
 
 
 
 
 
 
 

 َٛ ٗعؼذ أُؼبسػخ اُسٞس٣خ أخ٤شًا ك٢ رعبٝص ػبُخ اُزششرّ ٝاالسزوـبة؟

ُّٔ٘سن اُؼبّ ٤ُِٜئخ اُؼ٤ِب ُِزلبٝع ٓغ اُلظبئَ أُسِؼخ(  )ػٍٞ ػالهخ اُ

 :ِٓخض

ًّٔب ك٢ ٓس٤شح أُؼبسػخ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ُِٔلبٝػبد ثؼذ ٓخبع  ٝالدح ّٓضِذ ػس٤ش ثشئبسخ اُس٤ذ "س٣بع ػعبة" ٓ٘ؼـلًب ظذ٣ذًا ٜٓ

ٍّٝ ٓشح ثٜزا اُشٌَ –اُسٞس٣خ، ػ٤ش ثذا  َّ أؿ٤بف أُؼبسػخ اُس٤بس٤خ ٝاُؼسٌش٣خ ٣وق ٓزٔبسًٌب - ٝسّثٔب أل ّٕ رٔض٤اًل ػو٤و٤ًب ٌُ  -أ

 ثؼذ س٤ٖ٘ ػعبف ٖٓ كشَ ٓؼبٝالد ئ٣عبد ٓضَ ٛزا اُعسْ. -ئ٠ُ ػذ ٓب

ّْ اخز٤بس سئ٤س اُٞصساء اُسٞس١ أُ٘شن )س٣بع ػعبة( ُشئبسخ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ٝثو ُّٓٞكوًب ٝٓجشسُا ٝٓلًٜٞٓب، إٔ ٣ز ذس ٓب ٣جذٝ 

ُِٔلبٝػبد، ٗظشًا الػزجبس خجشرٚ ٝٓ٘ظجٚ اُسبثن ك٢ اُّذُٝخ اُسٞس٣خ، ٝروّجَ األٝسبؽ اُذ٤ُٝخ ُٚ )ثبػزجبسٙ سظَ دُٝخ سبثن( ّٓضَ 

ج٤شًا ك٢ ثِٞؽ االٗسعبّ ٝاُوجٍٞ اُذاخ٢ِ ػ٘ذ أُؼبسػخ اُسٞس٣خ، ٗظشًا ُعِٔخ ٖٓ االسزوـبثبد ٝاُّزؼو٤ذاد ٛزا ثؼّذ رارٚ رؼذ٣ًب ً

 اُز٢ أّصشد ك٢ ٓسبس اُضٞسح اُسٞس٣خ.

ّ٘سج٢ ُِس٤ذ س٣بع ػعبة ك٢ أُؼبكظخ ػ٠ِ رٔبسي ا٤ُٜئخ، ٝٓسزٟٞ هجُٜٞب ٖٓ اُلظبئَ اُؼسٌش٣خ ٝاإلسال٤ٓخ، ئال  ّ٘عبح اُ ٝسؿْ اُ

 ّٕ ُٔؼ٤٘خ ٖٓ أُؼبسػخ اُس٤بس٤خ ٝاُؼسٌش٣خ ػ٠ِ ػّذ سٞاء، أ اسزٔشاس٣خ ٓضَ ٛزا اُ٘عبح رؼزبج ئ٠ُ ثزٍ أُز٣ذ ٖٓ اُعٜٞد اُ

 َّ َّ رسبؤٍ ًج٤ش ٝسؾ اُّزؼذ٣بد أُززا٣ذح ظ٘جًب ئ٠ُ ظ٘ت ٓغ رزا٣ذ اُؼـٞؽ اُذ٤ُٝخ ُِٞطٍٞ ئ٠ُ ػ ٝرجو٠ اسزٔشاس٣خ اُ٘عبح ٓؼ

بٍ أُعزٔغ اُّذ٢ُٝ ٖٓ اُّزٔٞػغ ػٍٞ ئداسح األصٓخ اُسٞس٣خ ٝاُزؼٌْ ثٜب، ئ٠ُ االٗخشاؽ ثشٌَ س٤بس٢ ُِوؼ٤خ اُسٞس٣خ، ثؼذ اٗزو

ّْ اُّذٝاكغ ٝأُؼّذداد ُِؼٍِٞ اُّسـؼ٤خ اُش٤ٌِخ  ظّذ١ ُؼِٜب، ٓ٘ؼًب ُزلبهْ أصٓبد اُالظئ٤ٖ، ٝهؼب٣ب األٖٓ ٝاإلسٛبة، ٝاُز٢ أطجؼذ أٛ

 خ، ٝاُز٢ ال رؼون األٛذاف اُؼو٤و٤خ ُِضٞسح اُسٞس٣خ.أُعزشػخ ٖٓ هجَ أُعزٔغ اُذ٢ُٝ ُِوؼ٤خ اُسٞس٣

 

 ٓوذٓخ:

خالٍ أًضش ٖٓ خٔس س٘ٞاد ٖٓ ػٔش اُضٞسح اُسٞس٣خ، ّٓضِذ هؼ٤خ اُّزٔض٤َ اُس٤بس٢ ػوذح أُ٘شبس ُٜب، كشؿْ رأس٤س اُؼذ٣ذ ٖٓ 

ه٤بدح اُضٞسح، ثو٤ذ ػبُخ اُّزشزذ أُعبُس ٝا٤ُٜئبد، اثزذاًء ٖٓ أُعِس اُٞؿ٢٘ اُسٞس١، ئ٠ُ االئزالف اُٞؿ٢٘ اُسٞس١، ٝٓعِس 

ّٔن االسزوـبثبد ث٤ٖ أؿ٤بف أُؼبسػخ.  ٝاٗؼذاّ اُزٞاكن ؿبؿ٤خ ػ٠ِ أُشٜذ، ٝسؾ اٗز٣بح ٓززا٣ذ ٗؼٞ رؼ

 ػبُخ االسزوـبة داخَ طلٞف أُؼبسػخ اُسٞس٣خ ٝاٗؼٌبسبرٜب:



 
 
 
 
 
 
 

صد ظِٔخ ٖٓ االسزوـبثبد اُز٢ أّصشد ك٢ ٓسبس ٓغ أُؼ٢ هذًٓب ك٢ ػٔش اُضٞسح، ٝاخزالف ٝظٜبد اُ٘ظش ك٢ سجَ ٓؼبُعخ أصٓبرٜب، ثش

 اُضٞسح.

كٔغ ظٜٞس ثؼغ اُلظبئَ اإلسال٤ٓخ، ٝرأّصشٛب ثبُٜٔ٘ط اإلسال٢ٓ اُسِل٢ اُز١ ٣شكغ ًض٤شًا ٖٓ أثعذ٣بد اُؼَٔ اُس٤بس٢، اٌٗلأد 

ّ٘شـبء اُضٞس ٤٣ٖ، األٓش اُز١ أّدٟ ئ٠ُ ٛزٙ اُلظبئَ ػ٠ِ اُؼَٔ اُؼسٌش١، ربسًخ اُّزٔض٤َ اُس٤بس٢ ُوٟٞ أُؼبسػخ اُوذ٣ٔخ ٝاُ

اسزوـبة ٝاػغ ث٤ٖ ٛزٙ اُلظبئَ اُؼسٌش٣خ، ٝاألظسبّ اُس٤بس٤خ، ًبالئزالف اُٞؿ٢٘ اُسٞس١، ٝأُعِس اُٞؿ٢٘ اُسٞس١، ػ٤ش 

ثذػْ ٖٓ دٍٝ خبسظ٤خ، ٝثأٜٗب ؿ٤ش ٓشرجـخ ثبُذاخَ  1دأثذ ٛزٙ اُلظبئَ ػ٠ِ ٝطق ٛزٙ األظسبّ ثبُٔؼبسػخ اُخبسظ٤خ أُظ٘ٞػخ

 ٔٞٓٚ.اُسٞس١ ٝٛ

ّٞٗبرٜب ظٜٞدًا ػو٤و٤خ ُشأة اُّظذع ٖٓ خالٍ اُزٞاطَ أُسزٔش ٓغ اُلؼب٤ُبد  ٝك٢ أُوبثَ، ُْ رجزٍ ٛزٙ األظسبّ اُس٤بس٤خ ٌٝٓ

اُؼسٌش٣خ اُّذاخ٤ِخ، ثبُوذس اُز١ ثزُزٚ ك٢ رؼس٤ٖ ػالهبرٜب ٓغ اُلبػ٤ِٖ اُخبسظ٤٤ٖ ٝاُذٍٝ اُذاػٔخ، األٓش اُز١ أّدٟ ئ٠ُ رؼ٤ٔن 

اُخبسج(، كظٜش اُز٤٤ٔز ث٤ٖ أُؼبسػخ األط٤ِخ ٝأُ٘شو٤ٖ  –بُخ االسزوـبة ثُؼوذ أخشٟ رؼبف ئ٠ُ ص٘بئ٤خ )اُذاخَ اُششخ ٝرؼّوذ ػ

 ػذ٣ضًب ػٖ اُ٘ظبّ، ٝث٤ٖ اإلسال٤٤ٖٓ ٝاُؼِٔب٤٤ٖٗ، ئػبكخ ئ٠ُ ثإس اسزوـبة أخشٟ.

 أُ٘شوُّٕٞ ػٖ اُ٘ظبّ، ث٤ٖ اُزشػ٤ت ٝاُؼزس:

ّٕ االسزوـبة اُز١ كشع 2ٟ اُضٞس٣خ ثبُٔ٘شو٤ٖ اُس٤بس٤٤ٖ ٝاُؼسٌش٤٣ٖ ػٖ اُ٘ظبّسؿْ اُزشػ٤ت أُجذئ٢ اُز١ أثذرٚ اُوٞ ، ئال أ

ٗلسٚ ػ٠ِ اُسبػخ أُو٠ ثظالُٚ ػ٠ِ ٛإالء أ٣ؼًب، كٌبٗذ ٝظٜخ ٗظش اٌُض٤ش ٖٓ اُلظبئَ اُؼسٌش٣خ ٝأُؼبسػخ اُوذ٣ٔخ ُِٔ٘شو٤ٖ 

ّٕ اُ٘ظبّ اُسٞس١ ٗظبّ اسزجذاد١ كبسذ 3لبءحٓشٞثخ ثٌض٤ش ٖٓ اُشي ػ٠ِ طؼ٤ذ اُ٘زاٛخ، ٝػذّ اػزجبس األ٤ِٛخ ٝاٌُ ، ػ٠ِ اػزجبس أ

 .٣ُ4وّذّ اُٞالءاد ػ٠ِ اٌُلبءاد

                                                           
1
التً تفتقر إلى العمق الداخلً  انظر مثالً رأي أمٌر حركة أحرار الشام حسان عبود أبو عبد هللا الحموي فً مقابلته على الجزٌرة حٌث ٌقول: االئتالف من معارضة الخارج  

ٌُمّثلنا انظر  فصٌالً  31، وبشكل مشابه لذلك صرح قائد جٌش اإلسالم زهران علوش، وكذلك ٌنظر إلى البٌان الذي أصدره حرار الشام حسان عبودلقاء مع قائد حركة أوهو ال 

   3البٌان رقم مسلحاُ إسالمٌاً باسم البٌان رقم واحد هنا: 

 
2
نرحب فً جماعة اإلخوان المسلمٌن بانشقاق األستاذ رٌاض حجاب رئٌس مثالً ترحٌب جماعة االخوان المسلمٌن بانشقاق السٌد رٌاض حجاب ودعوتهم رجال الّدولة لالقتداء به:  لوحظ  

  ..ذي أنجب لسورٌة أبناءها لٌقوموا بحماٌتهاالوزراء السوري، ونرى فً هذا الموقف الشجاع تعبٌرا عن وطنٌة عالٌة ، وصدق انتماء إلى الوطن وإلى الشعب ال
مستقبل سورٌة الواحدة ضد بشار األسد والمجرمٌن من  ندعو كل رجال الدولة السورٌة فً شتى مواقعهم إلى المسارعة إلى االنحٌاز إلى شعبهم ، إلى االنحٌاز إلى دماء األطفال فً سورٌة ، إلى

 ترحٌب بانشقاق رئٌس الوزراء السوري عصاباته انظر:
3
لعاٌد، فً تصرٌحات معارض عبد الناصر الم تكن هذه النظرة مقتصرة على المعارضة او الفصائل، بل أبداها أٌضاً بعض المثقفٌن والمحللٌن، حٌث ال ٌرى الكاتب والمحلل السوري ال  
تسلمه عددا من المناصب الحكومٌة داخل النظام لٌس دلٌال على »وٌوضح أن «. قدرات استثنائٌة لدى حجاب تخوله قٌادة االئتالف المعارض فً هذه المرحلة الحساسة»، أي «الشرق األوسط»لـ

عالقة متٌنة ربطت حجاب باألجهزة األمنٌة السورٌة وجعلته ٌتنقل »، الفتا االنتباه إلى «لٌس على أساس الكفاءةكفاءته؛ ألن المناصب داخل النظام السوري غالبا ما توكل على أساس الوالء و
م فً ، بٌنما ٌرى المعارض السوري أحمد رمضان خالف ذلك، لعل هذا ٌوضح بعضاً من السجال واالستقطاب الحاصل حول تقٌٌم المنشقٌن عن النظا«بٌن عدد من المناصب بشكل تصاعدي

 ذلك الوقت، أنظر:
 الشرق األوسط –رٌاض حجاب الطامح للسلطة نظاماً ومعارضة 

 
4
، كتب الناطق الرسمً باسم الجماعة نشرها الموقع الرسمً للجماعة ) وإن كانت قد صدرت باسم 2102أثناء الحدٌث فً أروقة المعارضة عن اختبار رئٌس للحكومة المؤقتة فً أواخر العام   

ٌقولون نحن ال نرٌد فً هذه  . ( هم ٌتحدثون عن حكومة )مؤقتة ( أو حكومة )انتقالٌةٌقول البعض ومدٌر مركز الشرق(، ٌلمح إلى عدم أهلٌة رٌاض حجاب وغٌره من المنشقٌن لمناصب علٌا: 

https://www.youtube.com/watch?v=GRPb4nFU2UA
http://all4syria.info/Archive/100381
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=405223796191682&id=166704280043636
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&article=777874&issueno=13000#.VxdTjPl97IU


 
 
 
 
 
 
 

 اٗشوبم س٣بع ػعبة ًأػ٠ِ ٓسإٍٝ ٣٘شن ػٖ اُ٘ظبّ:

ُٓؼ٤٘خ ٓؼّوذح ثبُزؼبٕٝ ٓغ كظبئَ أُؼبسػخ 2102ك٢ شٜش آة ٖٓ اُؼبّ  ، اٗشّن سئ٤س اُٞصساء اُسٞس١ س٣بع ػعبة ػجش ػ٤ِٔخ 

 ًٝبٕ ٛزا االٗشوبم ٣ُّٔضَ أػ٠ِ سرجخ س٤بس٤خ ر٘شّن ػٖ اُ٘ظبّ اُسٞس١.، 5أُسِؼخ

ّٜ٘ب   –ٝث٘بًء ػ٠ِ ٓب أسِل٘بٙ ٖٓ ٗظشح سِج٤خ رعبٙ أُ٘شو٤ٖ  -ك٤ٔب ثؼذ -سّػجذ اُوٟٞ ٝاُلظبئَ اإلسال٤ٓخ ثٜزا االٗشوبم، ٌُٝ

ُشئبسخ اُؼٌٞٓخ أُإهزخ، كؼاًل ػٖ اُوٟٞ ػبسػذ رششُّغ ػعبة -٢ٛٝ ثبُٔ٘بسجخ رزداد سِج٤خ ثؼِٞ سرجخ أُ٘شن ػٖ اُ٘ظبّ 

َّ هٟٞ  اإلسال٤ٓخ األًضش رشذدًا، ٝاُز٢ ػبسػذ ئٗشبء ػٌٞٓخ ٓإهزخ أطاًل، ًٝبٗذ ك٢ أهظ٠ ٤ٔ٣ٖ االسزوـبة اُس٤بس٢ ػّذ ً

ّٕ ٛزٙ اُ٘ظشح اُسِج٤خ رعبٙ سئ٤س اُٞصساء اُسبثن ُْ رٌٖ ٓوزظشح كوؾ ػ٠ِ اُوٟٞ اُؼسٌ ش٣خ )أُؼبسػخ اُخبسظ٤خ(. ث٤ذ أ

 .6ٝاإلسال٤ٓخ، ثَ شِٔذ ػّز٠ اُز٤بساد اُؼِٔب٤ٗخ ك٢ أُؼبسػخ اُخبسظ٤خ

 ٓإرٔش اُش٣بع ٝرش٤ٌَ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ُِٔلبٝػبد:

ّ٘زبئط اُس٤بس٤خ اُز٢  ثؼذ اُّزذخَ اُؼسٌش١ اُشٝس٢ أُلبظئ، ٝسؿجخ ٓٞسٌٞ ك٢ اسزضٔبس رذّخِٜب اُؼسٌش١ س٤بس٤ًب، ثـ٤خ ػظبد اُ

اُزٌب٤ُق، ٝدٕٝ رّٞسؽ ٝؿشم ؿ٣َٞ ك٢ أُسز٘وغ اُسٞس١ ٣إّد١ ئ٠ُ اسز٘زاكٜب ٝرٌشاس اُزعشثخ رؼبكظ ػ٠ِ ٓظبُؼٜب ثأهَ 

اُسٞك٤ز٤خ ك٢ أكـبٗسزبٕ، ئػبكخ ئ٠ُ سؿجخ اُشئ٤س األٓش٢ٌ٣ أٝثبٓب ك٢ رخل٤ق االٗزوبداد ػذ اإلداسح األٓش٤ٌ٣خ ك٤ٔب ٣زؼِن 

ّٗٚ ٣وّٞ ثـ"ش٢ء ٓب" ُؼَ أُِق اُسٞ ّْ ػوذ ٓإرٔش ك٤٤٘ب ك٢ رشش٣ٖ اُضب٢ٗ ٖٓ اُؼبّ ثبُِٔق اُسٞس١، ٤ُٝجذٝ أ ّْ 2102س١، ر ، ٝر

ّٞظذ اُعٜٞد اُذثِٞٓبس٤خ 2102اُّزٞاكن ك٤ٚ ػ٠ِ ثذء ٓلبٝػبد س٤بس٤خ ث٤ٖ اُ٘ظبّ اُسٞس١ ٝأُؼبسػخ ٓغ ثذا٣خ اُؼبّ  ، ُٝر

 .2102( ك٢ ًبٕٗٞ األٍٝ ٖٓ اُؼبّ 2222األٓش٤ٌ٣خ )ثشٌَ سئ٤س٢( ثبُوشاس األ٢ٔٓ ) –اُشٝس٤خ 

ّْ االرلبم ػ٠ِ ر٤ٌِق أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُسؼٞد٣خ ثؼوذ ٓإرٔش ُِٔؼبسػخ الخز٤بس ٝكذٛب اُزلبٝػ٢، ٝٗزط ػٖ أُإرٔش  ًٝبٕ هذ ر

 رش٤ٌَ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ُِٔلبٝػبد ثشئبسخ سئ٤س اُٞصساء اُسٞس١ اُسبثن أُ٘شن ػٖ اُ٘ظبّ س٣بع ػعبة.

اُسبثوخ ُِٔؼبسػخ، ٝاُز٢ ػبدح ٓب ًبٗذ رشَٔ أُؼبسػخ اُس٤بس٤خ دٕٝ  ُْ ٣ٌٖ ٓإرٔش اُش٣بع ٓشبثًٜب ُِٔؼبٝالد ٝأُإرٔشاد

اُؼسٌش٣خ، ًؼبُخ رش٤ٌَ أُعِس اُٞؿ٢٘ اُسٞس١ أٝ االئزالف اُٞؿ٢٘ اُسٞس١، أٝ اُؼٌس، ًؼبُخ ٓإرٔش ٓعِس ه٤بدح اُضٞسح، ٝاُز٢ 

                                                                                                                                                                                                                        
بهذه العناوٌن البراقة ٌضعون الفٌتو على كل المناضلٌن الشرفاء والمجاهدٌن األصالء . هم ال ٌرٌدون   المرحلة حكومة حزبٌة ، وال نرٌد حكومة مؤدلجة ، وال نرٌد حكومة ذات بعد سٌاسً وهم

عة ، و ال ٌرٌدون رجال من اإلخوان من حزب العمل الشٌوعً الذي كان من المجموعات التً عانت وضّحت، وال ٌرٌدون رجال من القومٌٌن الشرفاء األصالء الذٌن ظلت رؤوسهم مرفو رجال
من هؤالء ونجٌب وبقولكم نقول ولن نقترح فً هذه المرحلة بعضا من هؤالء ... المسلمٌن الذٌن سحقت رفات عشرٌن ألف شهٌد منهم حتى ال تكتشف مقابرهم الجماعٌة ؛ ٌقولون ال نرٌد رجال 

الء القادمون من هذا الحزب سٌنطبق علٌه بنفس ولكن ألٌس المرشحون القادمون من الحزب )القائد للدولة والمجتمع ( هم أٌضا قادمٌن من حزب سٌاسً ، وحزب فاشً مستبد وظالم ؟! ألٌس هؤ
..انظر  !وٌكون كل أولئك ممثلٌن للموقف الحزبً واإلٌدٌولوجً الضٌق ؟ ذكرنا من قبل ؟ ولماذا ٌكون القادمون من حزب البعث ممثلٌن للخبرة ومنتسبٌن للتكنوقراط  على منالمعٌار ما ٌنطبق 

 لم ٌكن مستخدمً األسد رجال خبرة وانما كانوا مستخدمً والء سلطة أحمل فانوسً وأبحث عن منشقتقدٌر موقف لزهٌر سالم الناطق باسم جماعة االخوان المسلمٌن بعنوان: 
5
 جه من سورٌةقصة انشقاق حجاب وخروانظر:   

6
لى صفوفهم وارتفاع اسهمه.وعنه قال إض المعارضٌن لم ٌتقبلوا انتقاله بع  -وصفه عضو االئتالف الوطنً السوري والمعارض ذو االتجاه العلمانً فاٌز سارة بأنه كان )ابناً عمٌقاً للنظام(   

 من هو رٌاض حجاب الذي سٌفاوض النظام على مستقبل سورٌة انظر: "ال ٌصبح ابناً عمٌقاً للثورةأالً من الطبٌعً المعارض فاٌز ساره العام الماضً إن"حجاب كان ابناً عمٌقاً للنظام، وبالت
 

http://www.asharqalarabi.org.uk/m-w/b-mawaqif-931.htm
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/8/6/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.annahar.com/article/294629-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.annahar.com/article/294629-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


 
 
 
 
 
 
 

ش اُش٣بع شبٓاًل ٌَُ أُؼبسػخ اُؼسٌش٣خ . كوذ ًبٕ ٓإر7ًٔبٗذ ٓؼبُٝخ ُزٞػ٤ذ اُلظبئَ اُؼسٌش٣خ ثؼذ ٓجبدسح ٓؼ٤ِخ داخ٤ِخ

ٝاُس٤بس٤خ، ثٔب ك٤ٜب اُلظبئَ اإلسال٤ٓخ اٌُجشٟ، ًؼشًخ أػشاس اُشبّ اإلسال٤ٓخ، ٝظ٤ش اإلسالّ، الػوًب اٗسؼجذ ػشًخ أػشاس اُشبّ 

ٞد ًَ ٛزا اُـ٤ق . ٓغ رُي، ػّون أُإرٔش ٗعبػًب ٗسج٤ًب ه٤بسًب ثٔإرٔشاد ٝٓؼبٝالد سبثوخ، خبطخ ثٞظ8اإلسال٤ٓخ ٖٓ أُإرٔش

ُٔؼّوذح.  اُٞاسغ ٖٓ أُؼبسػخ اُس٤بس٤خ ٝاُؼسٌش٣خ ٓغ ُظِٔخ اسزوـبثبرٜب اُ

ّٕ سئ٤س ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ُِّزلبٝع "س٣بع ػعبة" ٣ؼظ٠ ثوجٍٞ ػبّ ٖٓ ٓخزِق أؿ٤بف أُؼبسػخ اُس٤بس٤خ ٝاُؼسٌش٣خ )ثٔب  ٝثذا أ

ُز٢ رلؼَ اُزؼبَٓ ٓغ سظَ دُٝخ سبثن، ٣ؼَٔ سط٤ذًا ٖٓ اُخجشح، ك٤ٜب اإلسال٤ٓخ ٜٓ٘ب( كؼاًل ػٖ األؿشاف اُذ٤ُٝخ ٝاإله٤ٔ٤ِخ ا

ٝثبسزض٘بء اٗسؼبة ػشًخ أػشاس اُشبّ ٖٓ ٓإرٔش اُش٣بع )ألسجبة سشدرٜب ك٢ ث٤بٕ اٗسؼبثٜب، ٤ُٝس ٖٓ ث٤ٜ٘ب االػزشاع ػ٠ِ شخض 

ّٕ هذسًا ٓوجٞاًل ٖٓ اُّزٔبسي اُ٘سج٢ هذ ػووزٚ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ثو٤بدح سئ٤سٜ ب ػز٠ ا٥ٕ، األٓش اُز١ ٣إسس ُِج٘بء س٣بع ػعبة( كا

ُٓزٞاكن ػ٤ِٚ ُِضٞسح اُسٞس٣خ.  ػ٤ِٚ ُِٞطٍٞ ئ٠ُ رٔض٤َ ػو٤و٢ 

ّ٘عبح اُ٘سج٢:  ػٞآَ اُ

ّ٘عبح اُ٘سج٢ ك٢ اُّزٔبسي، كجبإلػبكخ ئ٠ُ ٓب رًشٗبٙ ٖٓ شٍٔٞ أُإرٔش ٌُبّكخ  ُٝؼَ ظِٔخ ٖٓ اُؼٞآَ هذ أسٜٔذ ك٢ ٛزا اُ

اسزض٘بءاد، أر٠ أُإرٔش ثؼذ اُّزذخَ اُشٝس٢، ٝاُز١ اسزـبع هِت أُؼبدُخ اُؼسٌش٣خ ػ٠ِ  األؿ٤بف اُس٤بس٤خ ٝاُؼسٌش٣خ دٕٝ

َّ أؿ٤بف أُؼبسػخ ُؼعٜٔب ٝسؾ  9األسع ئ٠ُ ػذ ًج٤ش، ٝأٜٗي اُلظبئَ اُؼسٌش٣خ ٝاُؼبػ٘خ اُشؼج٤خ، األٓش اُز١ أّدٟ ئ٠ُ ئدساى ً

ُّذكغ اُذ٢ُٝ ثبّرعبٙ اُؼٍِٞ اُس٤بس٤خ، ٝػبظزٜب ًزُي ُِّذػْ ٛزٙ أُؼٔؼخ اُّذ٤ُٝخ، ٝػبظزٜب ُِّزٔض٤َ اُس٤بس٢ ٝسؾ صخْ ا

ُٔزٔبسي، ٝاُز١ ٣ّزعٚ ُِؼسْ اُؼسٌش١.  اإله٢ٔ٤ِ ك٢ ٝظٚ اُؼِق اإل٣شا٢ٗ اُشٝس٢ اُ

ّٕ ػٞآَ شخظ٤خ ٓزؼِوخ ثش٣بع ػعبة ٗلسٚ هذ أسٜٔذ ك٢ ٛزا اُ٘عبح، كوذ اسزـبع أُٞاصٗخ ث٤ٖ ٓظبُغ اُذٍٝ  ٝال شّي أ

اُز٢ رؼّشع ُٜب  11، ٝهذ ثذا شعبػًب ٝشلبكًب ثؼذ رسش٣جٚ ُِؼـٞؽ10ػخ اُسٞس٣خ، ٓغ ٓؼبُٝخ اُزٞك٤ن ك٤ٔب ث٤ٜ٘باُّذاػٔخ ُِٔؼبس

                                                           
7
ٌُوقّع على المبادرة عدد كبٌر م   ن الفصائل من بٌنها أقوى الفصائل اإلسالمٌة نتج مجلس قٌادة الثورة عن جهود محلٌة ذاتٌة انطلقت من نشطاء وعلماء دٌن تحت اسم مبادرة واعتصموا، ل

 فصائل المعارضة تشكل مجلس قٌادة الثورةكحركة أحرار الشام اإلسالمٌة، وجٌش اإلسالم، وغٌرها من فصائل الجٌش الحر، انظر: 
 
8
ة على النظام"، فٌما ٌرى البعض أن تٌارات أصدرت الحركة بٌاناً بانسحابها من مؤتمر الرٌاض، مبدٌة اعتراضاً على "إعطاء دور لهٌئة التنسٌق الوطنٌة وغٌرها من الشخصٌات المحسوب  
ى الحركة أن تسلك سٌاسة تستطٌع فٌها الموازنة بٌن خل الحركة ال زالت متأثرة بالفكر السلفً الجهادي، فضالً عن تحالفها العسكري مع جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، األمر الذي ٌفرض علدا

 .بٌان انسحاب حركة أحرار الشاموعالقتها مع حلفائها على األرض، انظر  أولوٌات ومتطلبات العمل السٌاسً الوطنً، وبٌن المحافظة على وحدتها الكٌانٌة والتنظٌمٌة
9
 قبل التدخل الروسً، وخاصة بعد وصول فصائل المعارضة إلى أبواب الساحل السوري، كانت الفصائل تعّول بشكل أكبر على الحسم العسكري.  

10
ر األولوٌات إلى مواجهة وعٌة التً ساعدت على تماسك المعارضة وراء الهٌئة العلٌا على الدول الداعمة، فبعد قدوم الملك سلمان إلى السلطة فً المملكة، تم تغٌٌتنطبق الظروف الموض  

 –للعالقات التركٌة السعودٌة، وزٌادة واضحة فً تنسٌق المحور التركً النفوذ اإلٌرانً المتصاعد فً المنطقة، بعد أن كان التركٌز سابقاً على محاربة اإلسالم السٌاسً السنً، وسط ازدهار 
 –ض حجاب كان ٌحسب على المحور القطري القطري مع السعودٌٌن بعد أن كانت المنافسة والمماحكات على أشدها بٌن هذه األطراف داخل الساحة السورٌة، الجدٌر بالذكر أن السٌد رٌا

 التركً.
11

 كٌري ٌهدد المعارضة بكأس السم قبل جنٌفانظر صحٌفة الحٌاة:   

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/11/29/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://shahed-ayan.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/775/
http://www.alhayat.com/Articles/13617136/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D9%80--%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85--%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81


 
 
 
 
 
 
 

ّٔب ُّٝذ سّدح كؼَ ئػال٤ٓخ صٞس٣خ أظجشد أُجؼٞس اُخبص األٓش٢ٌ٣ "ٓب٣ٌَ ساٗز٢" ػ٠ِ ئطذاس  ٖٓ ٝص٣ش اُخبسظ٤خ األٓش٢ٌ٣ ظٕٞ ٤ًش١، ٓ

 .12ش٢ٌ٣ث٤بٕ ُزخل٤ق اُ٘ؤخ ػ٠ِ أُٞهق األٓ

ًٔب ثذا أ٣ؼًب أٗٚ ٣ؼزشف اُخـبة اُس٤بس٢ ٓغ اُذٍٝ، ٝٓغ األْٓ أُزؼذح، ٖٓ خالٍ اسزخذاّ ط٤ؾ اُخـبة اُس٤بس٤خ ٝاُوب٤ٗٞٗخ 

، ٝاُز٣ِٞغ ثِـخ أُظبُغ أُشزشًخ، ثؼ٤ذًا ػٖ ػبؿل٤خ اُخـبة اُز٢ ظٜشد أػ٤بًٗب ٖٓ 13اُو٣ٞخ اُؼعخ ٝكن األػشاف ٝاألطٍٞ

 .14بثو٤ٖثؼغ ٓٔض٢ِ أُؼبسػخ اُس

ّٕ ؿٍٞ اُلزشح اُز٢ هؼبٛب ثؼذ االٗشوبم دٕٝ  ٝسؿْ االٗزوبداد اُسبثوخ ُشخظ٤خ ػعبة أُزؼِوخ ثٔبػ٤ٚ ٓغ اُ٘ظبّ، ئال أ

االٗذكبع ئ٠ُ أُ٘بطت اُؼ٤ِب، ئػبكخ ئ٠ُ ُثـ٤ُّٞخ ٝطؼٞثخ ػ٤ِٔخ االٗشوبم اُز٢ هبّ ثٜب، ٝخـٞسرٜب ػ٠ِ ػ٤برٚ، ٝٓب ر٘بهِزٚ 

زٚ ػٖ ػالهزٚ ٝدػٔٚ ػّز٠ هجَ اٗشوبهٚ الثٖ أخزٚ ٓؼٔذ ػجذ اُلّزبح اُشبؿ٢ ًوبئذ ػسٌش١ ُِٞاء األٝسبؽ اُوش٣جخ ٖٓ ث٤ئ

ٌَّ ئػبكخ ٜٓٔخ ُؼسٖ 15)اُلبرؼٕٞ ٖٓ أسع اُشبّ( ٝاُز١ اسزشٜذ الػوًب أص٘بء هزبُٚ ػذ ٗظبّ األسذ ك٢ د٣ش اُزٝس ، ًَ رُي ش

ُّٔ٘سن ػبّ ٤ُِٜئخ اُؼ٤ِب ُِٔلبٝػبد، ٤ُؼظ٠ ثبػزشا  .16ّ ٝاػغ ٖٓ ٓخزِق اُلظبئَ اُؼسٌش٣خ ٝاإلسال٤ٓخأدائٚ ً

الػوًب، ٝخالٍ أُلبٝػبد ك٢ ظ٤٘ق، ػشطذ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ٝس٣بع ػعبة شخظ٤ًب ػ٠ِ اسزٔشاس اُزٞاطَ ٝاُزشبٝس ٓغ اُلظبئَ ثشإٔ 

اُؼ٤ِب ٓٔضِخ ثش٣بع ػ٤ِٔخ اُزلبٝع، ئػبكخ ئ٠ُ ٓؼبٝالد ُز٣بدح اُز٘س٤ن اُؼسٌش١ ث٤ٖ اُلظبئَ ٓغ ص٣بدح ر٘س٤وٜب ٓغ ا٤ُٜئخ 

، ٝػذصذ ػذح اظزٔبػبد ث٤ٖ أػؼبء ٖٓ ٤ٛئخ اُزلبٝع ٖٝٓ ث٤ْٜ٘ س٣بع ػعبة ٓغ ٓٔض٤ِٖ ػٖ اُلظبئَ ك٢ ئسـ٘جٍٞ 17ػعبة

 ٝأٗوشح ثٜذف اُز٘س٤ن ٝاُزشبٝس.
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 حول ما تم تداوله بشأن اجتماع وزٌر الخارجٌة األمرٌكً جون كٌري مع قادة الهٌئة العلٌا للمفاوضات.   بٌان توضٌحً من المبعوث الخاص لسورٌا ماٌكل راتنًانظر    
 

13
 . ماذا قال الدكتور رٌاض حجاب للمبعوث الدولً إلى سورٌا ستٌفان دٌمستوراٌالحظ ذلك مثالً من خطاب حجاب لدٌمستورا، انظر :   
 

14
لخطٌب الذي كان رئٌساً لالئتالف، والذي شاع بٌن أوساط المعارضة االعتراض على "عدم احترافٌة" الخطاب السٌاسً لعدة مسؤولٌن فً مؤسسات المعارضة، لعّل أبرزهم األستاذ معاذ ا  

دون أي تشاور مع بقٌة أعضاء  والّتقلب والفردٌة فً المبادرات والخطاب، وخاّصة بعد أن طرح مبادرة "فردٌة إنسانٌة" للحوار مع النظام )عندما كان رئٌساً لالئتالف( ُوصف بالمزاجٌة
 ف المعارضة على نطاق واسع.االئتالف والمعارضة السٌاسٌة فضالُ عن المعارضة العسكرٌة على األرض، مما أّدى لبٌانات رافضة من مختلف أطٌا

15
  تشٌٌع القائد العسكري السوري المعارض "أبو حمزة" فً إسطنبولانظر:   

16
ٌّأ للثور  ة رجل دولة حكٌم مثل السٌد رٌاض حجاب لٌمّثلها فً المحافل الدولٌة"، ممثل ألحد الفصائل اإلسالمٌة وبعد أن سرد بعضاً من مزاٌا السٌد رٌاض حجاب، قال بأّنه "ٌحمد هللا الذي ه

ٌّة الزمن واالنتكاسات الجدٌر بالذكر بأّن نفس الشخص كان قد تساءل مشككاً عن مدى تخلً رٌاض حجاب عن حزب البعث وعقلٌته وفكره بعد انشقاقه قبل سنتٌن من اآل ن، ولعّل ذلك ٌعكس أهم
، وقد أفٌد أٌضاً بأّن رٌاض حجاب كان قد توّسط بٌن بعض فصائل حلب وبٌن الحكومة موحدة( فً تغٌٌر العقلٌة السابقة)فً مساعٌها للحسم العسكري أو إلٌجاد مظلة  التً منٌت بها الفصائل

بدوره أصدر بٌاناً ٌّتهم الجبهة الشامٌة وهً احدى أهم الفصائل فً المؤقتة ورئٌسها أحمد طعمة، بعد أن نشبت بٌنهما أزمة كبٌرة إثر منع فصائل حلب ألحمد طعمة من دخول سورٌة، والذي 
 .الجبهة الشامٌة والحكومة المؤقتة طالق السٌاسة والعسكرحلب باّنها فصٌل ارهابً! انظر: 
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  وبحضور رٌاض حجاب فصائل المعارضة تجتمع فً انقرة وتتفق على تشكٌل قٌادة عسكرٌة موحدةانظر:     
 

http://www.all4syria.info/Archive/288437
http://www.strategy-watch.com/wp-content/uploads/2016/01/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8.pdf
http://www.addiyar.com/article/294421-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://www.almodon.com/arabworld/2015/11/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1
http://www.turkpress.co/node/19633


 
 
 
 
 
 
 

 ثإسح خالف رّٜذد ٝػذح ٓٞهق أُؼبسػخ:

ّْ اٗؼٞائٜب رؼذ ا ّٔخ ك٢ ٓسبس اُضٞسح ًبٗذ ٓشبسًخ اُلظبئَ اإلسال٤ٓخ ك٢ ٓإرٔش اُش٣بع، ص ٤ُٜئخ اُؼ٤ِب ُِٔلبٝػبد سبثوخ ٜٓ

اُسٞس٣خ، ٝخـٞح ٓزوذٓخ ثبُ٘سجخ ُٜزٙ اُلظبئَ )خبطخ ك٢ ظَ طؼٞد اُخـبة اُسِل٢ اُعٜبد١( رإّشش ػ٠ِ ٓذٟ ٓشٝٗزٜب ٝٝػ٤ٜب 

ّٕ ٛزا ُْ ٣ٌزَٔ رٔبًٓب، كوذ اٗسؼجذ ػشًخ أػشاس اُشبّ اإلسال٤ٓخ راد اُضوَ ا ُذاخ٢ِ أُؼشٝف ٖٓ أُإرٔش اُس٤بس٢ اُظشك٢، ئال أ

ّْ اُزٞاكن ػ٠ِ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب، ٝسؿْ اُؼـٞؽ اٌُج٤شح ٖٓ ٓخزِق اُذاػ٤ٖٔ ٝاُلظبئَ األخشٟ ػ٠ِ اُؼشًخ ُِؼذٍٝ ػٖ ٛزا  ثؼذ إٔ ر

 .18اُوشاس، ثو٤ذ اُؼشًخ ػ٠ِ هشاساٛب ثبالٗسؼبة، سؿْ ظٜٞس صٝثؼخ ئػال٤ٓخ أصبسد ظذاًل ٝاسؼًب ػٍٞ ػو٤وخ ٛزا االٗسؼبة

وًب ٝخالٍ أُلبٝػبد، سشثذ األٗجبء ػشػًب ٖٓ اُٞس٤ؾ األ٢ٔٓ "د٣ٔسزٞسا" ُِٔؼبسػخ، ٣زؼٖٔ اُؼشع ٓشبسًخ أُؼبسػخ ثضالصخ الػ

، ٝسؿْ سكغ أُؼبسػخ، ئال إٔ اُزش٣ٞش اإلػال٢ٓ اُؼبطَ ػٍٞ ٝصبئن سش٣خ رزؼٖٔ 19ٗٞاة ُجشبس األسذ ثٞطلٚ سئ٤سًب ػب٤ًُب

، أّدٟ ئ٠ُ رظبػذ اُؼِٔخ اإلػال٤ٓخ ٖٓ ٓإ٣ذ١ اُلظبئَ اُضٞس٣خ ٝاُ٘شـبء ػ٠ِ ٢20 ظ٤٘قر٘بصالد ٓلظ٤ِخ ر٘بهشٜب أُؼبسػخ ك

ّٕ "اُؼظ٤ِخ  ٤ٛئخ اُزلبٝع، ٝأطذسد ػشًخ أػشاس اُشبّ اإلسال٤ٓخ ث٤بًٗب ٣٘زوذ ٤ٛئخ أُلبٝػبد ثؼّذح، ػ٤ش اػزجشد ٖٓ خالُٚ أ

ّٕ ا٤ُٜئخ اُ ّٕ أدائٜب ػؼ٤ق أُعِٔخ ُِؼ٤ِٔخ اُزلبٝػ٤خ سِج٤خ ُِـب٣خ"، ٓؼزجشح أ ؼ٤ِب ٓ٘لظِخ ػٖ اُٞاهغ ػ٠ِ األسع، ٝأ

 . 21ٝٓزخجؾ

اُعجٜخ اُع٘ٞث٤خ ث٤بًٗب ٣ذػْ ٤ٛئخ اُزلبٝع ٣ٝؼضٜب ػ٠ِ اُزٔسي ثضٞاثذ  –ٝك٢ ٝهذ ٓززآٖ، أطذسد كظبئَ اُع٤ش اُؼش 

 ، ٝاخزِلذ ُـخ اُج٤بٕ ٤ًًِب ػٖ اُِـخ اُز٢ ػِٜٔب ث٤بٕ أػشاس اُشبّ.22اُضٞسح

                                                           
 

18
 .بعد عدة ساعات من بٌان "األحرار"، أكد اإلعالمً السعودي جمال خاشقجً أن أحرار الشام عدلت عن قرار االنسحاب 

 
 .""انتهت مسألة انسحاب أحرار الشام، ووقعوا مع إخوانهم على البٌان الختامًوأضاف قائال: 

 
 .المهندس علً العمر "أبو عمار العمر"، نائب القائد العام لحركة "أحرار الشام"، رد على تغرٌدة خاشقجً بالنفً

 
 ".ذ لم نستطع تحقٌق ما وعدنا به شعبنا وأمتنا من ثوابتحٌث قال: "حركة أحرار الشام لم تتراجع عن موقفها، ولم توقع على البٌان الختامً؛ إ

  هل وقّعت أحرار الشام على بٌان الرٌاض انظر:
 

19
  : دٌمستورا ٌعرض بقاء األسد والمعارضة ترفضانظر الجزٌرة 

20
  «مجلس عسكري مشترك» أبلغ مسؤوالً غربٌاً "االستعداد لقبول األسد فً بداٌة المرحلة االنتقالٌة"، انظر مقالة الحٌاة:وكان أحد قادة المعارضة  

 و"إعالن دستوري" فكرتان جدٌدتان إلطالق االنتقال السوري

 

 
21
أحرار الشام تنتقد مفاوضات جنٌف وهٌئة   :انظر بٌان الحركة "الشام إلى وجود "هوة بٌن الهٌئة وبٌن الشارع الثوري بجمٌع مكوناته العسكرٌة والمدنٌةكما أشارت أحرار  

 .التفاوض
  

22
 .دعم الحل السٌاسً مرهون برحٌل األسدانظر الجبهة الجنوبٌة:   

http://arabi21.com/story/877754/%D9%87%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/4/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.alhayat.com/Articles/14934886/-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83--%D9%88--%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A--%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.alhayat.com/Articles/14934886/-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83--%D9%88--%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A--%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://halabnews.net/?p=75395
http://halabnews.net/?p=75395
http://halabnews.net/?p=75395
http://baladi-news.com/ar/news/details/5152/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF


 
 
 
 
 
 
 

ّٕ ث٤بٕ أػش ٌّ٘خ ثؼ٤ذح ػٖ اُلٌش اُسِل٢ اُعٜبد١ )اُز١ ٣سزخذّ اُزؼج٤شاد اُؼوبئذ٣خ ٝسؿْ أ ُٓؼ اس اُشبّ ًزت ثِـخ س٤بس٤خ 

ّٕ اُؼشًخ ٓزأصشح ثشٌَ ّٕ اسزوشاء ٝاهغ ٓٞهق اُؼشًخ ٣ش٤ش ئ٠ُ أ ّٔب ٣سزخذّ اُؼجبساد اُس٤بس٤خ(، ئال أ  اُششػ٤خ ٝاُٞالء ٝاُجشاء أًضش ٓ

ّٜٗب رؼبٝ ٍ ئػذاس اُزٞاصٕ ك٢ اُؼالهخ ث٤ٖ كظبئَ أُؼبسػخ ٝكؼب٤ُبرٜب اُز٢ اخزبسد االٗؼٞاء رؼذ ؿ٤ش ٓجبشش ثٜزا اُلٌش، ًٝأ

ُز٘ظ٤ْ اُوبػذح ٓإخشًا، ٝاُز٢ رّٔسٌذ ثشٌَ أًجش ثٞظٜخ  23ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِب، ٝث٤ٖ ظجٜخ اُ٘ظشح اُز٢ ػّزصد ٖٓ اٗزٔبئٜب اُلٌش١

ّ٘ظش اُزو٤ِذ٣خ ُِوبػذح ٝاُلٌش اُسِل٢ اُعٜبد١ ػًٔٞٓب ػٍٞ أ ١ّ ػ٤ِٔخ س٤بس٤خ ٖٓ خالٍ ئطذاسارٜب اإلػال٤ٓخ ٝرظش٣ؼبد اُ

 ، ٝثشٌَ ٓشبثٚ ُٔب ػذس ك٢ اُؼشام سبثوًب ) ر٘ظ٤ْ اُوبػذح ك٢ ثالد اُشاكذ٣ٖ(.24ٓسإ٤ُٜٝب

ك٢ أُوبثَ، ػشص س٣بع ػعبة ك٢ ٓإرٔشٙ اُظؼل٢ اُز١ أػِٖ ك٤ٚ رؼ٤ِن أُلبٝػبد سس٤ًٔب ) ٣ؼزجش اُزؼ٤ِن اسزعبثخ ُٔـبُت 

، ػ٤ش أًذ أْٜٗ ػوذٝا اُٜذٗخ ثؼذ ٓشبٝساد ٓغ ٢25 أػذ ظٞاٗجٚ( ػ٠ِ ئظٜبس اسرجبؿٚ ٝر٘س٤وٚ ٓغ اُلظبئَ اُؼسٌش٣خاُلظبئَ ك

اُلظبئَ، ٝك٤ٔب ثذا أٗٚ سّد ػ٠ِ اُج٤بٗبد اُز٢ أٝسدٗبٛب ُِع٤ش اُؼش ُٝؼشًخ أػشاس اُشبّ هبٍ ػعبة: "رِو٤٘ب سسبُزٌْ ثٌَ ٓؼّجخ، 

ّٔغ ئ٠ُ ٝظٞد ٓعٔٞػبد  ٝثٌَ اػززاص ٝثٌَ كخش..، ُٖ ٗسبّٝ ػ٠ِ اُضٞاثذ.."، ٝك٢ ٓؼشع سّدٙ ػ٠ِ أػذ أسئِخ اُظؼل٤٤ٖ اُز١ ُ

ّٜٗب هذ هّذٓذ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُشُّٜذاء  ٓزشذدح رشبسى ك٢ ا٤ُٜئخ، داكغ ػعبة ػٖ ًَ اُلظبئَ، ٝػٖ ػشًخ أػشاس اُشبّ ثبالسْ، ٝرًش ثأ

 ك٢ ػشثٜب ػّذ ر٘ظ٤ْ اُذُٝخ.

 د ظ٤٘ق ٢ٛ "ظ٘بم هِؼخ" س٤بس٤خ:اُجشٝثبؿ٘ذا اُعٜبد٣خ .. ثـٞال

ّٕ األداء اُع٤ذ "أُزػّٞ" ٤ُِٜئخ اُؼ٤ِب ُِزلبٝع ٝسئ٤سٜب س٣بع ػعبة،  ٖٓ ٝظٜخ ٗظش اُز٤بس اُسِل٢ اُعٜبد١، ٝٓإ٣ذ١ اُوبػذح، كا

ٛب، ٤ُـذٝ ال ٣ؼذٝ ًٞٗٚ ر٤ِٔؼًب ٓوظٞدًا ٓشبثًٜب ُِز٤ِٔغ ٝاُزؼ٣ْٞ اُز١ ٗبُٚ ٓظـل٠ ًٔبٍ أربرٞسى ك٢ ٓؼشًخ ظ٘بم هِؼخ ٝؿ٤ش

، ٣ٝظٜش ٛزا ثشٌَ 26هبئذًا ٝؿ٤ً٘ب را شؼج٤خ، ٤ُوؼ٢ ػ٠ِ اُخالكخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٤ٔب ثؼذ، ٝثشٌَ ٓشبثٚ ُؼبُخ ظٔبٍ ػجذ اُ٘بطش

٠ّٔ )ٝسصخ أُعذ( ُعجٜخ اُ٘ظشح، ٝاُز١ أشبس ئ٠ُ س٣بع ػعبة ٝشخظ٤بد أخشٟ ك٢ ا٤ُٜئخ  شجٚ سس٢ٔ ك٢ اإلطذاس اإلػال٢ٓ أُس

 .27ًٗب أسبس٤خ ُِ٘ظبّ اُسٞس١ اُسبثن"ثبػزجبسٛب ًبٗذ " أسًب
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صدار إالقاعدة، ففً سمً بتنظٌم نها جماعة محلٌة رغم ارتباطها االفً الفترة األخٌرة، بدأت جبهة النصرة بتبنً نهج القاعدة بشكل أوضح من ذي قبل، بعد أن كانت مصّنفة لفترة على أ  

ج القوات نجد أٌضاً: استدرا ، وتحت عنوان: الخطوات العملٌة لتدمٌر القطب األمرٌكً،01إلى الشام، وفً الدقٌقة  مام من تورا بوراجبهة النصرة" بعنوان: على نهج اإلمرئً" ٌشرح سٌاسة 
سالتها وخطابها للشعب السوري، بأّنها جاءت لنصرته ضّد نظام األسد، ولٌس الستجرار أكبر قوة فً العالم إلى ، األمر الذي ٌتناقض مع ما بدأت به جبهة النصرة راألمرٌكٌة خارج أرضها

 سورٌة كما حدث فً العراق وأفغانستان.
RYUpkk-https://www.youtube.com/watch?v=3mqN 

24
 الرٌاض مؤتمر: الجوالنًانظر  لنظامم "جبهة النصرة" أبو محمد الجوالنً، المشاركٌن بمؤتمر الرٌاض بأنهم خانوا "دماء اآلالف من الشهداء"، وما قاموا به ٌعد استسالماً لحٌث اتهم زعٌ  

  ٌدعو إلى افشاله الجوالنً زعٌم جبهة النصرة ٌصف مؤتمر الرٌاض بالمؤامرة، و  وكذلك  الشهداء آالف لدماء خٌانة
 

25
 المؤتمر الصحفً للدكتور رٌاض حجابانظر   

26
 ظهرت مثل هذه التشبٌهات لدى بعض النشطاء المؤٌدٌن لهذا التٌار فً وسائل التواصل االجتماعً.  

27
 ، حٌث ٌظهرون صورة رٌاض حجاب وهو ٌلقً القسم أمام بشار األسد، كتذكٌر بماضٌه. ورثة المجد 2من اإلصدار رقم 13أنظر فً الدقٌقة   

https://www.youtube.com/watch?v=3mqN-RYUpkk
https://www.youtube.com/watch?v=3mqN-RYUpkk
http://www.almodon.com/arabworld/2015/12/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.almodon.com/arabworld/2015/12/12/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/95439-151212-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%87
https://www.youtube.com/watch?v=P4ZOZnrOtL8
https://www.youtube.com/watch?v=Zvt7bGsOhqs


 
 
 
 
 
 
 

 اُزٞط٤بد:

ّٓضِذ ػبُخ اُّزلشم ٝاُّزششرّ ُذٟ أُؼبسػخ اُسٞس٣خ اسزؼظبء س٤بس٤ًب ػ٠ِ ٓذٟ خٔس س٘ٞاد، كٌبٕ ٓإرٔش اُش٣بع ٝٓب ٗزط ػ٘ٚ 

ُٓزوّذٓخ ُذٟ أُؼبسػخ اُس ّٔذ ًَ أؿ٤بف أُؼبسػخ اُس٤بس٤خ ٝاُؼسٌش٣خ ػبُخ  ٞس٣خ )ثظشف اُ٘ظش ٖٓ ٤ٛئخ ػ٤ِب ُِٔلبٝػبد ػ

ػٖ اُظشٝف أُٞػٞػ٤خ اُز٢ سبٛٔذ ك٢ اُٞطٍٞ ئ٠ُ رُي ٝٗوض اُّذٝاكغ اُزار٤خ( ٣عت اسزـالُٜب ٝاُّزٔسي ثٜب ٝاُج٘بء ػ٤ِٜب 

ُّٞذ أ٣ُٞٝبد أُعزٔغ اُذ٢ُٝ  ُ٘ٚ ٖٓ ٓعبثٜخ اُ٘ظبّ اُسٞس١ س٤بس٤ًب ثؼذ إٔ رؼ ٌّ ُِٞطٍٞ ئ٠ُ ث٘بء ٝرٔض٤َ س٤بس٢ ٝاصٕ ٓزٞاصٕ، ٣ُٔ

ٙ هؼب٣ب اإلسٛبة ٝاألٖٓ ٝاُالظئ٤ٖ ٝرؼو٤ذارٜب، ثؼ٤ذًا ػٖ ٓظبُغ اُشؼت اُسٞس١، ٖٓ خالٍ اهزشاح ػٍِٞ ٤ٔٛٝخ، ال رزؼٖٔ ثبّرعب

 ػّز٠ اُّزـ٤٤ش اُش٢ٌِ أُو٘غ.

ٝثبُوذس اُز١ ٣عت ػ٠ِ ٤ٛئخ اُزلبٝع إٔ رؼبكظ ػ٠ِ اُشلبك٤خ ٝاُٞػٞح ٝاُز٘س٤ن ٓغ اُلظبئَ أُخزِلخ ك٢ خـٞارٜب 

ّٕ ػ٠ِ اُلظبئَ إٔ رجزؼذ ػٖ اُّزأّصش ثجشٝثبؿ٘ذا اُزخ٣ٖٞ ٓخزِلخ أُظبدس اُزلبٝػ٤خ  ّٗٚ ٣ؼذس ػّز٠ ا٥ٕ(، كا )األٓش اُز١ ٣جذٝ أ

 ُٔعشد طذٝس ثؼغ اُزسش٣جبد اُظؼل٤خ اُز٢ هذ رٌٕٞ ٓـشػخ أٝ ؿ٤ش ده٤وخ.

خذّ اُشؼت اُسٞس١، ٝاٌُّق ػٖ اُِعٞء ئ٠ُ ٝػ٠ِ اُلظبئَ أ٣ؼًب إٔ رؼبكظ ػ٠ِ ٛزٙ اُج٤٘خ اُس٤بس٤خ اُعذ٣ذح ثبػزجبسٛب اٗعبصًا ٣

ّٗٚ ال ٣ؼظ٠ ثشػبٛب اُزبّ ًٔب ػذس سبثوًب ٓغ اُؼٌٞٓخ أُإهزخ ٝاالئزالف ٝاألسًبٕ، دٕٝ  ؿش٣وخ ٛذّ ًَ ظسْ س٤بس٢ ُٔعشد أ

ٝئطالػٜب ٖٓ ، ٝثذاًل ٖٓ رُي، ػ٤ِٜب إٔ رسبسع ئ٠ُ اُُٞٞج ٝأُشبسًخ ك٢ ا٤ُٜئخ ٝكؼب٤ُبرٜب 28اُوذسح ػ٠ِ ئ٣عبد ثذائَ ػو٤و٤خ

ّْ اُج٘بء ػ٤ِٜب.  اُذاخَ، ص

٣وغ ػ٠ِ ػبرن اُلظبئَ أ٣ؼًب، إٔ روِغ ػٖ األخـبء اُسبثوخ اُز٢ رّٔضِذ ثؼذّ اسز٤ؼبة أُ٘شو٤ٖ س٤بس٤ًب ٝػسٌش٣ًب، ٝاُؼَٔ 

ر٤ُٞزٚ اُو٤بدح ثذاًل ٖٓ رُي ػ٠ِ ئػـبئْٜ ٌٓبٗزْٜ، ٝاُؼَٔ ٝكن اُس٤بسخ اُ٘ج٣ٞخ ػ٤ش ُْ رٔ٘غ ػذاصخ ئسالّ خبُذ ثٖ ا٤ُُٞذ ٖٓ 

اُؼسٌش٣خ إلروبٗٚ ئ٣بٛب سؿْ سجن ًض٤ش ٖٓ اُظؼبثخ ئسالًٓب ُٚ. ًٔب ٣زؼّزْ ػ٠ِ اُلظبئَ اُؼسٌش٣خ رؼذ٣ذًا، ئػبدح رو٤٤ْ أُشػِخ 

ٝطؼٞثبرٜب، ٝاسزوشاء اُزعبسة أُخزِلخ، ًزعشثخ اُجٞس٘خ، ٝرعبسة أكـبٗسزبٕ ٝاُؼشام، ٝػذّ رٌشاس اُزعشثخ اُؼشاه٤خ ثؼذ 

 األٓش٢ٌ٣.االػزالٍ 
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الوقت لم تبذل جهداً كافٌاً ولم تنجح فً إٌجاد دأبت الفصائل والمعارضة الّداخلٌة على اتهام المؤسسات الثورٌة بأنها صناعة خارجٌة كمقدمة إلسقاطها، لكنها فً نفس   

 مؤسسات بدٌلة تنبع من الداخل.


