
 

 
 

0 

 www.jusoor.co تقدير موقف     

  االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حصاد السنوات الخمسة 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1 

 www.jusoor.co تقدير موقف     

  االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حصاد السنوات الخمسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

2 

 www.jusoor.co تقدير موقف     

  االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حصاد السنوات الخمسة 

 

 المحتويات

 

 3 .......................................................................................................................... تمهيد

 4 ................................................................................................ أواًل: النشأة والمسار

 7 ...................................................................................................... أبرز اإلنجازاتثانيًا: 

 7 ............................................................. . تمثيل المعارضة السورية سياسياً 1

 7 ................................................ 2. تمثيل المعارضة في مفاوضات جنيف 2

 7 ................................. . الوصول إلى تفاهمات مع أطياف معارضة أخرى3

 8 ..................................................................... . تمرير مشاريع إنسانية وإغاثية4

 8 .................................................................................................. ثالثًا: أبرز اإلخفاقات

 8 ................................................................................... . الفشل في بناء رؤية1

 9 .......................................................... . االستغراق في المناكفات الداخلية2

 9 .................................................. . االعتماد على األفراد والكتل الوظيفية3

 10 ....................................................... . غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة4

 10 ................................................................................................. . أزمة التمثيل5

 11 ....................................................... . الفشل في إدارة الملف العسكري6

 13 ..................................................................... . أزمة الشرعية وغياب اإلنجاز7

 13 .................................................................................................. اإلئتالف إلى أين؟

 

  



 

 
 

3 

 www.jusoor.co تقدير موقف     

  االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حصاد السنوات الخمسة 

 تمهيد

ل املجلس الوطني السوري في الربع األخير من عام 
ّ
 ُعلقت عليه من قبل 2011تشك

ً
 عراضا

ً
 معه آماال

ً
، حامال

جمهور املعارضين للنظام، وترافقت هذه اآلمال مع تأييد شعبي مرتفع. لكن هذا التأييد سرعان ما انخفض بشكل 

تدخل عسكري خارجي يقتلع األسد أو حظر مضطرد مع ضعف اإلنجاز املرتجى، وعدم قدرة املجلس على تأمين 

جوي فوق سماء سورية، يحمي املواطنين من فتك النظام، وطفو الصراعات الداخلية بين مكوناته على السطح 

نتيجة رغبة بعض أعضاء املكتب التنفيذي باإلطاحة به واستبداله بجسم جديد، وعدم تقديم رؤيا واضحة 

ولة في سورية املستقبل، وترافق كل ذلك مع بروز ظاهرة اإلسالم السياس ي املعالم للحل السياس ي وال لشكل الد

 والجماعات املتشددة وال مباالة املجلس تجاهها. 

ويعتقد أن أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه املجلس الوطني هو عدم إدراكه ملضمون بيان جنيف واحد في الثالثين 

ادراكه ملاهية املعادلة السورية، وهي انتفاضة شعبية من أجل ، وأن املجتمع الدولي بالرغم من 2012من حزيران 

، إال أنه 2011دولة مدنية تعددية في مواجهة نظام مستبد يريد إعادة الناس الى ما كانوا عليه قبل منتصف آذار 

 أن هذا املجتمع الدولي الذي أ
ً
صبح قرر تشكيل نظام جديد مناصفة بين الطرفين وبالتوافق بينهما. وبدا جليا

املتحكم األكبر في مجرى األحداث في سورية قد حسم أمره، وأن الثورة السورية لن تنال بأحسن الظروف أكثر 

 من نصف مطالبها.

 بيان جنيف واحد وأفشل تشكيل 
ً
ثم جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير عندم رفض املجلس الوطني عمليا

 لها أن تعلن امل
ً
وافقة على البيان ومن ثم الذهاب الى املفاوضات، ما دفع املجتمع لجنة املتابعة والتي كان مقررا

 الدولي للبحث بديل .

مّهدت األجواء السابقة جميعها لوالدة اإلئتالف الوطني، والذي تأسس بسقف توقعات شعبية أقّل من تلك التي 

 له، والذي كان صاحبت املجلس الوطني، لكنها بقيت توقعات مرتفعة مع انتخاب الشيخ معاذ الخطيب رئ
ً
يسا

ل املجلس الوطني وغيره 
ّ
يحظى بسمعة جيدة في األوساط الشعبية، وقادم من خارج الوسط السياس ي الذي شك

 من التجمعات السياسية املختلفة التي عرفتها الفترة التي سبقت تشكيل اإلئتالف. 

اجع في األشهر التالية، بسبب وقوعه لكن األجواء اإليجابية التي صاحبت تأسيس اإلئتالف سرعان ما بدأت بالتر 

بنفس أخطاء املجلس الوطني إن لم تكن أدهى، فقامت الدول الداعمة له بفرض عملية توسعة بعد أقل من 

سبعة أشهر على والدته، بحجة إصالح ما قيل إنه خلل في بنائه، وميل لصالح مكونات بعينها. وقد تّمت عملية 

، حتى ساد التوسعة بمشاركة دبلوماسية وأمني
ً
ة على أرفع املستويات لكل الدول املعنية بالشأن السوري تقريبا

االعتقاد في الوسط السياس ي أن املجتمع الدولي سيكون بصدد قرارات كبرى تخص األزمة السورية، وأن إعادة 

 تشكيل اإلئتالف بهذا الشكل متطلب أخير لترتيبات سياسية مصيرية في سورية!.

لية أظهرت غياب أي تغّير إيجابي في أداء اإلئتالف أو في مواقف الفاعلين اإلقليميين والدوليين غير أن الشهور التا

نحوه. واستمّرت مكانة اإلئتالف وشعبيته في التراجع، قبل أن يتحّول إلى مكّون من مكّونات "الهيئة العليا 
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بل نازعته على الشرعية والتمثيل  ، والتي لم تسحب منه مهمة التفاوض فحسب،2015للمفاوضات" في نهاية عام 

 .
ً
 أيضا

ويدرس تقدير املوقف هذا مسيرة اإلئتالف منذ تأسيسه قبل خمس سنوات وحتى اليوم، ويحاول قراءة األسباب 

التي أّدت إلى إخفاقه، وتحّوله من ممثل شرعي للشعب السوري في قمة مراكش إلى مجرد منصة سياسية؛ تبحث 

 ن املنصات والهيئات األخرى.  عن موطئ قدم بين العديد م

 

 أواًل: النشأة والمسار

علن عن تشكيل االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية في العاصمة القطرية الدوحة في 
ُ
أ

11/11/2012 
ً
، من قبل عدد من القوى السياسية والشخصيات املعارضة، وتم انتخاب معاذ الخطيب رئيسا

 ورياض سيف نائبين له.  لالئتالف، وسهير األتاس ي

شارك اإلئتالف بعد شهر من تشكيله في املؤتمر الرابع ملجموعة أصدقاء سورية، والذي ُعقد في مدينة مراكش 

 2011( دولة، في أكبر تجّمع دولي عرفته املعارضة السورية منذ عام 120، بحضور )12/12/2012املغربية في 

ل شرعي للشعب السوري. وحتى اليوم. وحصل اإلئتالف
ّ
 في هذا االجتماع على اعتراف به كممث

شهد اإلئتالف عملية توسعة بعد اجتماعات استمّرت تسعة أيام بلياليها، وشارك فيها، إلى جانب  31/5/2013وفي 

 اإلئتالف واملنبر الديموقراطي املنبثق عن لقاء القاهرة، وزراء خارجية ومسؤولون رفيعو املستوى في أجهزة

، 43املخابرات وسفراء لعدد كبير من الدول اإلقليمية والدولية. وأّدت التوسعة إلى إضافة )
ً
 جديدا

ً
( عضوا

. 114ليصبح عدد األعضاء الكلي )
ً
 ( عضوا

 للمعارضة وللشارع السوري، 
ً
جاءت التوسعة تحت الفتة إعادة التوازن داخل اإلئتالف، ليصبح أكثر تمثيال

اح باتجاه أسلمة الثورة، فيما يرى البعض أنها كانت لضمان التوازن بين الدول اإلقليمية ومحاولة ملواجهة االنزي

لون هذه الدول. 
ّ
 والدولية، وتوزيع الثقل بين األقطاب الذين يمث

أشهر ونصف من  4تقدم معاذ الخطيب )عبر وسائل االتصال االجتماعي( باستقالته من رئاسة اإلئتالف بعد 

 في توليه مهام منصبه، 
ً
، واستمّر بشكل متقطع حتى انتخاب أحمد الجربا رئيسا

ً
، 6/7/2013لكنه عاد عنها الحقا

 في  9/7/2014واستمّر في موقعه لواليتين، ثّم انتخب من بعده هادي البحرة في 
ً
لوالية واحدة، ثم خالد خوجا

، وما زال في موقعه 6/5/2017لواليتين، ثم رياض سيف في  5/3/2016لواليتين، ثم أنس العبدة في  5/1/2015

 حتى اآلن. 

 من حاالت االستقالة وحالتين من حاالت اإلقالة، لكن الظاهرة األبرز 
ً
 كبيرا

ً
وشهد اإلئتالف خالل مسيرته عددا

كانت ظاهرة تجميد العضوية وظاهرة االعتكاف و)الحرد(. حيث عمد عدٌد من األعضاء إلى تجميد عضوياتهم 

هم بتجميد عضويته لثالث أو أربع مرات. لكن املالحظ أن ارتفاع ظاهرة تجميد لفترات مختلفة، وقام بعض
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العضوية لم يترافق مع استقالة هؤالء األعضاء، رغم الحجج العديدة التي كانوا يسوقونها في كل مرة لتبرير 

يس عبر الطرق قراراتهم. كما ُيالحظ أن تجميد العضوية كان يتم في الغالب عبر وسائل االتصال االجتماعي ول

 النظامية الداخلية. 

وبالتوازي مع ظاهرة )الحرد( التي عّبر عنها سلوك تجميد العضوية، شهد اإلئتالف ظاهرة االعتكاف والنأي 

بالنفس، دون تقديم االستقالة، حيث عمد العديد من أعضاء اإلئتالف، وبعضهم رؤساء سابقون، إلى االمتناع 

ئتالف منذ سنوات، دون أن يقوموا بتقديم استقاالتهم منه، قائلين أن عن حضور أي نشاط أو اجتماع لل 

 االئتالف ال يستحق أن يقدم له طلب استقالة.

وباملقابل، قام عدد من األعضاء بتقديم استقاالت رسمية، ومن أبرز هؤالء ميشيل كيلو وعلي صدر الدين 

 البيانوني وأحمد الجربا. 
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 ثانيًا: أبرز اإلنجازات 

استطاع اإلئتالف خالل سنواته الخمسة املاضية تحقيق عدد من اإلنجازات على الصعيدين السياس ي 

 واإلنساني، إضافة إلى بعض اإلنجازات على املستوى الخدماتي. ويمكن إبراز أهمها فيما يلي: 

1 
 
 . تمثيل املعارضة السورية سياسيا

ن الدول )حملت أسماء سفارات(. وكان أبرز هذه املمثليات قام اإلئتالف بعيد تأسيسه بافتتاح ممثليات في عدد م

في الواليات املتحدة وأملانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وقطر. وحصلت األخيرة وحدها على صفة السفارة الفعلية، 

 ة.بعد أن قامت الحكومة القطرية باالعتراف بها كسفارة ممثلة للسوريين، ومنحتها الحقوق الدبلوماسية الكامل

فت معظم السفارات عن العمل في عام 
ّ
، ألسباب تتعلق بانقطاع الدعم املالي، والذي كان 2015و 2014توق

 إبان فترة تولي مصطفى الصباغ األمانة العامة في عهد معاذ الخطيب، وإبان والية أحمد الجربا، كما جاء 
ً
متوفرا

 التوقف نتيجة للخالفات والصراعات بين مكّونات اإلئتالف. 

 2. تمثيل املعارضة في مفاوضات جنيف 2

لت مفاوضات جنيف 
ّ
واحدة من أهم محطات اإلئتالف، حيث كانت  22/1/2014، والتي بدأت أعمالها في 2مث

املرة األولى، واألخيرة حتى اآلن، لتمثيل متساٍو ومباشر بين طرف معارض واحد ونظيره من النظام السوري. ثم 

 تحّولت املفاوضات بعد ذلك إل
ً
ى أشكال غير مباشرة، ولم يعد اإلئتالف، أو وفد الهيئة العليا من بعدها، منفردا

 بالتمثيل. 

وأّدت هذه املشاركة إلى رفع شعبية اإلئتالف أثناء فترة املفاوضات بشكل كبير، إال أنها كانت موضع خالف داخل 

 على هذه44اإلئتالف نفسه، حيث قام )
ً
 بتجميد عضويتهم احتجاجا

ً
املشاركة، التي تمنح "العالم املتآمر  ( عضوا

 ملا جاء في رسالة املعترضين. وكان من  ةشعب السوري والثورة السورية الحجعلى ال
ً
ليفرض قرارات جنيف" وفقا

 للوفد املفاوض في مباحثات جنيف التالية، وجورج صبرا، 
ً
 رئيسا

ً
بين هؤالء نصر الحريري، الذي أصبح الحقا

 ُيعل
ً
 ن فيه خروج املجلس الوطني من اإلئتالف، وهو اليوم نائب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات!!.الذي أصدر بيانا

 . الوصول إلى تفاهمات مع أطياف معارضة أخرى 3

ن اإلئتالف من التوصل إلى تفاهمات مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ومع قوى املجلس 
ّ
تمك

ف الوطني املجلس الوطني الكردي في صياغة وإقرار وثيقة مشتركة بينهما تم على الوطني الكردي، وشارك االئتال 

 من مكوناته في العاشر من نوفمبر
ً
، كما 2013أساسها انضمام املجلس الوطني الكردي الى االئتالف وأصبح مكونا

، 2015هرة عام شارك مع هيئة التنسيق وقوى سياسية أخرى في صياغة "مسودة وثيقة البنود العشرة" في القا

وتم إجراء تعديالت وإقرار للوثيقة في مؤتمر باريس الذي جمع بين ممثلين عن االئتالف الوطني وهيئة التنسيق، 
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بنى على أساس 
ُ
واتفقا فيها على "خارطة طريق للحل السياس ي"، تنص على أن مرجعية الحل السياس ي يجب أن ت

 قة بالقضية السورية. والقرارات الدولية املتعل 1مخرجات مؤتمر جنيف 

وساعدت تفاهمات اإلئتالف على تعزيز الخطاب الوطني داخل املعارضة السورية، وبناء أسس للتفاهم مع أكبر 

سة للئتالف نفسه!.   طيف من السوريين، حتى ممن يختلفون مع بعض املبادئ املؤّسِّ

 . تمرير مشاريع إنسانية وإغاثية4

رغم أن العمل اإلنساني واإلغاثي ال يندرج ضمن مهام اإلئتالف األصلية، إال أن تقديم الدعم تحّول إلى واحدة من 

، حملت اسم 2012مهامه األساسية. وأنشأ اإلئتالف لهذا األمر، وبطلب من الداعمين، وحدة خاصة في عام 

ت رئاستها سهير األتاس ي. AUCوحدة تنسيق الدعم 
ّ
 ، وتول

الوحدة على ماليين الدوالرات من املساعدات )بلغت قيمة إحدى شحنات الطحين التي تلقتها الوحدة حصلت 

مليون دوالر لتمويل مشاريع الوحدة  100مليون دوالر(، كما رصد القطريون مبلغ  300من السعودية أكثر من 

لوحدة أنها كانت رائدة في مجال التنموية، وأشرفت خالل عملها على عدد من املشاريع اإلنسانية. كما ُيحسب ل

 املشاريع التنموية، والتي قّصرت معظم املنظمات اإلغاثية في دعمها. 

 للسيطرة 
ً
وبسبب طبيعة عمل الوحدة، فقد تحّولت إلى نقطة صراع بين املكونات الرئيسية في اإلئتالف، سعيا

تغلت رئاسة الوحدة الضغط الدولي ملنح عليها، وتوجيه الدعم املتوفر فيها لفئات تخدم مصالح كل مكّون. واس

 عن اإلئتالف في تحّول الوحدة إلى كيان شبه مستقل، شابته الكثير من اإلشكاالت اإلدارية 
ً
 إداريا

ً
الوحدة استقالال

 والتنظيمية واملالية. 

 ثالثًا: أبرز اإلخفاقات

 مما ال شّك فيه أن اإلئتالف لم يعد موضع تأثير حقيقي في املشهد السياس 
ً
ي السوري اليوم، وأصبح تأثيره محدودا

 حتى على عقد 
ً
حتى داخل الوسط املعارض نفسه، كما فقد اهتمام داعميه الدوليين واإلقليميين، ولم يعد قادرا

اجتماعات مع مسؤوليين رفيعي املستوى من الدول الصديقة له.. إلى غير ذلك من مؤشرات انحسار قدرة 

 ز. اإلئتالف على التأثير واإلنجا

ويمكن إجمال أبرز أسباب اإلخفاق في البنود التالية، والتي تحاول كل منها اختصار عدد كبير من األحداث التي 

 مّر بها اإلئتالف خالل السنوات الخمسة املاضية. 

 . الفشل في بناء رؤية 1

ل الرؤية نقطة االرتكاز ألي مشروع أو مؤسسة، وال يمكن بدونها الوصول إلى األهداف املرجّوة، ناهيك عن 
ّ
شك

ُ
ت

 صياغة هذه األهداف!. 
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وقد فشل اإلئتالف بشكل واضح في صياغة رؤيته الخاصة لسورية ما بعد األسد، ولم تتمكن هيئته السياسية 

 في كل لقاء قام من بناء مشروع متكامل ملا يتطلع إليه من
ً
 تقريبا

ً
اصرو اإلئتالف، رغم أن هذا السؤال كان حاضرا

 به اإلئتالف مع ممثلي الدول. 

 لتوجهات رئيسه واالنتماءات اإلقليمية التي يحملها، ومحاولة 
ً
وأّدى غياب الرؤية إلى تحّول بوصلة اإلئتالف تبعا

حدد املسار بغض اإلئتالف ككل استشفاف التوجهات الدولية في كل مرحلة للتع
ُ
اطي معها، دونما رؤية ذاتية ت

 النظار عن املعطيات اآلنية.  

 . االستغراق في املناكفات الداخلية2

 من وقت اإلئتالف، حتى أن 
ً
استغرقت املناكفات الداخلية والصراعات بين الكتل على املناصب واملكاسب كثيرا

تمض ي أسابيع من االجتماعات املتتالية، دون حضور أي الهيئة السياسية، وهي أعلى سلطة في اإلئتالف، كانت 

 شأن سوري عام على أجندتها!. 

وهيمنت عقلية الصراعات على األعضاء، فلم يعد االجتماع املتعلق بالشأن السوري العام )ملناقشة قضية 

 االجتم
ً
، فيما يحضر كل األعضاء تقريبا

ً
( يجمع أكثر من عشرين عضوا

ً
اعات ذات الطابع حساسة كاملعتقلين مثال

الداخلي، ويعمل فيها األعضاء الغائبون على تأمين حضورهم عبر وسائل االتصال، أو على األقل عبر توكيل 

 أصواتهم إلى آخرين. 

وأّدت املناكفات بين الكتل إلى تعطيل عمل مؤسسات اإلئتالف نفسه مرات عديدة، بما في ذلك الحكومة املؤقتة 

رات واملمثليات، كما أّدت إلى توقف املشاريع وتعطيل صرف املنح املقّدمة من الدول وهيئة تنسيق الدعم والسفا

 للشعب السوري. 

وعلى سبيل املثال لم تتمكن وحدة تنسيق الدعم بسبب الصراعات الداخلية من صرف منحة إنسانية قطرية 

مليون دوالر لم تصرف من  26غ مليون دوالر، وما زال في حساب وزارة الخارجية القطرية مبل 100سنوية بقيمة 

املنحة األولى. فيما قامت رئاسة اإلئتالف في مرحلة الحقة بالضغط من أجل وقف عملية صرف جزء من املبلغ 

 املتبقي لصالح الحكومة املؤقتة، ضمن املناكفات بين كتل اإلئتالف املختلفة. 

 . االعتماد على األفراد والكتل الوظيفية3

ل اإلئتالف في 
ّ
معظمه من أفراد ومجموعات ال تشترك في إطار فكري وسياس ي حقيقي، وانتظم معظم تشك

، وحملت هذه الكتل أسماء هؤالء 
ً
 أو سياسيا

ً
 ماليا

ً
تل وظيفية ترتبط بأشخاص يمتلكون نفوذا

ُ
 في ك

ً
أعضائه الحقا

 األعيان. وكان بعض رؤساء الكتل يقومون بصرف رواتب منتظمة ألعضاء كتلهم، فيما كان آخ
ً
رون يقدمون منحا

 إلمكانيات كل منهم. 
ً
 مالية غير منتظمة أو مكافآت غير مالية، وفقا
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وأّدى هذا النوع من األعضاء والكتل إلى ارتكاز التحالفات والصراعات على أسس شخصية، وسعى كل فرد إلى 

 )كعضوية الهيئ
ً
ة السياسية، أو رئاسة تثبيت موقعه داخل كتلته، وتأمين مكاسبه في املحاصصات الثابتة نسبيا

 املكاتب.. إلخ(، أو املحاصصات اآلنية )كمشاركة في وفد بعينه..(. 

 . غياب الشفافية والحوكمة الرشيدة4

قّدر بحوالي ) استلم اإلئتالف
ُ
( مليون دوالر، وال تشمل 200الوطني منذ تأسيسه وحتى اليوم مبالغ مالية ضخمة، ت

 هذه املبالغ ما استلمته وحدة تنسيق الدعم، والتي زادت مدخالتها النقدية والعينية عن هذا املبلغ بعّدة أضعاف. 

لقيادته. إذ أن معظم هذه األموال لم تدخل  لكن اإلئتالف فشل في إيجاد نظام مالي وإداري واضح، حتى بالنسبة

، ففي عهد معاذ الخطيب كانت املنح تذهب مباشرة إلى األمين العام مصطفى الصباغ، 
ً
إلى صندوق اإلئتالف أصال

والذي كان يقوم بتغطية النفقات من خالل مؤسسته "املنتدى السوري لألعمال"، ولم يقم بتسليم أي تقارير 

حّول استالم املنح وإنفاقها إلى الرئيس في املراحل التي تلت مغادرة الخطيب ملوقعه، حيث مالية لخلفه، فيما ت

 .
ً
 أصال

ً
 بنكيا

ً
 تودع املنح في الحساب البنكي للرئيس، أو ملجموعة أعضاء ألن اإلئتالف ال يملك حسابا

 كان يملك صالحيات شبه مطلقة وتشير مراجعات األداء املالي واإلداري للئتالف أن األمين العام ثم الرئيس الحق
ً
ا

في إصدار أوامر الصرف، دون الرجوع إلى الهيئة السياسية أو حتى إلى األمين العام. لكن هذا األمر تغّير في اآلونة 

 األخيرة، حيث تم اعتماد مبدأ الصرف بعلم الهيئة. 

ن رؤوساء املكاتب بدورهم من استخدام مخصصاتهم املالية لتوسيع كوادر 
ّ
عملهم وإجراء العقود الخارجية وتمك

مت بعض املكاتب، كاملكتب اإلعالمي، ليصل عدد موظفيه إلى أكثر من 
ّ
دون الرجوع إلى الهيئة السياسية، وتضخ

، كثير من املستشارين وحتى األجانب من غير الناطقين بالعربية.  70
ً
 موظفا

ركة أجنبية لتدقيق الحسابات، في عقد وباملقابل، عملت وحدة تنسيق الدعم، وبضغط خارجي، على توظيف ش

ألف دوالر، رغم وجود العديد من البدائل السورية واإلقليمية بأسعار  300وصلت قيمته السنوية إلى أكثر من 

 تقل عن هذا املبلغ بكثير.  

 . أزمة التمثيل 5

 للم
ً
 من محاصصات بين عدد من الكيانات والتجمعات واألفراد، وفقا

ُ
َل اإلئتالف

ّ
شك

َ
عادلة السورية آنذاك، وتّم ت

توزيع املقاعد في اإلئتالف بين هذه املكّونات، حيث حصل كل مكّون على عدد من املقاعد الثابتة، مغ إمكانية 

 قيام املكون بتغيير ممثليه في اإلئتالف إن رغب. 

عتبارات املحاصصة وبطبيعة الحال فإّن اختيار املكّونات املمثلة، واختيار عدد املقاعد املخصص لها، خضع ال 

 بين املتفاوضين في الدوحة آنذاك، وقدرتهم على املماحكة، ومقدار الدعم اإلقليمي والدولي املتوفر لكل منهم. 
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ً
 أو ذات وجود محدود للغاية مقاعد في اإلئتالف، نظرا

ً
وقد أّدى هذا األمر إلى منح مجموعات غير موجودة عمليا

، 14 منح )ألنها تتبع ألحد مراكز القوى. فتّم 
ً
 للمجالس املحلية غير املنتخبة أو حتى غير املوجودة أصال

ً
( مقعدا

 كاملجالس املحلية في دمشق وطرطوس، والحسكة ودير الزور والرقة!

 ملجالس محلية في حلب وحماة وديرالزور وغيرها، ومطالبة هذه املجالس بمقاعدها 
ً
ورغم إجراء انتخابات الحقا

ئتالف تجاهل عشرات املراسالت من هذه املجالس، واحتفظ بممثلي املجالس املحلية الذين في اإلئتالف، إال أن اإل 

 تم اختيارها عند التأسيس.  

وأسفر التغّير املستمر في الخريطة السياسية وامليدانية عن انتهاء مجموعات كانت قائمة عند التأسيس، مثل 

"مجلس أمناء الثورة"، و"الهيئة العامة للثورة"، ولكن ممثليها حافظوا على مقاعدهم. كما أن املجلس الوطني، 

ل الكتلة األكبر في اإلئتالف عند تأسيسه بثمانية 
ّ
، ولم ينعقد منذ تأسيس والذي شك

ً
، انتهى عمليا

ً
عشر مقعدا

 اإلئتالف، وينطبق على املجلس ما ينطبق على املجموعات املنتهية.  

 
ً
 لعجز اإلئتالف عن القيام بمهامه كما يجب، ومصدرا

ً
ل مصدرا

ّ
 التمثيل بالنظام الداخلي، والذي شك

ُ
وترتبط أزمة

 للنظام، فإّن إقالة رئيس االئتالف في الوقت نفسه لحماية األعضاء أنفسهم من املح
ً
اسبة أو حتى العزل. ووفقا

أو األمين العام تحتاج الى ثلثي األصوات، بينما يحتاج العضو إلى نصف األصوات زائد واحد، وهو أمر يصعب 

 للحساسيات والتوازنات بين الكتل. 
ً
 الحصول عليه نظرا

رار كتلهم األصلية، وبالتالي فإّن على جماعة اإلخوان كما يحصر النظام الداخلي مسألة استبدال األعضاء بق

املسلمين على سبيل املثال إذا أرادت تغيير أحد أعضائها أن تعود لكتلة املجلس الوطني، وهذا يعني استدعاء 

املجلس لالنعقاد، وهو ما ال يمكن أن يحصل، وعليه فإّن على الجماعة أن تلتزم بنفس األعضاء الذين تم تعيينهم 

 ألصل. با

، أو فصل 
ً
كما عجز اإلئتالف بسبب نظامه الداخلي عن استبدال األعضاء الذين تقّدموا باستقاالتهم مطلقا

. إاألعضاء املمتنعين عن املشاركة في أنشطته منذ سنوات 
ً
 ال مؤخرا

 
ً
وال ُيحّدد النظام الداخلي الكثير من التفاصيل التنظيمية واإلدارية، األمر الذي أتاح للجنة القانونية هامشا

 للتأويل وإصدار االجتهادات القانونية، والتي تنظر إليها األطراف املتضررة من هذه التفسيرات باعتبارها 
ً
واسعا

 إلرادة الكتل املسيطرة على قيادة اإلئتال 
ً
ف في كل مرحلة، ولعل أشهر مثال على ذلك قيام اللجنة القانونية تكريسا

 ، رغم أن النظام الداخلي لالئتالف ينص على منع التفاوض.2بتمرير قرار املشاركة في مفاوضات جنيف

 . الفشل في إدارة امللف العسكري 6

 م
ً
 من أبرز أسباب إفشال اإلئتالف وواحدا

ً
ل العمل العسكري باملجمل واحدا

ّ
ن أبرز مظاهر فشله. حيث قامت مث

الدول التي مّولت الفصائل املسلحة بتجّنب املرور عبر البوابة السياسية، األمر الذي منع اإلئتالف من الحصول 
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 لقوى سياسية منافسة 
ً
على أي قوة ميدانية، وأعاق انضواء الفصائل تحت أي مظلة سياسية، وحّولها عمليا

 لدولي نفسه. للمظالت التي اعتمدها املجتمع ا

وأمام إسهام داعمي الفصائل في إفشال املجلس واإلئتالف من بعده في هذا املجال، فشل اإلئتالف نفسه في 

 من أبرز اإلخفاقات في عمل اإلئتالف. 
ً
ل ملف تمثيل القوى العسكرية واحدا

ّ
 التعامل مع الفصائل املسلحة، وشك

قّرت يوم 
ُ
 إلى اإلئتالف، لتكون أول إلى ان 31/5/2013أّدت التوسعة التي أ

ً
ضمام هيئة األركان بخمسة عشر عضوا

 أّن هذا التمثيل لم ُيرضِّ الفصائل 
ّ
ل فيها الجانب العسكري للثورة السورية في الهيئات السياسية. إال

ّ
خطوة ُيمث

، كما تحّول بعض ممثلي الهيئة في اإلئتالف إلى جزء 
ً
 لها أصال

ً
من الصراعات التي لم تر في هيئة األركان ممثال

نوا من تمثيل املكون العسكري على النحو الذي تقبله الفصائل. 
ّ
، وبالتالي فإّنهم لم يتمك

ً
 السياسية املوجودة أصال

ُعقد االجتماع  25/4/2015بداية عالقة تنسيقية بين اإلئتالف وبعض الفصائل. ففي  2015وشهد عام 

ائل العسكرية )وكيانات ميدانية أخرى(، وتم االتفاق في التشاوري األول بين اإلئتالف الوطني وعدد من الفص

. وتال ذلك اللقاءات عدد من اللقاءات املماثلة، 1نهايته على تشكيل "لجنة ملتابعة وتنسيق الشؤون املشتركة"

 باإلضافة إلى اجتماعات للجنة املتابعة والتنسيق. 

ي تشكيل القيادة العسكرية العليا، بما "يضمن قّررت الهيئة العامة لالئتالف الوطني السور  15/6/2015وفي 

تمثيل الكتائب والفصائل الفاعلة على األرض"، وكما قررت تشكيل لجنة للعمل على تشكيل القيادة الجديدة 

 على معايير تم التوافق عليها، باإلضافة إلى تجميد املجلس العسكري األعلى لألركان واإلبقاء على ممثلي 
ً
اعتمادا

ن داخل الهيئة العامة حتى تشكيل القيادة الجديدة ما نجم عنه انتقال والء ممثلي كتلة األركان الى د. كتلة األركا

 خالد خوجة وضمانه والية ثانية في رئاسة االئتالف.

 2/10/2015و 28/9/2016وساعدت هذه اللقاءات على إصدار مواقف سياسية مشتركة، كما في 

 على سبيل املثال.  23/1/20162و

                                                           
 شارك يف اللقاء لك من: جيش الإسالم، الاحتاد الإساليم لأجناد الشام، فيلق الشام ، كتائب ثوار الشام، فيلق محص، جيش الريموك،جهبة  1

، جملس القضاء احلر، جملس حمافظة 69مشاة، أألوية احلبيب املصطفى، الفرقة 24أأنصار الإسالم، جيش الأاببيل، جتمع فاس تقم كام أأمرت، فرقة 

دلب، جملس حمافظة حلب، جملس حمافظة ريف دمشق، جملس حمافظة حامة، جتمع جند بدر أألوية  ، فرقة معود حوران، لواء املعزت ابهلل 313اإ

 . انظر: 101حمافظة محص، الفيلق الأول، لواء توحيد كتائب اجلنوب، لواء فرسان احلق، الفرقة ،جملس 

 : 28/4/2015الإئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية، بيان اللقاء التشاوري الأول بني الئتالف والفصائل املقاتةل والقوى الثورية، 

http://goo.gl/NUECda 

 
الإئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية، حول موقف الئتالف املشرتك مع الفصائل العسكرية من املس تجدات الس ياس ية،   2

28/9/2015:  http://goo.gl/j1dor4 

الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية، بيان مشرتك حول أ خر التطورات وتداعيات العملية الس ياس ية يف سورية،  الإئتالف

2/10/2015: http://goo.gl/83Mn9z  

 :23/1/2016سكهم بثوابت الثورة السورية، الئتالف والفصائل العسكرية جيددون ت الإئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية، 

http://goo.gl/XnjxEK 

 

http://goo.gl/NUECda
http://goo.gl/j1dor4
http://goo.gl/83Mn9z
http://goo.gl/XnjxEK
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، نوحتى اآلن ارتبط با 2015بعد عام الحظ أن اقتراب الفصائل من اإلئتالف ويُ 
ً
حسار مكانة هذه الفصائل أصال

وغياب قدرتها على اإلنجاز، وتحّول معظمها إلى كيانات صغيرة تبحث عن غطاء شرعي يمنع استهدافها أو 

 استئصالها!. 

 . أزمة الشرعية وغياب اإلنجاز7

ئتالف ومكوناته باملناكفات الداخلية من جهة، وغياب الرؤية من جهة أخرى، إلى أّدى استغراق مؤسسات اإل 

محدودية اإلنجاز بشكل ملفت، وبصورة ال تتناسب مع حجم الدعم السياس ي واملالي الذي حصل عليه اإلئتالف، 

 وخاصة في أول عامين من عمره. 

 من عمل اإلئتالف
ً
،  وبدال

ً
على املشاريع العملية امللموسة؛ عمد إلى تصعيد مستوى الخطاب السياس ي لفظيا

ومحاولة التماهي مع الخطاب الثوري، فدخل خطابه اإلعالمي في تنافس مع خطاب النشطاء على وسائل اإلعالم 

شتت االنتباه عن غياب اإلنجاز ا
ُ
 لعملي. االجتماعي، في محاولة للحصول على شرعية ثورية يمكن أن ت

 

 اإلئتالف إلى أين؟ 

ر 
ّ
 بشكل كبير، مقارنة مع ما توف

ً
رغم التوقعات الكبيرة التي صاحبت تأسيس اإلئتالف، إال أن أداءه كان متواضعا

 له من إمكانيات مالية وسياسية خالل السنوات السابقة. 

ملجلس الوطني الذي سبقه، ويظهر استعراض األداء السياس ي واإلداري للئتالف أنه فشل في استيعاب دروس ا

 عن املجلس من ناحية الدور السياس ي واآلليات التنظيمية الداخلية. 
ً
 بل وأظهر تراجعا

 كمؤسسة ممثلة للشعب السوري، 
ً
كما تظهر القراءة الحالية للمعطيات السياسية أن اإلئتالف انتهى عمليا

حوال إلى واحدة من منصات املعارضة وحتى كمؤسسة ممثلة للمعارضة السورية، حيث تحّول في أفضل األ 

حاول التنافس مع املنصات اإلعالمية الثورية متوسطة الحجم. 
ُ
 املتعددة، وإلى منصة إعالمية ت

 
ً
 مجهوال

ً
 مصيرا

ً
ويواجه أعضاء اإلئتالف ممن ارتبط ظهورهم السياس ي خالل السنوات السابقة باإلئتالف حصرا

يحظون بقبول جماهيري لدى أي شريحة من شرائح، كما لم يعودوا قادرين في املرحلة التالية، حيث ال يبدو أنهم 

على تحصيل دعم إقليمي لشخوصهم، بما يؤّهلهم للتواجد ضمن محاصصات الدول املعنية بامللف السوري 

 .
ً
 مستقبال
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