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ملخص تنفيذي

تعاين الثورة ال�شورية اليوم من ماآزق �شتى، بدءًا من تراجع احلراك املدين ال�شلمي الذي كان واجهتها احل�شارية ولي�س انتهاء بالواقع 
الع�شكري املعقد واملتبدل يومًا اإثر يوم، والواقع الدويل االإقليمي الذي بات فاعال داخليا اأكرث من ال�شوريني/ات اأنف�شهم/ن.

ولكن خلف هذا الواقع القامت، ثمة ن�شطاء �شوريون/ات يعملون/لن يف الظل وال�شوء معًا، يف الداخل واخلارج، كٌل ح�شب اإمكانياته/ا وما 
يتيحه له/ا الواقع من هوام�س رغم �شيقها، الإبقاء �شوء الثورة حّيا وفاعال، باحثني/ات عن اأدواتهم/ن وخياراتهم/ن من جديد على 
�شوء نقا�شات وحوارات اأدارتها واأ�شرفت عليها موؤ�ش�شة دولتي، مما اأنتج هذا البحث الذي يعترب تلخي�شًا عاما لروؤى الن�شطاء ال�شوريني/
ات  حول واقع حراكهم/ن  احلايل. وكذلك دوره واإمكانيات تفعيله وقدرته على االإم�شاك بزمام املبادرة جمددا، رغم كل ال�شعوبات. 
البحث  راأ�شمال  اأنه منتج من قبلهم/ن و�شتعود فائدته لهم/ن، وهو ما ميثل  الن�شطاء، بحيث  واإىل  اأمام بحث من  الذي ي�شعنا  االأمر 
واأهميته وهدفه، من حيث �شعيه الأن يكون بداية الإحياء النقا�س والنقد جمددًا على �شوء حتوالت الواقع. ليتم و�شع ا�شرتاتيجية جديدة 

للحراك بناء على نتائج البحث وتو�شياته، مبا يفتح يف نهاية املطاف اآفاقًا جديدة للحراك ال�شلمي ال�شوري.
واقع احلراك املمّزق واملّوزع بني جغرافية غري مت�شلة، وقوى ذات اأجندة خمتلفة، يبدو �شعبًا جدًا اليوم. وهو ما قاربه هذا البحث ا�شتنادًا 
الأ�شئلة الن�شطاء الذين تناق�شوا وتفاعلوا واختلفوا حول الكثري من الق�شايا، بدءًا من تعريف احلراك املدين ال�شوري، وعما اإذا كان ي�شمل 

العمل االإغاثي اأم ال، ولي�س انتهاءا بواقع الع�شكرة ودور احلراك االآن واإمكانيات ا�شتعادة الوهج الذي كان له يف بدايات الثورة.

املنهجية:
اآراءهم  ليت�شاركوا  ودول اجلوار   �شوريا  �شلميًا يف  �شوريًا  نا�شطًا  دولتي 139  موؤ�ش�شة  العام 2014، جمعت  االأوىل من  ال�شت  االأ�شهر  يف 
حول ال�شنني الثالث االأوىل من احلراك ال�شلمي، مكامن قوته، مواطن �شعفه، الدرو�س امل�شتفادة، ودور احلراك امل�شتقبلي املحتمل على 

ال�شعيد ال�شوري.  
مب�شاركة 73 نا�شط ونا�شطة، مت تنفيذ جمموعة من بوؤر تركيز  حوارية )Focus Groups( يف �شوريا )ريف حلب( ولبنان وتركيا. فيما 
�شارك 66 اآخرون يف مقابالت فردية وعرب ملئ ا�شتمارات عن طريق االنرتنت. اتبعت موؤ�ش�شة دولتي هذه الطرائق املختلفة واجلديدة يف 

طريقة امل�شاركة بهدف الو�شول مل�شاركني من مناطق خمتلفة يف �شوريا. 
واجهت الفريق بع�س ال�شعوبات يف اإ�شراك الن�شاء �شمن الدرا�شة، وكنتيجة لذلك مل تتعدى ن�شبة النا�شطات  اللواتي ا�شتجنب للدرا�شة  عن 
30% فقط من املجموع الكلي للم�شاركني. لقد واجهتنا هذه احلالة بالذات يف �شمال �شوريا ويف تركيا )حيث �شافر امل�شاركون من �شمال �شوريا(. 
اإليها ن�شطاء �شوريني من مناطق  بعد جمع النتائج االأولية وا�شتخال�شها من امل�شح، عقدت موؤ�ش�شة دولتي ور�شة عمل يف بريوت ودعت 
خمتلفة يف �شوريا، باالإ�شافة اإىل ن�شطاء �شوريني اآخرين مهجرين يف تركيا ولبنان. وجمعتهم �شوية ملناق�شة النتائج وحتليلها بعمق. كما 
جرى اأي�شا التعاون مع باحث خمت�س جلمع النتائج وحتليل البحث وو�شعه يف تقرير واحد، واإجراء مقابالت اأخرى حول موا�شيع متعددة. 
اأكرث  ب�شكل  اأخرى ملناق�شتها  اإىل حتديد موا�شيع  باالإ�شافة  وتف�شريها،  ن�شطاء  النقا�شات مع  نتائج  تو�شيح  اإىل  التقرير احلايل  يهدف 

والتو�شع بها مع الن�شطاء ال�شوريني، �شعيًا نحو تعميق اأثر الدرا�شة على دور احلراك ال�شلمي واأ�شاليبه. 

النتائج:
ك�شف البحث عن غياب الرتاكم يف ثقافة ون�شاطات احلراك ال�شلمي يف �شوريا قبل الثورة وبالتايل �شعفه جراء اإجها�س املجتمع املدين 
ال�شوري  بفعل  اال�شتبداد. االأمر الذي انعك�س غيابه على جتربة احلراك ال�شوري يف البداية، حيث تعّلم الن�شطاء من جتربتهم/ن اليومية 
باتوا يفتخرون/ العاملية. م�شكلني/ات حراكهم/ن الذي  بالعامل واملنظمات وال�شحافة  ، مراكمني/ات خرباتهم/ن عرب احتكاكهم/ن 
يفتخرن به وينظرون/ينظرن له بعني الر�شا، خا�شة يف فرتته ال�شلمية. حيث متكنوا من ك�شر احتكار ال�شلطة للمجال العام، متقدمني/

ات نحو دائرة الفعل ومقدمني/ات اأنف�شهم/ن للعامل بعيدا عن �شلطة احتكرت اأقوالهم/ن واأفعالهم/ن عرب عقود.

واإن كان الن�شطاء اكت�شفوا �شعف جمتمعهم/ن املدين اأو انعدامه قبل الثورة، فاإن البحث بنّي مدى التطّور الذي ح�شل يف املجتمع املدين 
ال�شوري الذي بات اأكرث متاأ�ش�شا واأكرث خربة. اإال اأن جتذر املجتمع املدين وموؤ�ش�شاته تزامن مع تراجع احلراك جراء العنف امل�شّلط من 
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قبل النظام اأوال، و الع�شكرة التي قل�شت م�شاحات العمل واحلراك املدنيني ثانيا، ومتزق اجلغرافية ال�شورية ثالثا. فبدا وكاأن املعادلة التي 
ينتظرها الن�شطاء مل يلتئم طرفاها بعد، فاإّذا كان احلراك املدين ت�شكل يف بداية الثورة بال جمتمع مدين حا�شن، فاإننا اليوم اأمام جمتمع 

مدين غري تقليدي قوي ن�شبيا ولكن بهيكلية غري وا�شحة وحراك �شعيف. 
اإال اأن هذا الواقع الزال ي�شكل ر�شيدًا اإيجابيًا، الأن املجتمع املدين الذي الزال يف طور النمو- يعترب عامل قوة للحراك، �شواء اليوم اأو غدا. 
مبعنى اأننا بتنا اأمام ن�شطاء وقوى وموؤ�ش�شات ذات وعي اأكرب واأن�شج ملعنى احلراك ودوره وا�شرتاتيجيته واإيجابياته واأخطائه. واالأهم اأن 
هذه اخلربة معجونة بالتجربة احلّية للن�شطاء الباحثني/ات - رغم كل الواقع ال�شعب- عن منافذ اأمل لتفعيل حراكهم/ن وتطويره وتفعيل 
دوره. االأمر الذي يعك�س اأهمية النقا�س الذي دار يف جل�شات النقا�س التي جمعت الن�شطاء ببع�شهم/ن البع�س. اإذ تبنّي اأنهم/ن مل يلتقوا/

يلتقني منذ زمن طويل، وهو ما عك�س بالتايل اختالف الروؤى بني منطقة واأخرى مما بنّي لنا بو�شوح اختالف و�شع احلراك بني منطقة 
واأخرى. حيث مت ر�شد و�شع احلراك االآن يف مناطق �شيطرة كل من النظام واجلي�س احلر و اجلبهة االإ�شالمية وداع�س والن�شرة وحزب 
االحتاد الدميقراطي الكردي. لنتبني بالتجربة مدى التباعد والتقارب بني جتارب الن�شطاء يف كل منطقة، وكيفية التعاون لتفعيل الدور، 
حيث ارتاأى الن�شطاء اأنه يجب اأن يكون لكل منطقة حراكها النابع مع واقع جتربتها وو�شع ن�شطائها وطبيعة القوى الع�شكرية امل�شيطرة 
لتفعيل  ا�شرتاجتية  ال�شورية دون وجود  باقي اجلغرافية  اأن عزل احلراك يف كل منطقة عن  اإال  امل�شّلط عليها.  العنف  و�شدة  ونوع  فيها 
احلراك على امل�شتوى الوطني - ولو على املدى البعيد- ي�شكل خطرا. فذلك قد يزيد من تباعد املطالب واالهتمامات بني منطقة واأخرى، 
وهو ما مل�شناه يف توا�شع مطالب الن�شطاء يف مناطق هيمنة النظام عن مطالبهم/ن يف مناطق اأخرى. مما يحتم وجود ا�شرتاتيجية على 
امل�شتوى الوطني، ناأمل اأن تت�شكل جراء هذا النقا�س، ت�شاف ملا اكت�شفه الن�شطاء اأنف�شهم/ن خالل مراجعة جتربتهم/ن حني اأكدوا على 
اإيالء التنظيم واال�شرتاتيجية واآليات احلماية دورا بارزا. وكذلك معرفة اأن الن�شال ال�شلمي غري مرتبط بزمن حمدد، و�شرورة االنتباه 
الأن يكون للحراك اإعالمه اخلا�س والتدقيق يف �شروط املمّولني واملانحني. وهو اأمر يعك�س لنا يف جوهره مدى تطّور روؤية الن�شطاء وتراكم 
خربتهم/ن. اإذ متت مناق�شة جميع االمور بدون اإطالق اأحكام مطلقة، اإذ روؤوا االإيجاب وال�شلب يف كل �شيء. وبناًء على كل ما �شبق ميكن 
تلخي�س  روؤيتهم الإعادة تفعيل احلراك اليوم  ب�شرورة اإيجاد ا�شرتاتيجية جديدة تتجلى ب�شرورة بلورة روؤية �شيا�شية للحراك والبحث عن 
خط بديل وتخفيف االنتهاكات واآثار ال�شالح على املجتمع ال�شوري. مع �شرورة االهتمام باملجتمعني املدين واالأهلي وتوعيتهما واإ�شراكهما 
يف العمل، وتهيئة بيئة حا�شنة لعودة الن�شطاء من خارج �شوريا. والتذكري الدائم باأهداف الثورة �شعيا ال�شتمراريتها، مع الرتكيز على  

�شرورة العمل على تفعيل دور الن�شاء يف الن�شاط الذي هم�شه ال�شالح ب�شورة كبرية.

حقائق مت الت��سل اإليها: 
و�شع احلراك ال�شلمي ال�شوري اليوم، لي�س على ما يرام فهو يعاين من �شعف وت�شرذم ومتزق ب�شبب متزق اجلغرافية ال�شورية، مما انعك�س 

�شلبا على احلراك والن�شطاء معا.
ولكن مقابل هذا ال�شعف الذي يعانيه احلراك، فاإن الن�شطاء واعون/واعيات جدا لذلك، ول�شرورة جتاوزه، وهم يعملون يف هذا االجتاه، 
اإذ مل مينعهم واقع احلال ال�شيء من �شرورة التاأكيد على اأهمية اأن ي�شتعيد احلراك دوره، لوعيهم باأن نهاية دورهم يعني نهاية ثورتهم، 

وهم مل يتخلوا عن هذا احللم بعد.
يعي الن�شطاء بو�شوح اأين يكمن اخللل و�شرورة العمل على جتاوزه. اإال اأنهم ال ميتلكون اال�شرتاتيجية الالزمة لتحقيق ذلك حقا، االأمر 

الذي يجعلنا نقرتح اأن يتم تدريب الن�شطاء على كيفية بناء هذه اال�شرتاتيجية التي باتوا اأكرث اإدراكا الأهميتها اليوم.
يعي الن�شطاء اليوم ما �شببته الع�شكرة واحلرب الدائرة من ماآ�س، ويعون ما رافق ذلك من حتييدهم/ن اأحيانا وغرقهم/ن يف احتواء 

اآثارهما، ويعون اأكرث �شرورة جتاوز هذا اال�شتنزاف نحو الفعل للعودة اإىل حراكهم/ن.
يدرك الن�شطاء اأن الع�شكرة باتت واقعا قائما بذاته، �شواء اختلفوا معه اأو اتفقوا ) وهم خمتلفون/ات(، لذا فاإن توحيد الروؤية لكيفية 
التعامل مع الع�شكر باتت اأمرا واقعا، اإذ ال يجوز انتظار »�شقوط النظام« اأو توقف »الع�شكرة«، فال بد من اآليات عمل تخرج من واقع احلال 

م�شتغلة الهوام�س املتاحة.
اأ�شبح دور املراأة هام�شيا اليوم يف احلراك ب�شبب الع�شكرة وال�شالح والعقلية الذكورية وقبول املراأة نف�شها باأدوار منطية. اإال اأن اجلميع 
) نا�شطون ونا�شطات( بذات الوقت متفقون/ات على �شرورة تفعيل هذا الدور، مع بروز روؤية تقول اأن ثمة اأدوار اليوم ال ميكن الأحد اأن 
يلعبها اإال املراأة ذاتها. وهو اأمرهام جدا من ناحية تغري فهم �شرورة واأهمية عمل الن�شاء، مع بقاء العقبة املتمثلة بكيفية القيام بذلك على 

اأر�س الواقع، وهو ما يعمل الن�شطاء اليوم على اإيجاد اآليات لتذليله.
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تمهيد: أهمية البحث وهدفه

تكمن اأهمية البحث الذي بني اأيدينا باأنه نتاج حوارات و�شجاالت وور�شات عمل ولقاءات فردية وا�شتبيانات قامت بها ووجهتها موؤ�ش�شة 
دولتي لن�شطاء �شوريني/ات طرحوا جتربتهم وروؤيتهم، وحتاوروا واختلفوا وراجعوا تاريخ احلراك املدين ال�شلمي وراهنه. ناظرين/ات 
له بعني نو�شتاليجية حينًا ونقدية اأغلب االأحيان، عني تقارب االإيجابيات وال�شلبيات وت�شت�شرف امل�شتقبل. االأمر الذي يجعلنا اأمام مادة 
من واإىل الن�شطاء، تهدف جمددا اإىل فتح باب ال�شجال واحلوار ومراجعة جتربة احلراك املدين ال�شلمي منذ بداية الثورة ال�شورية )اآذار 
2011( واال�شتفادة منها. �شعيا لتاليف االأخطاء وبناء ا�شرتاتيجية جديدة تاأخذ بعني االعتبار ما جرى وت�شتفيد منه، خا�شة اأن امل�شاركني/
ات ال زالوا يوؤمنون بجدوى واأهمية احلراك، واأن الور�شات التي قامت بها موؤ�ش�شة دولتي رمبا تعترب االأوىل من نوعها من جهة املنهجية 
املتبعة على االأقل، جلهة قدرتها على جمع ن�شطاء الأول مرة ووجها لوجه ومن بيئات متعددة وخا�شعة ل�شيطرة جهات ع�شكرية متعددة من 
جهة ون�شطاء من الداخل واخلارج من جهة اأخرى. االأمر الذي اأتاح روؤية االأفكار التي يتقارب حولها الن�شطاء وتلك التي ال زالوا يت�شاجلون 
حولها. مما قدم مادة غنية تعك�س و�شع احلراك االآن واآفاق م�شتقبله من وجهة نظر من يعملون عليه. االأمر الذي عك�س يف نهاية املطاف 

مدى احلاجة الإجراء مثل هذه النقا�شات واحلوارات.

اإذًا نحن اأمام معلومات خارجة من واقع احلراك ال�شلمي بكل اأمله وياأ�شه، م�شدرها ن�شطاء بع�شهم ال يزال يعمل على االأر�س، كلٌّ من 
موقعه/ـا وجغرافيته/ـا، واآخرون/ اأخريات ا�شطرتهم الظروف للمغادرة لكنهم بقوا على �شلة مبا يجري بطريقة اأو باأخرى. وبع�شهم 
هجر الن�شاط نحو بالد اللجوء، مبا يجعلنا نقرتب اأكرث فاأكرث من فهمهم لطبيعة احلراك وقوته اأو �شعفه واأخطائه يف كل منطقة لنقدر 
على قراءة اللوحة كاملة على ات�شاع اجلغرافية ال�شورية. مع العلم اأن املادة ت�شكل مرجعية الأي باحث/ة اأو مراكز بحثية مهتمة مبقاربة 

هذه امل�شاألة.

يتمحور الهدف النهائي من هذا البحث يف اأن يكون بداية لنقا�شات وق�شايا تهم الن�شطاء مبا يخ�س احلراك ال�شلمي يف �شوريا، واأن يعمل 
الن�شطاء على اإحياء دور النقد واملراجعة لهذه الورقة دوما على �شوء التطورات اجلديدة. لتتم قراءة النظري )املنتج هنا( على �شوء 
الواقع �شعيًا لبناء ا�شرتاتيجية جديدة يتم نقدها جمددًا والعمل عليها لتطوير اآليات احلراك املدين ال�شلمي نف�شه عرب فتح اآفاق جديدة 
له. خا�شة اأن الن�شطاء اأنف�شهم  باتوا اأكرث معرفة ودراية بحالة حراكهم، واأكرث اطالعًا على جتارب زمالئهم الذين/اللواتي انقطعوا 

عنهم ب�شبب متزق اجلغرافية ال�شورية وت�شارع االأحداث وظروف البلد والظرف ال�شخ�شي لكل نا�شط/ة. 
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فريق البحث

م�ؤ�س�سة د�لتي:

 
موؤ�ش�شة غري ربحية تاأ�ش�شت عام 2012 وتعمل على متكني املجتمع املدين لتحقيق التحول الدميقراطي يف �شوريا. كما ت�شعى نحو تعزيز 
مفاهيم احلراك ال�شلمي والعدالة االنتقالية واملواطنة وممار�شاتها عرب تطوير جمموعة من االأدوات واملهارات. يف �شبيل ذلك تعمل دولتي 
مع �شركائها يف املجتمع املدين باالأخ�س من فئة ال�شباب وال�شابات من اخللفيات االيديلوجية واالجتماعية واالقت�شادية كافة طاملا كانو 

ملتزمني بالو�شائل ال�شلمية للن�شاط والعمل املدين.

 حممد ديب�:
باحث وكاتب و�شاعر �شوري، وهو رئي�س حترير موقع »�شرييا اأنتولد Syria untold« املتخ�ش�س باأر�شفة وتوثيق احلراك ال�شلمي ال�شوري. 

ويكتب يف عدد من ال�شحف واملجالت.
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منهجية البحث:

مت اإجناز هذا البحث عرب اتباع منهجية تبداأ من الن�شطاء وتعود لهم، تلت�شق بالواقع وتبتعد عنه لتقراأه عن بعد ثم تعود اإليه باأفكارها 
املنجزة، معتمدة على الن�شطاء املنخرطني/ات يف احلراك دون اأن تكتفي بهم . وذلك وفقًا ملا يلي:

الفئة امل�شتهدفة بالبحث:

 ن�شطاء من فئة ال�شباب ممن كان لهم دور بارز يف احلراك ال�شلمي، حيث مت الرتكيز على الفئة العمرية  38-18.

ما ف�ق 38  31-38  25-30  18-24 

خمطط اإح�شائي يظهر الن�شب املئوية الأعمار امل�شاركني/ات

معايري الختيار:
اأو ما زالت يتواجد بها الن�شطاء ال�شلميون/ات، مع حماولة تغطية اأكرب قدر ممكن من اجلغرافية  مت اختيار ن�شطاء من مناطق كانت 
ال�شورية. حيث �شملت اللقاءات املناطق التالية: احل�شكة )عامودا- الدربا�شية( -الرقة- حلب )الباب- منبج- كوباين/ عني العرب- 
االأتارب(- حم�س-درعا- دير الزور- دم�شق )خميم الريموك - ريف دم�شق( - ال�شويداء - حماة - الالذقية - اإدلب )معرة النعمان 

- خميم اأطمة- �شراقب - كفرنبل( - حماه )�شلمية( - القام�شلي )�شري كانييه/ راأ�س العني -  تل اأبي�س( - طرطو�س.

وقد بلغ عدد الن�شطاء الذين/اللواتي مت التوا�شل معهم حوايل 139 نا�شط/ة. وبعد اأن مت حتديد الفئات امل�شتهدفة من الن�شطاء، عملت 
موؤ�ش�شة دولتي على جمع املعلومات واملادة االأولية التي ت�شكل منها هذا البحث وفق ثالث طرائق، وهي:

 )1(:  جل�شة النقا�س امل�شغرة )5- 8( ن�شطاء، مع ا�شتثناء ح�شل يف جل�شة غازي عنتاب ) 22 نا�شط/ة( ب�شبب �شعوبة البقاء لفرتة 
طويلة لفريق دولتي، وب�شبب �شعوبة التنقل وال�شفر للم�شاركني/ات من ال�شمال ال�شوري. حيث مت طرح اأ�شئلة وموا�شيع خا�شة لكل 
جل�شة ) �شنتحدث عنها بعد قليل(، علمًا اأن املناطق التي متت بها جل�شات النقا�س هي: لبنان )بريوت(، تركيا )غازي عنتاب(، 

�شوريا )ريف حلب(، وبلغ عدد امل�شاركني/ات يف جل�شات النقا�س 73 م�شارك/ة.

)2(: اللقاءات الفردية )13 نا�شط/ة(

)3( اال�شتمارة عرب االأنرتنت )53 نا�شط/ة(. 
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ومت ا�شتخدام الطريقتني االأخريتني الإتاحة الفر�شة كو�شائل م�شاعدة، ال�شتهداف �شريحة اأكرب، وللو�شول اإىل االأ�شخا�س غري القادرين/
ات على القدوم اإىل الور�شات اأو الو�شول لهم، ب�شبب االأو�شاع االأمنية ال�شائدة اأو االأو�شاع االجتماعية املعيقة.

ومت عقد جل�شة خا�شة للنا�شطات لتغطية النق�س احلا�شل يف جمال م�شاركة املراأة ، الأ�شباب خارجة عن اإرادة فريق دولتي ) و�شع اأمني، 
اأن يتمكن من ذلك. حيث كانت ن�شبة  التنقل، و�شع اجتماعي معيق مل�شاركة املراأة( الذي �شعى الأن تكون الن�شب مت�شاوية دون  �شعوبة 
م�شاركة النا�شطات يف جل�شات النقا�س يف بريوت م�شاوية لعدد الذكور يف حني �شاركت امراأتان يف جل�شة النقا�س يف تركيا ومل ت�شارك 
اأي امراأة يف جل�شة النقا�س يف �شمال حلب. لهذا جاءت جل�شات النقا�س املخ�ش�شة للنا�شطات يف بريوت لتغطي النق�س احلا�شل يف هذا 

املجال، يف حني بلغت م�شاركة املراأة يف اال�شتمارة االلكرتونية واللقاءات الفردية 25 باملئة من العدد الكلي.

29%
71%

نا�شطات      نا�شطون  

خمطط اإح�شائي يظهر ن�شبة  امل�شاركني/ات من الن�شطاء والنا�شطات

الأ�سئلة الرئي�سية التي دار ح�لها النقا�ص:
1- ما هو دور و حالة احلراك ال�شلمي يف الو�شع الراهن يف �شوريا؟

2- ما هي اأخطاء احلراك ال�شلمي يف �شوريا؟ ما هي ايجابياته؟ وما هي الدرو�س امل�شتفادة؟

3- هل ميكن للحراك ال�شلمي ا�شتعادة زمام املبادرة؟ )يف حال االإيجاب )كيف( ويف حال النفي )ملاذا(؟

بعد انتهاء ما �شبق، عمدت موؤ�ش�شة دولتي اإىل توثيق اإجابات الن�شطاء وحواراتهم و�شجاالتهم وتن�شيدها، وفق اآلية ت�شمح بالتمييز بني 
اأجوبة الن�شطاء تبعا ملكان ن�شاطهم. االأمر الذي �شمح باإجراء مقارنات عن و�شع احلراك ال�شلمي يف خمتلف املناطق اجلغرافية يف �شوريا. 
حيث مت مثاًل ف�شل اأجوبة ال�شوؤال االأول املتعّلق بالو�شع الراهن للحراك ال�شلمي، تبعا للمناطق، وذلك الختالف املراحل التي مرت بها تلك 

املناطق وبالتايل اختالف دور وفعالية احلراك ال�شلمي فيها، وفق:

 املناطق اخلا�سعة للنظام.

املناطق اخلارجة عن �سيطرة النظام �التي هي حالياً حتت �سيطرة الكتائب امل�سلحة بكل اأ�سكالها )داع�ص، القاعدة، الكتائب الإ�سالمية، 
اجلي�ص احلر، الق�ات الكردية(، 

حيث هدف الف�شل اإىل املقارنة، وروؤية مدى االختالف يف االآراء والفعاليات يف احلراك ال�شلمي بني هذه املناطق. وهو االأمر الذي �شمح 
لنا الحقا بتحديد و�شع احلراك يف كل منطقة من تلك املناطق ا�شتنادا ل�شهادات الن�شطاء العاملني/ات بها. علما اأن معظم الن�شطاء 
الذين/اللواتي �شاركوا بجل�شات النقا�س ويف املقابالت الفردية يف لبنان هم  ن�شطاء من املناطق التي ما زالت حتت �شيطرة النظام، خرج 
اإمنا  اأكرث باملجتمع املدين وباحلراك ال�شلمي  اأخرى وهم االآن يقومون بفعاليات لها عالقة  اأمنية وبع�شهم  الأ�شباب  معظمهم  الأ�شباب 
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من خارج �شوريا. يف حني اأن معظم الن�شطاء الذين/اللواتي �شاركوا يف جل�شات النقا�س واملقابالت الفردية يف تركيا ويف �شوريا هم من 
املناطق اخلارجة عن �شيطرة النظام. والن�شبة االأكرب منهم ما زالوا يف �شوريا اأو على االأقل قادرين/ات على الذهاب اإليها. اأما اجلزء 

غري القادر على الذهاب اإىل �شوريا فذلك يعود لالأ�شباب التالية:

1- تواجد النظام يف بع�س املناطق )احل�شكة- القام�شلي..(

2- تواجد داع�س يف )الرقة، منبج، الباب(

3- مالحقون/ات من قبل القوات الكردية )عفرين، �شري كانييه/راأ�س العني(.

4- الو�شع االأمني ال�شيء )دير الزور(.

علما اأن اآلية فرز االأجوبة مل تتوقف عند ما �شبق فقط، بل مت و�شع العديد من االأجوبة حتت اإطار عناوين واأفكار م�شتقلة حني كان يطرح 
�شيء مهم مل تذكره االأ�شئلة الرئي�شية. اأي اأن االآلية املتبعة يف توثيق االجابات كانت تركز على نوعية االإجابات واالأفكار املطروحة ومدى 

خدمتها للهدف النهائي كي يتم و�شعها �شمن اإطار ي�شمح باآلية العودة لها ب�شرعة ومقارنتها مع معلومات اأخرى.

- بعد االنتهاء من عملية التدوين، قامت موؤ�ش�شة دولتي بدعوة بع�س من الن�شطاء الذين/اللواتي �شاركوا يف جل�شات النقا�س )لبنان-
تركيا-�شوريا( اإىل لقاء الطاولة امل�شتديرة يف بريوت. حيث مت عر�س املادة االأولية التي حتتوي على كل ما ذكره الن�شطاء يف كل جل�شات 
النقا�س ال�شابقة، وذلك ال�شت�شارتهم/ن يف �شكل ورقة العمل اأو البحث الذي �شينتج من هذه املادة وبهدف التقائهم مع بع�شهم البع�س. 
حيث كانت املرة االأوىل - �شمن هذا امل�شروع - التي يلتقي فيها الن�شطاء ال�شوريون/ات من منطقة ال�شمال والو�شط واجلنوب ال�شوري، 

وتبادلهم لالآراء والنقا�شات و املعلومات.

- بعدها و�شعت موؤ�ش�شة دولتي كل ما �شبق بني يدي الباحث الذي اأجنز املادة املوجودة هنا، بناء على جدل وحوار ونقا�س م�شرتك بني 
الباحث واملوؤ�ش�شة وبع�س الن�شطاء، ا�شتمر طيلة كتابة هذا البحث الذي ميكن اعتباره نتاج عمل م�شرتك بني االأطراف الثالثة.

- مل يكتف الباحث وهو ينجز املادة باأجوبة الن�شطاء بل قراأ االأمر على �شوء التجادل بني االأجوبة املقّدمة من قبلهم/هن والف�شاء املحيط 
اأو اإيجابا عليهم  وعلى حراكهم . اإ�شافة لقراءة و�شع احلراك يف كل منطقة  بهم/هن، والذي يعملون  به اأو يف ظّله مبا ينعك�س �شلبا 
بعد تّوزعه بني مناطق يهيمن على كل منها جهة معينة، ليتم فيما بعد قراءة االأمر كله على �شوء اخلارطة ال�شورية لتبيان خريطة هذا 
اأو ا�شت�شراف ماآالته بناء على هذه املعطيات، حيث برزت نقا�شات وموا�شيع خالفية تكررت يف  اليوم واإمكانية تفعيله الحقا.  احلراك 

معظم اجلل�شات مثل:
• تاأثري عنف النظام وال�شالح على احلراك.

• العمل االإغاثي عمل �شلمي ثوري اأم ال؟
• احلراك الطالبي يف اجلامعات.

• ن�شطاء الداخل واخلارج.
وغريها من الق�شايا االإ�شكالية التي طرحها الن�شطاء، و�شيكون لها مكانها الوا�شح �شمن البحث.

ال�سع�بات � التحديات التي �اجهت البحث:
1-  قلة امل�شاركة الن�شائية يف بع�س الور�شات، ففي ريف حلب )االأتارب( مل حت�شر اأية امراأة ب�شبب املناخ االجتماعي الذي ال يحبذ اجتماع 
الن�شطاء يف مكان واحد. ويف تركيا ح�شرت نا�شطتان فقط من اأ�شل 22 ح�شروا الور�شة، ب�شبب �شعوبة ال�شفر واالأو�شاع االجتماعية 
التي ال حتبذ �شفر الن�شاء يف بع�س املناطق ال�شورية. ولكي نعّو�س هذا االأمر خ�ش�شنا فقرة خا�شة للحراك الن�شائي الثوري ال�شلمي 

عّلها ت�شّلط ال�شوء اأكرث على و�شع النا�شطات يف احلراك.

2-  كان وا�شحًا من خالل النقا�شات التي متت، اأنها االأوىل من نوعها بالن�شبة للم�شاركني/ات. فبدا وكاأن الن�شطاء غري مهيئني/ات اأحيانا 
لهذه املراجعة النقدية اأو متفاجئني/ات بها، االأمر الذي جعل تعبريهم عن اأفكارهم غري مرتب اأو مهّياأ اأحيانا. ورغم اأن هذا ال يعترب 

�شعوبة باملعنى احلريف للكلمة ولكنه يعك�س عدم مراجعة احلراك لنف�شه نقديًا.
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3-  اأدت املراجعة النقدية اإىل ا�شتعادة الن�شطاء لالأحداث والن�شاطات والفعاليات والذكريات التي مرت معهم خالل �شنوات ن�شالهم . 
مما بث بهم احلما�س والن�شاط الذي �شرعان ما انقلب اإىل حزن حني تذكرهم  ال�شهداء واملعتقلني/ات، االأمر الذي جعل النقا�س يف 

بع�س االأحيان عاطفيًا.

4-  ك�شفت جل�شات النقا�س اأن الن�شطاء مل يلتقوا مع بع�شهم البع�س منذ زمن طويل، ب�شبب الظروف واختالف ظرف كل منطقة يف �شوريا 
اليوم، االأمر الذي جعل النقا�س بينهم �شعبا و�شادما اأحيانا. وهو ما بدا وا�شحا يف لقاء الطاولة امل�شتديرة االأخري الذي حدث يف لبنان 
يف 29-حزيران-2014، وجمع ن�شطاء �شوريني/ات يعي�شون يف  لبنان واآخرون/اأخريات من داخل �شوريا )دم�شق، الرقة، حلب(. حيث 
برز اختالف االأفكار واالأحكام والقناعات، م�شافا لها اأحكام مطلقة من بع�س الن�شطاء على فعاليات ون�شاطات االآخرين/االأخريات. 
مما عك�س حجم التباعد بني الن�شطاء اأحيانا وعدم املعرفة بالظروف اخلا�شة بكل منطقة والتي اختلفت باختالف املراحل. باالإ�شافة 
اإىل الن�شطاء املتواجدين/ات خارج �شوريا والذين/اللواتي كانت لهم اأحكام �شارمة على ما يقوم به ن�شطاء الداخل وخا�شة يف مناطق 
النظام. والذي عك�س توترًا وا�شحًا يف النقا�شات ودل على �شرورة تكرار مثل هذه اللقاءات اأو اإيجاد طرق اأخرى تخفف من ال�شرخ 

املوجود بني الن�شطاء يف خمتلف املناطق داخل وخارج �شوريا.

5-  عدم متكن الباحث الذي اأعد �شياغة البحث من ح�شور ور�شات العمل. حيث مت التعاقد معه بعد انتهاء الور�شات، مما جعله بعيدًا 
ن�شبيًا عن اأجواء النقا�شات الدائرة والتي اطلع عليها عرب االأوراق، وعرب احلوار مع العاملني/ات يف موؤ�ش�شة دولتي الذين اأ�شرفوا على 
النقا�شات. وحاول الباحث تاليف نواق�س هذا االأمر من خالل لقاءات مع بع�س الن�شطاء، ومن خالل النقا�س واللقاءات امل�شتمرة مع 

فريق موؤ�ش�شة دولتي.
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 محاولة تعريف الحراك المدني السلمي

انطالقا من إجابات النشطاء

اأو  امل�شتبدة  ال�شلطات  مبواجهة  احلقوق  من  حق  لتح�شيل  ال�شاعية  ال�شلمية  املدنية  الن�شاطات  على  اأطلقت  التي  الت�شميات  تعددت 
اال�شتعمارية اأو غريها، من الع�شيان املدين اإىل املقاومة املدنية اإىل احلراك ال�شلمي املدين..الخ. اإذ اأطلقت هذه الت�شميات على جملة من 

االأن�شطة والفعاليات واأدوات االحتجاج التي قامت بها جماعات اأو �شعوب اأو ن�شطاء �شعيا لتح�شيل حق من حقوقهم  املهدورة.

ديزموند  اإىل حراك  الهند  غاندي يف  املهامتا  ن�شاطات  من  بدءا  واحلركات،  واملقاومات  االأن�شطة  من  كبري  بعدد  الب�شرية  تاريخ  ويعج 
توتو و�شتيف بيكو يف جنوب افريقية وحركة احلقوق املدنية عام 1955 يف اأمريكا بقيادة مارتن لوثر كينغ. ولي�س انتهاء بالثورات امللونة 
التون�شية  العربي يف حمطاته  الربيع  اإىل  واأوكرانيا )الربتقالية( و�شوال  يف جورجيا )الوردية( و�شربيا وت�شيكو�شلوفاكيا )البنف�شجية( 

وامل�شرية واليمنية والبحرينية والليبية وال�شورية، رغم جنوح بع�شها للع�شكرة الحقا.

القا�شم امل�شرتك بني تلك االأحداث التاريخية هو ا�شتخدام ال�شعوب واحلركات النا�شطة اأ�شاليب وتكتيكات مدنية �شلمية �شعيا للو�شول اإىل 
الهدف، والتي اأخذت يف احلالة ال�شورية، ا�شم احلراك املدين ال�شلمي، االأمر الذي يدفعنا ملحاولة تعريف هذا امل�شطلح ا�شتنادا لو�شع 

وخ�شو�شية احلراك ال�شوري نف�شه.

تعريف عام:
احلراك املدين ال�سلمي: ه� جملة الأن�سطة �الفعاليات التي يق�م بها ن�سطاء مدني�ن ب�سكل �سلمي، �سبيال لتح�سيل حق�قهم  املهد�رة.

هنا جند اأن كلمة »املدين« اأو »املدنية« حتيل اإىل املدينة واملواطنة واملجتمع املدين مبواجهة القبيلة والطائفة واملجتمعات البدائية/ االأهلية، 
وهو ما يعني اأن احلراك املدين ال�شلمي، حتى يتخذ معناه، مرهون بن�شطاء مدنيني يعون هدفهم  بتحقيق دولة املواطنة بكامل مفرداتها 

املتمثلة يف احلرية والدميقراطية وجمتمع مدين..الخ. معتمدين/ات الن�شال ال�شلمي النابذ للعنف �شبيال لتحقيق ذلك.

وعليه، فاإن كل ن�شاط مدين �شلمي يهدف لتحقيق ذلك على املدى االآين اأو البعيد ميكن اعتباره جزءًا من احلراك املدين ال�شلمي، �شواء 
هدف لتحقيق الدولة املدنية الدميقراطية اأو حتقيق هدف اآين مثل: حقوق العمال واملراأة وحرية التعبري واحلريات..الخ ي�شب يف نهاية 

املطاف يف تعزيزها.

اإال اأن االإ�شكال الذي يربز هنا يكمن يف ال�شوؤال: هل ميكن اعتبار كل ن�شاط تقوم به موؤ�ش�شات املجتمع املدين كفعل حراك مدين �شلمي؟ 
اأم اأن االأمر يطلق فقط على احلراك الهادف لتحقيق هدف مبا�شر ووا�شح و�شريح؟

فهل ميكن مثاًل اأن نعترب ما تقوم به موؤ�ش�شات االإغاثة والدعم النف�شي يف �شوريا اليوم حراكًا مدنيًا �شلميًا؟ رغم اأنها يف نهاية املطاف تعمل 
على تعزيز الدولة الوطنية الدميقراطية وب�شكل �شلمي، ولو على مدى بعيد، عرب تنمية قدرات االأفراد؟ اأم اأن االأمر يطلق فقط على جملة 
الن�شاطات والفعاليات التي يقوم بها الن�شطاء على االأر�س من مظاهرات وغرافيتي وبخ على اجلدران ونزع �شور رموز النظام ال�شوري 

الإ�شقاط اال�شتبداد وبناء الدولة املدنية الدميقراطية ذات الهدف الوا�شح؟

هذا ال�شجال هو ما اختلف عليه الن�شطاء ال�شوريون/ات الذين/اللواتي �شاركوا يف النقا�س، وخا�شة بخ�شو�س اعتبار العمل االإغاثي جزءًا 
من احلراك املدين ال�شلمي اأم ال؟ 

اعترب جزء من الن�شطاء اأن العمل االإغاثي والدعم النف�شي لي�س جزءًا من احلراك بل هو تفريغ له من حمتواه. حيث اأدى انتقال الن�شطاء 
للعمل االإغاثي اإىل اإ�شعاف احلراك املدين ال�شلمي على االأر�س، معتربين/ات اأن االإغاثة رد فعل موؤقت على و�شع معني اأوجده النظام. يف 

حني اأن احلراك و�شيلة لتحقيق هدف معني هو اإ�شقاط اال�شتبداد وبناء الدولة املدنية الدميقراطية يف �شوريا.
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وراأى تيار ثاٍن من الن�شطاء اأن العمل االإغاثي جزء من احلراك والعمل الثوري، م�شتدلني/ات على ذلك بحجم العنف الذي تعّر�س له 
ن�شطاء االإغاثة مثلهم مثل ن�شطاء احلراك الثوري. اإذ رغم اعرتاف اجلميع اأن عنف النظام هو من حّول العمل االإغاثي اإىل عمل ثوري 
ب�شبب ا�شتهدافه بالقتل والقمع واالعتقال للعاملني/ات يف هذا املجال، فاإن االأمر ال ينفي اأن االإغاثة اليوم باتت ذات وجه تنموي يركز على 

بناء قدرات االأطفال والن�شاء والنازحني/ات الذين/اللواتي �شيعودون يومًا لبناء �شوريا اجلديدة، وفق نظرة هوؤالء الن�شطاء.

اإال اأن تو�شيع احلراك املدين ال�شلمي لي�شمل كل الن�شاط املدين الذي تقوم به موؤ�ش�شات املجتمع املدين اأو جزء منه على االأقل، يقود يف 
احلالة ال�شورية اإىل اإ�شكال اآخر، فهناك العديد من املنظمات الهادفة اإىل بناء دولة املواطنة يف �شوريا ) من وجهة نظرها( ولكنها غري 
م�شاركة يف احلراك اليومي وتاأخذ م�شافة بعيدة عنه. و�شقف مطالبها منخف�س قيا�شا مبا يطالب به اأكرثية الن�شطاء )اإ�شقاط اال�شتبداد 
كامال(، اإذ تطالب بع�س هذه اجلماعات بتبني حراك واقعي )من وجهة نظرها اأي�شا( يوؤدي اإىل تاأمني حاجيات النا�س وحتقيق مطالب 
قابلة للتحقيق. وي�شاف لذلك وجود موؤ�ش�شات جمتمع مدين تعمل على االأر�س وهي قريبة من النظام وبع�شها حمايد، ولي�س له اأي راأي 
اأو فعل مبواجهة اال�شتبداد. اإذ قال اأحد الن�شطاء اأن »هناك االآن العديد من املجموعات يف الداخل تقوم باأعمال توعية وتنمية للن�شاء و 
االأطفال، حتت رعاية ومراقبة النظام، حيث يتم القيام بهذه االأعمال ب�شكل جيد و بحيادية«، يف حني ردت نا�شطة على هذا الراأي باأّن 
»هذه املجموعات تعمل مع غياب االأهداف ومع �شبابية حول خطتهم/هن مما يجعل التعامل مع هذه املجموعات �شعبا، واأن كلمة احليادية 
هي مبتدعة من قبل املجتمع الدويل و البع�س مّنا، الأن كل اإن�شان يجب اأن 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�شلمي اإذن؟

اإن التاأمل فيما �شبق، �شيقودنا اإىل وجود تعريفني للحراك املدين ال�شلمي، االأول عام و�شامل، والثاين حمدد ووا�شح، وقد يكون على قيا�س 
احلالة ال�شورية:

االأول: يركز على الهدف النهائي )الو�شول للدولة املدنية( من خالل الن�شاطات والفعاليات ) مظاهرات، غرافيتي، بخ على اجلدران..
الخ( التي يقوم بها ن�شطاء مدنيون/ات �شلميون/ات وموؤ�ش�شات جمتمع مدين )اإغاثة، اإعالم، دعم نف�شي، ن�شاطات جمتمعية..الخ(، 
بهدف بناء دولة املواطنة وتعزيز م�شاركة املواطن بال�شاأن العام، مع وجود خالف يف التكتيك لتحقيق هذا الهدف، اإذ يتفق اجلميع على 

الهدف النهائي ويختلفون حول االأولويات واآليات حتقيقها.

الثاين: يتحدد احلراك املدين ال�شلمي ح�شرًا بتلك االأن�شطة والفعاليات القائمة على االأر�س هنا واالآن، مبواجهة اال�شتبداد وال�شلطات 
البديلة بهدف الو�شول اإىل دولة املواطنة، م�شتثنية من ذلك كل ن�شاط مدين غري مبا�شر )اإغاثة، دعم نف�شي، تعليم، اإعالم..(.

وعليه، فاإن احلراك املدين ال�شلمي املعني يف هذا البحث، هو:

جميع االأن�شطة والفعاليات القائمة على االأر�س من قبل ن�شطاء وموؤ�ش�شات جمتمع مدين، ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، والهادفة الإ�شقاط 
اال�شتبداد وال�شلطات ال�شاعية لوراثة دوره، و�شوال للدولة املدنية الدميقراطية.
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 الحراك المدني السلمي خالل حكم األسد االبن

)2011  -  2000)

�شكلت جتربة »جلان اإحياء املجتمع املدين« التي بداأت عام 2000 يف �شورية حمطة فارقة يف التاريخ ال�شوري احلديث، باعتبارها اأعادت 
اإحدى  عنه  عرّبت  ما  وهو  املدين،  املجتمع  واأدت  التي  القمع  �شلطة  من  طويل  تغييب  بعد  الواجهة  اإىل  ال�شلمي  وحراكه  املدين  املجتمع 
النا�شطات بالقول: »لدينا نظام و لي�س دولة، بل اإن النظام ميار�س القمع و الظلم على الدولة..  مل يكن لدينا يوما جمتمعًا مدنيًا، حتى 

االأحزاب والنقابات املوجودة يف �شوريا هي جزء من امل�شكلة ب�شبب تبعيتها املبا�شرة للنظام وعدم ا�شتقالليتها«.

التجربة التي جاءت بعد وفاة الدكتاتور االأب )عام 2000(، وكنتيجة منطقية ملح�شلة عدة قوى داخلية وخارجية �شمحت باإيجاد ف�شحة مت 
ا�شتثمارها من قبل جمموعة من املثقفني/ات والن�شطاء واملعار�شني/ات ال�شوريني/ات عرب اإطالق بيانني، عرف االأول بـ- بيان املثقفني - 
ووقعه ت�شع وت�شعون مثقف/ة �شوريا/ة، بينما عرف الثاين ببيان االألف، لتنطلق عجلة املجتمع املدين يف �شوريا بعد توقف، وليعود احلراك 
املدين ال�شلمي اإىل الداخل ال�شوري بعد اإق�شاء طويل، خا�شة اأن ال�شلطة �شّورت �شوريا اأمنيا ب�شكل �شبه مطلق بعد خروجها منت�شرة من 

اأحداث الثمانيات.

حينها جتلى احلراك املدين ال�شلمي بعدد من االأن�شطة والبيانات واملنتديات الثقافية املعار�شة التي ن�شطت يف كل من دم�شق وطرطو�س 
اأمام جمل�س ال�شعب ويف �شاحة عرنو�س واأمام الق�شر العديل  والقام�شلي وعامودا، مرتافقة مع حماولة تنظيم عدد من االعت�شامات 
وحمكمة اأمن الدولة العليا للمطالبة باإطالق ما تبقى من ال�شجناء ال�شيا�شيني واإطالق احلريات والتداول ال�شلمي لل�شلطة واإلغاء قانون 

الطوارئ وحمكمة اأمن الدولة العليا وتفعيل دور الق�شاء. 

املنتديات  واأغلقت  قادة احلركة  فاعتقلت عدد من  الثلج،  تراكم كرة  تخّوفت من  املدين  املجتمع  بقوة  ت�شعر  بداأت  التي  ال�شلطة  اأن  اإال 
م�شتثنية منتدى االأتا�شي الذي اأغلق عام 2005، وذلك بعد اأن حققت ال�شلطة ما تريد. اإذ كان هدفها من ال�شماح بتلك الف�شحة من احلرية 
الن�شبية اأن متّرر م�شروع التوريث الذي اأو�شل الدكتاتور االبن اإىل ال�شلطة، منهية بذلك �شيا�شة غ�س النظر التي اتبعتها طيلة ال�شنوات 

اخلم�س االأوىل من حكمه.

ولكن هذه التجربة املجه�شة جعلت املجتمع املدين يدرك حدود قوته واإمكانيات فعله من جهة، كما فّتحت اأعني ال�شلطة على مدى قوة 
املجتمع املدين، فبداأت تعمل على احتوائه من جهة اأخرى.

جتلى احتواء ال�شلطة للمجتمع املدين وموؤ�ش�شاته كي ال ي�شتقل بنف�شه، من خالل تبنيها هي لنوع من املوؤ�ش�شات املدنية املنزوعة االأنياب اإن 
�شح التعبري. حيث �شجعت على ترخي�س العديد من املوؤ�ش�شات واملنظمات املهتمة بالبيئة والطفل واملراأة واالأو�شاع االجتماعية، مع تن�شيط 
وا�شح ملوؤ�ش�شات املجتمع االأهلي اأي�شا، �شرط اأن تبقى االأمور حتت عني ال�شلطة ورقابتها اأو برعايتها املبا�شرة كما ح�شل مع العديد من 

املوؤ�ش�شات واملنظمات التي تبنتها زوجة االأ�شد االبن »اأ�شماء االأ�شد«.

ومن جهة اأخرى، ا�شتغل الن�شطاء واملعار�شون/ات هذه الهوام�س وتابعوا عملهم، فتاأ�ش�شت عدد من منظمات حقوق االإن�شان وتابعت عملها 
دون ترخي�س، اإذ رف�شت ال�شلطة ترخي�شها ومل تقمعها بذات الوقت، تاركة اإياها بو�شعية »املدان حتت الطلب« كي ي�شهل اعتقالها حني 

تريد، كما ح�شل حني اعتقلت املحامي مهند احل�شني من منظمة �شوا�شية حلقوق االإن�شان يف عام 2009.

ولكن اإذا كان كل ما �شبق خرج عمليا من �شفة املعار�شة ال�شيا�شية اأو البيئات احلا�شنة لها، فاإن ما ح�شل يف داريا عام 2003 ويف جامعة 
حلب )2003( مع حماولة نقله اإىل جامعة دم�شق من بع�س االأن�شطة املدنية والطالبية، بع�شها ذو طابع احتجاجي على قرارات جامعية 
وبع�شها ذو طابع يعمل على اإعادة تفعيل ن�شاط احلركات الطالبية يف اجلامعة واملجتمع املدين واالأهلي بعيدا عن روؤية ال�شلطة، كان دليال 
حّيا على ما يحدث يف عمق املجتمع ال�شوري من حتّوالت ومن تعط�شه للتعبري عن نف�شه، وعن تفكريه بكيفية التحايل على قمع ال�شلطة 
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واإعادة تفعيل احلراك املدين ال�شلمي الذي ميكن اعتبار جتربة داريا )2003( منوذجا حيا له. حيث اأقدم جمموعة من الن�شطاء املدنيني 
وتعليم  الدولة  الف�شاد ملوظفي  برو�شورات �شد  وتوزيع  املدينة  �شوارع  الدولة مثل تنظيف  �شلطة  بعيدة عن  القيام مببادرات فردية  على 

الطالب وتوعيتهم، االأمر الذي دفع ال�شلطة لقمع رموز احلركة واعتقالهم، الأنها مل تكن بوارد ال�شماح مبجتمع مدين م�شتقل عنها.

على �شفاف هذا ا�شتمر املجتمع باملقاومة من خالل البيانات املطالبة باحلريات واإطالق �شراح ال�شجناء ال�شيا�شيني، واالعت�شامات التي 
كان ينظمها جمموعة من ال�شباب اأمام حمكمة اأمن الدولة العليا اأثناء حماكمات املعتقلني/ات، بالتوازي مع بدء انت�شار ثقافة الالعنف 
واملجتمع املدين واجلمعيات يف املجتمع، حيث بداأت كتب دار »معابر« املهتمة بثقافة الالعنف تلقى رواجًا يف �شوريا، وهي دار اأ�ّش�شها يف 
العام 2000 كل من ندرة اليازجي ودميرتي اأفيريينو�س ونبيل حم�شن واأكرم اإنطاكي واآخرين، 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 ) 2000- 2011( حدثني جمعا بني االحتجاج العنفي و الن�شاط ال�شلمي من جهة، وهما: انتفا�شة ال�شويداء عام 
2000 والتي جاءت بعد اأ�شهر من ا�شتالم ب�شار االأ�شد احلكم، وانتفا�شة االأكراد عام 2004.

اإذا كان ذو مطالب  »هّبة«، وعما  اأو  اأم حراك  انتفا�شة  اإذا كان  ال�شويداء، وعما  الن�شطاء يف ت�شنيف ما حدث يف  اليوم  يختلف حتى 
احتجاجية �شد ال�شلطة اأم اأنه �شراع بني اأهايل املدينة والبدو القاطنني حولها. 

ولكن بعيدا عن هذا االختالف، فاإن ما بداأ كنتاج مل�شكلة حملية تطّور اإىل �شدام بني اأهايل املدينة وقوات االأمن، حيث توجهت االحتجاجات 
نحو رموز ال�شلطة، ممثلة باملحافظ واالأجهزة االأمنية وقيادة ال�شرطة، ليتم اقتحام مبنى املحافظة وقيادة ال�شرطة. وقد ذهب �شحية هذه 
االحتجاجات 23 �شاب جّلهم �شقطوا بر�شا�س االأمن وحوايل 400 جريح اأغلبهم اإ�شاباتهم قوية، وفق معلومات من نا�شط من املنطقة 

حاوره الباحث. 

وقد �شهدت جامعة دم�شق تظاهر واعت�شام مئات الطالب الذين طالبوا بوقف العنف يف املدينة. رغم اأن االحتجاج هنا بداأ ب�شكل عفوي 
وكنتاج مل�شكلة حملية، اإال اأن تّوجه االحتجاجات نحو ال�شلطة ي�شي باإدراك املجتمع للعبة ال�شلطة العميقة التي تدير املجتمع عرب �شرب 

مكوناته االجتماعية ببع�شها البع�س، فاحلراك يف عمقه كان يعك�س هذا ال�شيء حتى واإن مل يعرّب عنه من وجهة نظرنا.

وانتفا�شة االأكراد التي جاءت عام 2004 على اإثر احتكاك بني العرب واالأكراد لتك�شف كم املكبوت اجتماعيا - بني العرب واالأكراد- من 
جهة، و�شيا�شيا بني االأكراد وال�شلطة من جهة ثانية، لتعمل ال�شلطة على واأدها بقوة العنف وال�شالح عرب ت�شليح ال�شلطة للبعثيني والع�شائر 

بوجه االأكراد الذين مل يدفعوا باجتاه حتويلها اإىل حركة م�شلحة.

ي�شكل احلدثان ال�شابقان اإذا ُقرئا على �شوء اأحداث الثمانيات حيث ا�شتخدم تنظيم االإخوان امل�شلمون ال�شالح �شد ال�شلطة، نقاط فا�شلة 
يف التاريخ ال�شوري احلديث، جلهة اأن الثالثة حتوي عن�شرًا انفجاريًا ينحو باجتاه العنف اأكرث مما يتجه نحو حراك �شلمي مدين وا�شح 
املعامل، فحركة االإخوان كانت �شراعًا م�شلحًا �شريحًا �شد ال�شلطة، والثانية رد فعل طبيعي على عنف تلقاه املجتمع، حيث مت الرد عليه بـ 
»اقتحام مبنى املحافظة وقيادة ال�شرطة« يف ال�شويداء، وحرق قرية كاملة للبدو، مرتادفًا بنف�س الوقت مع ن�شاط �شلمي قام به الطالب. 
وانتفا�شة االأكراد ترافقت مع تك�شري املحالت )من الطرفني الكردي والعربي( واقتحام موؤ�ش�شات الدولة وحتطيم بع�س حمطات الكهرباء، 
مع االنتباه اأن رد ال�شلطة كان يف االأحداث الثالث قمعيًا وبطريقة وح�شية ال ترتك اأي مكان للحوار اأو االعرتاف بحقوق املجتمع وال�شلطة، 
وهو ما ي�شاهم باأن يكون رد املجتمع عنيفا واأقرب لالنفجار. مما يعك�س لنا يف نهاية املطاف حمدودية قدرة املجتمع ال�شوري على تنظيم 
احتجاجات مدنية �شد �شلطة لي�س اأمامها اإال القمع و�شيلة للحوار مع مواطنيها، وهو ما يعني عدم وجود تراكم مدين ميكن البناء عليه 
الحقا، االأمر الذي عنى اأن االنتفا�شة ال�شورية حني اندلعت عام 2011 مل ت�شتند على اأي تراكم ميكن االعتداد به، اإذ كان على ن�شطائها 
اأن يبدعوا ويبتكروا اآليات واأ�شاليب مقاومتهم حلظة بلحظة وفقا لوعيهم القائم اآنذاك وال�شعيف ال�شلة بتجارب مل حتدث ومظاهرات 
واعت�شامات مل حتدث يف جمتمعهم  من قبل وبثقافة غري عنفية اإال يف عقدي االأربعينات واخلم�شينات، غري اأنها جاءت يف �شياق مالئم 
وفره جزئيا ربيع دم�شق، مما وفر لها بيئة اجتماعية كانت م�شبعة مبفاهيم املجتمع املدين والتداول ال�شلمي لل�شلطة والتغيري والدميقراطية 
اأنها نتاج تراكم طبيعي لربيع دم�شق على  واحلقوق والواجبات واإعادة احلقوق لل�شجناء ال�شيا�شيني ونبذ العنف يف ال�شيا�شة، مما يعني 
م�شتوى الفكر اأكرث مما هي نتاج تراكم على م�شتوى العمل واحلراك الذي كان �شعيف ميدانيًا يف فرتة ربيع دم�شق الذي مل يتمكن من 

ماأ�ش�شة نف�شه لي�شاهم يف والدة جمتمع مدين حقيقي، كان �شي�شكل حا�شنة للحراك ال�شوري الذي اندلع يف اآذار 2011 لو ح�شل.
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ولكن هنا علينا اأن ن�شجل مالحظتني عموميتني تتعلقان بالف�شاء العام لكل ما �شبق، والتي قد تف�شر لنا جزئيًا اأ�شباب تراجع املجتمع 
املدين واأ�شباب الع�شكرة خا�شة يف الثمانيات و�شبب تفّجر االنتفا�شة �شلميا عام 2011 ولي�س عام 2000 اأو عام 1980 حيث كان ال�شالح 

�شيد املوقف.

وال�شخ�شيات  االأحزاب  وهج  بداأ  اإذ  يتغرّي،  �شوريا  واالإيديولوجي يف  ال�شيا�شي  الف�شاء  بداأ  الزعيم )1949(  انقالب ح�شني  )1(:  منذ 
الوطنية التي �شنعت اال�شتقالل يرتاجع ل�شالح تقّدم االأحزاب الراديكالية االإيديولوجية بكل ما حتمله معها من ثقافة انقالبية 
تعمل على الو�شول اإىل ال�شلطة بقوة ال�شالح، حيث تراجع البعد الليربايل يف احلياة ال�شورية ل�شالح تقدم البعد اال�شرتاكي الي�شاري 
واالإ�شالمي والقومي وب�شيغه االأ�شد راديكالية، وهو ما عنى منو �شياق عام مناه�س للمجتمع املدين الذي اعترب روؤية برجوازية اأو 
اآداة برجوازية، وم�شاعد لتدخل الع�شكر يف ال�شيا�شة ومربر ال�شتخدام ال�شالح للو�شول اإىل ال�شلطة حتت ا�شم »الثورة«، وهو ما عنى 

اإ�شقاط كل الن�شال ال�شلمي واملدين من التفكري.

هذا الف�شاء بداأ يك�شر عمليًا منذ �شقوط االحتاد ال�شوفياتي وبدء الثورات امللّونة التي بداأت حتاكي خيال ال�شعوب وتدغدغ م�شاعرهم 
نحو حرية يفتقدونها، وجتّلى االأمر يف �شوريا مبطالب التغيري ال�شلمي االآمن والتداول ال�شلمي لل�شلطة التي طبعت فرتة ما بعد عام 2000 
خ�شو�شا، االأمر الذي يعني لنا اأن ال�شياق الذي جاءت به حركة االإخوان امل�شلحة هي نتاج طبيعي وابن �شرعي ملرحلة تفكر بالو�شول اإىل 
ال�شلطة عن طريق ال�شالح، يف حني اأن انتفا�شتي ال�شويداء واالأكراد جاءتا يف �شياق مناق�س متاما وهو ما يف�شر لنا امتداد االأوىل على 
مدى اأربع �شنوات حرب بني النظام واالإخوان، يف حني اأن االأمر انتهى �شريعا يف ال�شويداء ومناطق االأكراد دون اأن جتنحا نحو ال�شالح، 
وهو ما يعني اأن االنتفا�شة ال�شورية اليوم هي ابنة هذا الف�شاء، رغم اأنها اجتهت نحو العنف وال�شالح ب�شبب عنف النظام الذي فاق كل 

الت�شّورات بالدرجة االأوىل وبدفع من التدخالت اخلارجية وبنية املجتمع االأهلي ال�شوري.

)2(:  يبنّي لنا م�شار احلراك ال�شلمي ال�شوري واملجتمع املدين تاريخيا يف جدله مع الع�شكرة اأنه حيث توجد االأخرية ي�شعف االأول، الأن 
ال�شلطة ت�شتغل الع�شكرة دوما وتدفع نحوها كي جتد مربرًا ال�شتخدام ال�شالح الذي ما اإن ي�شتخدم حتى تبداأ ال�شلطة بتجريف كل 
ال�شويداء  انتفا�شتي  وب�شكل جزئي يف  ب�شكل كبري  املا�شي  القرن  ثمانيات  »االإرهاب«، وهو ما حدث يف  �شيء حتت حجة حماربة 
واالأكراد، مع االأخذ بعني االعتبار للف�شاء العام الذي حتدثنا عنه �شابقًا، من حيث كونه يخلق اأر�شية مالئمة للعمل الع�شكري اأو 

ال�شلمي.

ولكن حركة املجتمع املدين بني عامي 2000 و2011 بقيت نخبوية، اإذ مل تتمكن من مد جذور لها يف املجتمع ال�شوري، ولكنها جنحت باإلقاء 
بع�س البذور، وهو ما عرب عنه اأحد الن�شطاء حني قال: »لدينا جمتمع مدين رمبا لي�س مكتمل اأو نا�شج«، وهو تو�شيف يكاد يكون دقيقا 

لتلك املرحلة.
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الثورة السلمية وهجها األول وتّوسعها

حني اندلعت �شرارة الربيع يف تون�س وانتقلت اإىل م�شر وليبيا واليمن، كان املناخ ال�شوري م�شبعا ب�شرورة االإ�شالح بحد اأدنى وب�شرورة 
وقف االعتقال ال�شيا�شي واإلغاء قانون الطوارئ واإلغاء املادة الثامنة التي جتعل من حزب البعث حزبا حاكما وفقا للد�شتور. اإال اأن هذا 
االأمر بقي حبي�س النخب والعقول وبع�س االحتجاجات واالعت�شامات الرمزية وتوقيع البيانات، اإذ مل يجد حّيزا اجتماعيا يحت�شنه على 
نحو فاعل ليتحّول اإىل حركة احتجاج اأو حراك مدين منظم لدفع ال�شلطة نحو االإ�شالح، اإىل اأن انفجر الربيع ال�شوري، جّراء ت�شافر 

وتالقي اأربعة عوامل:

 1- اخلارجي املتمثل بالربيع العربي
 2- املدين املتمثل بتلك الفئة من الن�شطاء والنخبة املرّتقبة اللتقاط اأي حتّول
 3-االأهلي التي ا�شُتفز بفعل ت�شرفات االأمن يف درعا وحم�س ودوما وبانيا�س

4-  ال�شيا�شي االقت�شادي املتمثل بقمع ال�شلطة وبتفاعل االآثار ال�شلبية ل�شيا�شات الدولة االقت�شادية. لتت�شافر العوامل االأربع وتلقي ثمارها 
يف االأر�س ال�شورية بني اخلام�س ع�شر من اآذار والثامن ع�شر منه ولتنطلق ال�شرارة.

والتمدد  التجذر  نحو  احلراك  الأخذ  العربي  الربيع  بفعل  اخلارج  من  اأ�شقط  وما  االأهلي  الداخل  بني  الو�شل  �شّلة  املدين  العامل  �شّكل 
والتو�ّشع لتقدمي �شورة نا�شعة ومغرية وجذابة، اإذ تك�شف لنا املراقبة الل�شيقة والتطورات خالل االأ�شهر الثالثة االأوىل وحتى قبلها، اأن 
فئة الن�شطاء االأوائل يف �شوريا كانت تنتمي اإىل فئة املعار�شني التاريخيني وال�شجناء ال�شيا�شيني واملثقفني والفنانني واأبنائهم وطالب/
طالبات اجلامعات الذين/اللواتي ُعرفوا بن�شاطاتهم/ن ال�شابقة اأو كانوا على �شفافها، وهو ما ميكن تبّينه من التظاهرات املوؤيدة للثورات 
العربية اأمام ال�شفارات دون اأن تكون هذه التظاهرات هي املحفز الوحيد الندالع الثورة ال�شورية، حيث رفع �شعار »خاين يلي بيقتل �شعبو« 
اأمام ال�شفارة الليبية يف اإ�شارة وا�شحة اإىل النظام، ومن التظاهرات واالعت�شامات االأوىل، وخا�شة تظاهرة اخلام�س ع�شر من اآذار يف 
احلميدية واعت�شام اأهايل املعتقلني اأمام وزارة الداخلية يف ال�شاد�س ع�شر من اآذار، ومن قادة احلراك االأوائل يف كل منطقة على حدة، 
اآذار 2011(، ت�شكلت قيادة االحتجاجات من املثقفني/ات وطالب/طالبات اجلامعات ون�شطاء املجتمع املدين واالأحزاب  ففي درعا ) 
ال�شيا�شية، ويف دير الزور كان لل�شبان/ال�شابات امل�شّي�شني واملثقفني دور بارز يف تثوير املدينة، وهو اأمر اأكده اأحد الن�شطاء اإذ قال: »كنا يف 

البدايات نخرج يف مظاهرات يقودها النخبة من املثقفني ال�شيا�شيني و كانت رائعة بتنظيمها و هتافاتها«.

اأثارها  بفعل الوعي واحلما�س الذي امتلكته هذه الفئة بداأت تبحث عن منافذ للتعبري عن نف�شها والت�شابك مع املجتمعات االأهلية التي 
من  عدد  والدة  �شهدت  التي  الفي�شبوك  �شاحات  من  بدءًا  وجتذيره  االحتجاج  لنقل  عمل  باآليات  تفكر  فبداأت  النظام  عنف  وحّر�شها 
ال�شفحات ) �شفحة الثورة ال�شورية �شد ب�شار االأ�شد، وائتالف 15 اآذار لدعم الثورة ال�شورية وحركة 17 ني�شان للتغيري الدميقراطي( 
االأمني  القمع  التي بداأت بتظاهرات �شغرية تطّورت وكربت بفعل  الواقعية  ال�شاحات  اإىل  الخ(،  واأغاريت..  وال�شبكات االإعالمية )�شام 
الذي كان يرد عليه املجتمع مبزيد من التظاهر، ليبداأ التمدد يف حم�س وبانيا�س ودرعا وريف دم�شق، وهو ما جتّلى يف انتقال الثورة من 
غلبة اجلانب العفوي يف اآذار )2011( اإىل العمل املنظم يف ني�شان وما بعد، حيث كانت اأول حماولة منظمة للو�شول اإىل �شاحة العبا�شيني 
يف دم�شق بتاريخ 22 ني�شان 2011، لن�شهد بعدها والدة ت�شكيالت ثورية اأخذ بع�شها ا�شم التن�شيقيات على م�شتوى كل حي وبلدة، والتي 
ما لبثت اأن تطّور بع�شها نحو االحتاد يف جتّمعات اأكرب لتولد هيئات مثل »جلان التن�شيق املحلية« و«الهيئة العامة للثورة ال�شورية« و«احتاد 

تن�شيقات الثورة«.

اأ�شاليب  واأرقى  اأجمل  الثورة،  امل�شتبد يف ظل  �شد  مقاومتهم  اأدوات  وطّوروا  تعّلموا  الذين  االأوائل  ال�شلميون/ات  الثائرات  الثّوار/  قّدم 
االحتجاج بدءًا من التظاهرات يف ال�شوارع والبيوت اإىل التظاهرة الطيارة التي حتوي اأعداد قليلة يف مدة زمنية حمددة، اإىل تظاهرات 
كبرية �شّمت االآالف، اإىل الكتابة على اجلدران والغرافيتي وال�شعارات والالفتات املواجهة ملحاوالت النظام و�شم الثورة بال�شلفية واالأ�شلمة 
والتطرف اإىل ظاهرة الرجل البخاخ وتلوين البحريات باللون االأحمر وال�شبيكرات التي تبث اأغاين ثورية يف ال�شوارع وبع�س دوائر الدولة 
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وتقدمي الورد واملاء لعنا�شر اجلي�س، اإىل جمموعات احلراك املدين واالإبداعي التي بداأت تت�شكل لتواكب كل هذا وتعرّب عنه وترفد احلراك 
وا�شتقطاب  والتمدد  التعاطف  تلقى  كانت  التي  ال�شورية  االنتفا�شة  عن  جذابة  �شورة  �شبق  ما  كل  لي�شكل  واالأدوات،  واالأ�شاليب  بالوعي 
جماهري اإ�شافية اإليها يوما بعد يوم، االأمر الذي اأخاف النظام فبداأ ت�شعيد قمعه مدفوعًا باأمرين اثنني: اإما قمع االنتفا�شة اأو دفعها نحو 
الت�شّلح والعنف الإيجاد مربر لهذا القمع الذي ي�شتخدمه، وهو االأمر الذي قاومه اجليل االأول من ن�شطاء الثورة  بكل قوة وحزم اإىل درجة 
اأنهم دفعوا ثمنه، اإما من اأرواحهم مثل غياث مطر اأو اعتقاال مثل يحيى ال�شربجي وح�شني غرير اأو هربا اإىل خارج البلد مثل مروة الغميان 

ورميا فليحان وغريهم، علما اأن االأمر حدث مع الكثري من ال�شوريني/ات.
اأنها  اإال  اأن املرحلة ال�شلمية من الثورة ال�شورية مل تكن خالية باملطلق من العنف من جانب الثوار  والن�شطاء كما ي�شّور البع�س،  رغم 
ا�شتفادت من عامل مهم للتغطية على هذا العنف الثوري الذي �شيعتربه الن�شطاء فيما بعد اأحد االأخطاء االأوىل لعدم اعرتافهم به اآنذاك، 
حيث ُغطي االأمر باأن النظام كان و�شل اإىل مرحلة من عدم امل�شداقية باأنه ال ميكن الأحد اأن ي�شدقه حتى لو كان ما يقوله �شحيحا، خا�شة 
اأن كل الوعود التي اأطلقتها ال�شلطة كانت كاذبة وت�شليلية بغية ك�شب الوقت وواأد احلراك، وهو االنطباع الذي خرج به اأغلب من قابلوا 
الرئي�س االأ�شد، اإذ اكت�شفوا يف تلك املرحلة متاأخرين اأنه اإما دكتاتورًا اأو عاجزًا عن القيام باالإ�شالح ويف كلتا احلالتني ال بد من اإ�شقاطه.
ولكن تركيز النظام على هذا اجليل من الن�شطاء واعتقالهم وت�شفيتهم ودفعهم نحو الهرب اأدى اإىل غياب هذا اجليل لياأتي جيل اأقل وعيا 
منه واأقل مدنية اأي�شا ويقود وي�شتلم الراية ليعود النظام وي�شتهدف هذا اجليل اأي�شا لن�شل اإىل جيل اأقل وعيا من �شابقه اأي�شا واأقرب 
للبيئات االأهلية التي خرج منها ونطق با�شمها، لتبداأ ال�شاحة ت�شبح فقرية بن�شطائها القادرين/ات على الوقوف بوجه الدعوات للت�شّلح 
التي بداأت تظهر بفعل عوامل كثرية يقف يف مقدمتها عنف النظام دون اأن يكون وحده، اإذ كان لغياب املجتمع املدين ال�شوري دورا بارزا يف 
هذا املجال، لنكون اأمام معادلة حراك مدين بال جمتمع مدين حا�شن كان وجوده �شيعّو�س ويرمم النزف الذي يتعر�س له احلراك، وهو 
ما عرب عنه اأحد الن�شطاء بالقول: »لدينا جمتمع مدين رمبا لي�س مكتمل اأو نا�شج، لكننا ا�شتطعنا خالل الثورة اأن نذهل العامل بن�شالنا 
الالعنفي و اأفكارنا واإعالميينا ومرا�شلينا، فاحلراك لي�س فقط منظمات ونقابات، و�شوريا منذ القدم متلك ثقافة املجتمع املدين التي مل 

ي�شتطع البعث ب�شنينه الكثرية اأن يجتثها ب�شكل كامل«.
يف قلب هذا الوهج وال�شورة االإيجابية التي �شهدتها املرحلة ال�شلمية، ميكن اأن نلتقط �شبعة عوامل �شاهمت يف خلق فراغات داخل احلراك 

ال�شلمي ال�شوري اأف�شح املجال لتقّدم الع�شكرة والنظر بعني ال�شك للحراك من بع�س الفئات ال�شورية على االأقل، وهي:

)1(  عنف النظام وت�شهيله احل�شول على ال�شالح: عمد النظام منذ اللحظة االأوىل اإىل ا�شتخدام عنف مفرط �شد الثورة رغم �شلميتها، 
�شاعيا لقمعها اأو دفعها نحو الت�شلح. وهو االأمر الذي ا�شتجاب له عدد من الن�شطاء مع ت�شاعد العنف نحو م�شتويات غري م�شبوقة، 
وب�شكل تدريجي، حمققني جزئيا غاية النظام الذي كان ي�شّهل يف بداية الثورة احل�شول على ال�شالح عرب غ�س النظر عن التهريب 

عرب املراكز احلدودية اأو ترك ال�شالح يف مناطق قريبة من التظاهرات اأحيانا.

)2(  اإن اأغلب الن�شطاء ال�شوريني/ات مل يكن لديهم اأّية جتربة �شابقة يف احلراك ال�شلمي املدين، فهم تعّلموا التنظيم والتنفيذ والتخطيط 
يف ظل الثورة م�شتلهمني/ات جتارب م�شر وتون�س حينا ومبدعني/ات اأ�شاليب جديدة تخرج من رحم �شراعهم/ن اليومي مع النظام 
حينا. وهنا ميكن القول اأنه رغم كل ما اأبدع ال�شباب ال�شوري من اأدوات احتجاج، فاإنه كانت تنق�شهم اخلربة واآليات احلماية واالأمن 
يف مواجهة نظام �شر�س، وهو ما اأكده الكثري من الن�شطاء يف ور�شات النقا�س، ما اأدى لوقوع الق�شم االأكرب منهم يف قب�شة النظام 
اأو انك�شاف بع�شهم، فاأ�شبحوا مطلوبني/ات مما ا�شطرهم للخروج من البلد، ليبداأ ا�شتنزاف اجليل االأول والثاين من الن�شطاء 

املدنيني على االأقل خالل االأ�شهر الثالثة االأوىل، وهو ما �شيفقد احلراك اأحد عوامل قوته الحقا.
)3(  رغم اأن ثورات الربيع العربي كانت عاماًل م�شاعدًا لثورة ال�شوريني/ات، من خالل اإثمار اإ�شقاطاتها يف الداخل ال�شوري، فاإنها من 

جهة اأخرى قدمت بع�س الوهم جليل الن�شطاء الذي راأى تهاوي مبارك وبن علي خالل اأيام، فاأ�شبح احلراك اأ�شري وهمني:
 االأول: اإ�شقاط النظام خالل فرتة ق�شرية فتّم الت�شرف على هذا االأ�شا�س دون قدرة على تقييم اإمكانياتهم/ن على حتقيق هذا ال�شعار، 

وا�شت�شراف ما تخبئه االأيام القادمة يف حال طال اأمد ال�شراع كما ح�شل.
 الثاين: تّوهم امتالكهم/ن للقدرة على اإ�شقاط النظام يف �شوء قراءتهم/ن للربيع العربي، دون القدرة على فهم املتغرّيات واخل�شو�شيات 
التي حتكم كل ثورة على حدة، خا�شة فيما يتعلق بال�شق االإقليمي الدويل واجليو�شيا�شي. ولذا حني مل ي�شقط نظام دم�شق خالل اأ�شهر 
ولي�س اأيام، بداأ الياأ�س يطل براأ�شه، مما اأحدث اأوىل الفراغات التي �شتتّو�شع الحقا يف جوف احلراك ال�شلمي خا�شة اأن النموذج الليبي 

املعتمد على التدخل اخلارجي بداأ يطل براأ�شه.
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)4(  مل ينتبه الن�شطاء ال�شوريون/ات حلقائق من نوع اأنه لي�س من ال�شرورة اأن يحقق اأي حراك هدفه ومبتغاه، واأّن التغيري وفق اآليات 
احلراك ال�شلمي املدين ياأخذ زمنًا طوياًل وجوالت مقاومة دائمة وطويلة االأمد بني الن�شطاء وال�شلطات، فاخل�شارة يف جولة ال تعني 
الهزمية املطلقة. ففي و�شع احلراك ال�شلمي ال�شوري مّتلك نوع من اليقني باأن النظام �شاقط ال حمالة، وهو ما دفع اجلميع لعدم 
االأمام حني ا�شطدم اجلميع بحائط عدم  اإىل  الهروب  الذي �شّهل عملية  االأمر  ال�شقوط،  و�شع خطة بديلة للحراك يف حال عدم 
�شقوط النظام ال�شريع، فكان تبني الع�شكرة حاًل للبع�س واالن�شحاب حاًل للبع�س االآخر واال�شتمرار باخليار ال�شلمي للبع�س الثالث، 
وهو ما يحيل يف جانب منه اإىل �شعف خربة الن�شطاء وعدم وجود تراكم يف هذا املجال، يتيح تغيري ا�شرتاتيجية املواجهة لتفادي 

االأ�شواأ، دون اأن نغفل واقع العنف ال�شديد الذي مل يرتك خيارات كثرية للن�شطاء يف واقع احلال.

اأ�شبحت  والت�شّلح،  الع�شكري  التدخل  التي جنحت نحو طلب  الليبية  الثورة  بثورات اخلارج كان عاماًل هامًا، فاإن  التاأثر  )5(  الأن عامل 
ت�شكل عامل اإغراء لدى البع�س، مما جعل الرباعية التي حتدثنا عنها �شابقا ) خارج، مدين، اأهلي، اقت�شادي( تتعر�س ل�شرخ يف 
اأحد اأعمدتها باجتاه اإق�شاء املدين الراف�س لل�شالح، بالتوازي مع ق�شم مدين بداأ يجنح نحو ال�شالح جّراء اأن اإميانه االأول بال�شلمية 
مل يكن نتاج وعي وخيار حقيقي بقدر ما هو تاأثر بثورتي م�شر وتون�س، دون اأن نن�شى اأن ثمة ق�شمًا ا�شتمر باخليار ال�شلمي وال يزال.

)6(  انخفا�س عتبة النقد نحو احلراك يف تلك املرحلة، حيث ظهر نوع من التقدي�س اأحيانا للثورة وال�شلمية، مع رف�س مطلق من ق�شم 
من الن�شطاء االعرتاف بوجود الأي �شعارات دينية اأو طائفية اأو وجود تخريب، معتربين/ات اأنها من كذب النظام. وترافق االأمر مع 
التغطية على العنف الذي متّثل ببع�س احلاالت مثل اإحراق بوابة الق�شر العديل وك�شر زجاج امل�شفى الوطني يف درعا يف 20 اآذار 
واإطالق النار على عنا�شر االأمن واجلي�س يف بع�س احلاالت كرد فعل على عنف النظام، مع الت�شرت على اأوىل حاالت ظهور ال�شالح 

ونفي وجوده اآنذاك. 

 ولكن مع التقّدم التدريجي وخربة النظام بداأت ال�شكوك تتعاىل، علما اأّن الت�شرت و عدم النقد واالعرتاف املبكر باالأخطاء جعل ال�شرخ 
يزداد بني املواالة واملعار�شة، وبني احلراك واأهل املعار�شة اأنف�شهم والفئات ال�شامتة الذين روؤوا هذه االأخطاء ولي�س باإمكانهم نكرانها.

)7(  اإن عدم قدرة املجتمع ال�شوري واملعار�شة على ماأ�ش�شة املجتمع املدين ال�شوري وجتذيره بني فرتتي ربيع دم�شق عام 2000 وتاريخ 
اندالع االنتفا�شة ال�شورية )2011(، �شيوؤدي اإىل عدم قدرة احلراك على ترميم خ�شائره جراء فقدانه احلا�شنة ) املجتمع املدين(، 
اإذ رغم اأن النمو املدين الذي ح�شل بني هذين العامني كان عاماًل اأ�شا�شيا ومقدمة اأ�شا�شية ملا ح�شل، اإال اأنه بذات الوقت مل ي�شل 
اإىل درجة ت�شّكل جمتمع مدين حقيقي مبوؤ�ش�شات حقيقية، اإذ كان رافدًا على �شعيد االأفكار واالأمل والقدوة اأكرث منه رافدًا فاعاًل 

على االأر�س. 
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إيجابيات الحراك المدني السلمي كما يراها النشطاء

حتتل املرحلة ال�شلمية من الثورة ال�شورية خا�شة، واحلراك املدين ال�شلمي عمومًا، مكانة كبرية يف عقول واأفئدة الن�شطاء ال�شوريني/ات 
الذين ا�شتعادوا تلك الفرتة بحنني كبري خالل ور�شات النقا�س واللقاءات الفردية. وهذا اأمر مفهوم جدا، فهي بداية ثورتهم وطريقهم 
االأول يف درب احلرية، وهي املرحلة التي ك�شروا فيها حاجز اخلوف واآمنوا مبا يفعلون وال يزالون. وهي املرحلة التي قّدموا بها اأنف�شهم 
للعامل بطريقة ح�شارية، معتربين/ات اأّن احلراك ال�شلمي الذي يعملون اليوم على اإبقائه حّيا وم�شتمرًا رغم كل ال�شعوبات كان �شفريهم 

اإىل العامل والوجه احل�شاري لثورتهم، اإ�شافة اإىل اأنه غرّي فيهم الكثري وفتح لهم اآفاقًا جديدة. 

�عليه، فاإننا هنا، �سنعدد اإيجابيات احلراك كما راآها الن�سطاء، بعد �سبطها �سمن عنا�ين حمددة: 

1- �سط�ع ال�طنية ال�س�رية �تقّدمها على النتماءات املاقبل �طنية �الطبقية:
البعد  ل�شالح  املحافظات  بني  احل�شا�شيات  فرتاجعت  امل�شتبد،  �شد  واحد  مركب  يف  اأنهم  حراكهم  يخو�شون  وهم  ال�شوريون/ات  �شعر 
الوطني وتراجعت الطبقية والطائفية واملناطقية واالأحادية ل�شالح ثقافة التنوع والوطنية واالنتماء اجلماعي، حيث يقول اأحد الن�شطاء 
»اأعظم �شيء يف احلراك ال�شلمي باأنه جعل كل واحد فينا يح�س باأنه �شوري، واأح�ش�شنا باأّن اأي مكان نذهب اإليه كي نقوم مبظاهرات اأو 
ن�شاطات حراك �شلمي هو مكاننا، وننتمي اإليه ول�شنا غريبني. كان يكفي اأن نحمل نف�س النف�س الثوري، وكاأننا عائلة واحدة ا�شمها الثورة 
ال�شورية«، لنكون بذلك اأمام ك�شر الإرادة النظام الذي عمل طيلة عقود طويلة على احتكار الوطنية واإدارتها بطريقة متنع تالقي ال�شوريني/

ات واجتماعهم.

 وقال نا�شط اآخر: »اأ�شبحنا ندرك كم نحب بع�شنا البع�س، وتوحدنا اأديانا و قوميات على عك�س ما كان النظام يبث من اإ�شاعات وحتري�س 
على الطائفية، حيث قمنا مبظاهرات م�شرتكة، كان هناك قنوات توا�شل بني الن�شطاء من خمتلف املحافظات، و اأجمل ما كان هو اتفاق 
جميع ال�شوريني/ات على ا�شم واحد للجمعة، وكاأن احلراك ال�شلمي �شخ روح جديدة يف ال�شعب ال�شوري«، وهو ما يبني قدرة احلراك 
ال�شلمي على ك�شر حالة الطائفية التي عمل النظام على تفجريها منذ البدايات، وقال ثالث: »الت�شامن بني جميع املحافظات وكاأن وجعنا 
واحد و اأملنا واحد، زاد وعي ال�شباب وحتملنا م�شوؤوليات كبرية، وانعدمت الفروق فال فرق بني دكتور وعامل يف املظاهرة فالكل ثائر«، وهو 

ما ي�شري اإىل جتاوز م�شاألة االنق�شام الطبقي.

2- تعّرف ال�س�ريني/ات على جمتمعهم �ثقافاتهم �اختالفاتهم:
�شاهم احلراك املدين ال�شلمي يف تالقي ال�شوريني/ات مبجمل اختالفاتهم واألوانهم وعقائدهم وطرق تفكريهم املختلفة، ليتم التعاطي 
مع هذا التنوع بانفتاح وتقّبل �شمن وطنية �شورية جتمع كل هذا االختالف وحتتويه، اإذ يقول اأحد الن�شطاء: »اأح�ش�شنا ببع�س اأكرث وخرج 
كل منا بعفويته وعلى طبيعته..كنا نخجل من لهجاتنا، االآن كل منا يتحدث بلهجته وبكل فخر وراحة، اأي اأن ال�شوري زاد تقبله لل�شوري، 
فلم نكن نعرف �شيء عن بع�شنا، مل نكن نعرف اأين تقع داعل واأين اخلالدية...اكت�شفنا بلدنا وكاأننا قمنا بجولة فيها، ما ع�شناه هو �شيء 

رائع جدا على الرغم من الثمن الكبري الذي دفعناه، اإال اأننا غري نادمني اأبدا«.

3- تعزيز الثقة بالنف�ص �القدرة على الفعل لدى ال�س�ريني/ات:
التفكري  ال�شوريني/ات من جمرد  ليمنع  العام،  ال�شاأن  واالنعزال عن  والفردية  ثقافة اخلنوع  ن�شر  النظام طيلة عقود طويلة، على  عمل 
باأنهم قادرون/ات على القيام مببادرات خالقة ومبدعة، لكي ال ي�شمح لهم بابتكار مواطن قوتهم. وهنا جاءت الثورة ال�شورية بحراكها 
الذي خا�شه ال�شباب لتعيد لهم ما فقدوه، اإذ اكت�شفوا خالل حراكهم ون�شاطهم اأنهم قادرون/ات على القيام باأعمال مدنية واجتماعية 
و�شيا�شية خالقة، واالتفاق على راأي واحد اأو اآلية عمل واحدة، بعد اأن كان اال�شتبداد اأفقدهم تلك الثقة باأنف�شهم، اإذ يقول اأحد الن�شطاء: 
»عندما كنا نخرج يف املظاهرات مل نكن نخرج كاأ�شخا�س بل كنا نرى اأننا يد واحدة وما يح�شل لالآخرين فليح�شل يل ال م�شكلة، واأثبتنا 
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من خالل احلراك ال�شلمي اأننا �شعب عظيم قرر مواجهة اأعتى اأنواع  االأنظمة«، ويقول ثان: »احلراك ال�شلمي اأظهر قدرتنا على التنظيم 
حتى لو مل يكن على درجة عالية واأك�شب عالقاتنا �شفه الثقة، وبالتايل نتجت جتمعات جتاوزنا فيها حاجز اخلوف، واأدى اإىل اإنتاجات 

اإبداعية بع�شها ما زال م�شتمرا مثل املجالت الثورية اأي اأننا انتقلنا من اخلوف من جمرد التفكري اإىل اإنتاج وفعل م�شتمر«.

4- القدرة على خماطبة العامل �تقدمي الذات �جذب انتباه الإعالم العاملي:
تعمد االأنظمة الدكتاتورية ومنها ال�شوري، دوما اإىل عزل �شعوبها عن العامل، ملنعه من االطالع على جتارب ال�شعوب وخربتها من جهة، 
ومنع رياح احلرية من الت�شرب للداخل من جهة ثانية، االأمر الذي خلق حالة ق�شور لدى ال�شوريني/ات يف مواجهة العامل وتقدمي ق�شاياهم 
التي بقيت مغيبة عن �شاحة الفعل والراأي العام العامليني، اإىل اأن جاءت الثورة ال�شورية، التي متكنت من خالل حراكها املدين ال�شلمي 
من خماطبة العامل، اإذ متكن ال�شوريني/ات من خالل حراكهم هذا من ا�شتعادة توا�شلهم مع العامل وتعزيزه يوما بعد يوم، اإذ يقول اأحد 
الن�شطاء: »من اإيجابيات احلراك ال�شلمي يف �شوريا لفت وتغيري الراأي العاملي العام جتاه ال�شعب ال�شوري، فاحلراك ال�شلمي هو الوحيد 
القادر على ذلك«، يف حني يقول اآخر: » اأدى احلراك ال�شلمي يف �شوريا اإىل خلق راأي عام عاملي موؤيد لهذا احلراك..«، اإ�شافة اإىل كون 
مثل  االأدوات يف جماالت مهمة  »تطور  لـ  �شعيهم  الدولية من خالل  املوؤ�ش�شات  مع  التعاطي  ال�شوريني/ات يف  بوابة النخراط  كان  االأمر 
االإعالم، التكنولوجيا، التوا�شل والدعم النف�شي، كتابة امل�شاريع، التاأ�شي�س ملجموعة اأو منظمة«  كما يقول اأحد الن�شطاء، و«وجود فر�س 

للتمويل والتعرف على جهات مانحة« كما يقول اآخر.

ومن جهة اأخرى، فمنذ و�شول النظام اإىل ال�شلطة، عمل على تطويع االإعالم واإعادة ت�شكيله على مقا�شه دون اأن يكتفي بذلك، بل منع 
الذي جعل ما يح�شل  االأمر  لها،  ال�شوريني/ات  العمل يف �شوريا، ومنع تداول ال�شحف ومرا�شلة  االأجانب من حرية  مرا�شلي ال�شحف 
يف �شوريا مغّيبا عن و�شائل االإعالم، اإىل اأن جاءت الثورة بحراكها لتجذب هذا االإعالم. اإذ يقول اأحد الن�شطاء: »حتى بعد اأن حتّولت 
)الثورة( اإىل )ثورة( م�شلحة فهناك الكثري من ال�شحفيني/ات االأجانب يحاولون نقل �شورة الواقع والن�شاطات ال�شلمية التي نقوم بها، 

لتغيري ال�شورة النمطية التي انت�شرت يف العامل بعد الت�شليح باأن ما يحدث يف �شوريا هو حرب بني القاعدة و النظام«.

5- اأظهر اإبداعات ال�س�ريني/ات �ابتكاراتهم، �قّدم �جه ح�ساري لهم �لث�رتهم:
متكن احلراك املدين ال�شلمي من اإظهار قدرة ال�شوريني/ات على االإبداع واالبتكار للتعبري عن اأهدافهم واآراءهم من جهة، وللتحايل على 
قمع ال�شلطة واإظهار ه�شا�شة قوتها من جهة ثانية، وملواجهة ال�شلطات اجلديدة التي حاولت وراثة اال�شتبداد من جهة اأخرى، وقد عرّبت 

اإحدى النا�شطات عن االأمر بالقول: »لقد اأثبتنا قدرتنا على االبتكار و االإبداع، حتى نحن مل نكن ندري اأننا منلك هذه القدرة«.

هنا كانت التظاهرات واالعت�شامات والالفتات التي حت�س على الوحدة الوطنية وترف�س الطائفية، والغرافيتي وتلوين البحرات وكتابة 
للتعبري عن  ال�شوريون/ات  بها  التي قام  ال�شلمية  املدنية  االأن�شطة  ال�شعارات على اجلدران والدعوة لالإ�شرابات.. هي غي�س من في�س 
اأهدافهم باحلرية والكرامة و�شعيهم الإ�شقاط نظام اال�شتبداد، يف حني تعترب اأن�شطة من نوع ا�شتخدام احلمام الزاجل لريمي من�شورات 
احلرية ورمي الكرات املمهورة بعبارات احلرية وال�شبيكرات التي تغني اأغاين احلرية واأخرى �شد الدكتاتورية يف االأماكن العامة نوعا من 
االأن�شطة التي ابتكرها ال�شوريون/ات للتحايل على �شلطة القمع التي تزايدت، متعّلمني من التجربة التي دفعتهم نحو االبتكار، مثل »توجيه 

الليزر على ق�شر الرئي�س والتي تعني اأننا قادرون/ات �شلميا على الو�شول اإليك واإ�شقاط نظامك«، كما تقول اإحدى النا�شطات.

 ومل ت�شلم القوى التي حاولت وراثة اال�شتبداد من ابتكارات الن�شطاء، اإذ اأقدموا يف »عيد راأ�س ال�شنة على اإ�شعال االألعاب النارية يف 
الرقة، وقطعنا بع�س الطرق ب�شجر ال�شرو، وهذا بالن�شبة لداع�س كفر وحرام، ولكّننا فعلنا ذلك لنظهر رف�شنا و اختالفنا عنهم« كما 

يقول نا�شط من الرقة.

6- الدميقراطية ك�سعار �ممار�سة:
حتّولت الدميقراطية من �شعار اإىل ممار�شة، خالل قيام ال�شوريني/ات بحراكهم املدين ال�شلمي، ففي الوقت الذي رفعوها �شعارًا لهم، 
ثقافة  �شعيهم خللق  توؤكد  باخلطاأ حني ح�شوله،  واعرتافهم  بينهم،  فيما  العمل  وتوزيعهم  اإدارة خالفاتهم،  كانت ممار�شتهم وطريقة 
دميقراطية جديدة، تكن�س ثقافة اال�شتبداد، معتربين اأّن املمار�شة هي من يعّزز الفكر ويطّوره، اإذ يقول اأحد الن�شطاء: »كنا نفكر بكل 
�شوريا والعامل عند كتابة كل الفتة: كيف �شيفهمونها؟ وهل يجب اأن نقول ذلك اأم ال؟ كنا نخطط معا وكنا دميقراطيني مع بع�س ال اأحد 

يفر�س راأيه كنا نت�شاور حتى ن�شل التفاق«.
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7- التعايل على اجلراح ��سبط النف�ص عن الأذى �عدم الرد على العنف بعنف م�ساد:
اأدرك الن�شطاء مبكرًا اأن النظام يدفعهم للخروج عن طورهم للرد على عنفه واإجرامه بعنف مماثل كي ي�شهل جترميهم، اأو جلرهم نحو 
امل�شتنقع الطائفي، فعملوا على �شبط اأنف�شهم والع�س على اجلراح يف �شبيل امل�شلحة الوطنية العليا، والتغا�شي عن رد العنف مبثله على 
عنا�شر النظام وجنوده والعاملني معه يف اآلة قمعه، اإذ قال اأحد الن�شطاء: »كنا اأحيانا نتعر�س لل�شرب والتهديد ويف كثري من االأحيان 
كان باإمكاننا اأن ن�شرب ال�شبيحة ونهددهم لكننا مل نفعل وكان ذلك ي�شعرنا بالقوة والكربياء .. كنا ن�شحك عندما نتحدث عن ال�شرب 
اأن ي�شطروا ال�شتخدام  اأذى هوؤالء دون  اأدوات جديدة متنع عنهم  الن�شطاء  ابتكر  اأنبياء«. حتى هنا  اللذين تعر�شنا لهم. كنا  واالإهانة 
العنف، اإذ قال اأحد الن�شطاء من الرقة، اأنهم يف بدايات الثورة اأقدموا على دهن »باب ال�شخ�س املعروف بت�شبيحه باللون االأبي�س، اأو 
ن�شع قطعه بي�شاء ال ل�شيء و ال يحدث �شيء لهذا ال�شخ�س. اإمنا فقط الإعالمه باأننا نعرف باأنه �شبيح. ونتيجة هذا التكتيك تراجع معظم 
ال�شبيحة، و مل يبق اأحد ي�شبح ب�شكل علني، مما ا�شطر النظام جللب نا�س من الريف و اإعطائهم نقود كي يقوموا بهذا الدور الت�شبيحي«، 
بل و�شل االأمر يف البدايات حد قدرة الن�شطاء ال�شلميون/ات على فر�س اإرادتهم على حاملي ال�شالح واملن�شقني عن اجلي�س، اإذ قال اأحد 
الن�شطاء: »يف تلك الفرتة كانت الكلمة للن�شطاء ال�شلميني فحتى الذين ان�شقوا من اجلي�س كانوا ياأتون الينا وي�شاألوننا ماذا يجب اأن يفعلوا 

وكنا نخربهم باأن ال�شالح ممنوع حتى ولو كان �شكني �شغرية اأو ع�شا وكانوا يلتزمون«. 

8- ك�سر حاجز اخل�ف �تغيري مفاهيم املجتمع ب�سكل تدريجي:
اأ�شواره طيلة عقود، اإذ قال اأحد  اأنه ك�شر حاجز اخلوف لدى ال�شوريني/ات الذي عمل النظام على بنائه واإعالء  اأجمل ما يف احلراك 
الن�شطاء: »انتقلنا من اخلوف من جمرد التفكري اإىل اإنتاج و فعل م�شتمر«، اإذ كانت املرحلة الالحقة لك�شر حاجز اخلوف دفع املجتمع 
هو االآخر لتجاوز جدرانه الالمرئية، وامل�شاركة ب�شكل تدريجي يف حركة االحتجاجات، وهو اأمر جاء بفعل عمل الن�شطاء على ن�شر الوعي 
باآليات النظام وجرائمه واأدوات قمعه و�شرقاته وف�شاده وو�شع ال�شجون لديه وغريها من االنتهاكات التي جرت طيلة عقود، مما حفز 
املجتمع للنهو�س وامل�شاركة واملطالبة بحقوقه، وهو ما جتلى عمليا من خالل تزايد اأعداد املتظاهرين/ات يوما بعد يوم، اإذ يقول اأحد 
الن�شطاء اأن »احلراك ال�شلمي عّرف النا�س اأكرث على قدرتهم على املطالبة بحقوقهم ب�شكل عام«، ذاكرًا مثال من مدينة الزبداين حيث 
اأن مينع الفتيات  اأحد ال�شيوخ  اإحدى املرات  »كانت تخرج مظاهرات كبرية و كان االأمن يتعامل معها بعنف و بال�شالح احلي، فقّرر يف 
والن�شاء من امل�شاركة يف هذه املظاهرات بحجة اخلوف عليهن، فقامت جمموعة من الن�شاء يف اأحد االأيام بالوقوف يف ال�شارع املقابل 
للمظاهرة وبداأن بالهتاف لب�شار االأ�شد، مبعنى اإنكم اإذا كنتم ال تريدون احت�شاننا فنحن �شننحاز اإىل الفريق االآخر. طبعا الهتافات مل 
تكن نابعة عن قناعة اإمنا هي ر�شالة باأّننا االآن قادرات على االختيار وامل�شاركة والقرار ونحن جزء مهم من هذا التغيري واحلراك«، االأمر 

الذي يعني اأن املجتمع ك�شر حواجز خوفه لي�س من النظام فح�شب، بل من ال�شلطات االجتماعية ال�شائدة اأي�شا.

9- ع�دة ال�سيا�سة اإىل املجتمع:
حني وافقت اأغلب االأحزاب ال�شيا�شية يف �شوريا يف �شبعينات القرن املا�شي على عدم العمل يف اجلامعات واملدار�س واجلي�س التي تركتها 
حلزب البعث، كانت بذلك تّوقع على قرار نهاية احلياة ال�شيا�شية يف �شوريا التي اأغلقها النظام فعليا بعد اأحداث الثمانيات، حموال �شوريا 
اأحد  قال  اإذ  املجتمع،  اإىل  ال�شيا�شة  واإعادة  ال�شوري  التاريخ  قراءة  اأعاد  الذي  ال�شوري  املدين  بداأ احلراك  اأن  اإىل  قاحلة،  اإىل �شحراء 
الن�شطاء: »ظهر تعامل معني مع املا�شي، وانتقلنا من جهل وعدم معرفة ما ح�شل يف �شوريا يف املا�شي القريب اإىل احلديث عن كل ما 
حدث مثل اأحداث حماه و االأكراد، ومت اإخراجها باالأغاين والهتافات واالإعالم«، ولعل ت�شّمن العديد من االأغاين وال�شعارات املرفوعة يف 

التظاهرات ما يحيل اإىل هذا املا�شي يثبت ذلك، مثل �شعار »يا حماه �شاحمينا«.

10- ك�سر احتكار الد�لة للمجال العام:
عمدت ال�شلطة ال�شورية طيلة عقود على ربط املوافقة على اأي عمل مهما كان متوا�شعا مبوافقة اأمنية ال تاأتي يف اأغلب االأحيان، بغية �شبط 
املجتمع من خالل االأجهزة االأمنية التي احتكرت كل �شيء يف �شوريا، فجاء احلراك املدين ال�شلمي ليك�شر اآلية ال�شلطة تلك، حيث قالت 
اإحدى النا�شطات اأّن »احلراك ال�شلمي الذي ح�شل يف بدايات الثورة �شحب زمام املبادرة من موؤ�ش�شات الدولة والنظام وو�شعها يف يد 
ال�شعب«. ولعلنا نتذكر هنا كيف �شخر الن�شطاء من قانون التظاهر واإ�شالحات ال�شلطة التي دعتهم للح�شول على موافقات للتظاهر من 
وزارة الداخلية، فكان اأن وا�شلوا تظاهرهم غري عابئني/ات بها، ليرتافق االأمر مع قيام العديد من الن�شطاء بالعودة،اإىل التظاهر بعد 

توقيعهم حتت ال�شغط تعهدات خطية بعدم التظاهر.
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العوامل الخارجية الضاغطة سلبا على الحراك المدني

ارتاأينا قبل اأن ن�شّلط ال�شوء على ال�شعوبات التي واجهت احلراك املدين كما يراها الن�شطاء، اأن ن�شّلط ال�شوء على العوامل اخلارجية 
التي اأحاطت بهذا احلراك، وكان لها دورًا بارزًا يف دفع احلراك نحو ارتكاب اأخطاء دون اأن يكون لهم دور بها، مبعنى عدم قدرتهم على 
وقفها الأنها خارجة عن اإرادتهم وغري قادرين/ات على التاأثري بها، ومن ثم ن�شلط ال�شوء على االأخطاء الناجمة من بنية احلراك نف�شه، 
منطلقني من كون العامل الداخلي هو االأهم، الأنه مهما بلغت قوة العوامل اخلارجية ال ميكنها اأن توؤثر اإال من موقع الداخل نف�شه، االأمر 
الذي يجعلنا نقراأ حتى العوامل اخلارجية بداللة الداخل، اأي مدى ا�شتجابة الن�شطاء الأفعال اخلارج، واأ�شباب ذلك، اأكرث من كونها عوامل 

م�شتقلة اأو منف�شلة وموؤثرة يف الداخل بذاتها ولذاتها.

1- عنف النظام: 
ال�شلمي  اإ�شعاف احلراك  بارزًا يف  لعبت دورًا  ال�شلميون/ات  املحتجون/ات  بها  التي واجه  القمعية  والطريقة  النظام  اأن عنف   ال �شك 
وتراجعه، �شواء من حيث القتل املبا�شر كما ح�شل يف اإطالق النار على التظاهرات اأو االعتقال اأو ت�شفية الن�شطاء يف املعتقالت، االأمر 
اأدى يف نهاية املطاف الأن تتفّرغ ال�شاحة تدريجيًا من  اأرواحهم، ما  اأو التواري عن االأنظار حفاظا على  الذي دفع الكثري منهم  للهرب 
الدعوات حلمل  اأكرث متاهيًا مع  الوعي املدين فكانوا  يتمكنوا من �شبط �شوارعهم، لعدم امتالكهم   اآخرين مل  تقّدم  الن�شطاء ل�شالح 
ال�شالح دفاعا عن النف�س، بل كانوا  م�شاهمني/ات فيه اأحيانا، ولتبداأ الع�شكرة وت�شبح بدورها اأحد االأ�شباب التي اأدت لرتاجع احلراك 
اإ�شاعاته و�شعيه  اأداها النظام من خالل  اأن نن�شى بطبيعة احلال االأدوار االأخرى التي  اأن تكون حال كما تّوهم الن�شطاء، دون  بدل من 
التظاهرات  خروج  من  م�شتفيدا  اإ�شالمي  �شلفي  اأنه  اإظهاره  عرب  ال�شلمي  احلراك  و�شيطنة  البع�س  ببع�شها  الطائفية  املكونات  ل�شرب 
من اجلوامع وبع�س ال�شعارات التي رفعت هنا وهناك وبع�س املطالب املقّدمة من قبل بع�س املتظاهرين/ات، كمو�شوع اإعادة املدر�شات 

املنقبات و بناء مدار�س �شرعية وف�شل الذكور عن االإناث.

2- الع�سكرة �ما �سببته من انق�سام:
جنوح الثورة ال�شورية نحو الع�شكرة كان له دور بالغ يف اإ�شعاف احلراك ال�شلمي، خا�شة بعد اأن مت االنتقال من فكرة اأن ال�شالح »حلماية 
املعار�شة  وتوجهات  الليبي  النموذج  بفعل  ال�شوري  الداخل  على  اأ�شقطت  التي  »التحرير«  فكرة  اإىل  النظام  ر�شا�س  من  التظاهرات« 

اخلارجية والدول االإقليمية والدولية.

ال�شالح الذي اأريد له اأن يكون م�شاعدا للحراك حتّول مع الزمن اإىل عامل معرقل، لعدم امتالك امل�شلحني الوعي املدين الالزم وعدم 
اإميانهم باحلراك اأ�شال، مرتافقا مع ا�شتعجال الن�شطاء املدنيني الرتحيب بال�شالح و »اجلي�س احلر« بفعل الوهم امل�شقط عليهم  باأن 
اإىل �شاحات حرب،  التظاهر  اليومي، وتتحّول �شاحات  اإيقاعها  لتبداأ املعارك يف نهاية املطاف تفر�س  اأدنى،  اأو  »التحرير« قاب قو�شني 
اإىل خلق �شروخ  اأدى  اإىل جحيم، االأمر الذي  اأوال، ولتحويل احلياة يف تلك املناطق  للتظاهر  البيئات احلا�شنة  النظام ل�شرب  ا�شتغلها 
بني الن�شطاء وامل�شلحني من جهة، والن�شطاء والبيئات االجتماعية احلا�شنة من جهة، وتلك البيئات وامل�شلحني من جهة اأخرى، اإ�شافة 
اإىل �شيق �شدر الكثري من امل�شلحني بالنقد الذي يقدمه الن�شطاء املدنيون، االأمر الذي اأدى يف نهاية املطاف اإىل تراجع احلراك ال�شلمي 
واقت�شاره على منا�شبات معينة اأو يف نقاط معزولة ومبعرثة، واجتاه بع�شه نحو العمل االإغاثي. كما لعب ال�شالح دورا يف ت�شعيب عملية 
التوا�شل بني الن�شطاء على امل�شتوى ال�شوري العام، فبات وكاأن كل منطقة تتظاهر اأو تنظم حراكها لوحدها، وبداأ االأمر يتجه نحو عزل 
مناطق احلراك عن بع�شها البع�س بعد اأن كان ثمة خيط عام ي�شلها على م�شتوى �شوريا ولو باحلد االأدنى، مب�شاعدة عوامل اأخرى جانبية 

ولدت من قلب ال�شراع واأالعيب النظام مثل انقطاع الكهرباء واملاء واالت�شاالت واالأنرتنت.

بالتوازي مع الع�شكرة �شاهم موقف الن�شطاء غري املّوحد من مو�شوع ال�شالح يف اإ�شعاف احلراك ال�شلمي من حيث كونه اأدى اإىل خلق اأول 
�شرخ كبري داخل احلراك ال�شلمي، ال يزال قائما حتى اللحظة، فانق�شم الن�شطاء اإىل ثالثة اأق�شام لكل منها موقف، وال يزال االأمر قائما:
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• ق�شم رف�س الع�شكرة باملطلق و تعامل معها كناجت �شلبي البد من وقفه ومواجهته 
• ق�شم اندمج بها كليا مطّلقا احلراك ال�شلمي ووا�شعا كل جهوده يف خدمة امل�شلحني

• ق�شم راأى اأن الع�شكرة اأ�شبحت اأمرًا واقعًا، وال بد من التعامل معها وفق هذا االأ�شا�س.
 هذا ال�شرخ عدا عن كونه ق�ّشم احلراك وباعد بني مكّوناته اأّدى مع الزمن اإىل اأن جتد الكتلة االأوىل نف�شها معزولة وغري قادرة على العمل 
اإال بحدود �شيقة الأنها اأ�شبحت عمليًا مبواجهة النظام وامل�شلحني، و اأ�شبحت الثانية بعيدة باملطلق عن جو احلراك ال�شلمي املدين، يف حني 

بقيت الثالثة �شامدة حتى االآن ت�شتغل الفراغات النا�شئة هنا وهناك لتقدمي نف�شها وطرح فعالياتها وبراجمها ون�شاطاتها.

اإال اأن اأخطر ما يف الع�شكرة اأنها مّهدت عمليًا بالتوازي مع النظام واأالعيبه ) من خالل اإطالق �شراح املتطرفني االإ�شالميني من �شجونه( 
لن�شوء بيئة منا�شبة النت�شار املجموعات املتطرفة ) الن�شرة و داع�س وغريها( والكتائب ذات البعد االإ�شالمي و جلان احلماية ال�شعبية 
الكردية، االأمر الذي عنى ظهور �شلطات ومراكز قوى تعادي احلراك املدين ال�شلمي، م�شافا لها امل�شاكل التي خلقها ال�شالح، اإذ يقول 
اأحد الن�شطاء اأن »عدم التن�شيق بعد حترير منطقة ما بني الهيئة الع�شكرية والهيئات املدنية، كان يهم�س دور الهيئات املدنية واجلي�س احلر 

يفر�س كلمته ب�شبب قوته و حمله لل�شالح«.

3- تطّرف �كتائب ع�سكرية ذات تّ�جه اإ�سالمي �ق�مي:
اأدت الع�شكرة وا�شرتاتيجية النظام اإىل ظهور جبهة الن�شرة وداع�س )تنظيم الدولة االإ�شالمية يف العراق وال�شام( امل�شنفتني عامليًا على 
اال�شتقالل  االإ�شالمي مبواجهة علم  والعلم  املدنية  الدولة  االإ�شالمية مبواجهة  الدولة  تعلن  اإ�شالمية  كتائب  واإىل ظهور  االإرهاب،  لوائح 
الذي اختاره اأغلب الن�شطاء رمزا لهم، واإىل ظهور جلان احلماية ال�شعبية الكردية التي فر�شت م�شروعها يف االإدارة الذاتية يف املناطق 
الكردية، وهي كّلها تنظيمات م�شلحة ومنّظمة. اإذ وجد احلراك ال�شلمي نف�شه اأمامها وجها لوجه اإىل جانب النظام، االأمر الذي اأدى اإىل 
�شعف وتراجع احلراك يف مناطق هيمنة تلك اجلهات مع اختالف درجة الرتاجع بني منطقة واأخرى، حيث يكاد يكون معدومًا يف مناطق 
هيمنة »داع�س« وقليل جدًا يف مناطق الن�شرة ومو�شمي يف مناطق الكتائب ذات امل�شروع االإ�شالمي، وموجود ب�شعوبة يف مناطق اجلي�س 

احلر وجلان احلماية ال�شعبية الكردية.

4- املال ال�سيا�سي �املنظمات الد�لية �التدخل اخلارجي:
متعددة  م�شالح  ذات  ودول  دولية  منظمات  اأقدمت  قّدمه،  الذي  االإيجابي  وال�شدى  الرائعة  لل�شورة  ونتيجة  ال�شلمي  احلراك  بدء  مع 
اإبداعية  وم�شاريع  ممّولة  ثورية  عمل  جمموعات  تت�شكل  بداأت  حيث  واأجندتها،  موقعها  من  كل  وا�شتثماره  احلراك  دعم  على  ومتناق�شة 
واإعالم بديل وموؤ�ش�شات جمتمع مدين، االأمر الذي كان عامل دعم للحراك من حيث كونه وفر عامال ماديا مهما وخربات يحتاجها احلراك 
ال�شوري الذي مل يحظ بهذا االأمر من قبل. هذا من جهة، ومن جهة اأخرى �شّكل عامال �شلبيا من ناحية ت�شجيع هجرة الكوادر نحو اخلارج 
ودخول الف�شاد واالهتمام بالعامل املادي واالأمان الن�شبي على املخاطرة، اإ�شافة اإىل �شعف �شلة اأغلب هذه املنظمات واملجموعات مع ما 
يح�شل يف الداخل وعلى االأر�س، وهو االأمر الذي خلق �شرخا ما بني ن�شطاء الداخل واخلارج واملنظمات، جلهة اعتبار عدد غري قليل من 
ن�شطاء الداخل اأن الثاين يتعّي�س على ح�شابهم ، عدا عن كون التدخل اخلارجي املبا�شر حّول بع�س املنظمات اإىل جمرد منظمات اأو ن�شطاء 
»حتت الطلب« اإذ قال اأحد الن�شطاء، اأّن »بع�س الن�شطاء يغرّيون انتماءاتهم/ن  بح�شب اجلهة التي تدفع اأكرث وبالتايل يتبنى اأجندة هذه 

اجلهة، ويخرج خطابات وفيديوهات متثل اخلطاب ال�شيا�شي للجهة التي يعملون معها، حتى لو مل تتوافق مع مبادئهم/ن  االأ�شا�شية«.

وهو ما اأدى اإىل ت�شويه �شورة احلراك والعمل املدين عموما، عرب جعله ي�شب يف خدمة اخلارج اأكرث مما ي�شب يف خدمة الداخل، مما 
جعل احلراك يقف مبواجهة لي�س النظام فح�شب، بل كل تلك اجلهات التي ترف�س التدخل اخلارجي والكتائب االإ�شالمية التي ت�شعر اأن 

الغرب ي�شتهدفها، وترى يف الن�شطاء املدنيني/ات جمرد ا�شتطاالت لهذا الغرب. 

5- اأداء املعار�سة ال�س�رية:
انعك�س و�شع املعار�شة ال�شورية ال�شيئ والرديء وغري املنظم واملنق�شم على ذاته على احلراك املدين، حيث �شاهم بطريقة غري مبا�شرة 
يف عرقلة احلراك وت�شتتيه، حيث �شنالحظ اأن احلراك كان يتقدم ويتّطور يوما بعد يوم قبل اأن تاأتلف املعار�شة ال�شورية يف ت�شكيالت 
�شيا�شية ليتابع تطّوره بعد ت�شكلها نحو حد معني، وليبداأ عملية الرتاجع مع �شعي هذه الت�شكيالت لال�شتحواذ على احلراك والنطق با�شمه 
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كممثلة له، بغية ك�شب ال�شرعية ال�شيا�شية، حيث كان كل ت�شكيل �شيا�شي ي�شعى الإبراز عدد التن�شيقيات املن�شوية يف اإطاره الإعطاء �شورة 
عن نف�شه اأنه ميثل هذا احلراك.

اأي�شا يف تق�شيم احلراك، حيث رفعت هيئة التن�شيق الوطنية �شعار »تغيري النظام« يف حني رفع املجل�س  وكان لالأهداف املطروحة دور 
الوطني ال�شوري �شعار »اإ�شقاط النظام بكافة اأركانه ومرتكزاته«، وهو االأمر الذي حاكى اآنذاك مزاج اأغلب الن�شطاء الذين مل ير�شوا 
باأقل من ذلك دون اأخذ اإمكانيات حتقيق ذلك بعني االعتبار، ليتزامن االأمر مع تدخل القوى الدولية واالإقليمية لدفع احلراك نحو رفع 
�شعارات معينة بغية دفع احلركة االحتجاجية يف الطريق الذي تريده، اإذ قال اأحد الن�شطاء اأن »التاأخر باإفراز قيادة موحدة ترك املجال 

لقوى �شورية معار�شة يف اخلارج لت�شليح الغوغاء بحجة حتمية اإ�شقاط النظام ع�شكريًا«.

ويرى بع�س الن�شطاء اأن بع�س �شعوبات الثورة يعود اإىل »عدم حما�شبة املعار�شة على اأخطائها وعدم مراقبة م�شادر متويلها، باالإ�شافة 
اإىل اأننا مل ن�شع خطة ملطالبنا منهم، مل نتوا�شل معهم ب�شكل مبا�شر. قّررنا فقط عدم االعرتاف بهم و ذمهم، وعر�س حياتهم ال�شخ�شية 

على �شفحات الفي�شبوك، بدال من حما�شبتهم على اأخطائهم املهنية التي تنعك�س على ال�شعب ال�شوري«.

6-  ��سائل الإعالم:
بقدر ما لعبت و�شائل االإعالم الكربى مثل اجلزيرة والعربية دورًا اإيجابيًا يف بداية احلراك، وخا�شة االأ�شهر االأوىل منه، �شكلت الحقًا 
عاماًل �شلبيًا عرب �شعيها لال�شتحواذ على احلراك والنطق با�شمه ودفعه نحو م�شارات االأ�شلمة والتطييف والع�شكرة واالأجندة التي تتبناها 
تلك القنوات. مما اأثر بطريقة غري مبا�شرة على احلراك عرب انق�شام الن�شطاء وجتيري بع�س الفتاتهم  وتقاريرهم  لتنا�شب هذه القنوات 
نعوم  املفكر  ي�شميه  ما  على  العمل  يف  فعااًل  دورًا  االإعالم  و�شائل  لعبت  حيث  البداية.  يف  خا�شة  وال�شالح،  االأخطاء  على   ت�شرتت  التي 
ت�شوم�شكي »�شناعة العقول« يف �شعي منها لدفع احلراك مبا يحقق اأجندتها بعيدًا عن اأهداف ال�شوريني/ات. فقد لعبت هذه القنوات دورًا 

بارزًا يف التغطية على ظهور ال�شالح يف بدايات الثورة، ومن ثم عملت على التغطية املكثفة لظهوره وللكتائب امل�شلحة الحقا.

الو�شع  بالتايل ال يعك�س  و  اإال احلرب،  »اإعالمًا حربيًا وعنفيًا جدًا، ال يغطي  اأ�شبح  اأن االإعالم  الور�شات عن  الن�شطاء يف   وقد حتدث 
االقت�شادي اأو االإن�شاين اأو املجتمعي«.
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الصعوبات التي أعاقت الحراك كما يراها النشطاء

االأخطاء التي و�شمت احلراك ال�شلمي املدين كثرية ومتعّددة ومت�شعبة، وذات جذور متنّوعة. وهو اأمر يبدو مو�شوعيًا يف احلالة ال�شورية، 
الأنه نتاج طبيعي للو�شع املعقد الذي وجدت فيه �شوريا على ال�شعيد اجليو�شيا�شي من جهة، وعلى و�شع احلراك الذي اندلع يف ظل نظام 
كان اأمّت ا�شتعداده املطلق ملواجهة االنتفا�شة بعد اندالع الربيع العربي من جهة ثانية. بالتزامن مع بيئة اجتماعية ه�شة وجمتمع مدين 
�شعيف وحياة �شيا�شية مفقرة جّراء مرياث اال�شتبداد العميق، م�شافًا لذلك بلد يعي�س على توازنات خارجية ه�شة ترافقت مع تنّمر �شلطته 
على دول اجلوار تاريخيًا. مما حّول البلد اإىل اجلواد التي ينتظر اجلميع �شقوطه لت�شفية ح�شابات قدمية واإقليمية وجيو�شيا�شية، خا�شة 

اأن ال�شراع العربي االإ�شرائيلي ذو مرياث ثقيل يف املنطقة، دون اأن نن�شى اأخطاء الن�شطاء اأنف�شهم  التي لعبت دورا يف هذا ال�شياق.

ولكن االأهم مما �شبق اأن الن�شطاء على اختالف اآراءهم وتوجهاتهم واأهدافهم واأولوياتهم واعون لهذه االأخطاء وم�شّرون على االعرتاف 
بها كما بّينت جل�شات النقا�س واللقاءات الفردية واال�شتمارات التي نظمتها موؤ�ش�شة دولتي. حيث بدا وا�شحًا وب�شكل مده�س هذه القدرة 
على االعرتاف باخلطاأ رغم كل جراحهم، االأمر الذي يبقي باب االأمل مفتوحا. الأن االعرتاف بامل�شكلة واالأخطاء جزء من احلل، وخطوة 

اأوىل نحو امل�شتقبل، دون اأن يكون الطريق �شهاًل اأو معّبدًا بل هو �شعب ووعر ومعقد. 

- اخللفية الثقافية للن�سطاء � �سعف ثقافتهم  باأ�ساليب الن�سال ال�سلمي:
ت�شري اأغلب اإجابات الن�شطاء يف نقا�شاتهم  واأجوبتهم  اإىل عامل �شعف ثقافتهم  وخربتهم  بالن�شاط املدين ال�شلمي، واأ�شاليبه وتكتيكاته 
وكيفية دفعه نحو حتقيق اأهدافه. حيث تقول اإحدى النا�شطات »مل يكن لدى جيلنا و اجليل الذي قبلنا علم و معرفة مبعنى احلراك ال�شلمي 
واملجتمع املدين«، يف حني يقول اآخر اأن »غياب فل�شفة الالعنف عند اجلميع، اأ�شعف القدرة على املحاججة مبا يخ�س �شبب تف�شيل احلراك 
ال�شلمي عن احلراك امل�شلح«. وهو اأمر طبيعي جدا يف ظل نظام اال�شتبداد الذي اأحرق املجتمع املدين ال�شوري كما �شرحنا �شابقا. اإال اأن 
هذا االأمر كان له مفاعيله ال�شلبية يف نهاية املطاف جلهة عدم تقدير قوة النظام واالإميان امل�ّشلم به ب�شهولة اإ�شقاطه ال�شريع كما حدث 
يف م�شر وتون�س االأمر الذي يعك�س ق�شورًا يف مواجهة اخل�شم الذي يريدون اإ�شقاطه. اإذ يقول اأحد الن�شطاء »مل نكن نتوقع اأن نتعر�س 
لكل هذا العنف من قبل النظام، فلم نت�شور حتى بخيالنا اأن ي�شربنا باملدافع والدبابات والطريان«، لي�شاف لذلك عدم اإميان الن�شطاء 

باأن الن�شال ال�شلمي املدين ذو نف�س طويل وال ينتهي بجولة واحدة، بل البد من تراكم طويل وجتربة تعيد نقد ومراجعة نف�شها با�شتمرار.

اإ�شافة للعديد من العوامل االأخرى التي �شندر�شها بتف�شيل، مثل غياب الروؤية والتخطيط والتنظيم وعدم و�شوح الهدف والعمل الفردي 
االأمنية، و�شهولة االجنرار نحو املناطقية والطائفية،  النقد والنفور منه و�شعف االحرتازات  النظر عن االأخطاء. وكذلك غياب  وغ�س 
وعدم اال�شتماع للطرف املوايل. اإذ يقول اأحد الن�شطاء من داخل �شوريا: » مل ن�شتهدف كل النا�س يف منطقتنا فمنذ البداية �شنفنا املوالني 

للنظام وقاطعناهم بدل اأن نتحدث اإليهم ونقنعهم . كان يهمنا الثوار يف مناطق �شوريا املختلفة اأكرث مما يهمنا جارنا املوايل«.

- تعدد �ت�سرذم التن�سيقيات �عدم �ج�د قيادة مركزية: 
جتربتهم   حقيقة  ال�شوريون/ات  الن�شطاء  خلق  عليها،  اال�شتناد  يتم  جتربة  وجود  وعدم  تاريخيا  ال�شوري  املدين  الن�شاط  �شعف  ب�شبب 
باأنف�شهم  وتعّلموا  يف ظل الثورة، وهو ما اأدى اإىل بروز »التن�شيقية« التي �شكلت نوعا من ال�شعي لتنظيم العمل الثوري، وقد حقق االأمر 
جناحًا على م�شتوى البلدة اأو القرية واأحيانا املدينة. اإال اأن هذا العمل املنّظم مل يثمر باجتاه اإنتاج قيادة واحدة له تنطق با�شم احلراك 
وتفاو�س با�شمه وتّوجهه وحتميه من اال�شتقطابات ال�شيا�شية واالإعالمية واخلارجية، اإذ يقول اأحد الن�شطاء اأن اخلطاأ الرئي�شي يكمن بـ 

»عدم وجود راأ�س تنظيمي يحمل بيده امل�شعل الذي يقود احلراك ومينع انحرافه عن م�شريه«.

بل على العك�س من ذلك ذهب االأمر نحو مزيد من التذرر يف بع�س احلاالت حيث اأ�شبحت البلدة الواحدة حتوي اأكرث من تن�شيقية، وهو 
ما اأفقد احلراك اأحد عنا�شر القوة التي كان يحتاجها ليحمي نف�شه من جهة، ويتمكن من اإنتاج قيادته املدنية اأو ال�شيا�شية. ولكن هذا 
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االأمر ال ينطبق على كل املناطق، وهو اأمر ي�شعب �شبطه معرفيًا، الأنه يحتاج بحثًا م�شتقاًل. اإال اأن املوؤكد هنا اأن بع�س التن�شيقيات جنحت 
وا�شتمرت بعملها وحتّولت فيما بعد اإىل جمال�س حملية ولعبت دورًا اإعالميًا مميزًا، يف حني اأن بع�س املناطق �شهدت تكاثرًا يف عددها، 

مما اأ�شعف فعاليتها.

- عدم �ج�د اإ�سرتاتيجية متكاملة على املدى البعيد:
بفعل التاأثر بثورات م�شر وتون�س وليبيا جلهة رحيل االأنظمة يف وقت مبكر، اآمن الن�شطاء ال�شوريون/ات اأن نظامهم �شريحل قريبا، االأمر 
الذي دفعهم  للمغامرة غري املح�شوبة النتائج، دون و�شع اأّية ا�شرتاتيجية تاأخذ الزمن بعني االعتبار، وما الذي يجب فعله بحال مل ي�شقط 
النظام �شريعا، وكيف ميكن العمل على تفادي عنفه دون اللجوء لل�شالح، اإذ قال اأحد الن�شطاء من الداخل ال�شوري: » من اأكرب اأخطائنا 
اأننا كنا نتوقع اأن النظام �شي�شقط بعد اأيام اأو اأ�شابيع اأو عدد حمدد من املظاهرات. ا�شتنفذنا مواردنا املالية والب�شرية ب�شرعة الأننا مل 

نكن نتوقع اأن يطول الزمن .. كنا خططنا لذلك لو عرفنا«.

هذا احلما�س املفرط امل�شتند اإىل �شعف التجربة، اأدى الإهمال اجلانب االأمني، الذي اأدى بدوره اإىل وقوع العديد من الن�شطاء يف قب�شة 
االأمن جمانا، اإذ قال اأحدهم: » عند اخلروج ملظاهرة كنا نتفق على الزمان واملكان اإال اأننا مل نكن نو�شح كيفية الهروب يف حال قدوم 
االأمن و بالتايل كان هناك الكثري من املعتقلني/ات و ال�شهداء/ال�شهيدات بنهاية كل مظاهرة«. اإ�شافة اإىل عدم اأخذ م�شائل االإغاثة بعني 
االعتبار على مدى طويل، وكيفية تاأمني حاجات النا�س وحاجات الن�شطاء اأنف�شهم  اإن طال ال�شراع، حيث اأدى هذا االأمر يف النهاية الأن 
ي�شطدموا  بكل ذلك وجها لوجه، دون اأن يكونوا فكروا باالأمر، فجاءت حلولهم ارجتالية وموؤقتة بدورها، اأو دفعتهم  الختيار طريق النزوح 

اأو الهجرة، هربًا من بط�س ال�شلطة حينًا اأو بحثًا عن مورد مادي حينًا اآخر.

واأدى هذا االأمر اإىل اإهمال اجلانب ال�شيا�شي و�شرورة بلورة روؤية �شيا�شية تف�شيلية للحراك، تعمل على خلق البديل ال�شيا�شي للنظام 
تدريجيًا اأو تطالب به على االأقل، حيث ظهرت نوع من روؤية �شلبية للعمل ال�شيا�شي، وهو اأمر ازداد بعد االأداء ال�شيء للمعار�شة ال�شورية. 
وقد عرّب اأحد الن�شطاء عن االأمر بالقول: » كنا نفكر باإ�شقاط النظام فقط، يف حني كان االإ�شالميون والع�شكر يخططون ملا بعد اإ�شقاط 

النظام .. كان يجب علينا من البداية اأن نفكر مبا بعد االأ�شد لن�شع النقاط على احلروف ونعرف من معنا ومن �شدنا«.

- ال�سك�ت عن الأخطاء ��سعف النقد:
اأدى ت�شرّت الن�شطاء الذين روؤوا االأخطاء اأو عرفوا بها اإىل تراكمها وبالتايل ا�شتع�شاء حلها الحقا. اإذ قال اأحد الن�شطاء من داخل �شوريا: » 
كثري من االأ�شخا�س الذين كانوا �شد تظاهرنا يف البداية اأ�شبحوا قيادات االآن واأغلبهم رجال دين وع�شكريني. كان علينا اأن نكون �شارمني 
اأكرث يف هذا املو�شوع. رمبا لو كنا كذلك لبقي الثوار ال�شلميني يقودون احلراك ولكانت النتيجة خمتلفة«. اإ�شافة اإىل فقدان ثقة النا�س 
تدريجيا باحلراك، خا�شة الأولئك الذين عرفوا بهذه االأخطاء وروؤوا الن�شطاء يت�شرتون عليها اأو ينكرون ح�شولها. عدا عن انعكا�س االأمر 
�شلبًا على ن�شطاء اآخرين كانوا يدافعون عن احلراك و�شلميته قبل اأن يكت�شفوا الحقًا اأنهم كانوا على خطاأ نتيجة ثقتهم  بن�شطاء اآخرين، 

مما اأوجد عندهم ردة فعل �شلبية.

وي�شاف لذلك تاأخر ظهور النقد للثورة وهذه املمار�شات بني �شفوف الن�شطاء، اإذ يقول اأحد الن�شطاء: » خفنا من النظام فتاأخرنا يف الرد 
ثم خفنا من اجلي�س احلر فتاأخرنا باإظهار اأخطائه ثم خفنا من داع�س و هكذا«.

- ت�ستت الهدف: 
»اإ�شقاط  �شعار  كان  اأن  فبعد  وكيفية حتقيقه،  الهدف  الت�شتت حول  نوع من  �شابقا، ظهر  التي حتدثنا عنها  اال�شرتاتيجية  نتيجة غياب 
النظام« والو�شول للدولة املدنية هما هدف اأغلب التظاهرات بعد جتاوز مرحلة االإ�شالح والتغيري اللتني و�شمتا �شعارات بداية احلراك، 
بداأنا نرى داخل التظاهرات �شعارات تطالب بالدولة االإ�شالمية واأعالم غري علم الثورة، االأمر الذي اأدى فيما اأدى اإىل مزيد من ت�شتيت 
احلراك و�شبابية الروؤية، التي زاد منها ت�شتت الن�شطاء حول �شبل حتقيق اأهدافهم عرب االإ�شرار على ال�شلمية اأو حمل ال�شالح اأو الدمج 

بينهما.

وقد عربت اإحدى النا�شطات يف ور�شة بريوت عن هذا االأمر بالقول: »مل يكن هناك اتفاق على معنى االأهداف العامة التي طرحتها الثورة 
بني النا�س )حرية، كرامة، دولة مدنية( فهناك من كان هدفه االنتقام وهناك من كان يجد احلرية والكرامة يف الدولة االإ�شالمية«.
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- خر�ج الن�سطاء من �س�ريا:
رغم اأن خروج الن�شطاء من �شوريا جاء الأ�شباب معروفة ) خدمة ع�شكرية، عمل، �شبب عائلي، و�شع اأمني(. 

 43 نا�شط و نا�شطة هم خارج �شوريا و غري قادرين/ات على العودة اليها:

العدد ال�شنة 
20116
201217
 201316
20142

اأ�سباب اخلر�ج من �س�ريا
اخلدمة الع�شكرية         العمل         �شبب عائلي         الو�شع العام         الو�شع االأمني 

71% 63%16%

5%

9%
7%

اإال اأن االأمر �شبب ا�شتنزافا للحراك، نتيجة �شح عدد الن�شطاء املدنيني/ات املوجودين/ات يف الداخل مما اأف�شح املجال لتقدم االأهلي 
على املدين، وترك البيئات املعار�شة بوجه النظام دون �شند، حيث افتقدنا هنا حتى تلك التجربة التي راكمها الن�شطاء على مدى اأ�شهر 

احلراك، اإذ بدا اأحيانا وكاأن  كل جيل يراكم جتربته منفردا بعيدا عن اال�شتفادة من جتارب االآخرين.

وي�شاف لذلك اأن الن�شطاء الذين خرجوا من �شوريا الأ�شباب اأمنية، مل يفكروا بالعودة اإىل الداخل بعد اأن اأ�شبحت تلك املناطق خارج 
�شيطرة النظام، اإما لالأمان الذي �شعروا به خارجا اأو الأ�شباب مادية، اأو لعدم القدرة على ذلك حقا. حيث تقول اإحدى النا�شطات: »العمل 
املدين واحلراك ال�شلمي اأ�شبح يف اخلارج اأكرث مما هو يف الداخل، وهذا االآن �شلبي الأن هذا العمل تكّون يف البداية خارج �شوريا نتيجة 
و�شع اأمني طارئ، وعندما زال هذا الو�شع االأمني يف بع�س املناطق مل ينتقل هذا العمل اإليها و ا�شتمر وجود مراكز قيادة العمل يف اخلارج، 
واإقامة ور�شات يف اخلارج من دون االنتقال اإىل الداخل، و نحن منذ البداية �شبب بذلك حيث ابتعد الكثري منا عن العمل احلقيقي يف 

احلراك ال�شلمي وانخرط اأكرث مبفهوم اأنها ثورة �شعبية، واالآن نكرر هذا اخلطاأ مرة اأخرى«.

- عدم الإميان بالقدرة الذاتية �العتماد على اخلارج: 
زاد  الن�شطاء. مما  تفكري  الرغبوي على  االأمر مار�س دوره  فاإن  ال�شوري،  بارزًا يف احلراك  دورًا  لعبت  العامل اخلارجي  اإ�شقاطات  الأن 
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من حجم اعتمادهم على اخلارج �شواء عرب ا�شتدعاء التدخل الع�شكري اأحيانا، وامل�شاعدات اأحيانا. و قلل من دور االعتماد على الذات 
والبحث عن البدائل بعيدًا عن اخلارج الذي يعمل الأجندته اخلا�شة يف نهاية املطاف ووفق نظام خا�س به. وهو اأمر مل يدركه الن�شطاء 
ب�شبب الظرف العام وب�شبب �شعف خربتهم ال�شيا�شية يف قراءة التحوالت ال�شيا�شية يف املنطقة وفهم منطق ال�شيا�شة الذي رف�شوه مبكرًا 
الثورة  على  ال�شيئ  تاأثريها  و مدى  اأطراف جديدة  نكن مدركني خلطورة دخول  »مل  الن�شطاء  اأحد  قال  اإذ  اأحيانا.  التحقري  درجة  اإىل 

واملجتمع، بل كّنا نعتقد باأن اأي تدخل هو مفيد للثورة و فكرنا من منطلق �شخ�شي بدال من اأن نفكر على م�شتوى بناء وطن«.

- انح�سار الد�ر الإعالمي الذي التحق بالع�سكرة:
الن�شطاء  كان  اأن  فبعد  للحراك.  االإعالمي  الدور  انح�شار  اإىل  املادية  احلالة  و�شيق  والع�شكرة  اخلارجي  والتدخل  ال�شيا�شي  املال  اأدى 
يقومون بدور اإعالمي يهدف لف�شح النظام ونقل جرائمه والرتكيز على نقل �شوت احلراك. اأ�شبح اأغلبهم  »مرا�شال حربيا« يركز على 
تطّورات املعارك الدائرة مما اأدى الإهمال تغطية احلراك الذي راأى نف�شه مهمال من التغطية االإعالمية واالهتمام فانعك�س االأمر �شلبا على 
الن�شطاء اأنف�شهم. حيث قال اأحد الن�شطاء: »�شيطرت اجلهات امل�شّلحة على املوارد وامل�شادر واالإعالم . كثرية هي ال�شفحات التي كنا 
نتابعها لنعرف ما يحدث على االأر�س من فعاليات مثل )�شفحات التن�شيقيات، جمموعات اإخبارية( جندها االآن خالية من اأي خرب عن اأي 
ن�شاط �شلمي، بل وكاأنها اإعالم حربي تابع لكتيبة ما اأو لواء ما. علينا اأن ال ننكر باأن االإعالميني/ات مت تهمي�شهم من قبل معظم اجلهات 
واملنظمات و ا�شطروا يف معظم املناطق اخلا�شعة حلكم ع�شكري اأن يتبعوا ب�شكل كامل للف�شائل والكتائب املقاتلة. وهذا اأثر كثريًا على 

االإعالم الدويل الذي كان وما يزال يركز على اأن ما يدور يف �شوريا منذ البداية هو حرب اأكرث مما هي ثورة«.

وي�شاف ملا �شبق ظهور العامل ال�شخ�شي يف التغطية االإعالمية اإذ يقول اأحد الن�شطاء »فبع�س النا�س اأ�شبحوا يحبون الظهور على ال�شا�شات 
واأ�شبح ذلك همهم االأكرب، وباتوا يتحكمون بو�شائل االإعالم يف مناطقهم  فيغطون ن�شاطات من يريدون ويتجاهلون ن�شاطات من ال يحبون. 
كر�س ذلك �شورة حمّددة مما جعلها اأكرب واأقوى مع االأيام«، م�شافا لذلك املبالغة يف اإظهار احلقائق كاملبالغة باالأرقام واحلوادث على 
ح�شاب احلقيقة، وعدم حتّمل امل�شوؤولية االإعالمية »فاأحيانا مثال بعد جمزرة كبرية كانت تخرج مظاهرات، ويخرج �شخ�س بهتاف طائفي 
مثال، فيقوم االإعالمي بت�شوير هذا املقطع، علما باأنه يكون �شخ�س واحد ال ميثل غري نف�شه، فاأين م�شوؤوليتنا نحن كاعالميني/ات؟ النا�س 

تثق باأننا ندري متاما ما يجب ن�شره اإال اأننا مل نفعل ذلك؟« كما يقول اأحد الن�شطاء.

- الأ�سلمة � اخلر�ج من اجل�امع:
مل يدرك الن�شطاء اأن خروج التظاهرات من اجلوامع �شينعك�س ب�شكل �شلبي عليهم  الحقًا، اإذ قال اأحدهم »مل ن�شتوعب منذ البداية اأنه ال 
يجب اخلروج من اجلوامع كي ال تاأخذ الثورة طابع اإ�شالمي، خا�شة اأن الهتافات التي كانت تعر�س على القنوات مثل )قائدنا لالأبد �شيدنا 
حممد( كلها حمّر�شة على الطائفية و الت�شليح مع اأنها كانت تخرج من حراك �شلمي وهذا كان خطاأ كبريا. وهذا ما �شاعد يف حتويلها اإىل 

حركة جهادية. طبعا ال يقع كل اخلطاأ على عاتقنا فقد ا�شتفاد النظام منها«.

وقال نا�شط اآخر خالل جل�شات النقد واملراجعة اأنه »مل نكن واعيني/ات ملا يخططه النظام عندما تنازل ب�شهولة عن املعابر احلدودية، 
وكذلك االإفراج عن املعتقلني املتطرفني وحديثه املتكرر عن التكفرييني. بداأ االأجانب بالدخول اإىل �شوريا، وكذلك بداأ البع�س بت�شكيل 
كتائب اإ�شالمية متطرفة، ومل نتخذ موقفا منها حني كانت �شعيفة، الأننا اعتقدنا اأن ذلك �شي�شقط النظام لكّننا اكت�شفنا اليوم اأن النظام 
كان اأذكى منا يف التخطيط«، خا�شة اأن العنف امل�شّلط على بيئات التظاهرات دفعها لال�شتنجاد باأي كان، ف�شاهمت اإ�شافة اإىل اأخطاء 
الن�شطاء يف »دخول القاعدة و داع�س اإىل الثورة« مما »حرف م�شار الثورة و اأخف�س من طاقة ال�شباب ب�شبب الت�شدد واالغتياالت واخلطف« 

كما يقول اأحد الن�شطاء.

- �سعف احلراك الث�ري يف اجلامعات: 
مّت اإهمال دور اجلامعات يف احلراك، اإذ مل يتم العمل مبا يكفي لنقل احلراك اإىل اجلامعات. ورمبا يعود هذا االأمر يف جزء منه اإىل قوة 
التح�شينات االأمنية، فجامعتي دم�شق وحلب تقعان يف مناطق حم�شنة اأمنيا مبا يكفي، علما اأن بع�س اجلامعات �شهدت حراكا يف هذا 
اأن: »اإذا تذكرنا مثال احلراك الطالبي، والذي  اإذ يقول اأحد الن�شطاء هنا  ال�شياق، مثل جامعة حلب وكليتي الطب والعلوم يف دم�شق، 
هو من اأ�شعب واأهم اأنواع احلراك ال�شلمي الذي ميكن اأن يح�شل يف اأي بلد، خرجت �شت اأو �شبع مظاهرات يف دم�شق اأمام كلية الطب 
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واالقت�شاد والهند�شات مل يتم تغطيتها بال�شكل املنا�شب«، معتربا اأن »هكذا نوع من احلراك هو الذي يعك�س ال�شورة احلقيقية ملا يحدث 
يف كل �شوريا. و�شبب عدم جناحه يف ذلك هو عدم وجود بيئة مرتابطة، فجامعة دم�شق ت�شم طالب من جميع اأنحاء �شوريا، على عك�س 
جامعة حلب والتي �شهدت حراكا كان اأكرب اأثرا، خا�شة من الناحية االإعالمية، فمعظم طالب جامعة حلب من مناطق حمددة مثل دير 

الزور الرقة، حلب، اإدلب والتي هي اأ�شال مناطق ثائرة، مما يعني اأن املعرفة بني الن�شطاء الفاعلني/ات يف احلراك اأكرب«.

حجم العنف الذي �شّلط على الطالب من قبل النظام لعب دورا كبريا اأي�شا يف عدم تفعيل احلراك الطالبي، اإذ و�شفه اأحد الن�شطاء باأنه 
»غري متوقع..من قتل واعتقال و ف�شل من اجلامعة«، اإ�شافة اإىل عدم »تبني هذا احلراك من قبل اأي جهة اأو جامعة خارج اأو داخل �شوريا، 

فق�شية »الطالب/الطالبات الذين/اللواتي مت ف�شلهم/ن » بقيت دون حل مثال.

 ولكن رغم ذلك متكن الن�شطاء يف بع�س احلاالت من جتاوز هذا املناخ االأمني ال�شاغط من خالل املظاهرات الطيارة وتوزيع املنا�شري.

 ويرى بع�س الن�شطاء اأن » تّوجه ال�شباب طالب اجلامعات الذين كانوا يخرجون يف املظاهرات اإىل الع�شكرة« �شاهم يف اإ�شعاف احلراك 
الطالبي.

اإال اأن ما �شبق، ال يف�ّشر اأ�شباب عدم تفّعل احلراك الطالبي يف كليات دير الزور والرقة مثال. ففي دير الزور قد يكون قدرة احلراك يف 
اأن االأمور جنحت للع�شكرة التي  األغى احلاجة لتظاهرات اجلامعات، خا�شة  الفرتة ال�شلمية على تنظيم تظاهرات كربى و�شط املدينة 

التحق بها اأغلب ال�شباب الحقا. 

يف اخلتام، اخت�شر الن�شطاء عدم تفعيل احلراك الطالبي يف اجلامعات، مبايلي:
)1(: العنف الكبري من قبل النظام جتاه اأي حراك يف اجلامعات.

اأولئك  اأي جهة، وعدم االهتمام مب�شاكل الطلبة الذين قاموا باحلراك وخا�شة  )2(  عدم تبني احلراك الطالبي والعمل عليه من قبل 
الذين ف�شلوا من جامعاتهم.

)3(: تقدم الع�شكرة والتحاق ق�شم من الن�شطاء وال�شباب بها.

- عدم اإيالء الطائفية �املناطقية الهتمام الكايف، �ظه�ر رم�ز مفرقة:
حتت رغبة الن�شطاء باإ�شقاط النظام ال�شريع مت رف�س االعرتاف بوجود الطائفية واملناطقية يف بع�س املناطق، عرب االإ�شرار على �شعار 
»واحد واحد واحد ال�شعب ال�شوري واحد«، مما اأدى لعدم اأخذ امل�شائل الطائفية واالإقليمية بعني االعتبار يف الوقت الذي كان فيه النظام 
يعمل عليها. اإذ ظن الن�شطاء اأن جتاهلها ) اأو رمبا هم  كانوا مقتنعون/ات فعال بذلك اآنذاك( اأف�شل لعدم اإعطاء النظام فر�شة ال�شتغالل 

ذلك، بدال من العمل على حلها.

واإ�شافة لذلك مت التعامل مع بع�س املناطق بطريقة رغبوية دون فهم املدخل ال�شحيح ملقاربة تلك املناطق �شعيا ال�شتمالتها مثل مناطق 
ال�شاحل ال�شوري وحلب مثال. اإذ يقول اأحد الن�شطاء »منذ بداية الثورة برزت هتافات من باقي املناطق تندد بعدم ان�شمام حلب للثورة، 
واأ�شبحت هناك بع�س ال�شتائم من قبل اأ�شخا�س من حمافظات اأخرى �شد اأهايل حلب، وكان الهدف منها حتري�س �شباب حلب على 
اأ�شبحوا ي�شمعون هذه الهتافات من قبل القا�شو�س وغريه، ويف  الثورة عندما  اأهايل حلب ممن كانوا مع  اأن  اإال  اخلروج يف مظاهرات، 

مظاهرات تعر�س على القنوات االإخبارية اأخذوا رد فعل معاك�س و قرروا التوقف عن امل�شاركة«.

كما ظهرت خالل اأطوار احلراك بع�س الظواهر والرموز التي اأدت دورًا تفريقيًا، مثل اختيار علم اال�شتقالل الذي رف�س عدد غري قليل 
من الن�شطاء اأن يكون رمزًا لهم، دون اأن يعرفوا من اختاره ومل؟ اإذ يقول اأحد الن�شطاء اأن »اختيار علم اال�شتقالل كعلم بديل عن العلم 

الر�شمي، فرق النا�س اأكرث واأبعد كثري من املتعاطفني/ات«.

واأدى ا�شتخدام االأ�شاليب التي كان يدعو لها ال�شيخ ال�شلفي »عدنان العرعور« �شمن احلراك اإىل ظهور بع�س النفور من احلراك، واإىل 
تاأكيد تهم النظام، خا�شة التكبري من البيوت ويف املظاهرات، وذلك على �شبيل املثال ال احل�شر.
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الدروس المستفادة كما يراها النشطاء

النقد ال�شابق والنظر يف االأخطاء الذي قّدمه الن�شطاء مل يكن جمرد جلد للذات، بل تخطى ذلك اإىل حماولة تغيري الذات وتطويرها على 
�شوء الوعي الذي تطّور على �شوء التجربة والعمل والنقد اليومي. وعلى �شوء هذه التجربة النقدية امتحن الن�شطاء اأحالمهم واأفكارهم 
وحدودها، فباتوا اأكرث توا�شعا واأكرث قدرة على املوازنة بني احللم والواقع، بني املمكن وامل�شتحيل، �شاعني ملوازنة خطواتهم  على �شوء 

وعيهم  املكت�شب يف ظل التجربة التي علمتهم، موؤكدين اأنهم  ا�شتفادوا  منها ما يلي:

1- اإيالء التنظيم �ال�سرتاتيجية �ال��سع الأمني الأهمية التي ت�ستحقها:
يكاد يتفق اأغلب الن�شطاء امل�شاركني/ات يف هذا البحث اليوم على اأهمية عاملي التنظيم وبناء ا�شرتاتيجية وا�شحة الهدف حلراكهم. 
ا�شرتاتيجية تبداأ من اأدق واأ�شغر التفا�شيل مثل احلماية االأمنية والتنظيم والتخ�ش�س. اإذ قال اأحد الن�شطاء اأن » اأحد اأخطاء احلراك 
ال�شلمي البعد عن التخ�ش�س«، معتربا اأنه ا�شتفاد بهذا االأمر، يف حني اعترب اآخر اأن »احلراك ال�شلمي هو املحرك الأي مطلب �شعبي وال 
بد منه مع التنظيم واجلهود املوحدة طبعا«، يف حني يقول ثالث: »تعّلمت اأهمية التخطيط الأي عمل. واأهمية احلفاظ على الهدف مهما 
تغرّيت الظروف«، يف حني يقول رابع: »التنظيم ثم التنظيم ...ا�شتطعنا اإثبات �شخ�شيتنا ووجودنا من خالل العمل اجلماعي املنظم«، 
و«تعلمت االن�شباط والتنظيم وال�شرب واأ�ش�س االأمان«. دون اأن ينتهي االأمر هنا، بل و�شل حد املطالبة باأن يكون »للحراك روؤيته ال�شيا�شية«.

2- تعزيز الثقة بالنف�ص �اإدراك اأن الن�سال ال�سلمي غري مرتبط بزمن اأ� هدف حمدد :
االإميان باأّن الن�شال ال�شلمي غري مرتبط بزمن اأو هدف حمّدد، واأّن هزميته اليوم ال تعني نهاية دوره، مبا يعني ا�شتيعاب وفهم اأن »اأي 
عملية تغيري �شلمية تاأخذ �شنوات حتى تثمر وال يجب حرق اأّي مرحلة من مراحلها واال�شتعجال بها« كما يقول اأحد الن�شطاء. يف حني يقول 
اآخر اأّن »احلراك ال�شلمي لي�س �شروريًا اأن يكون من اأجل اإ�شقاط نظام اأو من اأجل تغيري حكم. الن�شاط ال�شلمي ن�شاط يجب اأن يكون و 
ب�شكل دائم لبناء اأي جمتمع واع«، وهو ما عرّب عنه نا�شط اآخر بالقول: »اأعتقد اأن من بقي موؤمنًا اليوم بالفكر ال�شلمي للتغيري هم من 

ي�شلحون لبدء ثورة جديدة، وعلى هذا اأعّول«.

وقد يكون اأهم ما ا�شتفادوا منه هو اأّن احلراك املدين ال�شلمي، هو »الطريقة الوحيدة لعودة الثورة اإىل طريقها ال�شحيح«.

من هنا. يبدو الن�شطاء اليوم اأكرث اإ�شرارا على اإنهاء اال�شتبداد دون جعله هدفًا نهائيًا، اإذ رغم التجارب ال�شعبة التي عا�شوها والهزائم 
التي ُمنيوا بها واالأثمان الفادحة التي دفعوها. ورغم كرثة االأخطاء التي وقعوا بها هم اأكرث ت�شميمًا على امل�شي قدمًا، اإذ علمتهم التجربة 
الطويلة �شرورة  االإ�شرار على الهدف والعمل الأجله. يقول اأحد الن�شطاء: »تعلمت اأهمية التخطيط الأي عمل، واأهمية احلفاظ على الهدف 
مهما تغريت الظروف«، يف حني يقول اآخر: »تعّلمت االإرادة واحلركة وال�شرب واملتابعة. وال مكان للياأ�س ما دمنا نحّب هذه االأر�س«، لت�شبح 
روؤية الن�شطاء لدورهم  واأهمية ما يقومون/يقمن به اأكرث جذرية، اإذ رغم كل اأخطائهم ووعورة الواقع الذي يعملون به، باتوا اأكرث ثقة 

بقدرتهم على التغيري.

3- النتباه لأهداف التم�يل �اأجندته:
االنتباه الأهداف التمويل وعدم جماراة املوؤ�ش�شات املمولة مبا تريد، كان واحدا من الدرو�س التي ا�شتفادها الن�شطاء، داعني/ات للعمل على 
دفع »منظمات املجتمع املدين لو�شع معايري م�شرتكة فيما بينها تخ�س التمويل وذلك لتخفيف �شغط املمولني و�شروطهم« كما يقول اأحد 

النا�شطني، يف حني دعا اآخر اإىل »مراقبة التمويل الذي تاأخذه املوؤ�ش�شات، نحن بحاجة حلوار والإيجاد �شياق م�شرتك«.
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4- �سر�رة اأن يك�ن للحراك اإعالمه اخلا�ص:
اأدرك الن�شطاء اأهمية تعزيز اخلربات االإعالمية ملنع ظاهرة الت�شخيم يف االأخبار، واأن ال ير�شخوا ل�شروط االإعالم، وذلك عرب تعزيز 

ثقافة »االإقرار باالأخطاء واجلرائم بغ�س النظر عن الطرف املجرم« كما يقول اأحد الن�شطاء.

5- ال�ق�ف على م�سافة نقدية من ال�سارع د�ن التعايل عليه اأي�سا: 
اأدرك الن�شطاء �شرورة العمل على توعية البيئات املحلية ونقد خطابها وتفكيكه عند ال�شرورة وعدم ال�شري خلف ال�شارع دائما، مدركني/
ات اأّن احلوا�شن ال�شعبية تتغرّي اآراوؤها وقناعاتها تبعا للمال واالأمان واخل�شوع لالأقوى، ومنتبهني/ات اإىل اأن اأفعالها تاأتي على مقا�س 
وعيها االأهلي يف اأغلب االأحيان، وهو االأمر الذي انتبه له الن�شطاء ودعوا الأخذه بعني االعتبار عند العمل بني هذه الفئات بطريقة ال تر�شخ 
لها وال تتعاىل عليها بنف�س الوقت، حيث دعا اأحد الن�شطاء اإىل العمل على »زرع روح ال�شلمية يف النا�س واإعادة تاأهيل العقول و االأفكار 
للنا�س من خالل معاجلة االأخطاء واإعطاء البدائل، و بالتايل توعية النا�س و تنميتهم كي ال يعودوا اأ�شواأ مما كانوا عندما يرجعون اإىل 

�شوريا«. املرونة يف العمل وو�شع خطط تاأخذ الظروف املحلية بعني االعتبار والت�شبيك مع بيئات اأخرى وتقبل االآخر والنقد 

انتبه الن�شطاء واأدركوا اأهمية التعاون والتكامل والت�شارك مع بع�شهم البع�س من كامل اجلغرافية ال�شورية لفهم ما تريده كل منطقة، 
وبالتايل عدم و�شع تعميمات خاطئة عن كل منطقة،  بهدف فهم �شروط كل منطقة والتفكري بكيفية العمل عليها. اإذ يدعو اأحد الن�شطاء 
لـ«التوا�شل مع فئات وطنية من م�شتويات اجتماعية وتعليمية ومناطقية ودينية خمتلفة والعمل �شوية بغ�س النظر عن هذه الفروقات«، 
وذلك بهدف خلق روابط بني كافة املناطق ال�شورية واإيجاد اآليات متالأ الفراغات التي دفعت الن�شطاء للهجرة نحو اخلارج مثل العمل على 
»تاأهيل الكوادر من اأهل املناطق ليكونوا حلقه و�شل بني ن�شطاء اخلارج وبني املجتمع املدين، وعدم االعتماد على ذهاب الن�شطاء لفرتات 

ق�شرية والعودة«، يف حني يقول اآخر اأنه » تعّلم قبول االآخر. البد من االعرتاف باأي خطاأ والعمل على ت�شحيحه«.

العمل وفق االإمكان وعدم رفع االأهداف غري القابلة للتحقق، حيث مت التاأكيد على �شرورة اأن يكون لكل منطقة حراكها اخلارج من رحم 
جتربتها، اإذ يقول اأحد النا�شطني اأنه »ال داعي الأن يكون هناك حراك �شلمي �شامل، بل احلراك يجب اأن يكون بناء على الق�شية املوجودة يف 
املنطقة، الأنه اأ�شبح لدينا اأكرث من ق�شية )التطرف، املمار�شات القمعية، ال�شالح، توقف التعليم، الطائفية، م�شاركة املراأة، الف�شاد...الخ(«.

6- تط�ر �عي الن�سطاء �سيا�سيا �فهم األعيب الد�ل الكربى:
تطّور الوعي ال�شيا�شي للن�شطاء واملجتمع، حيث باتوا اأكرث قدرة على فهم اأالعيب الدول الكربى كنتيجة منطقية الكت�شافهم كذب وعودها 
كّونهم اكتووا بنريانها ودفعوا الثمن االأكرب، اإذ يقول اأحد الن�شطاء: » عرفت اأن العامل والدول وما ي�شمى باالأمن القومي جمرد اأكاذيب 

ت�شتعملها الدول فقط مل�شاحلها«.

7- ال�ق�ف على م�سافة من املعار�سة ال�سيا�سية:
ال�شيا�شيني من ا�شتثمار ن�شالهم الأهداف  ال�شيا�شة والعمل اجلاد على منع  الن�شطاء من �شرورة عدم جتيري ن�شالهم  ل�شالح  ا�شتفاد 
�شيقة، خا�شة بعد اأداء املعار�شة ال�شيا�شية الذي مل يرق مل�شتوى التحديات املطروحة، اإذ قال اأحدهم اأنه يجب اأن »ال ن�شمح الأي مكّون 
�شيا�شي غري منتخب باحلديث با�شم ال�شعب ال�شوري مثل االئتالف حاليا. والبحث عن اأنا�س حقيقيني ميثلون الثورة«، يف حني دعا اآخرون 

اإىل �شرورة اأن يكون للحراك روؤيته ال�شيا�شية على االأقل.

8- تراكم التجارب �اخلربات:
قد تكون اأهم الدرو�س التي ا�شتفاد منها الن�شطاء فعليا هي تراكم اخلربات التي تعّززت بامل�شاركة الفعالة على االأر�س، فاإن م�شاركتهم  
يف ور�شات عمل متنوعة وندوات وتعّلمهم  و�شائل واأدوات احتجاج جديدة ب�شكل نظري، ومن ثم اختبار ذلك على اأر�س الواقع، وروؤية مدى 
جناح اأو ف�شل ما تعلموه، كان عامال عزز خرباتهم  وجتاربهم. اإذ و�شف اأحد الن�شطاء جتربته باأنها »غنية بوعي �شريحة جيدة من ال�شباب 
.. ا�شتفدت �شراحة من خالل تنظيم بع�س الندوات اأو امل�شاركة اأو امل�شاهمة ببع�س اأنواع احلراك االلكرتوين اأو املجتمعي«، خا�شة اأن تلك 
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اخلربات عززت عرب التوا�شل مع »فئات وطنية من م�شتويات اجتماعية وتعليمية ومناطقية ودينية خمتلفة والعمل �شوية بغ�س النظر عن 
هذه الفروقات« كما يقول نا�شط اآخر.

9- النتباه لد�ر �اأهمية املجتمع املدين من جهة، ��سر�رة مراقبته من جهة اأخرى: 
اأدرك الن�شطاء عرب جتربتهم الطويلة، اأهمية ومعنى اأن يكون هناك جمتمع مدين يف �شوريا، اإذ يقول اأحدهم، اأن »املجتمع املدين هو 
ال�شامن الوحيد لبناء الدولة امل�شتقبلية واأن ال�شالح جلب فو�شى ال تعلم نهايتها«، لذا هم/ن يطالبون بـ »تاأهيل الكوادر من اأهل املناطق 
داعني/  والعودة«،  ق�شرية  لفرتات  الن�شطاء  ذهاب  على  االعتماد  وعدم  املدين،  املجتمع  وبني  اخلارج  ن�شطاء  بني  و�شل  حلقه  ليكونوا 
داعيات »منظمات املجتمع املدين لو�شع معايري م�شرتكة فيما بينها تخ�س التمويل، وذلك لتخفيف �شغط املمولني و�شروطهم« كما يقول 

اأحد الن�شطاء.

من جهة اأخرى، اإن اإدراك اأهمية املجتمع املدين ودوره مل يدعهم يغفلون   �شرورة مراقبته واالنتباه الأجندته، اإذ يدعو اأحدهم  اإىل »مراقبة 
التمويل الذي تاأخذه املوؤ�ش�شات، نحن بحاجة حلوار والإيجاد �شياق م�شرتك«.

10- اإدراك اأن الأ�سلمة كانت خطرا على الث�رة: 
راأى عدد من الن�شطاء اأن االأ�شلمة التي ظهرت يف الثورة مل تكن بريئة، فهي يف جزء منها نتاج ا�شرتاتيجية النظام الذي اأطلق املت�شددين 
من ال�شجون، ويف جزء اآخر نتيجة ت�شاهل الن�شطاء واملجتمع مع اأي قادم حلمايتهم من قمع نظام فاق اأي ت�شّور. فتم التغا�شي عن اخلروج 
من اجلوامع واحت�شان املتطرفني ليكت�شفوا  الحقا حجم املاأزق الذي دخلته الثورة، حيث فقدت الكثري من التعاطف الدويل. وهو ما اأدركه 
الن�شطاء وانتبهوا له بحيث ميكن اعتباره واحدا من درو�شهم امل�شتفادة. فقد قال اأحد امل�شاركني: »اأعتقد اإذا بقينا م�شممني على دور 

احلراك ال�شلمي واملدين و بقينا نعمل به فيمكن اأن نعيد الثورة اإىل م�شارها«.
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واقع الحراك السلمي اآلن كما يراه النشطاء

اختلف الن�شطاء يف تقييم واقع احلراك ال�شلمي ال�شوري، بني من يرى اأنه حتّول نحو اأمناط جديدة، اأو تراجع اأو انعدم، اأو الزال م�شتمرا، 
اإذ يختلف االأمر من منطقة اإىل اأخرى، فاملناطق اخلا�شعة للنظام بات احلراك فيها معدوما بالكامل كما يرى بع�شهم/ن، اأو حتّول ل�شكل 
اآخر كما يرى اأخرون. يف حني متتاز املناطق »املحررة« باأنها مناطق »خ�شبة للحراك ال�شلمي مثل ريف اإدلب« كما يقول اأحد الن�شطاء، 
و ذات هام�س اأو�شع للعمل املدين »ولكن مع احلذر بعدم التّوجه مبا�شرة للجي�س احلر اأو الكتائب االإ�شالمية، هذه امل�شاحة ت�شيق لتنعدم 
يف مناطق داع�س، لكنها وا�شعة اأكرث يف باقي املناطق«، يف حني يتجه نحو التماأ�ش�س يف موؤ�ش�شات جمتمع مدين يف املناطق الكردية، االأمر 
الذي ي�شع يدنا على واحدة من التحوالت التي باتت ت�شم احلراك املدين ال�شلمي اليوم. بحيث بات اأقرب نحو العمل االإغاثي واملوؤ�ش�شاتي 
املدين من العمل على االأر�س، اأو »حراك خدماتي اأكرث منه �شلمي ثوري« بلغة اأحد الن�شطاء اأو »على الهام�س« كما يرى ثاين، اأو اأخذ »�شكال 
الن�شطاء  توا�شل كبرية بني  واأ�شبحت هناك �شبكة  وانت�شر مفهوم املجتمع املدين،  اأ�شبح هناك منظمات  اأكرث تخ�ش�شا،  واأ�شبح  اآخر 
من خالل الور�شات والتدريب الذي يجري يف عدة مناطق يف تركيا خا�شة، اأي اأنه بداأ ياأخذ اأ�شكال اأكرث فاعلية على الرغم من جميع 

ال�شعوبات التي يواجهها من ت�شحيح الأخطاء الثورة ومن تطرف« وفق نا�شط ثالث.
وال�شيا�شية  الع�شكرية واالأمنية  باتت �شروطها  التي  اجلميع هنا يتحدث مبا يقارب ال�شواب، الأن كل منهم/ن  يتحدث عن منطقته/ـا 
اأنه ي�شعب  يتجاوزه. علما  اأن  للحراك  اإطار عام ال ميكن  لكل منطقة جغرافية  بات  اإذ  تختلف عن غريها،  واالقت�شادية  واالجتماعية 
التعميم اأو التخ�شي�س حتى، الأن و�شع احلراك يختلف اأحيانًا حتى �شمن املناطق التي ت�شيطر عليها جهة واحدة. مع االأخذ بعني االعتبار 
التحوالت والتغريات الع�شكرية اجلارية على االأر�س، االأمر الذي دفعنا لتلم�س جمموعة من ال�شمات العامة التي حتكم و�شع احلراك االآن 
على امل�شتوى ال�شوري العام، على اأن نناق�س بعد ذلك و�شع احلراك يف كل منطقة على حدة دون اأن يعني اأن ثمة اأحكام مطلقة الأن االأمور 

ن�شبية اإىل حد بعيد.

ال�سمات العامة كما يراها الن�سطاء:
املدين  املجتمع  وبناء  واالإعالمي  االإغاثي  الدور  ل�شالح  غرافيتي..(  الفتات،  )مظاهرات،  االأر�س  على  االحتجاجي  الدور  •  انح�شار 

واملوؤ�ش�شات، وهو ما جعل بع�س الن�شطاء يتحدثون عن حتّول بدور احلراك.

•  االجتاه نحو معاجلة الواقع ال�شعب الذي فر�شته الع�شكرة اأكرث من الرتكيز على الن�شاط نف�شه، مثل تخفيف االنتهاكات وتوجيه ال�شالح 
نحو املجتمع.

•  تعدد اجلهات التي بات احلراك يواجهها: النظام، داع�س، اجلبهة االإ�شالمية حزب االحتاد الدميقراطي الكردي، اجلبهة االإ�شالمية، 
جي�س حر، كتائب ع�شكرية غري من�شوية حتت اإطار اأحد.. االأمر الذي مّزق احلراك و�شتته، وجعل اأهدافه تختلف بني منطقة واأخرى. 

•  ثّمة حالة من االنتظارية ال�شلبية اإن �شح التعبري، فاجلميع يبدو وكاأنه ينتظر حاًل ما ليبداأ العمل، اإذ ت�شري عبارات من نوع »بعد �شقوط 
وكاأننا  اأبدًا،  االآن مفّرقون وال نعمل مع بع�شنا  باأننا  بالقول »لدي �شعور  الن�شطاء  اأحد  الع�شكرة« وهو ما عرب عنه  »تّوقف  اأو  النظام« 
ننتظر حدوث �شيء ما، خا�شة نحن من يف اخلارج، و كاأن احلراك ال�شلمي تخلى عن دوره واالجتاه االآن هو نحو ال�شالح«، االأمر الذي 
يعك�س ياأ�س الن�شطاء، خا�شة من منهم يف اخلارج من جهة، و�شعف اآلياتهم وعدم وجود ا�شرتاتيجية وا�شحة لكيفية تفعيل حراكهم، 
اأو �شي�شقط النظام؟ وماذا  اأو توقف الع�شكرة. وهو اإمياٌن غيبٌي غري فاعل، اإذ كيف �شتتوقف الع�شكرة  منتظرين/ات �شقوط النظام 
لو مل ي�شقط؟ وقد عربت اإحدى النا�شطات عن االأمر بالقول »راأينا كيف كان تعامل الراأي العام العاملي مع ق�شيتنا وجل�شنا ننتظر اأي 
تغيري ممكن اأن يكون ب�شاحلنا، من دون اأن ننتبه اأن خطابنا ال�شيا�شي يف الثورة كان �شعيفًا ومل يعط اأية مالمح وا�شحة عن الطريق 
..«. وهو ما اأكدته االإجابات على �شوؤال موؤ�ش�شة دولتي عّما اإذا كان/ت نا�شطي/ات احلراك بانتظار احلل ونوعه ليبا�شروا من جديد 
حراكهم ال�شلمي؟ فكانت اأغلب االإجابات تتجه نحو االإيجاب، حيث قال اأحد الن�شطاء اأن »احلراك ال�شلمي يحتاج اإىل تّوقف العنف و 

ال�شالح لينجح«.
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•  اأغلب احلراك اليوم هو رد فعل على انتهاكات معينة اأكرث مما هو فعل منظم وهادف.

•  تراجع دور املراأة ب�شكل ملفت يف احلراك.

•  انتقال مركز العمل من الداخل للخارج بكثري من االأحيان، حيث بات عدد الن�شطاء يف دول اجلوار ال�شوري اأكرث من الداخل، وهو ما 
انعك�س �شلبًا على و�شع احلراك، بغ�س النظر عن االأ�شباب التي اأدت خلروجهم، علمًا اأن الكثري من الن�شطاء مل يعد اإىل املناطق التي 
اإحدى  اإذ تقول  الثورة،  الت�شحية واالندفاع الذي و�شم جيل بدايات  تراجعت فيها �شيطرة النظام، االأمر الذي يعك�س تراجع م�شتوى 
النا�شطات اأن »اأحد اأ�شباب عدم فعالية العمل املدين واحلراك ال�شلمي اليوم هو اأننا كن�شطاء يف اخلارج تركنا عددًا كبريًا من االأماكن 

املحررة والتي فيها اإمكانية كبرية للعمل املدين واحلراك، كان لدينا خوف من الدخول اإليها والعمل بها مثل »القلمون«.

اأن  الن�شطاء  اأحد  يقول  اإذ  له  داعمًا  يكون  اأن  من  بداًل  ال�شلمي  احلراك  تفريغ  يف  املنظمات  مال  يلعبه  الذي  ال�شلبي  الدور  •  ا�شتمرار 
»احلراك ال�شلمي �شعيف جدًا وال �شوت له، واأكرث العوامل التي اأثرت بذلك هو التمويل الذي يتم �شخه من اخلارج، حيث كان اجلميع 
يف البداية يعملون ب�شكل طوعي وكانت روح التطوع منت�شرة عند اجلميع، ومنذ اأن بداأ التمويل يدخل، بداأت النا�س تتململ وال تعمل اإال 

مبقابل نقود«.

•  وقد كان دور التمويل ودور املنظمات الدولية والور�شات التي تعقد يف اخلارج، حمور نقا�س وخالف كبري بني الن�شطاء، حيث قالت اإحدى 
النا�شطات اأن ما تقوم به »معظم منظمات املجتمع املدين االآن من ور�شات ودورات تدريبية اأثرت �شلبا يف كثري من االأحيان الأنها تعطي 

الن�شطاء اأدوات يتم تطبيقها ب�شكل حريف بدال من تطوير العمق املعريف خلف هذه االأدوات وكيفية ا�شتخدامها اأو حتى تطويرها«.

•  وقد كان لهذا االأمر بع�س االآثار اجلانبية، حيث قال البع�س: »نواجه نحن املدربني/ات الكثري من الت�شكيك، حيث بعد كل ور�شة نقوم 
بها يف منطقة اأخرى اأو تركيا« وبعد العودة وحماولة جتميع النا�س لتنفيذ ور�شات فهم »يتّوقعون اأننا ناأخذ مبالغ طائلة من اخلارج، واأنه 
علينا اأن نعطيهم  جزء منها من اأجل اأن يقبلوا بالور�شات التي ندعوهم اإليها، اأو اأنهم يف�شلون الذهاب اإىل ور�شٍة يف اخلارج وقب�س 
مبلغ من النقود عليها. ويف نف�س الوقت االيجابية من هذا املو�شوع هو اأن الفكر االأكادميي بداأ باالنت�شار، و اأ�شبحت النا�س تتقبل مفهوم 
اال�شرتاتيجيات وتعمل عليه. هناك اأي�شا مو�شوع مهم وهو مدى اإميان النا�شط بالعمل املدين حيث ترك الكثريين/ات العمل املدين اأو 
دخلوا اإليه ب�شبب تّوفر فر�س عمل فيه، ومل يكن لهوؤالء اأي عالقة �شابقة بالعمل املدين اأو احلراك ال�شلمي، وبالعك�س هناك من مل يجد 

فر�شة عمل ذات دخل �شمن العمل املدين فرتكه وذهب للبحث عن فر�س عمل يف اأماكن اأخرى«.

بعد اأن ا�شتعر�شنا ال�ّشمات العامة لو�شع احلراك ال�شوري اليوم، �شنعمل على حتديد و�شع احلراك يف كل منطقة على حدة، لنو�شع بعدها 
دائرة الروؤية وقراءة احلراك على �شوء التقارب اأو التباعد بني هذه الكتل اجلغرافية على م�شتوى �شوريا ككل، مع �شرورة االأخذ بعني االعتبار 
اأن هذه التق�شيمات التي اعتمدناها لي�شت ثابتة، بل هي متغرّية وب�شكل يومي اأحيانا تبعا لطبيعة احلرب الدائرة يف �شوريا، فقد تكون هذه 
لتبيان  التق�شيم  اأخرى غدا. ولكن مع ذلك اعتمدنا هذا  اليوم، وت�شبح حتت �شيطرة جهة ع�شكرية  املنطقة حتت �شيطرة جهة ع�شكرية 
االأو�شاع ال�شعبة التي يعمل يف ظلها احلراك من جهة، ولكي نكون اأقرب ما ميكن ملا هو حا�شل على االأر�س حقًا من جهة ثانية، ولتبيان الفرق 

بني منطقة واأخرى من جهة ثالثة مبا ي�شاعدنا على فهم و�شع احلراك االآن يف كل منطقة، ومبا يتيح املقارنة مع مناطق اأخرى.

��سع احلراك يف مناطق هيمنة النظام: 

احلراك يف مناطق هيمنة النظام هو »�شبه م�شتحيل« وفق تعبري اأحد الن�شطاء اأو »بداأ ياأخذ اأ�شكااًل جديدة« وفق اآخر، اأو »تاأقلم مع القب�شة 
االأمنية وواقع االعتقاالت ال�شيئ جدًا وبالتايل اأ�شبح احلراك ال�شلمي يعمل حتت �شقف مطالب منخف�شة، وموجهة باجتاه الالجدوى، 
اأو  ومعر�س خلطورة كبرية تتمثل يف االعتقال والتعذيب للذين يقومون به يف حال اأخذ هذا احلراك يتجه نحو املطالبة بتغيري حقيقي 

مبا�شر« وفق اآخر.

رغم اختالف تعبريات وروؤى الن�شطاء جتاه احلراك يف ظل املناطق التي يهيمن عليها النظام، اإال اأنها ت�شري يف جمملها اإىل تراجع احلراك 
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باملجمل، اإذ متكن النظام من فر�س هيمنته ال�شاملة، بحيث بات اأّي حترك اأو ن�شاط حمفوف مبخاطر جمة، خا�شة اأن املناطق التي بات 
ي�شيطر عليها النظام حمدودة وهو ما يعني وجود عدد اأكرب من اجلنود واحلواجز يف بقعة جغرافية �شغرية، فمثال يف دم�شق ال يف�شل 
اأحيانا بني احلاجز واحلاجز اأكرث من كيلومرت واحد، حيث قال اأحد الن�شطاء« »اإذا نظرنا اإىل دم�شق وخا�شة اأننا قمنا مب�شح للمراكز 
االأمنية املتواجدة يف دم�شق، ووجدنا اأنه يف �شارع واحد مثال يتواجد اأربعة مراكز اأمنية مل نكن نعرف بوجودها اأ�شال، و هذا بتخطيط 
م�شبق للنظام وخا�شة بدم�شق كعا�شمة. ورغم ذلك حدث يف دم�شق كل اأ�شكال احلراك ال�شلمي التي ميكن اأن نتوقعها، من النزول اإىل 
وبالتايل  الغرافيتي...الخ،  املنا�شري،  الطيارة،  املظاهرات  البحريات،  ت�شونامي احلرية، طابات احلرية، �شبغ  اإىل  بلون موحد،  ال�شارع 
دم�شق هي منطقة اأمنية مبعنى الكلمة، باالإ�شافة اإىل عدم وجود حا�شنة �شعبية، فمثال اإن ابن برزه يعرف تفا�شيل �شوارع وبيوت برزه 
معرفة تامة وي�شمن اإىل حد ما اأنه اإذا الحقه االأمن يعرف اإىل اأين يذهب، ويف اأية حارة عليه الدخول، وهذا غري موجود يف دم�شق اأو يف 

املدن ب�شكل عام«، االأمر الذي يعني اأن واقع احلراك جيد قيا�شا لهذا الو�شع االأمني ال�شاغط وال�شعب كما يرى النا�شط.

باتت غري  التي  ال�شعبية  الن�شطاء، وهو تعب احلا�شنة  راأي  اأو حتّوله( وفق  الو�شع ) تراجع احلراك  اآخر �شاهم يف هذا  وهناك عامل 
مت�شجعة الحت�شان احلراك جراء غرقها بتفا�شيل احلياة اليومية والبحث عن االأمان و�شط اأجواء القلق والرعب التي ي�شيعها النظام من 
جهة، وقذائف الهاون املت�شاقطة على تلك املناطق من جهة اأخرى، وهو ما عرّبت عنه اإحدى النا�شطات بالقول اأن »الو�شع يف املناطق 
اخلا�شعة للنظام خانق ومتعب اإىل درجه اأنني اأتخيل، و خا�شة اأين كنت يف دم�شق منذ فرته ق�شرية، اأنه لو خرج اأحدهم ليهتف باحلرية 

والكرامة الأوقفه النا�س قبل االأمن وطردوه، وذلك ب�شبب تعب النا�س من احلالة التي يعي�شونها منذ ثالث �شنوات«.

وقد و�شفت اإحدى النا�شطات الواقع بالقول:  »اأن عدم وجود عمل جماعي والرتكيز على املبادرات الفردية هو من فّرق جهودنا، واأن وجود 
موؤ�ش�شات هو ما يعزز ثقافة احلراك ال�شلمي، والذي �شي�شاهم ب�شكل كبري بالتوجه اإىل املجتمعات املهّم�شة يف �شوريا ولتوعيتها مبعنى 

واأهمية املجتمع املدين«.

ولكن هذا االأمر لقي �شجااًل بني الن�شطاء حيث ردت اإحدى النا�شطات على الكالم ال�شابق، باأنها ترى باأن »احلراك ال�شلمي يف املناطق 
اخلا�شعة ل�شيطرة النظام قد حتّول وبداأ ياأخذ اأ�شكال جديدة مثل حملة ركوب الدراجات التي قامت بها جمموعة من الفتيات يف دم�شق، 
وهذا النمط من احلراك ال�شلمي له عالقة بالتغيري املجتمعي، الأنه بات حاجة ملحة واأولوية حاليًا، وبالتايل احلراك ال�شلمي يف مناطق 
النظام يتحول ومل يخمد«، م�شيفًة اأن »احلراك ال�شلمي يف بدايته كان مرتبط بحالة االأمل، االأمل بالقدرة على التغيري، والذي زاد ب�شبب 
الثورات التي حدثت يف البلدان املجاورة، وقدرة هذه الثورات على اإحداث تغيري يف فرتة زمنية ق�شرية. اأما اليوم فهذا االأمل اأ�شبح �شبه 
مفقود عند اجلميع، ونتيجة كثافة االأحداث تعّر�س اجلميع ل�شدمات نف�شية قوية«. ولكن هذا الراأي بدوره لقي معار�شة من نا�شط اآخر 

رف�س مقولة اأن احلراك حتّول من �شكل اإىل اآخر، معتربا اإياه اأنه تاأقلم مع القب�شة االأمنية وواقع االعتقاالت ال�شيء.

ولكن يبدو اأن االأمر يختلف من نقطة اإىل اأخرى حتى يف مواقع هيمنة النظام، حيث يقول اأحد الن�شطاء اأن »دور احلراك ال�شلمي معدوم، 
ن اأغلب الن�شطاء ينتظرون ذلك،  �شاأتكلم عن مدينتي : احلراك يف ال�شويداء اليوم معدوم خ�شو�شًا اأننا يف مرحلة انتظار نتائج جنيف الأ
هناك حراك �شلمي م�شتمر من خالل االجتماعات والندوات جلمع االآراء وتنظيمها والتاأكيد دوما على مبادئ احلراك ال�شلمي«، وهو ما 
يعني اأن احلراك مبعناه الذي نعرفه ) مظاهرات، غرافيتي...( معدوم هنا، ولكنه بنف�س الوقت م�شتمر ب�شكل اآخر من خالل الندوات 

واالجتماعات التي ال تزال تبحث عن منافذ للتعبري عن راأيها.

اأو  لت�شجيل موقف  اأقرب  اليوم  اأنها تبدو  اإال  اأو مظاهرة هناك،  الفر�س الإطالق فعالية هنا  الن�شطاء ال زالوا يتحّينون  ورغم ذلك فاإن 
ح�شور اأكرث مما هي حراك منظم وفاعل وهادف، يف حني اجته اأغلب الن�شطاء نحو العمل االإغاثي والدعم النف�شي واملدين املوؤ�ش�شاتي، 

حمافظني/ات يف داخلهم على جذوة احلراك وحلم اإ�شقاط النظام للو�شول اإىل الدولة املدنية.

ولكن مقابل ما �شبق يرى بع�س الن�شطاء اأنه يوجد اليوم يف مناطق النظام » العديد من املجموعات يف الداخل تقوم باأعمال توعية وتنمية 
للن�شاء و االأطفال، حتت رعاية ومراقبة النظام، اإمنا يتم القيام بهذه االأعمال ب�شكل جيد و بحيادية« وهو ما ياأتي ليعزز روؤية من يرى اأن 

احلراك حتّول ومل يرتاجع.
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��سع احلراك يف املناطق ال�اقعة حتت هيمنة اجلي�ص احلر:

املناطق التي ي�شيطر عليها اجلي�س احلر وكتائب قريبة منه اأي ذات تّوجه مدين مطالب بالدولة املدنية، تعترب اأكرث املناطق املحررة قابلية 
للعمل املدين، حيث متكنت قوى احلراك ال�شلمي من اإيجاد اآليات عمل وت�شبيك مع العنا�شر امل�شلحة، بحيث يرتك اأمر املعارك للم�شلحني 

الذين يرتكون بدورهم هام�س ما للعمل املدين ال�شلمي ويتعاونون معه وي�شاركون به اأحيانا.

متثل اأرياف اإدلب وحلب ودرعا مناذج عن االأمر، يف حني تكاد تكون مدينة داريا يف ريف دم�شق هي النموذج االأهم، حيث متكن احلراك 
ال�شلمي من الت�شبيك يدًا بيد مع العنا�شر امل�شلحة يف املدينة، اإىل درجة اأن االأخرية تخ�شع للمجل�س املحلي الذي يدار بطريقة مدنية 

وا�شحة.

ولكن رغم ذلك، فاإن و�شع احلرب الدائمة الذي تعي�س به تلك املناطق واآلية احل�شار والق�شف الدائم بال�شواريخ والرباميل التي يتبعها 
النظام، جتعل من اأمر احلراك ال�شلمي املدين اأمرًا نافاًل وثانويًا، اإذ يتجه اأغلب ن�شاط الن�شطاء نحو معاجلة ما يفر�شه االأمر الواقع، اإذ 
ُت�شتنفذ جهودهم  يف االإغاثة والتعليم وحماية اأنف�شهم من بط�س النظام ومن �شطط بع�س اجلهات امل�شلحة، بحيث يبدو دائمًا اأّن عتبة 
النقد تبقى منخف�شة وغري مرنة جتاه امل�شلحني، اإذ عرّب اأحد الن�شطاء عن االأمر بالقول باأن »م�شاحة احلرية للعمل املدين اأو�شع ولكن مع 
احلذر بعدم التوجه مبا�شرة للجي�س احلر اأو الكتائب االإ�شالمية«، االأمر الذي حّول احلراك ال�شلمي اإىل حراك مو�شمي ) ذكرى �شنوية، 
تزامنا مع فعالية عاملية.. الخ( اأو رد فعل على حدث معني اأكرث مما هو حراك ذو اأفق، اإذ قال اأحد الن�شطاء: »اأما يف املناطق املحّررة 
فنجد اأن احلراك ال�شلمي قد خف ومل يعد بهذا الزخم الذي عهدناه يف بداية الثورة، اإمنا االآن يوجد ردود اأفعال على جتاوزات معينة، 
تاأخذ �شكل احلراك ال�شلمي مثل املطالبة باإخراج بع�س املعتقلني/ات عن طريق التجمع والتظاهر. لكن ال�شوؤال االآن هو عن كيفية احلفاظ 
على ا�شتمرارية هذا احلراك، حيث جند االآن وجود حتركات ب�شيطة مثل االن�شمام حلمالت معينة )حملة �شبط ال�شالح( والتي هدفت 
اإىل عدم حمل ال�شالح يف االأماكن املدنية والتخفيف من اإظهاره. ولكن ب�شكل عام ال يوجد خطة اأو ا�شرتاتيجية معينة حلراك �شلمي طويل 

االأمد وبهدف معني«.

اأوجه من خالل  اأن احلراك ال�شلمي االآن يف  اأراء اجلميع فبنظري  اأخالف  »اأنا  اإذ يقول:  اآخر هذه االآراء،  ولكن باملقابل يخالف نا�شط 
الن�شاطات املوجهة التي يقوم بها، من حمالت توعية وا�شتعادة للقاعدة ال�شعبية، والتذكري باأهداف الثورة ال�شامية يف احلرية والوحدة 
الوطنية والعدالة االجتماعية، وفتح مراكز للدعم النف�شي للطفل و املراأة والتوعية بحقوقهما، واأنا هنا اأحتدث عن منطقتي كفرنبل وال 

اأحتدث عن باقي �شوريا«.

ولكن رغم ذلك يح�شب للحراك يف تلك املناطق اأّنه متكن حتى اليوم من احلفاظ على �شعار الثورة املدنية )دولة مدنية واإ�شقاط النظام( 
وهو  وداع�س،  الن�شرة  وجبهة  املتطرفة  االإ�شالمية  الكتائب  الوقت �شد  بنف�س  مّوجه  املحافظة على حراك  مع  اال�شتقالل،  بعلم  ممثال 
اأ�شعف االإميان نظرًا حلجم التحوالت التي ت�شيب �شوريا يومًا بعد يوم، حمافظًا على ا�شتمراره اإذ ال تزال تعترب »اأر�شًا خ�شبة للحراك 

ال�شلمي مثل ريف اإدلب .. �شراقب وكفرنبل وغريها، اأي�شا دير الزور بيئة خ�شبة جدًا للحراك ال�شلمي« كما يقول اأحد الن�شطاء.

��سع احلراك يف املناطق ال�اقعة حتت �سيطرة داع�ص:

»دخول القاعدة وداع�س اإىل الثورة حرف م�شار الثورة واأخف�س من طاقة ال�شباب/ات ب�شبب الت�شديد و االغتياالت و اخلطف«.

يكاد املقطع ال�شابق الأحد الن�شطاء يعك�س واقع احلال يف مناطق هيمنة الن�شرة وداع�س، اإذ متكنت تلك الكتائب من خنق اأي حراك �شلمي 
مدين يف مناطق تواجدها، ليقت�شر االأمر على بع�س ال�شعارات والغرافيتي التي يكتبها من بقي يف تلك املناطق حتت جنح الظالم. ولعّل 
و�شع احلراك اليوم يف مدينة الرقة التي كانت ت�شم حوايل 35 جتّمع مدين بعد رحيل النظام عنها، وقدمت منوذجا رائدا يف العمل املدين 
يف تلك الفرتة، يعترب خري دليل على ذلك، اإذ مل يعد فيها اأي اأثر حلراك مدين »اإال املجل�س املحلي الذي يعمل للم�شتقبل« كما يقول اأحد 

الن�شطاء، وكذلك االأمر يف مدينتي الباب ومنبج، حيث خرجت التن�شيقيات من املدينة.
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��سع احلراك يف املناطق الكردية:

اأنه بات يخ�شع اليوم مليكانيزم خا�س به، فر�شته التحوالت  اإال  اأن احلراك ال�شلمي املدين مل يتوقف يف املناطق الكردية عمومًا،  رغم 
احلا�شلة على االأر�س ويف الو�شع االإقليمي والدويل احلا�شل جتاه �شوريا.

اأدت هيمنة حزب االحتاد الدميقراطي الذي اأثار �شكوكًا كثرية حول عالقته مع النظام ال�شوري على اأغلب املناطق الكردية من جهة، وبروز 
التطرف ممثاًل بداع�س والن�شرة وغريها على حدود املناطق الكردية من جهة ثانية، وعدم متكن القوى ال�شيا�شية العربية والكردية من 
التو�شل اإىل تفاهم اأو اإطار عام حلل امل�شاألة الكردية يف �شوريا، مما اأيقظ الهواج�س الكردية مرة اأخرى من جهة ثالثة، ليوؤدي كل ذلك اإىل 
ح�شر احلراك ال�شلمي املدين يف منطقة �شيقة، فهو بات يتجه نحو التماأ�ش�س يف موؤ�ش�شات مدنية واإعالمية تقوم بحمالت منظمة وذات 
هدف يف مناطق تواجدها مع الرتكيز على عامل ن�شر الوعي وحماربة الطائفية وحتقيق ال�شالم والتعاي�س واالأمن مع املكّونات القائمة يف 
املنطقة، ورمبا ح�شل ذلك بفعل �شبط حزب االحتاد الدميقراطي لتلك املناطق ع�شكريا، بحيث بات وا�شحا اأن اأغلب الن�شاطات تقام 

مبوافقته، يف حني يجد املخالفون للحزب �شعوبة بالغة يف تنفيذ حراكهم واأن�شطتهم.

ولهذا راأينا تراجع ح�شور خطاب الثورة العام يف العمل املدين يف تلك املناطق مثل اإ�شقاط النظام، اإذ بات الرتكيز على ق�شايا جزئية 
وثانوية بعيدًا عن خطاب عام يجمعها اإىل بقية املناطق ال�شورية، بالتزامن مع ح�شور طفيف لعلم الثورة ال�شورية.

هنا جند اأن واقع االنق�شام ال�شيا�شي العربي/ الكردي انعك�س بحدة على و�شع احلراك الذي بات ينظر بعني احلذر والت�شكك، االأمر الذي 
يعني اأن احلراك الزال موجودًا يف تلك املناطق اإال اأنه �شعيف الت�شبيك مع املناطق االأخرى، ويتقاطع معها اأحيانا ) الدولة املدنية( ويبتعد 

عنها اأحيانا لغرقه املفرط يف ال�شاأن املحلي.

اليوم ) كانون االول/2014( يبدو احلراك يف هذه املناطق معّر�س للتهمي�س والت�شتت اأكرث مع هجوم داع�س على املناطق الكردية، وبدء 
التي  وال�شلم  االأمان  انتهاء حالة  يعني  والن�شرة، مما  داع�س  ل�شيطرة  تخ�شع  التي  املناطق  ب�شرب  داع�س  الدويل �شد  التحالف  قوات 

�شهدتها ن�شبيا تلك املناطق، طاملا اأن »احلرب على االإرهاب« غري حمددة باإطار زمني حمدد. 

��سع احلراك يف مناطق الكتائب الإ�سالمية املت�سددة:

ثمة مناطق جغرافية يف �شوريا تهيمن عليها كتائب اإ�شالمية التّوجه مثل »اجلبهة االإ�شالمية« التي يراأ�شها زهران علو�س، وتعترب الغوطة 
ال�شرقية مركز نفوذها االأهم، وجبهة الن�شرة التي ت�شيطر على بع�س املناطق من البالد، اإ�شافة اإىل كتائب اأخرى، حيث تراجع احلراك 
املدين وغاب علم الثورة اأي�شًا عن تلك املناطق بعد اأن كان رمزها طيلة �شنوات ثالث ل�شالح العلم االإ�شالمي الذي يحمل عبارة »ال اإله اإال 
اهلل« والذي بتنا نراه بو�شوح يف كل اإطالالت قيادات هذه الكتائب واأفالمها، االأمر الذي األغى اأي حراك �شلمي يف تلك املناطق، با�شتثناء 
ما يح�شل على اأ�شعدة االإغاثة والتعليم واالإعالم، وهو اأمر ي�شعب و�شفه يف مثل هذه احلاالت باحلراك املدين. ولعل اختطاف الن�شطاء 
العاملني/ات يف مركز توثيق االنتهاكات يف منطقة دوما بريف دم�شق )رزان زيتونة، �شمرية اخلليل، وائل حمادة، ناظم حمادي( يدل على 

و�شع احلراك ال�شلمي يف هذه املناطق.

وقد راأى اأحد الن�شطاء اأن »اأكرث ما اأثر على احلراك ال�شلمي هو االأ�شلمة اأكرث من الع�شكرة، ففي البدايات كان هناك تعاون بني الع�شكر 
و نا�شطي/ات احلراك ال�شلمي، بينما االآن نالحظ اأنه ال يوجد دعم اأبدا للحراك ال�شلمي يف ظل احلركات االإ�شالمية امل�شلحة، حيث من 
املمكن اإح�شار دعم لثالثة معاهد اإ�شالمية، وال ميكن اإح�شار دعم ملعهد تعليمي واحد. النا�س عادت اإىل الهيئات ال�شرعية التي تفتقر 
اأ�شاًل اإىل وجود ق�شاة حقيقيني، كما اأن حقوق االإن�شان مغّيبة متامًا ب�شبب �شعف وعي الن�شطاء جتاهها. و ما يهددنا اأكرث هو عدم وجود 
حا�شنة �شعبية لنا، و ال�شبب هو اأن احلا�شنة ال�شعبية هي غالبا مع االأقوى، الأن اجلهة االأقوى هي من ت�شتطيع تقدمي اخلدمات للنا�س، 
العمل املدين  باأن  تعتقد  النا�س  واملعونات فقط مما جعل  اإىل تقدمي اخلدمات  الن�شطاء  توجه  نتج عن  الذي  االأخطاء  اأحد  اأي�شا  وهذا 

يقت�شر على هذه الن�شاطات فقط«.
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احلراك ال�سلمي على �س�ء اخلارطة ال�س�رية:

اإن قراءة خارطة احلراك ال�شلمي ال�شوري على م�شتوى �شوريا ككل وعلى �شوء ال�ّشمات العامة التي �شرحناها فيما �شبق وتلك اخلا�شة بكل 
منطقة على حدة، �شتبني لنا اأن احلراك ال�شلمي اأقرب جلزر معزولة عن بع�شها البع�س، االأمر الذي يعني يف نهاية املطاف اأن احلراك 
ال�شلمي املدين ) من حيث كونه حراكًا مبا�شرًا دون اأن ناأخذ ما متاأ�ش�س منه بعني االعتبار( االآن ) بني ني�شان وت�شرين االأول 2014( تراجع 
عما كانه �شابقا. اإال اأنه بذات الوقت موجود و�شامد وغري م�شتثمر مبا فيه الكفاية الفتقاده اال�شرتاتيجية والقدرة على النهو�س وحتويل 
االإرادة اإىل فعل، جراء التحوالت العا�شفة احلادثة على امل�شتوى العام، وجّراء وقوعه حتت رحمة نريان كثرية، اإذ ال يكاد يتخل�س من 

�شلطة اأو خ�شم حتى يواجه اآخرين.

اإال اأن نقطة القوة التي بات ميتلكها احلراك ب�شكل جزئي هي اأنه بات هناك يف �شوريا اليوم موؤ�ش�شات جمتمع مدين واأجنة ملجتمع مدين 
املدين  العمل  نحو  التحول  اإىل  وقعت على احلراك،  التي  وتلك  �شوريا  الكربى يف  التحّوالت  اأدت  وهناك، حيث  هنا  تربز  بداأت  حقيقي 
املوؤ�ش�شاتي، حيث ت�شكلت العديد من املنظمات واملوؤ�ش�شات التي �شت�شكل حا�شنة مدنية حقيقية للحراك حال متكن من تفعيل نف�شه االآن اأو 
م�شتقبال، ليتم بذلك تاليف النق�س الذي و�شم بدايات احلراك ال�شوري، حيث ن�شاأ احلراك االأول يف ظل انعدام موؤ�ش�شات املجتمع املدين 
احلقيقي لنكون اأمام اإ�شكالية حراك مدين فاعل بال جمتمع مدين موؤ�ش�شاتي حا�شن، يف حني اأننا اليوم اأمام جمتمع مدين موؤ�ش�شاتي 

حا�شن اإمنا دون حراك مدين فاعل.
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دور الحراك اليوم، كما يراه النشطاء

�شلطات  اليوم مبواجهة  ال�شعب  واقع احلراك  ورغم  ال�شورية،  املناطق  كافة  الن�شطاء يف  بها  يعمل  التي  والظروف  الواقع  رغم �شعوبة 
متعددة، فاإن الن�شطاء الزالوا يرون اأن ثمة دور راهن للحراك، بل هم يرون اأن حراكهم  يجب اأن ي�شتمر الأن الواقع هو هكذا، اإذ يقول 
قوات  التي عّممتها  واخلراب  الفو�شى  وب�شبب  ب�شبب خطورتها  بالذات  املرحلة  ال�شلمي يف هذه  اال�شتمرار يف احلراك  »يجب  اأحدهم: 
النظام وامل�شلحني يف كثري من املناطق«، على اأن يكون العمل والدور وفقًا للحظة التاريخية املتمو�شع فيها اليوم، وهو ما يعني اأن الرتاجع 

لي�س يف قامو�شهم  بل البحث عن منافذ اأمل وفق فعل ما ميكن فعله، وعليه فهم  يرون اأن دور احلراك اليوم يجب اأن يركز على:

ا�ستعادة زمام املبادرة عرب بناء ا�سرتاتيجية جديدة:
يرى الن�شطاء اأن اأول ما على احلراك اأن يقوم به االآن، هو اأن يعمل على ا�شتعادة املبادرة واإعادة تفعيل دوره ليكون م�شتقال وقادرا على 

مواجهة ال�شلطات التي تناه�شه، اأو اأن يفر�س �شروطه على تلك التي قد ي�شطر للتعامل معها.

وهذا ال ميكن اأن يكون دون وجود ا�شرتاتيجية وا�شحة على م�شتوى البلد، اإذ يقول اأحد الن�شطاء اأن »احلراك ال�شلمي ب�شكل عام يرتكز على 
ثالثة مبادئ: الوحدة، التخطيط واال�شتمرار بالالعنف«، قا�شدا بالوحدة »وجود قيادة م�شرتكة تاأخذ قرارًا ا�شرتاتيجيًا بتحريك وتفعيل 

احلراك ب�شكل موحد يف جميع املناطق، اأو اإيقاف احلراك ملدة معينة يف جميع املناطق، لو وجدت هكذا قيادة الأربكت النظام كثريا«.

وراأى اآخر اأن اال�شرتاتيجية اجلديدة يجب اأن تاأخذ اليوم الواقع اجلغرايف بعني االعتبار، اإذ قال اأنه يجب و�شع »ا�شرتاتيجيات احلراك 
ال�شلمي بناء على م�شح جغرايف للمناطق، الأن املجتمعات االآن تختلف يف �شوريا بني منطقة واأخرى، فاحلراك االآن يف العديد من املناطق 
هو حراك خدماتي اأكرث منه �شلمي ثوري، وتهمي�س معظم املناطق الريفية منذ عقود طويلة جعل معظم املتواجدين/ات فيها براغماتيني/

ات بهدف متكني مناطقهم ».

بل�رة ر�ؤية �سيا�سية للحراك �البحث عن خط �اأفق بديل:
اعترب عدد من الن�شطاء اأن غياب الروؤية ال�شيا�شية للحراك اأدى اإىل �شعف هذا احلراك وتراجعه حيث لعبت املعار�شة ال�شيا�شية التقليدية 
دورًا �شلبيًا يف هذا االأمر من خالل �شعيها ال�شتثمار احلراك �شيا�شيًا ، لذا راأوا اأن دور احلراك اليوم يتجلى بالعمل على بلورة روؤية �شيا�شية 
لهذا احلراك، وحتفيز العمل على اإطالق خط واأفق بديل، حيث قال اأحد الن�شطاء اأنه »بعد ف�شل ال�شالح يف ح�شم الو�شع يف �شوريا، وف�شل 
احلوار ال�شيا�شي مل يعد لدي اأدنى �شك ب�شرورة احلراك ال�شلمي وقيادته للثورة، ويتمحور دوره يف هذه املرحلة باإعادة ت�شكيل الهيئات 
الواعية امل�شوؤولة املبنية على اأ�شا�س الثقة وال�شفافية لتحويل الراأي العام ال�شعبي عن فكرة احلرب امل�شلحة واخل�شوع لل�شلطة احلاكمة 

ليوؤمن بقوة الكلمة وقوة تاأثريه كمجتمع مدين واع«.
وعرّب اآخر عن االأمر بالقول: »اإن الدور احلقيقي االآن للحراك ال�شلمي يكمن يف ت�شكيل الدور ال�شيا�شي للحراك ال�شلمي، اأي اأن ياأخذ طابعًا 
�شيا�شيًا. فكما الحظنا فاإن النظام قام بزرع امل�شروع االإ�شالمي يف �شوريا، وبالفعل تدخلت فيما بعد جميع االأطراف التي كان يطرحها 
النظام، وهذا ب�شبب غياب امل�شروع ال�شيا�شي. كما اأن خطابنا دائما كان ب�شيغة اأن اأي بديل هو اأف�شل من ب�شار االأ�شد وهذا اخلطاب مل 
يكن مقنعًا اأو جذابًا للفئات القلقة من البدائل املحتملة ؟«. لذا البد من »خلق خٍط بديٍل يح�شن روؤية فعالة مل�شتقبل �شوريا« كما يقول اأحد 

الن�شطاء، اأو »حماولة ت�شكيل تيار دميقراطي عري�س« كما يقول اآخر.

تخفيف النتهاكات ��سط�ة ال�سالح على املجتمع:
اآثار احلراك امل�شلح  اأو »معاجلة  اليوم على احلراك والن�شطاء، هي العمل على تخفيف ما فر�شته الع�شكرة،  اأكرب املهام امللقاة  اإحدى 

راع ونزع ال�شالح«. وال�شالح والتوعية مبخاطر ال�شالح وبكيفية ا�شتخدامه« يف حني يرى اآخر اأن االأولوية لـ »ف�ّس ال�شّ
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اإىل  املجتمع  وعلى عودة مكونات  ال�شالح.  ترك  »الت�شجيع على  يركز على  اأن  اليوم يجب  دور احلراك  اأن  القول  البع�س حد  يذهب  بل 
التالقي«، يف حني يرى اآخر اأن احلراك اليوم هو »مكمل للمواجهة بال�شالح«،  واأنه »البد من احلراك ال�شلمي الأجل ثغرة اأمل للعنا�شر 
املقاتلة باأن هناك من ينا�شرهم  ولو بكلمة بالفتة اأو ب�شحكة طفل« كما يقول اأحدهم، اأو اأن »دور احلراك االآن يجب اأن يكون موجهًا �شوب 

خلق اآليات اأواًل لردم الهوة املجتمعية التي اأف�شت اإليها احلرب« كما يقول اآخر.

الرتكيز على املجتمعني الأهلي �املدين لإ�سراكهما يف العمل:
»درا�شة  لـ  يكون مّوجهًا  اأن  اإذ يجب  واملدين،  االأهلي  املجتمعني  يركز على  اأن  اليوم يجب  اأن دور احلراك  الن�شطاء  اآخر من  ق�شم  يرى 
اأّيا تكن وجهتها«، وذلك كله بهدف »حماولة خلق جمتمع بديل بعيد عن حاالت النزاع  اإ�شراك املجتمع يف املرحلة االنتقالية  اإمكانيات 
امل�شلح، وتوعية االأطراف اأنهم من مكان واحد، وذو هدف واحد«، اأي ال�شعي لتكوين »نواة لعي�س م�شرتك« كما يقول اأحد الن�شطاء، يف حني 

يحذر اآخر اأن »املجتمع بحاجة اإىل معاجلة واإال ق�شينا على املجتمع«.

ويرى البع�س من الن�شطاء اأن الرتكيز على املجتمع ال يجب اأن ي�شمل عملية تثويره وتفعيله فقط، بل يجب اأن يتجاوز االأمر اإىل م�شاعدة 
هذا املجتمع على ال�شمود عرب االهتمام باحلالة املعي�شية التي يراها اأحد الن�شطاء اأنها  »امل�شكلة العامة اأو املطلب االأكرث اإحلاحا فقيام 

حملة هدفها تخفي�س االأ�شعار وجناحها يف ذلك �شيعيد ك�شب ثقة النا�س يف قدرة احلراك ال�شلمي على حتقيق املطالب«. 

تهيئة بيئة حا�سنة لع�دة الن�سطاء من اخلارج:
يعتقد ق�شم اآخر من الن�شطاء اأن الدور اليوم يجب اأن يركز على تهيئة بيئات حملية تكون قادرة على احت�شان الن�شطاء الذين خرجوا من 
البلد، وذلك الأجل ت�شجيعهم  للعودة اإىل البلد، اإذ قال اأحد الن�شطاء: »يجب تهيئة املناخ للن�شطاء الذين تركوا البلد للعودة، فدورهم  مهم 
جدا«، وراأى اآخر اأن »دورنا نحن االآن كنا�شطي/ات حراك �شلمي هو اإعادة احلراك ال�شلمي اإىل الداخل، عن طريق اإعادة الن�شطاء اإىل 

الداخل و التاأ�شي�س لعمل مدين حقيقي �شمن ا�شرتاتيجيات«.

ال�ستعداد ملرحلة ما بعد �سق�ط النظام �بناء امل�ؤ�س�سات �الد�لة:
يرى عدد اآخر من الن�شطاء اأن الدور يجب اأن يركز على االهتمام مبرحلة ما بعد �شقوط النظام عرب تاأ�شي�س فرق عمل تكون قادرة على 
القيام بت�شيري موؤ�ش�شات الدولة وبناء ما تهدم، مع �شرورة العمل على »اإعادة تفعيل �شعار ال�شلمية وبناء املوؤ�ش�شات التي عمل النظام على 

هدمها« الأن هذا »هو االأهم االآن ليكون نواة دولة جديدة �شتبنى« كما يرى اأحد الن�شطاء.

اأكرث احرتافية والرتكيز على تخفيف وطاأة احلرب  اأن يرتكز اليوم على »اإعادة بناء املوؤ�ش�شات ب�شكل  اأن الدور يجب  اآخر  وراأى نا�شط 
وت�شحيح ما تراكم من اأخطاء خالل الثالث �شنوات ال�شابقة«، يف حني قال اآخر: »بالن�شبة للمناطق املحّررة يجب اأن يعود الطابع املدين 
اإىل ما كان عليه. و هذا لن يحدث اإال بتفعيل املوؤ�ش�شات، التي من خاللها ميكن اأن نعمل، واأن نوجه احلراك ال�شلمي لتوعية املجتمع، فبعد 
ف�شل جتربة املجال�س املحلية، لدينا االآن م�شمى و هو احلكومة املوؤقتة وعليها اأن ت�شتثمر هذا اال�شم يف بناء موؤ�ش�شات مفيدة مثل دائرة 
النفو�س بداًل من جتربة الهيئات ال�شرعية املاأخوذة من ال�شومال، باالإ�شافة اإىل تفعيل النقابات ح�شب االخت�شا�س. و علينا العمل على 

هذا ال�شيء قبل اإ�شقاط النظام حتى يكون لدينا بديل حقيقي«.

حتديد الفئات امل�ستهدفة �حتديد الهدف ب��س�ح:
يجب اأن يركز دور احلراك اليوم، على اأمرين هامني، حتديد الهدف العام من احلراك اأواًل، وحتديد الفئات امل�شتهدفة بهذا احلراك.

فعلى �شعيد االأمر االأول، قال اأحد الن�شطاء » اأهم �شيء حاليًا هو حتديد هدف احلراك ال�شلمي. هل هو اإ�شقاط النظام اأم بناء املجتمع 
حيث تختلف االآليات كثريًا تبعًا للهدف«. وعلى �شعيد االأمر الثاين، قال اأحد الن�شطاء اأنه لكي »ي�شرتجع احلراك ال�شلمي دوره عليه حتديد 
الفئات امل�شتهدفة وا�شتخدام االآليات املنا�شبة«، يف حني عرّبت اإحدى النا�شطات عن االأمر من خالل اأ�شئلة، اإذ قالت: »علينا اأن ن�شاأل 
اأنف�شنا ما هو املطلوب من احلراك ال�شلمي؟ و ما هي قدرته على القيام بذلك؟ ما هي الفئات امل�شتهدفة؟ هل �شنبقى ن�شتهدف الدائرة 
التي هي باالأ�شل مع الثورة«. وهو ما تقاطع مع راأي نا�شط اآخر حني دعا »ال�شتهداف الفئة احليادية وخا�شة يف مناطق النظام، و بالتايل 

علينا اأن نعرف كيف نبداأ من جديد وعدم اعتماد الطرق القدمية فقط بل تطويرها«.
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الإغاثة �الت�ثيق �العمل مع الأطفال �ن�سر ال�عي: 
رغم اختالف وجهات النظر حول االإغاثة، فاإنهم الزالوا يرون اأنه يجب اأن يكون للحراك دور يف هذا االأمر االآن، الأنه اأمر يفر�شه واقع 
احلال، اإذ يرى اأحد الن�شطاء اأن الدور اليوم يجب اأن يركز على »التوثيق، واالإغاثة رغم اأن االإغاثة اأدت اإىل ان�شغال الن�شطاء عن دورهم  
االأ�شا�شي«. وب�شبب �شعوبة االأو�شاع التي تعي�شها البالد اليوم، يرون اأنه ال بد للحراك اليوم من اأن يركز على ما ي�شمح واقع احلال به، مثل 
التوثيق والدفاع عن املعتقلني/ات واملطالبة بهم وف�شح االنتهاكات و«العمل مع االأطفال« الذي يعترب »من اأهم اأولويات هذه املرحلة الأنهم 

اأكرث املت�شررين و�شياعهم ي�شكل خطورة على م�شتقبل البلد« كما يقول اأحد الن�شطاء.

وراأى ق�شم اآخر اأن احلراك اليوم يجب اأن يتجه نحو ن�شر الوعي لي�س لدى االأطفال فح�شب بل »العمل قدر االإمكان على توعية امل�شلحني 
املح�شوبني على الثورة« كما يقول اأحد الن�شطاء، يف حني قال اآخر »اإن وجود داعم معنوي ومادي و لوج�شتي للن�شطاء على االأر�س، و اأخ�س 
بالذكر الرقة والتي هي االآن باأ�شد احلاجة لتوعية النا�س لل�شلمية والالعنف ف�شيكون له دور ممتاز جدا«، يف حني دعا ثالث اإىل العمل على 

»زيادة الوعي ال�شيا�شي والت�شجيع على االطالع االأعمق لفهم اأ�شباب الكارثة التي منر فيها وخا�شة لل�شباب«.

طرد التطرف من الأر�ص ال�س�رية:
اإىل جانب العمل اليومي على اإ�شقاط النظام يرى البع�س اأن الرتكيز يجب اأن يتم على »التحري�س والعمل الإجناح الثورة الثالثة مبحاربة 

داع�س والعمل على طردها خارج الرتاب ال�شوري مع الرتكيز على تر�شيخ فكرة املجتمع املدين« كما قال اأحد الن�شطاء.

تفعيل د�ر املراأة: 
اتفق اأغلب الن�شطاء تقريبًا على �شرورة العمل الفوري على تفعيل دور الن�شاء يف احلراك، حيث ركزت اإحدى النا�شطات على تاأثري احلرب 
الن�شاء الإعالء �شوتهن  للعديد من  الثورة فر�شة  اأن كانت  بعد  اأبعد حد  اإىل  بت�شييقها  االإناث، حيث قامت  الدائرة حاليًا على م�شاحة 
اأن  اليوم  للحراك  البد  لذلك  ايجابي«،  ب�شكل  احلراك  م�شار  على  وتاأثريهن  لربوزهن  وفر�شة  واملجتمع  الثورة  يف  الفعالة  وم�شاركتهن 
يعمل على ا�شتعادة دور املراأة واإ�شراكها يف »ف�س ال�شراع ونزع ال�شالح من خالل ا�شتغالل دور املراأة وقدرتها على التاأثري على االأطراف 
املتنازعة«، بل يرى البع�س اأن احلراك ال ميكن اأن ي�شتعيد دوره اإال يف  »حال مت االلتفات لدور املراأة و العمل على متكينها وتفعيل دورها 

وخا�شة يف حل النزاعات. ال ميكن اأن يكون هناك حراك �شلمي حقيقي يف املرحلة القادمة بغياب هذا الدور«.

التذكري باأن الث�رة م�ستمرة:
يرى بع�س الن�شطاء اأن دور احلراك اليوم يتمثل بتذكري ال�شوريني/ات والعامل باأن الثورة ال زالت م�شتمرة، اإذ قال اأن »دور احلراك ال�شلمي 
يف الو�شع الراهن مهم جدا، الأنه يذكر النا�س باأننا يف ثورة ول�شنا فقط يف حالة حرب، واأنه الزال هناك ن�شاطات �شلمية، فر�شم واحد 
على احليطان كفيل بتذكري النا�س بالثورة، وبالن�شبة لنا يف كفرنبل فاحلراك ال�شلمي يف اأوجه، ولواله ملا كنا قد خل�شنا من املجموعات 
االإ�شالمية املتطرفة مثل داع�س وملا ا�شتطعنا ال�شيطرة على اجلي�س احلر، على الرغم من ال�شعوبات التي نواجهها، اإال اأننا ا�شتطعنا اأن 

جنعل املقاتلني يف اجلي�س احلر يح�شبون األف ح�شاب جتاه النا�شط املدين«.
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المرأة والحراك الثوري السلمي

مل يختلف اأحد من الن�شطاء اأن و�شع املراأة يف الثورة تراجع كثريًا مذ اأ�شبح �شوت املعارك هو االأعلى يف �شوريا، حيث تراجعت م�شاحة 
م�شاركة الن�شاء بعد اأن قدمت الثورة لهن يف البداية م�شاحة وا�شعة، حني كانت جنبًا اإىل جنب مع الرجل، ففي«بداية الثورة كان هناك 
م�شاركة كبرية للن�شاء ومت ك�شر الكثري من احلواجز و الفوارق. وكان العمل ت�شاركيا مع الن�شطاء، اأما االآن فنجد اأن ال�شغط ميار�س ب�شكل 

كبري واأكرث مما كان على النا�شطات من قبل )النظام، اجلي�س احلر، الكتائب االإ�شالمية واالأهل« كما تقول اإحدى النا�شطات.

هذه ال�شورة الوردية مل�شاركة املراأة يف بداية احلراك تعار�شها نا�شطة اأخرى، اإذ تقول اأنه »منذ البداية كانت هناك بع�س القيود على 
النا�شطات، ففي املظاهرات كان على النا�شطات التواجد يف ال�شفوف االأخرية، والتدقيق على ما يحملن من الفتات. حتى يف التن�شيقيات 
كان �شاحب القرار ذكر، اآدمن التن�شيقية ذكر...الخ. ورمبا ما ك�شر »التابو« هو ما حدث يف دوما من قيام مظاهرات ن�شائية وم�شاركة 
املراأة الدومانية املعروفة بتحفظها وعدم بروزها ب�شكل علني، م�شاركتها بكل الفعاليات من مظاهرات واإغاثة وطبابة واإ�شعاف..الخ. لكن 

هذه احلالة مل ت�شتمر خا�شة بعد �شيطرة الكتائب االإ�شالمية اأو اجلهات الع�شكرية بداًل من الهيئات املدنية على هذه املناطق«.

بغ�س النظر عن االختالفات يف وجهات النظر بني الن�شطاء حول م�شاركة املراأة ومدى الدور الذي لعبته يف مراحل الثورة، فاإّن احلقيقة 
تقول اأن الثورة اأتاحت للمراأة م�شاحات كبرية لتتقدم نحو �شاحة العمل العام. قد نختلف اأو نتفق حول حجم هذه امل�شاركة ) وهو ما يختلف 
حوله الن�شطاء(، اإال اأنه ال اأحد يختلف على الدور الهام الذي لعبته املراأة يف الثورة، وما منحته االأخرية للمراأة من هوام�س حرية لي�س 
مبواجهة ال�شلطة امل�شتبدة فح�شب، بل مبواجهة ال�شلطات االجتماعية اأي�شا، حيث اأقدمت الكثريات منهن على مواجهة ال�شلطات الذكورية 
يف مناطقهن والوقوف بوجهها. هو اأمر تكّرر يف اأغلب املناطق ال�شورية، حيث كانت الن�شاء ال�شوريات ينتقلن من مكان اإىل مكان لي�شاركن 
يف التظاهرات ويتقّدمن ال�شفوف، �شعيًا منهن الإبراز ال�شوت املدين والن�شائي يف اآن يف الثورة ال�شورية، ردًا على ادعاءات ال�شلطة اآنذاك 
واملع�شمية  وداريا  دوما  بالتظاهر يف  النا�شطات  الذي ردت عليه  االأمر  وهو  اإىل ع�شر احلرمي،  املراأة  �شيعيد  اإ�شالمي  باأنها ذات وجه 
واجلديدة ودم�شق واأحياء حم�س ) اخلالدية، البيا�شة..(. وقد برزت يف الفرتة ال�شلمية للثورة الكثري من الوجوه الن�شائية التي �شاركت 

وقادت ونّظمت التظاهرات ) فدوى �شليمان، مي �شكاف، رزان زيتونة...الخ(.

والتطييف  االأ�شلمة  �شبح  واإبعاد  النظام  اتهامات  على  بالرد  بها  امل�شاركة  ال�شورية عرب  الثورة  باإغناء  ال�شورية  املراأة  �شاهمت  كما  اإذن 
عنها، فاإن الثورة قدمت للمراأة م�شاحة على �شعيد التقدم خطوة على �شاحة العمل العام، اإذ رغم اأن ال�شيطرة اأو عامل الغلبة يف التنظيم 
والقيادة بقيت للذكر، اإال اأنها متكنت من تقلي�س �شيطرة الذكر على املجال العام اإذا قارنا االأمر مبرحلة ما قبل الثورة من جهة اأوىل، 
اإذ خا�شت خالل الثورة الكثري من املعارك اجلانبية، �شد  اأفكارها يف املجاالت االأخرى،  وخلقت الثورة للمراأة مناخًا حرًا للتعبري عن 

�شيطرة العقلية الذكورية والدينية واالجتماعية والعائلية.

ولكن هذه امل�شاحة التي متكنت املراأة من اال�شتحواذ عليها طيلة الفرتة ال�شلمية للثورة ال�شورية، بداأت ترتاجع مع تقدم ال�شالح والتطرف 
كما �شرحت النا�شطات فيما �شبق، ليوؤدي االأمر اإىل تراجع دور املراأة وتنميط دورها »عندما بداأت ظاهرة االإغاثة تنت�شر وت�شبح بديل 
للعمل الثوري، حيث مت ح�شر دور املراأة بهذه االأدوار. اإذ وجدت نف�شها اأكرث يف مثل هذه االأدوار«، واالأخطر اأن اإحدى النا�شطات قالت اأن 
»دورها تراجع اإىل اأدنى مما كان عليه قبل الثورة«، االأمر الذي يجعلنا نقول اأن اأ�شباب تراجع دور املراأة يف احلراك يعود لالأ�شباب التالية:

- عنف النظام.

- الت�سّلح �احلرب اللذان خلقا بيئة غري م�سجعة لعمل املراأة.

-  تّ��سع �سيطرة داع�ص �بع�ص الكتائب الإ�سالمية غري املرحبة بخر�ج املراأة للعمل العام، الأمر الذي دفع املراأة للر�س�خ حتت ق�ة ال�سالح 
اأحيانا �العادات �التقاليد اأحيانا اأ� الت�سييق اأحيانا، لتخ�سر بذلك امل�ساحة التي ربحتها يف ظل احلراك املدين ال�سلمي يف البداية.

-  قب�ل املراأة ذاتها اأحيانا بد�رها النمطي يف ال�سف�ف اخللفية ) اإغاثة، متري�ص..(، �ر�س�خها لالأهل جمددا بعد اأن اأ�سبح ال�سالح 
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�سيد امل�قف، »فاإذا كان الأهايل يغ�س�ن النظر عن م�ساركة املراأة �سلمياً يف احلراك، فاإنهم ل يغ�س�ن النظر يف ظل ال�سالح �الف��سى، 
خا�سة يف ظل غياب تنظيمات ن�سائية فاعلة تدعم الث�رة �املراأة يف اآن« كما تق�ل اإحدى النا�سطات الل�اتي التقاهن الباحث.

ولكن رغم هذا الواقع املرتاجع على �شعيد م�شاركة املراأة يف احلراك اليوم، فاإن العديد من الن�شطاء امل�شاركني/ات يف احلوار راأوا اأن 
قدرة احلراك على ا�شتعادة دوره مرهونة بـ »االلتفات لدور املراأة والعمل على متكينها وتفعيل دورها وخا�شة يف حل النزاعات، ال ميكن اأن 

يكون هناك حراك �شلمي حقيقي يف املرحلة القادمة بغياب هذا الدور«.

اأبعد من ذلك، راأى بع�س الن�شطاء اأن هناك بع�س البيئات باتت اليوم اأكرث حاجة لعمل املراأة يف احلراك �شمن »حمددات اجتماعية 
معينة«، مثل دير الزور، اإ�شافة لالأدوار التي ميكن للمراأة اأن تقوم بها اأكرث من الرجل، خا�شة يف اأماكن هيمنة داع�س.

ما �شبق ي�شعنا اأمام اأمرين: االأول اأن ثمة تراجعًا يف م�شاركة املراأة اليوم يف احلراك، والثاين اأن ثمة حاجة مّلحة لدورها لكي يتمكن 
احلراك من تفعيل دوره، ب�شبب واقع احلال فعال )اإما ب�شبب التحاقهم بالع�شكرة اأو لعدم وجود بيئة منا�شبة لعمل الرجال يف مكان �شيطرة 
داع�س مثال( وهو ما يعرتف به الن�شطاء قبل النا�شطات، ليبقى ال�شوؤال: كيف ميكن اإعادة تفعيل دور املراأة اليوم لكي يتمكن احلراك من 

ا�شتعادة دوره ومكانته؟

هذا االأمر كان حمور اجلل�شة الن�شائية التي عقدتها موؤ�ش�شة دولتي يف بريوت، فالنقد الذي جرى واإعادة قراءة التجربة يف اجلل�شة هو اأول 
خطوة على هذا الطريق، حيث ناق�شت الن�شاء موا�شيع التمويل اخلارجي وانعكا�شاته ال�شلبية والع�شكرة وقبول املراأة بدور ثانوي و حماولة 
املنظمات الدولية فر�س م�شطلحاتها واأجنداتها على الواقع ال�شوري الذي ال يتنا�شب يف كثري من االأماكن معها، معرتفات باأن »خطاأنا 
االأكرب عدم النقد واإخفاء االأخطاء منذ بداية الثورة«، موؤكدات على �شرورة »وجود حراك مدين الأن ترك االأمر لل�شالح �شيدمر البلد«، واأّن 
عملهن اليوم يرتكز على االإغاثة والعمل الطبي وخميمات اللجوء واأّن عمل املراأة اليوم يف اخلارج هو اأكرث مما هو يف الداخل، �شاعيات الأن 

تقود هذه املراجعة اإىل اإيجاد اآليات لتفعيل دور املراأة.
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قضايا خالفية برزت خالل النقاش بين النشطاء

املال �املنظمات الد�لية ��ر�سات العمل:
لقي مو�شوع الدعم اخلارجي واملنظمات الدولية الداعمة �شواء عرب املال مبا�شرة اأو عرب ور�شات العمل التي تديرها �شجااًل بني الن�شطاء 
امل�شاركني/ات، بني من يرى اأن االأمر قّدم خربات وجتارب ا�شتفادوا منها يف طريقة تنظيم اأنف�شهم وتطبيق ما تعّلموه على االأر�س مما 

اأك�شبهم خربات ووعيًا جديدًا، وبني من يرى اأن االأمر لعب دورًا �شلبيًا، مما جعلنا نثبت هنا ال�شلبيات واالإيجابيات، كما راآها الن�شطاء:

الإيجابيات: 
اأدت الدورات وور�شات العمل التي اأجرتها تلك املنظمات للن�شطاء اإىل �شقل جتاربهم  ومنحهم  وعيًا جديدًا، اإذ مل يكن لدى الكثري من 
املتظاهرين/ات والن�شطاء »خلفية عن مفهوم احلراك ال�شلمي، و ماذا ميكن اأن نقوم به غري االحتجاجات؟ و هذا املفهوم تطّور لدينا 
من خالل التدريبات والور�شات التي خ�شعنا لها، وخا�شة يف الداخل حول مفهوم احلراك ال�شلمي وفعالياته، وهذا غري الكثري من االأفكار 
لدينا« كما يقول اأحد الن�شطاء. اإ�شافة اإىل اأنها �شاهمت يف تر�شيخ مفهوم ال�شلمية على ح�شاب ال�شالح، حيث غرّيت الور�شات راأي عدد 
من ال�شباب املتحّم�س حلمل ال�شالح يف تلك الفرتة، اإذ يقول اأحد الن�شطاء اأنها )الور�شات( اأثرت على »الكثريين مما كانوا يتجهون حلمل 

ال�شالح، باأن يغرّيوا راأيهم ويعودوا اإىل احلراك ال�شلمي«، بالرتافق مع انت�شار الوعي االأكادميي بال�شلمية ومفاهيمها.

و�شاهمت التدريبات يف اإحياء وتر�شيخ منظمات املجتمع املدين ال�شوري عرب الدعم املايل والتدريبات والت�شهيالت التي قدمتها لل�شوريني/
ات، مما جعل احلراك »اأكرث تخ�ش�شا. اأ�شبح هناك منظمات وانت�شر مفهوم املجتمع املدين« كما يقول اأحد الن�شطاء، اإ�شافة اإىل كونها 
)الور�شات والتدريبات( اأداة توا�شل، اإذ قال اأحد الن�شطاء اأن »هناك �شبكة توا�شل كبرية بني الن�شطاء من خالل الور�شات و التدريب 

الذي يجري يف عدة مناطق يف تركيا خا�شة«.

ال�سلبيات: 
اعترب عدد من الن�شطاء اأن التدريبات التي قّدمتها هذه املنظمات هي جمرد و�شفات جاهزة ال تالئم الواقع ال�شوري، اإذ قالت اإحدى 
النا�شطات اأن ما »تقوم به معظم منظمات املجتمع املدين االآن من ور�شات ودورات تدريبية اأثرت �شلبًا يف كثري من االأحيان، الأنها تعطي 

الن�شطاء اأدوات يتم تطبيقها ب�شكل حريف بداًل من تطوير العمق املعريف خلف هذه االأدوات و كيفية ا�شتخدامها اأو حتى تطويرها«.

ويرى عدد اآخر اأن املال والرواتب التي قدمتها هذه املنظمات لعبت دورًا �شلبيًا يف تفريغ معنى احلراك التطّوعي من معناه اأواًل، الأن اإعطاء 
»مبالغ واأجور كبرية ملن يعملون يف م�شروع ما، اأدى اإىل الكثري من امل�شاكل يف الداخل ال�شوري، واأنهى فكرة العمل التطوعي اأو العمل باأجور 
رمزية اأو واقعية« كما يقول اأحد الن�شطاء، واإىل ت�شجيع هجرة الن�شطاء للعمل يف هذه املنظمات ثانيًا، واإىل »العرو�س املالية املغرية من 
املنظمات الدولية املتواجدة خ�شو�شا يف تركيا والتي جعلت الكثريين يخرجون  للعمل بها حتى لو مل يكونوا معر�شني/ات خلطر مبا�شر 

يف الداخل«، االأمر الذي زاد من ن�شبة ال�شك بدور هذه املنظمات واملدربني/ات العاملني/ات بها.

كما �شاهم املال يف اإف�شاد عدد من الن�شطاء، حيث »اأ�شبح بع�س الن�شطاء  يغريون انتماءاتهم  بح�شب اجلهة التي تدفع اأكرث، بالتايل يتم 
تبني اأجندة هذه اجلهة ويخرجون  خطابات وفيديوهات متثل اخلطاب ال�شيا�شي للجهة التي يعملون  معها، حتى لو مل تتوافق مع مبادئهم  
اأّن »اأي جمتمع قادر على احلراك ال�شلمي، و  اأي�شا«، معتربا  اأن »ف�شاد املمّولني انتقل اإىل من ي�شتقبل التمويل  االأ�شا�شية«، واعترب اآخر 

التمويل هو اأكرب خمرب للحراك ال�شلمي«.

الف�شاد هذا و�شل حد اإقامة م�شاريع يف الهواء، حيث توقفت العديد من املنظمات بعد اأ�شهر من انطالقها الأنها مل ُتنب على اأ�ش�س �شحيحة، 
اأو رمبا كان لها هدف اآخر، اإذ يقول اأحد الن�شطاء: »دخول املنظمات الدولية وفر�س �شروطها يف التمويل، وعدم اعرتاف البع�س بذلك 
بحجة اأن اأي �شيء هو اأف�شل من ال �شيء، وبالتايل تنفيذ العديد من امل�شاريع التي مل ت�شتمر بغالبيتها لعدم واقعيتها اأو ان�شجامها مع 

ال�شياق«.
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ن�سطاء خارج/ داخل � مناطق نظام/ حمررة:
بّينت النقا�شات مدى اختالف وجهات النظر يف بع�س املحطات بني الن�شطاء الذين/اللواتي مازالوا يف الداخل وبني من هم يف اخلارج، 

وبني اأولئك الذين ين�شطون  يف مناطق النظام واأولئك الذين ين�شطون يف املناطق التي خرجت عن �شيطرة النظام.

خارج/ داخل:
يعتقد الن�شطاء الذين هم خارج البلد اليوم اأن دورهم  يقت�شر على العمل االإغاثي وتلبية احلاجات االأ�شا�شية لالجئني والقيام بحمالت 
توعية: لتوقيف اأو تخفيف االإجناب، تربية االأطفال يف هذه الظروف، حمو االأمية.. باالإ�شافة اإىل »وجود حماوالت جتمع لتكوين حركات 
اأحد  يقول  كما  الداخل«،  مع  و  بع�شها  مع  والت�شبيك  ال�شلمي  العاملة يف جمال احلراك  ال�شورية  للمنظمات  �شيا�شية، وحماوالت جتمع 
الن�شطاء، يف حني اعترب اآخر اأنه »طاملا من يف اخلارج ال يقّررون م�شري من يف الداخل، فاإنه ميكن اأن يكون لهم دور اإيجابي، خا�شة 

مبو�شوع تنمية قدرات ال�شوريني/ات يف اخلارج الأننا بذلك نقوم ببناء املجتمع الذي �شيعود اإىل �شوريا«.

ولكن من جهة اأخرى، راأى البع�س اأن احلراك اليوم مرتكز يف اخلارج اأكرث مما هو يف الداخل، وهذا اأمر �شلبي، خا�شة يف املناطق التي 
رحل عنها النظام، اإذ يطالب ن�شطاء الداخل زمالءهم/زميالتهم بالعودة وجتذير العمل يف الداخل عرب نقل مقرات العمل والور�شات 

اإىل الداخل.

هذا االأمر دفع ن�شطاء اخلارج لتقدمي نقد ذاتي لتجربتهم، حيث قالت اإحدى النا�شطات اأنه »يف مناطق جتّمع الن�شطاء يف اخلارج هناك 
فقدان ثقة كبري وعدم قدرة على التوا�شل والعمل الت�شاركي ب�شكل ملفت، على عك�س العالقة بني الن�شطاء يف الداخل والذين اأثبتوا رغم 
كل الظروف القا�شية االإ�شافية واملعيقة لهم اأنهم  قادرون على العمل ب�شكل جماعي، لذلك علينا نحن يف اخلارج العمل اأكرث على بناء 
و ك�شب الثقة بني الن�شطاء«، حيث راأت اأن دور احلراك اليوم يجب اأن يركز على »اإعادة احلراك ال�شلمي اإىل الداخل، عن طريق اإعادة 

الن�شطاء اإىل الداخل و التاأ�شي�س لعمل مدين حقيقي وفق ا�شرتاتيجيات«.

والتي فيها  االأماكن املحررة،  الن�شطاء لعدد كبري »من  اإىل ترك  تعود  اليوم،  اأ�شباب عدم فاعلية احلراك  اأحد  اأن  الن�شطاء  اأحد  وراأى 
اإمكانية كبرية للعمل املدين واحلراك. كان لدينا خوف من الدخول اإليها والعمل بها، رمبا اأي�شا الأننا راأينا كيف كان تعامل الراأي العام 
العاملي مع ق�شيتنا وجل�شنا ننتظر اأي تغيري ممكن اأن يكون ب�شاحلنا، من دون اأن ننتبه اإىل اأن خطابنا ال�شيا�شي يف الثورة كان �شعيفًا 
ومل يعط اأّية مالمح وا�شحة عن الطريق والهدف الذي نطمح للو�شول اإليه، وحتى مل نو�شح املفاهيم التي طرحناها مثل »دولة مدنية« 
ومل ننتبه اإذا كان هذا مطلبًا عامًا اأو حتى اإذا كنا قد ح�شدنا ب�شكل �شحيح لتبني هذا الهدف« كما يقول اأحدهم ، االأمر الذي يعك�س مدى 
اكتئاب ن�شطاء اخلارج، وهو ما بررته اإحدى امل�شاركات بالقول اأن »الو�شع النف�شي لبع�س الن�شطاء الذين خرجوا من �شوريا جعلهم يف 
حالة اكتئاب دائم، وعدم قدرة على االإنتاج، مما جعل من تبقى من الن�شطاء يعمل بعدة موا�شيع يف نف�س الوقت، وبالتايل ت�شّتت اجلهود 
مرة اأخرى«، اإ�شافة لتاأثري الو�شع املادي على الن�شطاء خارج �شوريا ما اأعاق »تطوير اأعمال م�شرتكة، والكل ي�شعى االآن للعمل باملنظمات 
غري احلكومية، اأو احل�شول على متويل لبدء م�شروع« كما يقول اأحد الن�شطاء، م�شافا لذلك »�شعور الفردية واالبتعاد عن م�شاركة االأفكار« 

كما يقول اآخر.

مناطق نظام/ مناطق خارج ال�سيطرة:
تباينت االآراء اأي�شًا بني الن�شطاء الذين يعملون يف مناطق النظام واأولئك الذين يعملون يف املناطق اخلارجة عن �شيطرته، جلهة ما ميكن 
فعله االآن لتن�شيط احلراك ال�شلمي، فرغم اأن االثنني يريان اأن احلراك »�شرورة ملحة« اإال اأنهما يختلفان على نوع احلراك الذي يجب 
اأن ي�شود وهدفه، حيث ال�شقف عال يف املناطق اخلارجة عن �شيطرة النظام مثل اإ�شقاط داع�س واالأ�شد، فاإن الن�شطاء يف املناطق التي 
الزالت حتت �شيطرة النظام ترى اأن »النا�س اليوم تعبت كثريا، واأ�شبح �شقف االأحالم هو تاأمني لقمة العي�س. اأما يف املناطق املحررة فاإن 
اجلهود املدنية االآن م�شطرة للعمل يف اإعادة تاأ�شي�س البنية التحتية والتعليم واأمور كثرية تخ�س احلياة اليومية. اأما يف مناطق النظام 
فمن ال�شروري االآن اأن يقوم احلراك ال�شلمي بخطوة وا�شحة، .. خطوة مدرو�شة ولها ا�شرتاتيجية وهدف. وعلى اخلطاب اأن يكون ثوريًا 

وجاذبًا للنا�س، وم�شّرًا على �شلميته. وغري ذلك ال اأجد اأي دور حقيقي االآن للحراك ال�شلمي«.

ولهذا اتفق ولو ب�شكل �شمني اأغلب الن�شطاء اليوم اأّن لكل منطقة حراكها اخلا�س النابع من واقعها وجتربتها، فاحلراك يف دم�شق خمتلف 
عنه يف اإدلب اأو احل�شكة، فلو خرج الن�شطاء اليوم يف مناطق النظام خلرج �شدهم ال�شارع قبل النظام كما تقول اإحدى النا�شطات.
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امل�قف من ال�سالح:
كان املوقف من ال�شالح وحتليل دوره واملوقف منه االآن، اأحد اأكرث االأمور التي اأثارت وجهات نظر متعددة بني الن�شطاء، كما بينت الورقة 
فوق، بني من راأى اأن دعم الت�شلح هو من  �شبَّب ماأزق احلراك املدين ال�شلمي اليوم، اإذ قال اأحدهم اأن »هناك كثري من ال�شلبيات منذ 
البداية، مثل تبني اجلي�س احلر منذ البداية من قبل املتظاهرين/ات«، ويف كون الت�شلح �شاهم يف تراجع احلراك ب�شبب » تّوجه ال�شباب 
طالب اجلامعات الذين كانوا يخرجون يف املظاهرات اإىل الع�شكرة« كما يقول اآخر، وبني من يرى اأن هناك اليوم »ملل من مرحلة الع�شكرة 

و�شيعود اجلميع اإىل احلراك واملجتمع املدين«، وبني من يرى اأن اإيجاد �شيغة للتعاون مع الع�شكر هي احلل.

لن نخو�س يف تفا�شيل الع�شكرة هنا، الأننا نعترب اأن البحث  �شّلط ال�شوء على هذا االأمر ب�شكل جيد، ولكن اأردنا اأن ن�شجله بني الفقرات 
التي اأثارت اجلدل بني الن�شطاء يف الور�شات، وال زالت.
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هل يمكن للحراك استعادة المبادرة؟ 

اختلفت وتنّوعت اآراء الن�شطاء حول ما اإذا كان احلراك قادرًا على ا�شتعادة زمام املبادرة اأم ال، واختلفت االإجابات بح�شب تّوزع الن�شطاء 
اجلغرايف، وتبعًا لل�شلطة احلاكمة يف مناطقهم/ن ، حيث توزعت االأجوبة على اأربع فئات:

الأ�ىل: �شكلت ن�شبة قدرها 27 باملئة تقول باأن احلراك قادر على ا�شتعادة زمام املبادرة.

الثانية: �شكلت ن�شبة قدرها 26 باملئة تقول باأن احلراك قادر على ا�شتعادة زمام املبادرة، ولكن ب�شروط معينة.

الثالثة: �شكلت ن�شبة 24 باملئة، وتقول اأن احلراك غري قادر على ا�شتعادة زمام املبادرة.

الرابعة: �شكلت ن�شبة 23 باملئة وكان جوابها » ال اأدري«.

ال ميكن  ال اأدري )وفقًا للظروف(          نعم م�شروطة        نعم 

27%24%

26%23%

خمطط اإح�شائي يعك�س الن�شب املئوية روؤية الن�شطاء:هل احلراك قادرا على ا�شتعادة املبادرة اأم ال؟.

�شمن هذا ال�شياق قال اأحد الن�شطاء غري املوؤمنني بعودة احلراك ال�شلمي، اأن »اأغلب قيادات احلراك ال�شلمي قتلوا والباقني اإما معتقلني/
ات اأو خارج البلد اأو اأ�شبحوا ع�شكريني. من ال�شعب جدا اأن تعود املظاهرات اليوم، كنا جنمع املئات للتظاهر خالل �شاعة اأما اليوم فلن 
ن�شتطيع جمع 10 اأ�شخا�س للتظاهر بعد اأ�شبوع الأن النا�س تعرف اأن التظاهر لن ي�شقط النظام .. لكن الع�شكرة لن ت�شقطه اأي�شا لكنها 
)بتف�س اخللق( على االأقل«، وهو ما اأيده فيه اآخر اإذ قال: »اأمتنى اأن يعود احلراك ال�شلمي فاأنا اأف�شل التظاهر جمانًا على القتال مقابل 
النقود لكنني اأعرف اأن ذلك غري ممكن«، يف حني قال اأحد الن�شطاء الذين ح�شروا جل�شة تركيا اأن »احلراك ال�شلمي باق طاملا هناك من 
يوؤمن به، وو�شعه املتذبذب حاليًا يف بع�س املناطق، وامل�شتمر والن�شط يف مناطق اأخرى لي�س اإال دليل على ا�شتمرار فاعلية دوره. و �شيبقى 
احلراك فاعاًل الأنه بعد �شقوط النظام �شنواجه طغاة من نوع اآخر، وهم اأمراء احلرب الذين ي�شيطرون على كثري من املفا�شل االقت�شادية 

كما يحدث االآن يف ريف دير الزور، االآن علينا توحيد مفاهيم احلراك ال�شلمي واالطالع عليها«.
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ولكن راأى البع�س اأن قدرة احلراك على ا�شتعادة املبادرة، مرهونة بعدد من اخلطوات منها »اإذا ابتعدنا عن االإق�شاء واالنتقام وعلينا 
البحث عن و�شائل رد بعيدا عن و�شائل النظام، وكون اأن الثورة تع�شكرت فاأ�شبح من ال�شعب العودة اإىل الن�شال الالعنفي، ولكن علينا 
اإيجاد و�شائل تطمئن النا�س، مثل وجود حماكم حقيقية ملحا�شبة املجرمني من النظام واملعار�شة اأي التوعية اإىل �شرورة وجود عدالة 
انتقالية«، م�شريا اإىل اأهمية اإن�شاء قنوات توا�شل بني جميع االأطراف واالأطياف، و خا�شة بني املوؤيد واملعار�س، وهذه املهمة كبرية ويجب 
تبنيها من قبل اأطراف �شيا�شية ولي�س فقط من قبل ن�شطاء، وكذلك اإيجاد »قنوات توا�شل بني املدنيني والع�شكريني واإي�شاح اأن دور اأي 
طرف ال يلغي دور الطرف االآخر«. باالإ�شافة اإىل »توا�شل الطوائف والقوميات فال يوجد جهات تقوم باإقامة حوار وتو�شيح ما يحدث« كما 

يقول اأحد الن�شطاء.

واإقامة  الداعمة  مع اجلهات  والتوا�شل  ماديًا،  الداخل  املدنية يف  املنظمات  »دعم  على  القدرة  على  يعتمد  االأمر  اإن  اآخر  يقول  يف حني 
الور�شات يف الداخل«، يف حني يرى البع�س االآخر اأن االأمر مرهون بـ »و�شع ا�شرتاتيجة اإىل ما بعد اإ�شقاط النظام، فعلينا يف هذه املرحلة 
اإقناع الع�شكريني وتاأمني فر�س عمل لهم للعمل يف املجال املدين، وبذلك يرتك �شالحه كي ال ي�شتخدم �شالحه يف ما بعد ب�شكل ع�شوائي، 
وبعد �شقوط النظام �شي�شتخدم هذا ال�شالح و�شت�شتمر اال�شتباكات. وعلينا عدم االعتماد على اخلربات التي �شعفت على فرتة 3 اأعوام، 

بل حماولة تاأمني فر�س عمل بديلة لكل م�شلح«.

ويف العالقة بني قدرة احلراك على ا�شتعادة املبادرة والواقع الع�شكري املفرو�س على االأر�س، راأى بع�س الن�شطاء امل�شاركني/ات يف ور�شة 
تركيا اأنهم ما زالوا »بعيدين عن الواقع وحلولنا حاملة، فنحن بحاجة اإىل حلول يف ظل الع�شكرة كا�شرتاتيجيات منطقية، مثل دعم اجلي�س 
احلر حتى نتخل�س من داع�س، فاجلي�س احلر ميكن التفاهم معه على اأقل تقدير، والطلب من املجتمع الدويل دعم اجلهات املعتدلة«، 
يف حني راأى اآخر اأن »جتربة ا�شتمرار احلراك ال�شلمي يف زمن ال�شالح اأثبتت ف�شلها. مثال يف الرقة هناك مظاهرات خرجت يوميًا �شد 

ت�شرفات داع�س لكنها خ�شرت ن�شطاء كرث نتيجة القتل والقمع وانعدم احلراك اليوم«.

 يف حني راأى ن�شطاء اآخرون اأن قدرة احلراك على ا�شتعادة املبادرة مرهونة بقدرته على ا�شتعادة دوره ال�شيا�شي، اإذ قال اأحد الن�شطاء اأنه 
»لكي يلعب احلراك ال�شلمي دوره يف حل ال�شراع يجب اأن يكون حراك �شيا�شي باملقام االأول، واأن تكون هناك معاِدالت ع�شكرية و�شيا�شية. 
ويجب اأن تكون اأهدافه وا�شحة وقابلة للقيا�س« اأو »يجب اإيجاد مركزية للحراك ال�شلمي كي تتجمع و تتّوحد جهود الن�شطاء، وميكننا البدء 
مبو�شوع االنتخابات القادمة )تنويه: هذه اجلل�شات اأجريت قبل االنتخابات الرئا�شية يف حزيران 2014( واملبادرة و التخطيط حلملة 

م�شادة« وفق اآخر، يف حني راأى ثالث اأنه »ال دور للحراك ال�شلمي، ميكن اأن يعود بعد �شقوط النظام ، وعندها �شيعود ب�شكل �شيا�شي«. 

يتجلى  وال�شلب، حيث  االإيجاب  دوره موزعة بني  ا�شتعادة  الن�شطاء ملدى قدرة احلراك على  روؤية  اأن  وا�شح جدًا  املطاف  نهاية  اإذن يف 
االإيجاب وفق روؤية الن�شطاء »من خالل العمل يف جمال توثيق االنتهاكات التي حت�شل من قبل جميع االأطراف امل�شلحة« و«العمل على ن�شر 
توعية حقوق املواطن« و«العمل يف جمال ف�س النزاعات وال�شلم« و«نعم الأن معظم النا�س بداأت تتوق للحل واخلال�س من هذا الواقع املرير 
الذي يعي�شه ال�شعب ال�شوري« يف حني يتجلى ال�شلب »ب�شبب انت�شار الكثري من االأطياف امل�شلحة، وب�شبب التدخل اخلارجي، وب�شبب عمل 
الكثري من االأجندات على تخريب �شوريا، فلم تعد امل�شاألة حم�شورة ب�شباب اجلي�س احلر« و »الأننا يف مرحله �شراع م�شلح، لكنه ي�شاهم 

ب�شكل اأكيد يف الو�شول اإىل حل«.
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قد تكمن اخلطوة االأوىل يف مبادرة تتخذها جمموعات العمل املدين اأو اأغلبها بالتعاون مع اأغلب 
العامة  اال�شرتاتيجية  على  االتفاق  تتيح  مركزية  بال  يتمتع  وا�شع  جتمع  يف  تلتقي  كاأن  الن�شطاء. 
واالختالف يف التكتيك الذي يراعي منطقة عمل كل جمموعة نظرا لالختالف ال�شديد بني املناطق 
كافة. والعمل على تاأ�شي�س ميثاق وطني مدين ي�شع اأ�ش�شًا حلراك مدين جديد، ياأخذ بعني االعتبار 
و�شع حلول واآليات عمل واأجوبة لكل االأ�شئلة التي قد ت�شاعد على ملء الفراغات ال�شابقة، وعلى 

راأ�شها:

•  الف�شل الوا�شح بني التطرف والثورة: خالل م�شار الثورة ثمة ن�شطاء عملوا اأو ا�شطروا اأحيانا 
للعمل مع كتائب متطرفة )داع�س، جبهة الن�شرة، وغريها..(، االأمر الذي جعل احلراك يف موقع 
ال يح�شد عليه، جلهة فقدان القدرة على ترويجه اإعالميًا،  الأن بع�س هذه الف�شائل م�شنفة على 
لوائح االإرهاب عامليًا. االأمر الذي ي�شتوجب حتديدًا دقيقًا ل�شرورة الف�شل بني التطرف والثورة 
من جهة، وبني من يرفع �شعار الدولة املدنية ومن يرفع �شعارات مغايرة لها من جهة اأخرى.  عرب  
حتديد ف�شل وا�شح ودقيق ي�شاعد على اعتبار كل من يندرج يف الدعوة لدولة مدنية جزءًا من 

احلراك و�شريك مع �شرورة عزل الباقني/ات دون اإق�شائهم، اأو عدم العمل معهم على االأقل.

الو�شع  اليوم  بات  اإذ  الع�شكرية.  الكتائب  مع  التعامل  لكيفية  وا�شحة  روؤية  اإيجاد  على  •  العمل 
الع�شكري اأمرًا واقعًا ال ميكن جتاوزه باأي �شكل من االأ�شكال، وعلى الن�شطاء التاأقلم مع االأمر. 
املتورطني  غري  امل�شلحني  مع  للعمل  منافذ  جتد  �شيغة  اإيجاد  خالل  من  ذلك  يتم  اأن  ميكن 
بانتهاكات واملوؤمنني بالدولة املدنية. مع �شرورة و�شع ا�شرتاتيجية بعيدة املدى الإخ�شاع الع�شكر 
الع�شكر  الو�شل بني  ت�شكل �شلة  اأن  اأي جهة مدنية ر�شمية( ميكن  ل�شلطة املجال�س املحلية )اأو 
ترك  على  العمل  �شرورة  مع  داريا �س39(،  مثال  )راجع  معينة  منطقة  املدنيني يف  والن�شطاء 
مرونة لكل جهة نا�شطة على االأر�س لو�شع اآلية ت�شمح لها باإيجاد �شيغة تعاون مع امل�شلحني تبعا 
لظروف كل منطقة، �شرط اأن يبقى العمل املدين قادرا على اتخاذ القرارات و القيام بالن�شاطات 

دون اأن يكون م�شطرا ملراعاة اأحد.

•  العمل على اإيجاد ميثاق اإعالمي وطني يرف�س اأن يكون تابعا للع�شكر ويعمل على قول احلقيقة 
كما هي بعيدا عن اأّي ت�شخيم لالأحداث اأو تقزمي لها.

•  العمل على اإيجاد اآلية تربط بني ن�شطاء الداخل واخلارج. بحيث يكمل كل منهما االآخر، بعيدا 
وردود  املو�شمية  االأحداث  على  يقت�شر  وكاأنه  اأحيانا  يظهر  والذي  اليوم  احلا�شل  التذرر  عن 

الفعل. والعمل على عودة الن�شطاء نحو الداخل ب�شكل دائم ولي�س العك�س.

•  العمل على ت�شبيك الن�شاط املدين مع البيئات االأهلية يف الداخل لتطوير وعيها نحو العمل املدين. 
والعمل التدريجي معها لي�س يف جماالت االإغاثة والتعليم والدعم النف�شي فح�شب بل تفعيل ذلك 

نحو ا�شتعادة ثقة هذه احلا�شنة بالعمل املدين.

•  توزيع اأهداف احلراك ال�شلمي بني اال�شرتاتيجي والتكتيكي. بحيث يكون الهدف اال�شرتاتيجي 
بناء دولة مدنية دميقراطية حترتم كافة مواطنيها وتلتزم ب�شوريا وطنًا جلميع مواطنيه بغ�س 
التكتيكي مبا  يتحدد  واأن  له.  تنتفي احلاجة  اأن  بعد  ال�شالح  والعرق وترف�س  الدين  النظر عن 
ال�شلمي  الن�شال  اأن  االعتبار  االأخذ بعني  تبعا لظروف كل منطقة، مع  االأر�س  فعله على  ميكن 

املدين هو طويل االأمد وغري مرتبط بزمن حمّدد واأنه ال يحقق اأهدافه بني ليلة و�شحاها.

التوصيات

ت��سيات للن�سطاء
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ع�شكريا  منها  تخرج  التي  املناطق  يف  ال�شلمي  احلراك  تفعيل  على  تعمل  اآلية  و�شع  على  •  العمل 
بحيث  املا�شي،  جتارب  االعتبار  بعني  تاأخذ  خطة  �شمن  وذلك  النظام.  اأو  املتطرفة  اجلبهات 
املدين  واملجتمع  امل�شلحني  من  مكونة  ثالثية  ت�شكيل  لعملها عرب  م�شاحة  لالأخرى  كل جهة  ترتك 
واملجل�س املحلي.  يتوىل امل�شلحون حماية املنطقة ع�شكريًا، بينما يقوم املجتمع املدين والن�شطاء 
بتفعيل احلراك ال�شلمي، فيما يتوىل املجل�س املحلي اإدارة �شوؤون املنطقة اقت�شاديا واإداريًا، على 
اأن يخ�شع اجلميع ملجل�س اأعلى ي�شم ممثلني عن كل ما �شبق، يكون وحده املفّو�س باتخاذ القرارات 
ريثما تتمكن الدولة ال�شورية اجلديدة من ا�شتعادة ثقتها بنف�شها وفر�س �شلطتها على االأر�س بعد 
اإحداث ت�شوية �شيا�شية. مع االأخذ بعني االعتبار اأن هذه املرحلة قد تطول كثريًا، مبا يعني ذلك من 

اال�شتعداد للقيام مبهمات الدولة ال�شعيفة  لفرتة طويلة.
•  قبل العمل مع املنظمات الدولية اأو املحلية على الن�شطاء التاأكد من هدف املنظمة عرب قراءة 

تاريخها ودورها الكت�شاف اإن كان ثمة اأجندة خفية تتعار�س مع اأهدافهم/قيمهم اأو ال.

•  اجلغرافية ال�شورية موزعة اليوم بني �شلطات متعددة، مبا يهدد وحدة �شورية م�شتقباًل. لذا يبدو 
من ال�شرورة مبكان اأن يعمل الن�شطاء على تنظيم فعاليات اأو ن�شاطات على م�شتوى �شورية كافة 
مبا يراعي خ�شو�شيات كل منطقة، ويوؤكد وحدة �شوريا يف وعي الن�شطاء وي�شاعد على ا�شتمرار 

التوا�شل فيما بينهم ب�شكل دائم ولي�س مو�شمي فقط )هذا اقرتاح الباحث ولي�س الن�شطاء(.

الن�شطاء  بني  الهّوة  تقلي�س  على  العمل  بها  والعاملني/ات  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  •  على 
جمرد  لي�شت  اأنها  تبيان  عرب  وهدفها،  املنظمات  هذه  دور  ب�شرح  وذلك  الدولية.  واملنظمات 
والب�شر  املجتمعات  لتنمية  تهدف  موؤ�ش�شات  بل هي  اتفق،  كيفما  املال  ترمي  داعمة  موؤ�ش�شات 

وفقًا الخت�شا�س كل منظمة..

تنقل  واأن  اخلارج.  من  اأكرث  الداخل  يف  العمل  نحو  تتطلع  اأن  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  •  على 
ال�شلة  اأحيانًا  يفقدها  اخلارج  من  عملها  الأن  منا�شبة،  الفر�شة  تكون  حني  للداخل  مقراتها 

املبا�شرة باحتياجات الداخل التي ينبغي اأن تعمل وفقها.

•  على موظفي/ات املنظمات تقدمي املعلومات واخلربة للن�شطاء بطريقة غري متعالية، وبعيدة عن 
االأ�شتذة  عرب اآلية تعتمد على احلوار وحتديد االأدوار. والرتكيز على اأن دور هذه املنظمات يتمثل 
التعامل  ولي�س  للتجربة  ا�شتنادًا  الداخل  اإىل  ينقلوها  اأن  الن�شطاء  التي على  يف تقدمي اخلربة 

معها كو�شفات جاهزة.

انعكا�س هذه  بقيا�س مدى  ت�شمح  اآلية  واإيجاد  الداخل.  والور�شات ملن هم يف  التدريب  •  تكثيف 
التدريبات والور�س على وعي الن�شطاء من جهة، وعلى االأر�س من جهة اأخرى.

يقرر  لكي  الداعمة  وجهاتها  متويالتها  يف  وا�شحة  تكون  اأن  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  •  على 
الن�شطاء باأنف�شهم اإن كانوا �شيتعاملون مع هذه املوؤ�ش�شات اأم ال.

هي  الور�س  اأن  العمل  ور�س  يف  للن�شطاء  ب�شفافية  تو�شح  اأن  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  •  على 
للتدريب ولي�س لتقدمي املال. وال�شرح ولو بطريقة غري مبا�شرة اأن موظفي/ات هذه املوؤ�ش�شات 

يتم اختيارهم لي�س الأنهم ن�شطاء يف الثورة بل الأن خرباتهم و�شهاداتهم توؤهلهم لذلك.

 ت��سيات للمجتمع
املدين ال�س�ري
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•  التاأكد من اأن الدعم يقّدم للن�شطاء الفاعلني/ات على االأر�س، اأو ملوؤ�ش�شات ذات �شلة فعلية مع 
الداخل ال�شوري.

الداخل  الن�شطاء يف  ي�شاعد على �شمود  الذي  االأمر  الداخل،  والن�شاطات يف  الفعاليات  •  دعم 
وعودة البع�س منهم من اخلارج عرب اإيجاد اآليات تنفيذية مع الن�شطاء الذين/اللواتي اقرتحوا 

بند تهيئة االأر�شية الالزمة لعودة الن�شطاء اإىل الداخل، ودعم هذا اخليار.
•  دعم كل امل�شاريع التي تخّفف من م�شاوئ الع�شكرة وال�شالح. مثل دعم املجال�س املحلية التي 
جهة،  من  يحمله  من  و�شبط  ال�شالح  وجود  وتنظيم  لها،  الع�شكر  �شلطة  اإخ�شاع  على  تعمل 

ومعاجلة اآثار الق�شف واملعارك من جهة ثانية،
التي عر�شوها بعني  تاأخذ كل االأخطاء  الن�شطاء على كيفية بناء ا�شرتاجتيات جديدة  •  تدريب 
االعتبار. مع التاأكيد على �شرورة اأخذ خ�شو�شية البيئات التي يعمل بها الن�شطاء بعني االعتبار، 
اأي اأن تكون تلك اال�شرتاتيجيات نابعة من اآراء الن�شطاء الذين/اللواتي عليهم/ن امل�شاركة يف 

و�شعها، ولي�س جمرد بنود يجري تطبيقها كما هي.
ن�شطاء  وبني  جهة،  من  الفاعلة  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  بني  الت�شبيك  تعزيز  على  •  امل�شاعدة 

الداخل واخلارج من جهة ثانية.
•  دعم جل�شات النقا�س بني الن�شطاء الأنها توؤدي اإىل تعّرف الن�شطاء على بع�شهم يف م�شتوى اأول، 
و اإىلى تبيان االأخطاء عرب املراجعة يف م�شتوى ثان. وذلك مبا ي�شاعد على بلورة روؤى وحلول 

ت�شب يف دعم املجتمع واحلراك يف م�شتوى ثالث.
والن�شطاء  املوؤ�ش�شات  التعامل مع  االإداري واملايل خ�شو�شا، حني  ال�شاأن  اأكرث يف  •  اإبداء مرونة 
وظروفهم  النا�س  بحياة  اأحيانا  يتعلق  قد  قرار  اتخاذ  �شرعة  ت�شتوجب  جماالت  يف  الفاعلني 

ال�شعبة يف الداخل اأو يف دول اجلوار.

 ت��سيات للمنظمات
 �اجلهات الد�لية

الداعمة
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خاتمة

اإن املقارنة بني واقع احلراك ال�شلمي على االأر�س اليوم، والتحوالت ال�شيا�شية والع�شكرية املت�شارعة اجلارية على االأر�س ال�شورية، تعك�س 
الفارق ال�شا�شع بني طموح الن�شطاء وما ميكن حتقيقه فعاًل، االأمر الذي يعني اأنهم  لن يكونوا  قادرين/ات على ا�شتعادة املبادرة بني ليلة 
و�شحاها، بل يتطلب االأمر زمنا يتحقق خالله تراكم بعد اإعادة مراجعة جذرية، ليتم االنتقال من حالة ال�شمود والكمون التي يعي�شها 
اليوم، اإىل حالة الفعل وا�شتعادة املبادرة عرب تو�شيع م�شاحات العمل املدين واحلراك ال�شلمي تدريجيًا مع العمل على ا�شتعادة حا�شنته، 

التي باتت متوفرة اليوم يف املجتمع املدين ال�شوري الذي ينمو يومًا بعد يوم.

اإن عدم قدرة احلراك على ا�شتعادة دوره يف زمن ق�شري، ميكن ا�شتنباطها من عدة موؤ�شرات منها: ياأ�س اأغلب الن�شطاء من قدرة الن�شاط 
ال�شلمي على ا�شتعادة املبادرة، اإما لعدم وجود الكوادر يف الداخل وواقع الع�شكرة و لعدم اإميانهم باأن الن�شال ال�شلمي قادر على اإ�شقاط 
النظام، االأمر الذي يحتم �شرورة العمل على املدى البعيد، مع و�شع تبلّور وا�شح لكيفية العمل حال مل تتوقف احلرب الدائرة اليوم اأو 
مل ي�شقط النظام، خا�شة اأن الكثري من االإجابات تربط بني تفعيل احلراك ال�شلمي املدين و«بعد �شقوط النظام« اأو » ذلك يتطلب اإيقاف 

القتل والطريان«.

اإال اأن اإميان الن�شطاء بدورهم و�شرورة تفعيل هذا الدور، والتي ميكن تلم�شها يف عبارات كثرية وردت يف االإجابات مثل »يجب اأن يكون لنا 
دور«، ت�شكل نقطة انطالق لتاليف ما �شبق وجتاوزه باجتاه الفعل، الإيجاد اآليات ت�شمح بالفعل وفق االإمكان يف كل منطقة بعيدًا عن االنتظار، 
�شرط اأن يكون االأمر �شمن ا�شرتاتيجية متكاملة تاأخذ اجلغرافية ال�شورية كلها بعني االعتبار مع ترك هوام�س للبيئات املحلية، اإ�شافة اإىل 

�شرورة توحيد الروؤية من ال�شالح وكيفية التعامل معه يف كل منطقة، و�شرورة بلورة روؤية م�شتقبلية لكيفية جمعه وجلمه الحقًا.

كما يتطلب االأمر �شرورة اأخذ التحوالت الع�شكرية اجلارية على االأر�س، لقراءة كيفية الفعل على �شوء هذا االأمر، وكيفية ترميم النزف 
املجتمع  تراكمت يف جمال  التي  يهدد اخلربات  اأ�شاًل  املعارك  ا�شتمرار  كون  دوره، عدا عن  يعطل  يوميًا مبا  له احلراك  يتعر�س  الذي 
املدين كما هو حا�شٌل اليوم يف املناطق الكردية بعد تهديدها من داع�س. ونف�س االأمر يح�شل يف بع�س املناطق واالأرياف التي ال تزال 
�شاحة معارك منذ �شنوات وقد تبقى لذلك �شنوات قادمة، وهو ما يعني عدم قدرة الن�شطاء على فعل �شيء اإال ال�شمود بكل ما يحمله من 
ا�شتنزاف يف ال�شاأنني االإغاثي واملدين. وهنا يكون ال�شمود بحد ذاته اإجناز كبري، خا�شة اإذا عرفنا اأن جميع القوى تعمل على اإجها�س 

احلراك ومنعه من تفعيل دوره.




