيي

روسيا، وحتى الػاليات الستحجة لقرف السجيشة مغ قبل الشطاـ الدػرؼ و  ا  رئيدي ا  دلب مبخر إ
ليا في بمجة كفخيا بسحافطة  ا  معدكخ  مخيكيةقػات األال ت، استيجف2119ففي آب  ،مخيكيةاأل

 دلب.إ

 نهر الدين الزنكي -هــ

واعتبخت نفديا ، 2111مت مشح نػفسبخ ، تذك  االشذصة في سػريكثخ الجساعات أمغ 
لى إاالنزساـ لػػػػ "لػاء التػحيج"  لىإ، فسغ "الدنكي" يا غيخت مغ أسسائيا ال أكثخنإال إمدتقمة. 

ضافة إمع  ،لى تدسيتيا االساسيةإخػاف، لتشتيي بالعػدة فاستقع كسا أ مخت" السقخبة مغ اإل"تجسع 
بح "كتائب نػر الجيغ لتر ،ف تذبعت بأيجيػلػجية باقي الفرائلأبعج  ،سبلمية عميياإكمسة 

عسجتو، لتعمغ ؼيسا أ أحج ل وشك  لػػػ "جير السجاىجيغ"  ثع انزست ىحه الجساعةسبلمية"، الدنكي اإل
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ا مغ "كتائب نػر الجيغ الدنكي اسسي لتغيخ، و 2114يار أخيخ في بعج اندحابيا مغ األ
 الجيغ الدنكي". لى "حخكة نػرإسبلمية"، اإل

مو ال يخمػإال إ ،ىحا الفريل نفدو كسعارضة معتجلة اعتباررغع  مغ االنتياكات  ف  سج 
، وفق ما مجنييغتعحيب و حج عشاصخىا، أح الصفل "عبجهللا عيدى"، عمى يج والجخائع، كحادثة ذب

مغ  ىحه السسارسات السعارضة الدػرية بخرتو ، أكجتو مقاشع فيجيػ مرػرة تجاوليا الشاشصػف 
ائع متكخرة نيا لع تكغ سػػ جدء مغ سمدمة جخ إال إ تبخيخىا.خصاء فخدية"، لأ" خبلؿ اعتبارىا

و "الجير أ"الجير الدػرؼ الحخ"  رايةسػة بباقي الفرائل السشزػية تحت أارتكبيا ىحا التشطيع 
  .46الػششي الدػرؼ"

تقخيخا  كذفت ؼيو ؾياـ جساعات مدمحة صجرت مشطسة العفػ الجولية، أ 2116وفي يػليػ 
دلب وغيخىا مغ مشاشق في شساؿ سػريا، وكاف إبعسميات قتل وتعحيب وخصف في مشاشق حمب و 

 47"حخكة نػر الجيغ الدنكي". اتمغ بيغ السذتخكيغ ضسغ ىحه الجساع

لحا، ميسا اختمفت تدسيات ىحه الفرائل السدمحة، فيي تبقى في جػىخىا عمى صمة 
والجخائع السختكبة ضج  ،الستصخفة، وما يعدز ىحا االعتقاد ىػ انتياكات حقػؽ اإلنداف بالتشطيسات

 السجنييغ في مشاشق سيصختيا وخارجيا.

  لتنظيم العدكري فقدان ل

تيا ىميأ ؛ يؤكج عجـ ياوجخائس ىحه السعارضة السدمحة دلة النتياكاتأما سبق مغ تقاريخ و 
فيي ال تختمف عغ أؼ تشطيع يديء لمسجنييغ قبل أؼ شخؼ عدكخؼ معارض لو،  إلدارة الببلد؛

ىحه الفرائل والتي تشجرج فإف   ،العجيج مغ السشطسات الحقػؾية السحمية والجولية أكجتو ووفقا  لسا
و الجير الػششي الدػرؼ، والحؼ يسثمو االئتبلؼ أ ،بيا تحت مطمة الجير الدػرؼ الحخغمأ 

عػدة شار القانػف، ومشعت إارتكبت جخائع بحق السجنييغ خارج الخارج،  الدػرؼ السعارض في
 مشاشقيع برػرة غيخ قانػنية. تواحتم ،السستمكات تلييا، ونيبإراضي ب األصحاأ

                                                           
 جخيسة ذبح الصفل عبجهللا عيدى 46

مشطسة العفػ الجولية: سػريا: حاالت االختصاؼ والتعحيب والقتل بإجخاءات مػجدة عمى أيجؼ الجساعات  47
 السدمحة

http://alwatan.com/details/128664
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/07/syria-abductions-torture-and-summary-killings-at-the-hands-of-armed-groups/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/07/syria-abductions-torture-and-summary-killings-at-the-hands-of-armed-groups/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/07/syria-abductions-torture-and-summary-killings-at-the-hands-of-armed-groups/


26 
 

ادعاءاتيا بذأف قجرتيا عمى ضيخت نتائج عسميات ىحه الفرائل وداعسييا، كحب أوقج 
سا حرل ىػ ف، القاششيغ فيياماف لمدكاف األعجـ تػفيخ و  ،الػاقعة تحت سيصختياالسشاشق  إدارة

، إلييا يعماف مشيا مع دخػلوفخ  األ ،عمى ؾيادة تمظ السشاشق ديصخةت الفقج، فقج تساما   العكذ
وسط لييػمغ ة ليا ويتدغ" مجيخة قدع الذخؽ األليو "سار إشارت أوىحا ما  .وانتيت بشتائج كارثية

ة عسمياتيا مشة التي اقتخحتيا تخكيا نتيجفي السشاشق اآلعميقا  عمى ما حرل رايتذ ووتر ت
لى ديارىع، ىي إومشع عػدة الشازحيغ  ،ونيب السستمكات ،ف االعجاماتإالعدكخية في سػرية: "

ف ألمخواية التخكية ب مشة، خبلفا  آمشة" السقتخحة مغ تخكيا لغ تكػف ف "السشاشق اآلأدلة دامغة عمى أ
ف الجساعات التي تدتخجميا إلدارة السشصقة تختكب انتياكات ضج إ، فمشةآتيا ستشذأ مشصقة اعسمي

 48سذ عخؾية".أى السجنييغ وتسيد عم

تسثميا  مادامتف االنتياكات وارتكاب الجخائع بحق السجنييغ لغ تتػقف إوىشا يسكغ القػؿ 
غمب الفرائل الدابق ذكخىا أ ، وكػف حديبو أاستسخت في جخائسيا دوف رقيب  ىكحا معارضة

الجير الػششي الدػرؼ"، الجشاح و "أمػحجة كػػػ "الجير الدػرؼ الحخ" انجرجت تحت مطمة 
يتحسل عي تسثيمو الدياسي لمدػرييغ، فالكل الحؼ يج   ،العدكخؼ لبلئتبلؼ الدػرؼ السعارض

انة واحجة مع باقي خ ضسغدراجيع إو وال يجب أف  يسخ  األمخ دوف محاسبة، ىحه الجخائع،  مدؤولية
خخ. وىحا ما تتحسمو آرىابي إل يرىابية، الرتكابيع جخائع ضج الدػرييغ كأؼ فرالتشطيسات اإل

وزيادة نذاشيا بذقييا الدياسي  ار انتياكات ىحه السعارضةيزا الجوؿ الجاعسة ليا. ومع استسخ أ
مغ الجيات ة بذكل خصيخ، وشارؾ عجد كبيخ ػريزمة الداألشخوط حل قِػضت توالعدكخؼ، 
لت األأىحا الرخاع الس ديذ بذكل مباشخ  الفاعمة في محمية  أزمة زمة مغو غيخ مباشخ، وحػ 

 أدػ إلى دولية، فأصبحت الجيات الفاعمة لجييا وجيات نطخ مختمفة، مساأزمة إقميسية و  لىإ
 .حػؿ شكل الحل الشيائي لؤلزمة الدػريةلى تػافق إفي الػصػؿ  الفذل

 خاتمة

كياف لجحب  تأسيذما سبق يؤكج مدؤولية السعارضة في تحسل ىديستيا، وفذميا في 
نيا أ اواتخاذ القخارات السشاسبة، كس ،صالب الذعبمفذميا في تجديج أيزا  و وسع، أقاعجة شعبية 
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وخاصة مغ  ،وازدادت العذػائيةخصاء الحاضخ، أ، بل تخاكست مع خصاء الساضيألع تدتفج مغ 
 بأجشجات ومختبصة ،غالدػرييرادة إفتح السجاؿ لتجخل قػػ بعيجة عغ فقج ة، الشاحية العدكخي

التي يتيع أعزاء السعارضة  ،فزبل  عغ قزايا مسارسة اإلرىاب وقزايا الفداد والدخقة خارجية.
 بعزيع البعس فييا.

ىجؼ، ويسكغ كانت سصحية، وعميو تكخرت االخفاقات في تحقيق أؼ  فخؤيتيع لؤلزمة الدػرية ذا  إ
 :كسا يميسبابيا أ اخترار

 ا  متشػع ا  سبلمييغ، خمق شيفإنييغ، و مغ مشفييغ ومثقفيغ وعمسا ألعزائوستجانذ الغيخ الخميط  -
فزبل  عغ فقجانيع  ،أو رؤػ مػحجة ،أو قػاسع مذتخكة ،صمة أليةفخاد يفتقخوف أمجسػعات و مغ 

 مع الستطاىخيغ في الجاخل.لمتػاصل 

العجيج دفع بمسا ض مرجاقيتيا لجػ القػاعج الذعبية، حباط وانعجاـ الثقة، قػ  خمق حمقة مغ اإل -
 .شخعية االئتبلؼ لخفسسدمحة الفرائل ال مغ

ىسية الػحجة، لكغ دوف أ شيافيا عمى أرت السعارضة بذتى لػاضحة، حيث كخ  ىجاؼ غيخ ااأل -
 أؼ نذاط تشطيسي، مسا قمز قجرتيا عمى شخح مصالب ذات رؤية مػحجة.

ماـ الجاخل، وخاصة أالغت السعارضة في تقجيخ قجراتيا خصاب الترجؼ لتبخيخ فذميا، حيث ب -
، بعج تياوؼ قجرتيا العدكخية والدياسية، كانت الخصابات الػسيمة الػحيجة 2116مشح العاـ 

 لمترجؼ.

افة ء في كعزااألغحت السشافدة االنقدامية بيغ  حيث قميسييغ،غياب التشديق بيغ داعسييا اإل -
 انحخاؼ األمخ الحؼ أدػ إلىبػف عمى دوؿ الخميج وتخكيا، دَ حالسجالذ، وخاصة مسغ ي  

 اقميسية. جشجاتأ ، لرالحالسعارضة عغ ميستيا الخئيدية

و نفػذ، فاستيبلء الفرائل أ، ليا قجرات تشطيسية دوف وجػد ،دفع الحخاؾ الذعبي نحػ التدمح -
، وكاف الدبب في عمى الديصخة عمييا، جعميا ضعيفة راضي، وعجـ قجرة السعارضةأعمى 

 .رايتياسبلمية السشزػية تحت ػؾ الجساعات اإلخدارتيا لجعع القػػ الخارجية، التي انتقجت سم

 


