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بما يشبه القانون الصارم ،وقعت االنشقاقات عن النظام السوري بتناسب طردي مع زجه الجيش ،والدولة كلها ،في مواجهةة
السةةوريين الئةةا.رينم كلمةةا لوسةةع النظةةام فةةي ةمتلةةه ال ربيةةة لسةةبب ثلةةي فةةي انشةةقاقات ككئةةر فةةي م سسةةالهم وب ع ة ل وينةةه
المتعصب ،ال يستطيع إال التوسع في ةربه ،معوال عليها إعادة إخضاع المجتمع السوري الئةا.ر ،ومةت مت ةتةل اليةوم ةرم
انشقاقات ال لتوقفم

وقائع االنشقاق
كولةةل االنشةةقاقات ةصةةلت
بةةةةين العسةةةة ريينم انشةةةة
المقةةةدم ةسةةةين الهرمةةةو
عةةن النظةةام فةةي ة يةةران
لةةةةةةةةوا

 1122وشةةةةةةةة

الضباط األةةرار  ،وبعةد
بأق من شهر انش العقيةد
ريةةةةاس األسةةةةعد وشةةةةة
الجةيش ال ةر الةغي ةةدا
المظلة العريضةة للمقاومةة
المسل ة في البلدم وبعدهما
لةةةةةةف لتوقةةةةةةةف االنشةةةةةةةقاقات

من اليمين ،العميد مناف طالس ،وعبد اللطيف الدباغ ،ورياض حجاب ،ونواف الفارس

العس رية في مختلف مناط البلد ،ومن مختلف الرلب ،بما فيهةا عمةدا وكلويةةم ومةن كشةهر المنشةقين العميةد منةا
الضابط في ال ر

طةت

الجمهوري ،ابن وزير الدفاع السةاب  ،وقةد كةان وكسةرله مقةربين مةن األسةرة األسةديةم وقبة كيةام انشة

اللوا م مد فار  ،هو را.د ال ضا السوري الوةيد بعد كن ةل في مركبة روسية عةام 2891م ويقةدر اليةوم عةدد الضةباط
المنشقين بالمئات ،بينهف في لركيا فوق ما.ة عميدم ل ن كق من نص هف يشاركون في القتالم
وفي شهر ك سطس /آب الجاري كعلن عن انشقاق العقيد يعرب الشرع الغي كان ر.يسا ل رع المعلومات التابع لجهاز األمن
السياسيم وكان المساعد آفاق كةمد من جهاز المخابرات الجوية كعلن انشقاقه في شهر نوفمبر /لشرين الئاني 1122م
انقضت شهور طوال قب كن لظهر انشقاقات فةي فة و
ال ار

دبلوماسةيي النظةامم ف ةي شةهور يوليةو لمةوز  1121انشة نةوا

س ير النظام السوري في بغدادم ولبعته ر.يسة البعئة السورية في قبرص والس ير في بيلوروسيا والقا.ف باألعمال في

بريطانيا ،ودبلوماسي في الس ارة في عمانم وفي مار  /آثار  1121انش عبد ةسام الدين مساعد وزيةر الةن ط السةوريم
ل ن كهف مس ول ة ومي ينش هو بت ريب ر.يس الوزرا السوري رياس ةجةاب الةغي كةان انقضةل بال ةاد شةهران علةل
لعيينه علل رك

ال ومة ،في خطوة كراد لها بشار األسد كن لبدو إفتةيةم وكان إعتميون كعلنوا انشةقاقهف علةل النظةام،

وخرج جميعهف من البلدم
ومن مجلس الشعب الغي انتخب قب ثتثة شهور فقط في خطوة كريد لها كيضا كن ل ون إفتةية انشة العضةوان إخةتص
بدوي وعلي البشم
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خصائص االنشقاقات
لتنشقاقات عن النظام السوري خصا.ص ممي ة ،ي يد اإلطتل عليها في قول شي عن آثارها الم تملة علل النظامم
كولل هغ الخصا.ص كن االنشقاقات لصيب الدولة وليس النظام  ،لصيب الم سسات العامة ولةيس األجهة ة الخافةة كو
الدولة الخ ية م لأثر باالنشقاقات ك من الجيش والجهاز الدبلوماسي وال ومة والجهاز التشريعي واإلعةتم ،ولةيس النةواة
الصلبة للنظام ،كو عمود ال قري السياسي األمنيم ما يمي النظام األسدي طوال عقود هو كنه ال يستدل علل مراكة السةلطة
ال علية من مرالب الدولة الظاهرةم هغ األخيةرة مجةرد واجهةة لسةلطة فعليةة لعتمةد عمومةا علةل القرابةة والئقةة ،ولةيس علةل
ال ا ة واألهليات ال عليةم وما ثكرناها عن انشقاق العقيد يعرب الشرع والمسةاعد آفةاق كةمةد عةن كجهة ة كمنيةة ال يغيةر مةن
األمر شيئام
ولتمئ الخافية الئانية في الطابع يةر الجمعةي لتنشةقاقاتم انشة كفةراد كو مجموعةات فةغيرةم ومةع كن عةدد االنشةقاقات
كبير ،ل ن لف ي دث انشقاق جماعي ل رقة عس رية كو للوا  ،كو ةتل ل تيبة بأكملهام وفي جغر ثلي الت وين األمنةي الطةا .ي
لوةدات الجيش السوري؛ إثا كان قا.د إةدى الوةدات من طا .ة ،فإن نا.به من طا .ة ثانية ،ومس ول األمن فةي الوةةدة مةن
طا .ة ثالئةم وهغا يبقي مستوى الئقة علل مستوى الوةدات ك

متدنيا ،ب يث يتعغر كن لتصر

علل قلب رج واةدم

ومئ ثلي ينطب علل الس ارات التي لوفف عادة بأنها فروع كمنية لمراقبة السةوريين فةي بلةدان اال تةراب ،ولةيس للةدفاع
عن مصالح السوريين المغتربينم
ا لخافية الئالئة نستدل عليها من كنه لةف يعلةن عةن انشةقاق كيةة شخصةية مهمةة عسة رية كو مدنيةة عةن النظةام قبة كن يجةري
لأمين كسرله ،وهغا ألن من عوا.د النظام السوري كن ينتقف من األبنا باآلبا واإلخوة ،وهو ما يعرفه كمئال عبد ال لةيف خةدام
ومنا

طت

ورياس ةجاب جيدا ،لغلي لف يعلن كي منهف انشقاقه قب كن ي من جميع كفةراد كسةرلهم والخافةية هةغ لتمئة

في كن الخروج من النظام ير مم ن فعت دون الخروج عليةه ،والخةروج عليةه يقتضةي الخةروج مةن البلةد كةي ينجةو المةر
بن سه ،وإال فمواجهة النظام بالقوة علل ما ي ع بعض العس ريين المنشقينم
والشي التفت كنه ال ي اد ي ون هناك منشقون ظلوا في البلد من ير الم اربينم لةف يختةر كةةد ،وال ةتةل مةن اإلعتميةين،
الجمع بين المشاركة في الئورة وةياة التواري داخ البلدم ك من انشقوا ،عدا عس ريين (ليس كلهف) ،الجهةوا إلةل لركيةا كو
قطةةر كو كوربةةام وكب ة ل بعضةةهف يط ة عل ة ل السةةوريين مةةن وسةةا .إعةةتم عربيةةةم وةتةةل اليةةوم لةةف يعةةد كةةةد مةةن المنشةةقين
للمشاركة في الئورة من الداخ م
ومن هنا خافةية رابعةة لتنشةقاقات لتمئة فةي طابعهةا اإلعتمةيم يبةدو كن القةانون هنةا هةو كن االنشةقاق الةغي ال يبةث علةل
وسا .اإلعتم المر.ية لف ي دثم وإثا كان م هوما وبروريا كن لعلن جميع االنشقاقات لما إلعتنها من م عول معنوي فإنةه
يبدو كن كثر بعضها ينتهي بعد إعتنها مباشرةم
إلةةل ثلةةي لت ةةاوت االنشةةقاقات فةةي دوافعهةةا وفةةي مة ل المنشةةقينم لةةيس وابة ا دومةةا إن كةةان سةةبب االنشةةقاق وطنيةةا وإنسةةانيا
ف سبم يدين جميع المنشقين فةي بيانةالهف النظةام ،ويعطةون االنطبةاع بةأنهف انشةقوا بتةأثر دوافةع بةميرية ووطنيةةم ل ةن هة
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ي تم كن هناك لرليبات سياسية ير معلومة ورا بعض االنشقاقات؟ هغا وارد ،وإن كان ال صول علل معلومةات موثوقةة
في هغا الشأن متعغرا اليومم
وعلل ك ةال يمي عموم السةوريين بةين منشةقين ومنشةقينم يتةوالر اليةوم ال ةتم علةل منشةقين خمةس نجةوم علةل ةرار
منا

طت

الغي لف يعلن انشقاقه إال بعد كيام من استقرار في باريسم وكان واب ا من بيان انشقاقه كنه ي كي ن سه رجت

للمرةلة ،وكن في انتقاد متطرفين هنا وهناك ،من جهة النظام ومن جهة الئورة ،ما يشبه لقةديف كوراق اعتمةاد لجهةات دوليةة
مام ه هغا رج انش لدوافع م ض كختقية ووطنية؟ هغا كمر ال يسه لصديقهم
يسخر ثا.رون سوريون كيضا من استقرار كئير من المنشقين العس ريين فةي لركيةا ،ويتسةا لون إن كةان الجماعةة يعت مةون
القيام بئورة في لركيا!

آثار االنشقاقات
باالستناد إلل ما سب قو له عن كن االنشقاقات لصيب الدولة وليس النظام  ،فإنه من ير المتوقع كن ي ون لها كثر ةاسةف
وقريب لها علل مصير النظامم الواقع كنه يبدو كن نواة النظام الداخلية لنغل علل ن سها ولتصلب بتأثير االنشقاقات األخيرة،
ولعلها لعرس ككئر وككئر ن وعا انت اريا لف ي ةن ريبةا عليهةا فةي كي وقةتم واليةوم يبةدو كن هةغا النة وع االنت ةاري يشةتد
بقدر ما يرلد النظام إلل نواله السياسية األمنيةم يم ن لصور وبع يتعرى فيه النظام بال ام عن هغ النواة ،ويشتغ ةينهةا
كقوة عميا لقت دون لميي م هو ليس بعيدا اليوم عن ثليم وية دادا هةغا االةتمةال قةوة ب عة مةا يتلقةا النظةام ،كي هةغ النةواة
السياسية األمنية ،والطا .ية كساسا ،من دعف إيران وة ب هللا وروسيام عتقات إيران وةة ب هللا ل ديةدا م صةورة بالنظةام
وةد  ،فيما ل اد ل ون مقطوعة بالدولةم ومن شأن دعف ةل ا النظةام لةه علةل المةدى المنظةور كن يبقةي النظةام ةيةا ،ةتةل
وإن مالت الدولة م
ل ن ال ريب كن االنشقاقات مئلةت فة عات معنويةة وإعتميةة قويةة علةل وجةه النظةام ،وكمةدت الئةا.رين بالع يمةة والت ةا ل،
ونشرت شعورا قويا بالتشا م في كوساط الموالين لهم
ل ن هنا كيضا من الم يةد التميية بةين مسةتويين مةن كهة الةوال م هنةاك وال للنظةام ال يبلة ةةد التمةاهي كو االلت ةام بةهم هةغا
يتخلخ ككئر وككئرم لسببت االنشةقاقات ،ولقةدم الئةورة عمومةا ،فةي ظهةور مةا يشةبه سياسةة النةأي بةالن س فةي هةغ األوسةاط
الموالية ،وثلي ل ت لأثير خشيتها من كن ل سب علل نظام ساقط من جهة ،ون ورها من الئورة وخوفها منها من جهة ثانيةةم
ل ن ه ناك مواالة ملت مة كو متماهية بالنظام ،وليس بالدولةم وهغ ال لة ثر االنشةقاقات علةل وال.هةا ،بة لعلهةا لة داد الت امةا
بالنظةةام ورهنةةا لمصةةيرها بمصةةير م م ةةددات ل ةةاوت مرالةةب الةةوال ليسةةت منقطعةةة الصةةلة بالتمةةاي ات الطا .يةةة القا.مةةة فةةي
المجتمع السةوري ،وقةد لنشةطت كئيةرا كثنةا الئةورة كمةا لتنشةط كة مةرة يهتة فيهةا الترليةب السياسةي القةا.ف ويبةدو عربةة
للسقوطم
هغا ي تح ظاهرة االنشقاقات علل لشققات مرش ة لم يد من العم في البنية االجتماعية السورية ،وربما في ال يةان الةوطني
ثالهم ليس الترابط بةين االنشةقاق والتشةق مباشةرام الواقةع كنهمةا مترلبةان علةل شةي مختلةف عنهمةا معةا ،التعةاطي ال ربةي
للنظام مع الئورة ،ودون انضباط كيضا بال د األدنل من قوانين ال ربم وليس من الم تم لاليةا كن لنتهةي ظةاهرة االنشةقاق
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التةةي لصةةيب الدولةةة كم سسةةة ة ةةف ولهديةةد التشةةق الةةغي يصةةيب الدولةةة ك يةةان وطنةةي إال بانتهةةا كفةةلهما المشةةترك نظةةام
ال رب األهلية القا.ف في سورية منغ نصف قرنم

انتهل
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