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	ملخص حلقة نقاش

 لیان الضاني

 10خمیس الواقع فیھ نھار العنوان "سوریا: مآالت ثورة" بنظم معھد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة حلقة نقاش 
 المعتقالن سابقاً لدى النظام السوري السوریان ناالناشطفیھا  تحدثو حلقة الصحفي جاد یتیمالأدار  .2016تشرین الثاني/نوفمبر 

ناشط في قضایا المجتمع المدني الة في باریس ویكمساعد في الجامعة األمیرالستاذ األزیاد ماجد، و ،یانجیمي شاھنو عاصم حمشو
 . ودول عربیة أخرى نفي لبنا

على لم یكن لدینا في سوریا أي مجال للعمل " قائالً: 2000عام الفي بدایة في سوریا عن المجتمع المدني  كالمھحمشو  استھل
مع انتقال النظام من حكم األب حافظ األسد إلى حكم اإلبن بشار األسد، قام و ،2000فمنذ بدایة سنة  .الثقافي أوجتماعي الصعید اال

ھذه التعدیالت، تم توقیف  ضمن ر شدید تحت ما سماه بربیع دمشق. ومنذاإلبن ببعض التعدیالت اإلصالحیة في عدة مجاالت بح
تلك  أولھا كان ،في ذلك الحین حركات سیاسیةظھور  إلى حمشو راأش". ق السوریةطمتداد المنااكل المنتدیات الثقافیة على 

 على عدة أصعدة برزالمجتمع المدني السوري وحراكھ الذي  من جزءاً  مثَّلت، 2003األمیركي للعراق عام  لغزول المناھضة
كل ھذه التحركات كانت خاضعة لرقابة أمنیة شدیدة من النظام الذي عمل على قمع أي تحرك  نَّ أ أوضحوجتماعیة وثقافیة وبیئیة. ا

مع ظھور وسائل التواصل  انتشاراً  اددزاقد الحراك المدني السوري  أنَّ حمشو إلى أشار كما ال یرضیھ بالعنف الوحشي. 
ن ثقافة حقوق اإلنسان حول العالم. وبالرغم من مع حراك ع 2010كان قد بدأ في  2011عام  حدثالتحرك الذي ، وأنَّ جتماعياال

بتاتاً.  اما یحصل في العالم العربي ال یمكن أن یحصل في سوری أنَّ بشار األسد اعتبر  الحین، كللتعبیر عن الرأي في ذامحاوالت 
وسائل  ترددت على مسامعھم منشعارات  ارسالمد جدرانعلى  االذین كتبو على أطفال درعا الُممارس العنف إنَّ   ،ومشحبحسب و

 .ةالسوریإلى كل المدن وصلت التي  الثورةشرارة  ھو ،اإلعالم

المنطقة الصحراویة المغلقة والزراعیة ن ع اسكان الرقة خرجو نَّ أ مشیراً إلىتحركات مدینة الرقة، فتطرق إلى شاھنیان  أما
وصف ھذا الحراك بالثأر من التھمیش والتضامن مع درعا وباقي المدن الثائرة. وأضاف وجدار الخوف. كاسرین المھملة والمھمشة 

ً أو راضخ اً ثائر كانسواء  ،افي سوری أي موقف یتخذه المواطنأن  ر أو یالحراك طالب بالبدایة بتغی أنَّ  إذقابلھ ضریبة. تللنظام،  ا
ُ  أدىووحشیة النظام  مما فاقم ،لدستورل ذريجتعدیل  ل بضریبة قاسیة مھما كانت أشكالھا. قابَ إلى زیادة وتیرة المطالب التي كانت ت

ً مدینة الرقة، باتت الرقة درع إلى اإلسالمیة شاھنیان أن بعد دخول تنظیم الدولةوضح أو ً بشری ا بید ھذا التنظیم، مما زاد الوضع  ا
 تعقیداً. 

كل عام منذ من فصل الصیف  واعتبروفي سؤال زیاد ماجد عن الثورة بعد خمس سنوات، جاء رده بتقسیم الثورة على مراحل 
كثرة 	ضاقت فرص التظاھر معثم  سلمیة،ثورة ال، بدأت 2011ففي صیف نقطة تحول كبیرة في مسار الحراك.  بدایة الثورة

التسلح من أجل إسقاط النظام أو  ما بینوقعت خیارات التفاوض  بعد ذلك،. ةسیطرة النظام على عدة مناطق رئیسو التاعتقاال
فتبین أن النظام  .السالحمین أتجل أوضات لوجستیة مع دول الخارج من ابالثورة سلمیاً. ولكن خیار التسلح یحتاج إلى مف المتابعة

ً كان سبّاق مناطق الالعدید من  خرجت، 2012في صیف  ھنَّ أماجد شرح ة من الخارج. وذخیرالمین أتفي السیما ضات وافي ھذه المف ا
الوضع مرتبطاً مباشرةً بالدول الخارجیة التي تدعم  اوبدوتیرة القصف على المناطق المعارضة،  تدازداعن سیطرة النظام و



ً ن، یالسالح الكیماوي ضد المدنی م، استعمل النظا2013الطرفین بالمال والذخیرة. وفي صیف  ر المرسوم من حماأل الخط متخطیا
عن النظر المجتمع الدولي  ضغولكن النتیجة كانت بسیطة ب .تمنع استعمال ھذا السالح في الحروب التي دولیةالتفاقیات االقبل 

داعش ھو خر في الثورة آطرف  ظھر، 2014صیف  ھ فيسد سالحھ الكیمیائي بدعم روسي. وأضاف ماجد أنالجریمة وتسلیم األ
مكانیة تعامل النظام مع ھذا إالموصل والرقة، حیث برزت تساؤالت من عدة محللین حول إعالن اإلمارة اإلسالمیة بین تم و

 2015ف ین. وبدأ التدخل الروسي العسكري في صیكان النظام قد خلقھ للتغطیة على جرائمھ الیومیة بحق المدنی وما إذا ،التنظیم
جھات اخط الموإلى  تركیا انضمتف، 2016صیف في أما . سقوط النظام صعَّب مسألةوع العسكریة تعقیداً اضومما زاد األ
 فقھا حتى الیوم. أت المفاوضات السیاسیة الدولیة التي لم یحدد أبدكما  ،معركة حلب وقعتوالعسكریة 

فقد نجح النظام في إثبات محاربتھ  .وجود تطھیر عرقي ومذھبي یقوم بھ النظام في بعض المناطق السوریةوتحدث ماجد عن 
مام الغرب الذي یعاني من عقدة اإلسالموفوبیا، وأكد النظام أن للغرب مصلحة في بقائھ لمحاربة اإلرھاب. وفي سؤال ألداعش 

ھي أول  مصالح الدول التي دعمت الثورة جاب أنَّ أ، كتابھ األخیر) التي یتناولھا( یتیمة السوریة ماجد عن أسباب بقاء الثورة
ظھور موضوع الجھاد وأزمة  ھو ثاني األسبابو .ضد إیران ولیس دعماً للحریاتلكي تقف فدول الخلیج دعمت الثورة  .األسباب
ً  زاد تعقید األزمةومما أبعد الدول األوروبیة عن دعم الثورة.  ،الالجئین لیس بعیداً و .د داعم للثورةحَّ ومعدم وجود فكر عربي  أیضا
عبَّر ماجد عن الوضع  الختام،وفي . الدول الغربیة من الحكم اإلسالمي بعد مشاھدة نتائجھ في تونس ومصر مللاألسباب عن تلك 

 ضبابیاً".  ا تشظي التراب السوري یجعل البحث في مستقبل سوری" :السوري قائالً 

  


