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ملخص تنفيذي
تعاين الثورة ال�سورية اليوم من م�آزق �شتى ،بدء ًا من تراجع احلراك املدين ال�سلمي الذي كان واجهتها احل�ضارية ولي�س انتهاء بالواقع
الع�سكري املعقد واملتبدل يوم ًا �إثر يوم ،والواقع الدويل الإقليمي الذي بات فاعال داخليا �أكرث من ال�سوريني/ات �أنف�سهم/ن.
ولكن خلف هذا الواقع القامت ،ثمة ن�شطاء �سوريون/ات يعملون/لن يف الظل وال�ضوء مع ًا ،يف الداخل واخلارج ،ك ٌل ح�سب �إمكانياته/ا وما
يتيحه له/ا الواقع من هوام�ش رغم �ضيقها ،لإبقاء �ضوء الثورة ح ّيا وفاعال ،باحثني/ات عن �أدواتهم/ن وخياراتهم/ن من جديد على
�ضوء نقا�شات وحوارات �أدارتها و�أ�شرفت عليها م�ؤ�س�سة دولتي ،مما �أنتج هذا البحث الذي يعترب تلخي�ص ًا عاما لر�ؤى الن�شطاء ال�سوريني/
ات حول واقع حراكهم/ن احلايل .وكذلك دوره و�إمكانيات تفعيله وقدرته على الإم�ساك بزمام املبادرة جمددا ،رغم كل ال�صعوبات.
الأمر الذي ي�ضعنا �أمام بحث من و�إىل الن�شطاء ،بحيث �أنه منتج من قبلهم/ن و�ستعود فائدته لهم/ن ،وهو ما ميثل ر�أ�سمال البحث
و�أهميته وهدفه ،من حيث �سعيه لأن يكون بداية لإحياء النقا�ش والنقد جمدد ًا على �ضوء حتوالت الواقع .ليتم و�ضع ا�سرتاتيجية جديدة
للحراك بناء على نتائج البحث وتو�صياته ،مبا يفتح يف نهاية املطاف �آفاق ًا جديدة للحراك ال�سلمي ال�سوري.
واقع احلراك املمزّق وامل ّوزع بني جغرافية غري مت�صلة ،وقوى ذات �أجندة خمتلفة ،يبدو �صعب ًا جد ًا اليوم .وهو ما قاربه هذا البحث ا�ستناد ًا
لأ�سئلة الن�شطاء الذين تناق�شوا وتفاعلوا واختلفوا حول الكثري من الق�ضايا ،بدء ًا من تعريف احلراك املدين ال�سوري ،وعما �إذا كان ي�شمل
العمل الإغاثي �أم ال ،ولي�س انتهاءا بواقع الع�سكرة ودور احلراك الآن و�إمكانيات ا�ستعادة الوهج الذي كان له يف بدايات الثورة.

املنهجية:

يف الأ�شهر ال�ست الأوىل من العام  ،2014جمعت م�ؤ�س�سة دولتي  139نا�شط ًا �سوري ًا �سلمي ًا يف �سوريا ودول اجلوار ليت�شاركوا �آراءهم
حول ال�سنني الثالث الأوىل من احلراك ال�سلمي ،مكامن قوته ،مواطن �ضعفه ،الدرو�س امل�ستفادة ،ودور احلراك امل�ستقبلي املحتمل على
ال�صعيد ال�سوري.
مب�شاركة  73نا�شط ونا�شطة ،مت تنفيذ جمموعة من ب�ؤر تركيز حوارية ( )Focus Groupsيف �سوريا (ريف حلب) ولبنان وتركيا .فيما
�شارك � 66آخرون يف مقابالت فردية وعرب ملئ ا�ستمارات عن طريق االنرتنت .اتبعت م�ؤ�س�سة دولتي هذه الطرائق املختلفة واجلديدة يف
طريقة امل�شاركة بهدف الو�صول مل�شاركني من مناطق خمتلفة يف �سوريا.
واجهت الفريق بع�ض ال�صعوبات يف �إ�شراك الن�ساء �ضمن الدرا�سة ،وكنتيجة لذلك مل تتعدى ن�سبة النا�شطات اللواتي ا�ستجنب للدرا�سة عن
 %30فقط من املجموع الكلي للم�شاركني .لقد واجهتنا هذه احلالة بالذات يف �شمال �سوريا ويف تركيا (حيث �سافر امل�شاركون من �شمال �سوريا).
بعد جمع النتائج الأولية وا�ستخال�صها من امل�سح ،عقدت م�ؤ�س�سة دولتي ور�شة عمل يف بريوت ودعت �إليها ن�شطاء �سوريني من مناطق
خمتلفة يف �سوريا ،بالإ�ضافة �إىل ن�شطاء �سوريني �آخرين مهجرين يف تركيا ولبنان .وجمعتهم �سوية ملناق�شة النتائج وحتليلها بعمق .كما
جرى �أي�ضا التعاون مع باحث خمت�ص جلمع النتائج وحتليل البحث وو�ضعه يف تقرير واحد ،و�إجراء مقابالت �أخرى حول موا�ضيع متعددة.
يهدف التقرير احلايل �إىل تو�ضيح نتائج النقا�شات مع ن�شطاء وتف�سريها ،بالإ�ضافة �إىل حتديد موا�ضيع �أخرى ملناق�شتها ب�شكل �أكرث
والتو�سع بها مع الن�شطاء ال�سوريني� ،سعي ًا نحو تعميق �أثر الدرا�سة على دور احلراك ال�سلمي و�أ�ساليبه.

النتائج:

ك�شف البحث عن غياب الرتاكم يف ثقافة ون�شاطات احلراك ال�سلمي يف �سوريا قبل الثورة وبالتايل �ضعفه جراء �إجها�ض املجتمع املدين
ال�سوري بفعل اال�ستبداد .الأمر الذي انعك�س غيابه على جتربة احلراك ال�سوري يف البداية ،حيث تع ّلم الن�شطاء من جتربتهم/ن اليومية
 ،مراكمني/ات خرباتهم/ن عرب احتكاكهم/ن بالعامل واملنظمات وال�صحافة العاملية .م�شكلني/ات حراكهم/ن الذي باتوا يفتخرون/
يفتخرن به وينظرون/ينظرن له بعني الر�ضا ،خا�صة يف فرتته ال�سلمية .حيث متكنوا من ك�سر احتكار ال�سلطة للمجال العام ،متقدمني/
ات نحو دائرة الفعل ومقدمني/ات �أنف�سهم/ن للعامل بعيدا عن �سلطة احتكرت �أقوالهم/ن و�أفعالهم/ن عرب عقود.
و�إن كان الن�شطاء اكت�شفوا �ضعف جمتمعهم/ن املدين �أو انعدامه قبل الثورة ،ف�إن البحث ّبي مدى التط ّور الذي ح�صل يف املجتمع املدين
ال�سوري الذي بات �أكرث مت�أ�س�سا و�أكرث خربة� .إال �أن جتذر املجتمع املدين وم�ؤ�س�ساته تزامن مع تراجع احلراك جراء العنف امل�س ّلط من
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قبل النظام �أوال ،و الع�سكرة التي قل�صت م�ساحات العمل واحلراك املدنيني ثانيا ،ومتزق اجلغرافية ال�سورية ثالثا .فبدا وك�أن املعادلة التي
ينتظرها الن�شطاء مل يلتئم طرفاها بعد ،ف�إّذا كان احلراك املدين ت�شكل يف بداية الثورة بال جمتمع مدين حا�ضن ،ف�إننا اليوم �أمام جمتمع
مدين غري تقليدي قوي ن�سبيا ولكن بهيكلية غري وا�ضحة وحراك �ضعيف.
�إال �أن هذا الواقع الزال ي�شكل ر�صيد ًا �إيجابي ًا ،لأن املجتمع املدين الذي الزال يف طور النمو -يعترب عامل قوة للحراك� ،سواء اليوم �أو غدا.
مبعنى �أننا بتنا �أمام ن�شطاء وقوى وم�ؤ�س�سات ذات وعي �أكرب و�أن�ضج ملعنى احلراك ودوره وا�سرتاتيجيته و�إيجابياته و�أخطائه .والأهم �أن
هذه اخلربة معجونة بالتجربة احل ّية للن�شطاء الباحثني/ات  -رغم كل الواقع ال�صعب -عن منافذ �أمل لتفعيل حراكهم/ن وتطويره وتفعيل
تبي �أنهم/ن مل يلتقوا/
دوره .الأمر الذي يعك�س �أهمية النقا�ش الذي دار يف جل�سات النقا�ش التي جمعت الن�شطاء ببع�ضهم/ن البع�ض� .إذ ّ
يلتقني منذ زمن طويل ،وهو ما عك�س بالتايل اختالف الر�ؤى بني منطقة و�أخرى مما ّبي لنا بو�ضوح اختالف و�ضع احلراك بني منطقة
و�أخرى .حيث مت ر�صد و�ضع احلراك الآن يف مناطق �سيطرة كل من النظام واجلي�ش احلر و اجلبهة الإ�سالمية وداع�ش والن�صرة وحزب
االحتاد الدميقراطي الكردي .لنتبني بالتجربة مدى التباعد والتقارب بني جتارب الن�شطاء يف كل منطقة ،وكيفية التعاون لتفعيل الدور،
حيث ارت�أى الن�شطاء �أنه يجب �أن يكون لكل منطقة حراكها النابع مع واقع جتربتها وو�ضع ن�شطائها وطبيعة القوى الع�سكرية امل�سيطرة
فيها ونوع و�شدة العنف امل�س ّلط عليها� .إال �أن عزل احلراك يف كل منطقة عن باقي اجلغرافية ال�سورية دون وجود ا�سرتاجتية لتفعيل
احلراك على امل�ستوى الوطني  -ولو على املدى البعيد -ي�شكل خطرا .فذلك قد يزيد من تباعد املطالب واالهتمامات بني منطقة و�أخرى،
وهو ما مل�سناه يف توا�ضع مطالب الن�شطاء يف مناطق هيمنة النظام عن مطالبهم/ن يف مناطق �أخرى .مما يحتم وجود ا�سرتاتيجية على
امل�ستوى الوطني ،ن�أمل �أن تت�شكل جراء هذا النقا�ش ،ت�ضاف ملا اكت�شفه الن�شطاء �أنف�سهم/ن خالل مراجعة جتربتهم/ن حني �أكدوا على
�إيالء التنظيم واال�سرتاتيجية و�آليات احلماية دورا بارزا .وكذلك معرفة �أن الن�ضال ال�سلمي غري مرتبط بزمن حمدد ،و�ضرورة االنتباه
لأن يكون للحراك �إعالمه اخلا�ص والتدقيق يف �شروط املم ّولني واملانحني .وهو �أمر يعك�س لنا يف جوهره مدى تط ّور ر�ؤية الن�شطاء وتراكم
خربتهم/ن� .إذ متت مناق�شة جميع االمور بدون �إطالق �أحكام مطلقة� ،إذ ر�ؤوا الإيجاب وال�سلب يف كل �شيء .وبنا ًء على كل ما �سبق ميكن
تلخي�ص ر�ؤيتهم لإعادة تفعيل احلراك اليوم ب�ضرورة �إيجاد ا�سرتاتيجية جديدة تتجلى ب�ضرورة بلورة ر�ؤية �سيا�سية للحراك والبحث عن
خط بديل وتخفيف االنتهاكات و�آثار ال�سالح على املجتمع ال�سوري .مع �ضرورة االهتمام باملجتمعني املدين والأهلي وتوعيتهما و�إ�شراكهما
يف العمل ،وتهيئة بيئة حا�ضنة لعودة الن�شطاء من خارج �سوريا .والتذكري الدائم ب�أهداف الثورة �سعيا ال�ستمراريتها ،مع الرتكيز على
�ضرورة العمل على تفعيل دور الن�ساء يف الن�شاط الذي هم�شه ال�سالح ب�صورة كبرية.

حقائق مت التو�صل �إليها:
و�ضع احلراك ال�سلمي ال�سوري اليوم ،لي�س على ما يرام فهو يعاين من �ضعف وت�شرذم ومتزق ب�سبب متزق اجلغرافية ال�سورية ،مما انعك�س
�سلبا على احلراك والن�شطاء معا.
ولكن مقابل هذا ال�ضعف الذي يعانيه احلراك ،ف�إن الن�شطاء واعون/واعيات جدا لذلك ،ول�ضرورة جتاوزه ،وهم يعملون يف هذا االجتاه،
�إذ مل مينعهم واقع احلال ال�سيء من �ضرورة الت�أكيد على �أهمية �أن ي�ستعيد احلراك دوره ،لوعيهم ب�أن نهاية دورهم يعني نهاية ثورتهم،
وهم مل يتخلوا عن هذا احللم بعد.
يعي الن�شطاء بو�ضوح �أين يكمن اخللل و�ضرورة العمل على جتاوزه� .إال �أنهم ال ميتلكون اال�سرتاتيجية الالزمة لتحقيق ذلك حقا ،الأمر
الذي يجعلنا نقرتح �أن يتم تدريب الن�شطاء على كيفية بناء هذه اال�سرتاتيجية التي باتوا �أكرث �إدراكا لأهميتها اليوم.
يعي الن�شطاء اليوم ما �سببته الع�سكرة واحلرب الدائرة من م�آ�س ،ويعون ما رافق ذلك من حتييدهم/ن �أحيانا وغرقهم/ن يف احتواء
�آثارهما ،ويعون �أكرث �ضرورة جتاوز هذا اال�ستنزاف نحو الفعل للعودة �إىل حراكهم/ن.
يدرك الن�شطاء �أن الع�سكرة باتت واقعا قائما بذاته� ،سواء اختلفوا معه �أو اتفقوا ( وهم خمتلفون/ات) ،لذا ف�إن توحيد الر�ؤية لكيفية
التعامل مع الع�سكر باتت �أمرا واقعا� ،إذ ال يجوز انتظار «�سقوط النظام» �أو توقف «الع�سكرة» ،فال بد من �آليات عمل تخرج من واقع احلال
م�ستغلة الهوام�ش املتاحة.
�أ�صبح دور املر�أة هام�شيا اليوم يف احلراك ب�سبب الع�سكرة وال�سالح والعقلية الذكورية وقبول املر�أة نف�سها ب�أدوار منطية� .إال �أن اجلميع
( نا�شطون ونا�شطات) بذات الوقت متفقون/ات على �ضرورة تفعيل هذا الدور ،مع بروز ر�ؤية تقول �أن ثمة �أدوار اليوم ال ميكن لأحد �أن
يلعبها �إال املر�أة ذاتها .وهو �أمرهام جدا من ناحية تغري فهم �ضرورة و�أهمية عمل الن�ساء ،مع بقاء العقبة املتمثلة بكيفية القيام بذلك على
�أر�ض الواقع ،وهو ما يعمل الن�شطاء اليوم على �إيجاد �آليات لتذليله.
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تمهيد :أهمية البحث وهدفه
تكمن �أهمية البحث الذي بني �أيدينا ب�أنه نتاج حوارات و�سجاالت وور�شات عمل ولقاءات فردية وا�ستبيانات قامت بها ووجهتها م�ؤ�س�سة
دولتي لن�شطاء �سوريني/ات طرحوا جتربتهم ور�ؤيتهم ،وحتاوروا واختلفوا وراجعوا تاريخ احلراك املدين ال�سلمي وراهنه .ناظرين/ات
له بعني نو�ستاليجية حين ًا ونقدية �أغلب الأحيان ،عني تقارب الإيجابيات وال�سلبيات وت�ست�شرف امل�ستقبل .الأمر الذي يجعلنا �أمام مادة
من و�إىل الن�شطاء ،تهدف جمددا �إىل فتح باب ال�سجال واحلوار ومراجعة جتربة احلراك املدين ال�سلمي منذ بداية الثورة ال�سورية (�آذار
 )2011واال�ستفادة منها� .سعيا لتاليف الأخطاء وبناء ا�سرتاتيجية جديدة ت�أخذ بعني االعتبار ما جرى وت�ستفيد منه ،خا�صة �أن امل�شاركني/
ات ال زالوا ي�ؤمنون بجدوى و�أهمية احلراك ،و�أن الور�شات التي قامت بها م�ؤ�س�سة دولتي رمبا تعترب الأوىل من نوعها من جهة املنهجية
املتبعة على الأقل ،جلهة قدرتها على جمع ن�شطاء لأول مرة ووجها لوجه ومن بيئات متعددة وخا�ضعة ل�سيطرة جهات ع�سكرية متعددة من
جهة ون�شطاء من الداخل واخلارج من جهة �أخرى .الأمر الذي �أتاح ر�ؤية الأفكار التي يتقارب حولها الن�شطاء وتلك التي ال زالوا يت�ساجلون
حولها .مما قدم مادة غنية تعك�س و�ضع احلراك الآن و�آفاق م�ستقبله من وجهة نظر من يعملون عليه .الأمر الذي عك�س يف نهاية املطاف
مدى احلاجة لإجراء مثل هذه النقا�شات واحلوارات.
�إذ ًا نحن �أمام معلومات خارجة من واقع احلراك ال�سلمي بكل �أمله وي�أ�سه ،م�صدرها ن�شطاء بع�ضهم ال يزال يعمل على الأر�ض ،ك ٌّل من
موقعه/ـا وجغرافيته/ـا ،و�آخرون� /أخريات ا�ضطرتهم الظروف للمغادرة لكنهم بقوا على �صلة مبا يجري بطريقة �أو ب�أخرى .وبع�ضهم
هجر الن�شاط نحو بالد اللجوء ،مبا يجعلنا نقرتب �أكرث ف�أكرث من فهمهم لطبيعة احلراك وقوته �أو �ضعفه و�أخطائه يف كل منطقة لنقدر
على قراءة اللوحة كاملة على ات�ساع اجلغرافية ال�سورية .مع العلم �أن املادة ت�شكل مرجعية لأي باحث/ة �أو مراكز بحثية مهتمة مبقاربة
هذه امل�س�ألة.
يتمحور الهدف النهائي من هذا البحث يف �أن يكون بداية لنقا�شات وق�ضايا تهم الن�شطاء مبا يخ�ص احلراك ال�سلمي يف �سوريا ،و�أن يعمل
الن�شطاء على �إحياء دور النقد واملراجعة لهذه الورقة دوما على �ضوء التطورات اجلديدة .لتتم قراءة النظري (املنتج هنا) على �ضوء
الواقع �سعي ًا لبناء ا�سرتاتيجية جديدة يتم نقدها جمدد ًا والعمل عليها لتطوير �آليات احلراك املدين ال�سلمي نف�سه عرب فتح �آفاق جديدة
له .خا�صة �أن الن�شطاء �أنف�سهم باتوا �أكرث معرفة ودراية بحالة حراكهم ،و�أكرث اطالع ًا على جتارب زمالئهم الذين/اللواتي انقطعوا
عنهم ب�سبب متزق اجلغرافية ال�سورية وت�سارع الأحداث وظروف البلد والظرف ال�شخ�صي لكل نا�شط/ة.
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فريق البحث

م�ؤ�س�سة دولتي:

م�ؤ�س�سة غري ربحية ت�أ�س�ست عام  2012وتعمل على متكني املجتمع املدين لتحقيق التحول الدميقراطي يف �سوريا .كما ت�سعى نحو تعزيز
مفاهيم احلراك ال�سلمي والعدالة االنتقالية واملواطنة وممار�ساتها عرب تطوير جمموعة من الأدوات واملهارات .يف �سبيل ذلك تعمل دولتي
مع �شركائها يف املجتمع املدين بالأخ�ص من فئة ال�شباب وال�شابات من اخللفيات االيديلوجية واالجتماعية واالقت�صادية كافة طاملا كانو
ملتزمني بالو�سائل ال�سلمية للن�شاط والعمل املدين.

حممد ديبو:
باحث وكاتب و�شاعر �سوري ،وهو رئي�س حترير موقع «�سرييا �أنتولد  »Syria untoldاملتخ�ص�ص ب�أر�شفة وتوثيق احلراك ال�سلمي ال�سوري.
ويكتب يف عدد من ال�صحف واملجالت.
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منهجية البحث:

مت �إجناز هذا البحث عرب اتباع منهجية تبد�أ من الن�شطاء وتعود لهم ،تلت�صق بالواقع وتبتعد عنه لتقر�أه عن بعد ثم تعود �إليه ب�أفكارها
املنجزة ،معتمدة على الن�شطاء املنخرطني/ات يف احلراك دون �أن تكتفي بهم  .وذلك وفق ًا ملا يلي:
الفئة امل�ستهدفة بالبحث:
ن�شطاء من فئة ال�شباب ممن كان لهم دور بارز يف احلراك ال�سلمي ،حيث مت الرتكيز على الفئة العمرية .38-18

ما فوق 38

31-38

25-30

18-24

خمطط �إح�صائي يظهر الن�سب املئوية لأعمار امل�شاركني/ات

معايري االختيار:
مت اختيار ن�شطاء من مناطق كانت �أو ما زالت يتواجد بها الن�شطاء ال�سلميون/ات ،مع حماولة تغطية �أكرب قدر ممكن من اجلغرافية
ال�سورية .حيث �شملت اللقاءات املناطق التالية :احل�سكة (عامودا -الدربا�سية) -الرقة -حلب (الباب -منبج -كوباين /عني العرب-
الأتارب) -حم�ص-درعا -دير الزور -دم�شق (خميم الريموك  -ريف دم�شق)  -ال�سويداء  -حماة  -الالذقية � -إدلب (معرة النعمان
 خميم �أطمة� -سراقب  -كفرنبل)  -حماه (�سلمية)  -القام�شلي (�سري كانييه /ر�أ�س العني  -تل �أبي�ض)  -طرطو�س.وقد بلغ عدد الن�شطاء الذين/اللواتي مت التوا�صل معهم حوايل  139نا�شط/ة .وبعد �أن مت حتديد الفئات امل�ستهدفة من الن�شطاء ،عملت
م�ؤ�س�سة دولتي على جمع املعلومات واملادة الأولية التي ت�شكل منها هذا البحث وفق ثالث طرائق ،وهي:
(:)1جل�سة النقا�ش امل�صغرة ( )8 -5ن�شطاء ،مع ا�ستثناء ح�صل يف جل�سة غازي عنتاب (  22نا�شط/ة) ب�سبب �صعوبة البقاء لفرتة
طويلة لفريق دولتي ،وب�سبب �صعوبة التنقل وال�سفر للم�شاركني/ات من ال�شمال ال�سوري .حيث مت طرح �أ�سئلة وموا�ضيع خا�صة لكل
جل�سة ( �سنتحدث عنها بعد قليل) ،علم ًا �أن املناطق التي متت بها جل�سات النقا�ش هي :لبنان (بريوت) ،تركيا (غازي عنتاب)،
�سوريا (ريف حلب) ،وبلغ عدد امل�شاركني/ات يف جل�سات النقا�ش  73م�شارك/ة.
( :)2اللقاءات الفردية ( 13نا�شط/ة)
( )3اال�ستمارة عرب الأنرتنت ( 53نا�شط/ة).

12

ومت ا�ستخدام الطريقتني الأخريتني لإتاحة الفر�صة كو�سائل م�ساعدة ،ال�ستهداف �شريحة �أكرب ،وللو�صول �إىل الأ�شخا�ص غري القادرين/
ات على القدوم �إىل الور�شات �أو الو�صول لهم ،ب�سبب الأو�ضاع الأمنية ال�سائدة �أو الأو�ضاع االجتماعية املعيقة.
ومت عقد جل�سة خا�صة للنا�شطات لتغطية النق�ص احلا�صل يف جمال م�شاركة املر�أة  ،لأ�سباب خارجة عن �إرادة فريق دولتي ( و�ضع �أمني،
�صعوبة التنقل ،و�ضع اجتماعي معيق مل�شاركة املر�أة) الذي �سعى لأن تكون الن�سب مت�ساوية دون �أن يتمكن من ذلك .حيث كانت ن�سبة
م�شاركة النا�شطات يف جل�سات النقا�ش يف بريوت م�ساوية لعدد الذكور يف حني �شاركت امر�أتان يف جل�سة النقا�ش يف تركيا ومل ت�شارك
�أي امر�أة يف جل�سة النقا�ش يف �شمال حلب .لهذا جاءت جل�سات النقا�ش املخ�ص�صة للنا�شطات يف بريوت لتغطي النق�ص احلا�صل يف هذا
املجال ،يف حني بلغت م�شاركة املر�أة يف اال�ستمارة االلكرتونية واللقاءات الفردية  25باملئة من العدد الكلي.

29%
71%

نا�شطات

نا�شطون

خمطط �إح�صائي يظهر ن�سبة امل�شاركني/ات من الن�شطاء والنا�شطات

الأ�سئلة الرئي�سية التي دار حولها النقا�ش:
 -1ما هو دور و حالة احلراك ال�سلمي يف الو�ضع الراهن يف �سوريا؟
 -2ما هي �أخطاء احلراك ال�سلمي يف �سوريا؟ ما هي ايجابياته؟ وما هي الدرو�س امل�ستفادة؟
 -3هل ميكن للحراك ال�سلمي ا�ستعادة زمام املبادرة؟ (يف حال الإيجاب (كيف) ويف حال النفي (ملاذا)؟
بعد انتهاء ما �سبق ،عمدت م�ؤ�س�سة دولتي �إىل توثيق �إجابات الن�شطاء وحواراتهم و�سجاالتهم وتن�ضيدها ،وفق �آلية ت�سمح بالتمييز بني
�أجوبة الن�شطاء تبعا ملكان ن�شاطهم .الأمر الذي �سمح ب�إجراء مقارنات عن و�ضع احلراك ال�سلمي يف خمتلف املناطق اجلغرافية يف �سوريا.
حيث مت مث ًال ف�صل �أجوبة ال�س�ؤال الأول املتع ّلق بالو�ضع الراهن للحراك ال�سلمي ،تبعا للمناطق ،وذلك الختالف املراحل التي مرت بها تلك
املناطق وبالتايل اختالف دور وفعالية احلراك ال�سلمي فيها ،وفق:
املناطق اخلا�ضعة للنظام.
املناطق اخلارجة عن �سيطرة النظام والتي هي حالياً حتت �سيطرة الكتائب امل�سلحة بكل �أ�شكالها (داع�ش ،القاعدة ،الكتائب الإ�سالمية،
اجلي�ش احلر ،القوات الكردية)،
حيث هدف الف�صل �إىل املقارنة ،ور�ؤية مدى االختالف يف الآراء والفعاليات يف احلراك ال�سلمي بني هذه املناطق .وهو الأمر الذي �سمح
لنا الحقا بتحديد و�ضع احلراك يف كل منطقة من تلك املناطق ا�ستنادا ل�شهادات الن�شطاء العاملني/ات بها .علما �أن معظم الن�شطاء
الذين/اللواتي �شاركوا بجل�سات النقا�ش ويف املقابالت الفردية يف لبنان هم ن�شطاء من املناطق التي ما زالت حتت �سيطرة النظام ،خرج
معظمهم لأ�سباب �أمنية وبع�ضهم لأ�سباب �أخرى وهم الآن يقومون بفعاليات لها عالقة �أكرث باملجتمع املدين وباحلراك ال�سلمي �إمنا
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من خارج �سوريا .يف حني �أن معظم الن�شطاء الذين/اللواتي �شاركوا يف جل�سات النقا�ش واملقابالت الفردية يف تركيا ويف �سوريا هم من
املناطق اخلارجة عن �سيطرة النظام .والن�سبة الأكرب منهم ما زالوا يف �سوريا �أو على الأقل قادرين/ات على الذهاب �إليها� .أما اجلزء
غري القادر على الذهاب �إىل �سوريا فذلك يعود للأ�سباب التالية:
 -1تواجد النظام يف بع�ض املناطق (احل�سكة -القام�شلي)..
 -2تواجد داع�ش يف (الرقة ،منبج ،الباب)
 -3مالحقون/ات من قبل القوات الكردية (عفرين� ،سري كانييه/ر�أ�س العني).
 -4الو�ضع الأمني ال�سيء (دير الزور).
علما �أن �آلية فرز الأجوبة مل تتوقف عند ما �سبق فقط ،بل مت و�ضع العديد من الأجوبة حتت �إطار عناوين و�أفكار م�ستقلة حني كان يطرح
�شيء مهم مل تذكره الأ�سئلة الرئي�سية� .أي �أن الآلية املتبعة يف توثيق االجابات كانت تركز على نوعية الإجابات والأفكار املطروحة ومدى
خدمتها للهدف النهائي كي يتم و�ضعها �ضمن �إطار ي�سمح ب�آلية العودة لها ب�سرعة ومقارنتها مع معلومات �أخرى.
 بعد االنتهاء من عملية التدوين ،قامت م�ؤ�س�سة دولتي بدعوة بع�ض من الن�شطاء الذين/اللواتي �شاركوا يف جل�سات النقا�ش (لبنان-تركيا�-سوريا) �إىل لقاء الطاولة امل�ستديرة يف بريوت .حيث مت عر�ض املادة الأولية التي حتتوي على كل ما ذكره الن�شطاء يف كل جل�سات
النقا�ش ال�سابقة ،وذلك ال�ست�شارتهم/ن يف �شكل ورقة العمل �أو البحث الذي �سينتج من هذه املادة وبهدف التقائهم مع بع�ضهم البع�ض.
حيث كانت املرة الأوىل � -ضمن هذا امل�شروع  -التي يلتقي فيها الن�شطاء ال�سوريون/ات من منطقة ال�شمال والو�سط واجلنوب ال�سوري،
وتبادلهم للآراء والنقا�شات و املعلومات.
 بعدها و�ضعت م�ؤ�س�سة دولتي كل ما �سبق بني يدي الباحث الذي �أجنز املادة املوجودة هنا ،بناء على جدل وحوار ونقا�ش م�شرتك بنيالباحث وامل�ؤ�س�سة وبع�ض الن�شطاء ،ا�ستمر طيلة كتابة هذا البحث الذي ميكن اعتباره نتاج عمل م�شرتك بني الأطراف الثالثة.
 مل يكتف الباحث وهو ينجز املادة ب�أجوبة الن�شطاء بل قر�أ الأمر على �ضوء التجادل بني الأجوبة املق ّدمة من قبلهم/هن والف�ضاء املحيطبهم/هن ،والذي يعملون به �أو يف ظ ّله مبا ينعك�س �سلبا �أو �إيجابا عليهم وعلى حراكهم � .إ�ضافة لقراءة و�ضع احلراك يف كل منطقة
بعد ت ّوزعه بني مناطق يهيمن على كل منها جهة معينة ،ليتم فيما بعد قراءة الأمر كله على �ضوء اخلارطة ال�سورية لتبيان خريطة هذا
احلراك اليوم و�إمكانية تفعيله الحقا� .أو ا�ست�شراف م�آالته بناء على هذه املعطيات ،حيث برزت نقا�شات وموا�ضيع خالفية تكررت يف
معظم اجلل�سات مثل:
• ت�أثري عنف النظام وال�سالح على احلراك.
• العمل الإغاثي عمل �سلمي ثوري �أم ال؟
• احلراك الطالبي يف اجلامعات.
• ن�شطاء الداخل واخلارج.
وغريها من الق�ضايا الإ�شكالية التي طرحها الن�شطاء ،و�سيكون لها مكانها الوا�ضح �ضمن البحث.

ال�صعوبات و التحديات التي واجهت البحث:
-١قلة امل�شاركة الن�سائية يف بع�ض الور�شات ،ففي ريف حلب (الأتارب) مل حت�ضر �أية امر�أة ب�سبب املناخ االجتماعي الذي ال يحبذ اجتماع
الن�شطاء يف مكان واحد .ويف تركيا ح�ضرت نا�شطتان فقط من �أ�صل  22ح�ضروا الور�شة ،ب�سبب �صعوبة ال�سفر والأو�ضاع االجتماعية
التي ال حتبذ �سفر الن�ساء يف بع�ض املناطق ال�سورية .ولكي نع ّو�ض هذا الأمر خ�ص�صنا فقرة خا�صة للحراك الن�سائي الثوري ال�سلمي
ع ّلها ت�س ّلط ال�ضوء �أكرث على و�ضع النا�شطات يف احلراك.
-٢كان وا�ضح ًا من خالل النقا�شات التي متت� ،أنها الأوىل من نوعها بالن�سبة للم�شاركني/ات .فبدا وك�أن الن�شطاء غري مهيئني/ات �أحيانا
لهذه املراجعة النقدية �أو متفاجئني/ات بها ،الأمر الذي جعل تعبريهم عن �أفكارهم غري مرتب �أو مه ّي�أ �أحيانا .ورغم �أن هذا ال يعترب
�صعوبة باملعنى احلريف للكلمة ولكنه يعك�س عدم مراجعة احلراك لنف�سه نقدي ًا.

14

�-٣أدت املراجعة النقدية �إىل ا�ستعادة الن�شطاء للأحداث والن�شاطات والفعاليات والذكريات التي مرت معهم خالل �سنوات ن�ضالهم .
مما بث بهم احلما�س والن�شاط الذي �سرعان ما انقلب �إىل حزن حني تذكرهم ال�شهداء واملعتقلني/ات ،الأمر الذي جعل النقا�ش يف
بع�ض الأحيان عاطفي ًا.
-4ك�شفت جل�سات النقا�ش �أن الن�شطاء مل يلتقوا مع بع�ضهم البع�ض منذ زمن طويل ،ب�سبب الظروف واختالف ظرف كل منطقة يف �سوريا
اليوم ،الأمر الذي جعل النقا�ش بينهم �صعبا و�صادما �أحيانا .وهو ما بدا وا�ضحا يف لقاء الطاولة امل�ستديرة الأخري الذي حدث يف لبنان
يف -٢٩حزيران ،٢٠١٤-وجمع ن�شطاء �سوريني/ات يعي�شون يف لبنان و�آخرون�/أخريات من داخل �سوريا (دم�شق ،الرقة ،حلب) .حيث
برز اختالف الأفكار والأحكام والقناعات ،م�ضافا لها �أحكام مطلقة من بع�ض الن�شطاء على فعاليات ون�شاطات الآخرين/الأخريات.
مما عك�س حجم التباعد بني الن�شطاء �أحيانا وعدم املعرفة بالظروف اخلا�صة بكل منطقة والتي اختلفت باختالف املراحل .بالإ�ضافة
�إىل الن�شطاء املتواجدين/ات خارج �سوريا والذين/اللواتي كانت لهم �أحكام �صارمة على ما يقوم به ن�شطاء الداخل وخا�صة يف مناطق
النظام .والذي عك�س توتر ًا وا�ضح ًا يف النقا�شات ودل على �ضرورة تكرار مثل هذه اللقاءات �أو �إيجاد طرق �أخرى تخفف من ال�شرخ
املوجود بني الن�شطاء يف خمتلف املناطق داخل وخارج �سوريا.
-5عدم متكن الباحث الذي �أعد �صياغة البحث من ح�ضور ور�شات العمل .حيث مت التعاقد معه بعد انتهاء الور�شات ،مما جعله بعيد ًا
ن�سبي ًا عن �أجواء النقا�شات الدائرة والتي اطلع عليها عرب الأوراق ،وعرب احلوار مع العاملني/ات يف م�ؤ�س�سة دولتي الذين �أ�شرفوا على
النقا�شات .وحاول الباحث تاليف نواق�ص هذا الأمر من خالل لقاءات مع بع�ض الن�شطاء ،ومن خالل النقا�ش واللقاءات امل�ستمرة مع
فريق م�ؤ�س�سة دولتي.
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محاولة تعريف الحراك المدني السلمي
انطالقا من إجابات النشطاء

تعددت الت�سميات التي �أطلقت على الن�شاطات املدنية ال�سلمية ال�ساعية لتح�صيل حق من احلقوق مبواجهة ال�سلطات امل�ستبدة �أو
اال�ستعمارية �أو غريها ،من الع�صيان املدين �إىل املقاومة املدنية �إىل احلراك ال�سلمي املدين..الخ� .إذ �أطلقت هذه الت�سميات على جملة من
الأن�شطة والفعاليات و�أدوات االحتجاج التي قامت بها جماعات �أو �شعوب �أو ن�شطاء �سعيا لتح�صيل حق من حقوقهم املهدورة.
ويعج تاريخ الب�شرية بعدد كبري من الأن�شطة واملقاومات واحلركات ،بدءا من ن�شاطات املهامتا غاندي يف الهند �إىل حراك ديزموند
توتو و�ستيف بيكو يف جنوب افريقية وحركة احلقوق املدنية عام  1955يف �أمريكا بقيادة مارتن لوثر كينغ .ولي�س انتهاء بالثورات امللونة
يف جورجيا (الوردية) و�صربيا وت�شيكو�سلوفاكيا (البنف�سجية) و�أوكرانيا (الربتقالية) و�صوال �إىل الربيع العربي يف حمطاته التون�سية
وامل�صرية واليمنية والبحرينية والليبية وال�سورية ،رغم جنوح بع�ضها للع�سكرة الحقا.
القا�سم امل�شرتك بني تلك الأحداث التاريخية هو ا�ستخدام ال�شعوب واحلركات النا�شطة �أ�ساليب وتكتيكات مدنية �سلمية �سعيا للو�صول �إىل
الهدف ،والتي �أخذت يف احلالة ال�سورية ،ا�سم احلراك املدين ال�سلمي ،الأمر الذي يدفعنا ملحاولة تعريف هذا امل�صطلح ا�ستنادا لو�ضع
وخ�صو�صية احلراك ال�سوري نف�سه.

تعريف عام:
احلراك املدين ال�سلمي :هو جملة الأن�شطة والفعاليات التي يقوم بها ن�شطاء مدنيون ب�شكل �سلمي� ،سبيال لتح�صيل حقوقهم املهدورة.
هنا جند �أن كلمة «املدين» �أو «املدنية» حتيل �إىل املدينة واملواطنة واملجتمع املدين مبواجهة القبيلة والطائفة واملجتمعات البدائية /الأهلية،
وهو ما يعني �أن احلراك املدين ال�سلمي ،حتى يتخذ معناه ،مرهون بن�شطاء مدنيني يعون هدفهم بتحقيق دولة املواطنة بكامل مفرداتها
املتمثلة يف احلرية والدميقراطية وجمتمع مدين..الخ .معتمدين/ات الن�ضال ال�سلمي النابذ للعنف �سبيال لتحقيق ذلك.
وعليه ،ف�إن كل ن�شاط مدين �سلمي يهدف لتحقيق ذلك على املدى الآين �أو البعيد ميكن اعتباره جزء ًا من احلراك املدين ال�سلمي� ،سواء
هدف لتحقيق الدولة املدنية الدميقراطية �أو حتقيق هدف �آين مثل :حقوق العمال واملر�أة وحرية التعبري واحلريات..الخ ي�صب يف نهاية
املطاف يف تعزيزها.
�إال �أن الإ�شكال الذي يربز هنا يكمن يف ال�س�ؤال :هل ميكن اعتبار كل ن�شاط تقوم به م�ؤ�س�سات املجتمع املدين كفعل حراك مدين �سلمي؟
�أم �أن الأمر يطلق فقط على احلراك الهادف لتحقيق هدف مبا�شر ووا�ضح و�صريح؟
فهل ميكن مث ًال �أن نعترب ما تقوم به م�ؤ�س�سات الإغاثة والدعم النف�سي يف �سوريا اليوم حراك ًا مدني ًا �سلمي ًا؟ رغم �أنها يف نهاية املطاف تعمل
على تعزيز الدولة الوطنية الدميقراطية وب�شكل �سلمي ،ولو على مدى بعيد ،عرب تنمية قدرات الأفراد؟ �أم �أن الأمر يطلق فقط على جملة
الن�شاطات والفعاليات التي يقوم بها الن�شطاء على الأر�ض من مظاهرات وغرافيتي وبخ على اجلدران ونزع �صور رموز النظام ال�سوري
لإ�سقاط اال�ستبداد وبناء الدولة املدنية الدميقراطية ذات الهدف الوا�ضح؟
هذا ال�سجال هو ما اختلف عليه الن�شطاء ال�سوريون/ات الذين/اللواتي �شاركوا يف النقا�ش ،وخا�صة بخ�صو�ص اعتبار العمل الإغاثي جزء ًا
من احلراك املدين ال�سلمي �أم ال؟
اعترب جزء من الن�شطاء �أن العمل الإغاثي والدعم النف�سي لي�س جزء ًا من احلراك بل هو تفريغ له من حمتواه .حيث �أدى انتقال الن�شطاء
للعمل الإغاثي �إىل �إ�ضعاف احلراك املدين ال�سلمي على الأر�ض ،معتربين/ات �أن الإغاثة رد فعل م�ؤقت على و�ضع معني �أوجده النظام .يف
حني �أن احلراك و�سيلة لتحقيق هدف معني هو �إ�سقاط اال�ستبداد وبناء الدولة املدنية الدميقراطية يف �سوريا.
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ثان من الن�شطاء �أن العمل الإغاثي جزء من احلراك والعمل الثوري ،م�ستدلني/ات على ذلك بحجم العنف الذي تع ّر�ض له
ور�أى تيار ٍ
ن�شطاء الإغاثة مثلهم مثل ن�شطاء احلراك الثوري� .إذ رغم اعرتاف اجلميع �أن عنف النظام هو من ح ّول العمل الإغاثي �إىل عمل ثوري
ب�سبب ا�ستهدافه بالقتل والقمع واالعتقال للعاملني/ات يف هذا املجال ،ف�إن الأمر ال ينفي �أن الإغاثة اليوم باتت ذات وجه تنموي يركز على
بناء قدرات الأطفال والن�ساء والنازحني/ات الذين/اللواتي �سيعودون يوم ًا لبناء �سوريا اجلديدة ،وفق نظرة ه�ؤالء الن�شطاء.
�إال �أن تو�سيع احلراك املدين ال�سلمي لي�شمل كل الن�شاط املدين الذي تقوم به م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أو جزء منه على الأقل ،يقود يف
احلالة ال�سورية �إىل �إ�شكال �آخر ،فهناك العديد من املنظمات الهادفة �إىل بناء دولة املواطنة يف �سوريا ( من وجهة نظرها) ولكنها غري
م�شاركة يف احلراك اليومي وت�أخذ م�سافة بعيدة عنه .و�سقف مطالبها منخف�ض قيا�سا مبا يطالب به �أكرثية الن�شطاء (�إ�سقاط اال�ستبداد
كامال)� ،إذ تطالب بع�ض هذه اجلماعات بتبني حراك واقعي (من وجهة نظرها �أي�ضا) ي�ؤدي �إىل ت�أمني حاجيات النا�س وحتقيق مطالب
قابلة للتحقيق .وي�ضاف لذلك وجود م�ؤ�س�سات جمتمع مدين تعمل على الأر�ض وهي قريبة من النظام وبع�ضها حمايد ،ولي�س له �أي ر�أي
�أو فعل مبواجهة اال�ستبداد� .إذ قال �أحد الن�شطاء �أن «هناك الآن العديد من املجموعات يف الداخل تقوم ب�أعمال توعية وتنمية للن�ساء و
الأطفال ،حتت رعاية ومراقبة النظام ،حيث يتم القيام بهذه الأعمال ب�شكل جيد و بحيادية» ،يف حني ردت نا�شطة على هذا الر�أي ب�أنّ
«هذه املجموعات تعمل مع غياب الأهداف ومع �ضبابية حول خطتهم/هن مما يجعل التعامل مع هذه املجموعات �صعبا ،و�أن كلمة احليادية
هي مبتدعة من قبل املجتمع الدويل و البع�ض م ّنا ،لأن كل �إن�سان يجب �أن يكون لديه موقف .مثال هل من املعقول العمل مع جمموعة ال
متلك موقفا من القتل مهما كان فاعله؟» ،فهل ميكن اعتبار هذه اجلماعات هنا جزء من احلراك املدين ال�سلمي �إذن؟
�إن الت�أمل فيما �سبق� ،سيقودنا �إىل وجود تعريفني للحراك املدين ال�سلمي ،الأول عام و�شامل ،والثاين حمدد ووا�ضح ،وقد يكون على قيا�س
احلالة ال�سورية:
الأول :يركز على الهدف النهائي (الو�صول للدولة املدنية) من خالل الن�شاطات والفعاليات ( مظاهرات ،غرافيتي ،بخ على اجلدران..
الخ) التي يقوم بها ن�شطاء مدنيون/ات �سلميون/ات وم�ؤ�س�سات جمتمع مدين (�إغاثة� ،إعالم ،دعم نف�سي ،ن�شاطات جمتمعية..الخ)،
بهدف بناء دولة املواطنة وتعزيز م�شاركة املواطن بال�ش�أن العام ،مع وجود خالف يف التكتيك لتحقيق هذا الهدف� ،إذ يتفق اجلميع على
الهدف النهائي ويختلفون حول الأولويات و�آليات حتقيقها.
الثاين :يتحدد احلراك املدين ال�سلمي ح�صر ًا بتلك الأن�شطة والفعاليات القائمة على الأر�ض هنا والآن ،مبواجهة اال�ستبداد وال�سلطات
البديلة بهدف الو�صول �إىل دولة املواطنة ،م�ستثنية من ذلك كل ن�شاط مدين غري مبا�شر (�إغاثة ،دعم نف�سي ،تعليم� ،إعالم.)..
وعليه ،ف�إن احلراك املدين ال�سلمي املعني يف هذا البحث ،هو:
جميع الأن�شطة والفعاليات القائمة على الأر�ض من قبل ن�شطاء وم�ؤ�س�سات جمتمع مدين ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،والهادفة لإ�سقاط
اال�ستبداد وال�سلطات ال�ساعية لوراثة دوره ،و�صوال للدولة املدنية الدميقراطية.
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الحراك المدني السلمي خالل حكم األسد االبن
()2011 - 2000

�شكلت جتربة «جلان �إحياء املجتمع املدين» التي بد�أت عام  2000يف �سورية حمطة فارقة يف التاريخ ال�سوري احلديث ،باعتبارها �أعادت
عبت عنه �إحدى
املجتمع املدين وحراكه ال�سلمي �إىل الواجهة بعد تغييب طويل من �سلطة القمع التي و�أدت املجتمع املدين ،وهو ما ّ
النا�شطات بالقول« :لدينا نظام و لي�س دولة ،بل �إن النظام ميار�س القمع و الظلم على الدولة ..مل يكن لدينا يوما جمتمع ًا مدني ًا ،حتى
الأحزاب والنقابات املوجودة يف �سوريا هي جزء من امل�شكلة ب�سبب تبعيتها املبا�شرة للنظام وعدم ا�ستقالليتها».
التجربة التي جاءت بعد وفاة الدكتاتور الأب (عام  ،)2000وكنتيجة منطقية ملح�صلة عدة قوى داخلية وخارجية �سمحت ب�إيجاد ف�سحة مت
ا�ستثمارها من قبل جمموعة من املثقفني/ات والن�شطاء واملعار�ضني/ات ال�سوريني/ات عرب �إطالق بيانني ،عرف الأول بـ -بيان املثقفني -
ووقعه ت�سع وت�سعون مثقف/ة �سوريا/ة ،بينما عرف الثاين ببيان الألف ،لتنطلق عجلة املجتمع املدين يف �سوريا بعد توقف ،وليعود احلراك
املدين ال�سلمي �إىل الداخل ال�سوري بعد �إق�صاء طويل ،خا�صة �أن ال�سلطة �س ّورت �سوريا �أمنيا ب�شكل �شبه مطلق بعد خروجها منت�صرة من
�أحداث الثمانيات.
حينها جتلى احلراك املدين ال�سلمي بعدد من الأن�شطة والبيانات واملنتديات الثقافية املعار�ضة التي ن�شطت يف كل من دم�شق وطرطو�س
والقام�شلي وعامودا ،مرتافقة مع حماولة تنظيم عدد من االعت�صامات �أمام جمل�س ال�شعب ويف �ساحة عرنو�س و�أمام الق�صر العديل
وحمكمة �أمن الدولة العليا للمطالبة ب�إطالق ما تبقى من ال�سجناء ال�سيا�سيني و�إطالق احلريات والتداول ال�سلمي لل�سلطة و�إلغاء قانون
الطوارئ وحمكمة �أمن الدولة العليا وتفعيل دور الق�ضاء.
�إال �أن ال�سلطة التي بد�أت ت�شعر بقوة املجتمع املدين تخ ّوفت من تراكم كرة الثلج ،فاعتقلت عدد من قادة احلركة و�أغلقت املنتديات
م�ستثنية منتدى الأتا�سي الذي �أغلق عام  ،2005وذلك بعد �أن حققت ال�سلطة ما تريد� .إذ كان هدفها من ال�سماح بتلك الف�سحة من احلرية
الن�سبية �أن مت ّرر م�شروع التوريث الذي �أو�صل الدكتاتور االبن �إىل ال�سلطة ،منهية بذلك �سيا�سة غ�ض النظر التي اتبعتها طيلة ال�سنوات
اخلم�س الأوىل من حكمه.
ولكن هذه التجربة املجه�ضة جعلت املجتمع املدين يدرك حدود قوته و�إمكانيات فعله من جهة ،كما فتّحت �أعني ال�سلطة على مدى قوة
املجتمع املدين ،فبد�أت تعمل على احتوائه من جهة �أخرى.
جتلى احتواء ال�سلطة للمجتمع املدين وم�ؤ�س�ساته كي ال ي�ستقل بنف�سه ،من خالل تبنيها هي لنوع من امل�ؤ�س�سات املدنية املنزوعة الأنياب �إن
�صح التعبري .حيث �شجعت على ترخي�ص العديد من امل�ؤ�س�سات واملنظمات املهتمة بالبيئة والطفل واملر�أة والأو�ضاع االجتماعية ،مع تن�شيط
وا�ضح مل�ؤ�س�سات املجتمع الأهلي �أي�ضا� ،شرط �أن تبقى الأمور حتت عني ال�سلطة ورقابتها �أو برعايتها املبا�شرة كما ح�صل مع العديد من
امل�ؤ�س�سات واملنظمات التي تبنتها زوجة الأ�سد االبن «�أ�سماء الأ�سد».
ومن جهة �أخرى ،ا�ستغل الن�شطاء واملعار�ضون/ات هذه الهوام�ش وتابعوا عملهم ،فت�أ�س�ست عدد من منظمات حقوق الإن�سان وتابعت عملها
دون ترخي�ص� ،إذ رف�ضت ال�سلطة ترخي�صها ومل تقمعها بذات الوقت ،تاركة �إياها بو�ضعية «املدان حتت الطلب» كي ي�سهل اعتقالها حني
تريد ،كما ح�صل حني اعتقلت املحامي مهند احل�سني من منظمة �سوا�سية حلقوق الإن�سان يف عام .2009
ولكن �إذا كان كل ما �سبق خرج عمليا من �ضفة املعار�ضة ال�سيا�سية �أو البيئات احلا�ضنة لها ،ف�إن ما ح�صل يف داريا عام  2003ويف جامعة
حلب ( )2003مع حماولة نقله �إىل جامعة دم�شق من بع�ض الأن�شطة املدنية والطالبية ،بع�ضها ذو طابع احتجاجي على قرارات جامعية
وبع�ضها ذو طابع يعمل على �إعادة تفعيل ن�شاط احلركات الطالبية يف اجلامعة واملجتمع املدين والأهلي بعيدا عن ر�ؤية ال�سلطة ،كان دليال
ح ّيا على ما يحدث يف عمق املجتمع ال�سوري من حت ّوالت ومن تعط�شه للتعبري عن نف�سه ،وعن تفكريه بكيفية التحايل على قمع ال�سلطة
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و�إعادة تفعيل احلراك املدين ال�سلمي الذي ميكن اعتبار جتربة داريا ( )2003منوذجا حيا له .حيث �أقدم جمموعة من الن�شطاء املدنيني
على القيام مببادرات فردية بعيدة عن �سلطة الدولة مثل تنظيف �شوارع املدينة وتوزيع برو�شورات �ضد الف�ساد ملوظفي الدولة وتعليم
الطالب وتوعيتهم ،الأمر الذي دفع ال�سلطة لقمع رموز احلركة واعتقالهم ،لأنها مل تكن بوارد ال�سماح مبجتمع مدين م�ستقل عنها.
على �ضفاف هذا ا�ستمر املجتمع باملقاومة من خالل البيانات املطالبة باحلريات و�إطالق �سراح ال�سجناء ال�سيا�سيني ،واالعت�صامات التي
كان ينظمها جمموعة من ال�شباب �أمام حمكمة �أمن الدولة العليا �أثناء حماكمات املعتقلني/ات ،بالتوازي مع بدء انت�شار ثقافة الالعنف
واملجتمع املدين واجلمعيات يف املجتمع ،حيث بد�أت كتب دار «معابر» املهتمة بثقافة الالعنف تلقى رواج ًا يف �سوريا ،وهي دار � ّأ�س�سها يف
العام  2000كل من ندرة اليازجي ودميرتي �أفيريينو�س ونبيل حم�سن و�أكرم �إنطاكي و�آخرين ،واهتمت برتجمة عدد من الكتب املهمة يف
جمال ثقافة الالعنف مثل «قامو�س الالعنف» و»الالعنف يف الرتبية» جلان ماري مولر وغريها من الكتب املهتمة بثقافة وتاريخ الالعنف.
ولكن �شهدت هذه الفرتة (  )2011 -2000حدثني جمعا بني االحتجاج العنفي و الن�شاط ال�سلمي من جهة ،وهما :انتفا�ضة ال�سويداء عام
 2000والتي جاءت بعد �أ�شهر من ا�ستالم ب�شار الأ�سد احلكم ،وانتفا�ضة الأكراد عام .2004
يختلف حتى اليوم الن�شطاء يف ت�صنيف ما حدث يف ال�سويداء ،وعما �إذا كان انتفا�ضة �أم حراك �أو «ه ّبة» ،وعما �إذا كان ذو مطالب
احتجاجية �ضد ال�سلطة �أم �أنه �صراع بني �أهايل املدينة والبدو القاطنني حولها.
ولكن بعيدا عن هذا االختالف ،ف�إن ما بد�أ كنتاج مل�شكلة حملية تط ّور �إىل �صدام بني �أهايل املدينة وقوات الأمن ،حيث توجهت االحتجاجات
نحو رموز ال�سلطة ،ممثلة باملحافظ والأجهزة الأمنية وقيادة ال�شرطة ،ليتم اقتحام مبنى املحافظة وقيادة ال�شرطة .وقد ذهب �ضحية هذه
االحتجاجات � 23شاب ج ّلهم �سقطوا بر�صا�ص الأمن وحوايل  400جريح �أغلبهم �إ�صاباتهم قوية ،وفق معلومات من نا�شط من املنطقة
حاوره الباحث.
وقد �شهدت جامعة دم�شق تظاهر واعت�صام مئات الطالب الذين طالبوا بوقف العنف يف املدينة .رغم �أن االحتجاج هنا بد�أ ب�شكل عفوي
وكنتاج مل�شكلة حملية� ،إال �أن ت ّوجه االحتجاجات نحو ال�سلطة ي�شي ب�إدراك املجتمع للعبة ال�سلطة العميقة التي تدير املجتمع عرب �ضرب
يعب عنه من وجهة نظرنا.
مكوناته االجتماعية ببع�ضها البع�ض ،فاحلراك يف عمقه كان يعك�س هذا ال�شيء حتى و�إن مل ّ
وانتفا�ضة الأكراد التي جاءت عام  2004على �إثر احتكاك بني العرب والأكراد لتك�شف كم املكبوت اجتماعيا  -بني العرب والأكراد -من
جهة ،و�سيا�سيا بني الأكراد وال�سلطة من جهة ثانية ،لتعمل ال�سلطة على و�أدها بقوة العنف وال�سالح عرب ت�سليح ال�سلطة للبعثيني والع�شائر
بوجه الأكراد الذين مل يدفعوا باجتاه حتويلها �إىل حركة م�سلحة.
ي�شكل احلدثان ال�سابقان �إذا ُقرئا على �ضوء �أحداث الثمانيات حيث ا�ستخدم تنظيم الإخوان امل�سلمون ال�سالح �ضد ال�سلطة ،نقاط فا�صلة
يف التاريخ ال�سوري احلديث ،جلهة �أن الثالثة حتوي عن�صر ًا انفجاري ًا ينحو باجتاه العنف �أكرث مما يتجه نحو حراك �سلمي مدين وا�ضح
املعامل ،فحركة الإخوان كانت �صراع ًا م�سلح ًا �صريح ًا �ضد ال�سلطة ،والثانية رد فعل طبيعي على عنف تلقاه املجتمع ،حيث مت الرد عليه بـ
«اقتحام مبنى املحافظة وقيادة ال�شرطة» يف ال�سويداء ،وحرق قرية كاملة للبدو ،مرتادف ًا بنف�س الوقت مع ن�شاط �سلمي قام به الطالب.
وانتفا�ضة الأكراد ترافقت مع تك�سري املحالت (من الطرفني الكردي والعربي) واقتحام م�ؤ�س�سات الدولة وحتطيم بع�ض حمطات الكهرباء،
مع االنتباه �أن رد ال�سلطة كان يف الأحداث الثالث قمعي ًا وبطريقة وح�شية ال ترتك �أي مكان للحوار �أو االعرتاف بحقوق املجتمع وال�سلطة،
وهو ما ي�ساهم ب�أن يكون رد املجتمع عنيفا و�أقرب لالنفجار .مما يعك�س لنا يف نهاية املطاف حمدودية قدرة املجتمع ال�سوري على تنظيم
احتجاجات مدنية �ضد �سلطة لي�س �أمامها �إال القمع و�سيلة للحوار مع مواطنيها ،وهو ما يعني عدم وجود تراكم مدين ميكن البناء عليه
الحقا ،الأمر الذي عنى �أن االنتفا�ضة ال�سورية حني اندلعت عام  2011مل ت�ستند على �أي تراكم ميكن االعتداد به� ،إذ كان على ن�شطائها
�أن يبدعوا ويبتكروا �آليات و�أ�ساليب مقاومتهم حلظة بلحظة وفقا لوعيهم القائم �آنذاك وال�ضعيف ال�صلة بتجارب مل حتدث ومظاهرات
واعت�صامات مل حتدث يف جمتمعهم من قبل وبثقافة غري عنفية �إال يف عقدي الأربعينات واخلم�سينات ،غري �أنها جاءت يف �سياق مالئم
وفره جزئيا ربيع دم�شق ،مما وفر لها بيئة اجتماعية كانت م�شبعة مبفاهيم املجتمع املدين والتداول ال�سلمي لل�سلطة والتغيري والدميقراطية
واحلقوق والواجبات و�إعادة احلقوق لل�سجناء ال�سيا�سيني ونبذ العنف يف ال�سيا�سة ،مما يعني �أنها نتاج تراكم طبيعي لربيع دم�شق على
م�ستوى الفكر �أكرث مما هي نتاج تراكم على م�ستوى العمل واحلراك الذي كان �ضعيف ميداني ًا يف فرتة ربيع دم�شق الذي مل يتمكن من
م�أ�س�سة نف�سه لي�ساهم يف والدة جمتمع مدين حقيقي ،كان �سي�شكل حا�ضنة للحراك ال�سوري الذي اندلع يف �آذار  2011لو ح�صل.
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ولكن هنا علينا �أن ن�سجل مالحظتني عموميتني تتعلقان بالف�ضاء العام لكل ما �سبق ،والتي قد تف�سر لنا جزئي ًا �أ�سباب تراجع املجتمع
تفجر االنتفا�ضة �سلميا عام  2011ولي�س عام � 2000أو عام  1980حيث كان ال�سالح
املدين و�أ�سباب الع�سكرة خا�صة يف الثمانيات و�سبب ّ
�سيد املوقف.
يتغي� ،إذ بد�أ وهج الأحزاب وال�شخ�صيات
(:)1منذ انقالب ح�سني الزعيم ( )1949بد�أ الف�ضاء ال�سيا�سي والإيديولوجي يف �سوريا ّ
الوطنية التي �صنعت اال�ستقالل يرتاجع ل�صالح تق ّدم الأحزاب الراديكالية الإيديولوجية بكل ما حتمله معها من ثقافة انقالبية
تعمل على الو�صول �إىل ال�سلطة بقوة ال�سالح ،حيث تراجع البعد الليربايل يف احلياة ال�سورية ل�صالح تقدم البعد اال�شرتاكي الي�ساري
والإ�سالمي والقومي وب�صيغه الأ�شد راديكالية ،وهو ما عنى منو �سياق عام مناه�ض للمجتمع املدين الذي اعترب ر�ؤية برجوازية �أو
�آداة برجوازية ،وم�ساعد لتدخل الع�سكر يف ال�سيا�سة ومربر ال�ستخدام ال�سالح للو�صول �إىل ال�سلطة حتت ا�سم «الثورة» ،وهو ما عنى
�إ�سقاط كل الن�ضال ال�سلمي واملدين من التفكري.
هذا الف�ضاء بد�أ يك�سر عملي ًا منذ �سقوط االحتاد ال�سوفياتي وبدء الثورات املل ّونة التي بد�أت حتاكي خيال ال�شعوب وتدغدغ م�شاعرهم
نحو حرية يفتقدونها ،وجت ّلى الأمر يف �سوريا مبطالب التغيري ال�سلمي الآمن والتداول ال�سلمي لل�سلطة التي طبعت فرتة ما بعد عام 2000
خ�صو�صا ،الأمر الذي يعني لنا �أن ال�سياق الذي جاءت به حركة الإخوان امل�سلحة هي نتاج طبيعي وابن �شرعي ملرحلة تفكر بالو�صول �إىل
ال�سلطة عن طريق ال�سالح ،يف حني �أن انتفا�ضتي ال�سويداء والأكراد جاءتا يف �سياق مناق�ض متاما وهو ما يف�سر لنا امتداد الأوىل على
مدى �أربع �سنوات حرب بني النظام والإخوان ،يف حني �أن الأمر انتهى �سريعا يف ال�سويداء ومناطق الأكراد دون �أن جتنحا نحو ال�سالح،
وهو ما يعني �أن االنتفا�ضة ال�سورية اليوم هي ابنة هذا الف�ضاء ،رغم �أنها اجتهت نحو العنف وال�سالح ب�سبب عنف النظام الذي فاق كل
الت�ص ّورات بالدرجة الأوىل وبدفع من التدخالت اخلارجية وبنية املجتمع الأهلي ال�سوري.
يبي لنا م�سار احلراك ال�سلمي ال�سوري واملجتمع املدين تاريخيا يف جدله مع الع�سكرة �أنه حيث توجد الأخرية ي�ضعف الأول ،لأن
(ّ :)2
ال�سلطة ت�ستغل الع�سكرة دوما وتدفع نحوها كي جتد مربر ًا ال�ستخدام ال�سالح الذي ما �إن ي�ستخدم حتى تبد�أ ال�سلطة بتجريف كل
�شيء حتت حجة حماربة «الإرهاب» ،وهو ما حدث يف ثمانيات القرن املا�ضي ب�شكل كبري وب�شكل جزئي يف انتفا�ضتي ال�سويداء
والأكراد ،مع الأخذ بعني االعتبار للف�ضاء العام الذي حتدثنا عنه �سابق ًا ،من حيث كونه يخلق �أر�ضية مالئمة للعمل الع�سكري �أو
ال�سلمي.
ولكن حركة املجتمع املدين بني عامي  2000و 2011بقيت نخبوية� ،إذ مل تتمكن من مد جذور لها يف املجتمع ال�سوري ،ولكنها جنحت ب�إلقاء
بع�ض البذور ،وهو ما عرب عنه �أحد الن�شطاء حني قال« :لدينا جمتمع مدين رمبا لي�س مكتمل �أو نا�ضج» ،وهو تو�صيف يكاد يكون دقيقا
لتلك املرحلة.
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وتوسعها
الثورة السلمية وهجها األول ّ
حني اندلعت �شرارة الربيع يف تون�س وانتقلت �إىل م�صر وليبيا واليمن ،كان املناخ ال�سوري م�شبعا ب�ضرورة الإ�صالح بحد �أدنى وب�ضرورة
وقف االعتقال ال�سيا�سي و�إلغاء قانون الطوارئ و�إلغاء املادة الثامنة التي جتعل من حزب البعث حزبا حاكما وفقا للد�ستور� .إال �أن هذا
الأمر بقي حبي�س النخب والعقول وبع�ض االحتجاجات واالعت�صامات الرمزية وتوقيع البيانات� ،إذ مل يجد ح ّيزا اجتماعيا يحت�ضنه على
نحو فاعل ليتح ّول �إىل حركة احتجاج �أو حراك مدين منظم لدفع ال�سلطة نحو الإ�صالح� ،إىل �أن انفجر الربيع ال�سوري ،ج ّراء ت�ضافر
وتالقي �أربعة عوامل:
 -1اخلارجي املتمثل بالربيع العربي
 -2املدين املتمثل بتلك الفئة من الن�شطاء والنخبة املرتّقبة اللتقاط �أي حت ّول
-3الأهلي التي ا�ستُفز بفعل ت�صرفات الأمن يف درعا وحم�ص ودوما وبانيا�س
-4ال�سيا�سي االقت�صادي املتمثل بقمع ال�سلطة وبتفاعل الآثار ال�سلبية ل�سيا�سات الدولة االقت�صادية .لتت�ضافر العوامل الأربع وتلقي ثمارها
يف الأر�ض ال�سورية بني اخلام�س ع�شر من �آذار والثامن ع�شر منه ولتنطلق ال�شرارة.
�ش ّكل العامل املدين �ص ّلة الو�صل بني الداخل الأهلي وما �أ�سقط من اخلارج بفعل الربيع العربي لأخذ احلراك نحو التجذر والتمدد
والتو�سع لتقدمي �صورة نا�صعة ومغرية وجذابة� ،إذ تك�شف لنا املراقبة الل�صيقة والتطورات خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل وحتى قبلها� ،أن
ّ
فئة الن�شطاء الأوائل يف �سوريا كانت تنتمي �إىل فئة املعار�ضني التاريخيني وال�سجناء ال�سيا�سيني واملثقفني والفنانني و�أبنائهم وطالب/
طالبات اجلامعات الذين/اللواتي ُعرفوا بن�شاطاتهم/ن ال�سابقة �أو كانوا على �ضفافها ،وهو ما ميكن تب ّينه من التظاهرات امل�ؤيدة للثورات
العربية �أمام ال�سفارات دون �أن تكون هذه التظاهرات هي املحفز الوحيد الندالع الثورة ال�سورية ،حيث رفع �شعار «خاين يلي بيقتل �شعبو»
�أمام ال�سفارة الليبية يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل النظام ،ومن التظاهرات واالعت�صامات الأوىل ،وخا�صة تظاهرة اخلام�س ع�شر من �آذار يف
احلميدية واعت�صام �أهايل املعتقلني �أمام وزارة الداخلية يف ال�ساد�س ع�شر من �آذار ،ومن قادة احلراك الأوائل يف كل منطقة على حدة،
ففي درعا ( �آذار  ،)2011ت�شكلت قيادة االحتجاجات من املثقفني/ات وطالب/طالبات اجلامعات ون�شطاء املجتمع املدين والأحزاب
ال�سيا�سية ،ويف دير الزور كان لل�شبان/ال�شابات امل�س ّي�سني واملثقفني دور بارز يف تثوير املدينة ،وهو �أمر �أكده �أحد الن�شطاء �إذ قال« :كنا يف
البدايات نخرج يف مظاهرات يقودها النخبة من املثقفني ال�سيا�سيني و كانت رائعة بتنظيمها و هتافاتها».
بفعل الوعي واحلما�س الذي امتلكته هذه الفئة بد�أت تبحث عن منافذ للتعبري عن نف�سها والت�شابك مع املجتمعات الأهلية التي �أثارها
وح ّر�ضها عنف النظام فبد�أت تفكر ب�آليات عمل لنقل االحتجاج وجتذيره بدء ًا من �ساحات الفي�سبوك التي �شهدت والدة عدد من
ال�صفحات ( �صفحة الثورة ال�سورية �ضد ب�شار الأ�سد ،وائتالف � 15آذار لدعم الثورة ال�سورية وحركة  17ني�سان للتغيري الدميقراطي)
وال�شبكات الإعالمية (�شام و�أغاريت ..الخ)� ،إىل ال�ساحات الواقعية التي بد�أت بتظاهرات �صغرية تط ّورت وكربت بفعل القمع الأمني
الذي كان يرد عليه املجتمع مبزيد من التظاهر ،ليبد�أ التمدد يف حم�ص وبانيا�س ودرعا وريف دم�شق ،وهو ما جت ّلى يف انتقال الثورة من
غلبة اجلانب العفوي يف �آذار (� )2011إىل العمل املنظم يف ني�سان وما بعد ،حيث كانت �أول حماولة منظمة للو�صول �إىل �ساحة العبا�سيني
يف دم�شق بتاريخ  22ني�سان  ،2011لن�شهد بعدها والدة ت�شكيالت ثورية �أخذ بع�ضها ا�سم التن�سيقيات على م�ستوى كل حي وبلدة ،والتي
ما لبثت �أن تط ّور بع�ضها نحو االحتاد يف جت ّمعات �أكرب لتولد هيئات مثل «جلان التن�سيق املحلية» و»الهيئة العامة للثورة ال�سورية» و»احتاد
تن�سيقات الثورة».
ق ّدم الث ّوار /الثائرات ال�سلميون/ات الأوائل الذين تع ّلموا وط ّوروا �أدوات مقاومتهم �ضد امل�ستبد يف ظل الثورة� ،أجمل و�أرقى �أ�ساليب
االحتجاج بدء ًا من التظاهرات يف ال�شوارع والبيوت �إىل التظاهرة الطيارة التي حتوي �أعداد قليلة يف مدة زمنية حمددة� ،إىل تظاهرات
كبرية �ض ّمت الآالف� ،إىل الكتابة على اجلدران والغرافيتي وال�شعارات والالفتات املواجهة ملحاوالت النظام و�سم الثورة بال�سلفية والأ�سلمة
والتطرف �إىل ظاهرة الرجل البخاخ وتلوين البحريات باللون الأحمر وال�سبيكرات التي تبث �أغاين ثورية يف ال�شوارع وبع�ض دوائر الدولة
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وتعب عنه وترفد احلراك
وتقدمي الورد واملاء لعنا�صر اجلي�ش� ،إىل جمموعات احلراك املدين والإبداعي التي بد�أت تت�شكل لتواكب كل هذا ّ
بالوعي والأ�ساليب والأدوات ،لي�شكل كل ما �سبق �صورة جذابة عن االنتفا�ضة ال�سورية التي كانت تلقى التعاطف والتمدد وا�ستقطاب
جماهري �إ�ضافية �إليها يوما بعد يوم ،الأمر الذي �أخاف النظام فبد�أ ت�صعيد قمعه مدفوع ًا ب�أمرين اثنني� :إما قمع االنتفا�ضة �أو دفعها نحو
الت�س ّلح والعنف لإيجاد مربر لهذا القمع الذي ي�ستخدمه ،وهو الأمر الذي قاومه اجليل الأول من ن�شطاء الثورة بكل قوة وحزم �إىل درجة
�أنهم دفعوا ثمنه� ،إما من �أرواحهم مثل غياث مطر �أو اعتقاال مثل يحيى ال�شربجي وح�سني غرير �أو هربا �إىل خارج البلد مثل مروة الغميان
ورميا فليحان وغريهم ،علما �أن الأمر حدث مع الكثري من ال�سوريني/ات.
رغم �أن املرحلة ال�سلمية من الثورة ال�سورية مل تكن خالية باملطلق من العنف من جانب الثوار والن�شطاء كما ي�ص ّور البع�ض� ،إال �أنها
ا�ستفادت من عامل مهم للتغطية على هذا العنف الثوري الذي �سيعتربه الن�شطاء فيما بعد �أحد الأخطاء الأوىل لعدم اعرتافهم به �آنذاك،
حيث ُغطي الأمر ب�أن النظام كان و�صل �إىل مرحلة من عدم امل�صداقية ب�أنه ال ميكن لأحد �أن ي�صدقه حتى لو كان ما يقوله �صحيحا ،خا�صة
�أن كل الوعود التي �أطلقتها ال�سلطة كانت كاذبة وت�ضليلية بغية ك�سب الوقت وو�أد احلراك ،وهو االنطباع الذي خرج به �أغلب من قابلوا
الرئي�س الأ�سد� ،إذ اكت�شفوا يف تلك املرحلة مت�أخرين �أنه �إما دكتاتور ًا �أو عاجز ًا عن القيام بالإ�صالح ويف كلتا احلالتني ال بد من �إ�سقاطه.
ولكن تركيز النظام على هذا اجليل من الن�شطاء واعتقالهم وت�صفيتهم ودفعهم نحو الهرب �أدى �إىل غياب هذا اجليل لي�أتي جيل �أقل وعيا
منه و�أقل مدنية �أي�ضا ويقود وي�ستلم الراية ليعود النظام وي�ستهدف هذا اجليل �أي�ضا لن�صل �إىل جيل �أقل وعيا من �سابقه �أي�ضا و�أقرب
للبيئات الأهلية التي خرج منها ونطق با�سمها ،لتبد�أ ال�ساحة ت�صبح فقرية بن�شطائها القادرين/ات على الوقوف بوجه الدعوات للت�س ّلح
التي بد�أت تظهر بفعل عوامل كثرية يقف يف مقدمتها عنف النظام دون �أن يكون وحده� ،إذ كان لغياب املجتمع املدين ال�سوري دورا بارزا يف
هذا املجال ،لنكون �أمام معادلة حراك مدين بال جمتمع مدين حا�ضن كان وجوده �سيع ّو�ض ويرمم النزف الذي يتعر�ض له احلراك ،وهو
ما عرب عنه �أحد الن�شطاء بالقول« :لدينا جمتمع مدين رمبا لي�س مكتمل �أو نا�ضج ،لكننا ا�ستطعنا خالل الثورة �أن نذهل العامل بن�ضالنا
الالعنفي و �أفكارنا و�إعالميينا ومرا�سلينا ،فاحلراك لي�س فقط منظمات ونقابات ،و�سوريا منذ القدم متلك ثقافة املجتمع املدين التي مل
ي�ستطع البعث ب�سنينه الكثرية �أن يجتثها ب�شكل كامل».
يف قلب هذا الوهج وال�صورة الإيجابية التي �شهدتها املرحلة ال�سلمية ،ميكن �أن نلتقط �سبعة عوامل �ساهمت يف خلق فراغات داخل احلراك
ال�سلمي ال�سوري �أف�سح املجال لتق ّدم الع�سكرة والنظر بعني ال�شك للحراك من بع�ض الفئات ال�سورية على الأقل ،وهي:
()1عنف النظام وت�سهيله احل�صول على ال�سالح :عمد النظام منذ اللحظة الأوىل �إىل ا�ستخدام عنف مفرط �ضد الثورة رغم �سلميتها،
�ساعيا لقمعها �أو دفعها نحو الت�سلح .وهو الأمر الذي ا�ستجاب له عدد من الن�شطاء مع ت�صاعد العنف نحو م�ستويات غري م�سبوقة،
وب�شكل تدريجي ،حمققني جزئيا غاية النظام الذي كان ي�س ّهل يف بداية الثورة احل�صول على ال�سالح عرب غ�ض النظر عن التهريب
عرب املراكز احلدودية �أو ترك ال�سالح يف مناطق قريبة من التظاهرات �أحيانا.
(�)2إن �أغلب الن�شطاء ال�سوريني/ات مل يكن لديهم �أ ّية جتربة �سابقة يف احلراك ال�سلمي املدين ،فهم تع ّلموا التنظيم والتنفيذ والتخطيط
يف ظل الثورة م�ستلهمني/ات جتارب م�صر وتون�س حينا ومبدعني/ات �أ�ساليب جديدة تخرج من رحم �صراعهم/ن اليومي مع النظام
حينا .وهنا ميكن القول �أنه رغم كل ما �أبدع ال�شباب ال�سوري من �أدوات احتجاج ،ف�إنه كانت تنق�صهم اخلربة و�آليات احلماية والأمن
يف مواجهة نظام �شر�س ،وهو ما �أكده الكثري من الن�شطاء يف ور�شات النقا�ش ،ما �أدى لوقوع الق�سم الأكرب منهم يف قب�ضة النظام
�أو انك�شاف بع�ضهم ،ف�أ�صبحوا مطلوبني/ات مما ا�ضطرهم للخروج من البلد ،ليبد�أ ا�ستنزاف اجليل الأول والثاين من الن�شطاء
املدنيني على الأقل خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل ،وهو ما �سيفقد احلراك �أحد عوامل قوته الحقا.
()3رغم �أن ثورات الربيع العربي كانت عام ًال م�ساعد ًا لثورة ال�سوريني/ات ،من خالل �إثمار �إ�سقاطاتها يف الداخل ال�سوري ،ف�إنها من
جهة �أخرى قدمت بع�ض الوهم جليل الن�شطاء الذي ر�أى تهاوي مبارك وبن علي خالل �أيام ،ف�أ�صبح احلراك �أ�سري وهمني:
فتم الت�صرف على هذا الأ�سا�س دون قدرة على تقييم �إمكانياتهم/ن على حتقيق هذا ال�شعار،
الأول� :إ�سقاط النظام خالل فرتة ق�صرية ّ
وا�ست�شراف ما تخبئه الأيام القادمة يف حال طال �أمد ال�صراع كما ح�صل.
املتغيات واخل�صو�صيات
الثاين :ت ّوهم امتالكهم/ن للقدرة على �إ�سقاط النظام يف �ضوء قراءتهم/ن للربيع العربي ،دون القدرة على فهم ّ
التي حتكم كل ثورة على حدة ،خا�صة فيما يتعلق بال�شق الإقليمي الدويل واجليو�سيا�سي .ولذا حني مل ي�سقط نظام دم�شق خالل �أ�شهر
ولي�س �أيام ،بد�أ الي�أ�س يطل بر�أ�سه ،مما �أحدث �أوىل الفراغات التي �ستت ّو�سع الحقا يف جوف احلراك ال�سلمي خا�صة �أن النموذج الليبي
املعتمد على التدخل اخلارجي بد�أ يطل بر�أ�سه.
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()4مل ينتبه الن�شطاء ال�سوريون/ات حلقائق من نوع �أنه لي�س من ال�ضرورة �أن يحقق �أي حراك هدفه ومبتغاه ،و�أنّ التغيري وفق �آليات
احلراك ال�سلمي املدين ي�أخذ زمن ًا طوي ًال وجوالت مقاومة دائمة وطويلة الأمد بني الن�شطاء وال�سلطات ،فاخل�سارة يف جولة ال تعني
الهزمية املطلقة .ففي و�ضع احلراك ال�سلمي ال�سوري ّمتلك نوع من اليقني ب�أن النظام �ساقط ال حمالة ،وهو ما دفع اجلميع لعدم
و�ضع خطة بديلة للحراك يف حال عدم ال�سقوط ،الأمر الذي �س ّهل عملية الهروب �إىل الأمام حني ا�صطدم اجلميع بحائط عدم
�سقوط النظام ال�سريع ،فكان تبني الع�سكرة ح ًال للبع�ض واالن�سحاب ح ًال للبع�ض الآخر واال�ستمرار باخليار ال�سلمي للبع�ض الثالث،
وهو ما يحيل يف جانب منه �إىل �ضعف خربة الن�شطاء وعدم وجود تراكم يف هذا املجال ،يتيح تغيري ا�سرتاتيجية املواجهة لتفادي
الأ�سو�أ ،دون �أن نغفل واقع العنف ال�شديد الذي مل يرتك خيارات كثرية للن�شطاء يف واقع احلال.
()5لأن عامل الت�أثر بثورات اخلارج كان عام ًال هام ًا ،ف�إن الثورة الليبية التي جنحت نحو طلب التدخل الع�سكري والت�س ّلح� ،أ�صبحت
ت�شكل عامل �إغراء لدى البع�ض ،مما جعل الرباعية التي حتدثنا عنها �سابقا ( خارج ،مدين� ،أهلي ،اقت�صادي) تتعر�ض ل�شرخ يف
�أحد �أعمدتها باجتاه �إق�صاء املدين الراف�ض لل�سالح ،بالتوازي مع ق�سم مدين بد�أ يجنح نحو ال�سالح ج ّراء �أن �إميانه الأول بال�سلمية
مل يكن نتاج وعي وخيار حقيقي بقدر ما هو ت�أثر بثورتي م�صر وتون�س ،دون �أن نن�سى �أن ثمة ق�سم ًا ا�ستمر باخليار ال�سلمي وال يزال.
()6انخفا�ض عتبة النقد نحو احلراك يف تلك املرحلة ،حيث ظهر نوع من التقدي�س �أحيانا للثورة وال�سلمية ،مع رف�ض مطلق من ق�سم
من الن�شطاء االعرتاف بوجود لأي �شعارات دينية �أو طائفية �أو وجود تخريب ،معتربين/ات �أنها من كذب النظام .وترافق الأمر مع
التغطية على العنف الذي مت ّثل ببع�ض احلاالت مثل �إحراق بوابة الق�صر العديل وك�سر زجاج امل�شفى الوطني يف درعا يف � 20آذار
و�إطالق النار على عنا�صر الأمن واجلي�ش يف بع�ض احلاالت كرد فعل على عنف النظام ،مع الت�سرت على �أوىل حاالت ظهور ال�سالح
ونفي وجوده �آنذاك.
ولكن مع التق ّدم التدريجي وخربة النظام بد�أت ال�شكوك تتعاىل ،علما �أنّ الت�سرت و عدم النقد واالعرتاف املبكر بالأخطاء جعل ال�شرخ
يزداد بني املواالة واملعار�ضة ،وبني احلراك و�أهل املعار�ضة �أنف�سهم والفئات ال�صامتة الذين ر�ؤوا هذه الأخطاء ولي�س ب�إمكانهم نكرانها.
(�)7إن عدم قدرة املجتمع ال�سوري واملعار�ضة على م�أ�س�سة املجتمع املدين ال�سوري وجتذيره بني فرتتي ربيع دم�شق عام  2000وتاريخ
اندالع االنتفا�ضة ال�سورية (� ،)2011سي�ؤدي �إىل عدم قدرة احلراك على ترميم خ�سائره جراء فقدانه احلا�ضنة ( املجتمع املدين)،
�إذ رغم �أن النمو املدين الذي ح�صل بني هذين العامني كان عام ًال �أ�سا�سيا ومقدمة �أ�سا�سية ملا ح�صل� ،إال �أنه بذات الوقت مل ي�صل
�إىل درجة ت�ش ّكل جمتمع مدين حقيقي مب�ؤ�س�سات حقيقية� ،إذ كان رافد ًا على �صعيد الأفكار والأمل والقدوة �أكرث منه رافد ًا فاع ًال
على الأر�ض.
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إيجابيات الحراك المدني السلمي كما يراها النشطاء
حتتل املرحلة ال�سلمية من الثورة ال�سورية خا�صة ،واحلراك املدين ال�سلمي عموم ًا ،مكانة كبرية يف عقول و�أفئدة الن�شطاء ال�سوريني/ات
الذين ا�ستعادوا تلك الفرتة بحنني كبري خالل ور�شات النقا�ش واللقاءات الفردية .وهذا �أمر مفهوم جدا ،فهي بداية ثورتهم وطريقهم
الأول يف درب احلرية ،وهي املرحلة التي ك�سروا فيها حاجز اخلوف و�آمنوا مبا يفعلون وال يزالون .وهي املرحلة التي ق ّدموا بها �أنف�سهم
للعامل بطريقة ح�ضارية ،معتربين/ات �أنّ احلراك ال�سلمي الذي يعملون اليوم على �إبقائه ح ّيا وم�ستمر ًا رغم كل ال�صعوبات كان �سفريهم
غي فيهم الكثري وفتح لهم �آفاق ًا جديدة.
�إىل العامل والوجه احل�ضاري لثورتهم� ،إ�ضافة �إىل �أنه ّ
وعليه ،ف�إننا هنا� ،سنعدد �إيجابيات احلراك كما ر�آها الن�شطاء ،بعد �ضبطها �ضمن عناوين حمددة:

� -1سطوع الوطنية ال�سورية وتقدّمها على االنتماءات املاقبل وطنية والطبقية:
�شعر ال�سوريون/ات وهم يخو�ضون حراكهم �أنهم يف مركب واحد �ضد امل�ستبد ،فرتاجعت احل�سا�سيات بني املحافظات ل�صالح البعد
الوطني وتراجعت الطبقية والطائفية واملناطقية والأحادية ل�صالح ثقافة التنوع والوطنية واالنتماء اجلماعي ،حيث يقول �أحد الن�شطاء
«�أعظم �شيء يف احلراك ال�سلمي ب�أنه جعل كل واحد فينا يح�س ب�أنه �سوري ،و�أح�س�سنا ب�أنّ �أي مكان نذهب �إليه كي نقوم مبظاهرات �أو
ن�شاطات حراك �سلمي هو مكاننا ،وننتمي �إليه ول�سنا غريبني .كان يكفي �أن نحمل نف�س النف�س الثوري ،وك�أننا عائلة واحدة ا�سمها الثورة
ال�سورية» ،لنكون بذلك �أمام ك�سر لإرادة النظام الذي عمل طيلة عقود طويلة على احتكار الوطنية و�إدارتها بطريقة متنع تالقي ال�سوريني/
ات واجتماعهم.
وقال نا�شط �آخر�« :أ�صبحنا ندرك كم نحب بع�ضنا البع�ض ،وتوحدنا �أديانا و قوميات على عك�س ما كان النظام يبث من �إ�شاعات وحتري�ض
على الطائفية ،حيث قمنا مبظاهرات م�شرتكة ،كان هناك قنوات توا�صل بني الن�شطاء من خمتلف املحافظات ،و �أجمل ما كان هو اتفاق
جميع ال�سوريني/ات على ا�سم واحد للجمعة ،وك�أن احلراك ال�سلمي �ضخ روح جديدة يف ال�شعب ال�سوري» ،وهو ما يبني قدرة احلراك
ال�سلمي على ك�سر حالة الطائفية التي عمل النظام على تفجريها منذ البدايات ،وقال ثالث« :الت�ضامن بني جميع املحافظات وك�أن وجعنا
واحد و �أملنا واحد ،زاد وعي ال�شباب وحتملنا م�س�ؤوليات كبرية ،وانعدمت الفروق فال فرق بني دكتور وعامل يف املظاهرة فالكل ثائر» ،وهو
ما ي�شري �إىل جتاوز م�س�ألة االنق�سام الطبقي.

 -2تع ّرف ال�سوريني/ات على جمتمعهم وثقافاتهم واختالفاتهم:
�ساهم احلراك املدين ال�سلمي يف تالقي ال�سوريني/ات مبجمل اختالفاتهم و�ألوانهم وعقائدهم وطرق تفكريهم املختلفة ،ليتم التعاطي
مع هذا التنوع بانفتاح وتق ّبل �ضمن وطنية �سورية جتمع كل هذا االختالف وحتتويه� ،إذ يقول �أحد الن�شطاء�« :أح�س�سنا ببع�ض �أكرث وخرج
كل منا بعفويته وعلى طبيعته..كنا نخجل من لهجاتنا ،الآن كل منا يتحدث بلهجته وبكل فخر وراحة� ،أي �أن ال�سوري زاد تقبله لل�سوري،
فلم نكن نعرف �شيء عن بع�ضنا ،مل نكن نعرف �أين تقع داعل و�أين اخلالدية...اكت�شفنا بلدنا وك�أننا قمنا بجولة فيها ،ما ع�شناه هو �شيء
رائع جدا على الرغم من الثمن الكبري الذي دفعناه� ،إال �أننا غري نادمني �أبدا».

 -3تعزيز الثقة بالنف�س والقدرة على الفعل لدى ال�سوريني/ات:
عمل النظام طيلة عقود طويلة ،على ن�شر ثقافة اخلنوع والفردية واالنعزال عن ال�ش�أن العام ،ليمنع ال�سوريني/ات من جمرد التفكري
ب�أنهم قادرون/ات على القيام مببادرات خالقة ومبدعة ،لكي ال ي�سمح لهم بابتكار مواطن قوتهم .وهنا جاءت الثورة ال�سورية بحراكها
الذي خا�ضه ال�شباب لتعيد لهم ما فقدوه� ،إذ اكت�شفوا خالل حراكهم ون�شاطهم �أنهم قادرون/ات على القيام ب�أعمال مدنية واجتماعية
و�سيا�سية خالقة ،واالتفاق على ر�أي واحد �أو �آلية عمل واحدة ،بعد �أن كان اال�ستبداد �أفقدهم تلك الثقة ب�أنف�سهم� ،إذ يقول �أحد الن�شطاء:
«عندما كنا نخرج يف املظاهرات مل نكن نخرج ك�أ�شخا�ص بل كنا نرى �أننا يد واحدة وما يح�صل للآخرين فليح�صل يل ال م�شكلة ،و�أثبتنا
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من خالل احلراك ال�سلمي �أننا �شعب عظيم قرر مواجهة �أعتى �أنواع الأنظمة» ،ويقول ثان« :احلراك ال�سلمي �أظهر قدرتنا على التنظيم
حتى لو مل يكن على درجة عالية و�أك�سب عالقاتنا �صفه الثقة ،وبالتايل نتجت جتمعات جتاوزنا فيها حاجز اخلوف ،و�أدى �إىل �إنتاجات
�إبداعية بع�ضها ما زال م�ستمرا مثل املجالت الثورية �أي �أننا انتقلنا من اخلوف من جمرد التفكري �إىل �إنتاج وفعل م�ستمر».

 -4القدرة على خماطبة العامل وتقدمي الذات وجذب انتباه الإعالم العاملي:
تعمد الأنظمة الدكتاتورية ومنها ال�سوري ،دوما �إىل عزل �شعوبها عن العامل ،ملنعه من االطالع على جتارب ال�شعوب وخربتها من جهة،
ومنع رياح احلرية من الت�سرب للداخل من جهة ثانية ،الأمر الذي خلق حالة ق�صور لدى ال�سوريني/ات يف مواجهة العامل وتقدمي ق�ضاياهم
التي بقيت مغيبة عن �ساحة الفعل والر�أي العام العامليني� ،إىل �أن جاءت الثورة ال�سورية ،التي متكنت من خالل حراكها املدين ال�سلمي
من خماطبة العامل� ،إذ متكن ال�سوريني/ات من خالل حراكهم هذا من ا�ستعادة توا�صلهم مع العامل وتعزيزه يوما بعد يوم� ،إذ يقول �أحد
الن�شطاء« :من �إيجابيات احلراك ال�سلمي يف �سوريا لفت وتغيري الر�أي العاملي العام جتاه ال�شعب ال�سوري ،فاحلراك ال�سلمي هو الوحيد
القادر على ذلك» ،يف حني يقول �آخر� « :أدى احلراك ال�سلمي يف �سوريا �إىل خلق ر�أي عام عاملي م�ؤيد لهذا احلراك� ،»..إ�ضافة �إىل كون
الأمر كان بوابة النخراط ال�سوريني/ات يف التعاطي مع امل�ؤ�س�سات الدولية من خالل �سعيهم لـ «تطور الأدوات يف جماالت مهمة مثل
الإعالم ،التكنولوجيا ،التوا�صل والدعم النف�سي ،كتابة امل�شاريع ،الت�أ�سي�س ملجموعة �أو منظمة» كما يقول �أحد الن�شطاء ،و»وجود فر�ص
للتمويل والتعرف على جهات مانحة» كما يقول �آخر.
ومن جهة �أخرى ،فمنذ و�صول النظام �إىل ال�سلطة ،عمل على تطويع الإعالم و�إعادة ت�شكيله على مقا�سه دون �أن يكتفي بذلك ،بل منع
مرا�سلي ال�صحف الأجانب من حرية العمل يف �سوريا ،ومنع تداول ال�صحف ومرا�سلة ال�سوريني/ات لها ،الأمر الذي جعل ما يح�صل
يف �سوريا مغ ّيبا عن و�سائل الإعالم� ،إىل �أن جاءت الثورة بحراكها لتجذب هذا الإعالم� .إذ يقول �أحد الن�شطاء« :حتى بعد �أن حت ّولت
(الثورة) �إىل (ثورة) م�سلحة فهناك الكثري من ال�صحفيني/ات الأجانب يحاولون نقل �صورة الواقع والن�شاطات ال�سلمية التي نقوم بها،
لتغيري ال�صورة النمطية التي انت�شرت يف العامل بعد الت�سليح ب�أن ما يحدث يف �سوريا هو حرب بني القاعدة و النظام».

� -5أظهر �إبداعات ال�سوريني/ات وابتكاراتهم ،وقدّم وجه ح�ضاري لهم ولثورتهم:
متكن احلراك املدين ال�سلمي من �إظهار قدرة ال�سوريني/ات على الإبداع واالبتكار للتعبري عن �أهدافهم و�آراءهم من جهة ،وللتحايل على
عبت
قمع ال�سلطة و�إظهار ه�شا�شة قوتها من جهة ثانية ،وملواجهة ال�سلطات اجلديدة التي حاولت وراثة اال�ستبداد من جهة �أخرى ،وقد ّ
�إحدى النا�شطات عن الأمر بالقول« :لقد �أثبتنا قدرتنا على االبتكار و الإبداع ،حتى نحن مل نكن ندري �أننا منلك هذه القدرة».
هنا كانت التظاهرات واالعت�صامات والالفتات التي حت�ض على الوحدة الوطنية وترف�ض الطائفية ،والغرافيتي وتلوين البحرات وكتابة
ال�شعارات على اجلدران والدعوة للإ�ضرابات ..هي غي�ض من في�ض الأن�شطة املدنية ال�سلمية التي قام بها ال�سوريون/ات للتعبري عن
�أهدافهم باحلرية والكرامة و�سعيهم لإ�سقاط نظام اال�ستبداد ،يف حني تعترب �أن�شطة من نوع ا�ستخدام احلمام الزاجل لريمي من�شورات
احلرية ورمي الكرات املمهورة بعبارات احلرية وال�سبيكرات التي تغني �أغاين احلرية و�أخرى �ضد الدكتاتورية يف الأماكن العامة نوعا من
الأن�شطة التي ابتكرها ال�سوريون/ات للتحايل على �سلطة القمع التي تزايدت ،متع ّلمني من التجربة التي دفعتهم نحو االبتكار ،مثل «توجيه
الليزر على ق�صر الرئي�س والتي تعني �أننا قادرون/ات �سلميا على الو�صول �إليك و�إ�سقاط نظامك» ،كما تقول �إحدى النا�شطات.
ومل ت�سلم القوى التي حاولت وراثة اال�ستبداد من ابتكارات الن�شطاء� ،إذ �أقدموا يف «عيد ر�أ�س ال�سنة على �إ�شعال الألعاب النارية يف
الرقة ،وقطعنا بع�ض الطرق ب�شجر ال�سرو ،وهذا بالن�سبة لداع�ش كفر وحرام ،ولك ّننا فعلنا ذلك لنظهر رف�ضنا و اختالفنا عنهم» كما
يقول نا�شط من الرقة.

 -6الدميقراطية ك�شعار وممار�سة:

حت ّولت الدميقراطية من �شعار �إىل ممار�سة ،خالل قيام ال�سوريني/ات بحراكهم املدين ال�سلمي ،ففي الوقت الذي رفعوها �شعار ًا لهم،
كانت ممار�ستهم وطريقة �إدارة خالفاتهم ،وتوزيعهم العمل فيما بينهم ،واعرتافهم باخلط�أ حني ح�صوله ،ت�ؤكد �سعيهم خللق ثقافة
دميقراطية جديدة ،تكن�س ثقافة اال�ستبداد ،معتربين �أنّ املمار�سة هي من يعزّز الفكر ويط ّوره� ،إذ يقول �أحد الن�شطاء« :كنا نفكر بكل
�سوريا والعامل عند كتابة كل الفتة :كيف �سيفهمونها؟ وهل يجب �أن نقول ذلك �أم ال؟ كنا نخطط معا وكنا دميقراطيني مع بع�ض ال �أحد
يفر�ض ر�أيه كنا نت�شاور حتى ن�صل التفاق».
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 -7التعايل على اجلراح و�ضبط النف�س عن الأذى وعدم الرد على العنف بعنف م�ضاد:
�أدرك الن�شطاء مبكر ًا �أن النظام يدفعهم للخروج عن طورهم للرد على عنفه و�إجرامه بعنف مماثل كي ي�سهل جترميهم� ،أو جلرهم نحو
امل�ستنقع الطائفي ،فعملوا على �ضبط �أنف�سهم والع�ض على اجلراح يف �سبيل امل�صلحة الوطنية العليا ،والتغا�ضي عن رد العنف مبثله على
عنا�صر النظام وجنوده والعاملني معه يف �آلة قمعه� ،إذ قال �أحد الن�شطاء« :كنا �أحيانا نتعر�ض لل�ضرب والتهديد ويف كثري من الأحيان
كان ب�إمكاننا �أن ن�ضرب ال�شبيحة ونهددهم لكننا مل نفعل وكان ذلك ي�شعرنا بالقوة والكربياء  ..كنا ن�ضحك عندما نتحدث عن ال�ضرب
والإهانة اللذين تعر�ضنا لهم .كنا �أنبياء» .حتى هنا ابتكر الن�شطاء �أدوات جديدة متنع عنهم �أذى ه�ؤالء دون �أن ي�ضطروا ال�ستخدام
العنف� ،إذ قال �أحد الن�شطاء من الرقة� ،أنهم يف بدايات الثورة �أقدموا على دهن «باب ال�شخ�ص املعروف بت�شبيحه باللون الأبي�ض� ،أو
ن�ضع قطعه بي�ضاء ال ل�شيء و ال يحدث �شيء لهذا ال�شخ�ص� .إمنا فقط لإعالمه ب�أننا نعرف ب�أنه �شبيح .ونتيجة هذا التكتيك تراجع معظم
ال�شبيحة ،و مل يبق �أحد ي�شبح ب�شكل علني ،مما ا�ضطر النظام جللب نا�س من الريف و �إعطائهم نقود كي يقوموا بهذا الدور الت�شبيحي»،
بل و�صل الأمر يف البدايات حد قدرة الن�شطاء ال�سلميون/ات على فر�ض �إرادتهم على حاملي ال�سالح واملن�شقني عن اجلي�ش� ،إذ قال �أحد
الن�شطاء« :يف تلك الفرتة كانت الكلمة للن�شطاء ال�سلميني فحتى الذين ان�شقوا من اجلي�ش كانوا ي�أتون الينا وي�س�ألوننا ماذا يجب �أن يفعلوا
وكنا نخربهم ب�أن ال�سالح ممنوع حتى ولو كان �سكني �صغرية �أو ع�صا وكانوا يلتزمون».

 -8ك�سر حاجز اخلوف وتغيري مفاهيم املجتمع ب�شكل تدريجي:
�أجمل ما يف احلراك �أنه ك�سر حاجز اخلوف لدى ال�سوريني/ات الذي عمل النظام على بنائه و�إعالء �أ�سواره طيلة عقود� ،إذ قال �أحد
الن�شطاء« :انتقلنا من اخلوف من جمرد التفكري �إىل �إنتاج و فعل م�ستمر»� ،إذ كانت املرحلة الالحقة لك�سر حاجز اخلوف دفع املجتمع
هو الآخر لتجاوز جدرانه الالمرئية ،وامل�شاركة ب�شكل تدريجي يف حركة االحتجاجات ،وهو �أمر جاء بفعل عمل الن�شطاء على ن�شر الوعي
ب�آليات النظام وجرائمه و�أدوات قمعه و�سرقاته وف�ساده وو�ضع ال�سجون لديه وغريها من االنتهاكات التي جرت طيلة عقود ،مما حفز
املجتمع للنهو�ض وامل�شاركة واملطالبة بحقوقه ،وهو ما جتلى عمليا من خالل تزايد �أعداد املتظاهرين/ات يوما بعد يوم� ،إذ يقول �أحد
الن�شطاء �أن «احلراك ال�سلمي ع ّرف النا�س �أكرث على قدرتهم على املطالبة بحقوقهم ب�شكل عام» ،ذاكر ًا مثال من مدينة الزبداين حيث
«كانت تخرج مظاهرات كبرية و كان الأمن يتعامل معها بعنف و بال�سالح احلي ،فق ّرر يف �إحدى املرات �أحد ال�شيوخ �أن مينع الفتيات
والن�ساء من امل�شاركة يف هذه املظاهرات بحجة اخلوف عليهن ،فقامت جمموعة من الن�ساء يف �أحد الأيام بالوقوف يف ال�شارع املقابل
للمظاهرة وبد�أن بالهتاف لب�شار الأ�سد ،مبعنى �إنكم �إذا كنتم ال تريدون احت�ضاننا فنحن �سننحاز �إىل الفريق الآخر .طبعا الهتافات مل
تكن نابعة عن قناعة �إمنا هي ر�سالة ب�أ ّننا الآن قادرات على االختيار وامل�شاركة والقرار ونحن جزء مهم من هذا التغيري واحلراك» ،الأمر
الذي يعني �أن املجتمع ك�سر حواجز خوفه لي�س من النظام فح�سب ،بل من ال�سلطات االجتماعية ال�سائدة �أي�ضا.

 -9عودة ال�سيا�سة �إىل املجتمع:
حني وافقت �أغلب الأحزاب ال�سيا�سية يف �سوريا يف �سبعينات القرن املا�ضي على عدم العمل يف اجلامعات واملدار�س واجلي�ش التي تركتها
حلزب البعث ،كانت بذلك ت ّوقع على قرار نهاية احلياة ال�سيا�سية يف �سوريا التي �أغلقها النظام فعليا بعد �أحداث الثمانيات ،حموال �سوريا
�إىل �صحراء قاحلة� ،إىل �أن بد�أ احلراك املدين ال�سوري الذي �أعاد قراءة التاريخ ال�سوري و�إعادة ال�سيا�سة �إىل املجتمع� ،إذ قال �أحد
الن�شطاء« :ظهر تعامل معني مع املا�ضي ،وانتقلنا من جهل وعدم معرفة ما ح�صل يف �سوريا يف املا�ضي القريب �إىل احلديث عن كل ما
حدث مثل �أحداث حماه و الأكراد ،ومت �إخراجها بالأغاين والهتافات والإعالم» ،ولعل ت�ض ّمن العديد من الأغاين وال�شعارات املرفوعة يف
التظاهرات ما يحيل �إىل هذا املا�ضي يثبت ذلك ،مثل �شعار «يا حماه �ساحمينا».

 -10ك�سر احتكار الدولة للمجال العام:
عمدت ال�سلطة ال�سورية طيلة عقود على ربط املوافقة على �أي عمل مهما كان متوا�ضعا مبوافقة �أمنية ال ت�أتي يف �أغلب الأحيان ،بغية �ضبط
املجتمع من خالل الأجهزة الأمنية التي احتكرت كل �شيء يف �سوريا ،فجاء احلراك املدين ال�سلمي ليك�سر �آلية ال�سلطة تلك ،حيث قالت
�إحدى النا�شطات �أنّ «احلراك ال�سلمي الذي ح�صل يف بدايات الثورة �سحب زمام املبادرة من م�ؤ�س�سات الدولة والنظام وو�ضعها يف يد
ال�شعب» .ولعلنا نتذكر هنا كيف �سخر الن�شطاء من قانون التظاهر و�إ�صالحات ال�سلطة التي دعتهم للح�صول على موافقات للتظاهر من
وزارة الداخلية ،فكان �أن وا�صلوا تظاهرهم غري عابئني/ات بها ،ليرتافق الأمر مع قيام العديد من الن�شطاء بالعودة�،إىل التظاهر بعد
توقيعهم حتت ال�ضغط تعهدات خطية بعدم التظاهر.
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العوامل الخارجية الضاغطة سلبا على الحراك المدني
ارت�أينا قبل �أن ن�س ّلط ال�ضوء على ال�صعوبات التي واجهت احلراك املدين كما يراها الن�شطاء� ،أن ن�س ّلط ال�ضوء على العوامل اخلارجية
التي �أحاطت بهذا احلراك ،وكان لها دور ًا بارز ًا يف دفع احلراك نحو ارتكاب �أخطاء دون �أن يكون لهم دور بها ،مبعنى عدم قدرتهم على
وقفها لأنها خارجة عن �إرادتهم وغري قادرين/ات على الت�أثري بها ،ومن ثم ن�سلط ال�ضوء على الأخطاء الناجمة من بنية احلراك نف�سه،
منطلقني من كون العامل الداخلي هو الأهم ،لأنه مهما بلغت قوة العوامل اخلارجية ال ميكنها �أن ت�ؤثر �إال من موقع الداخل نف�سه ،الأمر
الذي يجعلنا نقر�أ حتى العوامل اخلارجية بداللة الداخل� ،أي مدى ا�ستجابة الن�شطاء لأفعال اخلارج ،و�أ�سباب ذلك� ،أكرث من كونها عوامل
م�ستقلة �أو منف�صلة وم�ؤثرة يف الداخل بذاتها ولذاتها.

 -1عنف النظام:
ال �شك �أن عنف النظام والطريقة القمعية التي واجه بها املحتجون/ات ال�سلميون/ات لعبت دور ًا بارز ًا يف �إ�ضعاف احلراك ال�سلمي
وتراجعه� ،سواء من حيث القتل املبا�شر كما ح�صل يف �إطالق النار على التظاهرات �أو االعتقال �أو ت�صفية الن�شطاء يف املعتقالت ،الأمر
الذي دفع الكثري منهم للهرب �أو التواري عن الأنظار حفاظا على �أرواحهم ،ما �أدى يف نهاية املطاف لأن تتف ّرغ ال�ساحة تدريجي ًا من
الن�شطاء ل�صالح تق ّدم �آخرين مل يتمكنوا من �ضبط �شوارعهم ،لعدم امتالكهم الوعي املدين فكانوا �أكرث متاهي ًا مع الدعوات حلمل
ال�سالح دفاعا عن النف�س ،بل كانوا م�ساهمني/ات فيه �أحيانا ،ولتبد�أ الع�سكرة وت�صبح بدورها �أحد الأ�سباب التي �أدت لرتاجع احلراك
بدل من �أن تكون حال كما ت ّوهم الن�شطاء ،دون �أن نن�سى بطبيعة احلال الأدوار الأخرى التي �أداها النظام من خالل �إ�شاعاته و�سعيه
ل�ضرب املكونات الطائفية ببع�ضها البع�ض و�شيطنة احلراك ال�سلمي عرب �إظهاره �أنه �سلفي �إ�سالمي م�ستفيدا من خروج التظاهرات
من اجلوامع وبع�ض ال�شعارات التي رفعت هنا وهناك وبع�ض املطالب املق ّدمة من قبل بع�ض املتظاهرين/ات ،كمو�ضوع �إعادة املدر�سات
املنقبات و بناء مدار�س �شرعية وف�صل الذكور عن الإناث.

 -2الع�سكرة وما �سببته من انق�سام:
جنوح الثورة ال�سورية نحو الع�سكرة كان له دور بالغ يف �إ�ضعاف احلراك ال�سلمي ،خا�صة بعد �أن مت االنتقال من فكرة �أن ال�سالح «حلماية
التظاهرات» من ر�صا�ص النظام �إىل فكرة «التحرير» التي �أ�سقطت على الداخل ال�سوري بفعل النموذج الليبي وتوجهات املعار�ضة
اخلارجية والدول الإقليمية والدولية.
ال�سالح الذي �أريد له �أن يكون م�ساعدا للحراك حت ّول مع الزمن �إىل عامل معرقل ،لعدم امتالك امل�سلحني الوعي املدين الالزم وعدم
�إميانهم باحلراك �أ�صال ،مرتافقا مع ا�ستعجال الن�شطاء املدنيني الرتحيب بال�سالح و «اجلي�ش احلر» بفعل الوهم امل�سقط عليهم ب�أن
«التحرير» قاب قو�سني �أو �أدنى ،لتبد�أ املعارك يف نهاية املطاف تفر�ض �إيقاعها اليومي ،وتتح ّول �ساحات التظاهر �إىل �ساحات حرب،
ا�ستغلها النظام ل�ضرب البيئات احلا�ضنة للتظاهر �أوال ،ولتحويل احلياة يف تلك املناطق �إىل جحيم ،الأمر الذي �أدى �إىل خلق �شروخ
بني الن�شطاء وامل�سلحني من جهة ،والن�شطاء والبيئات االجتماعية احلا�ضنة من جهة ،وتلك البيئات وامل�سلحني من جهة �أخرى� ،إ�ضافة
�إىل �ضيق �صدر الكثري من امل�سلحني بالنقد الذي يقدمه الن�شطاء املدنيون ،الأمر الذي �أدى يف نهاية املطاف �إىل تراجع احلراك ال�سلمي
واقت�صاره على منا�سبات معينة �أو يف نقاط معزولة ومبعرثة ،واجتاه بع�ضه نحو العمل الإغاثي .كما لعب ال�سالح دورا يف ت�صعيب عملية
التوا�صل بني الن�شطاء على امل�ستوى ال�سوري العام ،فبات وك�أن كل منطقة تتظاهر �أو تنظم حراكها لوحدها ،وبد�أ الأمر يتجه نحو عزل
مناطق احلراك عن بع�ضها البع�ض بعد �أن كان ثمة خيط عام ي�صلها على م�ستوى �سوريا ولو باحلد الأدنى ،مب�ساعدة عوامل �أخرى جانبية
ولدت من قلب ال�صراع و�أالعيب النظام مثل انقطاع الكهرباء واملاء واالت�صاالت والأنرتنت.
بالتوازي مع الع�سكرة �ساهم موقف الن�شطاء غري امل ّوحد من مو�ضوع ال�سالح يف �إ�ضعاف احلراك ال�سلمي من حيث كونه �أدى �إىل خلق �أول
�شرخ كبري داخل احلراك ال�سلمي ،ال يزال قائما حتى اللحظة ،فانق�سم الن�شطاء �إىل ثالثة �أق�سام لكل منها موقف ،وال يزال الأمر قائما:
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• ق�سم رف�ض الع�سكرة باملطلق و تعامل معها كناجت �سلبي البد من وقفه ومواجهته
• ق�سم اندمج بها كليا مط ّلقا احلراك ال�سلمي ووا�ضعا كل جهوده يف خدمة امل�سلحني
• ق�سم ر�أى �أن الع�سكرة �أ�صبحت �أمر ًا واقع ًا ،وال بد من التعامل معها وفق هذا الأ�سا�س.
ق�سم احلراك وباعد بني مك ّوناته �أ ّدى مع الزمن �إىل �أن جتد الكتلة الأوىل نف�سها معزولة وغري قادرة على العمل
هذا ال�شرخ عدا عن كونه ّ
�إال بحدود �ضيقة لأنها �أ�صبحت عملي ًا مبواجهة النظام وامل�سلحني ،و �أ�صبحت الثانية بعيدة باملطلق عن جو احلراك ال�سلمي املدين ،يف حني
بقيت الثالثة �صامدة حتى الآن ت�ستغل الفراغات النا�شئة هنا وهناك لتقدمي نف�سها وطرح فعالياتها وبراجمها ون�شاطاتها.
�إال �أن �أخطر ما يف الع�سكرة �أنها م ّهدت عملي ًا بالتوازي مع النظام و�أالعيبه ( من خالل �إطالق �سراح املتطرفني الإ�سالميني من �سجونه)
لن�شوء بيئة منا�سبة النت�شار املجموعات املتطرفة ( الن�صرة و داع�ش وغريها) والكتائب ذات البعد الإ�سالمي و جلان احلماية ال�شعبية
الكردية ،الأمر الذي عنى ظهور �سلطات ومراكز قوى تعادي احلراك املدين ال�سلمي ،م�ضافا لها امل�شاكل التي خلقها ال�سالح� ،إذ يقول
�أحد الن�شطاء �أن «عدم التن�سيق بعد حترير منطقة ما بني الهيئة الع�سكرية والهيئات املدنية ،كان يهم�ش دور الهيئات املدنية واجلي�ش احلر
يفر�ض كلمته ب�سبب قوته و حمله لل�سالح».

 -3تط ّرف وكتائب ع�سكرية ذات ت ّوجه �إ�سالمي وقومي:

�أدت الع�سكرة وا�سرتاتيجية النظام �إىل ظهور جبهة الن�صرة وداع�ش (تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام) امل�صنفتني عاملي ًا على
لوائح الإرهاب ،و�إىل ظهور كتائب �إ�سالمية تعلن الدولة الإ�سالمية مبواجهة الدولة املدنية والعلم الإ�سالمي مبواجهة علم اال�ستقالل
الذي اختاره �أغلب الن�شطاء رمزا لهم ،و�إىل ظهور جلان احلماية ال�شعبية الكردية التي فر�ضت م�شروعها يف الإدارة الذاتية يف املناطق
الكردية ،وهي ك ّلها تنظيمات م�سلحة ّ
ومنظمة� .إذ وجد احلراك ال�سلمي نف�سه �أمامها وجها لوجه �إىل جانب النظام ،الأمر الذي �أدى �إىل
�ضعف وتراجع احلراك يف مناطق هيمنة تلك اجلهات مع اختالف درجة الرتاجع بني منطقة و�أخرى ،حيث يكاد يكون معدوم ًا يف مناطق
هيمنة «داع�ش» وقليل جد ًا يف مناطق الن�صرة ومو�سمي يف مناطق الكتائب ذات امل�شروع الإ�سالمي ،وموجود ب�صعوبة يف مناطق اجلي�ش
احلر وجلان احلماية ال�شعبية الكردية.

 -4املال ال�سيا�سي واملنظمات الدولية والتدخل اخلارجي:
مع بدء احلراك ال�سلمي ونتيجة لل�صورة الرائعة وال�صدى الإيجابي الذي قدّمه� ،أقدمت منظمات دولية ودول ذات م�صالح متعددة
ومتناق�ضة على دعم احلراك وا�ستثماره كل من موقعها و�أجندتها ،حيث بد�أت تت�شكل جمموعات عمل ثورية مم ّولة وم�شاريع �إبداعية
و�إعالم بديل وم�ؤ�س�سات جمتمع مدين ،الأمر الذي كان عامل دعم للحراك من حيث كونه وفر عامال ماديا مهما وخربات يحتاجها احلراك
ال�سوري الذي مل يحظ بهذا الأمر من قبل .هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى �ش ّكل عامال �سلبيا من ناحية ت�شجيع هجرة الكوادر نحو اخلارج
ودخول الف�ساد واالهتمام بالعامل املادي والأمان الن�سبي على املخاطرة� ،إ�ضافة �إىل �ضعف �صلة �أغلب هذه املنظمات واملجموعات مع ما
يح�صل يف الداخل وعلى الأر�ض ،وهو الأمر الذي خلق �شرخا ما بني ن�شطاء الداخل واخلارج واملنظمات ،جلهة اعتبار عدد غري قليل من
ن�شطاء الداخل �أن الثاين يتع ّي�ش على ح�سابهم  ،عدا عن كون التدخل اخلارجي املبا�شر ح ّول بع�ض املنظمات �إىل جمرد منظمات �أو ن�شطاء
يغيون انتماءاتهم/ن بح�سب اجلهة التي تدفع �أكرث وبالتايل يتبنى �أجندة هذه
«حتت الطلب» �إذ قال �أحد الن�شطاء� ،أنّ «بع�ض الن�شطاء ّ
اجلهة ،ويخرج خطابات وفيديوهات متثل اخلطاب ال�سيا�سي للجهة التي يعملون معها ،حتى لو مل تتوافق مع مبادئهم/ن الأ�سا�سية».
وهو ما �أدى �إىل ت�شويه �صورة احلراك والعمل املدين عموما ،عرب جعله ي�صب يف خدمة اخلارج �أكرث مما ي�صب يف خدمة الداخل ،مما
جعل احلراك يقف مبواجهة لي�س النظام فح�سب ،بل كل تلك اجلهات التي ترف�ض التدخل اخلارجي والكتائب الإ�سالمية التي ت�شعر �أن
الغرب ي�ستهدفها ،وترى يف الن�شطاء املدنيني/ات جمرد ا�ستطاالت لهذا الغرب.

� -5أداء املعار�ضة ال�سورية:
انعك�س و�ضع املعار�ضة ال�سورية ال�سيئ والرديء وغري املنظم واملنق�سم على ذاته على احلراك املدين ،حيث �ساهم بطريقة غري مبا�شرة
يف عرقلة احلراك وت�شتتيه ،حيث �سنالحظ �أن احلراك كان يتقدم ّ
ويتطور يوما بعد يوم قبل �أن ت�أتلف املعار�ضة ال�سورية يف ت�شكيالت
�سيا�سية ليتابع تط ّوره بعد ت�شكلها نحو حد معني ،وليبد�أ عملية الرتاجع مع �سعي هذه الت�شكيالت لال�ستحواذ على احلراك والنطق با�سمه
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كممثلة له ،بغية ك�سب ال�شرعية ال�سيا�سية ،حيث كان كل ت�شكيل �سيا�سي ي�سعى لإبراز عدد التن�سيقيات املن�ضوية يف �إطاره لإعطاء �صورة
عن نف�سه �أنه ميثل هذا احلراك.
وكان للأهداف املطروحة دور �أي�ضا يف تق�سيم احلراك ،حيث رفعت هيئة التن�سيق الوطنية �شعار «تغيري النظام» يف حني رفع املجل�س
الوطني ال�سوري �شعار «�إ�سقاط النظام بكافة �أركانه ومرتكزاته» ،وهو الأمر الذي حاكى �آنذاك مزاج �أغلب الن�شطاء الذين مل ير�ضوا
ب�أقل من ذلك دون �أخذ �إمكانيات حتقيق ذلك بعني االعتبار ،ليتزامن الأمر مع تدخل القوى الدولية والإقليمية لدفع احلراك نحو رفع
�شعارات معينة بغية دفع احلركة االحتجاجية يف الطريق الذي تريده� ،إذ قال �أحد الن�شطاء �أن «الت�أخر ب�إفراز قيادة موحدة ترك املجال
لقوى �سورية معار�ضة يف اخلارج لت�سليح الغوغاء بحجة حتمية �إ�سقاط النظام ع�سكري ًا».
ويرى بع�ض الن�شطاء �أن بع�ض �صعوبات الثورة يعود �إىل «عدم حما�سبة املعار�ضة على �أخطائها وعدم مراقبة م�صادر متويلها ،بالإ�ضافة
�إىل �أننا مل ن�ضع خطة ملطالبنا منهم ،مل نتوا�صل معهم ب�شكل مبا�شر .ق ّررنا فقط عدم االعرتاف بهم و ذمهم ،وعر�ض حياتهم ال�شخ�صية
على �صفحات الفي�سبوك ،بدال من حما�سبتهم على �أخطائهم املهنية التي تنعك�س على ال�شعب ال�سوري».

 -6و�سائل الإعالم:
بقدر ما لعبت و�سائل الإعالم الكربى مثل اجلزيرة والعربية دور ًا �إيجابي ًا يف بداية احلراك ،وخا�صة الأ�شهر الأوىل منه� ،شكلت الحق ًا
عام ًال �سلبي ًا عرب �سعيها لال�ستحواذ على احلراك والنطق با�سمه ودفعه نحو م�سارات الأ�سلمة والتطييف والع�سكرة والأجندة التي تتبناها
تلك القنوات .مما �أثر بطريقة غري مبا�شرة على احلراك عرب انق�سام الن�شطاء وجتيري بع�ض الفتاتهم وتقاريرهم لتنا�سب هذه القنوات
التي ت�سرتت على الأخطاء وال�سالح ،خا�صة يف البداية .حيث لعبت و�سائل الإعالم دور ًا فعا ًال يف العمل على ما ي�سميه املفكر نعوم
ت�شوم�سكي «�صناعة العقول» يف �سعي منها لدفع احلراك مبا يحقق �أجندتها بعيد ًا عن �أهداف ال�سوريني/ات .فقد لعبت هذه القنوات دور ًا
بارز ًا يف التغطية على ظهور ال�سالح يف بدايات الثورة ،ومن ثم عملت على التغطية املكثفة لظهوره وللكتائب امل�سلحة الحقا.
وقد حتدث الن�شطاء يف الور�شات عن �أن الإعالم �أ�صبح «�إعالم ًا حربي ًا وعنفي ًا جد ًا ،ال يغطي �إال احلرب ،و بالتايل ال يعك�س الو�ضع
االقت�صادي �أو الإن�ساين �أو املجتمعي».
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الصعوبات التي أعاقت الحراك كما يراها النشطاء
الأخطاء التي و�سمت احلراك ال�سلمي املدين كثرية ومتع ّددة ومت�شعبة ،وذات جذور متن ّوعة .وهو �أمر يبدو مو�ضوعي ًا يف احلالة ال�سورية،
لأنه نتاج طبيعي للو�ضع املعقد الذي وجدت فيه �سوريا على ال�صعيد اجليو�سيا�سي من جهة ،وعلى و�ضع احلراك الذي اندلع يف ظل نظام
كان �أ ّمت ا�ستعداده املطلق ملواجهة االنتفا�ضة بعد اندالع الربيع العربي من جهة ثانية .بالتزامن مع بيئة اجتماعية ه�شة وجمتمع مدين
�ضعيف وحياة �سيا�سية مفقرة ج ّراء مرياث اال�ستبداد العميق ،م�ضاف ًا لذلك بلد يعي�ش على توازنات خارجية ه�شة ترافقت مع تن ّمر �سلطته
على دول اجلوار تاريخي ًا .مما ح ّول البلد �إىل اجلواد التي ينتظر اجلميع �سقوطه لت�صفية ح�سابات قدمية و�إقليمية وجيو�سيا�سية ،خا�صة
�أن ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ذو مرياث ثقيل يف املنطقة ،دون �أن نن�سى �أخطاء الن�شطاء �أنف�سهم التي لعبت دورا يف هذا ال�سياق.
ولكن الأهم مما �سبق �أن الن�شطاء على اختالف �آراءهم وتوجهاتهم و�أهدافهم و�أولوياتهم واعون لهذه الأخطاء وم�ص ّرون على االعرتاف
بها كما ب ّينت جل�سات النقا�ش واللقاءات الفردية واال�ستمارات التي نظمتها م�ؤ�س�سة دولتي .حيث بدا وا�ضح ًا وب�شكل مده�ش هذه القدرة
على االعرتاف باخلط�أ رغم كل جراحهم ،الأمر الذي يبقي باب الأمل مفتوحا .لأن االعرتاف بامل�شكلة والأخطاء جزء من احلل ،وخطوة
�أوىل نحو امل�ستقبل ،دون �أن يكون الطريق �سه ًال �أو مع ّبد ًا بل هو �صعب ووعر ومعقد.

 اخللفية الثقافية للن�شطاء و �ضعف ثقافتهم ب�أ�ساليب الن�ضال ال�سلمي:ت�شري �أغلب �إجابات الن�شطاء يف نقا�شاتهم و�أجوبتهم �إىل عامل �ضعف ثقافتهم وخربتهم بالن�شاط املدين ال�سلمي ،و�أ�ساليبه وتكتيكاته
وكيفية دفعه نحو حتقيق �أهدافه .حيث تقول �إحدى النا�شطات «مل يكن لدى جيلنا و اجليل الذي قبلنا علم و معرفة مبعنى احلراك ال�سلمي
واملجتمع املدين» ،يف حني يقول �آخر �أن «غياب فل�سفة الالعنف عند اجلميع� ،أ�ضعف القدرة على املحاججة مبا يخ�ص �سبب تف�ضيل احلراك
ال�سلمي عن احلراك امل�سلح» .وهو �أمر طبيعي جدا يف ظل نظام اال�ستبداد الذي �أحرق املجتمع املدين ال�سوري كما �شرحنا �سابقا� .إال �أن
امل�سلم به ب�سهولة �إ�سقاطه ال�سريع كما حدث
هذا الأمر كان له مفاعيله ال�سلبية يف نهاية املطاف جلهة عدم تقدير قوة النظام والإميان ّ
يف م�صر وتون�س الأمر الذي يعك�س ق�صور ًا يف مواجهة اخل�صم الذي يريدون �إ�سقاطه� .إذ يقول �أحد الن�شطاء «مل نكن نتوقع �أن نتعر�ض
لكل هذا العنف من قبل النظام ،فلم نت�صور حتى بخيالنا �أن ي�ضربنا باملدافع والدبابات والطريان» ،لي�ضاف لذلك عدم �إميان الن�شطاء
ب�أن الن�ضال ال�سلمي املدين ذو نف�س طويل وال ينتهي بجولة واحدة ،بل البد من تراكم طويل وجتربة تعيد نقد ومراجعة نف�سها با�ستمرار.
�إ�ضافة للعديد من العوامل الأخرى التي �سندر�سها بتف�صيل ،مثل غياب الر�ؤية والتخطيط والتنظيم وعدم و�ضوح الهدف والعمل الفردي
وغ�ض النظر عن الأخطاء .وكذلك غياب النقد والنفور منه و�ضعف االحرتازات الأمنية ،و�سهولة االجنرار نحو املناطقية والطائفية،
وعدم اال�ستماع للطرف املوايل� .إذ يقول �أحد الن�شطاء من داخل �سوريا « :مل ن�ستهدف كل النا�س يف منطقتنا فمنذ البداية �صنفنا املوالني
للنظام وقاطعناهم بدل �أن نتحدث �إليهم ونقنعهم  .كان يهمنا الثوار يف مناطق �سوريا املختلفة �أكرث مما يهمنا جارنا املوايل».

 تعدد وت�شرذم التن�سيقيات وعدم وجود قيادة مركزية:ب�سبب �ضعف الن�شاط املدين ال�سوري تاريخيا وعدم وجود جتربة يتم اال�ستناد عليها ،خلق الن�شطاء ال�سوريون/ات حقيقة جتربتهم
ب�أنف�سهم وتع ّلموا يف ظل الثورة ،وهو ما �أدى �إىل بروز «التن�سيقية» التي �شكلت نوعا من ال�سعي لتنظيم العمل الثوري ،وقد حقق الأمر
جناح ًا على م�ستوى البلدة �أو القرية و�أحيانا املدينة� .إال �أن هذا العمل ّ
املنظم مل يثمر باجتاه �إنتاج قيادة واحدة له تنطق با�سم احلراك
وتفاو�ض با�سمه وت ّوجهه وحتميه من اال�ستقطابات ال�سيا�سية والإعالمية واخلارجية� ،إذ يقول �أحد الن�شطاء �أن اخلط�أ الرئي�سي يكمن بـ
«عدم وجود ر�أ�س تنظيمي يحمل بيده امل�شعل الذي يقود احلراك ومينع انحرافه عن م�سريه».
بل على العك�س من ذلك ذهب الأمر نحو مزيد من التذرر يف بع�ض احلاالت حيث �أ�صبحت البلدة الواحدة حتوي �أكرث من تن�سيقية ،وهو
ما �أفقد احلراك �أحد عنا�صر القوة التي كان يحتاجها ليحمي نف�سه من جهة ،ويتمكن من �إنتاج قيادته املدنية �أو ال�سيا�سية .ولكن هذا
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الأمر ال ينطبق على كل املناطق ،وهو �أمر ي�صعب �ضبطه معرفي ًا ،لأنه يحتاج بحث ًا م�ستق ًال� .إال �أن امل�ؤكد هنا �أن بع�ض التن�سيقيات جنحت
وا�ستمرت بعملها وحت ّولت فيما بعد �إىل جمال�س حملية ولعبت دور ًا �إعالمي ًا مميز ًا ،يف حني �أن بع�ض املناطق �شهدت تكاثر ًا يف عددها،
مما �أ�ضعف فعاليتها.

 عدم وجود �إ�سرتاتيجية متكاملة على املدى البعيد:بفعل الت�أثر بثورات م�صر وتون�س وليبيا جلهة رحيل الأنظمة يف وقت مبكر� ،آمن الن�شطاء ال�سوريون/ات �أن نظامهم �سريحل قريبا ،الأمر
الذي دفعهم للمغامرة غري املح�سوبة النتائج ،دون و�ضع �أ ّية ا�سرتاتيجية ت�أخذ الزمن بعني االعتبار ،وما الذي يجب فعله بحال مل ي�سقط
النظام �سريعا ،وكيف ميكن العمل على تفادي عنفه دون اللجوء لل�سالح� ،إذ قال �أحد الن�شطاء من الداخل ال�سوري « :من �أكرب �أخطائنا
�أننا كنا نتوقع �أن النظام �سي�سقط بعد �أيام �أو �أ�سابيع �أو عدد حمدد من املظاهرات .ا�ستنفذنا مواردنا املالية والب�شرية ب�سرعة لأننا مل
نكن نتوقع �أن يطول الزمن  ..كنا خططنا لذلك لو عرفنا».
هذا احلما�س املفرط امل�ستند �إىل �ضعف التجربة� ،أدى لإهمال اجلانب الأمني ،الذي �أدى بدوره �إىل وقوع العديد من الن�شطاء يف قب�ضة
الأمن جمانا� ،إذ قال �أحدهم « :عند اخلروج ملظاهرة كنا نتفق على الزمان واملكان �إال �أننا مل نكن نو�ضح كيفية الهروب يف حال قدوم
الأمن و بالتايل كان هناك الكثري من املعتقلني/ات و ال�شهداء/ال�شهيدات بنهاية كل مظاهرة»� .إ�ضافة �إىل عدم �أخذ م�سائل الإغاثة بعني
االعتبار على مدى طويل ،وكيفية ت�أمني حاجات النا�س وحاجات الن�شطاء �أنف�سهم �إن طال ال�صراع ،حيث �أدى هذا الأمر يف النهاية لأن
ي�صطدموا بكل ذلك وجها لوجه ،دون �أن يكونوا فكروا بالأمر ،فجاءت حلولهم ارجتالية وم�ؤقتة بدورها� ،أو دفعتهم الختيار طريق النزوح
�أو الهجرة ،هرب ًا من بط�ش ال�سلطة حين ًا �أو بحث ًا عن مورد مادي حين ًا �آخر.
و�أدى هذا الأمر �إىل �إهمال اجلانب ال�سيا�سي و�ضرورة بلورة ر�ؤية �سيا�سية تف�صيلية للحراك ،تعمل على خلق البديل ال�سيا�سي للنظام
تدريجي ًا �أو تطالب به على الأقل ،حيث ظهرت نوع من ر�ؤية �سلبية للعمل ال�سيا�سي ،وهو �أمر ازداد بعد الأداء ال�سيء للمعار�ضة ال�سورية.
عب �أحد الن�شطاء عن الأمر بالقول « :كنا نفكر ب�إ�سقاط النظام فقط ،يف حني كان الإ�سالميون والع�سكر يخططون ملا بعد �إ�سقاط
وقد ّ
النظام  ..كان يجب علينا من البداية �أن نفكر مبا بعد الأ�سد لن�ضع النقاط على احلروف ونعرف من معنا ومن �ضدنا».

 ال�سكوت عن الأخطاء و�ضعف النقد:�أدى ّ
ت�ست الن�شطاء الذين ر�ؤوا الأخطاء �أو عرفوا بها �إىل تراكمها وبالتايل ا�ستع�صاء حلها الحقا� .إذ قال �أحد الن�شطاء من داخل �سوريا« :
كثري من الأ�شخا�ص الذين كانوا �ضد تظاهرنا يف البداية �أ�صبحوا قيادات الآن و�أغلبهم رجال دين وع�سكريني .كان علينا �أن نكون �صارمني
�أكرث يف هذا املو�ضوع .رمبا لو كنا كذلك لبقي الثوار ال�سلميني يقودون احلراك ولكانت النتيجة خمتلفة»� .إ�ضافة �إىل فقدان ثقة النا�س
تدريجيا باحلراك ،خا�صة لأولئك الذين عرفوا بهذه الأخطاء ور�ؤوا الن�شطاء يت�سرتون عليها �أو ينكرون ح�صولها .عدا عن انعكا�س الأمر
�سلب ًا على ن�شطاء �آخرين كانوا يدافعون عن احلراك و�سلميته قبل �أن يكت�شفوا الحق ًا �أنهم كانوا على خط�أ نتيجة ثقتهم بن�شطاء �آخرين،
مما �أوجد عندهم ردة فعل �سلبية.
وي�ضاف لذلك ت�أخر ظهور النقد للثورة وهذه املمار�سات بني �صفوف الن�شطاء� ،إذ يقول �أحد الن�شطاء « :خفنا من النظام فت�أخرنا يف الرد
ثم خفنا من اجلي�ش احلر فت�أخرنا ب�إظهار �أخطائه ثم خفنا من داع�ش و هكذا».

 ت�شتت الهدف:نتيجة غياب اال�سرتاتيجية التي حتدثنا عنها �سابقا ،ظهر نوع من الت�شتت حول الهدف وكيفية حتقيقه ،فبعد �أن كان �شعار «�إ�سقاط
النظام» والو�صول للدولة املدنية هما هدف �أغلب التظاهرات بعد جتاوز مرحلة الإ�صالح والتغيري اللتني و�سمتا �شعارات بداية احلراك،
بد�أنا نرى داخل التظاهرات �شعارات تطالب بالدولة الإ�سالمية و�أعالم غري علم الثورة ،الأمر الذي �أدى فيما �أدى �إىل مزيد من ت�شتيت
احلراك و�ضبابية الر�ؤية ،التي زاد منها ت�شتت الن�شطاء حول �سبل حتقيق �أهدافهم عرب الإ�صرار على ال�سلمية �أو حمل ال�سالح �أو الدمج
بينهما.
وقد عربت �إحدى النا�شطات يف ور�شة بريوت عن هذا الأمر بالقول« :مل يكن هناك اتفاق على معنى الأهداف العامة التي طرحتها الثورة
بني النا�س (حرية ،كرامة ،دولة مدنية) فهناك من كان هدفه االنتقام وهناك من كان يجد احلرية والكرامة يف الدولة الإ�سالمية».
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 خروج الن�شطاء من �سوريا:رغم �أن خروج الن�شطاء من �سوريا جاء لأ�سباب معروفة ( خدمة ع�سكرية ،عمل� ،سبب عائلي ،و�ضع �أمني).
 43نا�شط و نا�شطة هم خارج �سوريا و غري قادرين/ات على العودة اليها:

العدد
6
17
16
2

ال�سنة
2011
2012
2013
2014

�أ�سباب اخلروج من �سوريا
اخلدمة الع�سكرية

العمل

الو�ضع العام

�سبب عائلي
7%

الو�ضع الأمني

9%
5%

63%

71%

16%

�إال �أن الأمر �سبب ا�ستنزافا للحراك ،نتيجة �شح عدد الن�شطاء املدنيني/ات املوجودين/ات يف الداخل مما �أف�سح املجال لتقدم الأهلي
على املدين ،وترك البيئات املعار�ضة بوجه النظام دون �سند ،حيث افتقدنا هنا حتى تلك التجربة التي راكمها الن�شطاء على مدى �أ�شهر
احلراك� ،إذ بدا �أحيانا وك�أن كل جيل يراكم جتربته منفردا بعيدا عن اال�ستفادة من جتارب الآخرين.
وي�ضاف لذلك �أن الن�شطاء الذين خرجوا من �سوريا لأ�سباب �أمنية ،مل يفكروا بالعودة �إىل الداخل بعد �أن �أ�صبحت تلك املناطق خارج
�سيطرة النظام� ،إما للأمان الذي �شعروا به خارجا �أو لأ�سباب مادية� ،أو لعدم القدرة على ذلك حقا .حيث تقول �إحدى النا�شطات« :العمل
املدين واحلراك ال�سلمي �أ�صبح يف اخلارج �أكرث مما هو يف الداخل ،وهذا الآن �سلبي لأن هذا العمل تك ّون يف البداية خارج �سوريا نتيجة
و�ضع �أمني طارئ ،وعندما زال هذا الو�ضع الأمني يف بع�ض املناطق مل ينتقل هذا العمل �إليها و ا�ستمر وجود مراكز قيادة العمل يف اخلارج،
و�إقامة ور�شات يف اخلارج من دون االنتقال �إىل الداخل ،و نحن منذ البداية �سبب بذلك حيث ابتعد الكثري منا عن العمل احلقيقي يف
احلراك ال�سلمي وانخرط �أكرث مبفهوم �أنها ثورة �شعبية ،والآن نكرر هذا اخلط�أ مرة �أخرى».

 عدم الإميان بالقدرة الذاتية واالعتماد على اخلارج:لأن �إ�سقاطات العامل اخلارجي لعبت دور ًا بارز ًا يف احلراك ال�سوري ،ف�إن الأمر مار�س دوره الرغبوي على تفكري الن�شطاء .مما زاد
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من حجم اعتمادهم على اخلارج �سواء عرب ا�ستدعاء التدخل الع�سكري �أحيانا ،وامل�ساعدات �أحيانا .و قلل من دور االعتماد على الذات
والبحث عن البدائل بعيد ًا عن اخلارج الذي يعمل لأجندته اخلا�صة يف نهاية املطاف ووفق نظام خا�ص به .وهو �أمر مل يدركه الن�شطاء
ب�سبب الظرف العام وب�سبب �ضعف خربتهم ال�سيا�سية يف قراءة التحوالت ال�سيا�سية يف املنطقة وفهم منطق ال�سيا�سة الذي رف�ضوه مبكر ًا
�إىل درجة التحقري �أحيانا� .إذ قال �أحد الن�شطاء «مل نكن مدركني خلطورة دخول �أطراف جديدة و مدى ت�أثريها ال�سيئ على الثورة
واملجتمع ،بل ك ّنا نعتقد ب�أن �أي تدخل هو مفيد للثورة و فكرنا من منطلق �شخ�صي بدال من �أن نفكر على م�ستوى بناء وطن».

 انح�سار الدور الإعالمي الذي التحق بالع�سكرة:�أدى املال ال�سيا�سي والتدخل اخلارجي والع�سكرة و�ضيق احلالة املادية �إىل انح�سار الدور الإعالمي للحراك .فبعد �أن كان الن�شطاء
يقومون بدور �إعالمي يهدف لف�ضح النظام ونقل جرائمه والرتكيز على نقل �صوت احلراك� .أ�صبح �أغلبهم «مرا�سال حربيا» يركز على
تط ّورات املعارك الدائرة مما �أدى لإهمال تغطية احلراك الذي ر�أى نف�سه مهمال من التغطية الإعالمية واالهتمام فانعك�س الأمر �سلبا على
الن�شطاء �أنف�سهم .حيث قال �أحد الن�شطاء�« :سيطرت اجلهات امل�س ّلحة على املوارد وامل�صادر والإعالم  .كثرية هي ال�صفحات التي كنا
نتابعها لنعرف ما يحدث على الأر�ض من فعاليات مثل (�صفحات التن�سيقيات ،جمموعات �إخبارية) جندها الآن خالية من �أي خرب عن �أي
ن�شاط �سلمي ،بل وك�أنها �إعالم حربي تابع لكتيبة ما �أو لواء ما .علينا �أن ال ننكر ب�أن الإعالميني/ات مت تهمي�شهم من قبل معظم اجلهات
واملنظمات و ا�ضطروا يف معظم املناطق اخلا�ضعة حلكم ع�سكري �أن يتبعوا ب�شكل كامل للف�صائل والكتائب املقاتلة .وهذا �أثر كثري ًا على
الإعالم الدويل الذي كان وما يزال يركز على �أن ما يدور يف �سوريا منذ البداية هو حرب �أكرث مما هي ثورة».
وي�ضاف ملا �سبق ظهور العامل ال�شخ�صي يف التغطية الإعالمية �إذ يقول �أحد الن�شطاء «فبع�ض النا�س �أ�صبحوا يحبون الظهور على ال�شا�شات
و�أ�صبح ذلك همهم الأكرب ،وباتوا يتحكمون بو�سائل الإعالم يف مناطقهم فيغطون ن�شاطات من يريدون ويتجاهلون ن�شاطات من ال يحبون.
كر�س ذلك �صورة حم ّددة مما جعلها �أكرب و�أقوى مع الأيام» ،م�ضافا لذلك املبالغة يف �إظهار احلقائق كاملبالغة بالأرقام واحلوادث على
ح�ساب احلقيقة ،وعدم حت ّمل امل�س�ؤولية الإعالمية «ف�أحيانا مثال بعد جمزرة كبرية كانت تخرج مظاهرات ،ويخرج �شخ�ص بهتاف طائفي
مثال ،فيقوم الإعالمي بت�صوير هذا املقطع ،علما ب�أنه يكون �شخ�ص واحد ال ميثل غري نف�سه ،ف�أين م�س�ؤوليتنا نحن كاعالميني/ات؟ النا�س
تثق ب�أننا ندري متاما ما يجب ن�شره �إال �أننا مل نفعل ذلك؟» كما يقول �أحد الن�شطاء.

 الأ�سلمة و اخلروج من اجلوامع:مل يدرك الن�شطاء �أن خروج التظاهرات من اجلوامع �سينعك�س ب�شكل �سلبي عليهم الحق ًا� ،إذ قال �أحدهم «مل ن�ستوعب منذ البداية �أنه ال
يجب اخلروج من اجلوامع كي ال ت�أخذ الثورة طابع �إ�سالمي ،خا�صة �أن الهتافات التي كانت تعر�ض على القنوات مثل (قائدنا للأبد �سيدنا
حممد) كلها حم ّر�ضة على الطائفية و الت�سليح مع �أنها كانت تخرج من حراك �سلمي وهذا كان خط�أ كبريا .وهذا ما �ساعد يف حتويلها �إىل
حركة جهادية .طبعا ال يقع كل اخلط�أ على عاتقنا فقد ا�ستفاد النظام منها».
وقال نا�شط �آخر خالل جل�سات النقد واملراجعة �أنه «مل نكن واعيني/ات ملا يخططه النظام عندما تنازل ب�سهولة عن املعابر احلدودية،
وكذلك الإفراج عن املعتقلني املتطرفني وحديثه املتكرر عن التكفرييني .بد�أ الأجانب بالدخول �إىل �سوريا ،وكذلك بد�أ البع�ض بت�شكيل
كتائب �إ�سالمية متطرفة ،ومل نتخذ موقفا منها حني كانت �ضعيفة ،لأننا اعتقدنا �أن ذلك �سي�سقط النظام لك ّننا اكت�شفنا اليوم �أن النظام
كان �أذكى منا يف التخطيط» ،خا�صة �أن العنف امل�س ّلط على بيئات التظاهرات دفعها لال�ستنجاد ب�أي كان ،ف�ساهمت �إ�ضافة �إىل �أخطاء
الن�شطاء يف «دخول القاعدة و داع�ش �إىل الثورة» مما «حرف م�سار الثورة و �أخف�ض من طاقة ال�شباب ب�سبب الت�شدد واالغتياالت واخلطف»
كما يقول �أحد الن�شطاء.

 �ضعف احلراك الثوري يف اجلامعات:ّمت �إهمال دور اجلامعات يف احلراك� ،إذ مل يتم العمل مبا يكفي لنقل احلراك �إىل اجلامعات .ورمبا يعود هذا الأمر يف جزء منه �إىل قوة
التح�صينات الأمنية ،فجامعتي دم�شق وحلب تقعان يف مناطق حم�صنة �أمنيا مبا يكفي ،علما �أن بع�ض اجلامعات �شهدت حراكا يف هذا
ال�سياق ،مثل جامعة حلب وكليتي الطب والعلوم يف دم�شق� ،إذ يقول �أحد الن�شطاء هنا �أن�« :إذا تذكرنا مثال احلراك الطالبي ،والذي
هو من �أ�صعب و�أهم �أنواع احلراك ال�سلمي الذي ميكن �أن يح�صل يف �أي بلد ،خرجت �ست �أو �سبع مظاهرات يف دم�شق �أمام كلية الطب

33

واالقت�صاد والهند�سات مل يتم تغطيتها بال�شكل املنا�سب» ،معتربا �أن «هكذا نوع من احلراك هو الذي يعك�س ال�صورة احلقيقية ملا يحدث
يف كل �سوريا .و�سبب عدم جناحه يف ذلك هو عدم وجود بيئة مرتابطة ،فجامعة دم�شق ت�ضم طالب من جميع �أنحاء �سوريا ،على عك�س
جامعة حلب والتي �شهدت حراكا كان �أكرب �أثرا ،خا�صة من الناحية الإعالمية ،فمعظم طالب جامعة حلب من مناطق حمددة مثل دير
الزور الرقة ،حلب� ،إدلب والتي هي �أ�صال مناطق ثائرة ،مما يعني �أن املعرفة بني الن�شطاء الفاعلني/ات يف احلراك �أكرب».
حجم العنف الذي �س ّلط على الطالب من قبل النظام لعب دورا كبريا �أي�ضا يف عدم تفعيل احلراك الطالبي� ،إذ و�صفه �أحد الن�شطاء ب�أنه
«غري متوقع..من قتل واعتقال و ف�صل من اجلامعة»� ،إ�ضافة �إىل عدم «تبني هذا احلراك من قبل �أي جهة �أو جامعة خارج �أو داخل �سوريا،
فق�ضية «الطالب/الطالبات الذين/اللواتي مت ف�صلهم/ن « بقيت دون حل مثال.
ولكن رغم ذلك متكن الن�شطاء يف بع�ض احلاالت من جتاوز هذا املناخ الأمني ال�ضاغط من خالل املظاهرات الطيارة وتوزيع املنا�شري.
ويرى بع�ض الن�شطاء �أن « ت ّوجه ال�شباب طالب اجلامعات الذين كانوا يخرجون يف املظاهرات �إىل الع�سكرة» �ساهم يف �إ�ضعاف احلراك
الطالبي.
يف�سر �أ�سباب عدم تف ّعل احلراك الطالبي يف كليات دير الزور والرقة مثال .ففي دير الزور قد يكون قدرة احلراك يف
�إال �أن ما �سبق ،ال ّ
الفرتة ال�سلمية على تنظيم تظاهرات كربى و�سط املدينة �ألغى احلاجة لتظاهرات اجلامعات ،خا�صة �أن الأمور جنحت للع�سكرة التي
التحق بها �أغلب ال�شباب الحقا.
يف اخلتام ،اخت�صر الن�شطاء عدم تفعيل احلراك الطالبي يف اجلامعات ،مبايلي:
( :)1العنف الكبري من قبل النظام جتاه �أي حراك يف اجلامعات.
()2عدم تبني احلراك الطالبي والعمل عليه من قبل �أي جهة ،وعدم االهتمام مب�شاكل الطلبة الذين قاموا باحلراك وخا�صة �أولئك
الذين ف�صلوا من جامعاتهم.
( :)3تقدم الع�سكرة والتحاق ق�سم من الن�شطاء وال�شباب بها.

 عدم �إيالء الطائفية واملناطقية االهتمام الكايف ،وظهور رموز مفرقة:حتت رغبة الن�شطاء ب�إ�سقاط النظام ال�سريع مت رف�ض االعرتاف بوجود الطائفية واملناطقية يف بع�ض املناطق ،عرب الإ�صرار على �شعار
«واحد واحد واحد ال�شعب ال�سوري واحد» ،مما �أدى لعدم �أخذ امل�سائل الطائفية والإقليمية بعني االعتبار يف الوقت الذي كان فيه النظام
يعمل عليها� .إذ ظن الن�شطاء �أن جتاهلها ( �أو رمبا هم كانوا مقتنعون/ات فعال بذلك �آنذاك) �أف�ضل لعدم �إعطاء النظام فر�صة ال�ستغالل
ذلك ،بدال من العمل على حلها.
و�إ�ضافة لذلك مت التعامل مع بع�ض املناطق بطريقة رغبوية دون فهم املدخل ال�صحيح ملقاربة تلك املناطق �سعيا ال�ستمالتها مثل مناطق
ال�ساحل ال�سوري وحلب مثال� .إذ يقول �أحد الن�شطاء «منذ بداية الثورة برزت هتافات من باقي املناطق تندد بعدم ان�ضمام حلب للثورة،
و�أ�صبحت هناك بع�ض ال�شتائم من قبل �أ�شخا�ص من حمافظات �أخرى �ضد �أهايل حلب ،وكان الهدف منها حتري�ض �شباب حلب على
اخلروج يف مظاهرات� ،إال �أن �أهايل حلب ممن كانوا مع الثورة عندما �أ�صبحوا ي�سمعون هذه الهتافات من قبل القا�شو�ش وغريه ،ويف
مظاهرات تعر�ض على القنوات الإخبارية �أخذوا رد فعل معاك�س و قرروا التوقف عن امل�شاركة».
كما ظهرت خالل �أطوار احلراك بع�ض الظواهر والرموز التي �أدت دور ًا تفريقي ًا ،مثل اختيار علم اال�ستقالل الذي رف�ض عدد غري قليل
من الن�شطاء �أن يكون رمز ًا لهم ،دون �أن يعرفوا من اختاره ومل؟ �إذ يقول �أحد الن�شطاء �أن «اختيار علم اال�ستقالل كعلم بديل عن العلم
الر�سمي ،فرق النا�س �أكرث و�أبعد كثري من املتعاطفني/ات».
و�أدى ا�ستخدام الأ�ساليب التي كان يدعو لها ال�شيخ ال�سلفي «عدنان العرعور» �ضمن احلراك �إىل ظهور بع�ض النفور من احلراك ،و�إىل
ت�أكيد تهم النظام ،خا�صة التكبري من البيوت ويف املظاهرات ،وذلك على �سبيل املثال ال احل�صر.
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الدروس المستفادة كما يراها النشطاء

النقد ال�سابق والنظر يف الأخطاء الذي ق ّدمه الن�شطاء مل يكن جمرد جلد للذات ،بل تخطى ذلك �إىل حماولة تغيري الذات وتطويرها على
�ضوء الوعي الذي تط ّور على �ضوء التجربة والعمل والنقد اليومي .وعلى �ضوء هذه التجربة النقدية امتحن الن�شطاء �أحالمهم و�أفكارهم
وحدودها ،فباتوا �أكرث توا�ضعا و�أكرث قدرة على املوازنة بني احللم والواقع ،بني املمكن وامل�ستحيل� ،ساعني ملوازنة خطواتهم على �ضوء
وعيهم املكت�سب يف ظل التجربة التي علمتهم ،م�ؤكدين �أنهم ا�ستفادوا منها ما يلي:

� -1إيالء التنظيم واال�سرتاتيجية والو�ضع الأمني الأهمية التي ت�ستحقها:
يكاد يتفق �أغلب الن�شطاء امل�شاركني/ات يف هذا البحث اليوم على �أهمية عاملي التنظيم وبناء ا�سرتاتيجية وا�ضحة الهدف حلراكهم.
ا�سرتاتيجية تبد�أ من �أدق و�أ�صغر التفا�صيل مثل احلماية الأمنية والتنظيم والتخ�ص�ص� .إذ قال �أحد الن�شطاء �أن « �أحد �أخطاء احلراك
ال�سلمي البعد عن التخ�ص�ص» ،معتربا �أنه ا�ستفاد بهذا الأمر ،يف حني اعترب �آخر �أن «احلراك ال�سلمي هو املحرك لأي مطلب �شعبي وال
بد منه مع التنظيم واجلهود املوحدة طبعا» ،يف حني يقول ثالث« :تع ّلمت �أهمية التخطيط لأي عمل .و�أهمية احلفاظ على الهدف مهما
تغيت الظروف» ،يف حني يقول رابع« :التنظيم ثم التنظيم ...ا�ستطعنا �إثبات �شخ�صيتنا ووجودنا من خالل العمل اجلماعي املنظم»،
ّ
و»تعلمت االن�ضباط والتنظيم وال�صرب و�أ�س�س الأمان» .دون �أن ينتهي الأمر هنا ،بل و�صل حد املطالبة ب�أن يكون «للحراك ر�ؤيته ال�سيا�سية».

 -2تعزيز الثقة بالنف�س و�إدراك �أن الن�ضال ال�سلمي غري مرتبط بزمن �أو هدف حمدد :
الإميان ب�أنّ الن�ضال ال�سلمي غري مرتبط بزمن �أو هدف حم ّدد ،و�أنّ هزميته اليوم ال تعني نهاية دوره ،مبا يعني ا�ستيعاب وفهم �أن «�أي
عملية تغيري �سلمية ت�أخذ �سنوات حتى تثمر وال يجب حرق � ّأي مرحلة من مراحلها واال�ستعجال بها» كما يقول �أحد الن�شطاء .يف حني يقول
�آخر �أنّ «احلراك ال�سلمي لي�س �ضروري ًا �أن يكون من �أجل �إ�سقاط نظام �أو من �أجل تغيري حكم .الن�شاط ال�سلمي ن�شاط يجب �أن يكون و
عب عنه نا�شط �آخر بالقول�« :أعتقد �أن من بقي م�ؤمن ًا اليوم بالفكر ال�سلمي للتغيري هم من
ب�شكل دائم لبناء �أي جمتمع واع» ،وهو ما ّ
ي�صلحون لبدء ثورة جديدة ،وعلى هذا �أع ّول».
وقد يكون �أهم ما ا�ستفادوا منه هو �أنّ احلراك املدين ال�سلمي ،هو «الطريقة الوحيدة لعودة الثورة �إىل طريقها ال�صحيح».
من هنا .يبدو الن�شطاء اليوم �أكرث �إ�صرارا على �إنهاء اال�ستبداد دون جعله هدف ًا نهائي ًا� ،إذ رغم التجارب ال�صعبة التي عا�شوها والهزائم
التي ُمنيوا بها والأثمان الفادحة التي دفعوها .ورغم كرثة الأخطاء التي وقعوا بها هم �أكرث ت�صميم ًا على امل�ضي قدم ًا� ،إذ علمتهم التجربة
الطويلة �ضرورة الإ�صرار على الهدف والعمل لأجله .يقول �أحد الن�شطاء« :تعلمت �أهمية التخطيط لأي عمل ،و�أهمية احلفاظ على الهدف
نحب هذه الأر�ض» ،لت�صبح
مهما تغريت الظروف» ،يف حني يقول �آخر« :تع ّلمت الإرادة واحلركة وال�صرب واملتابعة .وال مكان للي�أ�س ما دمنا ّ
ر�ؤية الن�شطاء لدورهم و�أهمية ما يقومون/يقمن به �أكرث جذرية� ،إذ رغم كل �أخطائهم ووعورة الواقع الذي يعملون به ،باتوا �أكرث ثقة
بقدرتهم على التغيري.

 -3االنتباه لأهداف التمويل و�أجندته:
االنتباه لأهداف التمويل وعدم جماراة امل�ؤ�س�سات املمولة مبا تريد ،كان واحدا من الدرو�س التي ا�ستفادها الن�شطاء ،داعني/ات للعمل على
دفع «منظمات املجتمع املدين لو�ضع معايري م�شرتكة فيما بينها تخ�ص التمويل وذلك لتخفيف �ضغط املمولني و�شروطهم» كما يقول �أحد
النا�شطني ،يف حني دعا �آخر �إىل «مراقبة التمويل الذي ت�أخذه امل�ؤ�س�سات ،نحن بحاجة حلوار ولإيجاد �سياق م�شرتك».
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� -4ضرورة �أن يكون للحراك �إعالمه اخلا�ص:
�أدرك الن�شطاء �أهمية تعزيز اخلربات الإعالمية ملنع ظاهرة الت�ضخيم يف الأخبار ،و�أن ال ير�ضخوا ل�شروط الإعالم ،وذلك عرب تعزيز
ثقافة «الإقرار بالأخطاء واجلرائم بغ�ض النظر عن الطرف املجرم» كما يقول �أحد الن�شطاء.

 -5الوقوف على م�سافة نقدية من ال�شارع دون التعايل عليه �أي�ضا:
�أدرك الن�شطاء �ضرورة العمل على توعية البيئات املحلية ونقد خطابها وتفكيكه عند ال�ضرورة وعدم ال�سري خلف ال�شارع دائما ،مدركني/
تتغي �آرا�ؤها وقناعاتها تبعا للمال والأمان واخل�ضوع للأقوى ،ومنتبهني/ات �إىل �أن �أفعالها ت�أتي على مقا�س
ات �أنّ احلوا�ضن ال�شعبية ّ
وعيها الأهلي يف �أغلب الأحيان ،وهو الأمر الذي انتبه له الن�شطاء ودعوا لأخذه بعني االعتبار عند العمل بني هذه الفئات بطريقة ال تر�ضخ
لها وال تتعاىل عليها بنف�س الوقت ،حيث دعا �أحد الن�شطاء �إىل العمل على «زرع روح ال�سلمية يف النا�س و�إعادة ت�أهيل العقول و الأفكار
للنا�س من خالل معاجلة الأخطاء و�إعطاء البدائل ،و بالتايل توعية النا�س و تنميتهم كي ال يعودوا �أ�سو�أ مما كانوا عندما يرجعون �إىل
�سوريا» .املرونة يف العمل وو�ضع خطط ت�أخذ الظروف املحلية بعني االعتبار والت�شبيك مع بيئات �أخرى وتقبل الآخر والنقد
انتبه الن�شطاء و�أدركوا �أهمية التعاون والتكامل والت�شارك مع بع�ضهم البع�ض من كامل اجلغرافية ال�سورية لفهم ما تريده كل منطقة،
وبالتايل عدم و�ضع تعميمات خاطئة عن كل منطقة ،بهدف فهم �شروط كل منطقة والتفكري بكيفية العمل عليها� .إذ يدعو �أحد الن�شطاء
لـ»التوا�صل مع فئات وطنية من م�ستويات اجتماعية وتعليمية ومناطقية ودينية خمتلفة والعمل �سوية بغ�ض النظر عن هذه الفروقات»،
وذلك بهدف خلق روابط بني كافة املناطق ال�سورية و�إيجاد �آليات متلأ الفراغات التي دفعت الن�شطاء للهجرة نحو اخلارج مثل العمل على
«ت�أهيل الكوادر من �أهل املناطق ليكونوا حلقه و�صل بني ن�شطاء اخلارج وبني املجتمع املدين ،وعدم االعتماد على ذهاب الن�شطاء لفرتات
ق�صرية والعودة» ،يف حني يقول �آخر �أنه « تع ّلم قبول الآخر .البد من االعرتاف ب�أي خط�أ والعمل على ت�صحيحه».
العمل وفق الإمكان وعدم رفع الأهداف غري القابلة للتحقق ،حيث مت الت�أكيد على �ضرورة �أن يكون لكل منطقة حراكها اخلارج من رحم
جتربتها� ،إذ يقول �أحد النا�شطني �أنه «ال داعي لأن يكون هناك حراك �سلمي �شامل ،بل احلراك يجب �أن يكون بناء على الق�ضية املوجودة يف
املنطقة ،لأنه �أ�صبح لدينا �أكرث من ق�ضية (التطرف ،املمار�سات القمعية ،ال�سالح ،توقف التعليم ،الطائفية ،م�شاركة املر�أة ،الف�ساد...الخ)».

 -6تطور وعي الن�شطاء �سيا�سيا وفهم �أالعيب الدول الكربى:
تط ّور الوعي ال�سيا�سي للن�شطاء واملجتمع ،حيث باتوا �أكرث قدرة على فهم �أالعيب الدول الكربى كنتيجة منطقية الكت�شافهم كذب وعودها
ك ّونهم اكتووا بنريانها ودفعوا الثمن الأكرب� ،إذ يقول �أحد الن�شطاء « :عرفت �أن العامل والدول وما ي�سمى بالأمن القومي جمرد �أكاذيب
ت�ستعملها الدول فقط مل�صاحلها».

 -7الوقوف على م�سافة من املعار�ضة ال�سيا�سية:
ا�ستفاد الن�شطاء من �ضرورة عدم جتيري ن�ضالهم ل�صالح ال�سيا�سة والعمل اجلاد على منع ال�سيا�سيني من ا�ستثمار ن�ضالهم لأهداف
�ضيقة ،خا�صة بعد �أداء املعار�ضة ال�سيا�سية الذي مل يرق مل�ستوى التحديات املطروحة� ،إذ قال �أحدهم �أنه يجب �أن «ال ن�سمح لأي مك ّون
�سيا�سي غري منتخب باحلديث با�سم ال�شعب ال�سوري مثل االئتالف حاليا .والبحث عن �أنا�س حقيقيني ميثلون الثورة» ،يف حني دعا �آخرون
�إىل �ضرورة �أن يكون للحراك ر�ؤيته ال�سيا�سية على الأقل.

 -8تراكم التجارب واخلربات:
قد تكون �أهم الدرو�س التي ا�ستفاد منها الن�شطاء فعليا هي تراكم اخلربات التي تعزّزت بامل�شاركة الفعالة على الأر�ض ،ف�إن م�شاركتهم
يف ور�شات عمل متنوعة وندوات وتع ّلمهم و�سائل و�أدوات احتجاج جديدة ب�شكل نظري ،ومن ثم اختبار ذلك على �أر�ض الواقع ،ور�ؤية مدى
جناح �أو ف�شل ما تعلموه ،كان عامال عزز خرباتهم وجتاربهم� .إذ و�صف �أحد الن�شطاء جتربته ب�أنها «غنية بوعي �شريحة جيدة من ال�شباب
 ..ا�ستفدت �صراحة من خالل تنظيم بع�ض الندوات �أو امل�شاركة �أو امل�ساهمة ببع�ض �أنواع احلراك االلكرتوين �أو املجتمعي» ،خا�صة �أن تلك
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اخلربات عززت عرب التوا�صل مع «فئات وطنية من م�ستويات اجتماعية وتعليمية ومناطقية ودينية خمتلفة والعمل �سوية بغ�ض النظر عن
هذه الفروقات» كما يقول نا�شط �آخر.

 -9االنتباه لدور و�أهمية املجتمع املدين من جهة ،و�ضرورة مراقبته من جهة �أخرى:
�أدرك الن�شطاء عرب جتربتهم الطويلة� ،أهمية ومعنى �أن يكون هناك جمتمع مدين يف �سوريا� ،إذ يقول �أحدهم� ،أن «املجتمع املدين هو
ال�ضامن الوحيد لبناء الدولة امل�ستقبلية و�أن ال�سالح جلب فو�ضى ال تعلم نهايتها» ،لذا هم/ن يطالبون بـ «ت�أهيل الكوادر من �أهل املناطق
ليكونوا حلقه و�صل بني ن�شطاء اخلارج وبني املجتمع املدين ،وعدم االعتماد على ذهاب الن�شطاء لفرتات ق�صرية والعودة» ،داعني/
داعيات «منظمات املجتمع املدين لو�ضع معايري م�شرتكة فيما بينها تخ�ص التمويل ،وذلك لتخفيف �ضغط املمولني و�شروطهم» كما يقول
�أحد الن�شطاء.
من جهة �أخرى� ،إن �إدراك �أهمية املجتمع املدين ودوره مل يدعهم يغفلون �ضرورة مراقبته واالنتباه لأجندته� ،إذ يدعو �أحدهم �إىل «مراقبة
التمويل الذي ت�أخذه امل�ؤ�س�سات ،نحن بحاجة حلوار ولإيجاد �سياق م�شرتك».

� -10إدراك �أن الأ�سلمة كانت خطرا على الثورة:
ر�أى عدد من الن�شطاء �أن الأ�سلمة التي ظهرت يف الثورة مل تكن بريئة ،فهي يف جزء منها نتاج ا�سرتاتيجية النظام الذي �أطلق املت�شددين
من ال�سجون ،ويف جزء �آخر نتيجة ت�ساهل الن�شطاء واملجتمع مع �أي قادم حلمايتهم من قمع نظام فاق �أي ت�ص ّور .فتم التغا�ضي عن اخلروج
من اجلوامع واحت�ضان املتطرفني ليكت�شفوا الحقا حجم امل�أزق الذي دخلته الثورة ،حيث فقدت الكثري من التعاطف الدويل .وهو ما �أدركه
الن�شطاء وانتبهوا له بحيث ميكن اعتباره واحدا من درو�سهم امل�ستفادة .فقد قال �أحد امل�شاركني�« :أعتقد �إذا بقينا م�صممني على دور
احلراك ال�سلمي واملدين و بقينا نعمل به فيمكن �أن نعيد الثورة �إىل م�سارها».
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واقع الحراك السلمي اآلن كما يراه النشطاء
اختلف الن�شطاء يف تقييم واقع احلراك ال�سلمي ال�سوري ،بني من يرى �أنه حت ّول نحو �أمناط جديدة� ،أو تراجع �أو انعدم� ،أو الزال م�ستمرا،
�إذ يختلف الأمر من منطقة �إىل �أخرى ،فاملناطق اخلا�ضعة للنظام بات احلراك فيها معدوما بالكامل كما يرى بع�ضهم/ن� ،أو حت ّول ل�شكل
�آخر كما يرى �أخرون .يف حني متتاز املناطق «املحررة» ب�أنها مناطق «خ�صبة للحراك ال�سلمي مثل ريف �إدلب» كما يقول �أحد الن�شطاء،
و ذات هام�ش �أو�سع للعمل املدين «ولكن مع احلذر بعدم الت ّوجه مبا�شرة للجي�ش احلر �أو الكتائب الإ�سالمية ،هذه امل�ساحة ت�ضيق لتنعدم
يف مناطق داع�ش ،لكنها وا�سعة �أكرث يف باقي املناطق» ،يف حني يتجه نحو التم�أ�س�س يف م�ؤ�س�سات جمتمع مدين يف املناطق الكردية ،الأمر
الذي ي�ضع يدنا على واحدة من التحوالت التي باتت ت�سم احلراك املدين ال�سلمي اليوم .بحيث بات �أقرب نحو العمل الإغاثي وامل�ؤ�س�ساتي
املدين من العمل على الأر�ض� ،أو «حراك خدماتي �أكرث منه �سلمي ثوري» بلغة �أحد الن�شطاء �أو «على الهام�ش» كما يرى ثاين� ،أو �أخذ «�شكال
�آخر و�أ�صبح �أكرث تخ�ص�صا� ،أ�صبح هناك منظمات وانت�شر مفهوم املجتمع املدين ،و�أ�صبحت هناك �شبكة توا�صل كبرية بني الن�شطاء
من خالل الور�شات والتدريب الذي يجري يف عدة مناطق يف تركيا خا�صة� ،أي �أنه بد�أ ي�أخذ �أ�شكال �أكرث فاعلية على الرغم من جميع
ال�صعوبات التي يواجهها من ت�صحيح لأخطاء الثورة ومن تطرف» وفق نا�شط ثالث.
اجلميع هنا يتحدث مبا يقارب ال�صواب ،لأن كل منهم/ن يتحدث عن منطقته/ـا التي باتت �شروطها الع�سكرية والأمنية وال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية تختلف عن غريها� ،إذ بات لكل منطقة جغرافية �إطار عام ال ميكن للحراك �أن يتجاوزه .علما �أنه ي�صعب
التعميم �أو التخ�صي�ص حتى ،لأن و�ضع احلراك يختلف �أحيان ًا حتى �ضمن املناطق التي ت�سيطر عليها جهة واحدة .مع الأخذ بعني االعتبار
التحوالت والتغريات الع�سكرية اجلارية على الأر�ض ،الأمر الذي دفعنا لتلم�س جمموعة من ال�سمات العامة التي حتكم و�ضع احلراك الآن
على امل�ستوى ال�سوري العام ،على �أن نناق�ش بعد ذلك و�ضع احلراك يف كل منطقة على حدة دون �أن يعني �أن ثمة �أحكام مطلقة لأن الأمور
ن�سبية �إىل حد بعيد.

ال�سمات العامة كما يراها الن�شطاء:
•انح�سار الدور االحتجاجي على الأر�ض (مظاهرات ،الفتات ،غرافيتي )..ل�صالح الدور الإغاثي والإعالمي وبناء املجتمع املدين
وامل�ؤ�س�سات ،وهو ما جعل بع�ض الن�شطاء يتحدثون عن حت ّول بدور احلراك.
•االجتاه نحو معاجلة الواقع ال�صعب الذي فر�ضته الع�سكرة �أكرث من الرتكيز على الن�شاط نف�سه ،مثل تخفيف االنتهاكات وتوجيه ال�سالح
نحو املجتمع.
•تعدد اجلهات التي بات احلراك يواجهها :النظام ،داع�ش ،اجلبهة الإ�سالمية حزب االحتاد الدميقراطي الكردي ،اجلبهة الإ�سالمية،
جي�ش حر ،كتائب ع�سكرية غري من�ضوية حتت �إطار �أحد ..الأمر الذي مزّق احلراك و�شتته ،وجعل �أهدافه تختلف بني منطقة و�أخرى.
•ث ّمة حالة من االنتظارية ال�سلبية �إن �صح التعبري ،فاجلميع يبدو وك�أنه ينتظر ح ًال ما ليبد�أ العمل� ،إذ ت�شري عبارات من نوع «بعد �سقوط
النظام» �أو «ت ّوقف الع�سكرة» وهو ما عرب عنه �أحد الن�شطاء بالقول «لدي �شعور ب�أننا الآن مف ّرقون وال نعمل مع بع�ضنا �أبد ًا ،وك�أننا
ننتظر حدوث �شيء ما ،خا�صة نحن من يف اخلارج ،و ك�أن احلراك ال�سلمي تخلى عن دوره واالجتاه الآن هو نحو ال�سالح» ،الأمر الذي
يعك�س ي�أ�س الن�شطاء ،خا�صة من منهم يف اخلارج من جهة ،و�ضعف �آلياتهم وعدم وجود ا�سرتاتيجية وا�ضحة لكيفية تفعيل حراكهم،
غيبي غري فاعل� ،إذ كيف �ستتوقف الع�سكرة �أو �سي�سقط النظام؟ وماذا
منتظرين/ات �سقوط النظام �أو توقف الع�سكرة .وهو �إميا ٌن ٌ
لو مل ي�سقط؟ وقد عربت �إحدى النا�شطات عن الأمر بالقول «ر�أينا كيف كان تعامل الر�أي العام العاملي مع ق�ضيتنا وجل�سنا ننتظر �أي
تغيري ممكن �أن يكون ب�صاحلنا ،من دون �أن ننتبه �أن خطابنا ال�سيا�سي يف الثورة كان �ضعيف ًا ومل يعط �أية مالمح وا�ضحة عن الطريق
 .»..وهو ما �أكدته الإجابات على �س�ؤال م�ؤ�س�سة دولتي ع ّما �إذا كان/ت نا�شطي/ات احلراك بانتظار احلل ونوعه ليبا�شروا من جديد
حراكهم ال�سلمي؟ فكانت �أغلب الإجابات تتجه نحو الإيجاب ،حيث قال �أحد الن�شطاء �أن «احلراك ال�سلمي يحتاج �إىل ت ّوقف العنف و
ال�سالح لينجح».
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•�أغلب احلراك اليوم هو رد فعل على انتهاكات معينة �أكرث مما هو فعل منظم وهادف.
•تراجع دور املر�أة ب�شكل ملفت يف احلراك.
•انتقال مركز العمل من الداخل للخارج بكثري من الأحيان ،حيث بات عدد الن�شطاء يف دول اجلوار ال�سوري �أكرث من الداخل ،وهو ما
انعك�س �سلب ًا على و�ضع احلراك ،بغ�ض النظر عن الأ�سباب التي �أدت خلروجهم ،علم ًا �أن الكثري من الن�شطاء مل يعد �إىل املناطق التي
تراجعت فيها �سيطرة النظام ،الأمر الذي يعك�س تراجع م�ستوى الت�ضحية واالندفاع الذي و�سم جيل بدايات الثورة� ،إذ تقول �إحدى
النا�شطات �أن «�أحد �أ�سباب عدم فعالية العمل املدين واحلراك ال�سلمي اليوم هو �أننا كن�شطاء يف اخلارج تركنا عدد ًا كبري ًا من الأماكن
املحررة والتي فيها �إمكانية كبرية للعمل املدين واحلراك ،كان لدينا خوف من الدخول �إليها والعمل بها مثل «القلمون».
•ا�ستمرار الدور ال�سلبي الذي يلعبه مال املنظمات يف تفريغ احلراك ال�سلمي بد ًال من �أن يكون داعم ًا له �إذ يقول �أحد الن�شطاء �أن
«احلراك ال�سلمي �ضعيف جد ًا وال �صوت له ،و�أكرث العوامل التي �أثرت بذلك هو التمويل الذي يتم �ضخه من اخلارج ،حيث كان اجلميع
يف البداية يعملون ب�شكل طوعي وكانت روح التطوع منت�شرة عند اجلميع ،ومنذ �أن بد�أ التمويل يدخل ،بد�أت النا�س تتململ وال تعمل �إال
مبقابل نقود».
•وقد كان دور التمويل ودور املنظمات الدولية والور�شات التي تعقد يف اخلارج ،حمور نقا�ش وخالف كبري بني الن�شطاء ،حيث قالت �إحدى
النا�شطات �أن ما تقوم به «معظم منظمات املجتمع املدين الآن من ور�شات ودورات تدريبية �أثرت �سلبا يف كثري من الأحيان لأنها تعطي
الن�شطاء �أدوات يتم تطبيقها ب�شكل حريف بدال من تطوير العمق املعريف خلف هذه الأدوات وكيفية ا�ستخدامها �أو حتى تطويرها».
•وقد كان لهذا الأمر بع�ض الآثار اجلانبية ،حيث قال البع�ض« :نواجه نحن املدربني/ات الكثري من الت�شكيك ،حيث بعد كل ور�شة نقوم
بها يف منطقة �أخرى �أو تركيا» وبعد العودة وحماولة جتميع النا�س لتنفيذ ور�شات فهم «يت ّوقعون �أننا ن�أخذ مبالغ طائلة من اخلارج ،و�أنه
علينا �أن نعطيهم جزء منها من �أجل �أن يقبلوا بالور�شات التي ندعوهم �إليها� ،أو �أنهم يف�ضلون الذهاب �إىل ور�ش ٍة يف اخلارج وقب�ض
مبلغ من النقود عليها .ويف نف�س الوقت االيجابية من هذا املو�ضوع هو �أن الفكر الأكادميي بد�أ باالنت�شار ،و �أ�صبحت النا�س تتقبل مفهوم
اال�سرتاتيجيات وتعمل عليه .هناك �أي�ضا مو�ضوع مهم وهو مدى �إميان النا�شط بالعمل املدين حيث ترك الكثريين/ات العمل املدين �أو
دخلوا �إليه ب�سبب ت ّوفر فر�ص عمل فيه ،ومل يكن له�ؤالء �أي عالقة �سابقة بالعمل املدين �أو احلراك ال�سلمي ،وبالعك�س هناك من مل يجد
فر�صة عمل ذات دخل �ضمن العمل املدين فرتكه وذهب للبحث عن فر�ص عمل يف �أماكن �أخرى».
ال�سمات العامة لو�ضع احلراك ال�سوري اليوم� ،سنعمل على حتديد و�ضع احلراك يف كل منطقة على حدة ،لنو�سع بعدها
بعد �أن ا�ستعر�ضنا ّ
دائرة الر�ؤية وقراءة احلراك على �ضوء التقارب �أو التباعد بني هذه الكتل اجلغرافية على م�ستوى �سوريا ككل ،مع �ضرورة الأخذ بعني االعتبار
متغية وب�شكل يومي �أحيانا تبعا لطبيعة احلرب الدائرة يف �سوريا ،فقد تكون هذه
�أن هذه التق�سيمات التي اعتمدناها لي�ست ثابتة ،بل هي ّ
املنطقة حتت �سيطرة جهة ع�سكرية اليوم ،وت�صبح حتت �سيطرة جهة ع�سكرية �أخرى غدا .ولكن مع ذلك اعتمدنا هذا التق�سيم لتبيان
الأو�ضاع ال�صعبة التي يعمل يف ظلها احلراك من جهة ،ولكي نكون �أقرب ما ميكن ملا هو حا�صل على الأر�ض حق ًا من جهة ثانية ،ولتبيان الفرق
بني منطقة و�أخرى من جهة ثالثة مبا ي�ساعدنا على فهم و�ضع احلراك الآن يف كل منطقة ،ومبا يتيح املقارنة مع مناطق �أخرى.

و�ضع احلراك يف مناطق هيمنة النظام:
احلراك يف مناطق هيمنة النظام هو «�شبه م�ستحيل» وفق تعبري �أحد الن�شطاء �أو «بد�أ ي�أخذ �أ�شكا ًال جديدة» وفق �آخر� ،أو «ت�أقلم مع القب�ضة
الأمنية وواقع االعتقاالت ال�سيئ جد ًا وبالتايل �أ�صبح احلراك ال�سلمي يعمل حتت �سقف مطالب منخف�ضة ،وموجهة باجتاه الالجدوى،
ومعر�ض خلطورة كبرية تتمثل يف االعتقال والتعذيب للذين يقومون به يف حال �أخذ هذا احلراك يتجه نحو املطالبة بتغيري حقيقي �أو
مبا�شر» وفق �آخر.
رغم اختالف تعبريات ور�ؤى الن�شطاء جتاه احلراك يف ظل املناطق التي يهيمن عليها النظام� ،إال �أنها ت�شري يف جمملها �إىل تراجع احلراك
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باملجمل� ،إذ متكن النظام من فر�ض هيمنته ال�شاملة ،بحيث بات � ّأي حترك �أو ن�شاط حمفوف مبخاطر جمة ،خا�صة �أن املناطق التي بات
ي�سيطر عليها النظام حمدودة وهو ما يعني وجود عدد �أكرب من اجلنود واحلواجز يف بقعة جغرافية �صغرية ،فمثال يف دم�شق ال يف�صل
�أحيانا بني احلاجز واحلاجز �أكرث من كيلومرت واحد ،حيث قال �أحد الن�شطاء» «�إذا نظرنا �إىل دم�شق وخا�صة �أننا قمنا مب�سح للمراكز
الأمنية املتواجدة يف دم�شق ،ووجدنا �أنه يف �شارع واحد مثال يتواجد �أربعة مراكز �أمنية مل نكن نعرف بوجودها �أ�صال ،و هذا بتخطيط
م�سبق للنظام وخا�صة بدم�شق كعا�صمة .ورغم ذلك حدث يف دم�شق كل �أ�شكال احلراك ال�سلمي التي ميكن �أن نتوقعها ،من النزول �إىل
ال�شارع بلون موحد� ،إىل ت�سونامي احلرية ،طابات احلرية� ،صبغ البحريات ،املظاهرات الطيارة ،املنا�شري ،الغرافيتي...الخ ،وبالتايل
دم�شق هي منطقة �أمنية مبعنى الكلمة ،بالإ�ضافة �إىل عدم وجود حا�ضنة �شعبية ،فمثال �إن ابن برزه يعرف تفا�صيل �شوارع وبيوت برزه
معرفة تامة وي�ضمن �إىل حد ما �أنه �إذا الحقه الأمن يعرف �إىل �أين يذهب ،ويف �أية حارة عليه الدخول ،وهذا غري موجود يف دم�شق �أو يف
املدن ب�شكل عام» ،الأمر الذي يعني �أن واقع احلراك جيد قيا�سا لهذا الو�ضع الأمني ال�ضاغط وال�صعب كما يرى النا�شط.
وهناك عامل �آخر �ساهم يف هذا الو�ضع ( تراجع احلراك �أو حت ّوله) وفق ر�أي الن�شطاء ،وهو تعب احلا�ضنة ال�شعبية التي باتت غري
مت�شجعة الحت�ضان احلراك جراء غرقها بتفا�صيل احلياة اليومية والبحث عن الأمان و�سط �أجواء القلق والرعب التي ي�شيعها النظام من
عبت عنه �إحدى النا�شطات بالقول �أن «الو�ضع يف املناطق
جهة ،وقذائف الهاون املت�ساقطة على تلك املناطق من جهة �أخرى ،وهو ما ّ
اخلا�ضعة للنظام خانق ومتعب �إىل درجه �أنني �أتخيل ،و خا�صة �أين كنت يف دم�شق منذ فرته ق�صرية� ،أنه لو خرج �أحدهم ليهتف باحلرية
والكرامة لأوقفه النا�س قبل الأمن وطردوه ،وذلك ب�سبب تعب النا�س من احلالة التي يعي�شونها منذ ثالث �سنوات».
وقد و�صفت �إحدى النا�شطات الواقع بالقول�« :أن عدم وجود عمل جماعي والرتكيز على املبادرات الفردية هو من ف ّرق جهودنا ،و�أن وجود
م�ؤ�س�سات هو ما يعزز ثقافة احلراك ال�سلمي ،والذي �سي�ساهم ب�شكل كبري بالتوجه �إىل املجتمعات امله ّم�شة يف �سوريا ولتوعيتها مبعنى
و�أهمية املجتمع املدين».
ولكن هذا الأمر لقي �سجا ًال بني الن�شطاء حيث ردت �إحدى النا�شطات على الكالم ال�سابق ،ب�أنها ترى ب�أن «احلراك ال�سلمي يف املناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرة النظام قد حت ّول وبد�أ ي�أخذ �أ�شكال جديدة مثل حملة ركوب الدراجات التي قامت بها جمموعة من الفتيات يف دم�شق،
وهذا النمط من احلراك ال�سلمي له عالقة بالتغيري املجتمعي ،لأنه بات حاجة ملحة و�أولوية حالي ًا ،وبالتايل احلراك ال�سلمي يف مناطق
النظام يتحول ومل يخمد» ،م�ضيف ًة �أن «احلراك ال�سلمي يف بدايته كان مرتبط بحالة الأمل ،الأمل بالقدرة على التغيري ،والذي زاد ب�سبب
الثورات التي حدثت يف البلدان املجاورة ،وقدرة هذه الثورات على �إحداث تغيري يف فرتة زمنية ق�صرية� .أما اليوم فهذا الأمل �أ�صبح �شبه
مفقود عند اجلميع ،ونتيجة كثافة الأحداث تع ّر�ض اجلميع ل�صدمات نف�سية قوية» .ولكن هذا الر�أي بدوره لقي معار�ضة من نا�شط �آخر
رف�ض مقولة �أن احلراك حت ّول من �شكل �إىل �آخر ،معتربا �إياه �أنه ت�أقلم مع القب�ضة الأمنية وواقع االعتقاالت ال�سيء.
ولكن يبدو �أن الأمر يختلف من نقطة �إىل �أخرى حتى يف مواقع هيمنة النظام ،حيث يقول �أحد الن�شطاء �أن «دور احلراك ال�سلمي معدوم،
�س�أتكلم عن مدينتي  :احلراك يف ال�سويداء اليوم معدوم خ�صو�ص ًا �أننا يف مرحلة انتظار نتائج جنيف �ﻷ ن �أغلب الن�شطاء ينتظرون ذلك،
هناك حراك �سلمي م�ستمر من خالل االجتماعات والندوات جلمع الآراء وتنظيمها والت�أكيد دوما على مبادئ احلراك ال�سلمي» ،وهو ما
يعني �أن احلراك مبعناه الذي نعرفه ( مظاهرات ،غرافيتي )...معدوم هنا ،ولكنه بنف�س الوقت م�ستمر ب�شكل �آخر من خالل الندوات
واالجتماعات التي ال تزال تبحث عن منافذ للتعبري عن ر�أيها.
ورغم ذلك ف�إن الن�شطاء ال زالوا يتح ّينون الفر�ص لإطالق فعالية هنا �أو مظاهرة هناك� ،إال �أنها تبدو اليوم �أقرب لت�سجيل موقف �أو
ح�ضور �أكرث مما هي حراك منظم وفاعل وهادف ،يف حني اجته �أغلب الن�شطاء نحو العمل الإغاثي والدعم النف�سي واملدين امل�ؤ�س�ساتي،
حمافظني/ات يف داخلهم على جذوة احلراك وحلم �إ�سقاط النظام للو�صول �إىل الدولة املدنية.
ولكن مقابل ما �سبق يرى بع�ض الن�شطاء �أنه يوجد اليوم يف مناطق النظام « العديد من املجموعات يف الداخل تقوم ب�أعمال توعية وتنمية
للن�ساء و الأطفال ،حتت رعاية ومراقبة النظام� ،إمنا يتم القيام بهذه الأعمال ب�شكل جيد و بحيادية» وهو ما ي�أتي ليعزز ر�ؤية من يرى �أن
احلراك حت ّول ومل يرتاجع.
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و�ضع احلراك يف املناطق الواقعة حتت هيمنة اجلي�ش احلر:
املناطق التي ي�سيطر عليها اجلي�ش احلر وكتائب قريبة منه �أي ذات ت ّوجه مدين مطالب بالدولة املدنية ،تعترب �أكرث املناطق املحررة قابلية
للعمل املدين ،حيث متكنت قوى احلراك ال�سلمي من �إيجاد �آليات عمل وت�شبيك مع العنا�صر امل�سلحة ،بحيث يرتك �أمر املعارك للم�سلحني
الذين يرتكون بدورهم هام�ش ما للعمل املدين ال�سلمي ويتعاونون معه وي�شاركون به �أحيانا.
متثل �أرياف �إدلب وحلب ودرعا مناذج عن الأمر ،يف حني تكاد تكون مدينة داريا يف ريف دم�شق هي النموذج الأهم ،حيث متكن احلراك
ال�سلمي من الت�شبيك يد ًا بيد مع العنا�صر امل�سلحة يف املدينة� ،إىل درجة �أن الأخرية تخ�ضع للمجل�س املحلي الذي يدار بطريقة مدنية
وا�ضحة.
ولكن رغم ذلك ،ف�إن و�ضع احلرب الدائمة الذي تعي�ش به تلك املناطق و�آلية احل�صار والق�صف الدائم بال�صواريخ والرباميل التي يتبعها
النظام ،جتعل من �أمر احلراك ال�سلمي املدين �أمر ًا ناف ًال وثانوي ًا� ،إذ يتجه �أغلب ن�شاط الن�شطاء نحو معاجلة ما يفر�ضه الأمر الواقع� ،إذ
تُ�ستنفذ جهودهم يف الإغاثة والتعليم وحماية �أنف�سهم من بط�ش النظام ومن �شطط بع�ض اجلهات امل�سلحة ،بحيث يبدو دائم ًا �أنّ عتبة
عب �أحد الن�شطاء عن الأمر بالقول ب�أن «م�ساحة احلرية للعمل املدين �أو�سع ولكن مع
النقد تبقى منخف�ضة وغري مرنة جتاه امل�سلحني� ،إذ ّ
احلذر بعدم التوجه مبا�شرة للجي�ش احلر �أو الكتائب الإ�سالمية» ،الأمر الذي ح ّول احلراك ال�سلمي �إىل حراك مو�سمي ( ذكرى �سنوية،
تزامنا مع فعالية عاملية ..الخ) �أو رد فعل على حدث معني �أكرث مما هو حراك ذو �أفق� ،إذ قال �أحد الن�شطاء�« :أما يف املناطق املح ّررة
فنجد �أن احلراك ال�سلمي قد خف ومل يعد بهذا الزخم الذي عهدناه يف بداية الثورة� ،إمنا الآن يوجد ردود �أفعال على جتاوزات معينة،
ت�أخذ �شكل احلراك ال�سلمي مثل املطالبة ب�إخراج بع�ض املعتقلني/ات عن طريق التجمع والتظاهر .لكن ال�س�ؤال الآن هو عن كيفية احلفاظ
على ا�ستمرارية هذا احلراك ،حيث جند الآن وجود حتركات ب�سيطة مثل االن�ضمام حلمالت معينة (حملة �ضبط ال�سالح) والتي هدفت
�إىل عدم حمل ال�سالح يف الأماكن املدنية والتخفيف من �إظهاره .ولكن ب�شكل عام ال يوجد خطة �أو ا�سرتاتيجية معينة حلراك �سلمي طويل
الأمد وبهدف معني».
ولكن باملقابل يخالف نا�شط �آخر هذه الآراء� ،إذ يقول�« :أنا �أخالف �أراء اجلميع فبنظري �أن احلراك ال�سلمي الآن يف �أوجه من خالل
الن�شاطات املوجهة التي يقوم بها ،من حمالت توعية وا�ستعادة للقاعدة ال�شعبية ،والتذكري ب�أهداف الثورة ال�سامية يف احلرية والوحدة
الوطنية والعدالة االجتماعية ،وفتح مراكز للدعم النف�سي للطفل و املر�أة والتوعية بحقوقهما ،و�أنا هنا �أحتدث عن منطقتي كفرنبل وال
�أحتدث عن باقي �سوريا».
ولكن رغم ذلك يح�سب للحراك يف تلك املناطق �أ ّنه متكن حتى اليوم من احلفاظ على �شعار الثورة املدنية (دولة مدنية و�إ�سقاط النظام)
ممثال بعلم اال�ستقالل ،مع املحافظة على حراك م ّوجه بنف�س الوقت �ضد الكتائب الإ�سالمية املتطرفة وجبهة الن�صرة وداع�ش ،وهو
�أ�ضعف الإميان نظر ًا حلجم التحوالت التي ت�صيب �سوريا يوم ًا بعد يوم ،حمافظ ًا على ا�ستمراره �إذ ال تزال تعترب «�أر�ض ًا خ�صبة للحراك
ال�سلمي مثل ريف �إدلب � ..سراقب وكفرنبل وغريها� ،أي�ضا دير الزور بيئة خ�صبة جد ًا للحراك ال�سلمي» كما يقول �أحد الن�شطاء.

و�ضع احلراك يف املناطق الواقعة حتت �سيطرة داع�ش:
«دخول القاعدة وداع�ش �إىل الثورة حرف م�سار الثورة و�أخف�ض من طاقة ال�شباب/ات ب�سبب الت�شديد و االغتياالت و اخلطف».
يكاد املقطع ال�سابق لأحد الن�شطاء يعك�س واقع احلال يف مناطق هيمنة الن�صرة وداع�ش� ،إذ متكنت تلك الكتائب من خنق �أي حراك �سلمي
مدين يف مناطق تواجدها ،ليقت�صر الأمر على بع�ض ال�شعارات والغرافيتي التي يكتبها من بقي يف تلك املناطق حتت جنح الظالم .ولع ّل
و�ضع احلراك اليوم يف مدينة الرقة التي كانت ت�ضم حوايل  35جت ّمع مدين بعد رحيل النظام عنها ،وقدمت منوذجا رائدا يف العمل املدين
يف تلك الفرتة ،يعترب خري دليل على ذلك� ،إذ مل يعد فيها �أي �أثر حلراك مدين «�إال املجل�س املحلي الذي يعمل للم�ستقبل» كما يقول �أحد
الن�شطاء ،وكذلك الأمر يف مدينتي الباب ومنبج ،حيث خرجت التن�سيقيات من املدينة.
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و�ضع احلراك يف املناطق الكردية:
رغم �أن احلراك ال�سلمي املدين مل يتوقف يف املناطق الكردية عموم ًا� ،إال �أنه بات يخ�ضع اليوم مليكانيزم خا�ص به ،فر�ضته التحوالت
احلا�صلة على الأر�ض ويف الو�ضع الإقليمي والدويل احلا�صل جتاه �سوريا.
�أدت هيمنة حزب االحتاد الدميقراطي الذي �أثار �شكوك ًا كثرية حول عالقته مع النظام ال�سوري على �أغلب املناطق الكردية من جهة ،وبروز
التطرف ممث ًال بداع�ش والن�صرة وغريها على حدود املناطق الكردية من جهة ثانية ،وعدم متكن القوى ال�سيا�سية العربية والكردية من
التو�صل �إىل تفاهم �أو �إطار عام حلل امل�س�ألة الكردية يف �سوريا ،مما �أيقظ الهواج�س الكردية مرة �أخرى من جهة ثالثة ،لي�ؤدي كل ذلك �إىل
ح�شر احلراك ال�سلمي املدين يف منطقة �ضيقة ،فهو بات يتجه نحو التم�أ�س�س يف م�ؤ�س�سات مدنية و�إعالمية تقوم بحمالت منظمة وذات
هدف يف مناطق تواجدها مع الرتكيز على عامل ن�شر الوعي وحماربة الطائفية وحتقيق ال�سالم والتعاي�ش والأمن مع املك ّونات القائمة يف
املنطقة ،ورمبا ح�صل ذلك بفعل �ضبط حزب االحتاد الدميقراطي لتلك املناطق ع�سكريا ،بحيث بات وا�ضحا �أن �أغلب الن�شاطات تقام
مبوافقته ،يف حني يجد املخالفون للحزب �صعوبة بالغة يف تنفيذ حراكهم و�أن�شطتهم.
ولهذا ر�أينا تراجع ح�ضور خطاب الثورة العام يف العمل املدين يف تلك املناطق مثل �إ�سقاط النظام� ،إذ بات الرتكيز على ق�ضايا جزئية
وثانوية بعيد ًا عن خطاب عام يجمعها �إىل بقية املناطق ال�سورية ،بالتزامن مع ح�ضور طفيف لعلم الثورة ال�سورية.
هنا جند �أن واقع االنق�سام ال�سيا�سي العربي /الكردي انعك�س بحدة على و�ضع احلراك الذي بات ينظر بعني احلذر والت�شكك ،الأمر الذي
يعني �أن احلراك الزال موجود ًا يف تلك املناطق �إال �أنه �ضعيف الت�شبيك مع املناطق الأخرى ،ويتقاطع معها �أحيانا ( الدولة املدنية) ويبتعد
عنها �أحيانا لغرقه املفرط يف ال�ش�أن املحلي.
اليوم ( كانون االول )2014/يبدو احلراك يف هذه املناطق مع ّر�ض للتهمي�ش والت�شتت �أكرث مع هجوم داع�ش على املناطق الكردية ،وبدء
قوات التحالف الدويل �ضد داع�ش ب�ضرب املناطق التي تخ�ضع ل�سيطرة داع�ش والن�صرة ،مما يعني انتهاء حالة الأمان وال�سلم التي
�شهدتها ن�سبيا تلك املناطق ،طاملا �أن «احلرب على الإرهاب» غري حمددة ب�إطار زمني حمدد.

و�ضع احلراك يف مناطق الكتائب الإ�سالمية املت�شددة:
ثمة مناطق جغرافية يف �سوريا تهيمن عليها كتائب �إ�سالمية الت ّوجه مثل «اجلبهة الإ�سالمية» التي ير�أ�سها زهران علو�ش ،وتعترب الغوطة
ال�شرقية مركز نفوذها الأهم ،وجبهة الن�صرة التي ت�سيطر على بع�ض املناطق من البالد� ،إ�ضافة �إىل كتائب �أخرى ،حيث تراجع احلراك
املدين وغاب علم الثورة �أي�ض ًا عن تلك املناطق بعد �أن كان رمزها طيلة �سنوات ثالث ل�صالح العلم الإ�سالمي الذي يحمل عبارة «ال �إله �إال
اهلل» والذي بتنا نراه بو�ضوح يف كل �إطالالت قيادات هذه الكتائب و�أفالمها ،الأمر الذي �ألغى �أي حراك �سلمي يف تلك املناطق ،با�ستثناء
ما يح�صل على �أ�صعدة الإغاثة والتعليم والإعالم ،وهو �أمر ي�صعب و�صفه يف مثل هذه احلاالت باحلراك املدين .ولعل اختطاف الن�شطاء
العاملني/ات يف مركز توثيق االنتهاكات يف منطقة دوما بريف دم�شق (رزان زيتونة� ،سمرية اخلليل ،وائل حمادة ،ناظم حمادي) يدل على
و�ضع احلراك ال�سلمي يف هذه املناطق.
وقد ر�أى �أحد الن�شطاء �أن «�أكرث ما �أثر على احلراك ال�سلمي هو الأ�سلمة �أكرث من الع�سكرة ،ففي البدايات كان هناك تعاون بني الع�سكر
و نا�شطي/ات احلراك ال�سلمي ،بينما الآن نالحظ �أنه ال يوجد دعم �أبدا للحراك ال�سلمي يف ظل احلركات الإ�سالمية امل�سلحة ،حيث من
املمكن �إح�ضار دعم لثالثة معاهد �إ�سالمية ،وال ميكن �إح�ضار دعم ملعهد تعليمي واحد .النا�س عادت �إىل الهيئات ال�شرعية التي تفتقر
�أ�ص ًال �إىل وجود ق�ضاة حقيقيني ،كما �أن حقوق الإن�سان مغ ّيبة متام ًا ب�سبب �ضعف وعي الن�شطاء جتاهها .و ما يهددنا �أكرث هو عدم وجود
حا�ضنة �شعبية لنا ،و ال�سبب هو �أن احلا�ضنة ال�شعبية هي غالبا مع الأقوى ،لأن اجلهة الأقوى هي من ت�ستطيع تقدمي اخلدمات للنا�س،
وهذا �أي�ضا �أحد الأخطاء الذي نتج عن توجه الن�شطاء �إىل تقدمي اخلدمات واملعونات فقط مما جعل النا�س تعتقد ب�أن العمل املدين
يقت�صر على هذه الن�شاطات فقط».
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احلراك ال�سلمي على �ضوء اخلارطة ال�سورية:
ال�سمات العامة التي �شرحناها فيما �سبق وتلك اخلا�صة بكل
�إن قراءة خارطة احلراك ال�سلمي ال�سوري على م�ستوى �سوريا ككل وعلى �ضوء ّ
منطقة على حدة� ،ستبني لنا �أن احلراك ال�سلمي �أقرب جلزر معزولة عن بع�ضها البع�ض ،الأمر الذي يعني يف نهاية املطاف �أن احلراك
ال�سلمي املدين ( من حيث كونه حراك ًا مبا�شر ًا دون �أن ن�أخذ ما مت�أ�س�س منه بعني االعتبار) الآن ( بني ني�سان وت�شرين الأول  )2014تراجع
عما كانه �سابقا� .إال �أنه بذات الوقت موجود و�صامد وغري م�ستثمر مبا فيه الكفاية الفتقاده اال�سرتاتيجية والقدرة على النهو�ض وحتويل
الإرادة �إىل فعل ،جراء التحوالت العا�صفة احلادثة على امل�ستوى العام ،وج ّراء وقوعه حتت رحمة نريان كثرية� ،إذ ال يكاد يتخل�ص من
�سلطة �أو خ�صم حتى يواجه �آخرين.
�إال �أن نقطة القوة التي بات ميتلكها احلراك ب�شكل جزئي هي �أنه بات هناك يف �سوريا اليوم م�ؤ�س�سات جمتمع مدين و�أجنة ملجتمع مدين
حقيقي بد�أت تربز هنا وهناك ،حيث �أدت التح ّوالت الكربى يف �سوريا وتلك التي وقعت على احلراك� ،إىل التحول نحو العمل املدين
امل�ؤ�س�ساتي ،حيث ت�شكلت العديد من املنظمات وامل�ؤ�س�سات التي �ست�شكل حا�ضنة مدنية حقيقية للحراك حال متكن من تفعيل نف�سه الآن �أو
م�ستقبال ،ليتم بذلك تاليف النق�ص الذي و�سم بدايات احلراك ال�سوري ،حيث ن�ش�أ احلراك الأول يف ظل انعدام م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
احلقيقي لنكون �أمام �إ�شكالية حراك مدين فاعل بال جمتمع مدين م�ؤ�س�ساتي حا�ضن ،يف حني �أننا اليوم �أمام جمتمع مدين م�ؤ�س�ساتي
حا�ضن �إمنا دون حراك مدين فاعل.
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دور الحراك اليوم ،كما يراه النشطاء

رغم �صعوبة الواقع والظروف التي يعمل بها الن�شطاء يف كافة املناطق ال�سورية ،ورغم واقع احلراك ال�صعب اليوم مبواجهة �سلطات
متعددة ،ف�إن الن�شطاء الزالوا يرون �أن ثمة دور راهن للحراك ،بل هم يرون �أن حراكهم يجب �أن ي�ستمر لأن الواقع هو هكذا� ،إذ يقول
�أحدهم« :يجب اال�ستمرار يف احلراك ال�سلمي يف هذه املرحلة بالذات ب�سبب خطورتها وب�سبب الفو�ضى واخلراب التي ع ّممتها قوات
النظام وامل�سلحني يف كثري من املناطق» ،على �أن يكون العمل والدور وفق ًا للحظة التاريخية املتمو�ضع فيها اليوم ،وهو ما يعني �أن الرتاجع
لي�س يف قامو�سهم بل البحث عن منافذ �أمل وفق فعل ما ميكن فعله ،وعليه فهم يرون �أن دور احلراك اليوم يجب �أن يركز على:

ا�ستعادة زمام املبادرة عرب بناء ا�سرتاتيجية جديدة:
يرى الن�شطاء �أن �أول ما على احلراك �أن يقوم به الآن ،هو �أن يعمل على ا�ستعادة املبادرة و�إعادة تفعيل دوره ليكون م�ستقال وقادرا على
مواجهة ال�سلطات التي تناه�ضه� ،أو �أن يفر�ض �شروطه على تلك التي قد ي�ضطر للتعامل معها.
وهذا ال ميكن �أن يكون دون وجود ا�سرتاتيجية وا�ضحة على م�ستوى البلد� ،إذ يقول �أحد الن�شطاء �أن «احلراك ال�سلمي ب�شكل عام يرتكز على
ثالثة مبادئ :الوحدة ،التخطيط واال�ستمرار بالالعنف» ،قا�صدا بالوحدة «وجود قيادة م�شرتكة ت�أخذ قرار ًا ا�سرتاتيجي ًا بتحريك وتفعيل
احلراك ب�شكل موحد يف جميع املناطق� ،أو �إيقاف احلراك ملدة معينة يف جميع املناطق ،لو وجدت هكذا قيادة لأربكت النظام كثريا».
ور�أى �آخر �أن اال�سرتاتيجية اجلديدة يجب �أن ت�أخذ اليوم الواقع اجلغرايف بعني االعتبار� ،إذ قال �أنه يجب و�ضع «ا�سرتاتيجيات احلراك
ال�سلمي بناء على م�سح جغرايف للمناطق ،لأن املجتمعات الآن تختلف يف �سوريا بني منطقة و�أخرى ،فاحلراك الآن يف العديد من املناطق
هو حراك خدماتي �أكرث منه �سلمي ثوري ،وتهمي�ش معظم املناطق الريفية منذ عقود طويلة جعل معظم املتواجدين/ات فيها براغماتيني/
ات بهدف متكني مناطقهم «.

بلورة ر�ؤية �سيا�سية للحراك والبحث عن خط و�أفق بديل:
اعترب عدد من الن�شطاء �أن غياب الر�ؤية ال�سيا�سية للحراك �أدى �إىل �ضعف هذا احلراك وتراجعه حيث لعبت املعار�ضة ال�سيا�سية التقليدية
دور ًا �سلبي ًا يف هذا الأمر من خالل �سعيها ال�ستثمار احلراك �سيا�سي ًا  ،لذا ر�أوا �أن دور احلراك اليوم يتجلى بالعمل على بلورة ر�ؤية �سيا�سية
لهذا احلراك ،وحتفيز العمل على �إطالق خط و�أفق بديل ،حيث قال �أحد الن�شطاء �أنه «بعد ف�شل ال�سالح يف ح�سم الو�ضع يف �سوريا ،وف�شل
احلوار ال�سيا�سي مل يعد لدي �أدنى �شك ب�ضرورة احلراك ال�سلمي وقيادته للثورة ،ويتمحور دوره يف هذه املرحلة ب�إعادة ت�شكيل الهيئات
الواعية امل�س�ؤولة املبنية على �أ�سا�س الثقة وال�شفافية لتحويل الر�أي العام ال�شعبي عن فكرة احلرب امل�سلحة واخل�ضوع لل�سلطة احلاكمة
لي�ؤمن بقوة الكلمة وقوة ت�أثريه كمجتمع مدين واع».
وعب �آخر عن الأمر بالقول�« :إن الدور احلقيقي الآن للحراك ال�سلمي يكمن يف ت�شكيل الدور ال�سيا�سي للحراك ال�سلمي� ،أي �أن ي�أخذ طابع ًا
ّ
ً
�سيا�سيا .فكما الحظنا ف�إن النظام قام بزرع امل�شروع الإ�سالمي يف �سوريا ،وبالفعل تدخلت فيما بعد جميع الأطراف التي كان يطرحها
النظام ،وهذا ب�سبب غياب امل�شروع ال�سيا�سي .كما �أن خطابنا دائما كان ب�صيغة �أن �أي بديل هو �أف�ضل من ب�شار الأ�سد وهذا اخلطاب مل
بديل يح�ضن ر�ؤية فعالة مل�ستقبل �سوريا» كما يقول �أحد
يكن مقنع ًا �أو جذاب ًا للفئات القلقة من البدائل املحتملة ؟» .لذا البد من «خلق ٍ
خط ٍ
الن�شطاء� ،أو «حماولة ت�شكيل تيار دميقراطي عري�ض» كما يقول �آخر.

تخفيف االنتهاكات و�سطوة ال�سالح على املجتمع:
�إحدى �أكرب املهام امللقاة اليوم على احلراك والن�شطاء ،هي العمل على تخفيف ما فر�ضته الع�سكرة� ،أو «معاجلة �آثار احلراك امل�سلح
وال�سالح والتوعية مبخاطر ال�سالح وبكيفية ا�ستخدامه» يف حني يرى �آخر �أن الأولوية لـ ّ
ال�صراع ونزع ال�سالح».
«ف�ض ّ
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بل يذهب البع�ض حد القول �أن دور احلراك اليوم يجب �أن يركز على «الت�شجيع على ترك ال�سالح .وعلى عودة مكونات املجتمع �إىل
التالقي» ،يف حني يرى �آخر �أن احلراك اليوم هو «مكمل للمواجهة بال�سالح» ،و�أنه «البد من احلراك ال�سلمي لأجل ثغرة �أمل للعنا�صر
املقاتلة ب�أن هناك من ينا�صرهم ولو بكلمة بالفتة �أو ب�ضحكة طفل» كما يقول �أحدهم� ،أو �أن «دور احلراك الآن يجب �أن يكون موجه ًا �صوب
خلق �آليات �أو ًال لردم الهوة املجتمعية التي �أف�ضت �إليها احلرب» كما يقول �آخر.

الرتكيز على املجتمعني الأهلي واملدين لإ�شراكهما يف العمل:
يرى ق�سم �آخر من الن�شطاء �أن دور احلراك اليوم يجب �أن يركز على املجتمعني الأهلي واملدين� ،إذ يجب �أن يكون م ّوجه ًا لـ «درا�سة
�إمكانيات �إ�شراك املجتمع يف املرحلة االنتقالية �أ ّيا تكن وجهتها» ،وذلك كله بهدف «حماولة خلق جمتمع بديل بعيد عن حاالت النزاع
امل�سلح ،وتوعية الأطراف �أنهم من مكان واحد ،وذو هدف واحد»� ،أي ال�سعي لتكوين «نواة لعي�ش م�شرتك» كما يقول �أحد الن�شطاء ،يف حني
يحذر �آخر �أن «املجتمع بحاجة �إىل معاجلة و�إال ق�ضينا على املجتمع».
ويرى البع�ض من الن�شطاء �أن الرتكيز على املجتمع ال يجب �أن ي�شمل عملية تثويره وتفعيله فقط ،بل يجب �أن يتجاوز الأمر �إىل م�ساعدة
هذا املجتمع على ال�صمود عرب االهتمام باحلالة املعي�شية التي يراها �أحد الن�شطاء �أنها «امل�شكلة العامة �أو املطلب الأكرث �إحلاحا فقيام
حملة هدفها تخفي�ض الأ�سعار وجناحها يف ذلك �سيعيد ك�سب ثقة النا�س يف قدرة احلراك ال�سلمي على حتقيق املطالب».

تهيئة بيئة حا�ضنة لعودة الن�شطاء من اخلارج:
يعتقد ق�سم �آخر من الن�شطاء �أن الدور اليوم يجب �أن يركز على تهيئة بيئات حملية تكون قادرة على احت�ضان الن�شطاء الذين خرجوا من
البلد ،وذلك لأجل ت�شجيعهم للعودة �إىل البلد� ،إذ قال �أحد الن�شطاء« :يجب تهيئة املناخ للن�شطاء الذين تركوا البلد للعودة ،فدورهم مهم
جدا» ،ور�أى �آخر �أن «دورنا نحن الآن كنا�شطي/ات حراك �سلمي هو �إعادة احلراك ال�سلمي �إىل الداخل ،عن طريق �إعادة الن�شطاء �إىل
الداخل و الت�أ�سي�س لعمل مدين حقيقي �ضمن ا�سرتاتيجيات».

اال�ستعداد ملرحلة ما بعد �سقوط النظام وبناء امل�ؤ�س�سات والدولة:
يرى عدد �آخر من الن�شطاء �أن الدور يجب �أن يركز على االهتمام مبرحلة ما بعد �سقوط النظام عرب ت�أ�سي�س فرق عمل تكون قادرة على
القيام بت�سيري م�ؤ�س�سات الدولة وبناء ما تهدم ،مع �ضرورة العمل على «�إعادة تفعيل �شعار ال�سلمية وبناء امل�ؤ�س�سات التي عمل النظام على
هدمها» لأن هذا «هو الأهم الآن ليكون نواة دولة جديدة �ستبنى» كما يرى �أحد الن�شطاء.
ور�أى نا�شط �آخر �أن الدور يجب �أن يرتكز اليوم على «�إعادة بناء امل�ؤ�س�سات ب�شكل �أكرث احرتافية والرتكيز على تخفيف وط�أة احلرب
وت�صحيح ما تراكم من �أخطاء خالل الثالث �سنوات ال�سابقة» ،يف حني قال �آخر« :بالن�سبة للمناطق املح ّررة يجب �أن يعود الطابع املدين
�إىل ما كان عليه .و هذا لن يحدث �إال بتفعيل امل�ؤ�س�سات ،التي من خاللها ميكن �أن نعمل ،و�أن نوجه احلراك ال�سلمي لتوعية املجتمع ،فبعد
ف�شل جتربة املجال�س املحلية ،لدينا الآن م�سمى و هو احلكومة امل�ؤقتة وعليها �أن ت�ستثمر هذا اال�سم يف بناء م�ؤ�س�سات مفيدة مثل دائرة
النفو�س بد ًال من جتربة الهيئات ال�شرعية امل�أخوذة من ال�صومال ،بالإ�ضافة �إىل تفعيل النقابات ح�سب االخت�صا�ص .و علينا العمل على
هذا ال�شيء قبل �إ�سقاط النظام حتى يكون لدينا بديل حقيقي».

حتديد الفئات امل�ستهدفة وحتديد الهدف بو�ضوح:
يجب �أن يركز دور احلراك اليوم ،على �أمرين هامني ،حتديد الهدف العام من احلراك �أو ًال ،وحتديد الفئات امل�ستهدفة بهذا احلراك.
فعلى �صعيد الأمر الأول ،قال �أحد الن�شطاء « �أهم �شيء حالي ًا هو حتديد هدف احلراك ال�سلمي .هل هو �إ�سقاط النظام �أم بناء املجتمع
حيث تختلف الآليات كثري ًا تبع ًا للهدف» .وعلى �صعيد الأمر الثاين ،قال �أحد الن�شطاء �أنه لكي «ي�سرتجع احلراك ال�سلمي دوره عليه حتديد
عبت �إحدى النا�شطات عن الأمر من خالل �أ�سئلة� ،إذ قالت« :علينا �أن ن�س�أل
الفئات امل�ستهدفة وا�ستخدام الآليات املنا�سبة» ،يف حني ّ
�أنف�سنا ما هو املطلوب من احلراك ال�سلمي؟ و ما هي قدرته على القيام بذلك؟ ما هي الفئات امل�ستهدفة؟ هل �سنبقى ن�ستهدف الدائرة
التي هي بالأ�صل مع الثورة» .وهو ما تقاطع مع ر�أي نا�شط �آخر حني دعا «ال�ستهداف الفئة احليادية وخا�صة يف مناطق النظام ،و بالتايل
علينا �أن نعرف كيف نبد�أ من جديد وعدم اعتماد الطرق القدمية فقط بل تطويرها».
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الإغاثة والتوثيق والعمل مع الأطفال ون�شر الوعي:
رغم اختالف وجهات النظر حول الإغاثة ،ف�إنهم الزالوا يرون �أنه يجب �أن يكون للحراك دور يف هذا الأمر الآن ،لأنه �أمر يفر�ضه واقع
احلال� ،إذ يرى �أحد الن�شطاء �أن الدور اليوم يجب �أن يركز على «التوثيق ،والإغاثة رغم �أن الإغاثة �أدت �إىل ان�شغال الن�شطاء عن دورهم
الأ�سا�سي» .وب�سبب �صعوبة الأو�ضاع التي تعي�شها البالد اليوم ،يرون �أنه ال بد للحراك اليوم من �أن يركز على ما ي�سمح واقع احلال به ،مثل
التوثيق والدفاع عن املعتقلني/ات واملطالبة بهم وف�ضح االنتهاكات و»العمل مع الأطفال» الذي يعترب «من �أهم �أولويات هذه املرحلة لأنهم
�أكرث املت�ضررين و�ضياعهم ي�شكل خطورة على م�ستقبل البلد» كما يقول �أحد الن�شطاء.
ور�أى ق�سم �آخر �أن احلراك اليوم يجب �أن يتجه نحو ن�شر الوعي لي�س لدى الأطفال فح�سب بل «العمل قدر الإمكان على توعية امل�سلحني
املح�سوبني على الثورة» كما يقول �أحد الن�شطاء ،يف حني قال �آخر «�إن وجود داعم معنوي ومادي و لوج�ستي للن�شطاء على الأر�ض ،و �أخ�ص
بالذكر الرقة والتي هي الآن ب�أ�شد احلاجة لتوعية النا�س لل�سلمية والالعنف ف�سيكون له دور ممتاز جدا» ،يف حني دعا ثالث �إىل العمل على
«زيادة الوعي ال�سيا�سي والت�شجيع على االطالع الأعمق لفهم �أ�سباب الكارثة التي منر فيها وخا�صة لل�شباب».

طرد التطرف من الأر�ض ال�سورية:
�إىل جانب العمل اليومي على �إ�سقاط النظام يرى البع�ض �أن الرتكيز يجب �أن يتم على «التحري�ض والعمل لإجناح الثورة الثالثة مبحاربة
داع�ش والعمل على طردها خارج الرتاب ال�سوري مع الرتكيز على تر�سيخ فكرة املجتمع املدين» كما قال �أحد الن�شطاء.

تفعيل دور املر�أة:
اتفق �أغلب الن�شطاء تقريب ًا على �ضرورة العمل الفوري على تفعيل دور الن�ساء يف احلراك ،حيث ركزت �إحدى النا�شطات على ت�أثري احلرب
الدائرة حالي ًا على م�ساحة الإناث ،حيث قامت بت�ضييقها �إىل �أبعد حد بعد �أن كانت الثورة فر�صة للعديد من الن�ساء لإعالء �صوتهن
وم�شاركتهن الفعالة يف الثورة واملجتمع وفر�صة لربوزهن وت�أثريهن على م�سار احلراك ب�شكل ايجابي» ،لذلك البد للحراك اليوم �أن
يعمل على ا�ستعادة دور املر�أة و�إ�شراكها يف «ف�ض ال�صراع ونزع ال�سالح من خالل ا�ستغالل دور املر�أة وقدرتها على الت�أثري على الأطراف
املتنازعة» ،بل يرى البع�ض �أن احلراك ال ميكن �أن ي�ستعيد دوره �إال يف «حال مت االلتفات لدور املر�أة و العمل على متكينها وتفعيل دورها
وخا�صة يف حل النزاعات .ال ميكن �أن يكون هناك حراك �سلمي حقيقي يف املرحلة القادمة بغياب هذا الدور».

التذكري ب�أن الثورة م�ستمرة:
يرى بع�ض الن�شطاء �أن دور احلراك اليوم يتمثل بتذكري ال�سوريني/ات والعامل ب�أن الثورة ال زالت م�ستمرة� ،إذ قال �أن «دور احلراك ال�سلمي
يف الو�ضع الراهن مهم جدا ،لأنه يذكر النا�س ب�أننا يف ثورة ول�سنا فقط يف حالة حرب ،و�أنه الزال هناك ن�شاطات �سلمية ،فر�سم واحد
على احليطان كفيل بتذكري النا�س بالثورة ،وبالن�سبة لنا يف كفرنبل فاحلراك ال�سلمي يف �أوجه ،ولواله ملا كنا قد خل�صنا من املجموعات
الإ�سالمية املتطرفة مثل داع�ش وملا ا�ستطعنا ال�سيطرة على اجلي�ش احلر ،على الرغم من ال�صعوبات التي نواجهها� ،إال �أننا ا�ستطعنا �أن
جنعل املقاتلني يف اجلي�ش احلر يح�سبون �ألف ح�ساب جتاه النا�شط املدين».
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المرأة والحراك الثوري السلمي
مل يختلف �أحد من الن�شطاء �أن و�ضع املر�أة يف الثورة تراجع كثري ًا مذ �أ�صبح �صوت املعارك هو الأعلى يف �سوريا ،حيث تراجعت م�ساحة
م�شاركة الن�ساء بعد �أن قدمت الثورة لهن يف البداية م�ساحة وا�سعة ،حني كانت جنب ًا �إىل جنب مع الرجل ،ففي»بداية الثورة كان هناك
م�شاركة كبرية للن�ساء ومت ك�سر الكثري من احلواجز و الفوارق .وكان العمل ت�شاركيا مع الن�شطاء� ،أما الآن فنجد �أن ال�ضغط ميار�س ب�شكل
كبري و�أكرث مما كان على النا�شطات من قبل (النظام ،اجلي�ش احلر ،الكتائب الإ�سالمية والأهل» كما تقول �إحدى النا�شطات.
هذه ال�صورة الوردية مل�شاركة املر�أة يف بداية احلراك تعار�ضها نا�شطة �أخرى� ،إذ تقول �أنه «منذ البداية كانت هناك بع�ض القيود على
النا�شطات ،ففي املظاهرات كان على النا�شطات التواجد يف ال�صفوف الأخرية ،والتدقيق على ما يحملن من الفتات .حتى يف التن�سيقيات
كان �صاحب القرار ذكر� ،آدمن التن�سيقية ذكر...الخ .ورمبا ما ك�سر «التابو» هو ما حدث يف دوما من قيام مظاهرات ن�سائية وم�شاركة
املر�أة الدومانية املعروفة بتحفظها وعدم بروزها ب�شكل علني ،م�شاركتها بكل الفعاليات من مظاهرات و�إغاثة وطبابة و�إ�سعاف..الخ .لكن
هذه احلالة مل ت�ستمر خا�صة بعد �سيطرة الكتائب الإ�سالمية �أو اجلهات الع�سكرية بد ًال من الهيئات املدنية على هذه املناطق».
بغ�ض النظر عن االختالفات يف وجهات النظر بني الن�شطاء حول م�شاركة املر�أة ومدى الدور الذي لعبته يف مراحل الثورة ،ف�إنّ احلقيقة
تقول �أن الثورة �أتاحت للمر�أة م�ساحات كبرية لتتقدم نحو �ساحة العمل العام .قد نختلف �أو نتفق حول حجم هذه امل�شاركة ( وهو ما يختلف
حوله الن�شطاء)� ،إال �أنه ال �أحد يختلف على الدور الهام الذي لعبته املر�أة يف الثورة ،وما منحته الأخرية للمر�أة من هوام�ش حرية لي�س
مبواجهة ال�سلطة امل�ستبدة فح�سب ،بل مبواجهة ال�سلطات االجتماعية �أي�ضا ،حيث �أقدمت الكثريات منهن على مواجهة ال�سلطات الذكورية
يف مناطقهن والوقوف بوجهها .هو �أمر تك ّرر يف �أغلب املناطق ال�سورية ،حيث كانت الن�ساء ال�سوريات ينتقلن من مكان �إىل مكان لي�شاركن
يف التظاهرات ويتق ّدمن ال�صفوف� ،سعي ًا منهن لإبراز ال�صوت املدين والن�سائي يف �آن يف الثورة ال�سورية ،رد ًا على ادعاءات ال�سلطة �آنذاك
ب�أنها ذات وجه �إ�سالمي �سيعيد املر�أة �إىل ع�صر احلرمي ،وهو الأمر الذي ردت عليه النا�شطات بالتظاهر يف دوما وداريا واملع�ضمية
واجلديدة ودم�شق و�أحياء حم�ص ( اخلالدية ،البيا�ضة .)..وقد برزت يف الفرتة ال�سلمية للثورة الكثري من الوجوه الن�سائية التي �شاركت
وقادت ّ
ونظمت التظاهرات ( فدوى �سليمان ،مي �سكاف ،رزان زيتونة...الخ).
�إذن كما �ساهمت املر�أة ال�سورية ب�إغناء الثورة ال�سورية عرب امل�شاركة بها بالرد على اتهامات النظام و�إبعاد �شبح الأ�سلمة والتطييف
عنها ،ف�إن الثورة قدمت للمر�أة م�ساحة على �صعيد التقدم خطوة على �ساحة العمل العام� ،إذ رغم �أن ال�سيطرة �أو عامل الغلبة يف التنظيم
والقيادة بقيت للذكر� ،إال �أنها متكنت من تقلي�ص �سيطرة الذكر على املجال العام �إذا قارنا الأمر مبرحلة ما قبل الثورة من جهة �أوىل،
وخلقت الثورة للمر�أة مناخ ًا حر ًا للتعبري عن �أفكارها يف املجاالت الأخرى� ،إذ خا�ضت خالل الثورة الكثري من املعارك اجلانبية� ،ضد
�سيطرة العقلية الذكورية والدينية واالجتماعية والعائلية.
ولكن هذه امل�ساحة التي متكنت املر�أة من اال�ستحواذ عليها طيلة الفرتة ال�سلمية للثورة ال�سورية ،بد�أت ترتاجع مع تقدم ال�سالح والتطرف
كما �شرحت النا�شطات فيما �سبق ،لي�ؤدي الأمر �إىل تراجع دور املر�أة وتنميط دورها «عندما بد�أت ظاهرة الإغاثة تنت�شر وت�صبح بديل
للعمل الثوري ،حيث مت ح�صر دور املر�أة بهذه الأدوار� .إذ وجدت نف�سها �أكرث يف مثل هذه الأدوار» ،والأخطر �أن �إحدى النا�شطات قالت �أن
«دورها تراجع �إىل �أدنى مما كان عليه قبل الثورة» ،الأمر الذي يجعلنا نقول �أن �أ�سباب تراجع دور املر�أة يف احلراك يعود للأ�سباب التالية:
 عنف النظام. الت�س ّلح واحلرب اللذان خلقا بيئة غري م�شجعة لعمل املر�أة.ت ّو�سع �سيطرة داع�ش وبع�ض الكتائب الإ�سالمية غري املرحبة بخروج املر�أة للعمل العام ،الأمر الذي دفع املر�أة للر�ضوخ حتت قوة ال�سالح�أحيانا والعادات والتقاليد �أحيانا �أو الت�ضييق �أحيانا ،لتخ�سر بذلك امل�ساحة التي ربحتها يف ظل احلراك املدين ال�سلمي يف البداية.
-قبول املر�أة ذاتها �أحيانا بدورها النمطي يف ال�صفوف اخللفية ( �إغاثة ،متري�ض ،)..ور�ضوخها للأهل جمددا بعد �أن �أ�صبح ال�سالح
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�سيد املوقف« ،ف�إذا كان الأهايل يغ�ضون النظر عن م�شاركة املر�أة �سلمياً يف احلراك ،ف�إنهم ال يغ�ضون النظر يف ظل ال�سالح والفو�ضى،
خا�صة يف ظل غياب تنظيمات ن�سائية فاعلة تدعم الثورة واملر�أة يف �آن» كما تقول �إحدى النا�شطات اللواتي التقاهن الباحث.
ولكن رغم هذا الواقع املرتاجع على �صعيد م�شاركة املر�أة يف احلراك اليوم ،ف�إن العديد من الن�شطاء امل�شاركني/ات يف احلوار ر�أوا �أن
قدرة احلراك على ا�ستعادة دوره مرهونة بـ «االلتفات لدور املر�أة والعمل على متكينها وتفعيل دورها وخا�صة يف حل النزاعات ،ال ميكن �أن
يكون هناك حراك �سلمي حقيقي يف املرحلة القادمة بغياب هذا الدور».
�أبعد من ذلك ،ر�أى بع�ض الن�شطاء �أن هناك بع�ض البيئات باتت اليوم �أكرث حاجة لعمل املر�أة يف احلراك �ضمن «حمددات اجتماعية
معينة» ،مثل دير الزور� ،إ�ضافة للأدوار التي ميكن للمر�أة �أن تقوم بها �أكرث من الرجل ،خا�صة يف �أماكن هيمنة داع�ش.
ما �سبق ي�ضعنا �أمام �أمرين :الأول �أن ثمة تراجع ًا يف م�شاركة املر�أة اليوم يف احلراك ،والثاين �أن ثمة حاجة م ّلحة لدورها لكي يتمكن
احلراك من تفعيل دوره ،ب�سبب واقع احلال فعال (�إما ب�سبب التحاقهم بالع�سكرة �أو لعدم وجود بيئة منا�سبة لعمل الرجال يف مكان �سيطرة
داع�ش مثال) وهو ما يعرتف به الن�شطاء قبل النا�شطات ،ليبقى ال�س�ؤال :كيف ميكن �إعادة تفعيل دور املر�أة اليوم لكي يتمكن احلراك من
ا�ستعادة دوره ومكانته؟
هذا الأمر كان حمور اجلل�سة الن�سائية التي عقدتها م�ؤ�س�سة دولتي يف بريوت ،فالنقد الذي جرى و�إعادة قراءة التجربة يف اجلل�سة هو �أول
خطوة على هذا الطريق ،حيث ناق�شت الن�ساء موا�ضيع التمويل اخلارجي وانعكا�ساته ال�سلبية والع�سكرة وقبول املر�أة بدور ثانوي و حماولة
املنظمات الدولية فر�ض م�صطلحاتها و�أجنداتها على الواقع ال�سوري الذي ال يتنا�سب يف كثري من الأماكن معها ،معرتفات ب�أن «خط�أنا
الأكرب عدم النقد و�إخفاء الأخطاء منذ بداية الثورة» ،م�ؤكدات على �ضرورة «وجود حراك مدين لأن ترك الأمر لل�سالح �سيدمر البلد» ،و�أنّ
عملهن اليوم يرتكز على الإغاثة والعمل الطبي وخميمات اللجوء و�أنّ عمل املر�أة اليوم يف اخلارج هو �أكرث مما هو يف الداخل� ،ساعيات لأن
تقود هذه املراجعة �إىل �إيجاد �آليات لتفعيل دور املر�أة.
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قضايا خالفية برزت خالل النقاش بين النشطاء

املال واملنظمات الدولية وور�شات العمل:
لقي مو�ضوع الدعم اخلارجي واملنظمات الدولية الداعمة �سواء عرب املال مبا�شرة �أو عرب ور�شات العمل التي تديرها �سجا ًال بني الن�شطاء
امل�شاركني/ات ،بني من يرى �أن الأمر ق ّدم خربات وجتارب ا�ستفادوا منها يف طريقة تنظيم �أنف�سهم وتطبيق ما تع ّلموه على الأر�ض مما
�أك�سبهم خربات ووعي ًا جديد ًا ،وبني من يرى �أن الأمر لعب دور ًا �سلبي ًا ،مما جعلنا نثبت هنا ال�سلبيات والإيجابيات ،كما ر�آها الن�شطاء:
الإيجابيات:
�أدت الدورات وور�شات العمل التي �أجرتها تلك املنظمات للن�شطاء �إىل �صقل جتاربهم ومنحهم وعي ًا جديد ًا� ،إذ مل يكن لدى الكثري من
املتظاهرين/ات والن�شطاء «خلفية عن مفهوم احلراك ال�سلمي ،و ماذا ميكن �أن نقوم به غري االحتجاجات؟ و هذا املفهوم تط ّور لدينا
من خالل التدريبات والور�شات التي خ�ضعنا لها ،وخا�صة يف الداخل حول مفهوم احلراك ال�سلمي وفعالياته ،وهذا غري الكثري من الأفكار
غيت الور�شات ر�أي عدد
لدينا» كما يقول �أحد الن�شطاء� .إ�ضافة �إىل �أنها �ساهمت يف تر�سيخ مفهوم ال�سلمية على ح�ساب ال�سالح ،حيث ّ
من ال�شباب املتح ّم�س حلمل ال�سالح يف تلك الفرتة� ،إذ يقول �أحد الن�شطاء �أنها (الور�شات) �أثرت على «الكثريين مما كانوا يتجهون حلمل
يغيوا ر�أيهم ويعودوا �إىل احلراك ال�سلمي» ،بالرتافق مع انت�شار الوعي الأكادميي بال�سلمية ومفاهيمها.
ال�سالح ،ب�أن ّ
و�ساهمت التدريبات يف �إحياء وتر�سيخ منظمات املجتمع املدين ال�سوري عرب الدعم املايل والتدريبات والت�سهيالت التي قدمتها لل�سوريني/
ات ،مما جعل احلراك «�أكرث تخ�ص�صا� .أ�صبح هناك منظمات وانت�شر مفهوم املجتمع املدين» كما يقول �أحد الن�شطاء� ،إ�ضافة �إىل كونها
(الور�شات والتدريبات) �أداة توا�صل� ،إذ قال �أحد الن�شطاء �أن «هناك �شبكة توا�صل كبرية بني الن�شطاء من خالل الور�شات و التدريب
الذي يجري يف عدة مناطق يف تركيا خا�صة».
ال�سلبيات:
اعترب عدد من الن�شطاء �أن التدريبات التي ق ّدمتها هذه املنظمات هي جمرد و�صفات جاهزة ال تالئم الواقع ال�سوري� ،إذ قالت �إحدى
النا�شطات �أن ما «تقوم به معظم منظمات املجتمع املدين الآن من ور�شات ودورات تدريبية �أثرت �سلب ًا يف كثري من الأحيان ،لأنها تعطي
الن�شطاء �أدوات يتم تطبيقها ب�شكل حريف بد ًال من تطوير العمق املعريف خلف هذه الأدوات و كيفية ا�ستخدامها �أو حتى تطويرها».
ويرى عدد �آخر �أن املال والرواتب التي قدمتها هذه املنظمات لعبت دور ًا �سلبي ًا يف تفريغ معنى احلراك التط ّوعي من معناه � ًأول ،لأن �إعطاء
«مبالغ و�أجور كبرية ملن يعملون يف م�شروع ما� ،أدى �إىل الكثري من امل�شاكل يف الداخل ال�سوري ،و�أنهى فكرة العمل التطوعي �أو العمل ب�أجور
رمزية �أو واقعية» كما يقول �أحد الن�شطاء ،و�إىل ت�شجيع هجرة الن�شطاء للعمل يف هذه املنظمات ثاني ًا ،و�إىل «العرو�ض املالية املغرية من
املنظمات الدولية املتواجدة خ�صو�صا يف تركيا والتي جعلت الكثريين يخرجون للعمل بها حتى لو مل يكونوا معر�ضني/ات خلطر مبا�شر
يف الداخل» ،الأمر الذي زاد من ن�سبة ال�شك بدور هذه املنظمات واملدربني/ات العاملني/ات بها.
كما �ساهم املال يف �إف�ساد عدد من الن�شطاء ،حيث «�أ�صبح بع�ض الن�شطاء يغريون انتماءاتهم بح�سب اجلهة التي تدفع �أكرث ،بالتايل يتم
تبني �أجندة هذه اجلهة ويخرجون خطابات وفيديوهات متثل اخلطاب ال�سيا�سي للجهة التي يعملون معها ،حتى لو مل تتوافق مع مبادئهم
الأ�سا�سية» ،واعترب �آخر �أن «ف�ساد املم ّولني انتقل �إىل من ي�ستقبل التمويل �أي�ضا» ،معتربا �أنّ «�أي جمتمع قادر على احلراك ال�سلمي ،و
التمويل هو �أكرب خمرب للحراك ال�سلمي».
الف�ساد هذا و�صل حد �إقامة م�شاريع يف الهواء ،حيث توقفت العديد من املنظمات بعد �أ�شهر من انطالقها لأنها مل تُنب على �أ�س�س �صحيحة،
�أو رمبا كان لها هدف �آخر� ،إذ يقول �أحد الن�شطاء« :دخول املنظمات الدولية وفر�ض �شروطها يف التمويل ،وعدم اعرتاف البع�ض بذلك
بحجة �أن �أي �شيء هو �أف�ضل من ال �شيء ،وبالتايل تنفيذ العديد من امل�شاريع التي مل ت�ستمر بغالبيتها لعدم واقعيتها �أو ان�سجامها مع
ال�سياق».
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ن�شطاء خارج /داخل و مناطق نظام /حمررة:
ب ّينت النقا�شات مدى اختالف وجهات النظر يف بع�ض املحطات بني الن�شطاء الذين/اللواتي مازالوا يف الداخل وبني من هم يف اخلارج،
وبني �أولئك الذين ين�شطون يف مناطق النظام و�أولئك الذين ين�شطون يف املناطق التي خرجت عن �سيطرة النظام.
خارج /داخل:
يعتقد الن�شطاء الذين هم خارج البلد اليوم �أن دورهم يقت�صر على العمل الإغاثي وتلبية احلاجات الأ�سا�سية لالجئني والقيام بحمالت
توعية :لتوقيف �أو تخفيف الإجناب ،تربية الأطفال يف هذه الظروف ،حمو الأمية ..بالإ�ضافة �إىل «وجود حماوالت جتمع لتكوين حركات
�سيا�سية ،وحماوالت جتمع للمنظمات ال�سورية العاملة يف جمال احلراك ال�سلمي والت�شبيك مع بع�ضها و مع الداخل» ،كما يقول �أحد
الن�شطاء ،يف حني اعترب �آخر �أنه «طاملا من يف اخلارج ال يق ّررون م�صري من يف الداخل ،ف�إنه ميكن �أن يكون لهم دور �إيجابي ،خا�صة
مبو�ضوع تنمية قدرات ال�سوريني/ات يف اخلارج لأننا بذلك نقوم ببناء املجتمع الذي �سيعود �إىل �سوريا».
ولكن من جهة �أخرى ،ر�أى البع�ض �أن احلراك اليوم مرتكز يف اخلارج �أكرث مما هو يف الداخل ،وهذا �أمر �سلبي ،خا�صة يف املناطق التي
رحل عنها النظام� ،إذ يطالب ن�شطاء الداخل زمالءهم/زميالتهم بالعودة وجتذير العمل يف الداخل عرب نقل مقرات العمل والور�شات
�إىل الداخل.
هذا الأمر دفع ن�شطاء اخلارج لتقدمي نقد ذاتي لتجربتهم ،حيث قالت �إحدى النا�شطات �أنه «يف مناطق جت ّمع الن�شطاء يف اخلارج هناك
فقدان ثقة كبري وعدم قدرة على التوا�صل والعمل الت�شاركي ب�شكل ملفت ،على عك�س العالقة بني الن�شطاء يف الداخل والذين �أثبتوا رغم
كل الظروف القا�سية الإ�ضافية واملعيقة لهم �أنهم قادرون على العمل ب�شكل جماعي ،لذلك علينا نحن يف اخلارج العمل �أكرث على بناء
و ك�سب الثقة بني الن�شطاء» ،حيث ر�أت �أن دور احلراك اليوم يجب �أن يركز على «�إعادة احلراك ال�سلمي �إىل الداخل ،عن طريق �إعادة
الن�شطاء �إىل الداخل و الت�أ�سي�س لعمل مدين حقيقي وفق ا�سرتاتيجيات».
ور�أى �أحد الن�شطاء �أن �أحد �أ�سباب عدم فاعلية احلراك اليوم ،تعود �إىل ترك الن�شطاء لعدد كبري «من الأماكن املحررة ،والتي فيها
�إمكانية كبرية للعمل املدين واحلراك .كان لدينا خوف من الدخول �إليها والعمل بها ،رمبا �أي�ضا لأننا ر�أينا كيف كان تعامل الر�أي العام
العاملي مع ق�ضيتنا وجل�سنا ننتظر �أي تغيري ممكن �أن يكون ب�صاحلنا ،من دون �أن ننتبه �إىل �أن خطابنا ال�سيا�سي يف الثورة كان �ضعيف ًا
ومل يعط �أ ّية مالمح وا�ضحة عن الطريق والهدف الذي نطمح للو�صول �إليه ،وحتى مل نو�ضح املفاهيم التي طرحناها مثل «دولة مدنية»
ومل ننتبه �إذا كان هذا مطلب ًا عام ًا �أو حتى �إذا كنا قد ح�شدنا ب�شكل �صحيح لتبني هذا الهدف» كما يقول �أحدهم  ،الأمر الذي يعك�س مدى
اكتئاب ن�شطاء اخلارج ،وهو ما بررته �إحدى امل�شاركات بالقول �أن «الو�ضع النف�سي لبع�ض الن�شطاء الذين خرجوا من �سوريا جعلهم يف
حالة اكتئاب دائم ،وعدم قدرة على الإنتاج ،مما جعل من تبقى من الن�شطاء يعمل بعدة موا�ضيع يف نف�س الوقت ،وبالتايل ت�شتّت اجلهود
مرة �أخرى»� ،إ�ضافة لت�أثري الو�ضع املادي على الن�شطاء خارج �سوريا ما �أعاق «تطوير �أعمال م�شرتكة ،والكل ي�سعى الآن للعمل باملنظمات
غري احلكومية� ،أو احل�صول على متويل لبدء م�شروع» كما يقول �أحد الن�شطاء ،م�ضافا لذلك «�شعور الفردية واالبتعاد عن م�شاركة الأفكار»
كما يقول �آخر.
مناطق نظام /مناطق خارج ال�سيطرة:
تباينت الآراء �أي�ض ًا بني الن�شطاء الذين يعملون يف مناطق النظام و�أولئك الذين يعملون يف املناطق اخلارجة عن �سيطرته ،جلهة ما ميكن
فعله الآن لتن�شيط احلراك ال�سلمي ،فرغم �أن االثنني يريان �أن احلراك «�ضرورة ملحة» �إال �أنهما يختلفان على نوع احلراك الذي يجب
�أن ي�سود وهدفه ،حيث ال�سقف عال يف املناطق اخلارجة عن �سيطرة النظام مثل �إ�سقاط داع�ش والأ�سد ،ف�إن الن�شطاء يف املناطق التي
الزالت حتت �سيطرة النظام ترى �أن «النا�س اليوم تعبت كثريا ،و�أ�صبح �سقف الأحالم هو ت�أمني لقمة العي�ش� .أما يف املناطق املحررة ف�إن
اجلهود املدنية الآن م�ضطرة للعمل يف �إعادة ت�أ�سي�س البنية التحتية والتعليم و�أمور كثرية تخ�ص احلياة اليومية� .أما يف مناطق النظام
فمن ال�ضروري الآن �أن يقوم احلراك ال�سلمي بخطوة وا�ضحة .. ،خطوة مدرو�سة ولها ا�سرتاتيجية وهدف .وعلى اخلطاب �أن يكون ثوري ًا
وجاذب ًا للنا�س ،وم�ص ّر ًا على �سلميته .وغري ذلك ال �أجد �أي دور حقيقي الآن للحراك ال�سلمي».
ولهذا اتفق ولو ب�شكل �ضمني �أغلب الن�شطاء اليوم �أنّ لكل منطقة حراكها اخلا�ص النابع من واقعها وجتربتها ،فاحلراك يف دم�شق خمتلف
عنه يف �إدلب �أو احل�سكة ،فلو خرج الن�شطاء اليوم يف مناطق النظام خلرج �ضدهم ال�شارع قبل النظام كما تقول �إحدى النا�شطات.
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املوقف من ال�سالح:
كان املوقف من ال�سالح وحتليل دوره واملوقف منه الآن� ،أحد �أكرث الأمور التي �أثارت وجهات نظر متعددة بني الن�شطاء ،كما بينت الورقة
فوق ،بني من ر�أى �أن دعم الت�سلح هو من �س َّبب م�أزق احلراك املدين ال�سلمي اليوم� ،إذ قال �أحدهم �أن «هناك كثري من ال�سلبيات منذ
البداية ،مثل تبني اجلي�ش احلر منذ البداية من قبل املتظاهرين/ات» ،ويف كون الت�سلح �ساهم يف تراجع احلراك ب�سبب « ت ّوجه ال�شباب
طالب اجلامعات الذين كانوا يخرجون يف املظاهرات �إىل الع�سكرة» كما يقول �آخر ،وبني من يرى �أن هناك اليوم «ملل من مرحلة الع�سكرة
و�سيعود اجلميع �إىل احلراك واملجتمع املدين» ،وبني من يرى �أن �إيجاد �صيغة للتعاون مع الع�سكر هي احلل.
لن نخو�ض يف تفا�صيل الع�سكرة هنا ،لأننا نعترب �أن البحث �س ّلط ال�ضوء على هذا الأمر ب�شكل جيد ،ولكن �أردنا �أن ن�سجله بني الفقرات
التي �أثارت اجلدل بني الن�شطاء يف الور�شات ،وال زالت.
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هل يمكن للحراك استعادة المبادرة؟
اختلفت وتن ّوعت �آراء الن�شطاء حول ما �إذا كان احلراك قادر ًا على ا�ستعادة زمام املبادرة �أم ال ،واختلفت الإجابات بح�سب ت ّوزع الن�شطاء
اجلغرايف ،وتبع ًا لل�سلطة احلاكمة يف مناطقهم/ن  ،حيث توزعت الأجوبة على �أربع فئات:
الأوىل� :شكلت ن�سبة قدرها  27باملئة تقول ب�أن احلراك قادر على ا�ستعادة زمام املبادرة.
الثانية� :شكلت ن�سبة قدرها  26باملئة تقول ب�أن احلراك قادر على ا�ستعادة زمام املبادرة ،ولكن ب�شروط معينة.
الثالثة� :شكلت ن�سبة  24باملئة ،وتقول �أن احلراك غري قادر على ا�ستعادة زمام املبادرة.
الرابعة� :شكلت ن�سبة  23باملئة وكان جوابها « ال �أدري».
ال ميكن

ال �أدري (وفق ًا للظروف)

27%
26%

نعم م�شروطة

نعم

24%
23%

خمطط �إح�صائي يعك�س الن�سب املئوية ر�ؤية الن�شطاء:هل احلراك قادرا على ا�ستعادة املبادرة �أم ال؟.

�ضمن هذا ال�سياق قال �أحد الن�شطاء غري امل�ؤمنني بعودة احلراك ال�سلمي� ،أن «�أغلب قيادات احلراك ال�سلمي قتلوا والباقني �إما معتقلني/
ات �أو خارج البلد �أو �أ�صبحوا ع�سكريني .من ال�صعب جدا �أن تعود املظاهرات اليوم ،كنا جنمع املئات للتظاهر خالل �ساعة �أما اليوم فلن
ن�ستطيع جمع � ١٠أ�شخا�ص للتظاهر بعد �أ�سبوع لأن النا�س تعرف �أن التظاهر لن ي�سقط النظام  ..لكن الع�سكرة لن ت�سقطه �أي�ضا لكنها
(بتف�ش اخللق) على الأقل» ،وهو ما �أيده فيه �آخر �إذ قال�« :أمتنى �أن يعود احلراك ال�سلمي ف�أنا �أف�ضل التظاهر جمان ًا على القتال مقابل
النقود لكنني �أعرف �أن ذلك غري ممكن» ،يف حني قال �أحد الن�شطاء الذين ح�ضروا جل�سة تركيا �أن «احلراك ال�سلمي باق طاملا هناك من
ي�ؤمن به ،وو�ضعه املتذبذب حالي ًا يف بع�ض املناطق ،وامل�ستمر والن�شط يف مناطق �أخرى لي�س �إال دليل على ا�ستمرار فاعلية دوره .و �سيبقى
احلراك فاع ًال لأنه بعد �سقوط النظام �سنواجه طغاة من نوع �آخر ،وهم �أمراء احلرب الذين ي�سيطرون على كثري من املفا�صل االقت�صادية
كما يحدث الآن يف ريف دير الزور ،الآن علينا توحيد مفاهيم احلراك ال�سلمي واالطالع عليها».
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ولكن ر�أى البع�ض �أن قدرة احلراك على ا�ستعادة املبادرة ،مرهونة بعدد من اخلطوات منها «�إذا ابتعدنا عن الإق�صاء واالنتقام وعلينا
البحث عن و�سائل رد بعيدا عن و�سائل النظام ،وكون �أن الثورة تع�سكرت ف�أ�صبح من ال�صعب العودة �إىل الن�ضال الالعنفي ،ولكن علينا
�إيجاد و�سائل تطمئن النا�س ،مثل وجود حماكم حقيقية ملحا�سبة املجرمني من النظام واملعار�ضة �أي التوعية �إىل �ضرورة وجود عدالة
انتقالية» ،م�شريا �إىل �أهمية �إن�شاء قنوات توا�صل بني جميع الأطراف والأطياف ،و خا�صة بني امل�ؤيد واملعار�ض ،وهذه املهمة كبرية ويجب
تبنيها من قبل �أطراف �سيا�سية ولي�س فقط من قبل ن�شطاء ،وكذلك �إيجاد «قنوات توا�صل بني املدنيني والع�سكريني و�إي�ضاح �أن دور �أي
طرف ال يلغي دور الطرف الآخر» .بالإ�ضافة �إىل «توا�صل الطوائف والقوميات فال يوجد جهات تقوم ب�إقامة حوار وتو�ضيح ما يحدث» كما
يقول �أحد الن�شطاء.
يف حني يقول �آخر �إن الأمر يعتمد على القدرة على «دعم املنظمات املدنية يف الداخل مادي ًا ،والتوا�صل مع اجلهات الداعمة و�إقامة
الور�شات يف الداخل» ،يف حني يرى البع�ض الآخر �أن الأمر مرهون بـ «و�ضع ا�سرتاتيجة �إىل ما بعد �إ�سقاط النظام ،فعلينا يف هذه املرحلة
�إقناع الع�سكريني وت�أمني فر�ص عمل لهم للعمل يف املجال املدين ،وبذلك يرتك �سالحه كي ال ي�ستخدم �سالحه يف ما بعد ب�شكل ع�شوائي،
وبعد �سقوط النظام �سي�ستخدم هذا ال�سالح و�ست�ستمر اال�شتباكات .وعلينا عدم االعتماد على اخلربات التي �ضعفت على فرتة � ٣أعوام،
بل حماولة ت�أمني فر�ص عمل بديلة لكل م�سلح».
ويف العالقة بني قدرة احلراك على ا�ستعادة املبادرة والواقع الع�سكري املفرو�ض على الأر�ض ،ر�أى بع�ض الن�شطاء امل�شاركني/ات يف ور�شة
تركيا �أنهم ما زالوا «بعيدين عن الواقع وحلولنا حاملة ،فنحن بحاجة �إىل حلول يف ظل الع�سكرة كا�سرتاتيجيات منطقية ،مثل دعم اجلي�ش
احلر حتى نتخل�ص من داع�ش ،فاجلي�ش احلر ميكن التفاهم معه على �أقل تقدير ،والطلب من املجتمع الدويل دعم اجلهات املعتدلة»،
يف حني ر�أى �آخر �أن «جتربة ا�ستمرار احلراك ال�سلمي يف زمن ال�سالح �أثبتت ف�شلها .مثال يف الرقة هناك مظاهرات خرجت يومي ًا �ضد
ت�صرفات داع�ش لكنها خ�سرت ن�شطاء كرث نتيجة القتل والقمع وانعدم احلراك اليوم».
يف حني ر�أى ن�شطاء �آخرون �أن قدرة احلراك على ا�ستعادة املبادرة مرهونة بقدرته على ا�ستعادة دوره ال�سيا�سي� ،إذ قال �أحد الن�شطاء �أنه
«لكي يلعب احلراك ال�سلمي دوره يف حل ال�صراع يجب �أن يكون حراك �سيا�سي باملقام الأول ،و�أن تكون هناك معا ِدالت ع�سكرية و�سيا�سية.
ويجب �أن تكون �أهدافه وا�ضحة وقابلة للقيا�س» �أو «يجب �إيجاد مركزية للحراك ال�سلمي كي تتجمع و تت ّوحد جهود الن�شطاء ،وميكننا البدء
مبو�ضوع االنتخابات القادمة (تنويه :هذه اجلل�سات �أجريت قبل االنتخابات الرئا�سية يف حزيران  )2014واملبادرة و التخطيط حلملة
م�ضادة» وفق �آخر ،يف حني ر�أى ثالث �أنه «ال دور للحراك ال�سلمي ،ميكن �أن يعود بعد �سقوط النظام  ،وعندها �سيعود ب�شكل �سيا�سي».
�إذن يف نهاية املطاف وا�ضح جد ًا �أن ر�ؤية الن�شطاء ملدى قدرة احلراك على ا�ستعادة دوره موزعة بني الإيجاب وال�سلب ،حيث يتجلى
الإيجاب وفق ر�ؤية الن�شطاء «من خالل العمل يف جمال توثيق االنتهاكات التي حت�صل من قبل جميع الأطراف امل�سلحة» و»العمل على ن�شر
توعية حقوق املواطن» و»العمل يف جمال ف�ض النزاعات وال�سلم» و»نعم لأن معظم النا�س بد�أت تتوق للحل واخلال�ص من هذا الواقع املرير
الذي يعي�شه ال�شعب ال�سوري» يف حني يتجلى ال�سلب «ب�سبب انت�شار الكثري من الأطياف امل�سلحة ،وب�سبب التدخل اخلارجي ،وب�سبب عمل
الكثري من الأجندات على تخريب �سوريا ،فلم تعد امل�س�ألة حم�صورة ب�شباب اجلي�ش احلر» و «لأننا يف مرحله �صراع م�سلح ،لكنه ي�ساهم
ب�شكل �أكيد يف الو�صول �إىل حل».
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التوصيات

تو�صيات للن�شطاء

قد تكمن اخلطوة الأوىل يف مبادرة تتخذها جمموعات العمل املدين �أو �أغلبها بالتعاون مع �أغلب
الن�شطاء .ك�أن تلتقي يف جتمع وا�سع يتمتع بال مركزية تتيح االتفاق على اال�سرتاتيجية العامة
واالختالف يف التكتيك الذي يراعي منطقة عمل كل جمموعة نظرا لالختالف ال�شديد بني املناطق
كافة .والعمل على ت�أ�سي�س ميثاق وطني مدين ي�ضع �أ�س�س ًا حلراك مدين جديد ،ي�أخذ بعني االعتبار
و�ضع حلول و�آليات عمل و�أجوبة لكل الأ�سئلة التي قد ت�ساعد على ملء الفراغات ال�سابقة ،وعلى
ر�أ�سها:
•الف�صل الوا�ضح بني التطرف والثورة :خالل م�سار الثورة ثمة ن�شطاء عملوا �أو ا�ضطروا �أحيانا
للعمل مع كتائب متطرفة (داع�ش ،جبهة الن�صرة ،وغريها ،)..الأمر الذي جعل احلراك يف موقع
ال يح�سد عليه ،جلهة فقدان القدرة على ترويجه �إعالمي ًا ،لأن بع�ض هذه الف�صائل م�صنفة على
لوائح الإرهاب عاملي ًا .الأمر الذي ي�ستوجب حتديد ًا دقيق ًا ل�ضرورة الف�صل بني التطرف والثورة
من جهة ،وبني من يرفع �شعار الدولة املدنية ومن يرفع �شعارات مغايرة لها من جهة �أخرى .عرب
حتديد ف�صل وا�ضح ودقيق ي�ساعد على اعتبار كل من يندرج يف الدعوة لدولة مدنية جزء ًا من
احلراك و�شريك مع �ضرورة عزل الباقني/ات دون �إق�صائهم� ،أو عدم العمل معهم على الأقل.
•العمل على �إيجاد ر�ؤية وا�ضحة لكيفية التعامل مع الكتائب الع�سكرية� .إذ بات اليوم الو�ضع
الع�سكري �أمر ًا واقع ًا ال ميكن جتاوزه ب�أي �شكل من الأ�شكال ،وعلى الن�شطاء الت�أقلم مع الأمر.
ميكن �أن يتم ذلك من خالل �إيجاد �صيغة جتد منافذ للعمل مع امل�سلحني غري املتورطني
بانتهاكات وامل�ؤمنني بالدولة املدنية .مع �ضرورة و�ضع ا�سرتاتيجية بعيدة املدى لإخ�ضاع الع�سكر
ل�سلطة املجال�س املحلية (�أو �أي جهة مدنية ر�سمية) ميكن �أن ت�شكل �صلة الو�صل بني الع�سكر
والن�شطاء املدنيني يف منطقة معينة (راجع مثال داريا �ص ،)39مع �ضرورة العمل على ترك
مرونة لكل جهة نا�شطة على الأر�ض لو�ضع �آلية ت�سمح لها ب�إيجاد �صيغة تعاون مع امل�سلحني تبعا
لظروف كل منطقة� ،شرط �أن يبقى العمل املدين قادرا على اتخاذ القرارات و القيام بالن�شاطات
دون �أن يكون م�ضطرا ملراعاة �أحد.
•العمل على �إيجاد ميثاق �إعالمي وطني يرف�ض �أن يكون تابعا للع�سكر ويعمل على قول احلقيقة
كما هي بعيدا عن � ّأي ت�ضخيم للأحداث �أو تقزمي لها.
•العمل على �إيجاد �آلية تربط بني ن�شطاء الداخل واخلارج .بحيث يكمل كل منهما الآخر ،بعيدا
عن التذرر احلا�صل اليوم والذي يظهر �أحيانا وك�أنه يقت�صر على الأحداث املو�سمية وردود
الفعل .والعمل على عودة الن�شطاء نحو الداخل ب�شكل دائم ولي�س العك�س.
•العمل على ت�شبيك الن�شاط املدين مع البيئات الأهلية يف الداخل لتطوير وعيها نحو العمل املدين.
والعمل التدريجي معها لي�س يف جماالت الإغاثة والتعليم والدعم النف�سي فح�سب بل تفعيل ذلك
نحو ا�ستعادة ثقة هذه احلا�ضنة بالعمل املدين.
•توزيع �أهداف احلراك ال�سلمي بني اال�سرتاتيجي والتكتيكي .بحيث يكون الهدف اال�سرتاتيجي
بناء دولة مدنية دميقراطية حترتم كافة مواطنيها وتلتزم ب�سوريا وطن ًا جلميع مواطنيه بغ�ض
النظر عن الدين والعرق وترف�ض ال�سالح بعد �أن تنتفي احلاجة له .و�أن يتحدد التكتيكي مبا
ميكن فعله على الأر�ض تبعا لظروف كل منطقة ،مع الأخذ بعني االعتبار �أن الن�ضال ال�سلمي
املدين هو طويل الأمد وغري مرتبط بزمن حمدّد و�أنه ال يحقق �أهدافه بني ليلة و�ضحاها.
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•العمل على و�ضع �آلية تعمل على تفعيل احلراك ال�سلمي يف املناطق التي تخرج منها ع�سكريا
اجلبهات املتطرفة �أو النظام .وذلك �ضمن خطة ت�أخذ بعني االعتبار جتارب املا�ضي ،بحيث
ترتك كل جهة للأخرى م�ساحة لعملها عرب ت�شكيل ثالثية مكونة من امل�سلحني واملجتمع املدين
واملجل�س املحلي .يتوىل امل�سلحون حماية املنطقة ع�سكري ًا ،بينما يقوم املجتمع املدين والن�شطاء
بتفعيل احلراك ال�سلمي ،فيما يتوىل املجل�س املحلي �إدارة �ش�ؤون املنطقة اقت�صاديا و�إداري ًا ،على
�أن يخ�ضع اجلميع ملجل�س �أعلى ي�ضم ممثلني عن كل ما �سبق ،يكون وحده املف ّو�ض باتخاذ القرارات
ريثما تتمكن الدولة ال�سورية اجلديدة من ا�ستعادة ثقتها بنف�سها وفر�ض �سلطتها على الأر�ض بعد
�إحداث ت�سوية �سيا�سية .مع الأخذ بعني االعتبار �أن هذه املرحلة قد تطول كثري ًا ،مبا يعني ذلك من
اال�ستعداد للقيام مبهمات الدولة ال�ضعيفة لفرتة طويلة.
•قبل العمل مع املنظمات الدولية �أو املحلية على الن�شطاء الت�أكد من هدف املنظمة عرب قراءة
تاريخها ودورها الكت�شاف �إن كان ثمة �أجندة خفية تتعار�ض مع �أهدافهم/قيمهم �أو ال.
•اجلغرافية ال�سورية موزعة اليوم بني �سلطات متعددة ،مبا يهدد وحدة �سورية م�ستقب ًال .لذا يبدو
من ال�ضرورة مبكان �أن يعمل الن�شطاء على تنظيم فعاليات �أو ن�شاطات على م�ستوى �سورية كافة
مبا يراعي خ�صو�صيات كل منطقة ،وي�ؤكد وحدة �سوريا يف وعي الن�شطاء وي�ساعد على ا�ستمرار
التوا�صل فيما بينهم ب�شكل دائم ولي�س مو�سمي فقط (هذا اقرتاح الباحث ولي�س الن�شطاء).

تو�صيات للمجتمع
املدين ال�سوري

•على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والعاملني/ات بها العمل على تقلي�ص اله ّوة بني الن�شطاء
واملنظمات الدولية .وذلك ب�شرح دور هذه املنظمات وهدفها ،عرب تبيان �أنها لي�ست جمرد
م�ؤ�س�سات داعمة ترمي املال كيفما اتفق ،بل هي م�ؤ�س�سات تهدف لتنمية املجتمعات والب�شر
وفق ًا الخت�صا�ص كل منظمة..
•على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أن تتطلع نحو العمل يف الداخل �أكرث من اخلارج .و�أن تنقل
مقراتها للداخل حني تكون الفر�صة منا�سبة ،لأن عملها من اخلارج يفقدها �أحيان ًا ال�صلة
املبا�شرة باحتياجات الداخل التي ينبغي �أن تعمل وفقها.
•على موظفي/ات املنظمات تقدمي املعلومات واخلربة للن�شطاء بطريقة غري متعالية ،وبعيدة عن
الأ�ستذة عرب �آلية تعتمد على احلوار وحتديد الأدوار .والرتكيز على �أن دور هذه املنظمات يتمثل
يف تقدمي اخلربة التي على الن�شطاء �أن ينقلوها �إىل الداخل ا�ستناد ًا للتجربة ولي�س التعامل
معها كو�صفات جاهزة.
•تكثيف التدريب والور�شات ملن هم يف الداخل .و�إيجاد �آلية ت�سمح بقيا�س مدى انعكا�س هذه
التدريبات والور�ش على وعي الن�شطاء من جهة ،وعلى الأر�ض من جهة �أخرى.
•على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أن تكون وا�ضحة يف متويالتها وجهاتها الداعمة لكي يقرر
الن�شطاء ب�أنف�سهم �إن كانوا �سيتعاملون مع هذه امل�ؤ�س�سات �أم ال.
•على م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �أن تو�ضح ب�شفافية للن�شطاء يف ور�ش العمل �أن الور�ش هي
للتدريب ولي�س لتقدمي املال .وال�شرح ولو بطريقة غري مبا�شرة �أن موظفي/ات هذه امل�ؤ�س�سات
يتم اختيارهم لي�س لأنهم ن�شطاء يف الثورة بل لأن خرباتهم و�شهاداتهم ت�ؤهلهم لذلك.
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تو�صيات للمنظمات
واجلهات الدولية
الداعمة

•الت�أكد من �أن الدعم يق ّدم للن�شطاء الفاعلني/ات على الأر�ض� ،أو مل�ؤ�س�سات ذات �صلة فعلية مع
الداخل ال�سوري.
•دعم الفعاليات والن�شاطات يف الداخل ،الأمر الذي ي�ساعد على �صمود الن�شطاء يف الداخل
وعودة البع�ض منهم من اخلارج عرب �إيجاد �آليات تنفيذية مع الن�شطاء الذين/اللواتي اقرتحوا
بند تهيئة الأر�ضية الالزمة لعودة الن�شطاء �إىل الداخل ،ودعم هذا اخليار.
•دعم كل امل�شاريع التي تخ ّفف من م�ساوئ الع�سكرة وال�سالح .مثل دعم املجال�س املحلية التي
تعمل على �إخ�ضاع �سلطة الع�سكر لها ،وتنظيم وجود ال�سالح و�ضبط من يحمله من جهة،
ومعاجلة �آثار الق�صف واملعارك من جهة ثانية,
•تدريب الن�شطاء على كيفية بناء ا�سرتاجتيات جديدة ت�أخذ كل الأخطاء التي عر�ضوها بعني
االعتبار .مع الت�أكيد على �ضرورة �أخذ خ�صو�صية البيئات التي يعمل بها الن�شطاء بعني االعتبار،
�أي �أن تكون تلك اال�سرتاتيجيات نابعة من �آراء الن�شطاء الذين/اللواتي عليهم/ن امل�شاركة يف
و�ضعها ،ولي�س جمرد بنود يجري تطبيقها كما هي.
•امل�ساعدة على تعزيز الت�شبيك بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الفاعلة من جهة ،وبني ن�شطاء
الداخل واخلارج من جهة ثانية.
•دعم جل�سات النقا�ش بني الن�شطاء لأنها ت�ؤدي �إىل تع ّرف الن�شطاء على بع�ضهم يف م�ستوى �أول،
و �إىلى تبيان الأخطاء عرب املراجعة يف م�ستوى ثان .وذلك مبا ي�ساعد على بلورة ر�ؤى وحلول
ت�صب يف دعم املجتمع واحلراك يف م�ستوى ثالث.
•�إبداء مرونة �أكرث يف ال�ش�أن الإداري واملايل خ�صو�صا ،حني التعامل مع امل�ؤ�س�سات والن�شطاء
الفاعلني يف جماالت ت�ستوجب �سرعة اتخاذ قرار قد يتعلق �أحيانا بحياة النا�س وظروفهم
ال�صعبة يف الداخل �أو يف دول اجلوار.
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خاتمة
�إن املقارنة بني واقع احلراك ال�سلمي على الأر�ض اليوم ،والتحوالت ال�سيا�سية والع�سكرية املت�سارعة اجلارية على الأر�ض ال�سورية ،تعك�س
الفارق ال�شا�سع بني طموح الن�شطاء وما ميكن حتقيقه فع ًال ،الأمر الذي يعني �أنهم لن يكونوا قادرين/ات على ا�ستعادة املبادرة بني ليلة
و�ضحاها ،بل يتطلب الأمر زمنا يتحقق خالله تراكم بعد �إعادة مراجعة جذرية ،ليتم االنتقال من حالة ال�صمود والكمون التي يعي�شها
اليوم� ،إىل حالة الفعل وا�ستعادة املبادرة عرب تو�سيع م�ساحات العمل املدين واحلراك ال�سلمي تدريجي ًا مع العمل على ا�ستعادة حا�ضنته،
التي باتت متوفرة اليوم يف املجتمع املدين ال�سوري الذي ينمو يوم ًا بعد يوم.
�إن عدم قدرة احلراك على ا�ستعادة دوره يف زمن ق�صري ،ميكن ا�ستنباطها من عدة م�ؤ�شرات منها :ي�أ�س �أغلب الن�شطاء من قدرة الن�شاط
ال�سلمي على ا�ستعادة املبادرة� ،إما لعدم وجود الكوادر يف الداخل وواقع الع�سكرة و لعدم �إميانهم ب�أن الن�ضال ال�سلمي قادر على �إ�سقاط
النظام ،الأمر الذي يحتم �ضرورة العمل على املدى البعيد ،مع و�ضع تبل ّور وا�ضح لكيفية العمل حال مل تتوقف احلرب الدائرة اليوم �أو
مل ي�سقط النظام ،خا�صة �أن الكثري من الإجابات تربط بني تفعيل احلراك ال�سلمي املدين و»بعد �سقوط النظام» �أو « ذلك يتطلب �إيقاف
القتل والطريان».
�إال �أن �إميان الن�شطاء بدورهم و�ضرورة تفعيل هذا الدور ،والتي ميكن تلم�سها يف عبارات كثرية وردت يف الإجابات مثل «يجب �أن يكون لنا
دور» ،ت�شكل نقطة انطالق لتاليف ما �سبق وجتاوزه باجتاه الفعل ،لإيجاد �آليات ت�سمح بالفعل وفق الإمكان يف كل منطقة بعيد ًا عن االنتظار،
�شرط �أن يكون الأمر �ضمن ا�سرتاتيجية متكاملة ت�أخذ اجلغرافية ال�سورية كلها بعني االعتبار مع ترك هوام�ش للبيئات املحلية� ،إ�ضافة �إىل
�ضرورة توحيد الر�ؤية من ال�سالح وكيفية التعامل معه يف كل منطقة ،و�ضرورة بلورة ر�ؤية م�ستقبلية لكيفية جمعه وجلمه الحق ًا.
كما يتطلب الأمر �ضرورة �أخذ التحوالت الع�سكرية اجلارية على الأر�ض ،لقراءة كيفية الفعل على �ضوء هذا الأمر ،وكيفية ترميم النزف
الذي يتعر�ض له احلراك يومي ًا مبا يعطل دوره ،عدا عن كون ا�ستمرار املعارك �أ�ص ًال يهدد اخلربات التي تراكمت يف جمال املجتمع
املدين كما هو حا�ص ٌل اليوم يف املناطق الكردية بعد تهديدها من داع�ش .ونف�س الأمر يح�صل يف بع�ض املناطق والأرياف التي ال تزال
�ساحة معارك منذ �سنوات وقد تبقى لذلك �سنوات قادمة ،وهو ما يعني عدم قدرة الن�شطاء على فعل �شيء �إال ال�صمود بكل ما يحمله من
ا�ستنزاف يف ال�ش�أنني الإغاثي واملدين .وهنا يكون ال�صمود بحد ذاته �إجناز كبري ،خا�صة �إذا عرفنا �أن جميع القوى تعمل على �إجها�ض
احلراك ومنعه من تفعيل دوره.

