
 

 وحدة اإلعالم في مركز مقاربات للتنمية السياسية 

 

 ة السوريةحول أخر المستجدات على الساح  حافظ  حساملدكتورمع ا  مقابلة
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كيف تقيمون اليوم دور االئتالف وكل مؤسسات الثورة من حيث تعبيرها عن أهداف 

الثورة وتطلعات شعبنا السوري في التغيير السياسي وهل هل تحقق شرعية التمثيل من 

 .السوريةحيث التزام األهداف الكبرى للثورة 

 

ضرورة ثورية وسياسية بمعنى ضرورة لجمع  2102االئتالف عند تشكيله عام كان  -

قوى الثورة والمعارضة بعد توسع المشاركة الشعبية وظهور الفصائل العسكرية والتي 

لم يتمكن المجلس الوطني من استيعابها، وفي بداياته كان الى حد كبير محققاً لتطلعات 

ولكن ككثير من األجسام السياسية وبخاصة  وآمال جماهير قوى الثورة والمعارضة.

االئتالفية منها أصابه الوهن العام مع مرور الوقت وبخاصة لعدم قدرته على تحقيق شيئاً 

من األهداف الملموسة للثورة أو إدارة الصراع بصورة مناسبة. وكان من الممكن 

ن الترفع عالتغاضي عن ضعف األداء لو اقترن عمل االئتالف بالجدية والشفافية و

الممارسات الحزبية الضيقة، ولكن لألسف غرق االئتالف في مشاكله الداخلية وصدر 

صورة مشوهة عن ممارسة العمل السياسي بعيداً عن الديمقراطية والتجدد. ونتيجة لذلك 

لم يتمكن هذا الجسم المصاب بكل تلك األمراض من نيل شرعية التمثيل باألداء السياسي 

 حتفاظ بدور  كحار  للثورة وأهدافها فهما كل ال يتجزأ.ولم يتمكن من اال
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ين ب الممثلة للثورةفي اآلونة األخيرة ظهرت دعوات كثيرة إلعادة النظر في المؤسسات 

وبين من يدعو إلى  والشرعية،داع إلى إسقاط هذه المؤسسات واعتبارها فاقدة للفاعلية 

وإعادة النظر في تمثيلها الشعبي ودورها وخطابها السياسي ، وبين من يدعو  إصالحها

 . إلى بناء ممثلية جديدة فما هو رأيكم 

 

من حيث المبدأ اإلصالح هو األفضل دائماً وبخاصة في ضوء صعوبات الوصول الى  -

 الترقيعي والتجميلي أسوأ بديل مناسب يحظى بالشرعية، ولكن بذات الوقت اإلصالح

بكثير من الالاصالح. واذا كنا واقعيين وصادقين مع أنفسنا فيجب االعتراف بعدم قابلية 

االئتالف لإلصالح ألسباب عديدة منها نظامه الداخلية الهش ومنه إصرار البعض على 

وحتى  2102 2102 -التمسك بإدارة االئتالف وهي ذات المجموعة تقريباً منذ عام  

اآلن. واألهم من ذلك كله هو تالشي الثقة باالئتالف كمؤسسة وبأشخاصه من قبل 

جمهور الثورة والمعارضة. وطبعاً النعدام الثقة أسباب وجيهة ال يمكن مواجهتها 

بالخطابات أو المواد اإلعالمية. لذلك أرى أن يتم العمل بالتوازي على خطي محاولة 

يد على أسس صحيحة قادر أن يمثل طموحات اإلصالح الجدي من جهة وبناء جسم جد

وأفكار الثورة وعلى نقل تلك الطموحات وترجمتها في الواقع السياسي المعقد على أال 

يكون الهدف من هذه الجهود الدخول في معترك المنافسة الشخصية التي أسهمت 

 باالطاحة بثقة الجمهور باالئتالف.



 السياسيةوحدة اإلعالم في مركز مقاربات للتنمية  

 

2 

والنظام يجهز لعملية انتخابية غالباً ستفضي  2120كما تعلمون فإننا مقبلون على عام 

إلى استمرار حكم رأس النظام بشار األسد، ومن فترة أصدر البيان قرار بإنشاء هيئة 

فكيف برأيكم يمكن مواجهة هذا االستحقاق من قبل  الكثيرين،انتخابية تمت مواجهتها من 

  .والمعارضةقوى الثورة 

 

كانت تلك لحظة فارقة فعالً ، اذ حرضت تلك الخطوة غير المفهومة على حراك ثوري  -

عارم وهام جداً لمواجهة االنزياحات المستمرة من قبل األجسام السياسية التي تدعي 

تحركات جماهيرية عامة تحمل الرفض ألي  تمثيل قوى الثورة والمعارضة. شهدنا

مخططات علنية أو سرية قد تصب في مصلحة النظام أو تحمل ولو شيئاً من التنازل عن 

آمال وطموحات الثورة السورية. وربما من أهم ما يميز هذ  الجهود هو سوريتها 

ت منذ وق واستقالليتها وأنها استطاعت إيجاد ديناميات ومحركات ذاتية داخلية ألول مرة

هذا الحراك لكن في  بعيد. كان قرار انشاء مفوضية االنتخابات الشرارة التي أطلقت

الحقيقة هو نتيجة تجاوزات وأخطاء وخيبات األمل التي ما انفكت تتراكم في أداء 

 األجسام الحالية وعلى رأسها االئتالف.
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 رية وكتبت حضرتكم مع الدكتورالحديث في اآلونة األخيرة عن مسار اللجنة الدستوكثر 

عبد الحميد العواك مقاال انتقدتم أداء اللجنة الدستورية ووثيقة المبادئ التي صدرت عنها 

 . ونسفتم شرعيتها فما هو البديل لديكم عن المسار الدولي للحل السياسي

 

أهم ما في األمر أن نعرف بأن اللجنة الدستورية ليست جزًء من المسار السياسي...  -

هي خارجه تماماً فمن حيث المرجعية هي منتج لمؤتمر سوتشي ومن حيث المكان 

والربط مع العملية السياسة المركزية هي بالتأكيد ليست مدخالً لها وال تشكل حتى توطئة 

 2202في العودة للعملية السياسة التي أنتجها القرار  للعملية المركزية... لذلك الحل

منحها جدوالً زمنيا وتراتبية واضحة في التفاوض وعند  2222والتي أعاد القرار 

 التنفيذ... 
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بالعودة إلى الوضع الداخلي فكما تعلمون فإن سوريا اليوم باتت تقع تحت ثالث مناطق 

فهل ترون هناك تهديد حقيقي لوحدة األراضي  مهددة،وباتت وحدة سوريا  نفوذ،

 . السورية 

 

نعم يوجد تهديد جدي لوحدة األراضي السورية.. بما يكون التقسيم من خالل تكريس  -

ق النفوذ لسنوات قادمة... ويعود ذلك الخطر الى وجود قوى الواقع العفعلي لمناط

انفصالية ذات أجندات ايديلوجية من جهة وبسبب صراع النفوذ اإلقليمي والدولي على 

مناطق بعينها في سورية مع وجود قوات متعددة وضعف النظام المركزي وفقدانه 

أرى أن أي تهاون من قبل  للمناعة السيادية الحقيقية وفقدان الثقة به من جهة أخرى...

قوى الثورة والمعارضة في تناول هذا األمر سواء في الخطاب الداخلي أو في المقاربات 

 الدولية للحل سيصعد من الخطر وسيسهم في التقسيم الواقعي...
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ائفية طأخذ الصراع في سوريا بعداً طائفياً واثنيا وبدأنا نسمع خطابات  تعلمون فقدكما 

فهل ترون أن العقد االجتماعي والوطني في سوريا بات متصدعاً وبتنا بحاجة  وعرقية،

 .لبناء عقد اجتماعي ووطني جديد يرأب هذا الصدع ويعيد لسوريا وجهه الحقيقي 

 

نظرية العقد االجتماعي العصرنهضوية عند  بداية أود القول بأني ال أحبذ استعمال -

الحديث المجتمع السوري... فأساس العقد االجتماعي المفترض هو العالقة بين الحاكم 

والمحكوم وقد تجاوز الفقه الدستوري والقانوني وعمق التمازج االجتماعي الحضاري 

 هذا النمط من االفتراضات...

أن التماسك االجتماعي واللحمة المجتمعية في وفي العودة الى السؤال... أنا  ال أرى 

سورية تتصدع بعد... أعتقد بأنها أقوى من ذلك نتيجة مئات وآالف السنين من العيش 

المشترك والتمازج الحضاري العميق.... ولكن هذا ال يعني المناعة المطلقة فال بد من 

 بد من اصيلها.... كما التعزيز الخطاب المتصالح مع الذات الجمعية السورية بكليتها وبتف

تعزيز مواجهة المخاوف والهواجس الحقيقية التي تحملها مكونات المجتمع السوري 

جميعها دون انتقائية ودون استفزاز أو ابتزاز أو استقواء بالخارج أو بالنظام وبذات 

الوقت يجب التعامل مع تلك المخاوف بشجاعة وإصرار على التالقي والحلول ضمن 

 لبيت السوري الواحد.مشتركات ا
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كما تعلمون فبعد أيام ستغادر إدارة الرئيس الجمهوري ترمب لبيت األبيض وستحل 

تقيمون سياسة إدارة ترمب في الملف  بايدن فكيفإدارة الرئيس الديمقراطي جون 

  .السوريمن إدارة الرئيس بايدن بالنسبة للملف  وماذا تتوقعونالسوري 

 

لم تعتبر إدارة الرئيس ترمب الملف السوري ملفاً هاماً ولم ترى أن الجانب اإلنساني  -

فيه جديراً بالتدخل المباشر... ولكن لألسف هي ذات المقاربة التي انتهجتها إدارة الرئيس 

أوباما وإن ألسباب مختلفة... الرئيس رأى أن النظام السوري سيء ولكن تغييره قد يأتي 

وإلسرائيل اذ أن نظام األسد نظام مجرب ولين وال يشكل تهديداً حقيقياً مصاعب لمنطقة 

ال للمصالح األمريكية وال اإلسرائيلية على المدى الطويل مقابل المجهول الذي قد يتمكن 

من حكم سورية ... الرئيس ترمب قارب الملف السوري من وجهة نظر رجل األعمال 

م يجد ما يربحه فعالً على المدى القصير من ومقاربة الربح والخسارة المباشرة... ل

االسهام في إزاحة النظام األسدي... أما إدارة بايدن فقد يكون الوضع مختلفاً قليالً.., لدى 

الرئيس بايدن النظرة األوسع للصراع وبخاصة أنه أخطار االدارتين السابقتين 

لواليات المتحدة لسمعة ا –كل من جهته  –واضحتين له لجهة األذى التي جلبتاها 

األمريكية من جهة وألن األدوات المتاحة له للعمل اليوم أدوات متنوعة منها تراكم آثار 

قانون قيصر ومنها إعادة التفاوض مع اإليرانيين على الملف النووي ومنها وجود 

 القوات األمريكية....
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ضرتكم السياسة الروسية في سوريا التي تحاول فرض الحل العسكري تراقبون ح

وتفكيك الحل السياسي وقد قامت في هذا السياق بخلق مسار استانا العسكري ثم مسار 

سوتشي الذي تمخض عنه مسار اللجنة الدستورية وبالشهر الماضي كان هناك مؤتمر 

 سي في سويا وهل يمكن للمعارضةلعودة الالجئين في دمشق، فما هو تقييمكم للدور الرو

 . إيجاد مقاربة حل وتفاهم مع روسيا

 

ال يوجد جديد في المقاربة الروسية فقد كانت وما زالت تعول على استثمار سياسية  -

استراتيجي طويل األمد في سورية... من يضمن لها هذا االستثمار هو النظام الحالي.... 

تغييره وانما في استقراره وتقويته وتحسين أداؤه... بشكله الحالي.... فال مصلحة لها في 

هذا اآلن ولكن سيكون لها مقاربات أخرى بدافع تحسين وتجديد آفاق الوجود الروسي في 

المنطقة وبخاصة من الجانب االقتصادي .. لذلك استقرار منظومة الحكم في سوري على 

سية وهذا ما نرى إشارات روالمدى الطويل قد تقتضي تغييرات بنيوية للنظام في سورية 

عليه منذ اآلن... ولذلك ال يبد من استمرار االنخراط بالتفاعل السياسي مع الجانب 

الروسي دون انقطاع ودون تفريط بثوابت الثورة ودون تعويل على تغيير قريب 

 بالضرورة..
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نيا إسرائيلياً على األرضي السورية وباتت سوريا مرتعاً اليوم نشهد صراعاً إيرا 

للميليشيات اإليرانية الطائفية التي تسرح في سوريا، فما هو تقييمكم للتعامل العربي 

والغربي مع الوجود اإليراني في سوريا وهل يمكن أن نشهد ضغوطاً على إيران 

 . للخروج من سوريا

 

قد بدأ مبكراً ولم يتم العامل معه بجدية وال حزم  كما نعرف الوجود اإليراني في سوري -

حتى اآلن ... ما زالت عصابات حزب الله تحتل أجزاء من سورية وتتواجد الميليشيات 

اإليرانية في مناطق عديدة من حلب في الشمال الى أقصى الجنوب السوري... وفي 

 ني هو الموقف الروسيالحقيقة أحد أسباب التراخي الدولي في التعاطي مع الوجود اإليرا

الذي يحتاج القوى البشرية اإليرانية في سورية وكذلك الموقف العربي الضعيف دوماً 

في الملف السوري وأخيراً الموقف األمريكي المتردد من هذا الملف.... فمثالً لم تكن 

تعطي أي أهمية أو الية جيدة إلجبار  0+  6المفاوضات النووية مع إيران.... مفاوضات 

يران على تقليص نفوذها وبخاصة الخروج من سورية رغم ما لذلك من أهمية ا

 استراتيجية كبرى للغرب وللواليات المتحدة األمريكية.
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في نهاية هذا اللقاء نريد أن نعرف رأيكم في تقييم مسار الحل السياسي في سوريا هل 

صرون وإيران ويتعتقدون أنه ثمة حل سياسي في الوقت الذي يتعنت فيه النظام وروسيا 

 ...على الحل العسكري 

 

 الحل السياسي ممكن لكن يحتاج الى تغيير كثير من قواعد اللعبة ومن قواعد االشتباك -

السياسي فيما يخص الملف السوري اقليمياً ودولياً ... واألهم يحتاج الى تغييرات جذرية 

 من قبلنا نحن قوى الثورة والمعارضة ...


