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التنسيقية: التعبئة والحشد

صبر درويش)1)

: مقدمة
ً

أول

		تسعى	هذه	الورقة	إلى	دراسة	)التنسيقية(	وتحليلها،	هذا	الكيان	االجتماعي/	السيا�سي	الذي	نشأ	
التي	تحولت	 	2011 التي	انطلقت	منذ	منتصف	آذار/	مارس	 في	سورية	في	سياق	حركة	االحتجاجات	
تدريجًيا	إلى	انتفاضة	شعبية	عمت	أرجاء	سورية	بدًءا	من	منتصف	2011،	تطورت	بدورها	منذ	مطلع	
ويضمحل	 أهلية	طاحنة،	 إلى	حرب	 	2013 بداية	 مع	 ليتحول	 تدريجًيا	 تطور	 إلى	صراع	مسلح	 	2012

بذلك	دور	التنسيقية	وينتهي	بانتهاء	الشروط	املوضوعية	التي	أنتجتها.

		نشأت	)التنسيقية(	بوصفها	أحد	التكوينات	الثورية	منذ	األسابيع	األولى	النطالقة	االحتجاجات	
من	 أكثر	 أنشئت	 وأحياًنا	 مدينة،	 أو	 بلدة،	 حّي،	 منطقة،	 كل	 في	 أن�سئ	 مدني	 كيان	 وهي	 السورية،	
مهم	 دور	 لهم	 كان	 الذين	 الناشطين	 من	 مجموعة	 التنسيقية	 وضمت	 واحدة؛	 منطقة	 في	 تنسيقية	
التظاهرات	ومكانها،	 انطالق	 )تحديد	زمن	 التظاهرات	 تنظيم	 الثوري	على	صعيد	 الحراك	 تنظيم	 في	
كتابة	الالفتات،	تنظيم	النشاط	الثوري	الذي	يتخلل	التظاهرة،	التصوير...	إلخ(	والتواصل	مع	وسائل	
اإلعالم	عبر	نشر	مقاطع	فيديو	تصور	ذلك	النشاط،	وبناء	شبكات	من	العالقات	مع	ثوار	من	مناطق	
مختلفة،	وخوض	مناقشات	موسعة	تتعلق	باملوضوعات	األكثر	أهمية	التي	تخص	منطقة	التنسيقية.

		نحاول	في	هذه	الورقة	توضيح	الحّد	الفاصل	بين	الدور	الذي	قامت	به	التنسيقية	في	سياق	الصراع	
السوري	وهو	دور	إعالمي	بامتياز	سعى	من	خالله	املحتجون	إلى	التعبئة	من	أجل	العمل	الجماعي،	وهو	
ما	سنحاول	إلقاء	الضوء	عليه	عبر	مناقشاتنا	التي	خضناها	مع	ناشطين	سوريين	كانوا	فاعلين	على	
صعيد	عمل	التنسيقيات،	وما	سعت	إلى	القيام	به،	من	جهة	أخرى،	عبر	محاولتها	التحول	إلى	كيان	
	في	املشهد	السيا�سي	العام،	وهو	�سيء	لم	تنجح	فيه	على	الرغم	

ً
سيا�سي	وسعيها	بذلك	إلى	أن	تكون	فاعال
من	الجهد	الذي	بذل	على	هذا	الصعيد.

)1(		باحث	في	الشؤون	السورية.
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ثانًيا: أصل التسمية

لدينا	بعض	 أنه	 إال	 )تنسيقية(	 منه	استخدام	مصطلح	 أتى	 الذي	 تماًما	األصل	 املؤكد	 	من	غير	 	
الروايات	التي	قد	ت�سيء	السياق	الذي	استخدم	فيه	هذا	املصطلح.	وبحسب	شهادة	شادي	أبو	فخر)2( 
أن	 دمشق،	 في	 كلت	

ُ
ش التي	 التنسيقيات	 أوائل	 إحدى	 دمشق،	 أحياء	 تنسيقيات	 مؤس�سي	 أحد	 وهو	

ناشطي	مدينة	دوما	شرق	العاصمة	دمشق	قد	يكونون	أول	من	استخدم	مصطلح	)التنسيقية(،	إذ	
اعتاد	شباب	الحزب	العربي	االشتراكي	الذي	له	وجود	قوي	في	دوما	على	إجراء	معسكر	صيفي	في	كل	
عام	في	مصر،	وهناك	ومن	خالل	احتكاكهم	مع	الشبان	من	دول	عربية	مختلفة	ومنها	الجزائر	بطبيعة	
الحال	سمعوا	ألول	مرة	بمصطلح	التنسيقية	الذي	استخدمه	الجزائريون	في	عقد	الستينيات	في	أثناء	
مقاومتهم	االحتالل	الفرن�سي،	وربما	يكون	الشبان	)الدوامنة(	قد	استعاروا	هذا	املصطلح	ووظفوه	في	

سياق	الثورة	السورية.

		بينما	يرى	آخرون	أن	أصل	التسمية	مرتبط	بالدور	الوظيفي	للتنسيقية،	وبحسب	شهادة	الكاتب	
ثورة	 تجمع	 مؤس�سي	 وأحد	 دوما،	 مدينة	 تنسيقية	 أعضاء	 أحد	 كان	 الذي	 كحلوس	 فادي	 والناشط	
،	إذ	أصبح	املصطلح	مستخدًما	فجأة	في	عموم	سورية،	

ً
الكرامة،	فإن	أصل	التسمية	يبدو	غائًما	قليال

ا	بالدور	الذي	لعبته	التنسيقية	أي	تنسيق	الحراك	الثوري	وتنظيم	النشاط	
ً
وربما	يكون	االسم	مرتبط

الذي	انبثق	تدريجًيا	في	عموم	املدن	السورية	تحديًدا	بعد	خروج	تظاهرات	مدينة	درعا	في	الثامن	عشر	
من	آذار/	مارس	2011.)3(

َق،	 نسَّ والفعل	 )تنسيق(	 االسم	 من	 )تنسيقية(	مشتًقا	 يكون	مصطلح	 ربما	 لغوي،	 على	صعيد	 	 	
ق	ال�سيء	أي	 ق(	بحسب	معجم	املعاني	الجامع.	ونسَّ ق،	واملفعول	ُمنسَّ ق،	تنسيًقا،	فهو	ُمنّسِ َق	ينّسِ

)نسَّ
َمٍط	َواِحٍد	َوِسَياٍق	واِحٍد.)4(	ومن	هنا،	نرى	أن	اسم	

َ
ى	ن

َ
ُه	َعل

ُ
ِم	إْجَراؤ

َ
ال
َ
ِسيُق	الك

ْ
ن
َ
به	وضبطه،	وت

ّ
مه	ورت

ّ
نظ

الثوري	 العمل	 تنسيق	 أي	 السوري،	 الصراع	 في	 الذي	شغلته	 الوظيفي	 الدور	 التنسيقية	مشتق	من	
وتنظيم	النشاط	املختلف	املرافق	له.

)2(	مقابلة	أجراها	الباحث	عبر	تطبيق	واتس	آب	مع	الناشط	شادي	أبو	فخر،	أحد	مؤس�سي	تنسيقية	أحياء	دمشق،	)ربيع	2021(.

ومن	مؤس�سي	 في	وقت	سابق	 دوما	 تنسيقية	 أعضاء	 أحد	 فادي	كحلوس	 والناشط	 الكاتب	 مع	 آب	 واتس	 تطبيق	 عبر	 الباحث	 أجراها	 مقابلة	 	)3(
تجمع	ثورة	الكرامة،	)ربيع	2021(.

الشحنة	من	مدينة	حماة	وسط	سورية،	 الحميد	 العربي	عبد	 األدب	 الناشط	وخريج	قسم	 مع	 آب	 واتس	 تطبيق	 عبر	 الباحث	 أجراها	 مقابلة	 	)4(
)ربيع	2021(.
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ا: سياق النشأة والتبلور
ً
ثالث

		عانى	الشباب	السوري	املنتفض	من	إشكاليتين	أساسيتين	تركتا	أثًرا	كبيًرا	في	خياراتهم	وممارساتهم	
السياسية	الالحقة،	تمثلت	اإلشكالية	األولى	في	غياب	شبه	كامل	للعمل	السيا�سي	في	سورية	وافتقاد	
ومنذ	 األسد،	 نظام	 أن	 هذا	 بها،	 يعتّد	 سابقة	 تنظيمية	 سياسية	 خبرات	 أو	 تجربة	 أي	 إلى	 الشباب	
املعارضة	 السياسية	 األحزاب	 زج	 قد	 كان	 السبعينيات	 مطلع	 في	 السياسية	 السلطة	 على	 استيالئه	
أعلنت	 التي	 تلك	 باستثناء	 السياسية	 األحزاب	 -بقرار	دستوري-	جميع	 وألغى	 املعتقالت،	 في	 جميعها	
التي	نشأت	بعد	عقد	 التقدمية.	لهذا،	األجيال	 بالجبهة	 إلى	ما	بات	يعرف	 في	ما	بعد	 والءها	وانضمت	
السبعينيات	من	السوريين	لم	يتح	لها	الخوض	في	العمل	السيا�سي،	وبقي	بذلك	الفضاء	السيا�سي	حكًرا	

على	حزب	البعث	وحلفائه.

		بسبب	هذا	كله،	عاش	الشباب	املنتفض	حالة	إرباك	كبيرة	تحديًدا	في	األشهر	األولى	من	الثورة،	
وكان	السؤال	مرافًقا	الناشطين	أغلبهم:	ما	العمل؟	وكانت	اإلجابات	عموًما	غائمة،	إذ	ال	أحزاب	سياسية	
يعتد	بها	وقادرة	على	استقطاب	الشباب	وتنظيم	صفوفهم،	وال	الشباب	أنفسهم	لديهم	تصور	واضح	

حول	كيفية	تحولهم	إلى	العمل	السيا�سي	املنظم.

وسطوتها	 املخابرات	 أجهزة	 كانت	 سورية	 في	 الثوري	 الحراك	 واجهت	 التي	 الثانية	 اإلشكالية	 	 	
التاريخية	على	حياة	السوريين؛	فمنذ	أن	استولى	حافظ	األسد	على	السلطة	في	سورية،	سارع	إلى	بناء	
عدد	كبير	من	األجهزة	األمنية	التي	تمثلت	مهمتها	الرئيسية	في	ضمان	استمرار	سيطرة	نظام	البعث،	
واكتسبت	هذه	األجهزة	خبرات	هائلة	في	ضوء	سلسلة	الصراعات	التي	خاضتها	خالل	العقود	الالحقة،	
عبر	 وتالًيا	 العسكري،	 انقالبه	 قاد	 عندما	 األسد	 بحافظ	 محيطين	 كانوا	 الذين	 )الرفاق(	 بداية	ضد	
الصراع	الذي	خاضته	مع	تنظيم	اإلخوان	املسلمين	في	عقد	السبعينيات	وبداية	الثمانينات،	وفي	قمعها	
في	 الترك(	 )رياض	 السيا�سي	 واملكتب	 الشيوعي	 العمل	 املعارضة	كحزب	 السياسية	 للقوى	 وتحطيمها	
عقد	الثمانينيات،	وأخيًرا	عبر	تحولها	إلى	طرف	في	الحرب	األهلية	اللبنانية	وما	أعطاها	كل	هذا	من	خبرة	

واسعة	في	آليات	القمع	واختراق	صفوف	املعارضين	وتحطيمهم.	

الذين	كانوا	فاعلين	في	 		وبحسب	شهادة	عبد	الحميد	الشحنة،	ابن	مدينة	حماة	وأحد	الشبان	
حركة	االحتجاجات	في	املدينة،	كانت	سورية	عموًما	وحماه	خصوًصا	ملا	شهدته	في	عقدي	السبعينيات	
وبداية	الثمانينيات	من	سطوة	األجهزة	األمنية	ترى	في	هذه	األخيرة	كابوًسا	يمنع	السوريين	من	محض	
تتمثل	 للثورة	 األوائل	 الناشطين	 مهمة	 وكان	 البعث،	 حزب	 إطار	 خارج	 السيا�سي	 العمل	 في	 التفكير	
لهم	 التي	تسمح	 املالئمة	 اآلليات	 وابتكار	 الشبان	من	جهة،	 في	نفوس	 املتجذر	 الخوف	 بمواجهة	هذا	
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بالعمل	بعيًدا	عن	رقابة	األجهزة	األمنية،	من	جهة	ثانية.

غاية	 في	 مهمات	 إنجاز	 املنتفض	 الشباب	 على	 وكان	 السوريون،	 ثار	 املعقدة	 الظروف	 هذه	 في	 	 	
الصعوبة،	إذ	عليهم	تنظيم	صفوفهم	وابتكار	اآلليات	املالئمة	لذلك،	وعليهم	من	جهة	أخرى،	مواجهة	

السطوة	األمنية	واإلفالت	منها	بأقل	الخسائر.

عمل	 مجموعات	 تشكيل	 إلى	 التونسية	 الثورة	 انطالقة	 منذ	 السوريون	 عمد	 كله،	 هذا	 بسبب	 	 	
عالقات	 تجمعهم	 ما	 غالًبا	 الذين	 الناشطين	 من	 صغيًرا	 عدًدا	 الواحدة	 املجموعة	 ضمت	 شبابية،	
شخصية	موثوقة،	تضمن	لهم	عدم	اختراق	األجهزة	األمنية	صفوفهم،	وارتبطوا	بعالقات	خيطية	مع	
باقي	املجموعات	الناشئة	في	ظل	الحراك	السيا�سي	العام	ضمن	هيكلية	أشبه	بعنقود	العنب،	وبحسب	
املجموعات	 باقي	 ممثلي	 مع	 التواصل	 مهمته	 عنها	 ممثل	 لكل	مجموعة	 )كان	 أبو	فخر:	 شهادة	شادي	
الثورية،	وهكذا،	إذا	تمكنت	األجهزة	األمنية	من	إلقاء	القبض	على	أحد	الناشطين	فبإمكانها	اختراق	

مجموعته	فقط	ال	باقي	املجموعات(.	

الشبابية،	 العمل	 كبير	من	مجموعات	 أي	تشكيل	عدد	 العملي،	 )الحّل(	 أن	هذا	 الصحيح	 	من	 	
تميز	بالدينامية	العالية	وشكل	إجابة	مقبولة	حول	تنظيم	الحراك	الثوري	النا�سئ	في	ذلك	الوقت	منذ	
بدايات	2011،	إال	أنه	أيًضا	ساهم	-من	جهة	أخرى-	في	تفتيت	الحراك	الثوري	في	سورية،	وهي	)اللعنة(	
مفتتة	 االحتجاجات	 حركة	 بقية	 إذ	 مجدًيا؛	 	

ً
حال الشباب	 لها	 يجد	 ولم	 السورية	 الثورة	 رافقت	 التي	

وتفتقد	إلى	املركزية	التي	يفترضها	العمل	السيا�سي.

رابًعا: شباب التنسيقيات؛ الجيل األول

عمل	 صعيد	 على	 فاعلين	 من	 إليها	 استمعنا	 التي	 الشهادات	 جملة	 وإلى	 املالحظة	 إلى	 استناًدا	 	 	
التنسيقيات،	نالحظ	أن	أغلب	الجيل	األول	من	هؤالء	الناشطين	كانوا	من	أوساط	الطالب	الجامعيين،	
كان	 وبعضهم	 العام،	 بالشأن	 الحال	 بطبيعة	 املهتمين	 من	 أو	 الجامعية،	 دراسته	 لتوه	 أنهى	 ممن	 أو	
ا	في	الفترة	التي	دعيت	بربيع	دمشق	التي	سادت	األوساط	السياسية	والثقافية	السورية	في	مطلع	

ً
ناشط

عام	2000	بعد	استيالء	األسد	االبن	على	الحكم	في	سورية.)5(

في	 األسد	 وفاة	حافظ	 أعقب	 الذي	 ت	
ّ
املؤق السيا�سي	 ر	 والتحرُّ ف	

ّ
املكث املعارض	 النشاط	 من	 فترة	 على	 يطلق	 الذي	 االسم	 )”ربيع	دمشق”	هو	 	)5(

ًتا	قبل	أن	يتم	وقفه(،	راجع:	مركز	كارنيغي	الشرق	
ّ
دِخل	بعضها	مؤق

ُ
عام	2000.		تمّيز	بمطالب	اإلصالحات	السياسية	والقانونية	واالقتصادية،	التي	أ

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48518	:الرابط	على	2012(،	فبراير	شباط/	12	)	األوسط،

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48518
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		ثمة	عوامل	مختلفة	جعلت	هذه	الفئة	من	الشباب	تلعب	دوًرا	مهًما	في	املرحلة	األولى	من	الحراك	
الثوري	السوري،	فبالنسبة	إلى	الشبان	من	فئة	الطالب	كان	هؤالء	أكثر	استخداًما	لشبكة	اإلنترنت	
ووسائل	التواصل	االجتماعي	وأكثر	معرفة	بها	من	غيرهم،	وهو	ما	أتاح	لهم	-وبمعزل	عن	أحداث	الثورة	
السورية-	قدرة	الوصول	السهل	إلى	املعلومات	واالطالع	على	تجارب	الشعوب	األخرى	وتحديًدا	تجارب	

الشباب	العربي	املنتفض	في	الفترة	التي	سبقت	ثورة	السوريين.

		من	جهة	أخرى،	كان	هؤالء	الشبان	األقدر	على	استخدام	وسائل	التواصل	االجتماعي	وتوظيفها	
في	 ليس	 االجتماعي	 التواصل	 اكتسبتها	وسائل	 التي	 األهمية	 نعلم	 ونحن	 السوري،	 الصراع	 في	سياق	
الحراك	الثوري	السوري	فحسب	وإنما	على	صعيد	العالم،	في	الكيفية	التي	ُوظفت	بها	هذه	التقنيات	

في	االحتجاجات	االجتماعية	في	مناطق	مختلفة	من	العالم.)6(

		بالنسبة	إلى	الشبان	األكبر	سًنا،	أي	أولئك	الذين	تخرجوا	من	الجامعات،	فبعضهم	كان	له	شبكة	
	في	فترة	ربيع	دمشق	

ً
عالقات	اجتماعية	واسعة	وفرتها	له	دراسته	الجامعية،	وبعضهم	اآلخر	كان	فاعال

بعض	 الشباب	 من	 الفئة	 هذه	 اكتسبت	 هذا،	 كل	 وبسبب	 الدراسة،	 مرحلة	 في	 يزال	 ما	 كان	 عندما	
الثورة	 انطالق	 من	 األولى	 املرحلة	 في	 فاعلة	 تكون	 أن	 لها	 أتاحت	 التي	 السياسية	 والعالقات	 الخبرات	

السورية،	وأن	تكون	على	اتصال	مع	باقي	الناشطين	في	املدن	السورية	األخرى.

		تشير	مجموعة	من	نماذج	الحراك	الثوري	التي	نشأت	خالل	الثورة	السورية،	وكانت	سباقة	عن	
غيرها	على	هذا	الصعيد	إلى	ما	ذهبنا	إليه.	فاملجموعة	األولى	من	الشبان	الذين	كانوا	في	مقدمة	الحراك	
في	ربيع	عام	2011	في	مدينة	دوما	كان	معظمهم	من	الجامعيين	وممن	كان	له	تجربة	وفاعلية	في	فترة	

ربيع	دمشق،	وكان	معظمهم	ممن	له	تجربة	سابقة	واهتمام	بالشأن	العام.	

		وفي	دمشق،	العاصمة،	ال	يختلف	األمر	عن	الريف	املحيط	بها،	فمعظم	ناشطي	تنسيقية	أحياء	
دمشق	التي	كانت	من	أوائل	التنسيقيات	التي	شكلت	في	سورية،	ضمت	إلى	صفوفها	أغلبية	من	الطلبة	

الجامعيين	أو	ممن	كان	مهتًما	قبل	آذار/	مارس	2011	بالشأن	العام.	

		ال	يقتصر	األمر	على	دمشق	وريفها،	ففي	مدينة	سراقب	على	سبيل	املثال،	وهي	مدينة	صغيرة	
تقع	في	الريف	الغربي	ملحافظة	ادلب،	تتشابه	طبيعة	الناشطين	األوائل	فيها	مع	رفاقهم	في	دمشق،	ففي	
التظاهرة	التي	خرجت	في	دمشق	بتاريخ	16	آذار/	مارس	2011،	ودعيت	بمظاهرة	الداخلية،	شارك	فيها	

)6(		ملزيد	من	التفاصيل	حول	عالقة	وسالئل	التواصل	االجتماعي	بثورات	الربيع	العربي،	راجع:

 Social	Media	and	the	Arab	Spring:	Politics	Comes	First,	Gadi	Wolfsfeld,	Elad	Segev,	Tamir	Sheafer.	First	Published	January	16,	
2013	Research	Article,	https://doi.org/10.1177/1940161212471716

https://doi.org/10.1177/1940161212471716
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مجموعة	من	شبان	املدينة،	الذين	انضموا	إلى	الحراك	الثوري	في	مدينتهم	وكانوا	من	أبرز	الناشطين	
من	الجيل	األول	للثورة	في	سراقب.)7(

أعاله،	 تقدم	 ما	 مع	 هناك	 الحراك	 معطيات	 تتقاطع	 الشرقي،	 حماه	 ريف	 في	 مدينة	سلمية	 في	 	 	
من	 وكانوا	 	)2011-03-16( الداخلية	 مظاهرة	 في	 املشاركين	 من	 كانوا	 املدينة	 ناشطي	 أبرز	 فبعض	
آذار/	 شهر	 من	 والعشرين	 الخامس	 بتاريخ	 مدينتهم	 في	 تظاهرة	 أول	 خروج	 في	 األساسيين	 املشاركين	

مارس	2011.)8(

		حتى	على	صعيد	املناطق	األصغر	حجًما	كمدينة	األتارب	في	ريف	حلب	الغربي،	فاملجموعة	األولى	
الفاعلة	على	 أولى	املجموعات	 املدينة،	وشكلوا	 في	 الذين	خططوا	لخروج	أول	تظاهرة	 الناشطين	 من	
صعيد	الحراك	الثوري،	كان	معظمهم	من	الطالب	الجامعيين	في	جامعات	مدينتي	حلب	وإدلب،	وهو	
ما	أتاح	لهم	تكوين	شبكة	من	العالقات	والخبرات	جعلتهم	أكثر	دينامية	من	غيرهم	على	صعيد	الحراك	

الثوري	على	األقل	في	عامه	األول.)9(

		إلى	هذا	الجيل	من	الثوار	األوائل	يعود	الفضل	في	بلورة	الشعارات	األولى	للثورة	تحديًدا	في	مرحلتها	
السلمية،	وقد	عبروا	من	خاللها	عن	مطالبهم	الديمقراطية	والوطنية،	ولهذا	الجيل	يعود	الفضل	في	
إنتاج	النشاط	الثوري	واألشكال	الفنية	التي	انطلقت	وتبلورت	في	العام	األول	للثورة،	وله	يعود	الفضل	

في	تشكيل	التنسيقيات	هذا	الكيان	الذي	سيسعى	إلى	قيادة	الثورة	على	األقل	في	عامها	األول.

خامًسا: آليات تشكيل التنسيقية

التجارب	 واختالف	 املنتفضة	 السورية	 املناطق	 باختالف	 التنسيقيات	 تشكيل	 آليات	 اختلفت	 	 	
املنتشرة	في	هذه	املناطق؛	وربما	يكون	من	الجيد	إخضاع	تلك	العوامل	التي	ساهمت	في	هذه	االختالفات	
كل	 في	 السائدة	 االجتماعية	 العالقات	 طبيعة	 يعكس	 الذي	 االجتماعي	 كالعامل	 والتحليل،	 للدراسة	
طبيعة	 إلى	 يشير	 الذي	 االقتصادي	 والعامل	 إلخ(،	 طائفية...	 عشائرية،	 عائلية،	 )عالقات	 منطقة	
النشاط	 )تجذر	 السيا�سي	 العامل	 وأخيًرا	 تجارة...إلخ(،	 )زراعة،	 السائدة	 االقتصادية	 النشاطات	

)7(	من	مجموعة	مقابالت	أجراها	الباحث	عبر	تطبيق	واتس	آب	مع	مجموعة	من	ناشطي	مدينة	سراقب:	أسامة	الحسين،	رائد	رزوق،	أبّي	العزو،	
وآخرين،	)شتاء	2020(.

ياغي،	مولود	محفوض،	وآخرين،	 نوار	 ناشطي	مدينة	سلمية:	 الباحث	عبر	تطبيق	واتس	آب	مع	مجموعة	من	 )8(	من	مجموعة	مقابالت	أجراها	
.)2015(

)9(	مقابلة	أجراها	الباحث	عبر	تطبيق	واتس	آب	مع	الناشط	عمر	الفج،	)شباط	2021(.
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التعليم	 كمعدل	 إضافية	 أخرى	 وعوامل	 تاريخًيا...إلخ(،	 املعارضة	 أحزاب	 ثقل	 تاريخًيا،	 السيا�سي	
الدراسة،	لذا	سنكتفي	بوضع	هذه	 إلخ،	إال	أن	املكان	هنا	ال	يتسع	ملثل	هذه	 واملوقع	مدينة/	ريف...	

العوامل	كلها	في	خلفية	العمل	مستأنسين	بها	بوصفها	مؤشرات.

		في	مدينة	سراقب،	التي	يسودها	نمط	عالقات	عائلية	من	جهة،	وتاريخ	سيا�سي	معارض	من	جهة	
كلت	التنسيقية	وفق	آليات	عمل	ديمقراطية،	ففي	نهاية	شهر	آب/	أغسطس	2011	تقريًبا،	

ُ
ثانية،	ش

اجتمع	ناشطو	املدينة	في	إحدى	املزارع،	تحت	شجرة	تين	قديمة،	وقرروا	بعد	نقاشات	مطولة،	تشكيل	
أول	تنسيقية	في	املدينة	والتي	ضمت	نحو	ثمانية	ناشطين	تم	انتخابهم	من	قبل	مجموعة	ضمت	نحو	

ا.)10( 
ً
ثمانية	وأربعين	ناشط

القريبة	من	 في	إحدى	املزارع	 2011،	اجتمع	الشبان	 ليلة	الواحد	والعشرين	من	شهر	آب	 	ففي	 	
املدينة	حتى	 في	 الثوري	 العمل	 تنظم	 تنسيقية	 تأسيس	 النقاش	حول	ضرورة	 في	 واستمروا	 سراقب،	
وقت	متأخر	من	تلك	الليلة،	وقرروا	تشكيل	أول	تنسيقية	منتخبة	في	سراقب.	ترشح	من	بين	املجموعة	

اثنا	عشر	شاًبا،	وجرى	االقتراع،	وانُتخب	ثمانية	منهم،	شكلوا	في	ما	بعد	تنسيقية	مدينة	سراقب.

في	 سلمية	 ففي	 معها،	 وتتقاطع	 سراقب	 تجربة	 مع	 كبير	 حّد	 إلى	 سلمية	 مدينة	 تجربة	 تتشابه	 	 	
تشكل	 سبقت	 عدة	 عمل	 مجموعات	 الناشطون	 شكل	 	2011 عام	 من	 تقريًبا	 أبريل	 نيسان/	 شهر	
الحكماء(	وتضم	 )بلجنة	 ثالث،	مجموعة	دعيت	 املجموعات	على	 وتوزعت	 املدينة،	 في	 تنسيقية	 أول	
شخصيات	معارضة	تاريخًيا	لنظام	األسد	من	كبار	السن	)أيًضا	في	سراقب	شكلت	مجموعة	شبيهة	
الثوري	 الحراك	 من	 امليداني	 الجانب	 مسؤولية	 وتولت	 الشباب	 من	 مؤلفة	 ثانية	 ومجموعة	 بذلك(،	
ثالثة	 العام،	ومجموعة	 بالشأن	 الناشطين	السابقين	واملهتمين	 وضمت	أحد	عشر	شاًبا،	أغلبهم	من	

مهمتها	الربط	والتواصل	بين	املجموعتين	السابقتين.

في	 التواصل	االجتماعي	دوًرا	مهًما	 		شهدت	دوما	تجربة	مختلفة	نسبًيا،	حيث	لعبت	هنا	وسائل	
تشكيل	أول	تنسيقية	في	املدينة،	إذ	قام	أحد	ناشطي	املدينة	)ربما	يكون	بسام	حالوة	لكننا	لم	نستطع	
التأكد(	بالتواصل	مع	أحد	شبان	دوما	املقيمين	في	األردن	في	ذلك	الوقت،	وطلب	منه	إنشاء	حساب	على	
فيسبوك	باسم	تنسيقية	مدينة	دوما،	وإدارة	الصفحة	من	هناك	وذلك	بسبب	شدة	الرقابة	األمنية	
د	من	ناشطين	في	الداخل	 على	اإلنترنت	في	سورية،	وضعف	االنترنت	عموًما	في	تلك	املرحلة،	على	أن	يزوَّ

السوري	بمجموعة	األخبار	والصور	والفيديو	املتعلقة	بالحراك	الثوري	ملدينة	دوما.

)10(	املكان	الذي	حدث	فه	االجتماع	عبارة	عن	كرم	زيتون	وكان	امتداًدا	ملنزل	الشاعر	واملعارض	السيا�سي	مدحت	قدور.	وهو	من	معتقلي	املكتب	
السيا�سي	سابقا	ملدة	أربع	سنوات	ونصف،	وهذا	قد	يكون	أحد	املؤشرات	حول	العالقة	اإليجابية	التي	سادت	بين	جيل	املعارضين	القدامى	وجيل	

الثورة	السورية	في	بعض	املناطق	املنتفضة.
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مقدمة	 في	 كانوا	 الذين	 األوائل	 الناشطين	 من	 دوما	 تنسيقية	 كلت	
ُ
ش ميداني،	 صعيد	 على	 	 	

2011	وربما	قبلها،	أي	النشاط	الذي	رافق	ثورات	 االحتجاجات	التي	نشبت	في	منتصف	آذار/	مارس	
الربيع	العربي	وسبق	الثورة	السورية،	بينما	عدد	منهم،	كان	من	الناشطين	والفاعلين	في	مرحلة	)ربيع	
ا	كان	ثمة	مجموعة	)ميدانية(	متماسكة	مؤلفة	من	الناشطين	

ً
دمشق(	بداية	عام	2000	كما	ذكرنا.	إذ

الذين	تجمعهم	عالقات	شخصية	ومعرفة	متينة،	بينما	الواجهة	اإللكترونية	-إذا	جاز	التعبير-	كانت	
تدار	من	الخارج.

		تتشابه	تجربة	مدينة	األتارب	مع	تجربة	دوما	على	صعيد	آليات	التشكيل،	إال	أنها	تختلف	عنها	
أيًضا	قام	 األتارب	 في	 العام	لالحتجاجات	كما	سنالحظ	ذلك	الحًقا.	 في	اإلطار	 الذي	شغلته	 الدور	 في	
الناشطون	بتكليف	شابة	من	أبناء	املدينة	وكانت	تقيم	في	السعودية	من	أجل	إنشاء	)غرفة	سكايب(	
بداية،	وضمت	فيها	جميع	الناشطين	األوائل	الذين	استخدموا	أسماء	وهمية	حماية	لهم	من	اختراق	
م	كل	ما	يتعلق	باالحتجاجات	التي	شهدتها	مدينة	األتارب	

ّ
ظ
ُ
وقش	في	هذه	املجموعة	ون

ُ
أجهزة	األمن،	ون

ن�سئ	حساب	على	فيسبوك	باسم	تنسيقية	مدينة	األتارب،	وتمكنت	
ُ
في	العام	األول	للثورة.	ثم	في	ما	بعد	أ

الشابة	من	إدارة	الصفحة	ونشر	كل	ما	كان	يزودها	به	الشبان	الناشطين	في	املدينة.

سادًسا: الدور الوظيفي للتنسيقية

		كما	اختلفت	آليات	تشكيل	التنسيقية	بين	منطقة	وأخرى،	اختلف	أيًضا	ثقل	التنسيقية	ودورها	
في	عامها	 التنسيقية	 الذي	شغلته	 الدور	 بين	منطقة	وأخرى.	فما	هو	هذا	 في	االحتجاجات	 الوظيفي	

األول؟	

		بحسب	شهادة	كحلوس،	لعبت	التنسيقية	دوًرا	إعالمًيا	بامتياز،	وهو	ما	شكل	الحيز	األكبر	من	
عملها،	على	األقل	في	األشهر	األولى	من	انطالق	االحتجاجات.	إذ	تحولت	وسائل	التواصل	االجتماعي	إلى	
منابر	إعالمية	وذلك	من	خالل	توظيف	صفحات	الفيسبوك	واليوتيوب	وغيرها	من	أجل	نشر	أخبار	
االحتجاجات	من	صور	فوتوغراف	ومقاطع	فيديو،	بينما	على	صعيد	ميداني،	ساهمت	التنسيقيات	في	
عمليات	الحشد	والتعبئة	عبر	دعوة	السوريين	إلى	التظاهر،	وسعت	عبر	شبكة	التواصل	التي	أنشئت	
في	أثناء	االحتجاجات	إلى	تنظيم	االحتجاجات	عبر	تنسيق	أماكن	خروج	التظاهرات	وتجمعها،	وتفعيل	
مجموعة	من	النشاطات	الثورية	املرافقة	للتظاهرات	أو	املستقلة	عنها	من	جهة،	وتنسيق	العمل	مع	

باقي	املناطق	املنتفضة	من	جهة	ثانية.
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إلى	 يعود	 وذلك	 الثوري،	 الحراك	 في	 ثقل	 للتنسيقية	 كان	 وسلمية،	 دوما	 كمدينتي	 مناطق	 في	 	 	
تنوع	 وجود	 إلى	 إضافة	 الكبير،	 االحتجاجات	 وزخم	 للمدينة،	 الكبير	 النسبي	 كالحجم	 عدة،	 أسباب	
التنسيقية	تضم	ناشطين	 املدينة،	ففي	مدينة	سلمية،	كانت	 في	 	

ً
سيا�سي	معارض	كان	متوافًرا	أصال

والشعارات،	 الالفتات	 وكتابة	 التظاهرات،	 أغلب	 بتنظيم	 يقوم	 من	 مختلفة،	 سياسية	 مشارب	 من	
وتأمين	مستلزمات	هذا	النشاط	من	مكبرات	الصوت	واملواد	التي	استخدمها	الناشطون	من	أجل	كتابة	

الشعارات	والالفتات	واأللوان	من	أجل	الكتابة	على	الجدران...	إلخ.

		في	مدينتي	سراقب	واألتارب،	وهما	مدينتان	متوسطتا	الحجم،	لم	يكن	للتنسيقية	ثقل	كبير	في	
الحراك	الثوري،	فالjظاهرات	تخرج	تلقائًيا	في	كل	يوم	جمعة	من	املكان	نفسه	)الجامع(،	وتتجمع	في	
رددها	فهي	الشعارات	ذاتها	التي	تكون	سائدة	في	

ُ
ساحة	محددة	)ساحة	الحرية(،	بينما	الشعارات	التي	ت

عموم	سورية،	من	جهة	أخرى،	كانت	مجموعات	صغيرة	من	الناشطين	تكتب	الالفتات	والشعارات	من	
دون	حاجة	إلى	التنسيق	مع	التنسيقية،	وبحسب	شهادة	رائد	رزوق	أحد	ناشطي	مدينة	األتارب	)كانت	
تنشط	في	تلك	األثناء	مجموعة	صغيرة	–إضافة	إلى	مجموعات	أخرى-	ضمت	بعض	األصدقاء	من	أبناء	
املدينة،	ينظمون	عملهم	قبل	أن	يتاح	لهم	في	ما	بعد	التواصل	مع	باقي	املجموعات	الناشطة،	فكانوا	
يجتمعون	في	منزل	الناشط	فضل	الحسان	وهو	من	املعارضين	القدامى	لنظام	األسد،	وهناك	يكتبون	

الالفتات	ويتحاورون	حول	طبيعة	الشعارات	التي	سترفع	في	التظاهرات()11(  

في	 كبير	 ثقل	 ذات	 تكن	 لم	 األتارب	 مدينة	 في	 التنسيقية	 أن	 إلى	 شهادته	 في	 الفج	 عامر	 يشير	 	 	
)سكايب(،	 على	 املدينة	 ناشطات	 إحدى	 أنشأتها	 مجموعة	 على	 مقتصًرا	 األمر	 وكان	 االحتجاجات،	
وكانت	تضم	أغلب	ناشطي	املدينة،	وتناقش	أغلب	القضايا	املهمة	املتعلقة	بالتظاهرات	تحديًدا	تلك	
التي	كانت	تخرج	خالل	أيام	األسبوع،	كالتظاهرات	املسائية،	أو	التظاهرات	التي	كانت	تخرج	في	ضوء	

أحداث	مفاجئة	تتعلق	باالحتجاجات	في	عموم	سورية.

		في	ما	بعد،	وبعد	تصاعد	حّدة	االحتجاجات	الشعبية،	وبعد	ارتفاع	مستوى	العنف	الذي	واجهت	
وبحسب	 جديدة،	 مهمات	 إليها	 وأضيفت	 التنسيقية	 عمل	 توسع	 املحتجين،	 األمنية	 األجهزة	 فيه	
كحلوس،	بعد	أن	ارتفعت	أعداد	الضحايا	من	شهداء	ومصابين،	وبعد	حمالت	االعتقاالت	الواسعة	
نشئت	مكاتب	لتوثيق	أعداد	الضحايا	

ُ
التي	طالت	الناشطين،	أضيفت	مهمات	جديدة	للتنسيقية،	فأ

امليدانية،	وساهمت	 انتشرت	املستشفيات	 للتنسيقية	مكتب	طبي	وذلك	عندما	 واملعتقلين،	وأصبح	
التنسيقية	عبر	شبكة	عالقاتها	في	تأمين	جانب	من	مستلزمات	هذه	املستشفيات	من	أدوية	ومعدات،	

)11(		مقابلة	أجراها	الباحث	عبر	تطبيق	واتس	آب	مع	الناشط	والصحافي	رائد	رزوق،	من	أبناء	مدينة	سراقب	ومن	أوائل	املناضلين	فيها،	مؤسس	
جريدة	زيتون	ورئيس	تحريرها،	تاريخ:	تشرين	األول/	أكتوبر	2020.
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وأضيف	مكتب	جديد	وهو	مكتب	اإلغاثة،	وذلك	بعد	تعرض	كثير	من	السوريين	لفقدان	عملهم	أو	
كل	مكتب	

ُ
االعتقال	أو	استشهاد	املعيل،	أو	االضطرار	إلى	النزوح	مع	تزايد	العنف	ضد	املدنيين،	فش

للدعم	اإلغاثي	استهدف	توفير	بعض	املساعدات	لألسر	األكثر	ضعًفا	وهشاشة.)12(

		ومع	حلول	نهاية	2011،	كان	عمل	التنسيقيات	عموًما	قد	تطور	كثيًرا،	وبتنا	نشهد	نوًعا	من	تقسيم	
العمل،	فأنشئت	املكاتب	التخصصية،	وباتت	التنسيقية	تضم:	مكتًبا	لإلعالم	وهو	األهم	بالنسبة	إلى	
عمل	التنسيقية،	ومكتًبا	للتوثيق،	ومكتًبا	للدعم	الطبي،	مكتًبا	لإلغاثة...	إلخ،	ووصلت	التنسيقية	في	

هذه	املرحلة	إلى	ذروة	نشاطها	وفاعليتها	في	الثورة	السورية.

سابًعا: محاولت التحول إلى العمل السيا�سي

		نشأت	في	خضم	الثورة	السورية	مجموعة	محاوالت	سعت	إلى	دفع	التنسيقيات	إلى	االنخراط	في	
العمل	السيا�سي،	بحيث	تتحول	إلى	فاعل	وطرف	في	العملية	السياسية	التي	بدأت	بالتبلور	مع	ظهور	
بعض	الكيانات	السياسية	كاملجلس	الوطني	الذي	أعلن	عن	تأسيسه	في	شهر	تشرين	األول/	أكتوبر	
عام	2011	وضم	مجموعة	من	القوى	املعارضة	في	خارج	سورية،)13(	وهيئة	التنسيق	الوطني	التي	أعلن	
عن	تأسيسها	في	الفترة	نفسها	وضمت	قوى	معارضة	من	الداخل	والخارج	السوري.	إال	أّن	التنسيقية	
واضحة،	 سياسية	 وبنية	 هيكلية	 ذي	 كيان	 إلى	 لتتحول	 تتطور	 ولم	 منظًما،	 سياسًيا	 إطاًرا	 تمثل	 لم	

وبقيت	التنسيقية	وفق	ذلك	في	منطقة	وسطية	بين	املجتمع	املدني	والسياسة.	

			بهذا	املعنى	حافظت	التنسيقية	في	جيلها	األول	على	دورها	العملي	املرتبط	مباشرة	بالنشاط	الثوري	
امليداني،	بينما	افتقدت	إلى	التنظيم	الداخلي	املركزي	وبقيت	أقرب	إلى	العفوية	في	مجمل	نشاطها؛	من	
جهة	أخرى،	بقي	هذا	النشاط،	مقيًدا	بحدود	الحي	أو	املنطقة	التي	تعمل	فيها	التنسيقية،	وهو	أيًضا	ما	
يشير	إلى	عدم	تمكن	هذا	الكيان	–التنسيقية-	من	تجاوز	حدوده،	أي	التحول	إلى	كيان	وطني	جامع،	
يعبر	ويقود	الحراك	في	عموم	سورية،	وحتى	في	مستوى	دمشق	ذاتها،	لم	تتمكن	التنسيقية	من	إيجاد	

.
ً
إطار	جامع	على	الرغم	من	كل	املحاوالت	التي	بذلت	كما	سنالحظ	مباشرة

على	 سيا�سي	 بعد	 إضفاء	 إلى	 التي	سعت	 الكيانات	 من	 مجموعة	 للثورة	 األول	 العام	 في	 تبلورت	 	 	

كلت	تنسيقية	في	ما	بعد	مختصة	باملوضوع	الطبي	في	عموم	دمشق،	دعيت	بتنسيقية	األطباء،	وكان	من	مؤسسيها	جالل	نوفل	وعبد	هللا	
ُ
)12(	ش
الحريري.

)13(	أعلن	عن	تشكيل	املجلس	الوطني	السوري	في	إسطنبول،	في	الثاني	من	تشرين	األول/	أكتوبر	2011،	ملزيد	من	التفاصيل	راجع:	مركز	كارنيغي	
https://cutt.us/IptR5	:	الرابط	على	د.ت،	األوسط،	للشرق

https://cutt.us/IptR5
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الثورة	 تنسيقيات	 اتحاد	 املحلية،)14(	 التنسيق	 لجان	 أحياء	دمشق،	 كتنسيقيات	 التنسيقيات،	 عمل	
الحصر.	 ال	 املثال	 على	سبيل	 الكرامة،	 ثورة	 أحرار	 وتجمع	 السلمي،	 للتغيير	 تجمع	دمشق	 السورية،	

سنعرض	في	ما	يأتي	تجربة	تنسيقيات	أحياء	دمشق	نموذًجا	من	تلك	املحاوالت	السياسية.

		بحسب	شهادة	غفار	سعيد	أحد	مؤس�سي	تنسيقيات	أحياء	دمشق،	في	نهاية	شهر	نيسان/	أبريل	
2011،	أعلن	عن	تأسيس	تنسيقية	أحياء	دمشق،	وخالل	بضع	أسابيع	بعد	انطالق	 تقريًبا	من	عام	
التظاهرات	في	درعا	توسع	نشاطهم	دراماتيكًيا،	ودخل	عشرات	من	الناشطين	إلى	حيز	العمل	املشترك؛	
بدأ	العمل	من	خالل	إجراء	لقاءات	واجتماعات	مع	ناشطين	من	مناطق	مختلفة	من	دمشق،	بهدف	
وفي	 املعتمدة،	 والالفتات	 الشعارات	 مجموعة	 على	 واالتفاق	 التظاهرات،	 وتنشيط	 العمل	 تنظيم	
الوقت	الذي	عمل	فيه	ناشطو	تنسيقية	أحياء	دمشق	على	تنظيم	عمل	املجموعات،	كانت	تنسيقية	
أحياء	دمشق	ذاتها	تتشكل	في	سياق	هذه	املمارسة،	وبذلك	تزامن	ظهور	التنسيقيات	في	عموم	دمشق	

مع	البدايات	األولى	لتكون	تنسيقية	أحياء	دمشق.)15(

كلت	النواة	األولى	لتنسيقية	أحياء	دمشق،	ووضع	أول	هدف	للتنسيقية	أال	
ُ
		في	نهاية	نيسان،	ش

وهو	توحيد	عمل	باقي	تنسيقيات	دمشق	في	إطار	عمل	موحد،	أطلق	عليه	اسم	)ائتالف	شباب	الثورة(،	
وكانت	تنسيقية	أحياء	دمشق	في	تلك	األوقات	قد	وسعت	كثيًرا،	لتضم	ناشطين	من	كل	أنحاء	دمشق	
تأثيرها	عبر	اإلعالم	والنشاط	امليداني	في	أحياء	دمشق	املختلفة.	وبحسب	إحدى	 وريفها،	وبدأ	يظهر	
الوثائق	الصادرة	من	التنسيقية	التي	تشير	إلى	اآللية	التي	كان	يفكر	بها	الشبان،	تقول:	)نطمح	إلى	أن	
نكون	واعين	لحركة	الشارع	فنكون	فاعلين	فيها	تنسيًقا	لخطوطها	العريضة	بما	يؤهلنا	ألن	نكون	الشكل	

السيا�سي	املبدئي	األصيل	لهذه	الحركة(.)16( 

		وفي	الوقت	الذي	نشأ	فيه	في	كل	حّي	من	أحياء	دمشق	وبلداتها	تنسيقية	مؤلفة	من	أبناء	املنطقة،	
ويقتصر	عملها	على	حدود	الحّي،	نشأت	تنسيقية	أحياء	دمشق	على	العكس	من	ذلك،	أي	إنها	لم	تكن	
في	يوم	من	األيام	تابعة	ملنطقة	بعينها،	وهو	ما	جعل	منها	مركز	استقطاب	لشرائح	مختلفة	من	الشبان	
والشابات،	من	الطلبة	الجامعيين	القادمين	من	مدن	سورية	مختلفة	للدراسة	في	دمشق،	ومن	شبان	
يسكنون	العاصمة	وينتمون	إلى	مناطق	سورية	مختلفة؛	وفي	كل	األحوال	انعكس	هذا	التنوع	على	آليات	
عمل	تنسيقية	أحياء	دمشق	وعلى	مجمل	األفكار	التي	تبنتها،	ومنحها	هذا	التنوع	في	كوادرها	مرونة	في	

ديسمبر	 األول/	 كانون	 	20( الخميس،	 في	سورية،	 املحلية	 التنسيق	 ”لجان	 كارنيغي،	 مركز	 راجع:	 التنسيق،	 لجان	 التفاصيل	حول	 من	 ملزيد	 	)14(
http://cutt.us/eYFng	:الرابط	على	2012(،

)15(	مقابلة	أجراها	الباحث	مباشرة	مع	الناشط	واملعتقل	السابق	غفار	سعيد،	خريف	2018.

)16(	تم	الحصول	على	مجموعة	من	الوثائق	الخاصة	بالحركة،	وسيتم	استخدام	هذه	الوثائق	بوصفها	إحدى	املصادر	في	هذه	الورقة.

http://cutt.us/eYFng
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التواصل	وبناء	الصالت	مع	باقي	الناشطين.)17(

		على	صعيد	سيا�سي،	سعت	التنسيقية	إلى	تقديم	خطاب	سيا�سي	وطني	جامع،	ضمنته	مجموعة	
الثورة	من	 البديل	املقترح	من	نظام	األسد،	تمثل	هدف	 الثورة	وطبيعة	 من	التصورات	حول	أهداف	
التوجهات	 مع	 متسقة	 بذلك	 وكانت	 مكوناته،	 بكل	 األسد	 نظام	 إسقاط	 في	 التنسيقية	 نظر	 وجهة	
العامة	للحراك	الثوري	في	عموم	سورية،	بينما	البديل	املقترح،	فقد	كان	للتنسيقية	تصور	يمزج	بين	
الليبرالي	الديمقراطي	واليساري،	ففي	إحدى	الوثائق	املعبرة	عن	التصورات	السياسية	للتنسيقية	يرد	
فيها:	)سورية	الديمقراطية	هي	دولة	مدنية	تقّر	بحرية	املعتقد	الديني	وحرية	العبادة	ومزاولة	الشعائر	
الدينية،	وتضمن	الدولة	مزاولة	الشعائر	الدينية	لكل	األديان	على	قدم	املساواة.	تعمل	وفق	دستور	
التشريعية	 السلطات	 بين	 الفصل	 على	 ويقوم	 السلطات،	 مصدر	 هو	 فيه	 الشعب	 وعصري	 جديد	
والتنفيذية	والقضائية	ويحترم	شرعة	حقوق	اإلنسان	والحقوق	الثقافية	لكافة	السوريين،	ويقر	بحق	
تشكيل	األحزاب	وفق	مبدأ	املواطنة	ومنظمات	املجتمع	املدني	وحرية	اإلعالم(.	وتضيف	إلى	ما	تقدم	
أفكاًرا	مستوحاة	من	أدبيات	اليسار	عموًما	حول	توزيع	الثروة	وطبيعة	التنمية	املرغوبة،	فيرد:	)في	سوريا	
إلى	أهلها	وضمان	 الثروة	بشكل	عادل	وإعادة	الحقوق	 املقبلة	دولة	تنموية	ديمقراطية	تسعى	لتوزيع	
الحقوق	االقتصادية	واالجتماعية	للشعب	السوري	واستعادة	األموال	املهربة	وأموال	الفساد،	وإعادة	
االعتبار	االجتماعي	واالقتصادي	للمهمشين	والفقراء	ودعمهم	عبر	صناديق	الدعم	االجتماعي	والصحي	
كذلك	دعم	القطاعين	الزراعي	والصناعي	بآليات	علمية	تخلق	فرص	عمل	جديدة	للعاطلين	عن	العمل	

وتكوين	املجتمع	السوري	الجديد	مجتمع	الحرية	والكرامة	والعدالة(.	

بقدر	 آلياته	 وتطوير	 السلمي،	 بالنضال	 واالستمرار	 التمسك	 إلى	 التنسيقية	 ناشطو	 سعى	 	 	
اإلمكان،	يرد	في	إحدى	الوثائق	حول	املوقف	من	ضرورة	االستمرار	بالنضال	السلمي:	)يعتمد	النضال	
السلمي	بالدرجة	األولى	على	التناقض	بين	استخدام	الالعنف	من	قبل	املحتجين	واستخدام	العنف	
من	قبل	السلطة،	مما	يؤدي	إلى	تعاطف	شرائح	واسعة	من	باقي	املجتمع	مع	املحتجين	وبالتالي	التآكل	
	ووحيًدا	وبالتالي	يسقط،	وذلك	من	خالل	التأثير	

ً
املستمر	ملؤيدي	النظام،	ليجد	نفسه	بالنهاية	أعزال

في	الرأي	العام	املحلي	والدولي.	فيجب	أن	يتم	نقل	ما	يحصل	على	األرض	إلى	الرأي	العام	عبر	العديد	
من	الوسائل	وأبرزها	اإلعالم(.	ويرد	في	إحدى	الوثائق	التي	تضم	توصيات	موجهة	إلى	باقي	التنسيقيات	
قبل	 من	 السالح	 استخدام	 محاوالت	 كل	 تثبيط	 يتم	 أن	 )يجب	 القول:	 النضال	 استراتيجيات	 حول	
بعض	األفراد،	ملا	لها	من	أثر	سلبي	على	مفعول	النضال	السلمي،	ويتم	التعامل	مع	هذه	املشكلة	من	
انتصاره	من	جهة،	ومن	جهة	أخرى،	 السلمي	وحتمية	 النضال	 أهمية	 التنسيقيات	على	 تركيز	 خالل	

)17(		بحسب	أغلب	الشهادات	التي	استمعنا	إليها،	كانت	تنسيقية	أحياء	دمشق	وربما	تنسيقية	مدينة	دوما	الوحيدتان	في	عموم	سورية	اللتان	ضمتا	
ناشطات	نساء	في	صفوفهما.
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مخاطر	استخدام	السالح	على	الثورة	والوطن(.	وباالستناد	إلى	شهادة	أبو	فخر،	فإن	كوادر	التنسيقية	
أحد	 )في	 يقول:	 بعنف	مضاد،	 النظام	 على	عنف	 والرد	 السالح	 بمخاطر	حمل	 تماًما	 مقتنعين	 كانوا	
االجتماعات	مع	تنسيقية	حي	الحجر	األسود	جنوب	دمشق،	اقترح	بعض	الناشطين	ضرورة	أن	يحمل	
املتظاهرين	معهم	أسلحة	بيضاء	)ع�سّي،	سكاكين...إلخ(	كي	يتمكنوا	من	الدفاع	عن	أنفسهم،	إال	أننا	

واجهنا	ذلك	بكل	حزم،	مؤكدين	على	أن	وسائل	النضال	السلمي	هي	قّوة	في	يد	املنتفضين(.

		ال	يمكن	التشكيك	في	نيات	هؤالء	الشبان،	وال	الجهد	الذي	بذلوه	من	أجل	التوفيق	بين	االتجاهات	
كل	 من	 وشابات	 شباًنا	 يضم	 كان	 الثوري	 الحراك	 أن	 خصوًصا	 الناشطين،	 أوساط	 في	 املتناقضة	
املشارب	األيديلوجية	والطبقية،	وكان	التوفيق	بين	هذه	االتجاهات	أمًرا	عسيًرا،	وكان	ال	بد	لناشطي	
التنسيقية	من	أن	يصطدموا	الحًقا	في	حدود	العمل	الذي	تفرضه	عليهم	بنية	التنسيقية	ذاتها،	وهو	

ال�سيء	الذي	دفع	بكوادر	التنسيقية	إلى	التفكير	بالتحول	إلى	العمل	السيا�سي.

		في	شهر	تموز/	يوليو	تقريًبا	من	عام	2011،	طرحت	كوادر	التنسيقية	مشروًعا	شجاًعا	يهدف	إلى	
توحيد	عمل	مجمل	تنسيقيات	مدينة	دمشق	وريفها،	خطوة	أولى	في	اتجاه	توحيد	عمل	التنسيقيات	في	
عموم	سورية.	يقول	غفار:	)في	حوالى	حزيران/	تموز	من	عام	2011،	وجدنا	أن	عمل	التنسيقيات	لن	
يستمر	في	تلبية	متطلبات	الحراك	الثوري،	وكان	لدينا	هاجس	حول	توحيد	عمل	التنسيقيات،	فقررنا	
بعد	مجموعة	طويلة	من	االجتماعات	والنقاشات	تشكيل	كيان	تحت	اسم	)الئتالف الوطني لشباب 
التنسيقية	ذي	 االنتقال	من	عمل	 يتيح	 كياًنا	سياسًيا	 يكون	 أن	 منه	 وكان	مطلوًبا	 السورية(،	 الثورة 
الطابع	امليداني	واملحلي،	إلى	العمل	السيا�سي،	عبر	تشكيل	تجمع	أو	حركة	لها	طابع	سيا�سي	على	صعيد	

الهيكلية	والتنظيم	والدور	االجتماعي(.

		بعد	أن	أعّد	ناشطوا	تنسيقية	أحياء	دمشق	أوراقهم	السياسية،	دعوا	إلى	اجتماع	موسع	يضم	
بعرض	 وباشروا	 الناشطين،	 عشرات	 حضر	 	،

ً
وفعال وريفها؛	 دمشق	 تنسيقيات	 جميع	 عن	 مندوبين	

خالل	 من	 العمل	 مجمل	 هيكلة	 إعادة	 على	 االتفاق	 وتم	 االئتالف،	 بتشكيل	 املتعلقة	 املشروع	 ورقة	
تشكيل	مجموعة	لجان	متخصصة،	كل	لجنة	لها	عملها	الخاص:	لجنة	سياسية	تهتم	بكتابة	البيانات	
السياسية	وصوغ	األوراق	املتعلقة	بالتجمع،	ولجنة	طالبية	تعمل	على	تنسيق	العمل	داخل	الجامعات،	
السياسية	 التصورات	 التي	صدرت	عن	هذا	االجتماع	مجمل	 الورقة	 إلخ.	وتضمنت	 ولجنة	إعالمية..	
للشبان	التي	ورد	فيها:	)نحن	ائتالف	شباب	الثورة	السورية	نمد	أيدينا	لكل	القوى	الوطنية	املخلصة	
لنوحد	 الظالم	 الفئوي	 األمني	 النظام	 بإسقاط	 والراغبين	 العاملين	 ولكل	 الشرفاء	 املناضلين	 ولكل	
جهودنا	مًعا	إلسقاط	النظام	وبناء	سوريا	حرة	مدنية(.	بينما	عبرت	الورقة	الصادرة	من	ذلك	االجتماع	
عن	الهدف	الذي	يجري	العمل	عليه	واملتمثل	بحسب	هذه	الورقة	في:	)الدعوة	إلى	تشكيل	ائتالف	يجمع	
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كل	القوى	الشبابية	الفاعلة	في	الثورة	السورية،	ويوحد	صفوفها	وخطابها،	)وهو(	من	األولويات	التي	
تفرضها	اللحظة	الثورية	الراهنة	من	أجل	تصعيد	الحراك	الشعبي	للوصول	إلى	إسقاط	النظام(.

		لم	يكتب	لهذا	)االئتالف(	الطموح	العمل	سوى	لبضعة	أسابيع،	ففي	أواخر	شهر	تموز/	يوليو	
من	ذلك	العام،	تمكنت	قوات	املخابرات	من	إلقاء	القبض	على	أغلب	كوادر	تنسيقية	أحياء	دمشق،	
وعدًدا	من	الناشطين	الذين	انضموا	إلى	التجمع	في	ما	بعد،	وانتهى	عمل	االئتالف	بهذا	االعتقال	الذي	

كان	ضربة	قاضية	لتنسيقية	أحياء	دمشق.	

ا: اضمحالل عمل التنسيقية وانتهاء دورها
ً
ثامن

عام	 حلول	 ومع	 التدريجي،	 واالضمحالل	 بالتراجع	 التنسيقيات	 دور	 بدأ	 	2011 عام	 نهايات	 مع	 	 	
2013	انتهى	عمل	التنسيقيات	وتحول	أغلبها	إلى	)صفحات(	على	فيسبوك	تنقل	بعض	األخبار	والصور	
الفوتوغرافية	ومقاطع	الفيديو.	ساهم	في	ذلك	مجموعة	من	العوامل	التي	أدى	تفاعلها	إلى	تهميش	دور	

التنسيقية	وانتهائه	في	ما	بعد.

التنسيقيات،	 انتهاء	عمل	 في	 الدور	األبرز	 لها	 أنه	كان	 في	هذا	السياق	ثالثة	عوامل	نعتقد	 نميز	 	 	
وهي:	حملة	االعتقاالت	الواسعة	التي	شنتها	أجهزة	املخابرات	السورية	التي	استهدفت	خصوًصا	أعضاء	
التنسيقيات	بًدا	من	النصف	الثاني	لعام	2011؛	ثانًيا:	تحول	االحتجاجات	في	سورية	من	شكلها	السلمي	
ا،	في	ضوء	العمل	

ً
إلى	العمل	املسلح	منذ	بداية	عام	2012	وتبلور	املجموعات	العسكرية	الكبرى،	وثالث

العسكري	وسيطرة	قوى	املعارضة	على	مجموعة	من	املدن	والبلدات	السورية	التي	دعيت	)باملناطق	
ت	محل	التنسيقيات	وأعلنت	بداية	

ّ
املحررة(	ولد	كيان	جديد	في	الثورة	أال	وهو	املجالس	املحلية	التي	حل

طور	جديد	في	الصراع	السوري.	)18(

1. اعتقال جيل التنسيقيات األول

		اإلشكالية	الدائمة	واملستمرة	التي	كانت	وما	زالت	في	سورية	هي	األجهزة	األمنية	وقدرتها	التاريخية	
بدا	متواضًعا،	وتفتيته	عبر	االعتقال	واملالحقة	األمنية،	بحيث	 على	اختراق	كل	عمل	اجتماعي	مهما	

تحولت	هذه	األجهزة	إلى	كابوس	عاشه	السوريون	في	حقبة	األسد	بنسختي	األب	واالبن.	

)18(	ملزيد	من	التفاصيل	حول	”تجربة	املدن	املحررة”،	راجع:	صبر	درويش،	تجربة	املدن	املحررة،	)بيروت:	دار	الريس،	2015(.



291

العدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021الدراسات

		حاول	ناشطو	عام	2011	إيجاد	بعض	الحلول	العملية	ملواجهة	إمكانية	االختراقات	األمنية،	وبنوا	
منهم	حماية	 محاولة	 في	 أعاله،	 أشرنا	 كما	 بعالقات	شبكية	 ببعضها	 ترتبط	 مجموعات	عمل	صغيرة	
نشاطهم	النا�سئ،	وفي	ما	بعد،	ومع	تزايد	أعداد	املشاركين	في	االحتجاجات،	ومع	ارتفاع	دينامية	الحراك	
الثوري	تراجع	الحذر	لدى	الناشطين،	خصوًصا	أن	أنظمة	عربية	ال	تقل	سطوتها	عن	نظام	األسد	كما	
في	تونس	وليبيا	ومصر،	تمكن	فيها	الناشطون	من	إسقاطها	تباًعا،	فساد	اعتقاد	لدى	السوريين	بأن	
نظام	األسد	زائل	ال	محالة،	تغذيه	انتشار	االحتجاجات	في	عموم	سورية	ونجاح	املحتجين	في	االستمرار	

بالتظاهر	على	الرغم	من	القمع	الذي	ووجهوا	به.	

إسقاط	 إلى	 ذاهبون	 أنهم	 السوريون	 اعتقد	 عندما	 العكس،	 على	 بل	 األسد،	 نظام	 يسقط	 لم	 	 	
النظام،	كانت	األجهزة	األمنية	تعد	ملفات	ضخمة	تح�سي	فيها	أسماء	الناشطين،	وتضع	قوائم	بأسماء	
.	ومع	النصف	الثاني	لعام	2011	بدأت	حملة	اعتقاالت	واسعة	استهدفت	مباشرة	

ً
من	ستعتقلهم	أوال

	من	أواخر	شهر	تموز/	يوليو	عام	
ً
ناشطي	التنسيقيات،	واإلعالميين	وقادة	التظاهرات،	وفعلًيا	وبداية

2011	شنت	األجهزة	األمنية	حمالت	اعتقال	في	عموم	سورية،	أدت	إلى	الزج	بمعظم	قيادات	التنسيقيات	
في	املعتقالت	السورية،	ومع	نهاية	عام	2011	تمكنت	األجهزة	األمنية	من	تحطيم	هذا	الجيل	األول	من	
الناشطين	السوريين	بشكل	شبه	كامل؛	من	الصحيح	أن	عدًدا	كبيًرا	منهم	أفرج	عنه	في	ما	بعد،	ولكن	

ذلك	حدث	بعد	تحطيمهم	عبر	إخضاعهم	آللة	التعذيب	الرهيبة	في	أثناء	االعتقال.

		عندما	خرج	الشبان	من	املعتقالت	في	أوائل	عام	2012،	كان	الزمن	تغير،	وكان	الصراع	في	سورية	
يخطو	أولى	خطواته	في	اتجاه	الصراع	املسلح،	كانت	بضعة	أشهر	كافية	في	ذلك	الوقت	كي	يتغير	كل	
�سيء.	فعندما	خرج	الشبان	من	املعتقالت	كانت	االحتجاجات	السلمية	في	طورها	األخير،	وكان	الحديث	
الدائر	بين	الناشطين	يتمحور	حول	حق	الدفاع	عن	النفس	وضرورة	حمل	السالح،	وولد	جيل	جديد	
الذي	 التنسيقيات	 إسالموًيا	طائفًيا،	بخالف	جيل	 ويتبنى	خطاًبا	 العسكري	 بالحّل	 الثوار	مؤمن	 من	
أصّر	حتى	آخر	لحظة	على	ضرورة	التمسك	بالعمل	السلمي،	ومعتنًقا	خطاًبا	ديمقراطًيا	وطنًيا	حمله	

الجيل	األول	للثورة	حتى	النهاية.

		عدد	كبير	من	هذا	الجيل	األول،	وبعد	خروجه	من	املعتقالت	فضل	مغادرة	البالد،	إلى	لبنان	وتركيا	
وبعضهم	تمكن	من	الوصول	إلى	أوروبا،	وبعضهم	اآلخر	لم	تتح	له	مغادرة	البالد	وبقي	مكسوًرا	محاصًرا	
ال	يكاد	يستطيع	السير	في	الشوارع،	هذا	أن	حمالت	االعتقاالت	بحق	الناشطين	تكررت	بعدد	أجهزة	
ربما	 العسكري،	 العمل	 في	 واالنخراط	 السالح	 حمل	 الشبان	 بعض	 اختار	 وأخيًرا	 السورية)19(،	 األمن	

)19(	جميع	الشهود	الذين	وردت	أسماؤهم	في	هذه	الورقة	باستثناء	عامر	الفج	خاضوا	تجربة	االعتقال	ألكثر	من	مرة	بين	نهايات	عام	2011	وحتى	
منتصف	عام	2012.	
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انتقاًما	ملا	شهدوه	في	املعتقالت	أو	انتقاًما	لرفاق	لهم	سقطوا	تحت	التعذيب،	أو	ربما	لغياب	الخيارات؛	
ى	وحّل	محله	زمن	آخر،	هو	

ّ
وأًيا	يكن	األمر،	فإن	زمن	هذا	الجيل	من	الثوار	السوريين	األوائل	كان	قّد	ول

زمن	العمل	العسكري	والصراع	املسلح.

2. التحول إلى الصراع املسلح

		أدى	انتشار	السالح	والتحول	إلى	العمل	العسكري	إلى	اضمحالل	العمل	السلمي	من	تظاهرات	
2012	بدأت	مظاهر	 إذ	منذ	بداية	عام	 التنسيقيات،	 الذي	نشأت	على	أساسه	 العمل	 وغيرها،	وهو	
العمليات	 رقعة	 اتساع	 ومع	 العسكري،	 العمل	 محلها	 ليحل	 تدريجًيا	 باالختفاء	 السلمي	 النضال	
العسكرية	بدأت	سلطة	التنسيقيات	بالتال�سي	لتحل	محلها	سلطة	الكتائب	واأللوية	املقاتلة.	وبحسب	
شهادة	يزن	مرزوق،	فإنه	في	حّي	جوبر	في	دمشق	كانت	توجد	تنسيقية	شكلت	مع	بداية	الحراك	الثوري	
في	الحّي،	وكان	أغلب	النشاط	واالتصاالت	والتنسيق	يجري	مع	هذه	التنسيقية،	ومع	بداية	عام	2012 
وتشكل	ألوية	هارون	الرشيد	التي	سيطرت	بالكامل	على	الحّي،	تراجع	دور	التنسيقية	واختفى	تدريجًيا،	
)حتى	أننا	كّنا	عندما	نريد	إجراء	نشاط	ثوري	في	الحّي	كالخروج	في	مظاهرة	أو	الكتابة	على	الجدران	كان	

يتوجب	علينا	الحصول	على	موافقة	الفصيل	العسكري	والتنسيق	معه	ال	مع	التنسيقية()20( 

		مع	تنامي	العمل	العسكري،	وتراجع	النضال	السلمي،	عدد	كبير	من	التنسيقيات	لم	يعد	لديه	
ما	تفعله،	بعضها	وبحسب	شهادة	كحلوس،	أصبح	ملحًقا	بالفصيل	العسكري	املوجود	في	املنطقة،	
وبعضها	اآلخر	تحول	إلى	عبارة	عن	صفحة	إعالمية	على	فيسبوك،	وكثير	منها	اختفى	ولم	يعد	له	وجود.

3. املجالس املحلية 

		أف�سى	تصاعد	الصراع	العسكري	منذ	بداية	عام	2012	إلى	سيطرة	قوى	املعارضة	السورية	على	
األرض	 مساحة	 من	 	60% من	 بقليل	 أكثر	 كان	 	2013 عام	 بداية	 ومع	 من	سورية،	 واسعة	 مساحات	
السورية	تحت	سيطرة	القوى	العسكرية	املختلفة،	ومع	هذه	املرحلة،	ومع	انسحاب	مؤسسات	الدولة	
من	هذه	املناطق،	نشأت	الحاجة	إلى	إيجاد	آليات	إلدارة	شؤون	املدنيين،	أي	إدارة	)املناطق	املحررة(،	
ومن	هنا	نشأت	املجالس	املحلية،	وهي	كيانات	مدنية	لعبت	دور	البلديات	إلى	حّد	كبير،	فتكفلت	بمهمة	

)20(	مقابلة	أجراها	الباحث	عبر	تطبيق	واتس	آب	مع	يزن	مرزوق،	ناشط	طالبي	من	سكان	حّي	جوبر،	تاريخ:	شباط/	فبراير	2021.
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إدارة	املدن	والبلدات	وتأمين	الخدمات	للمدنيين	كتوفير	املياه	والكهرباء	ونظافة	األحياء...إلخ.)21(

		في	هذه	املرحلة	من	مراحل	الثورة	السورية،	أصبحت	املجالس	املحلية	الكيانات	األكثر	دينامية	
وجدوى	على	صعيد	الحراك	الشعبي،	وباتت	هي	الجهة	املسؤولة	عن	تنسيق	شؤون	املدنيين	وتنظيمها	
وإدارتها،	وأصبحت	هي	الطرف	الذي	تتواصل	معه	املنظمات	الدولية	وحتى	الحكومات	وتنسق	معها،	
للتنسيقيات،	فانضم	بعض	ناشطي	 تنامي	دور	املجالس	املحلية	لم	يعد	ثمة	حاجة	موضوعية	 ومع	
التنسيقيات	في	بعض	املناطق	إلى	املجالس	املحلية،	بينما	عملت	بعض	التنسيقيات	جنًبا	إلى	جنب	مع	
املجلس	املحلي	في	مناطق	أخرى،	أما	الغالبية	منها	فقد	تحول	إلى	منبر	اعالمي	فحسب	كما	ذكرنا	أعاله.

تاسًعا: خاتمة

الثورية	 الكيانات	 أهم	 من	 واحدة	 على	 –سريًعا-	 الضوء	 إلقاء	 الورقة	 هذه	 سياق	 في	 حاولنا	 	 	
فهم	 محاولين	 	،2011 عام	 من	 مارس	 آذار/	 في	 انطلقت	 التي	 ثورتهم	 أثناء	 في	 السوريون	 ابتكرها	 التي	
آليات	 الفاعلين	على	هذا	الصعيد،	كما	حاولنا	مقاربة	 التنسيقية	وأهم	 فيها	 نشئت	

ُ
أ التي	 السياقات	

التنسيقية	كانت	قد	لعبت	دوًرا	 بأن	 به،	وكّنا	الحظنا	 الذي	قامت	 الوظيفي	 التنسيقية	والدور	 عمل	
مهًما	في	تنظيم	االحتجاجات	والحشد	والتعبئة	تحديًدا	في	العام	األول	للثورة.	

وسط	 دوما	 حتى	 جنوًبا	 السويداء	 من	 التجربة،	 هذه	 خوض	 من	 سورية	 في	 منطقة	 تستثَن	 ولم	
البالد،	ومن	الساحل	السوري	وحتى	آخر	قرية	في	دير	الزور،	في	كل	املناطق	السورية	التي	انتفضت	
إلى	حد	ما	من	 على	حكم	نظام	األسد،	تمكنت	القوى	االجتماعية	من	تشكيل	تنسيقية،	أي	تمكنت	
تنظيم	صفوفها	ومحاولة	إدارة	الصراع.	وإذا	كّنا	أهملنا	عرض	تجارب	مدينة	السويداء	وتجارب	مدن	
الساحل	السوري،	فذلك	يعود	إلى	أسباب	عدة	أهمها	نقص	املعلومات	التي	بحوزتي	حول	هذه	املناطق	
من	جهة،	وخصوصية	هذه	األخيرة	وضرورة	إخضاعها	لتحليل	دقيق	يأخذ	بالحسبان	طبيعة	التركيبة	

االجتماعية	املختلفة	للمنطقتين	كلتيهما	من	جهة	ثانية.

وفي	الوقت	الذي	نعتقد	فيه	أن	السيرورات	التي	أشرنا	إليها	في	هذه	الورقة	حول	نشوء	التنسيقية	
هذه	 نعمم	 ال	 أننا	 إال	 السورية،	 املناطق	 أغلب	 في	 متشابهة	 السابقة،	 الصراع	 عبر	سنوات	 وتطورها	
النتائج	مع	اعتقادنا	بوجود	تقاطعات	كبيرة	تشمل	أغلب	التجارب	املعتبرة	للتنسيقية،	وذلك	بغض	

)21(		ملزيد	من	التفاصيل	حول	املجالس	املحلية،	راجع:	صبر	درويش،	السوريون	املحاصرون:	قراءة	في	أحوال	السوريين	في	ظروف	الحرب،	مبادرة	
اإلصالح	العربي،	تاريخ	النشر:	13	سبتمبر	2016.
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النظر	عن	اختالف	التركيبة	االجتماعية	وحتى	السياسية	الخاصة	بكل	منطقة.

2012،	بدأت	التنسيقيات	تصل	تدريجًيا	إلى	حدودها	املوضوعية،	ومع	حلول	 		مع	بدايات	عام	
عام	2013	واتساع	رقعة	الصراع	العسكري	اضمحل	عمل	التنسيقية	واختفى	تقريًبا	من	املشهد	العام	
للصراع	السوري؛	وكّنا	ميزنا	هنا	ثالثة	عوامل	ساهمت	مجتمعة	في	اضمحالل	عمل	التنسيقيات،	وهي:	
التي	ركزت	بشكل	أسا�سي	على	ضرب	الجيل	 التي	شنتها	األجهزة	األمنية	 حمالت	االعتقاالت	الشرسة	
األول	من	الثوار	وتحطيمه،	وثانًيا،	تحول	الصراع	في	سورية	من	مرحلة	النضاالت	السلمية	إلى	مرحلة	
بين	أوساط	املحتجين،	تزامن	مع	تحول	في	خطاب	 انتشار	للسالح	 الصراع	العسكري	وما	رافقه	من	
للصراع	 الالحقة	 األجيال	 مع	 طائفًيا	 إسالموًيا	 خطاًبا	 ليصبح	 ديمقراطي	 وطني	 خطاب	 من	 الثورة	
السوري،	وثالث	هذه	العوامل	كان	والدة	املجالس	املحلية	املتزامنة	مع	ظهور	ما	أطلق	عليه	السوريون	

باملناطق	املحررة.

	أخيًرا،	كنا	الحظنا	في	سياق	الدراسة	أّن	ما	أطلقنا	عليه	اسم	الجيل	األول	للثورة	الذي	ساهم	 	
تبلور	 الذي	 الجيل	 السلمي،	 العمل	 مرحلة	 في	 االحتجاجات	 وقيادة	 التنسيقيات	 بلورة	 في	 بفعالية	
بناء	دولة	مدنية	 وتبلورت	مطالبه	حول	ضرورة	 للثورة،	 الديمقراطي	 الوطني	 الخطاب	 عبر	ممارسته	
ديمقراطية	في	سورية	املستقبل،	هو	الجيل	الذي	استهدف	مباشرة	وحطم	من	أطراف	مختلفة	بالتأكيد	

النظام	السوري	كان	في	مقدمتها.




