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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبيا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:

 ،انهتاالتوجه الصحيح ملكو   وحتديدلفهم طبيعة الصراع فيها،  ضرورية حاجةة الثورة السورية هوي  التعرف على  إن
تتحول إىل عثرة يف طريقها وتنقلب إىل  رمبا قدأهدافها، بل  تضيع   ال تنحرف البوصلة عن مسارها أو حىت

 عدو هلا.

يف  ملسارهاعيقة بيان هوية الثورة السورية، واملشاريع الفكرية اليت دخلت عليها وكانت م  حناول  يف هذا الدراسةو 
 ها اآلخر.عضله ببة ها، وعدو  بعض  

*** 

 : تعاريف 

خنبة من اجملتمع، أوشرحية من هبا فنا الثورة أبهنا حراك يهدف إىل تغيري الواقع حنو األفضل، وقد يقوم إذا عر  
بكل  أبكملهوقد يقوم هبا الشعب سبب واألثر متعلقا هبذه الشرحية. عندما يكون ال هلانسب الثورة شرائحه فت

حراك مجاهريي شعيب لتغيري أبهنا  :شرائحه وألوانه، فتسمى ثورة شعبية، وعليه ميكن أن نعرف الثورة الشعبية
الظروف هي أثر للسلطة احلاكمة، فالثورة الشعبية تكون  ومبا أن هذه روف الواقع اليت تعيشها اجلماهري.ظ

 ب يف هذه الظروف.متوجهة إلسقاط وتغيري نظام احلكم أو شخص احلاكم الذي تسب

اجلماعة أو  ديولوجياإيوتعترب ، صة مبجتمع ما أو مجاعة ما: هي جمموعة األفكار واملعتقدات اخلايديولوجيااإلو 
 الفرد أو الشعب هي اهلوية املعرفة هلم، وهي اليت حتدد مسارات حراكهم وترسم مالمح طريقهم.

 :  هوية الثورة

 ورية ثورة خنبة أم شعب؟ وما هي هوية هذه الثورة؟الثورة السه التعاريف نتساءل، هل وبناء على هذ

ال بد من قراءة شاملة للثورة يف مرحلتها األوىل حتديدا ألهنا املرحلة اليت انطلقت فيها  وليكون اجلواب دقيقا  
ابلسنة دها ن حتديكوميعي احتكارها للثورة، عن هويتها، قبل أن تدخل إليها املشاريع األخرى وتد  فيها وعربت 

 األوىل للثورة تقريبا .

توصيف الثورة فيها أبهنا شعبية ضد الظلم واالستبداد ممثال  نصفة هلذه املرحلة ميكن ففي قراءة شاملة وم  
 ابلنظام. 



 

كانت البداية من أطفال درعا يف آذار اجملتمع قد اخنرطت فيها، فبعد أن   معظم شرائحأما شعبيتها فألن 
، سارعت اجلماهري للمشاركة ابالحتجاج ضد سياسة النظام فيها و إجرامه، مل تلبث احملافظات 2011

األخرى بعدها أن شاركت ابالحتجاج ضد سياسة النظام يف القتل، يدفعها الظلم والقتل الذي م ورس على 
اإلعالم العربية، مستعيدة بذاكرهتا جمازر الثمانينيات وما قبلها، و أهل درعا، وانتشرت صوره بكثرة على وسائل 

 النظام نفسه حبق الشعب.  هبااليت قام 

وكان احلراك يشهده املثقف والعامي والكبري والصغري والرجل واملرأة واملسلم وغري املسلم يف بعض املناطق، 
سب على الن ظام كالطائفة اإلمساعيلية يف مدينة السلمية اليت وشهدت الثورة تعاطفا  من بعض الطوائف اليت حت 

 خرجت مبظاهرات ضد النظام. 

 وليست ثورة حزب وال مجاعة وال طائفة. ،ومن هنا جند أن الثورة شعبية ابمتياز

 قراءة الشعارات : 

الشعارات األبرز يف ، وإذا استقرأان شعارات الثورة جند أن د لنا إيديولوجية الثورة وهويتهاالشعارات هي اليت حتد
 -سوراي بدها حرية  -واحد واحد الشعب السوري  واحد واحد -الثورة السورية ) الشعب يريد إسقاط النظام 

رات اليت تبني أهنا ثورة ضد الظلم اهذه الشعسوراي حرة وبس( وحنو  هللا -ع برا سوراي حرة حرة  واألسد يطل
 ، وال حتمل أي بعد إيديولوجي .إلسقاطه رةسعت الثو يف النظام الذي  املتمثلواالستبداد 

وكون الثورة خرجت من املساجد ورفعت يف بعض شعاراهتا )قائدان لألبد سيدان حممد( فهي ال تعين أهنا ثورة 
 هلوية وثقافة واتريخ هذا الشعب اليت حاول النظام طمسها وحارهبا. انعكاسوإمنا ، حتمل مشروعا معينا  

ومصطلح الدين الثقايف معروف أبنه يشري ، التاريخ شعب كله مسلم ثقافة، وجله مسلم دينا   فسوراي على مر   
التاريخ أن املرأة  يذكر  ف إىل من ال يعتنق هذا الدين ولكنه ميارس سلوكياته ويشارك أهله بعض شعائرهم العامة،

احرتام وتقدير لغري  كان حمل  ، وأن الدين اإلسالمي واترخيه  عباءهتااملسيحية يف دمشق كانت خترج البسة 
عليه فالسوريون كلهم مسلمون ثقافة، وقد خفت هذه الثقافة وحارهبا النظام حىت ضعف ظهورها و املسلمني، 

شخصيات مهتمة يف الثورة يف بداية السنة الثانية  ضم اجتماعا   ، وما زلت أذكرح  مل ت  ولكنها يف اآلونة األخرية، 
ثوري هلا فقال أحد األعضاء وهو مسيحي جيب الرتكيز على عروبة وإسالم  هلا وتكلموا عن صياغة مشروع

 الدولة ألنه هوية سوراي.



 

 الوحيدين فقد اكتوى بناره وقد يكون املسلمون السنة أكثر من جترع مرارة ظلم واستبداد النظام لكنهم ليسوا
النصريية بعض كاملسيحية و   األكراد ابختالف دايانهتم، وسقي مرارة ظلمه الكثريون من غري املسلمني

ط معهم من فقد يكون أهل السنة جل من شارك فيها لكن هناك من اخنر  ،واإلمساعيلية، وكذلك األمر يف الثورة
 ومن القومية الكردية ابختالف مشارهبا. املسيحيني واإلمساعيليني

الظلم واالستبداد إسقاط ومن هنا نقول إن طبيعة وهوية الثورة السورية هي ثورة شعبية مجاهريية هتدف إىل 
 .، تصطبغ ابلثقافة العربية اإلسالميةوالفساد املتمثل يف النظام احلاكم

*** 

 : املشاريع اإليديولوجية الدخيلة على الثورة

وبعد السنة األوىل من الثورة بدأت املشاريع املؤدجلة تدخل على الثورة لتصبغها بلون أدجلتها، وتفرض أحياان  
 هذا اللون عليها، حبيث تنزع صفة الثورية ممن ال حيمل هذا اللون ورمبا تصفه ابخليانة وحنوها.

 أثرها على الثورة السورية. ستذكرها هذه الدراسة مبينةثالثة مشاريع  وجند ابالستقراء

إىل أن اخلطأ اجلامع لكل هذه املشاريع هو جتاوزها مرحلة الثورة على النظام إىل مرحلة  وبداية ال بد من التنبيه
ما بعد النظام، فرسم كل مشروع لنفسه شكل الدولة املستقبلة وحدد أعداءه وشركاءه فيها، وبدأ أعماله الثورية 

فكان منه أن خسر شركاء حقيقيني له يف الثورة وحوهلم ألعداء بناء على وهم عداوهتم بناء على هذه الصورة، 
له يف مرحلة ما بعد النظام، وكانت النتيجة أن حتول هذا األمر إىل خدمة للنظام وعثرة كبرية يف طريق جناح 

 الثورة.

*** 

 : أواًل: املشروع اإلسالمي

سالمية بعد سقوط النظام، وشكل هذه الدولة خمتلف ابختالف ونقصد به املشروع الذي يهدف إلقامة دولة إ
 التيارات ضمن هذا املشروع.

ن صيداناي، وجلهم من محلة قلني السياسيني اإلسالميني من سجوأول ظهور هلذا املشروع بعد خروج املعت
 الفكر السلفي اجلهادي كما يسميه البعض وبعضهم ينتسب للقاعدة فكرا وتنظيما أو فكرا فقط.



 

وبدأ هؤالء بتشكيل اجلماعات اإلسالمية اجملاهدة وكان خروجهم متزامنا مع بداية حتول الثورة من السلمية إىل 
املسلحة، فتشكلت كتائب أحرار الشام والطليعة والفجر اإلسالمية، وكانت حتمل إيديولوجيا واضحة تايز 

كقضية علم الثورة   ،د للثورة هبا من قبلنفسها عن ابقي املكوانت الثورية وتطرح أفكارا خاصة هبا ال عه
واملوقف من اجليش احلر الذي كان واملوقف من الربملاانت و الدميقراطية واألقليات يف سوراي،  ،وإشكالياته

 العام دون أن يتطرق يف تيزه، وإمنا محل الفكر الشعيبأدجلة  وأحديث عهد ابلنشوء وليس له أي فكر 
 ت مرحلة ما بعد سقوط النظام. منظومته املعرفية إىل حمددا

سقوط إىل ما بعد  قلت سابقا  وتتجاوزه كما  ن ميدان الثورة يف صراعها للنظام،وهي كلها قضااي خارجة ع 
 النظام.

يف  فاختذت مسارا  عقداي   أطروحاهتا،القاعدة من العراق وكانت أكثر بعدا عن هوية الثورة يف مث دخل تنظيم 
وتداول ت  ،وقوى الكفر العاملي ،على أمريكا احلرب العسكرية،  فجددت إعالن توجيه حراكها و عملياهتا

وسائل اإلعالم كثريا  من األشرطة املنسوبة لقادة هذا التنظيم يصرحون فيه أبن قرب أمريكا سيكون يف سوراي، 
وتوجهت بعض فروع هذا التنظيم إىل رفع شعارات تس جوهر القضية اإلسالمية القدمية احلديثة، )حترير 

ه اجلماعات تعرب عن نيتهم الوصول إىل روما؛ األقصى(، ونقلت وسائل اإلعالم كذلك تصرحيات لقادة يف هذ
القتل ضد  القضااي مل تكن يف قائمة أهداف الثورة اليت كانت حملية وسعت إلسقاط النظام الذي مارسوهذه 

 شعبه.  

إىل فريقني، إسالمي وغري  من حيث التصنيف انقسام واضح يف مكوانت الثورة أدى دخول التنظيم إىل ظهور
تها احلاضنة الثورية يف أدبياهتا الحقا  إىل حمرقة الثورة كما مساالنقسام بداية افرتاق أودى  إسالمي، وكان هذا

 فيما بعد. 

بعض هذه التيارات بعد فرتة من الزمن ونتيجة ملراجعات مر هبا كما مساها أو الصطدامه بصخرة الواقع، عاد 
مع مكوانت الثورة فرفع شعار  -املأمول  وإن كان دون - واصطلح إىل حد كبري ،إىل ميدان الثورة الحقا  

مشروع أمة، وحدد معامل حراكه إبسقاط الظلم وإقامة دولة العدل، وأنه مشروع سوري فقط، كما فعلت أحرار 
 الشام قبل مقتل قادهتا.

ابلوقت الذي ازدادت بعض مكوانت املشروع اإلسالمي بعدا عن الثورة وتطرفا حىت وصلت إىل إعالن الدولة 
يد اإلمام وقتال الناس على بيعته كما فعلت داعش، بل ازداد التطرف إلعالن اخلالفة وفتح احلرب مع وحتد

 مكوانت األمة كلها وليس مكوانت الثورة السورية.



 

  التصرفات اليمني حىت شابه خطى داعش يف كثري من بني االحنياز حنو وبقي البعض على املسار األول مرتددا  
وبني االحنياز حنو اليسار حىت كاد يقرتب من مشروع األمة الذي أطلقته  الشام،كجبهة النصرة مث فتح 

 .وك والفعللعلى مستوى خطاابت وأطروحات البعض وليس على مستوى الس هيئة التحرير مؤخرا  ر، كاألحرا

وابملقابل كانت هناك مجاعات حتسب على اإلسالميني وهي قريبة جدا من مشروع الثورة حيث مل حتمل 
من التمايز الفكري والسلوكي عن هوية الثورة كجيش اإلسالم وفيلق الشام،  ذكرهمأدبياهتا ما محله من سبق 

 وإن كانت حتتاج لقرب أكثر من هويتها وعلى األقل يف قضية علم الثورة.

يف الدرجة نفسها من ليست مكوانته و أن املشروع اإلسالمي ليس له لون واحد  يتضح  خالل هذا البيان  ومن
 هوية الثورة.

، وبعضها  إليهابل مغناطيسا جذب أعداءها  ،بل بينهما تفاوت كبري جدا فبعضها كان عثرة يف طريق الثورة
ولذلك فإنه من اخلطأ أن ي وضع بياهنا، عن روح هويتها اإلسالمية اليت سبق  بل معربا   ،كان متناغما

 . من حيث الدراسة والنقد اإلسالميون يف الثورة يف سلة واحدة

 :اثنياً: املشروع االنفصايل

دأ هذا املشروع يف الظهور مع انطالق اجلماعات الكردية االنفصالية اليت سعت وتسعى إىل حتقيق كردستان ب
ني كل من عيف   تكرار التجربةسوراي، واستطاعت تشكيل حكم ذايت هلا يف منطقة عفرين والقامشلي، وحاولت 

 العرب وجرابلس.

مبظاهرات األكراد الذين شاركوا يف الثورة السورية  عن صائل االنفصالية ال يعربوال شك أن مشروع هذه الف
وقتل النظام بعضهم، ليجعلهم رموزا  وطنية من حيث مل يشعر، مثل مشعل تو. شعبية عارمة يف كوابين وغريها، 

وبذلك و وفقا  هلذه  ،اجلبهة الكردية اإلسالميةثورية تتمسك ابجلسد السوري كمن األكراد جبهة شكلت قد تو 
قد ذهبوا كذلك ضحية للمشاريع اليت دخلت الثورة وامتطتها وحرفت بوصلتها دون  األكرادضح أبن احلقائق يت

 أن تكون لعموم الشرائح الكردية إرادة بذلك. 

رف فهناك األمريكي الص   ،وكما أن التيارات اإلسالمية ليست واحدة فكذلك التيارات الكردية ليست واحدة
 ، وهناك الروسي كقوات سوراي الدميقراطية وهناك االنفصايل القدميpydمثل الذي ميارس اإلرهاب احلقيقي 

 . pkkمثل 

 



 

 اثلثا: املشروع العلماين

 تسعى إلقامة دولة علمانية يف سوراي كهيئة التنسيق الوطنية ر شخصيات معارضةهذا املشروع مع ظهو ظهر 
 .واملنرب الدميقراطي

 ال يعترب ولذلك  -وإمنا نشطت ابجلانب السياسي  فقط أن املشاريع العلمانية مل تعرف طريقها للعسكرة  غري
يف مرحلة خطرها على الثورة ذا ابل، ألن ميدان الصراع معها إن حصل بعد الثورة ويف مرحلة بناء الدولة وليس 

سنواهتا الثورة يف  قراءة املرحلة وقيادة سفينة ةأحسنت الفصائل الثوري إذاتفاديه وتنحيته وميكن  إسقاط النظام.
فصائل تصرح أبهنا تقاتل إلقامة دولة علمانية، بل رمبا مت التصريح  يف الثورة السورية مل تظهر ،السابقة والالحقة

من البعض أبنه يسعى إلقامة دولة دميقراطية وهذا مصطلح واسع مطاطي، ال حيمل تفسريا  واحدا  كما يسوق 
 اإلسالميني.  له بعض

وقد صرح الكثريون أبنه يقاتل إلسقاط النظام فقط، وال حيمل رؤية ملشروع بعده، وهذه نقطة استغلها 
اإلسالميون فقد حاول بعضهم أن جيعل من كل من مل يصرح بنيته إقامة دولة إسالمية أبنه داٍع للعلمانية 

وهذه تعد أبرز الكوارث واألسباب اليت أدت إىل تشتيت الثورة  ،على تفسريهم، فأعلنوا احلرب عليهوالدميقراطية 
ء وأحرجهم جدا ، وأبرزهم تركيا وتدمري بنيتها، وتوسيع اهلوة بني احلاضنة والفصائل الثورية، مما أضر  ابحللفا

 قطر. و 

**** 

 : أثر األدجلة على الثورة

سلبية على مشروع الثورة وصلت بعض اآلاثر إىل أن تكون معادية للثورة  كان هلذه املشاريع املؤدجلة آاثرلقد  
 : ومدمرة هلا ومساعدة للنظام عليها، وأهم هذه اآلاثر

 : إضعاف شعبية الثورة  -1

لقد حتولت الثورة بعد دخول األدجلات إىل ثورة خنب ومجاعات ومل تعد ثورة شعبية، ألن أهداف وبرامج هذه 
وبعضها تريد حترير القدس  ،أهداف الثورة، فبعض األدجلات تريد إقامة دولة إسالمية األدجلات ختتلف عن

يف مراحلها األوىل، والثوريون  والثورة ،وأخرى تريد حكما انفصاليا ، وبعض التيارات السياسية تريد دولة علمانية
من أبناء األرض على امتداد مراحلها كانت أهدافهم واضحة من حراكهم وشعبيته، وجتلى ذلك بدقة ووضوح 

 هللا سوراي حرية و بس (. –يف شعاراهتم خالل التظاهرات : ) الشعب يريد إسقاط النظام 



 

ت ورأي، بل حتولت بعض اجلماعات إىل ممارسة وسقط منه الشهداء مل يعد له صو والشعب الذي اثر وتظاهر 
 الوصاية عليه لتفرض عليه فكرا  معينا  وتؤدي دور الوصي على دينه وقيمه وأخالقه. 

 : أتمني ذرائع للمجتمع الدويل حلرب الثورة  -2

الثورات الشعبية أمام و  هال جيهل أحد ختوف اجملتمع الدويل من الربيع العريب عامة والثورة السورية خاصة، ولكن
قائمة على املصاحل،  سياستهت ألنه وإن كان ؛ميلك أسباب حماربتها فهو ابلتأكيد لن ،إن مل يتظاهر بدعمها

عادي القيم املرجعية له واليت أقيم هي متحققة يف العامل اإلسالمي مع األنظمة املستبدة، لكنه ال يستطيع أن ي  و 
حقها يف تقرير مصريها، وال ينكر أحد أن الثورة السورية يف عامها على أساسها ومنها احرتام حرية الشعوب و 

 نزعا دوحاول النظام جاه واكتسحت املوقف العاملي سياسيا   ،األول أحرجت اجملتمع الدويل إحراجا شديدا  
 ال تعرب عن رأي الشعب، وهذا ما حتقق له بعد دخولعلى أهنا ثورة مجاعات  ليقدمها ،صفة الشعبية عن الثورة

 أشد اجلماعات أدجلة وتطرفا  للمشهد ر  وتصد   ،ما به بعد غياب صورة وصوت الشعبسل  األدجلة، بل صار م  
)وهذا يربز وضوح ح النهار وحتت قوانني اجملتمع الدويل وشرعيته، الدول يف حرب الثورة وض   ضحىت دخلت بع

 أحلقته ابلثورة (.اخلدمة اجلليلة اليت قدمتها األدجلة للنظام والضرر الكبري الذي 

 :  خسارة شرحية شعبية مؤيدة للثورة -3

يف والعرب من اخنراط شرائح من غري أهل السنة مت ذكره سابقا   اك الثورة منذ انطالقتها يدرك مامن اتبع حر 
من طائفة النظام دون أن كان يؤيد مطالبها   إىل من إضافة  وهي حقيقة ال ميكن مكابرهتا،  ،الثورة الشعبية

يشارك، ولكن عندما رأى هؤالء أنفسهم الحقا  خارج اخلط الثوري، وأهنم يسريون إىل مشروع ال يعرب عن 
 فكرهم، ورمبا كانوا مستهدفني فيه، فقد تراجعوا عن خط الثورة. 

يح( واملشاركة الفعلية )التشبيف صفوف  جعل البعض ينخرط  مما  ،إىل احلياديني منهم الحقا   اجع سرىوهذا الرت 
  مع النظام يف قمع الثورة. 

قد نزعت فهي ابلتأكيد بشكل مباشر،  للنظام هذه الشرحية من الثورة إن مل يكن فيها ضرر للثورة ونفع   وخسارة  
 العام، وسهلت على النظام إجياد أدلة حبث عنها طويال  بوصف احلراك الذي جيري يف من الثورة لوهنا الشعيب

 سوراي أبنه ترد لنخبة حمددة وليس حراكا  شعبيا  ضد  سياساته. 

 : إطالة عمر النظام  -4



 

 وهي ) روسياتدخلت إىل جانب النظام  مقنعا   ابقة، فعندما وجدت بعض الدول سببا  نتيجة لآلاثر الس وهي
حيث شارك الثورة،  من قبل ستهدف  من النظام م   ال يتجزأ جزء ن وتنظيم ) حزب هللا ( فهوأما إيرا وأمريكا (

 يف بداايت حتول الثورة إىل استخدام السالح يف معارك ضد قوى الثورة وأبرزها القصري و يربود. 

 :  فقد احلاضنة –5

مشروعها على  لشعب وممارسة الوصاية عليه، وفرض  إن طول املعاانة وتسلط بعض الفصائل املؤدجلة على ا
وقد تعمقت هذه الفجوة بعد رؤية  ،الناس قبل جناح مشروع الثورة، جعل احلاضنة الشعبية للثورة تنفر من الثورة

 احلاضنة الشعبية أن شدة اهلجمة العسكرية على الثورة حيدث بسبب دخول األدجلات على الثورة. 

بعض الفصائل املؤدجلة على الفصائل اليت حتمل هوية الثورة وتسعى إلسقاط النظام، مما جعل  إضافة  إىل هجوم
 شرحية كبرية من احلاضنة تعرب عن كرهها الشديد للثورة ولليوم الذي خرجت فيه.

وللتأكد من ذلك فإنه يكفي ملن لصوت الشعب وآالمه،  واضح   عن هذه احلقيقة ورفضها جتاهل إن املكابرة
التأكد أن يتحرر من مظهره الثوري ويظهر بصورة املواطن الشعيب متجوال  ابملناطق الشعبية اليت ال تعرف  يريد

ثوريته، وجيري األحاديث مع فئات الشعب املختلفة حول الثورة، وسيالحظ املخزون اهلائل من االحتقان 
 العام.  ضد اخلط الثوري والشحن

 :  االقتتال الداخلي– 1

، وهو إسقاط أثر لدخول األدجلة على الثورة، فعندما كان املشروع الثوري املسلح واحدا   وهو أسوأ وأخطر
ظهور األدجلة اليت كانت أطروحاهتا تؤجل  بداايتحىت مع وترية عمليات التحرير سريعة، النظام، كانت 

ووصلت خارطة التحرير لتشمل أكثر من فإن األمور كانت ضمن املقبول،  مشروعها إىل ما بعد املشروع الثوري
ومل يعد حيتفظ النظام من معاقله إال أبجزاء من العاصمة و أجزاء من الساحل و السويداء، % من سوراي، 80

 وأجزاء قليلة من حلب. 

ولكن عندما أسفرت بعض األيدلوجيات عن مشروعها احلقيقي الذي يتعارض مع مكوانت الثورة وبدأت يف 
ا إىل هذه املكوانت بذرائع ال تنطلي إال على الغر اجلاهل، تراجعت خارطة التحرير واستعاد حتويل بندقيته

سيطرت ل الذي أسفر عن خسارة جغرافية ثورية كبرية جهت الثورة جل طاقتها هلذا االقتتاالنظام عافيته، وو 
 وأهدرت الثورة جمهودا  ثوراي  كبريا  للتصدي ملشروعها. ، داعش عليها



 

املصنفة دوليا   النصرة  جبهة بل اتبعتجغرافية خاصة هبا،  داعش يفف عجلة االقتتال الداخلي ابحنياز ومل تتوق
على أهنا تنظيم إرهايب، مسلسل االقتتال الداخلي فأفرزت أثرا  سيئا  على الثورة سبق أن أفرزته داعش من قبلها، 

سمى بتغيري االسم، بل حافظت على نفس منهجيت
 
 ها السابقة. و مل يتغري امل

جنمت عنه، من تفكيك فصائل واخلسارة الكبرية اليت  احلاصل الثورة هبذا االقتتال تقلص تقدم مراقبال ينكر و 
القاعدة لفصائل حتمل هوية الثوري حتت مسمى اجليش احلر، والسيطرة على مستودعات سالحه، األمر الذي 

ا دفع العديد منهم إللقاء سالحه واعتزال الثورة، وبعضهم انعكس نفسيا  بصورة سلبية على املقاتلني الثوريني، مم
 سافر إىل تركيا، والثورة ال تزال إىل اتريخ اليوم على صفيح االقتتال الداخلي الساخن بسبب األدجلات. 

دخلت ، فجديدة معادية للثورة إعالن جبهة مبثابةكان ظهور األدجلة االنفصالية الكردية اجلانب اآلخر  وعلى 
ائلها يف اقتتال وحرب ما تزال قائمة إىل اآلن، وكل هذه اجلهود الذي تصرفها الثورة يف التصدي لعدوان مع فص

 النظام بشكل ال يقل عن مساعدة امليليشيات اليت جاءت للقتال معه. توساعد ،من قوهتا تاألدجلات أضعف  

*** 

 

 ما هو احلل؟

ا زالت الساحة غنية ابملكوانت اليت ميكن أن ومإن استخالص احلل سهل من خالل فهم العرض السابق، 
ر هلا أن جتتمع لشكلت سفينة لنجاة الثورة تصل هبا إىل بر د   ولكنها أعواد مبعثرة هنا وهناك، ولو ق  حتقق احلل، 

 ،لتفا  هذه العثرات من طريقها، ولوجدت الشعب حوهلا م   ألزالتو ، مهلكةاألمان وتنقذها من أمواج األدجلة ال  
 :كالتايل  مس اليت تذيب كرة اجلليد لألدجلة، وخطوات احلل هيولكانت الشوملشروعها حاضنا  

تشكيل كيان ثوري واحد جيتمع فيه العسكريون والسياسيون واملفكرون والشخصيات الشرعية،  -1
 ويتبادلون األدوار وفق خطة مدروسة تطبق املشروع الثوري املتفق عليه.

سوراي ة الثورة احلقيقة، يهدف إىل إسقاط نظام الظلم واالستبداد وبناء تبين مشروع ثوري ميثل هوي -2
 لقانون، واحلفاظ على الثقافة العربية اإلسالمية لسوراي.دولة العدل واحلرية والعلم وا

بناء شبكة عالقات قوية مع دول اجلوار خاصة وابقي الدول قائمة على االحرتام املتبادل وحتقيق  -3
 للثورة مبا يعزز وجودها ويظهر سيادهتا واستقالهلا.املصاحل املشروعة 



 

االلتفاف حول احلاضنة الشعبية والذوابن فيها حبيث تكون آالمها وآماهلا ظاهرة وواضحة يف أدبيات  -4
 .وسلوكيات هذا الكيان، واحلذر من أي سياسة تفصل الكيان عن حاضنته الشعبية

** 

 خماوف حمتملة : 

ل مشروع الثورة و هويته ممثلة إبسقاط الظلم واالستبداد والفساد ممثال  ابلنظام، يرى البعض أن الدعوة حلمقد 
أهنا دعوة لتضافر اجلهود يف مرحلة اهلدم، وتتغافل  عن مرحلة البناء اليت قد خيتلف فيها اهلادمون، ورمبا يقتتلون، 

 كون ابلتايل: ورمبا تكون دعوة ملمارسة التقية يف مرحلة اهلدم، والرد على هذا املنظور ي

أفال جديد، هب أن األمر كذلك وأن اهلادمني خمتلفون يف مشاريعهم وقد يتحول بعضها إىل مستبد وظامل  -1
اخلطر املظنون مبحاربة الظلم واخلطر احملقق واليقني عن مكوانت الثورة شغل تنأن العقل واحلكمة  يكون من

  املوهوم؟

؟  كوهتا ومساندة غري مباشرة للنظامإضعاف لشمكوانت الثورة أبوهام بعضها وظنوهنا هو نشغال أوليس ا 
 ؟!ا بعضا ويبقى النظامبعضهفين ومؤداه أن ت

كوت وتوفري هذه الدماء واخلراب الس ؟ كان يسع ن األصلوإذا كان األمر كذلك فلماذا الثورة على النظام م 
ن يقف قادر على حتقيق مشروعه وحماربة النظام وم أبنه ادعىومن  فيها، على بعض العافية اليت كانت وتبقى

، فزعمه غري منطقي، ورؤيته خاطئة، وال ينظر جبدية لظروف الواقع ومعطياته أمام مشروعه يف الوقت ذاته
 وقيوده، وقوانني الربح واخلسارة، والقوة والضعف.  

لن حيدث إال عند من يصر على محل مشروع إن االقتتال واالصطدام الذي سيحصل بعد سقوط النظام  -2
ال يراعي سنن هللا الكونية والشرعية يف التحرك، ويرى يف نفسه صخرة تتحطم عليها قوى العامل أمجع، ويف 

 بتحقيقه هبذه الصورة، بل وهنته عنه. الشريعة يدته ضماان  لنصر مل أتمرعق

ا من فهم السنن الكونية والشرعية، وراعى األبعاد منغولية فكرية سيئة، أم عتربتالسياسة من هؤالء إن هذه 
اإلقليمية والدولية، والتوازانت والعالقات الدولية، ودرس طبيعة جمتمع وشعبه وثقافته، فبإمكانه أن يصيغ 
مشروعا  يستنقذ جمتمعه من الفساد واجلهل واملرض والفقر والظلم، وهذا هو مخاسي تدمري األمم وتفكيك 

 اجملتمعات. 



 

مل على إزالتها يعد من أهم مقاصد الشريعة، وحيقق الكثري من مسائل األحكام اليت يسمح هبا الظرف والع
 متدرجا  من املمكن حنو املأمول.

يسعى ليثبت  ، أنيف صراع القوى واملشاريع -بغض النظر عن مشروعه – إن العقالنية  تفرض على العاقل
 واضعا  املمكن من مشروعه، وأما من أراد حتقيق مشروعه كله بلبه وقشره،  يتيحهما وحتقيق وجوده وحياته 

وال يعد  األخدود قبلة له، فيشكر على تضحيته وموته يف سبيل مشروعه، لكن ال يستحق أن يتصدر األمة
 ة مجاعته ال ملوهتا،يسعى حليا ألن القائد يفرتض أن مجاعة،ويقود   يستحق أن يتصدر بل وال ،اممثال  هل

 نطق األخاديد واملوت حرقا  فيها. هالكها مبال وللتمكني هلا ابملمكن واملتاح، 

 : خامتة

ولقد أثبتت ، جاحات، وثورات النخب قل ما جنحتعلى مر التاريخ كانت الثورات الشعبية هي من حتصد الن
الثورة السورية بطوالت كبرية وحققت جناحات مفاجئة عندما كانت شعبية البنية، ثورية اهلوية، ومل تنحرف عن 

 بوصلتها أو يلحق هبا الضرر إال عندما دخلتها اإليديولوجيات املخالفة للثورة بل واملعارضة هلا أحياان . 

*** 

 توصيات: 

ال األمل كبريا  بنجاحها ووصوهلا هلدفها، ولكن ال بد لبلوغ ذلك، من مازال يف عمر الثورة بقية، وما يز 
التخلص من آاثر السياسيات السلبية اليت مرت هبا الثورة وأمهها األدجلة، والعمل على قدر املسؤولية واحلاجة 

 اليت تناسب الظرف الزماين للثورة.

لها، ألهنا صارت عبئا  ثقيال  على الثورة ومنذ ولعل ما حيقق ما تقدم ذكره هو حل الفصائل العسكرية نفسها ك
فرتة ليست ابلقليلة، وتشكيل جملس أو كيان ثوري ميثل حكومة موازية ومقابلة حلكومة النظام، تقوم بتسيري 
املناطق احملررة ومتابعة قتال النظام، وببناء عالقات خارجية، خبطة وسياسة ومنهجية حتافظ على مبادئ الثورة 

 اعي سنن هللا الكونية والشرعية وأتخذ ابألسباب لبناء سوراي احلديثة، سوراي احلرية والعدالة.وهويتها وتر 

 

 د. أمين حممد هاروش


