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 مقدمة

في مرحلة الثورة السورية من  ةاألحزاب والتيارات السياسية في سوري :الكتابيعد موضوع هذا 

تتيح للباحثين واملهتمين بالواقع  وضوعاتهذه املاملعاصر، ودراسة  ةفي تاريخ سوري همةاملوضوعات امل

 على نشأتها وتطورها اساطع   اوتلقي ضوء   ،تفهم نشأة هذه األحزاب والتيارات السياسيةسورية السياس ي في 

ا تكشف النقاب و السلمية والعسكرية،  تينأثناء الثورة في كل من املرحل في  ،السياس ي نشاطهاعن أيض 

 الثورة. في ومراحلها

مقدمة الكتاب قراءة سياسية نقدية لواقع التيارات واألحزاب السياسية والسورية، في  نهارقدم حازم  

قومية، إسالمية، )تشكيالت غير وطنية  لتيارات واألحزاب السياسيةاومن أهم ما جاء في تقديمه تصنيفه 

ادوية وشمولية، بالقبائل والعشائر، تشكيالت عقائدية غير سياسية، تشكيالت إر  ةتشكيالت شبيه ،أممية(

 اتشكيالت نخبوية أو شعبوية ضعيفة تنظيمي   ،تشكيالت يغيب فيها الفرد، تشكيالت مولدة للعنف

 ا.وقانوني  

بسؤال رئيس: ما التشكيالت السياسية التي انبثقت  إشكالية الدراسة تهحدد الباحث )العلو( في مقدم

في الثورة السورية؟ وما بناها التنظيمية وتوجهاتها األيديولوجية؟ وما أثرها الحقيقي في سياق امللف 

السوري في املستويات املحلي واإلقليمي والدولي؟ وما فرص استمرارها وبقائها ضمن أّي حّل سياس ّي 

 محتمل، وبعده؟ 

فقد حددها الباحث بالتعرف على مختلف املكونات السياسية املنبثقة خالل  ف الدراسةأهداأما 

إلى فهم املناخات  إضافة ،الثورة السورية، ببناها التنظيمية املختلفة وتوجهاتها األيديولوجية والسياسية

وأسهمت في صوغ  املحلية واإلقليمية والدولية التي حكمت أداَء تلك املكونات، ورسمت خريطة تحالفاتها،

مواقفها السياسية، و استعراض وتحليل التّصورات واملقاربات والرؤى السياسية لتلك املكونات، إزاء أبرز 

 تلك املتعلقة بمرحلة االنتقال السياس ي في سورية، وما 
 
القضايا امللحة والشائكة في امللف السوري، خاصة

، وهيئة الحكم االنتقالية، في مقابل شكل اإلدارة أفرزته من مشكالت على رأسها رحيل األسد أو بقاؤه

ل مشكلة مهمة، دفعت بها بعض املكونات السياسية التي أعلنت فدرالية أحادية الجانب. 
ّ
 املحلية الذي مث

دتولتحقيق أهداف الدراسة  وهي التشكيالت السياسية السورية التي  املستهدفة، عينة الدراسة ُحدَّ

في الداخل السوري والخارج، بصورها التنظيمية الحزبية املختلفة  2011آذار/ مارس  15انبثقت بعد تاريخ 

)حركة، تّيار، حزب، تجّمع، ائتالف، اتحاد، هيئة، منّصة(، واتجاهاتها املتنوعة )قومية، دينية، وطنية(. 

ا مجال تحركها الزمني بين العامين وتصّوراتها ومقارباتها الك  أيض 
ُ
ثيرة لالنتقال السياس ي. وحّددت الدراسة

َول من الثورة السورية.2017و 2011)
ُ
 ( أي األعوام الستة األ

مصادر معلومات الدراسة فقد تمثلت بـ )الوثائق التأسيسية لتلك املكونات، البيانات الحزبية،  أما

ائل اإلعالم املختلفة، املقابالت امليدانية مع بعض قادتها وأعضائها، التصريحات الرسمية املنشورة في وس

الدراسات واألوراق البحثية الصادرة عن مراكز الدراسات والتفكير السورية والعربية واألجنبية، متابعات 
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ية، في وتقارير وكاالت األنباء الدولية والصحف املحلية السورية والعربية والعاملية لتطورات األزمة السور 

األعوام الستة الفائتات، ولتحركات تلك املكونات، الوثائق األممية ذات الصلة باألزمة السورية، وقد كون 

 في مسارات األزمة السورية؛ بيانات جنيف، قرارات مجلس األمن الدولي )
 

... 2254، 2018بعُضها مفصال

 وغيرها(.

؛ إذ تحليل املضمون  وطريقة، صفي التحليلياملنهج الو وفي معالجة تلك البيانات اعتمدت الدراسة 

استهدفتها بجمع بياناتها وتحليلها ضمن كّل مكون سياس ي، بهدف  ثماني فئات للتحليل،حددت الدراسة 

اإلجابة عن التساؤالت املطروحات )النشأة وسياقاتها/ النشاط الحزبي في الداخل والخارج/ العالقة مع 

ية مع مؤسسات ومكونات املعارضة/ العالقات اإلقليمية والدولية/ الفصائل العسكرية/ العالقات البين

التصّور السياس ي للمرحلة االنتقالية/ أبرز املحطات واملواقف السياسية/ املوقف من الفدرالية وتصور 

 اإلدارة املحلية في سورية(. 

مت باالستناد إلى البنية التنظيمية لتلك املكو  سبعة الدراسة تضمنت ّسِّ
ُ
نات السياسية، فصول، ق

 إلى التوجهات األيديولوجية لها:
 
  إضافة

 

 : أجسام التمهيد السياس يالفصل األول 

 :اآلتيةشكال السياسية تجربة كل من األ  اجد   ةمكثف بصورةهذا الفصل  تضمن 

املدن السورية  في تنسيقية 70 حوالي تضمنت التيلجان التنسيق املحلية )الشبكات الشعبية(  .1 

التقارير اإلخبارية عن التظاهرات  وتقديم املحليظاهرات وتوثيق النشاط الثوري تالتي عملت على تنظيم ال

ى وسائل اإلعالم العاملية، وقد تالشت فاعليتها على األرض مع بداية عسكرة الثورة إلونقلها  ،اليومية

 السورية. 

 ،في منظمة واحدةمعظمها جمع التنسيقيات السورية الذي  السوريةتحاد تنسيقيات الثورة ا .2 

لى نظام إواالنتقال  ،سقاطهإبهدف  ،النظام الدكتاتوري السوري اتجاه السوريلتوحيد الحراك الثوري 

 تعددي ديمقراطي.

 واإلعالميبهدف توحيد الجهد امليداني  ،2011آب/ أغسطس  18 في أسست، للثورةالهيئة العامة . 3

والعصيان املدني  ،واالضطراب ،للتعبير عن التظاهرات السلمية ،طار تنظيمي موحدإفي والسياس ي 

 وليس حماية النظام االسدي. ،املحتجين املواطنينحماية إلى ودفع الجيش  ،الشامل

خالل تمثيل معظم املحافظات  من 2011 أيلول/ سبتمبر 4 فيتأسس  الثورة،املجلس األعلى لقيادة  .4 

وإرساء نظام ديمقراطي. وعمل على دعم املجلس الوطني  طه،سقاإبهدف  ،النظامالسورية املحتجة على 

 .2011 تشرين األول/ أكتوبرعند تشكله في 
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شكال هذه التجارب، بل قدم مجموعة من الخالصات لتلك األ  باستعراض العلولم يكتف الباحث 

 إضافة السوري،وواقع النظام  ،من خالل الربط بينها وبين طبيعة الحراك الثوري على األرض ،التنظيمية

 اإلقليمي والدولي. يناملحيطإلى 

 

 سياسية االئتالفيةاألجسام ال ي:الفصل الثان

 ،الثورة السورية بدأت بعض األحزاب والشخصيات السياسية إيجاد أجسام سياسية ائتالفية بعد

 ومن أهمها اآلتي: ،ات الثورةتعبر عن متطلبل

تالف السياس ي السوري في ئعن هذا اال  أعلن: هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي .1

مكون من وهو  من مجموعة من األحزاب والشخصيات املعارضة في دمشق، ،2011 /آب/ أغسطس /  30

لجان و من أجل سورية حرة ديمقراطية،  احركة مع  و التجمع الوطني الديمقراطي، وأحزاب اليسار املاركس ي، 

إحياء املجتمع املدني املستقلين، واألحزاب الكردية املتمثلة بحزب االتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي 

 الكردي.

إلى  حل السياس ي باالنتقال من االستبدادوثيقة سياسية تتضمن رؤيتها للالهيئة وقد أصدرت 

ليتبين أن هناك  ،دما بع الوطني في الفئتاملجلس الوطني أو اال إلى  الديمقراطية، وفي الوقت نفسه لم تنضم

 
 
جسام السياسية املعارضة السورية، من خالل مجموعة من بينها وبين بقية األ  اوفكري   اسياسي   اشرخ

رفضها تسليح و سقاط بشار األسد، إدون املطالبة بمن النظام  حوارإلى تتعلق بالدعوة ؛ املواقف السياسية

خوان املسلمين على املجلس معارضة سيطرة اإل و ، التدخل الدولي عسكري  ا هاورفض، الجيش السوري الحر

 تواصلت بعدما  وفي .إيران( –الصين  –روسيا )االنفتاح على قوى دولية داعمة للنظام السوري و  الوطني،

 الوطني من خالل تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات للتفاوض مع النظام السوري. ئتالفالهيئة مع اال 

املسلمون، إعالن  اإلخوان) السياسيةاملجلس الوطني من كل القوى  ن تكو  :السورياملجلس الوطني  .2

شق للتغير الوطني الديمقراطي، الكتلة الكردية، املنظمة األشورية الديمقراطية، الكتلة الوطنية مد

العمل الوطني، الديمقراطيون، املستقلون، االئتالف الوطني لحماية املدنيين، كتل  مجموعة املؤسسة،

راك الثوري املستقل(، وهي )املجلس األعلى لقيادة الثورة، لجان التنسيق املحلية، الح ،الحراك الثوري

منظمات املجتمع املدني، شخصيات وطنية. تناوب على رئاسته كل من )برهان غليون، عبد الباسط سيدا، 

الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية. أما رؤيته السياسية تحددت  ئتالفاال  فيأن دمج إلى  جورج صبرا(

يوم  في نو الكبير من السوريين، حيث رفع املتظاهر في )دولة ديمقراطية تعددية مدنية(، ونال التأييد 

 املجلس الوطني يمثلني(.)شعار  2011 تشرين األول/ أكتوبر 17 الجمعة

خوان نفوذ كتلة اإل  أولها ؛حاول الباحث العلو عرض أهم املشكالت التي أعاقت عمل املجلس الوطني

، وخاصة دعم بعض الكتائب املسلحة املوالية لإلخوان معظمها وهيمنتها على مكاتب املجلس ،املسلمين

ض املجلس أي وثيقة تحذف اسم فتمثلت بالقضية الكردية، حيث ر  والثانية؛ تحت غطاء اإلغاثة
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تعرضه لالنتقاد من األحزاب إلى  السياسية، ما أدى الالمركزيةالجمهورية العربية السورية وقضايا 

عدم القدرة على بناء جسور ثقة مع املجالس العسكرية و واتهامه بالرضوخ للمطالب التركية،  ،يةدالكر 

من تأييد في الشارع  ناله ماا على معتمد   ،رفضه التوحد مع قوى سياسية أخرى و ، كافة للجيش الحر

خارجي وعدم القدرة التدخل اليضاف إلى ذلك األحق بوحدانية التمثيل للحراك الثوري.  من ثمالسوري، و 

التصدعات الداخلية من خالل خروج و  ،املصلحة الوطنية للسوريينإلى  ااستناد  على التعاطي معه 

والعمل على حل التصدعات  ،جسم سياس ي آخر وتشكيل ،مجموعة من الشخصيات السياسية السورية

 املحاصصة في مؤسساته.إلى  اواالنشقاقات استناد  

 نوفمبر /تشرين الثاني 8 فيعن تشكيله أعلن : الوطني لقوى الثورة واملعارضة السوريةاالئتالف . 3

، وأركانه، وتفكيك أجهزته األمنية، ومحاسبة كلها سقاط النظام السوري برموزهإبهدف  ،الدوحةفي  2012

والعمل على توحيد رؤية القوى الثورية واملعارضة  ،نياملتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوري

 السياسية لغاية تمثيل الثورة وقيادة املرحلة االنتقالية.

املجلس الوطني السوري، املجالس املحلية للمحافظات )ضم مجموعة من الكتل والقوى السياسية 

للثورة السورية، لجان  السورية جميعها، بعض الشخصيات الوطنية واملنشقة عن النظام، الهيئة العامة

، رابطة العلماء السوريين، رابطة الكتاب السوريين سوريةالتنسيق املحلية، املجلس الثوري لعشائر 

، حزب االتحاد االشتراكي ااألحرار، املنتدى السوري لألعمال، تيار مواطنة، هيئة أمناء الثورة، حركة مع  

مه حسن عبد العظيم، الكتلة الوطنية التركمانية املنشق عن الحزب الذي يتزع – الديمقراطيالعربي 

السورية، املنظمة االشورية الديمقراطية، الكتلة الديمقراطية / الحراك املدني، القيادة العسكرية للجيش 

رِّفالحر وبعض املجالس العسكرية( وقد 
ُ
  اعت

 
قبل الجامعة من لتطلعات الشعب السوري  اشرعي   به ممثال

 .ة(ددولة في تلك امل 100 ىحوال) سوريةقاء العربية ومجموعة أصد

 :وقد تناوب على رئاسة االئتالف الوطني كل من

 السوريين،كما وصف من قبل عدد من السياسيين  ،، الشخصية اإلسالمية املعتدلةمعاذ الخطيب -1 

من أهمها مسألة اإلعالن عن الحكومة املؤقتة  ؛شهدت مرحلة الخطيب مشكالت سياسية عدة وقد

بهدف الهيمنة على  ،ومسألة التنافس القطري السعودي ،أخرى  سياسية كتل إلدخال االئتالفوتوسعة 

 قرارات االئتالف السياسية.

سياسية سورية جديدة،  كتل بانضمامفي مرحلته توسعة االئتالف  توحصل املكلف جورج صبرا، -2 

 .وخطة نقل السلطة واملرحلة االنتقالية ،لرؤية السياسية واملبادئ التأسيسيةوإصدار وثيقة ا

لدى حزب  ةاتسمت مرحلة الجربا بتصاعد خطر داعش، وظهور مؤشرات انفصالي أحمد الجربا، -3 

PYD عدد من إلى  جانب النظام إضافةإلى  اللبناني في حربه ضد السوريين الشيعي، واشتراك حزب هللا

مؤتمر إلى  حياء واملدن السورية. والدعوةوالحصار العسكري لعدد من األ  ،الشيعية اإليرانية امليليشيات

 ه بالعمل التنظيمي والسياس التحالفي لضمان انتخابه مرة ثانية.مدت وأمض ى. 2جنيف 
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االئتالف، دون سند كتلوي تنظيمي في من دون سند إقليمي و من نه كان أاملعروف  البحرة،هادي  -4

 لذلك لم يكن في مرحلته قرارات مهمة.

ب، خالد الخوجة -5 جسام ، وقد اتسمت مرحلته بالتباعد بين األ 2015 يناير كانون الثاني/ 4في  انُتخِّ

بوصفها السياسية العسكرية في املشهد السوري املدني والسياس ي والعسكري، واملوقف من جبهة النصرة 

االنفتاح على القوى السياسية السورية إلى  ضافةإ ،PYDحزب إلى وكذلك األمر بالنسبة  ا،إرهابي   اتنظيم  

 للتوافق على وثيقة سياسية مشتركة.

ضة ار مظلة عامة للمعبوصفها للتفاوض  اصعود الهيئة العليمع رئاسته  وتزامنت، أنس العبدة -5 

 تقليص نفوذ االئتالف. من ثمالسياسية، و 

الجانب  فهيالباحث العلو في مسيرة االئتالف،  وجدما بحسب  ،ها االئتالفاأما أهم املشكالت التي عان

العامة، الهيئة السياسية، الهيئة  األمانة) احدةالو في الهيئات األربع ذات الصالحية  اوتحديد   ،التنظيمي

غياب مشروع و فتمثل بالتأخر عن تعريف الثوابت الوطنية،  يالعامة، الرئاسة(، أما على الصعيد السياس 

الفجوة بين العسكرة و  ،وطني جامع، وغياب األهلية الكافية لدى القادة، وإغفال منطق العمل املؤسساتي

 الجهادي،الوهم و السالح املؤدلج، و سياسية(،  –عسكرية  –والسياسة، املشروعات الدخيلة )دينية 

ضعف التنسيق العسكري واألمني بين املجالس العسكرية واالجسام الثورية، و القومي االنفصالي،  اإلرهابو 

خوان طغيان تكتل اإل و ية في االئتالف، االستقواء السياس ي بين الكتل والتيارات السياسية املنضو و 

 .الخلفواإلدارة من  ،املسلمين

 

 االنبثاقات السياسية اإلسالمية  الفصل الثالث:

ات و من التيارات السياسية ذ عدد ثر الثورة السورية ظهرفي إ ن ومن في فلكهم:و اإلخوان املسلم .1

تدور في الفلك  رأى أنها هموبعض ،خوان املسلمينمن اإل  اجزء   همها بعضعّد الخلفية اإلسالمية، والتي 

 األجسام السياسية اآلتي: هالسياس ي لإلخوان، ومن أهم هذ

، ومن أبرز املؤسسين 2011 أبريل /أسست في نيسان :سوريةمجموعة العمل الوطني من اجل  -أ

غير  صورةلكن بو  ،لإلخوان ارديف   اتنظيم   هذا التنظيم عد بعضهمأحمد رمضان وعبيدة النحاس، وقد 

 ما بعد. ا، ودخلت بفاعلية في املجلس الوطني واالئتالف فيا إصالحي  ديمقراطي   ا، حيث تبنت خطاب  ةمعلن

في بروكسل في  2011 حزيران/ يونيوأسست في : االئتالف الوطني لدعم الثورة، حركة املستقبل -ب

املجلس الوطني السوري إلى  الحكيم، وقد انضمتبلجيكا، ومن أبرز شخصيات هذه الحركة الدكتور نزير 

 .والسعوديةبسبب عالقاته املتينة مع كل من تركيا وفرنسا  ،ما بعد واالئتالف في

قة الباردة مع املجلس التشكلت الجبهة في األردن، وتميزت بالع :سوريةجبهة العمل الوطني لكرد  -ج

ما  في ئتالفولم تنضم لال  السوري،املجلس الوطني إلى  ، وانضمتPYDوبقطيعة مع حزب  ،الوطني الكردي

  .غاثي والسياس ياإل  ضمارينبعد، نشطت في الشمال السوري في امل
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علنالتيار الوطني السوري -3
ُ
من قبل مجموعة من  2011 كانون األول/ ديسمبرعن تأسيسه في  : أ

 
 
 القوى السياسية والشعبية التي تسعى" أنه مجموعة من بـ نفسه  االشخصيات اإلسالمية في مصر، معرف

وتعد مرجعية التيار من اإلسالمية الوسطية،  ،بناء املجتمع السوري على قيم الحرية واملساواة والعدالة"إلى 

إلى  لخ. وقد انضمإ...ومن أبرز شخصياته، عماد الدين رشيد، فداء مجذوب، بدر جاموس، محمد علوش،

 د.ما بع املجلس الوطني واالئتالف في

4-  
 
 دلب،إفي محافظة  2013 حزيران/ يونيوتأسس الحزب في  :(احزب وعد )النداء الديمقراطي الحق

يعمل على ترسيخ مبادئ الحرية  " أنه حزب وطني مستقل ذو مرجعية إسالمية وسطيةبـ وعرف نفسه 

العدالة والتنمية على املستويات ، وتبنى نموذج النظام البرملاني بما يحقق "والعدالة بالوسائل الديمقراطية

 كلها.

من  2015 كانون الثاني/ ينايرتأسست املجموعة في  :(حركة سورية األم )مجموعة سورية الوطن -5

خالل مجموعة من الشخصيات السورية املعارضة، ومن أبرز هذه الشخصيات الشيخ معاذ الخطيب، 

اإلسالم الوسطي الدمشقي، وقد إلى  تندتمحمد الحاج علي، نور خلوف. واس اللواء الحافظ،حسام 

تمتعت الحركة بعالقات جيدة في الداخل السوري مع القوى السياسية األخرى، ومع الخارج مع )تركيا، 

 قطر، السعودية(.

مجموعة إلى  مرحلة الثورة السورية في اإلسالميةجربة التيارات تخالل عرضه  من العلوتوصل الباحث 

 ،اإلخوان املسلمين عباءةعن  يخرج لمأن العمل السياس ي اإلسالمي في سورية من النتائج، من أهمها 

التنظيم العريق في التجربة السياسية، واملؤسسة الدينية الدمشقية التي صدرت شخصيات وتشكيالت 

 .العمل السياس ي في سوريةفي والتيار السلفي، التجربة الوليدة  ،سياسية

 

 : االنبثاقات السياسية الوطنيةالرابعالفصل 

، وهنا عرض 2017 – 2012ين يتضمن هذا الفصل أهم االجسام السياسية التي تشكلت بين العام

 الترتيب الزمني:إلى  األهمها استناد  

ومن أهم شخصياته لؤي  دمشق،في  20111 أيلول/ سبتمبر 10تأسس في  :تيار بناء الدولة السورية -1

حسين الذي أصبح رئيسه، الهدف من تأسيس هذا التيار العمل على بناء سورية دولة ديمقراطية مدنية 

 محايدة تجاه أي أيديولوجيا أو عقيدة، تقوم على مبدأ املواطنة واملساواة، من خالل الحوار مع النظام

 اورافض   ،علم النظام الرسمي اومعتمد   السوري، رافضا التسليح والجيش الحر والتدخل الخارجي،

 االنضمام ألي من االجسام السياسية املعارضة كاملجلس الوطني او االئتالف.

من  ،في القاهرة 2012 كانون الثاني/ يناير 19في  تأسست: السوريةالكتلة الوطنية الديمقراطية  -3

الطيف السياس ي املعارض، ومن أبرز شخصياتها مروان  ألوانمجموعة من الشخصيات الوطنية التي تمثل 

وإقامة نظام ديمقراطي تعددي مدني  ،سقاط النظامإاألطرش الذي تولى رئاستها، وقد حددت أهدافها ب
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جسام السياسية املعارضة، ورفضت يقوم على أساس دولة املواطنة. وتمثلت باالئتالف وغيره من األ 

 .النفصاليةا PYDالتدخل الروس ي وسياسة حزب 

ومن أهم شخصياته عمار القربي  تركيا،في  2012 فبراير /شباط 4في  تأسس: الوطنيتيار التغيير  -4

وأقام عالقات جيدة مع  واالئتالف،الذي تولى رئاسة التيار، والذي لم ينفك عن انتقاد املجلس الوطني 

إلى  اوبحقوقه التاريخية استناد   الكردي بالشعب باالعترافوطالب  ،السلطة الفلسطينية وأحزاب مصرية

 وتعرضه الهشةالتيار من بنيته التنظيمية  على مالحظاتمبدأ املواطنة، وقدى أبدى الباحث العلو 

 دة.عالنشقاقات 

وقد  إسطنبول،في مدينة  2013 أيلول/ سبتمبر 29-28تأسس في اتحاد الديمقراطيين السوريين:  -5

من أبرزهم ميشيل كيلو، وتركز نشاطه في سورية  ،شخصية سورية 300نحو إلى ه ئأعضاعدد وصل 

 سورية،أرض كردستانية في  دوجأنه ال توقد تميز بموقفه من القضية الكردية، حيث صرح كيلو  وتركيا،

بية واألحزاب و له عالقات جيدة مع الحكومات األور  تومشروع اإلدارة الذاتية مشروع تقسيمي، وقد كان

 وموقفه إيجابي من الجيش الحر، ورحب بتوسعة االئتالف. االشتراكية فيها،

 من ثمأما أهم مالحظات الباحث العلو على االتحاد تتعلق بغياب التجانس التنظيمي بين األعضاء، و 

 
 

 .من الحالة االئتالفية ملجموعة قوى سياسية امصغر   كان شكال

ومن أبرز شخصياته فراس طالس  تركيا،في  2014  نيسان/ أبريل 11تأسس في تيار الوعد السوري:  -6

وقد شدد التيار على الجانب التنموي من خالل بناء منظومات صحية وتعليمية  السوري،رجل االعمال 

وأقام عالقات جيدة مع بعض قوى املعارضة السياسية  املجتمع،تمكن املواطن السوري أداء دوره في 

 في امللف السوري في املجالين اإلغاثي والحقوقي.بعض املنظمات الدولية العاملة  مع السورية

، ومن أبرز ل إسطنبو في مدينة  2014  نيسان/ أبريل 17أسس الحزب في  :الجمهوريةحزب  -7

  وقد زكريا،شخصياته حازم نهار وخضر 
 
بحريته  اأطلق هدفه السياس ي األعلى " املواطن السوري" معرف

وتعميم قيم الحداثة في الدولة واملجتمع، وفي الوقت نفسه لم ينخرط الحزب  ،وحقوقه وكرامته وسعادته

ا . و العسكريةفي األجسام السياسية االئتالفية السورية، ولم تجمعه أي عالقة بالفصائل  أن حل راى أيض 

 على رحيل الفئة الحاكمة. يقوم سياس ياألزمة السورية حل 

عدد من أعضاء هيئة التنسيق الوطنية للتغيير  شقاقانثر في إهذا التيار  تشكل: قمحتيار  -8

الذي أعلن انطالق تيار قمح الذي يختزل شعار  مناع، ومن أهم شخصياته هيثم 2015الديمقراطي في أوائل 

سهم التيار في كل من منصة القاهرة وموسكو، وانفتح على موسكو وطهران، أ)قيم، مواطنة، حقوق(. وقد 

 العسكري من أبرز املكونين لتيار قمح. وجناحه  PYDي، ويعد حزب وطالب بحقوق الشعب الكرد

ومن أبرز  قليمية،إو برعاية دولية  القاهرة في 2015  آذار/ مارستأسس في تيار الغد السوري:  -9

، وقد حدد مشروعه السياس ي بمقاومة االستبداد وبناء دولة املواطنة شخصياته رئيس التيار أحمد الجربا

والقانون ذات التعددية السياسية والثقافية والالمركزية اإلدارية. نشط التيار في كل من العراق وتركيا 
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مارات، التيار من محور مصر، اإل ُعّد و  الرياض،ومصر، وقد تمثل التيار في الهيئة العليا للمفاوضات في 

 .PYDمع حزب  إستراتيجيودخل في تحالف  السوري،السعودية، وانفتح على موسكو ودورها في امللف 

في امللف السوري، وعلى صعيد األداء  اإلقليميةالتيار دخل في لعبة املحاور  أنوقد الحظ الباحث العلو 

الحالة إلى  لم يرتق من ثمو  حالة االنتماءات ما دون الوطنية )العشائرية(إلى فهو يشير  السياس ي والتنظيمي

 .الحزبية السياسية

في باريس من قبل شخصيات ثقافية فنية  2016 فبراير /شباط 27في  تأسست: ضميرحركة  -10

تستمد مبادئها من أهداف الثورة السلمية بالحرية  ،مدنية ثقافية سياسية حركةبوصفها  وسياسية،

اقتصر نشاطها على تنظيم الحمالت املناصرة للشعب  وقد الديني،نهاء الدكتاتورية والتطرف إوالكرامة و 

 والنشاط التضامني في دول اللجوء وال سيما أوروبا.  ،السوري

فئات تحليل املضمون إلى  توصل الباحث العلو باالستناد السياسية )الوطنية(: نتائج االنبثاقات -11

 مجموعة من النتائج:إلى  الدراسةاملذكورة في منهجية 

محاولة كسر احتكار الجسم و رد فعل على تجربة االئتالف  تجاءمعظمها جسام السياسية األ  -أ

 رضة والثورة.ااالئتالفي ملفهوم املع

 معظمها جسام السياسية الجديدة األ تنظيمي أخذت الصعيد ال على -ب
 

على  ،مصغرةائتالفية  أشكاال

 الرغم من أنها جاءت رد فعل على التجربة االئتالفية. 

وارتبط تمويلها  ،اعتمدت على شخصية مؤسسهامعظمها جسام السياسية الجديدة األ  نيلحظ أ -ج

 .التنظيميةغاب الشباب عن بنيتها ، و به

 تشابه كبير في برامجها السياس ي، واالختالف في شكل الصياغة فقط.هناك  -د

هذه االئتالفات إلى  حاولت الدخول  ،االئتالف واملجلس الوطني تيتجرب انتقادهاعلى الرغم من  -ه

 والتمسك بتمثيلها فيها.

 

 الفصل الخامس: املنصات السياسية

 ؛ية بتشكيالتها املكونة لهايعرض الباحث في هذا الفصل أهم املنصات السياسية السور 

اجتماع موسع إلى  حزيران/ يونيو  9-8من خالل دعوة الخارجية املصرية في  تأسست: القاهرةمنصة  -1

 األولى ؛عن االجتماع وثيقتان توتمخض ،القاهرةلقوى املعارضة السورية الذي نتج عنه ما يسمى منصة 

والثانية تتعلق بالتشاور حول  ،2012ملرجعية جنيف ا تتعلق بالحل السياس ي التفاوض ي في سورية وفق  

ها الفنان السوري جمال ئخطة التحرك املستقبلية لإلسهام في تفعيل وثائق املؤتمر. ومن أبرز أعضا

 سليمان.

، ورفضت التدخل 2254األمن  قرار مجلسإلى  ااستناد  شاركت املنصة في مسار مفاوضات جنيف 

طرحت املنصة  .PYDعالن الفدرالية من جانب حزب إسورية، وعارضت الخارجي في الشؤون الداخلية ال
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مكونات مشتركة  ةخمسمن خالل هيئة حكم كاملة الصالحية تضم  ،رؤيتها السياسية للمرحلة االنتقالية

وطني انتقالي، مجلس قضاء أعلى، حكومة املرحلة االنتقالية، املجلس  مجلس) والسلطةبين املعارضة 

 الهيئة العليا للعدالة واإلنصاف(.الوطني العسكري، 

سورية لالجتماع في السياسية التأسست من خالل دعوة روسيا بعض األطراف  منصة آستانة: -2

، ولوحظ أن 2- 1وتعد امتداد للقاءات موسكو  .2015  أيار/ مايو 24العاصمة الكازاخستانية آستانة في 

على  ؛ املحافظةأهم ما توافق عليه املؤتمرون ومن السوري،من الداخل معظمها الشخصيات املشاركة 

واعتماد الحل السياس ي  جمعهم، مقاومة اإلرهاب وانسحاب املسلحين األجانبو مركزية الدولة السوري، 

معظمها عارضة السورية امل فالرئاسة. قاطعت أطرا من األسد بشار رحيلإلى  دون التطرق من لألزمة 

 االئتالف الوطني. ال سيماو  ،مباحثات آستانة

في موسكو من خالل  2015  نيسان/ أبريل 9-6تشكيل منصة موسكو في  جاء: موسكومنصة  -3

أطلق  ،سبقه لقاء بين القوى نفسها وقد الداخل،وفد من معارضة  مع السورياجتماع وفد من النظام 

، وجاءت تسمية منصة موسكو من 2015 كانون الثاني/ يناير 29عماله في أاختتم  يالذ 1عليه موسكو 

بعد تبني وثيقة سياسية  ،للتعبير عن مخرجات اللقاء يكين نعومفيتالي  2قبل منسق مؤتمر موسكو 

من القوى السياسية )هيئة التنسيق الوطنية، جبهة  عدد 2زمة السورية. حضر لقاء موسكو للخروج من األ 

منبر النداء الوطني، هيئة العمل الوطني، العشائر، وبعض األحزاب الصغيرة  PYDالتغيير والتحرير: حزب 

 في مقدمتهاومعظمها، اللقاء من القوى السياسية املعارضة السورية قوطع املحسوبة على النظام( وقد 

 رز ممثلي منصة موسكو قدري جميل وفاتح جاموس.. من أبالوطنياالئتالف 

العسكرية  عمالاأل  وأيدتلم يكن ملنصة موسكو أي نشاط سياس ي أو تمثيل عسكري على األرض، 

تدخل الروس ي وحزب هللا الوعدتها انتصارات للشعب السوري، واملوقف اإليجابي من  ،األسدلجيش 

رؤى سياسية مشتركة للحل  وطرحت ،آستانة( تنسيق بين منصات )القاهرة، موسكو، وحصل يران،إو 

 السياس ي في سورية.

ألطياف  2015 كانون األول/ ديسمبر 10- 9انبثقت هذه الهيئة بتاريخ  الهيئة العليا للتفاوض: -4

لها، وأعلنت عن  اتخب رئيس الوزراء السابق رياض الحجاب رئيس  ناملعارضة السورية في مدينة الرياض، وا

 30جنيف الصادر في  وبيانمقررات فيينا إلى  اتشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي نظام األسد استناد  

 الفصائل وبعض. وحظيت الهيئة العليا للتفاوض تأييد واسع من الحراك الثوري 2012 حزيران/ يونيو

 ،للحل السياس ي السوري في سوريةمن لندن رؤيتها  2016 أيلول/ سبتمبر 3العسكرية. وقدمت الهيئة في 

 .األسدتكون خاللها هيئة الحكم االنتقالي من دون الرئيس بشار  اشهر   18املتضمنة مرحلة انتقالية من 

في الالذقية )حميميم(، ففي  الروسيةلقاعدة العسكرية إلى اجاءت التسمية نسبة  :حميميممنصة  -5

عصبة العمل القومي، الجبهة ) ةالشخصيات السورية ممثل اجتمعت مجموعة من 2016  آذار/ مارس

سورية الوطن، الحزب القومي السوري  الديمقراطية للعمل في سورية، حزب الشباب الوطني، حزب

معارضة اسم "أطلق عليها ، و في الداخل السوري االجتماعي، حزب الشعب، وأحزاب ومنظمات أخرى(
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وقد نشطت هذه القوى  .الالستهزاء به -"أحزاب علي مملوك" ما اسوبعض السوريين أطلق عليه – "الداخل

 ."املصالحات الوطنية املحلية"في مجال ما يسمى  اوتحديد   ،ضمن دائرة النظام السوري

 :املنصاتليها الباحث العلو حول هذه إأما أهم النتائج التي توصل 

 ،وخاصة "حميميم" ،تسهيل نشاط أغلب القوى املحركة لهذه املنصات في السوريأسهم النظام  -أ

 ا في سورية.تمثله سياسي   أصبحت الروس يولكن مع التدخل 

 ،باالئتالفبين النظام السوري واملعارضة املمثلة  الصراع منحاولت هذه املنصات االستفادة  -ب

 .الصراعوحاولت املناورة في هوامش هذا 

مهم على مستوى بنية  اختراقوبعض الدول اإلقليمية عبر هذه املنصات إحداث استطاعت موسكو  -ج

منصة موسكو  إدخالمن خالل  ،املعارضة السياسية السورية املتمثلة باالئتالف وهيئة املفاوضات

 .2017ستانة في بداية آوفي مؤتمر  2017 شباط/ فبراير 23في  4والقاهرة في مفوضات جنيف 

 

 القومية: االنبثاقات السياسية السادسالفصل 

، pydاملتمثلة باملجلس الوطني وحزب  ،2011السياسية الكردية بعد  جساماأل  الفصليتضمن هذا 

 اآلشورية الديمقراطية. واملنظمة السوريوالتجربة السياسية التركمانية املتمثلة باملجلس التركماني 

في أربيل  2011 تشرين األول/ أكتوبر 26املجلس الوطني الكردي في  تشكل: الكردياملجلس الوطني  -1

 ، يضم األحزاب الكردية في سورية معظمهاالبرزانيبرعاية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود  ،في العراق

وقف الكردي في بنية بهدف تقوية امل ،جانب التنسيقيات وفعاليات املجتمع املدني والشخصيات العامةإلى 

أثناء التنسيق معها. وقد أعلن مجموعة من املطالب السياسية، منها بناء الدولة في و أعارضة السورية امل

وضمان حقوقه  ،االتحادية بنظام ديمقراطي برملاني تعددي، واإلقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي

، جانب اللغة العربيةإلى  ريةاللغة الكردية لغة رسمية في سو  عّد و  ،القومية وفق العهود واملواثيق الدولية

 املناطق الكردية وحدة سياسية وجغرافية إدارية متكاملة.وعّد 

عدم انسجامه مع هيئة التنسيق  لوحظ فقدأما عالقاته السياسية مع القوى السياسية األخرى، 

 فقد PYD حزب، أما مع والتوترمع املجلس الوطني السوري بغياب التوافق  وامتازت العالقة الوطنية،

وإقصاء القوى  اوعسكري   اعلى الشارع الكردي سياسي   االستحواذ PYD حزبتفاقمت الخالفات مع محاولة 

بعد جرى اتفاق في ما و .PYDالسياسية الكردية األخرى، حتى وصل األمر العتقال عدد من قياداته من قبل 

سه ظهرت تباينات سياسية في بعض وفي الوقت نف ،2013ليه عام إمبدئي مع االئتالف الوطني لالنضمام 

وخاصة تحفظهم على  ،األسديتعلق بشكل الدولة بعد سقوط نظام في ما وال سيما  ،األفكار الجوهرية

ا  اعتماد نظام الالمركزية اإلدارية في سورية والرغبة بنظام الدولة االتحادية. انضم املجلس الهيئة إلى أيض 

 .الطرفينالت بين الطرفين لوحظت في التصريحات السياسية من العليا للتفاوض مع وجود عدد من املشك

  :pyd)اإلدارة الذاتية الكردية )حزب االتحاد الديمقراطي  -2
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 ،(كردستانمجلس )شعب غرب  تأليفحزب االتحاد الديمقراطي  أعلن 2011الثورة السورية بعد  

  2013 تموز/ يوليو 18للمجلس الوطني الكردي، وفي  اموازي   اسياسي   اليكون جسد  
ُ
مسودة دستور  تعلنأ

نظرية عبد هللا أوجالن في بناء األمة الديمقراطية عبر اإلدارة  واعتمدت ،الحكومة املؤقتة لغربي كردستان

 .الذاتية الديمقراطية في سورية وغرب كردستان

االتحاد الديمقراطي، حزب اليسار الديمقراطي،  الذاتية )حزب اإلدارةومن أهم األحزاب املشاركة في 

، حزب اليسار الكردي في سورية، اتحاد الشباب السرياني، العربيةحزب االتحاد السرياني، الهيئة الوطنية 

تم تقاسم الهيئات )الوزارات( معها. وأعلنت اإلدارة  وقد( اليزيديالجمعية الثقافية السريانية، البيت 

بعد سيطرت وحدات حماية في ما و ،وعفرين ،كوباني /عين عربو : الجزيرة، مقاطعاتالذاتية عن ثالث 

منتصف عام  في منبجمنطقة الهول والشدادي ومدينة  منكل  على  PYDالذراع العسكري لحزب  بالشع

2016. 

عارضة السياسية، فقد اتسمت بالتوتر واملنافسة مع املجلس الوطني أما عالقاته مع مكونات امل

 اارهابي   اتنظيم    PYDاالئتالف الوطني حزب عّد وفي املقابل  ،جهة معادية الوطني االئتالف عّد و  الكردي،

 .السوريوالتفاهمات األمنية واضحة مع النظام  ،اوعسكري   اينسق مع نظام األسد سياسي  

: اقتصر الحضور السياس ي للسريان األشوريين على املنظمة اآلشورية املكون السرياني -3

عض انضم بثر الثورة السورية دخلت في انقسامات سياسية وفق مقاربات مختلفة، ففي إو ،الديمقراطية

 بحكم الذاتيةفي مشروع اإلدارة  خراآل  همما انضوى بعضبين ،بعدفي ما ملجلس الوطني واالئتالف إلى ا

  ،حزب االتحاد السرياني وفي مقدمتهم ،التداخل الجغرافي املتنوع في مناطق اإلدارة الذاتية
 
من قوات  امتخذ

  .السوتورو( واملجلس العسكري السرياني أجنحة مسلحة مختلفة في مهماتها)

  :السياس ي التركمانية االنبثاقات -4

من مجموعة من املثقفين والناشطين  2012 شباط/ فبرايرالكتلة الوطنية التركمانية: تشكلت في  -أ

، ونشطت األشقرومن أبرز شخصياتها املهندس يوسف مال وعدنان  وخارجه،التركمان في الداخل السوري 

 .السوريفي تركيا والداخل  اوعسكري   اإغاثي  الكتلة 

وشغل  املخيمات،السياسيين التركمان وسكان  بعض يدعلى  2013ب النهضة: تأسس في نهاية حز  -ب

  الوطنياالئتالف  اأول رئيس للحزب املهندس عمر عيس ى الذي دخل الحق  
 

ا وانضوى أيض   ،عن الحزب ممثال

 في املجلس التركماني السوري.

 ،ة ائتالفيةيبوصفه منظمة تركمان 2012 الثاني/ ينايركانون تأسس في : املجلس التركماني السوري -ج

 
 

وجاء  ،من )جمعية أتراك سورية، الحركة الديمقراطية التركمانية، الكتلة الوطنية التركمانية( يضم كال

وفي نهاية  أوغالن،التشكيل برعاية تركية على أعلى املستويات السياسية، والرئيس الحالي للمجلس أمين بوز 

. وأما برنامج السياس ي فقد تبنى الحل السياس ي وفق قرارات السوريثل املجلس في االئتالف تم 2016عام 

يتعلق بمشروع في ما و الصالحيات من دور لألسد. كاملةبتشكيل هيئة حكم انتقالي  املتعلقة جنيف
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التشديد ية مع عالن الفدرالية من قبل اإلدارة الذاتإفقد رفض املجلس التركماني السوري  ،الفدرالية للكرد

 وحدة سورية. على

 مجموعة من االستنتاجات:إلى  توصل الباحث العلو في هذا الفصل

يبدو على الساحة الكردية الخالف بين املجلس الوطني الكردي واإلدارة الذاتية هو حول أدوات  -1

 تحقيق املشروع الكردي وحول تقاسم النفوذ في املناطق الكردية في سورية.

: لدى الفصائل التركمانية املقاتلة ذات الخط األول  ؛الصعيد التركماني وجود توجهين لوحظ على -2

وطالب  ،اأما الثاني فيمثله املجلس التركماني الذي تحدث عن حقوق تركمانية مثبتة دستوري   الوطني،

 من اسم الدولة السورية. "العربية"بحذف كلمة 

من أخطر النماذج للكيانات القومية السورية، إذ تعرف  افاعلة نسبي  الجسام السريانية غير تعد األ  -3

 القومي والديني. يننفسها بأنها كيان مسيحي، أي تجمع بين التطرف

 

 الفصل السابع: النتائج العامة لدراسة االنبثاقات السياسية

امة التي تفيد في اإلجابة عن تساؤالت الع االستنتاجاتو في هذا الفصل عرض أهم لحاول الباحث الع

 :الدراسة املطروحة في الفصل األول من الكتاب باآلتي

التجربة الحزبية السورية ما قبل الثورة  استنساخجسام السياسية الجديدة السورية في استمرار األ  -1

 الحزبي واالئتالفي. يينفي املستو  اوتنظيمي   ايديولوجي  أ

واالبتعاد عن الشارع  ،الشرعية التمثيلية على للحصول  والدوليةفي لعبة املحاور اإلقليمية  االنخراط -2

 .الوطنيةالسوري ومتطلباته 

مثل )شكل  ،القضايا الوطنية السورية املصيرية علىجماع بين القوى السياسية السورية غياب اإل  -3

 ة الدولة(.، التصور السياس ي لهويالسياس ياإلدارة املحلية، االنتقال 

ت التحالفية بين القوى السياسية السورية صبغة املصلحية التي تقوم على املصالح ااتخاذ العالق -4

 اإلقليمية والدولية.

لوحظ عند أغلب القوى السياسية السورية نقص الخبرة وغياب النضج  ،املآالت املحتملة أما -5

رباك سياس ي لدى إوما سوف يخلق  الجديد،عائد حيث من املرشح استمرار التيار اإلسالمي ال السياس ي،

ما يزيد من صعوبة تشكيل هوية وطنية سورية ، األحزاب العلمانية في ظهور صراع أيديولوجي بين التيارين

ا، ظهور كتل قومية لألقليات و  جامعة. والنزعة االنفصالية الواضحة  ،وخاصة في الجانب العسكري أيض 

على وحدة سورية الحالية. أما االنبثاقات الوطنية فقد كانت هي األضعف على  احقيقي   اخطر   عدما ي لديها،

ظهور منظمات املجتمع إلى  أنها مرتبطة بشخص املؤسس، إضافة وال سيما ،الساحة السياسية السورية

بروز  اوأخير   من دعم دولي وتمويل ومرونة، هبعمتع تتوذلك ملا  ،في الساحة السورية بةرتقامل ةفاعلالاملدني 

 سياس ي لبعض التشكيالت العسكرية في الساحة السورية.الطموح ال
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 الدراسة: ملحقات الثامنالفص 

 اتبع   سياسيةتتضمن هذا الفصل أهم التشكيالت السياسية السورية وقد صنفها الباحث في خارطة  

 : لألجسام االئتالفية

 -2تيار مواطنة  -1؛ االئتالف الوطني السوريتيارات سياسية انضوت تحت مظلة  (1ملحق رقم )

الصباغ(.  مصطفى) لألعمالاملنتدى السوري  -3من أجل سورية حرة ديمقراطية )عزة البحرة(.  احركة مع  

 التجمع الوطني للعاملين في مؤسسات الدولة )رياض حجاب(. -4

التجمع السياس ي الثوري هيئة الشام اإلسالمية.  -1 ؛( تشكيالت إسالمية غير حزبية2ملحق رقم )

 املجلس اإلسالمي السوري )أسامة الرفاعي(. -3. املوحد

 -2قسيس(.  رندة) التعدديحركة املجتمع  -1 ؛تشكيالت سياسية علمانية معارضة -( 3ملحق رقم )

 الجبهة الوطنية السورية )ملى األتاس ي(.

ن أجل سورية ديمقراطية )إليان حزب م -1؛ ( االنبثاقات السياسية في النظام السوري4ملحق رقم )

 برويين) والتنميةحزب الشعب الوطني للعدالة  -3الدين الخطيب(.  عماد) التضامنحزب  -2مسعد(. 

حزب الشعب )نواف عبد العزيز طراد -5الوطن )مجد نيازي(.  سوريةحزب -4سهير سرميني(.  -إبراهيم

مجلس العشائر السورية  -7ميس كريدي(.  -هيئة العمل الوطني الديمقراطي )محمود مرعي -6امللحم(.

 نبراس دلول(. -عهد الكرامة والحقوق )مرام داوود -8 )فيصل عبد الرحمن(.

حزب الوحدة  -1) الذاتية،ة  اإلدارةتشكيالت كردية ضمن  ؛قومية( تشكيالت سياسية 5ملحق رقم )

 محي شيخ آلي(..)( يكيتيالديمقراطي الكردي في سورية )

 –حزب اليسار الديمقراطي الكردي  –حزب اليسار الكردي  -أحزاب أخرى ضمن اإلدارة الذاتية ) -2

حزب  –االتحاد الليبرالي الكردستاني  –زب الديمقراطي الكردستاني الح –الحزب الشيوعي الكردستاني 

حزب  –الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري  –البارتي الديمقراطي الكردستاني  -السام والديمقراطية 

 حزب التجمع الوطني الديمقراطي الكردي في سورية. –الخضر الكردستاني 

 ؛الوطني الكرديتشكيالت سياسية كردية ضمن املجلس  -ب

الحزب الديمقراطي الكردي في  -2الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي )عبد الحميد درويش(. -1 

الحزب الديمقراطي  -4موس ى(. محمد) سوريةالحزب اليساري الكردي في  -3الحكيم بشار(  عبد) سورية

حزب  -6وري )جمال شيخ باقي(.الحزب الديمقراطي الكردي الس -5الكردي في سورية )نصر الدين إبراهيم(. 

الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سورية )طاهر  -7املساواة الديمقراطي الكردي )عزيز داود(. 

حزب  -الكردي بقيادة إسماعيل هامو يكيتي حزب)الكرديأحزاب أخر في املجلس الوطني  -8صفوك(.

حزب  –حزب اإلصالح بقيادة أمجد عثمان.  –االتحاد الديمقراطي الكردي في سورية بقيادة شيخ علي. 

حزب  –الحزب الكردي الديمقراطي بقيادة عبد الباسط حمو.  –أزادي الكردي بقيادة مصطفى أوسو. 

 الوفاق الديمقراطي الكردي بقيادة فوزي شنغال.
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 املنظمة اآلشورية الديمقراطية -ج

 تيار غد سورية )فؤاد حميرة( -؛ مذهبية( تشكيالت سياسية 6ملحق رقم )

حزب اليسار السوري الديمقراطي )هيئة الشيوعين  -1 ؛( انبثاقات سياسية شيوعية7ملحق رقم )

  .املسلحاليسار  -3. السورياليسار  ائتالف -2(. اسابق  

 (.ااملنبر الديمقراطي السوري )منبر النداء الوطني الحق   -1 ؛محاوالت سياسية ائتالفية( 8ملحق رقم )

 السياسية الدراسات نم يميزها ماإلى  الدراسة لهذه املكثفة القراءة هذه بعد اإلشارة من بد ال ،اأخير  

 :باآلتي( 2017- 2011) السورية الثورة مرحلة في السوري السياس ي املوضوع تناولت التي

في الجامعات واملجالت  األكاديمية الدراسات في عليها املتعارف العلمية املنهجية العلو الباحث اتباع -1

االعلمية املحكمة، من تحديد إشكالية الدراسة  ومن ثم استخدام  ،وأهداف الدراسة ا،محكم   تحديد 

 وإنجاز أهدافها. ،اسةاملنهجية العلمية الدقيقة للتحقق من تساؤالت الدر 

على درجة كبيرة من األهمية  االتي تناولت موضوع   األصيلة الدراسات من الدراسة هذه تعد -2

بل للدارسين والباحثين املهتمين باملوضوع السياس ي السوري على  ،السياسية واملجتمعية للسوريين كافة

 اإلقليمي والدولي. ينالصعيد

 من ووثائقية سياسية معلومة كل في الباحث ليهاإاملصادر واملراجع التي عاد  أهميةب التنويه من بد ال -3

 ،واملراجع املصادر لهذه التوثيق في العلمية الدراسات في عليه املتعارف األكاديمي واألسلوب موضوعه،

 .اجد   واضحة الدراسة في العلمية املوضوعية من ثمو الوثائق السياسية،  صدقيةوالتحقق من 

ا  اإلشارة من البد -4 السياسية  األجساماملوضوع املطروح من خالل رصد الباحث العلو  أهميةإلى أيض 

- 2011) بين عاميأو حجمها وفاعليتها في املجمع السوري  يديولوجيتهاأالنظر عن  بغضجميعها السورية 

 وربطها باملتغيرات السياسية السورية الداخلية واإلقليمية والدولية. ،(2017
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 الخاصة العلمية دراساتهم إلغناء الكتابإلى  من الباحثين املتخصصين في الحقل السياس ي السوري العودة

 .السوري بالوضع

 






	مقدمة
	الفصل الأول: أجسام التمهيد السياسي
	الفصل الثاني: الأجسام السياسية الائتلافية
	الفصل الثالث: الانبثاقات السياسية الإسلامية
	الفصل الرابع: الانبثاقات السياسية الوطنية
	الفصل الخامس: المنصات السياسية
	الفصل السادس: الانبثاقات السياسية القومية
	الفصل السابع: النتائج العامة لدراسة الانبثاقات السياسية
	الفص الثامن: ملحقات الدراسة
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



