
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد الثالث نیسان/إبریل 2017

 

 

 االفتتاحیة

 

                   الفعل السیاسي المعاِرض بین حدَّي الوطنیة والتَّدخل الخارجي

 

 اعتادت العقلیة السیاسیة السوریة المعاِرضة خالل النصف األول من القرن العشرین وحتى أواخر الثمانینات، ممارسة

 الفعل السیاسي المعارض من خالل إیدیولوجیات كبرى مكتملة وضمن خطوط واضحة وسهلة وُمنَجزة، حیُث لم یكن للعامل

 الخارجي أو التَّعویل علیه أو رسم السیاسات بداللته، أي حضور فیها. وبقي موضوع التعاون والتَّنسیق بین ناصریي سوریا

 ومصر عبد الناصر قبل وبعد الوحدة السوریة المصریة العام 1958، وتحالف األخوان  مع نظام صدام حسین تفصیًال

 صغیرًا ضمن اللوحة األعم، لیس فقط ألنها جرت ضمن ما یشبه البیت العربي الواحد، بل ألنها لم تستطع تحویل هذا

 التَّحالف لصیغة تشمل جمیع القوى السیاسیة المعاِرضة ولم یكن لها األثر الفعلي في مجرى الحیاة السیاسیة. ولم تكن تبعیة



 
 

  بكداش للسوفییت تتناقض في مآالتها مع النظام البعثي الحاكم الذي یطبق ویبني االشتراكیة العلمیة في سوریا.

 یعود السبب في ذلك لطبیعة التوازن الدولي واقتسام الّنفوذ، الذي رسم حدود القوى السیاسیة في طرفي الصراع:

 المعارضات والسلطة، حیث كان للنظام العالمي الذي أفرزته التسویة التي أنجزها المنتصرون بعد الحرب العالمیة الثانیة

  دورًا في بناء البرامج السیاسیة والتحالفات وحتَّى في تبّني المنظومات الفكریة والعمل ضمن إطارها ومن خاللها.

 بقي هذا الحال حتى نهایة الثمانینات وبدایة الّتسعینات، عندما شكَّل انهیار المنظومة االشتراكیة وزعیمها االتحاد السوفییتي

 انزیاحات خطیرة وصاعقة في تلك العقلیة المعتادة. ومن ثم جاء غزو العراق واحتالله في العام 2003 لیضیف ُبعدًا جدیدًا

 في صوغ الفعل المعاِرض، حیث تصدر التَّعویل على المحتل األمریكي في إحداث التَّغییر في الُبنى المحلیة للنظام واجهة

ر العالمي المطلق الذي یجب انتشاله  الحدیث لدى معاِرضین ماركسیین مزمنین، كانت الوالیات المتحدة تمثِّل بالنسبة لهم الشَّ

  من جذوره.

 بقي التَّعویل على العامل الخارجي في إحداث التَّغییر یتناقل ِشَفاهًا بین األوساط السیاسیة السوریة الُمعاِرضة حتى جاء

فهي لحیز  إعالن دمشق للتَّغییر الوطني الدیمقراطي الموقَّعة وثیقته في یوم 16 تشرین األول 2005 ِلُیخرج الحدیث الشَّ

 الوجود البرَنامجي. . جاء هذا بعد اغتیال الحریري في شباط 2005 والقرار 1559 القاضي بخروج جمیع القوات غیر

 اللبنانیة من لبنان والمقصود فیها بالطبع هي القوات السوریة،وكان هذا الجو العام بمثابة قوة دافعة للذین یعولون على العامل

 الخارجي في إحداث التغییر وال سّیما بعد "ثورة األرز" وخروج القوات السوریة في نیسان العام 2005. بدا هذا الخروج

 شبه المذل بمثابة ذروة القناعة لدى بعض النُّخب السیاسیة السوریة المعاِرضة بحلول عصر التَّدخل األمریكي في مساندة

رق  الشعوب ضد الدیكتاتوریات، خصوصًا مع الحدیث العلني لوزیرة الخارجیة األمریكیة كوندولیزا رایس عن مشروع الشَّ

 األوسط الكبیر بالتَّزامن مع حرب تموز 2006،اد ما یشبه القناعة الّتامة لدى بعض النَّخب المعاِرضة أن الغرب األوربي

 واألمریكي سیغیر األنظمة في المنطقة، وجّل ما علیهم هو مالقاته ببرنامج سیاسي مناسب، لیكتشف هؤالء أن جّل ما كانت

 تطمح إلیه اإلدارة األمریكیة هو تغییر سلوك النظام السوري في بیروت وغّزة ومع إیران، ولیس تغییره بالكامل. وهذا ما

 أثبته الحقًا االنفتاح التَّدریجي لألوربیین على دمشق بدءًا بفرنسا ساركوزي العام 2007 ثم تلتها واشنطن في العام 2009،

 بعد طي ملف اتهام سوریا باغتیال الحریري وتحویله لحزب اهللا.

 بقي أنصار االعتماد على العامل الخارجي منعزلین عن الشعب السوري، حیث لم یكن لتلك الفكرة أنصارها في الشارع

 الّسوري الذي یكّن عداءًا تاریخیًا للغرب األوربي واألمریكي على خلفیة دعمه ومساندته للكیان اإلسرائیلي الغاصب،

 وكانوا أیضًا من دون تأثیر ُیذكر في المجتمع الّسوري أسوة بباقي المعارضین اآلخرین. ولكن هذه اللوحة ستتبدل كلیا

 وسیقفز هؤالء لواجهة األحداث عقب اندالع األزمة السوریة في ربیع 2011، التي كانت بمثابة الزلزال الذي سیكشف

 نوعیة التربة.

 في العراق، تعاونت كل قوى المعارضة مع االحتالل األمریكي سواء قبل أو بعد الغزو بما في ذلك الحزب الشیوعي

 العراقي الذي دخل أمینه العام إلى مجلس بول بریمر (بصفته الشیعیة و لیس الشیوعیة!!!)، و في لیبیا أیضًا، لم تشّذ

 المعارضة اللیبیة التي جّلها من اإلسالمیین عن شقیقتها في العراق، و دخلت في حلف جماعي (المجلس الوطني االنتقالي)

ر المشهد السیاسي في لیبیا بعد سقوط نظام القذافي لفترة قصیرة،  الذي شكَّل الغطاء السیاسي لعملیات الناتو في لیبیا و تصدَّ

ى لمكونات عدیدة على خلفیة تناقض مصالح كل طرف مع اآلخر.   قبل أن تنفجر الساحة اللیبیة و تتشظَّ

 كان الوضع في سوریا مختلفًا بشكل جذري عنه في العراق العام 2003 ولیبیا 2011. إذ ساعدت القوى السیاسیة المعارضة

 والمتباعدة عن خط إعالن دمشق منذ تأسیسه في العام 2005، في رسم لوحة مخالفة عن سابقتها العراقیة واللیبیة، وذهبت

 لتشكیل هیئة التَّنسیق الوطنیة (كان حزبنا أحد المؤسسین) في 25 حزیران 2011التي تبنَّت التغییر الوطني الدیمقراطي



 
 

 ونبذت الطائفیة والعنف والتَّدخل الخارجي كوسیلة إلحداث التغییر في بنیة السلطة في سوریا ونادت بالتسویة السیاسیة على

لوا فیما مضى إعالن دمشق نحو تشكیل المجلس  أساس برنامج انتقالي نحو نظام جدید دیمقراطي، في حین ذهب الذین شكَّ

  الوطني السوري في اسطنبول لیحاكي شقیقه اللیبي.

ْت وانقضت مرحلتین هامتین في حیاة الوطن،وحیاة الذین یعولون على العامل الخارجي في إحداث التَّغییر، وهما محطة  مرَّ

 ما بعد اغتیال الحریري 2005، ومرحلة "الربیع العربي" الذي أجهز على البنى السیاسیة التي سادت في مصر 1952

لْت على العامل الخارجي لم تستطع، لیس فقط انجاز  وسوریا 1963ولیبیا 1969، ویمكن هنا القول إن تلك القوى التي عوَّ

 التغییر بمعیة هذا العامل فحسب-وهذا ُیحَسب علیها-بل إنها لم تستطع تشكیل بیئة شعبیة حاضنة لفكرة تقبُّل التدخل

 الخارجي. ولم تستطع تلك اللوحات الكرتونیة –التي صار من المعروف كیف ُأنِتَجْت ولمصلحة َمْن تمَّ تسویقها-التي ظهرت

  على شاشة اإلعالم والتي طالبت في التَّدخل الخارجي لحسم الصراع في سوریا، من تشكیل إجماع شعبي علیه.

 إن تبریر القمع المتلّطي خلف الوطنیة والسیادة، إنما هو الوجه اآلخر للتَّلّطي خلف مطلب الدیمقراطیة في محاولة لتمریر

رفین أنه لیس ثمة خیار آخر. فإّما االستبداد أو الدیمقراطیة!!! في  طلب التَّدخل الخارجي، في محاولة للقول من ِقَبل ِكال الطَّ

 محاولة فاشلة لطمس الخط الثالث:الخط الوطني الدیمقراطي  الذي یرفض اإلستعانة باألجنبي ،و الذي ینشد التغییر

 الدیمقراطي عبر انتقال سیاسي وفقًا لبیان جنیف1والقرار الدولي2254.

================================================ 

 من أجل بناء موقف ماركسي من اإلسالمیین --

 ( قسم الدراسات في الحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي )

 لقد أدخلت اإلدارة األمریكیة العالم منذ بدایات القرن الحادي والعشرین في عصر أطلقت علیه مصطلح "الحرب على

 اإلرهاب" وهو ما عني بشكل شبه حصري حرب على كل القوى والدول المعادیة للمشاریع االمبریالیة بدءا من أفغانستان

 إلى العراق ولبنان وفلسطین وغیرها من البلدان. ولم یكن غریبا أن تترافق هذه الحرب االمبریالیة المتوحشة والفعلیة مع

 حرب نفسیة وإیدیولوجیة جعلت من "اإلسالم" – كدین شعبي ولیس كدین رسمي ألنظمة موالیة أو عمیلة لإلمبریالیة-عدو

 یجب تطویعه وإدانته وخلق شعور بالعار أو بالخوف لمجرد االنتماء له.

 وما حصل من تأثیرات لهذه السیاسة االمبریالیة العنیفة لم یكن إال تحصیل حاصل لحروب مدمرة، وكره لإلسالم في الدول

 الغربیة لیس له مثیل في القرن العشرین، وإعالن مواقف حكومیة لمنع النقاب في فرنسا وغیرها أو ما سمي قبل عامین بمنع

 المظاهر الدینیة في المدارس بشكل خاص والتي لم تكن تعني إال مظاهر االنتماء اإلسالمي التقلیدي في اللبس.

 لقد ارتبك بعض الیسار الماركسي نفسه في تقدیر الموقف من "الوعي الدیني" باعتباره یمكن أن یشكل عند "المؤمنین "نوع

 من أنواع الهویة المركبة لكل مواطن. فقد وقف قسم من الیسار النضالي – كالعصبة الشیوعیة الثوریة في فرنسا- مع القانون

 المحرم للمظاهر الدینیة الذي أصدرته حكومة یمینیة. كما تعالت أصوات أخرى تعلن مدى تخلف "اإلسالم" في تعامله مع

 المرأة، وصدحت أصوات أخرى تعلن المیل العضوي لإلسالم كدین یقوم على اإلكراه والعنف وبالتالي على اإلرهاب

 وساهمت في إشاعة ظاهرة معاداة اإلسالم.

 ـ ولكن هل النظریة الماركسیة قابلة للتطویر والتطبیق في واقعنا العربي المعاصر؟ أم باتت من كالسیكیات التاریخ؟

 ما معنى النظریة هنا؟ هذه هي اإلشكالیة، نحن نفهم النظریة كفهم للواقع، والنظریة عدة مستویات، وقد طور ماركس المنهج

 من الصوري إلى المادي الجدلي، وهذا یقوم على فهم مفتوح للواقع، أن نحلل الواقع ونطرح حلوًال لذلك الواقع ومشكالته،



 
 

 وهذا ما فعله لینین؛ فقد اكتشف استحالة تكرار البرجوازیة الروسیة للمسار البرجوازي الغربي، وهذا ما دفعه لتطویر دور

 الدولة االقتصادي، ما حدث بعد ذلك أنه تم تجمید النظریة وتحولت من جدل مادي إلى فكرة مثالیة تنظم الواقع وتقیس الواقع

 على األفكار، أصبح هناك فكرة مسبقة، ونسوا الواقع الملموس المنتج لألفكار، وانعكس ذلك على رؤیة األحزاب في

 السیاسة إما مع أو ضد أمریكا، وهذا هو اإلشكال، االستسالم لبنى ذهنیة وتطبیقها على الواقع، إنها المثالیة البعیدة عن

 الواقع، ألن طرح فهم للواقع وصراعاته وتحدید مطالب الناس هو الهدف األساسي للجدل المادي.

 لكن الدراسة الماركسیة المتمیزة حول الموضوع كانت "لكریس هرمان" المفكر الماركسي البریطاني الذي توفي نهایة العام

 الماضي في القاهرة، والُمعّنونة "النبي والبرولیتاریا" الصادرة عام 1994. إذ انه ال یقوم فقط على عرض تاریخي للموقف

 الماركسي من الدین، بل انه یحلل الوقائع الملموسة في عدد من البلدان "اإلسالمیة" والحركات الدینیة السیاسیة

 واإلیدیولوجیة فیها ویرصد تناقضاتها على ضوء الصراعات االجتماعیة من وجهة نظر ماركسیة لیستخلص إلى" أن

 االشتراكیین قد اخطئوا في النظر إلى الحركات اإلسالمیة على أنها اتوماتیكیا "رجعیة" و "فاشیة" أو أنها اتوماتیكیا

 "معادیة لالمبریالیة" و "تقدمیة". إن الحركة اإلسالمیة الرادیكالیة، بمشروعها في إعادة تشكیل المجتمع على النموذج الذي

 أقامه محمد بن عبد اهللا في القرن السابع في الجزیرة العربیة، في الواقع هي "طوبى" نابعة من قطاع بائس من الطبقة

 الوسطى الجدیدة. وكما في أي "طوبى برجوازیة صغیرة"، فان مؤیدیها في الممارسة یواجهون االختیار بین محاوالت

 بطولیة عبثیة لفرضها في مواجهة أولئك الذین یدیرون المجتمع الحالي، أو المساومة معهم لتوفیر طابع إیدیولوجي زائف

 الستمرار القمع واالستغالل. وهذا هو حتما ما یؤدي إلى االنشقاقات بین الجناح الرادیكالي اإلرهابي من الحركة اإلسالمیة

 من جانب، والجناح اإلصالحي من الجانب اآلخر. وهذا هو أیضا ما یدفع بعض الرادیكالیین إلى التحول عن استخدام

 السالح في محاولة إلى تأسیس مجتمع بدون "طغاة" إلى استخدامه لفرض أشكال السلوك "اإلسالمي على األفراد".

 ویتوصل هرمان إلى االستنتاج العملي التالي " سوف نجد أنفسنا في بعض القضایا في نفس الجانب مع اإلسالمیین ضّد

 الدولة واالمبریالیة. كان ذلك مثال في عدد من البالد أثناء حرب الخلیج الثانیة. ویجب أن یكون صحیحا في بالد مثل فرنسا

 وبریطانیا في مواجهة التمییز العنصري. وعندما یكون اإلسالمیین في المعارضة، فان شعارنا یجب أن یكون "مع

 اإلسالمیین أحیانا/ ودائما ضد الدولة" ولكن "حتى في ذلك الوقت تستمر معارضتنا لإلسالمیین حول قضایا أساسیة. فنحن

 مع الحق في نقد الدین كما أننا مع الحق في ممارسته…. واألهم من ذلك، نحن ضد أي إجراء یضع قطاعا من الدولة

 والمستغلین في مواجهة قطاع آخر على أساس أصولهم الدینیة أو العرقیة. ویعني ذلك أننا كما ندافع عن اإلسالمیین ضد

 الدولة، فإننا سوف ندافع ضد اضطهاد بعض اإلسالمیین للنساء و …عندما نجد أنفسنا في نفس الجانب مع اإلسالمیین، فان

 جزء من مهمتنا هو الجدال الشدید معهم وتحدیهم لیس فقط في موقف منظماتهم من المرأة واألقلیات ولكن أیضا المسألة

 الجوهریة ما إذا كان المطلوب التصدق من األغنیاء أو اإلطاحة بالعالقات الطبقیة القائمة".

 استسلمت األحزاب الیساریة للتفكیر في السیاسي دون التفات لواقع الناس، وهو ما دفعهم للتشرنق، وأصبحوا جزءًا من

 النظام السیاسي، لم یعد النظر إلى المهمشین والفقراء ضمن أولویاتها، وال سیما مع تحول الدولة إلى دعم االتجاه األصولي.

 المحددات والمرتكزات التي یرتكز علیها الحزب الشیوعي في موقفه من أي حركة أو  من أي حزب أو توجه سیاسي

 واضحة وهي مبنیة على مبادئه ومٌنطلقاته النظریة والعلمیة من جهة وعلى حسابات القوى وموازین الصراع ومتطلبات

 النضال المرحلي من جهة ثانیة ،والتحلیل العلمي في الماركسیة هو الذي یفرض علینا في النهایة تحدید موقفنا السیاسي إزاء

 الحركات والظواهر والتیارات في الحیاة السیاسیة والجتماعیة ،وفي أي بحث من هذا النوع من هنا بالضبط یجب أن ننطلق

 مستندین على أوسع قاعدة بیانات ممكنة وعلى أدق تحلیل علمي وموضوعي دیالكتیكي. بهذه الطریقة فقط یمكن التوصل

 إلى استنتاجات. بهذه الطریقة فقط یمكن التوصل إلى خالصات .بهذا الطریقة یمكن التوصل إلى مایمكن تسمیته في الحیاة

 السیاسیة بالمواقف.



 
 

 موضوع بحثنا هنا هو حركات اإلسالم السیاسي ذات الطابع الجهادي تحدیدًا ولعل أول وأهم سؤال یمكن البدء واالنطالق

 منه هو:

 المنشأ:أي ما سبب ظهور هذه الحركات ؟هل یمكن رصد ظواهر ومؤثرات عامة؟ ویمكن بالطبع في مثل هذا النوع من

 الدراسات االنطالق من الخاص متوجهین نحو العام والمشترك أي باإلمكان اتخاذ نموذج محدد بوصفه نموذج مرجعي أو

 قاعدي یمكن االستناد علیه واستخالص النتائج منه، وفي مثل هذه الحالة ال یوجد أغنى وال أخصب من الحالة السوریة !!

 التساؤل األول والمنطقي الذي ینبغي محاولة اإلجابة علیه ما أسباب نشوء وازدهار الحركات الجهادیة في سوریا خاصة

 خالل السنوات الخمسة األخیرة خاصة أنها ظهرت بزخم استثنائي وحتى غیر مسبوق إذأن األزمة السوریة تعتبر بمثابة

 محطة ثالثة في تاریخ الحركات الجهادیة بعد أفغانستان وغزوالعراق.

 السبب األول والمؤكد الذي یجب طرحه على رأس القائمة بالتأكید هو الفقر والتهمیش االجتماعي بأوسع معانیه:

 في إحصائیة لمكتب اإلحصاء السوري بالتعاون مع األمم المتحدة هناك أكثر من 30 % من الشعب السوري یعیش1-

 تحت خط الفقر في العام 2009 وخاصة في الریف الشمالي الشرقي وشرقي البالد حیث تبلغ معدالت الفقر مستویات قیاسیة

 واغلب السكان ال یصلون إلى موارد المیاه الشرب النظیفة (حوالي 28%من السكان في عموم البالد وأكثر من 50% في

 الریف الشرقي )معدل ساعات الكهرباء ال یتجاوز 10 ساعات بالیوم غیاب كامل لكل أنواع الخدمات أو المرافق العامة مثل

 أنظمة الصرف الصحي أو المشروعات  التنمویة أو اإلنتاجیة مع إمكانیة إكمال لوحة الریف السوري البائس بمعدالت بطالة

 تجاوزت 30 %مع ما یعنیه ذلك من عمالة متدنیة وهجرة عشوائیة خاصة إذا علمنا أن سوریا ذات معدل زیادة سكانیة یعتبر

 من بین أعلى المعدالت في العالم.

 انتشار الجهل وتدني المستوى التعلیمي الثقافي والحضاري خاصة إذا علمنا أن معدالت األمیة في األریاف السوریة2-

 تبلغ مقاییس خرافیة تتجاوز 30% وهي من أعلى المعدالت على مستوى الوطن العربي وطبعًا للمناطق الشرقیة والشمالیة

 الشرقیة {أریاف حلب ودیر الزور والرقة والحسكة وریف حمص الشرقي} حصة األسد في ذلك كله مع ما یعنیه ذلك من

 هیمنة رجال الدین والثقافات التي تعود إلى القرون الوسطى وغیاب شبه كامل ألي وعي أو ثقافة خالف الثقافة التقلیدیة

 ویضاف إلى ذلك ظاهرة الجهل الدیني السائد كحالة عامة بین شباب الوطن العربي خاصة،إذ یرافق ذلك التدین الفطري

 المتحجر بطبیعته، جهل شبه كامل في شؤون الدین نفسه، أي غیاب شبه كامل ألي ثقافة دینیة أو معرفة دینیة  مما یجعل

 ذلك الشباب مادة خصبة ألي حركه دینیة منظمة بغض النظر عن توجهاتها (مثال إذا تمت عملیة سبر تتضمن مجموعة من

 األسئلة في أوساط الجهادیین حول فلسفة الغزالي أو من هم المعتزلة أو حتى ابسط عن أسباب الخالف بین على ومعاویة أو

 من هو أبو بكر ؟؟ أو حتى ابسط: متى ولد محمد وبأي عام نزل علیه الوحي ستكون اإلجابات غالبا عبارة عن إشارات

 استفهام كبرى  دودن أي إجابة تبشر بوجود أدنى نوع من أنواع الثقافة الدینیة.

 من اجل استكمال مظاهر التهمیش االجتماعي الشامل الذي یعیش الریف السوري وعموم البالد نرى إن كل ما سبق3-

 متالزم مع الطغیان واالستبداد السیاسي المكمل والمرافق بممارسات ومظاهر االستزالم واالستعباد واإلقصاء والتهمیش

 السیاسي وحالة اإلذالل والقهر العام الذي یعیشه المواطن السوري مع سلطة اوتوقراطیة فاسدة  وباغیة بمستویات  غیر

 مسبوقة من مرحلة االحتالل العثماني.

 

 بعد كل ذلك ألیس من نافل القول استغراب ظهور الحركات الجهادیة؟ هل هناك بیئة یمكن أن تظهر بحیث تكون أخصب

 أوأفضل لظهور الحركات المتطرفة والمتشددة بكل ما تحویه من أفكار متخلفة ورجعیة ونزعات إجرامیة رهیبة؟ ألیس هذا



 
 

 هو حال البیئات التي تنشئ حركات الجریمة المنظمة في أمریكا الالتینیة أو عصابات بیع المخدرات في البرازیل أو

 كولومبیا على سبیل المثال.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 العالم من وجهة نظر داعش. الجزء األول 1/2

 

 ستستمر ‘‘داعش‘‘بالصعود ما دامت العوامل والظروف التي غذَّت صعودها موجودة في العراق وسوریا وخارجهما أیضًا.

 على الرغم من المّد المذهل لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام ‘‘داعش‘‘، إال أنه یجب وضعها ضمن سیاق الظروف

 السیاسیة واالجتماعیة في العراق وسوریا وفي الخارج أیضًا. یجب األخذ على قدم المساواة والخطورة وجهة نظر الجماعة

 وإیدیولوجیتها، التي ُتعَتَبر الالصق الممتاز الذي یربط السلفیین الجهادیین المعروفین، مع الناشطین الدینیین الثوریین، أو

 تشكیلة الجهادیین العالمیین ل "داعش".

 ظهرت الحركة السلفیة الجهادیة من تحالف السلفیة السعودیة المحافظة والمتطرفة (الوهابیة) واإلسالم الثوري المصري،

ر الرئیسي المصري "سید قطب". َعمَّدت الحرب األفغانیة ضد االحتالل السوفییتي بدًء من الثمانینات  المستوحى من المنظِّ

 وصاعدًا، السلفیین الجهادیین عن طریق الدم والنار، وتم بتلك الحرب، وضع األساس العملي لما بات ُیعرف الحقًا باسم

 تنظیم القاعدة. ومنذ ذلك الحین، سمحت االیدولوجیا الحیویة للحركة السلفیة الجهادیة بتجدد وتنشیط نفسها، بعد معاناة من

 ضربات ساحقة.

 تطورت الجهادیة السلفیة بفعل الهجرة والتَّمدد اإلیدیولوجي، إلى حركة اجتماعیة قویة مع ذخیرة من األفكار وقادة مبدعین

 وأنصار في جمیع أنحاء العالم وشبكات الدعم والعوامل المساعدة ومنظرین ودعاة، الذین یزودون األعضاء بالقوت الفكري

 والعقائدي. وقد أصبحت "الدولة اإلسالمیة" عقد من الخیال للمجتمعات السنیة الصغیرة في كل أنحاء العالم.

 بغض النظر عما یحدث ل "الدولة اإلسالمیة في العراق والشام "داعش"، والتي هي امتداد للحركة السلفیة الجهادیة

ح أنها سوف  العالمیة، والتي تضم سلسلة من المجموعات مثل القاعدة-وِجَدت هذه العقیدة الخالصیة هنا لتبقى، ومن المرجَّ

 تكسب المزید من األتباع في االستقطاب السیاسي واالجتماعي في المجتمعات العربیة واإلسالمیة. وعلى الرغم من الحرب

 األهلیة المكلفة بین "الدولة اإلسالمیة" و"القاعدة"، وال سیما في سوریا، تستمر السلفیة الجهادیة بتوسیع نفوذها واستقطاب

 مجندین جدد. انتقلت الحركة الجهادیة السلفیة، من حركة اجتماعیة هامشیة خالل النصف الثاني من القرن العشرین، إلى

ف. وهي حركة شعبیة الیوم، وماركة م بدیًال عن التیار اإلسالمي الّتقلیدي والمتطرِّ  التنافس اآلن على النفوذ العام، وتقدِّ

رین والمروجین، الذین یبشرون علنًا بالسلفیة  صاعدة. وهناك شعور بالتَّفُّوق یتخلل الخطابات والتصریحات العلنیة للمنظِّ

لت طریقهم، وأنهم على أعتاب طفرة تاریخیة جدیدة.  الجهادیة. یتباهى السلفیون الجهادیون، أن حركة التاریخ قد حوَّ

 مال الباحثون إلى التَّقلیل من خطورة الفكر السلفي الجهادي على الحیِّز الخاص بهم. یتمثَّل التَّحدي بتسلیط الضوء على نمو

 هذه اإلیدیولوجیة، وإعطاء تفسیر لهذا الّنمو. على الرغم من أن "الدولة اإلسالمیة" هي امتداد للحركة السلفیة الجهادیة

 العالمیة، إال أن زعیمها "أبو بكر البغدادي" أعلن نفسه خلیفة في صیف العام 2014، وأن جماعته تمّثل موجة أخرى، جیل



 
 

لفیة الجهادیة. استطاعت "الدولة اإلسالمیة" من خالل إیدیولوجیتها ودولتها وحالة األمن، أن تداعب  ما بعد القاعدة من السَّ

 وبنجاح مسألة اشتباك الهویات العنیف بین المسلمین السّنة والمسلمین الشیعة في الشرق األوسط وما وراءه. تسبََّب الغزو

ق باألصل، كما أدَّى تدمیر  الذي قادته الوالیات المتحدة للعراق واحتالله العام 2003 في تمزیق المجتمع العراقي الممزَّ

 أمریكا للمؤسسات العراقیة، وال سیما تفكیك الجیش وحزب البعث، إلى إطالق العنان لصراع شرس، على أسس طائفیة

 وخلق شروخ في المجتمع.

 قدَّمت هذه الشروخ المتزایدة المجال الضروري للجهات الفاعلة غیر الحكومیة والمیلیشیات المسّلحة المتمّردة، بما في ذلك

 تنظیم القاعدة، للتَّسلل إلى الجسم السیاسي الهش في عراق ما بعد 2003. وعلى النقیض من تنظیم القاعدة، الذي یعتبر أن

 القلق الرئیسي هو العدو البعید – أي، الوالیات المتحدة وحلفاؤها األوربیین-یعتبر تنظیم القاعدة في العراق وحلیفها "الدولة

 اإلسالمیة" اللذان هما هویة سّنیة مفرطة مدفوعة بعداء جوهري یصل حد اإلبادة ضد العقیدة الشیعیة.

خم اإلیدیولوجي، في حین أن الجزء اآلخر من طبیعتها  ُیعتبر انتماء "الدولة اإلسالمیة" للسلفیة الجهادیة جزء من الزَّ

 اإلیدیولوجیة هو إطار الهویة السیاسیة. تعمل "الدولة اإلسالمیة" ضمن نظام ِقَیم مختلف عن تلك القیم الّصادرة عن

 اللیبرالیة الغربیة ونظام الدولة القومیة، ال یرتكز خطابها األیدیولوجي على الحداثة، ولكن على الهویة السیاسیة التي تعتبر

 الدین هو قطبها الرئیسي، یمكن للدین أن یكون بمثابة إطار قوي للهویة االجتماعیة، وال سیما في بیئات الحرب، حیث انعدام

 األمن وارتفاع الوالء للمجموعة لحمایة نفسها، كطریق حقیقي وصحیح لألتباع.

 تقّدم"الدولة اإلسالمیة" لُمنتسبیها، بنیة واضحة، عبر مجموعة صارمة من القواعد والمعتقدات، والنظرة التي تشمل الحیاة

ابة بشكل خاص لألشخاص الذین یعانون من  في الدنیا واآلخرة، مع وعد لمنتسبي التنظیم بالجنة، والتي یمكن أن تكون جذَّ

 قلق وجودي. وعالوة على ذلك، یشیر العلماء إلى عدة عوامل تغذي األیدیولوجیا األصولیة، بما في ذلك ثنائیة (التَّقییمات

 المطلقة الخیر ضد الشر) والسلطة (من كتاب مقدَّس أو زعیم)، االنتقائیة (اختیار بعض المعتقدات أو الممارسات على

 اآلخرین) والقیامة (اإلیمان باآلخرة وفق إرادة اهللا). على أیة حال، وبالرغم من تلك العوامل، إال أنه هناك عامل هو األكثر

 حیویة: "التَّفاعلیة" والتي تأخذ شكل العداء تجاه الحداثة العلمانیة، وهذا العداء لیس موجهًا فقط ضد الناس الذین هم خارج

 الجماعة الدینیة األصولیة فحسب، بل حتى ضد أعضاء جماعة دینیة خاصة بأصحابها، والذین ال ینظرون إلیهم على أنهم "

  المؤمنین الحقیقیین".

 في ضوء ذلك، یمكن النظر لتنمیة "داعش" للعقیدة الّنقیة والمطلقة، كجزء من إستراتیجیة لتغذیة األصولیة لدى أعضائها

د حین إبراز الرؤیة العالمیة. على سبیل المثال، استخدام االنتحاریین على نطاق واسع من قبل  من خالل التَّشدید على التَّفرُّ

 الجماعات السلفیة الجهادیة مثل "داعش" یشّكل طریقة العمل األخیرة في اإلسالم مفضلین ذلك على العودة للجذور. هناك

وات، التي تنبع من سلسلة من الّتمّزقات التي بدأت مع عصر  عدد قلیل من المجتمعات اإلسالمیة متشابك حالیًا في حرب الذَّ

 التَّنویر، والتي تأخذ شكل حرب إسالمیة-إسالمیة على الهویة اإلسالمیة نفسها. وفي ذات الوقت، یتشارك العدید من العرب

ك، بین العالم العربي والعالم كله. ووفقًا  أیضًا في نزاع تفسیري عن وجودهم في داخل العالم، الذي یتم فیه التَّنازع والشَّ

 للفیلسوف العربي "فتحي مقدسي" "إن الّنهوض الحالي للسلفیین الجهادیین واإلرهاب ممثَّلة ب "داعش" هو نتیجة لیس فقط

 زحف الطائفیة أو أزمة الدولة الحدیثة، ولكن أیضًا العدمیة المتزایدة والتي تشیر إلى انهیار القیم التَّقدمیة والتسامح في

 مفهومها للبشریة.

 ومع ذلك، وبعیدًا عن كونها فریدة، تنتمي "داعش" نسبیًا وأیدیولوجیًا إلى عائلة السلفیة الجهادیة، على الرغم من أنها تمّثل

ع الجینات األیدیولوجي. استطاعت الحركة السلفیة الجهادیة، على ل في تجمُّ  مرحلة أخرى في التطور، أو باألحرى، تحوُّ

رین آلالف من األتباع، و"الشهداء" الذین  مدى نصف القرن الماضي أن تضع ذخیرة من األفكار وإطارًا مرجعیًا ومنظِّ

 یقدمون اإللهام للمتطوعین الجدد، الذین بدورهم یضمنون متانة العالمة الفارقة ل "داعش". لطالما استطاعت "داعش" أن



 
 

خیرة ومن المفاهیم القدیمة وتقّدمها على أنها جدیدة أو ثوریة. وتستخدم األیدیولوجیة الدینیة ببالغة للتعبیر  تستفد من هذه الذَّ

 عن الهویة السیاسیة. في الواقع، كان الدین لبعض الوقت بمثابة الالصق الذي یحافظ على تماسك، إن لم یكن وحدة، مختلف

 الفصائل من خطر التَّقسیم، وكان الّدین أیضًا األساس المنطقي لجرائم عنف ملتهبة. یستشهد السلفیین الجهادیین من مختلف

  التوجهات بما فیهم "داعش" بآیات من القرآن لتصویر جهادهم الهجومي على أنه مقدَّس.

 العالم حسب داعش یتجمد في المكان والزمان، ویتم دمج القواعد والقوانین العربیة التي كانت سائدة في القرن السابع

 وإدخالها في القرن الحادي والعشرین. یقوم زعیم "داعش" أبو بكر البغدادي ورفاقه بتصویر أنفسهم على أنهم یقاتلون

جال، ویمّهدون الطریق لالنتصار النهائي "للمهدي" واإلسالم. (باللغة العربیة "المهدي" یعني "المرشد الوحید"،  األعور الدَّ

 إنه عنصر التتویج المركزي لكل الروایات لیوم القیامة، أو الحاكم الروحي والزمني المتوقَّع، والذي سیقیم العدل في كافة

 أنحاء العالم).

 یقع هذا التفكیر المتعلِّق بیوم القیامة في صلب أیدیولوجیة خالفة "داعش" والحركة السلفیة الجهادیة بشكل عام. ال تكمن

 المشكلة في معرفة ما إذا كانت "داعش" إسالمیة-بالطبع هي إسالمیة، هذا على الرغم من أن المسلمین في كافة أنحاء العالم

 یتنّصلون منها، وینأون بأنفسهم عن أفعالها-بل المهم أن نفهم كیف استطاعت "داعش" أن تستعار من الشریعة اإلسالمیة

 أحكامًا قاسیة، وبشكل انتقائي وتفرض الماضي على كل تفاصیل الحاضر. یغفل البغدادي وحملة الدعایة المرافقة له قرون

 من التَّفاسیر اإلسالمیة وتكافح تلك التفاسیر وتعتمد على القراءة الضیقة والنَّصیة والصارمة للعقیدة اإلسالمیة، وهي خطوة

م في التأیید الشعبي ل "داعش"  مثیرة للجدل ومتنازع علیها بشدة من ِقَبل المجتمع الدیني واإلسالم الشعبي. ال یوجد تضخُّ

 في المجتمعات اإلسالمیة، بما في ذلك المناطق التي تقع تحت السیطرة الداعشیة في العراق وسوریا، وبالكاد یمكن أن نرى

 رجل دین مهم أو داعي قد بایع الخلیفة أبو بكر البغدادي. وعلى الرغم منقسوة "داعش" وفظاظتها، ال تزال ظاهرة هامشیة،

 وهذا غایة قصوى بالنسبة للرأي العام اإلسالمي. ولكن تبدو "داعش" مثل لحن جمیل آلذان قاعدتها االجتماعیة. وتستمر

 هذه القاعدة في تجدید صفوف "داعش" والمنظمات المماثلة بالمقاتلین وباالنتحاریین. لطالما أعلن السیاسیین والمراقبین

اتي. تعتبر  ومرارا وتكرارًا، نعي الحركة الجهادیة العالمیة، إال أن "داعش" صدمتهم بمرونتها وبقدرتها على التَّجدید الذَّ

 األیدیولوجیة هي العامل المهم في عملیة الّتجدید هذه، وأنها تضفي الشرعیة على إجراءات "داعش".

 ال یوجد أي مجال تحت حكم "داعش" للتنظیم السیاسي، بما في ذلك التفكیر بالنشاط الجهادي السلفي. تمتلك "داعش" نظریة

م البغدادي ومساعدیه ویكّفرون الّتفكیر الحر، وفكرة أنه  شمولیة تتجنب التعددیة السیاسیة والمنافسة والّتنّوع الفكري. یجرِّ

 یجب أن یكون هناك مشروع آخر، سواء أكان هذا المشروع اآلخر مشروعًا إسالمیًا بنسق إیدیولوجي مختلف أو غیر مسلم،

 هو دخیل على أیدیولوجیتهم الخالصیة.

 أي مسلم أو أي جهادي آخر ال یقبل بتفسیر "داعش" للعقیدة اإلسالمیة، هو مرتد یستحق الموت.  وفي ذات الّسیاق، فإن من

 یرفض الخضوع إلرادة الخالفة الجدیدة یواجه الموت أو الطرد من أرض الخالفة. وفي هنا یمكن لنا أن نتذكر الكلمات الذي

 قالها (العدناني) واسمه الحقیقي طه صبحي فالحة، وهو المسؤول عن الدعایة في "داعش" والناطق الرسمي باسم أبو بكر

 البغدادي، حیث طالب جمیع الفصائل الجهادیة في كل مكان بالوالء للخلیفة الجدید "أبو بكر البغدادي"، وأشار "العدناني"

 إلى أن مشروعیة جمیع اإلمارات والمجموعات والدول والمنظمات هي الغیة اآلن وباطلة. وقال: "إن األراضي من حلب

 إلى دیاال تتبع اآلن لسلطة ونظام الخلیفة"، وأشار العدناني وبوضوح أن هناك دولة إسالمیة واحدة وخلیفة واحد فقط، وال

 مجال للمعارض، في الواقع، إنها الدولة، وهو الخلیفة (الخالفة). لقد حان الوقت بالنسبة لكم لوضع حد لهذه البغیضة الحزبیة

 والتَّشتُّت واالنقسام، فكل ذلك لیس من دین اهللا على اإلطالق. وإذا تخلیتم عن الدولة "داعش" فلن تضروا بها، بل ستضرون

ابقین بلقب ر من أن على جمیع المسلمین إطاعة أمیر المؤمنین، بما في ذلك الطامحین الحالیین والسَّ  أنفسكم". كما حذَّ

 "الخلیفة"، وأمَر مقاتلیه أن "یحطموا رأس" و "یضربوا عنق" كل من الصفوف وال یخضع إلرادة الخالفة الجدیدة.



 
 

د كیان سیاسي، ولكنها التزام دیني جماعي، ووسیلة للخالص: لقد أخطأ  لیست الخالفة من وجهة نظر "داعش" مجرَّ

 المسلمون منذ أن تخّلوا عن الخالفة، ومنذ ذلك الوقت واألمة لم تتذوق طعم "الشرف" أو "النَّصر". ورسالة "داعش"

 المتكررة للمسلمین أن علیهم أن یبایعوا الخلیفة الّصحیح "أبو بكر البغدادي" وأن یتشّرفوا بهذه المبایعة، ویعیشوا حیاة

 إسالمیة بالكامل.

 سیاسات وتكتیكات

 تكمن وراء الفكرة الّرومانسیة للخالفة، سیاسات الهویة، باعتبار أن جوهر اإلطار األیدیولوجي ل "داعش" هو تأكید هویتها

حیح. أعطت أوامر العدناني الوهم بأن إقامة الدولة اإلسالمیة ینطوي على  " اإلسالمیة الّسنیة" وإعادة تعریف اإلسالم الصَّ

 قطیعة حقیقیة مع نظام الدولة الحالي، ولكن تعاملت "داعش" مع المعارضین تحت حكم الزعیم المطلق "البغدادي" مثلما

 تعامل نظام صدام حسین. في الواقع، ال یختلف تصور مفهوم داعش" عن السیادة عن الوضع االستبدادي للحكم الذي ابتلیت

 به معظم الدول العربیة منذ عقود: فعلى سبیل المثال استخدم كل من صدام حسین في العراق وحافظ األسد في سوریا سیاسة

 الهویة باعتبارها ركیزة لسیاستهما، ولكنهما استخدما الهویة العرقیة بدًال من الدینیة.

 استخدمت "داعش" أیدیولوجیتها القاسیة لقمع اإلسالمیین والبعثیین على حٍد سواء في المناطق الخاضعة لسیطرتها وبشكل

 وحشي. تعتبر "داعش" أن وجودها هو من أجل تحویل الجمیع لقضیتها، بما في ذلك الجهادیین المنافسین لها ویشاركونها

 الرؤیة المماثلة. فعلى سبیل المثال، وفي رٍد عنیف، وّجه "العدناني" انتقادات الذعة لزعیم القاعدة وأبرز الجهادیین األحیاء

أ على الوقوف مع "أبو محمد الجوالني" زعیم جبهة النصرة ضد "البغدادي" في الصراع على  "أیمن الظواهري" ألّنه تجرَّ

َر "العدناني" كبیر الناطقین باسم "داعش" زعیم القاعدة "أیمن الظواهري" وبصراحة، أن علیه أن  السلطة في سوریا. وذكَّ

 یجعل السلطة في "أراضي الدولة اإلسالمیة" (داعش)، وقال أّن علیه أن یقسم على الوالء (البیعة) للبغدادي، وأن علیه أن

 یخدم عند "البغدادي" كجندي مشاة، كما بایع "البغدادي" زعیم القاعدة "أیمن الظواهري" في العام 2010. وفي نهایة

  المطاف، یمثل هجوم "العدناني" على "الظواهري" إهانة واضحة.

د ل "داعش" بالكثیر من الفوضى داخل الحركة الجهادیة العالمیة، وتقود أیضًا لحدوث انشقاق بین  تسبََّب الموقف المتشدِّ

لت باألصل (النصرة) بناًء على أوامر "البغدادي" نفسه. وكان السبب الرئیسي  "جبهة الّنصرة" و "داعش"، والتي تشكَّ

 للخالف بین "النصرة" و "داعش" هو رفض "الجوالني" في نیسان العام 2013 أمرًا أصدره "البغدادي" لضم "جبهة

  النصرة" لتنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام "داعش".

 اعتبر "البغدادي" ازدراء الجوالني له بمثابة غدر به، ومنذ ذلك الحین شنت "داعش" حرب شاملة ضد "جبهة النصرة"

 وحلفائها سواء من المقاتلین األجانب أو من السوریین. قتلت هذه المواجهة الجهادیة في سوریا اآلالف من المقاتلین المهرة

 من كال المعسكرین، وارتكب كال الطرفین فظائع بحق اآلخر، شملت االغتصاب وقطع الرؤوس. الحرب داخل القبیلة

 الجهادیة هي وحشیة أیضًا، تمامًا كالحرب مع الغرباء. یحاول كال الطرفین، أتباع الدولة اإلسالمیة "داعش" وأیضًا أتباع

د مّدعین. ال  "القاعدة" أن یعزل كل اآلخر، في محاولة للقول أّن هم الطلیعة الجهادیة الحقیقیة، في حین أن المنافس هو مجرَّ

 یمكن ل "داعش" أن تتعایش في سوریا مع تنظیم "جبهة الّنصرة" أو أي جماعة إسالمیة أخرى، ألن من شأن ذلك أن یطعن

 احتكارها لمشروع الجهاد العالمي. باإلضافة إلى إتقان "داعش" فن صناعة األعداء على المستوى العالمي واإلقلیمي،

 تحاول أیضًا أن تلغي السیاسة التقلیدیة تمامًا، وتطمح لتنظیم المجتمع على األسس المتزّمتة التي كانت سائدة في الجزیرة

 العربیة في القرن السابع المیالدي، تلك األسس التي تفرض الماضي البعید على الحاضر الراهن.

 لیس من المستغَرب بعد ذلك أن تمارس "داعش" التطهیر الثقافي وتنقیة األراضي اإلسالمیة من كل التَّأثیرات الغریبة

 والكافرة، بما في ذلك الممارسات الّسنیة الّتقلیدیة، وهذا ما یتصادم مع الّتفسیر األصولي والخالد للعقیدة اإلسالمیة. إن فكرة



 
 

فین، ولكن ُتعتبر "داعش"  تطهیر األراضي اإلسالمیة هي فكرة متجّذرة ومتأّصلة بعمق في مخیلة الناشطین الدینیین المتطرِّ

 هي أول حركة اجتماعیة تحاول تفعیل هذا المنحى.

 قامت "داعش" بمجّرد اجتیاحها لمناطق في سوریا والعراق بتدمیر وتلف ونهب المواقع الثقافیة والّتماثیل، على اعتبار أنها

 تماثیل وثنیة. وتقوم "داعش" باالحتفال بهذا التَّطهیر الثقافي من خالل عرض دعائي ُمبهر، وُتظهر مقاتلي "داعش" وهم

 یحاولون تنقیة األراضي اإلسالمیة وإحیاء الخالفة، وذلك باألفعال ال باألقوال. وفي حین كانت هذه األفعال التي تقوم بها

 "داعش" في المناطق التي تسیطر علیها، مكروهة بالنسبة للعالم الخارجي، كانت هذه األفعال مقبولة جدًا لدى قاعدتها

 االجتماعیة. تنتج "داعش" بارعة عن التَّطهیر الثقافي، ولكن ال تستخدمها فقط في مجال تعزیز رسالتها اإلستراتیجیة

 فحسب، ولكن أیضًا لصرف األنظار عن النكسات في ساحات المعارك.

 

 الخالفة الصرفة

نة، أنه حتى تقوم دولة إسالمیة أصیلة، یجب تطهیرها من المرتدین والزنادقة، وذلك بغّض النَّظر  یعتقد مسلحي "داعش" السُّ

 عن التكالیف البشریة والحضاریة. بالواقع، یحرص مقاتلو "داعش" على إظهار الحماسة األیدیولوجیة والّنقاء في محاولة

 للمزاودة على منافسیهم اإلسالمیین مثل "جبهة الّنصرة"، الذراع الرسمي لتنظیم القاعدة. سعت "داعش" لتفكیك النسیج

ر وثابر منذ  االجتماعي المتنّوع المؤلَّف من السنة والشیعة واألكراد واإلیزیدیین والمسیحیین، هذا النسیج الذي تطوَّ

 الحضارة القدیمة في بالد مابین النهرین، العراق الیوم. توّجه "داعش" غضبها على األقلیات، وتعتبرهم كفار بال أي حق

 من حقوق اإلنسان. الحقیقة التي توّضح أیدیولوجیا "داعش" في التطهیر العرقي هي العقوبة غیر العادیة بحق واإلیزیدیین،

  وهي أقلیة دینیة صغیرة تمّثل أقل من 1,5% من سكان العراق البالغ عددهم 34 ملیون نسمة، وتعتبرهم "داعش" زنادقة.

 بعد االستیالء على الموصل وقراها الّنائیة في صیف العام 2014، بما في ذلك منطقة سنجار الواقعة بالقرب من الحدود

طت "داعش" في حملة تطهیر ثقافیة، مما اضطر مئات اآلالف  السوریة، وهي موطنًا لعشرات اآلالف من اإلیزیدیین، تورَّ

ال من خالل اغتصاب الفتیات والنساء اإلیزیدیات بشكل  من األقلیات لترك منازلهم، وتم استخدام العنف الجنسي كسالح فعَّ

 عشوائي. هاجمت "داعش" وبشراسة اإلیزیدیین وتلو الرجال والفتیان الذین في سن القتال، وتم خطف ما مجموعه (5270)

 فتاة وحوالي (3144) امرأة، وال زالوا قید االحتجاز حتى كتابة هذا التقریر. وقد استعبدتهم داعش جنسیًا وفقًا لمنظمات

  حقوق اإلنسان وأرقام األمم المتحدة وقادة المجتمع المحلي.

 أنشأت داعش من أجل الّتعامل مع تجارة الجنس الحدیثة قسمًا خاصًا "غنائم الحرب"، ورسمت خطوات تفصیلیة للعبودیة

 الجنسیة، بما في ذلك عقود البیع الموّثقة من ِقَبل محاكمها اإلسالمیة، وفقًا لما جاء في الوثائق الهائلة التي تم ضبطها من قبل

 القوات األمریكیة الخاصة أثناء غارة في 20 أیار 2015 في سوریا، وقد ُقِتل في تلك الغارة "أبو سیاف" المسؤول الكبیر

 في المالیة لدى "داعش". وأصبح االغتصاب الممنهج أداة تجنید ثابتة وقویة لدى تنظیم "داعش" وعلى نحو متزاید وذلك

مات.  بغیة جذب الرجال من المجتمعات اإلسالمیة المحافظة بعمق، حیث ُیعتبر ممارسة الجنس من المحرَّ

 ووفقًا لمنظمة مراقبة حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولیة وبعض التحقیقات التي قامت بها وسائل اإلعالم، فقد دّمرت

ثت السیدة "دوناتیال روفیرا" DonatellaRoveraكبیرة المستشارین في  "داعش" حیاة المئات من النساء اإلیزیدیات. وتحدَّ

 منظمة العفو الدولیة لشؤون االستجابة لالزمات إلى أربعین امرأة إزیدیة واللواتي تمكنَّ من الهرب من األسر لدى "داعش"

 وقلنَّ إن ما فعلته "داعش" بهنَّ یرتقي لجریمة حرب، وقالت "روفیرا":" لقد تحطمت حیاة المئات من الفتیات اإلیزیدیات

  من ویالت العنف الجنسي والعبودیة الجنسیة أثناء األسر لدى تنظیم "داعش"،



 
 

 وأّكدت زینب بانغور Zainab Bangur مبعوث األمم المتحدة للتحقیق في العنف الجسدي في الصراع، أن الكتّیب الذي

د سعر برمیل النفط".  أصدرته "داعش" والذي یحدد قیمة شراء المرأة هو حقیقة، وأنه "یتم تحدید سعر الفتاة مثلما ُیحدَّ

 والحظت "بانغورا" أن أسعار البنات والبنین من عمر 1-9 سنوات هو 165 دوالر، بینما سعر المراهقات حوالي 124

 دوالر، وأن السعر أقل للنساء فوق سن العشرین. وقالت بانغورا:" لدیهم آلیة وبرنامج". وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج"

 Bloomberg "لدیهم دلیل على كیفیة التعامل مع هؤالء النساء". وتعتبر "داعش" اإلیزیدیین بأنهم مشركون، بل أسوأ من

 ذلك، إنهم عبدة الشیطان، أن لیس لهم الحق في معاملتهم مثل معاملة أهل الكتاب (الیهود والمسیحیین) الذین بإمكانهم الّتكفیر

 عن خطایاهم عن طریق دفع الضرائب المعروفة باسم الجزیة، وإطالق سراحهم. وبالعكس من ذلك، تقوم "داعش" إما بقتل

 اإلیزیدیین أو أسرهم بالقوة واستعباد نسائهم، وهي عقوبة موجودة، وذلك من خالل خبرائهم بالفقه اإلسالمي.

 لم تأِت مشاركة "داعش" في تجارة الجنس واستعباد الفتیات والنساء من األقلیة اإلیزیدیة، من سلطة الذكور والهیمنة

  (األبویة) فقط، وإنما من الحماسة األیدیولوجیة.

 أراد البغدادي ومجلس الشورى التابع له، أن یمّیزوا أنفسهم عن خصومهم اإلسالمیین من خالل إحیاء التقالید والطقوس

 والممارسات التي استمرت خاملة ألكثر من ألف سنة من التاریخ اإلسالمي. لقد جعلوا – زورًا – تقلید النبي محمد واجب

 صارم وأداة إلظهار األصالة والنقاء الدیني.

 فعلى سبیل المثال، قامت داعش بتداول كتّیب، وهو عبارة عن أقوال انتقائیة للنبي محمد بعنوان "أحكام الخالق حول

 األسرى والسبایا" یدعو إلى القسوة والرقة بنفس الوقت حیال األسرى والسبایا. فال یجوز فصل األمهات المسبیات عن

 أطفالهن، وبالمقابل تسمح تلك القواعد نفسها لمقاتلي "داعش" بممارسة الجنس مع السبایا. تفاخر "داعش وعلى العلن

رت "داعش" أعمالها باالستناد  باستعبادها النساء اإلیزیدیات وذلك من خالل مجلتهم "دابق" أو عبر الفیدیوهاتالدعائیة. وبرَّ

 على أسس دینیة، عبر مجانبة الماضي والحاضر وانتقاء نصوص محددة من القرآن أو الّسنة (أقوال وأفعال محمد) في

 مسعى من "داعش" لتبریر العبودیة الجنسیة.

 وفي مقال نشرته "داعش" في 24 تشرین األول 2014 بعنوان "إحیاء الّرق قبل قیام الساعة) توافقت الجماعة على أنه

 یمكن للنساء اإلیزیدیات "أن ُیستعبدَّن" على خالف المرتدات من النساء الشیعیات-وفقًا لرأي أغلبیة الفقهاء-ال یمكن

 استعبادهن، بل یتم توجیه إنذار لهن بالتوبة أو مواجهة السیف.

 تم تقسیم النساء واألطفال اإلیزیدیین بعد أسِرهم، بین مقاتلي "داعش" الذین شاركوا في عملیة سنجار وفقًا للشریعة

 اإلسالمیة، بعد أن تمَّ إرسال خمس العبید والغنائم لسلطة "داعش" لتكون القسمة بالُخمس (ُخمس األشخاص والغنائم یذهب

 لسلطة الدولة"داعش"). لم یكن وضع المسیحیین أفضل، فبعد أن استولت "داعش" على الموصل ومدن أخرى في العراق

 وسوریا، قدَّمت لهم "داعش" خیارًا قاسیًا، إما أن یدخلوا في اإلسالم أو یدفعوا الجزیة، أو الخروج فورًا من المدینة وترك

 كل ما یملكون. تشیر األدلة مؤخرًا، أنه على الرغم من قیام المسیحیین بدفع الجزیة ل "داعش" فقد تعرضت الفتیات والنساء

 المسیحیات لالغتصاب الممنهج من ِقَبل "داعش" أثار هذا السلوك "الداعشي" موجة جدیدة من الّنزوح الجماعي

 للمسیحیین، ذلك النزوح الذي بدأ بشكل جّدي، عندما أحبر تنظیم القاعدة في العراق (سلف تنظیم "داعش") في بالد الرافدین

 حوالي الملیون مسیحي عراقي من أصل ملیون ونصف، للهرب من البالد بین عامي 2003 و2010 للنجاة بأرواحهم.

 وهناك خوف حقیقي من أن یتمكن البغدادي من إكمال مهمة سلفه الزرقاوي، الذي ُقتل في العام 2006 من ِقبل الوالیات

 المتحدة، وهو عمل من شأنه أن ینطوي على تخلیص العراق من مجتمعه األشوري القدیم، الذي یعود تاریخه لحوالي ألفي

 عام.

  وعالوة على ذلك، تستهدف إیدیولوجیا "داعش" الدینیة الشمولیة المسلمین علنًا.



 
 

 وفي محاولة من "داعش" لتمییز نفسها الهوتیًا حتى عن الحركات اإلسالمیة الرادیكالیة، بمن فیهم تنظیم القاعدة، یصّنف

 البغدادي نفسه وتنظیمه، وبشكل مكثَّف على أنهم تكفیریین، أي أنهم یتبعون المذهب الّتكفیري، الذي یدعو إلى تكفیر أي

 شخص أو مجموعة من الكفار، أو من غیر المسلمین. وتعتبر "داعش" المسلمین الشیعة مرتدین عن اإلسالم ویجوز سفك

نة الذین یعارضون رؤیتهم.   دمائهم، وینطبق هذا الحكم على السُّ

 في حین یمكن القول إن الحّكام العرب مثل الرئیس السوري بشار األسد ورئیس الوزراء السابق نوري المالكي، لم یفعلوا

 بما فیه الكفایة لحمایة األقلیات الدینیة ضد "داعش"، ولكن هذه األنظمة المبنیة على أسس طائفیة قد خلقت أجواء خصبة،

 سمحت للجماعات السلفیة الجهادیة بناء قاعدة شعبیة من المؤیدین وسط السنة. في الواقع، إن "داعش" هي المستفید الرئیسي

 من هذه السیاسات التَّدمیریة والتقسیمیة للحكومات المركزیة في العراق وسوریا، وهي المستفیدة أیضًا من انهیار مؤسسات

 الدولة في الساحة العربیة بشكل عام. لقد حرص البغدادي وجماعته، ومنذ بدایتهم، على تصویر أنفسهم على أنهم المدافعین

 الوحیدین عن المجتمعات السنیة المستعَبدة والمتضررة، ضد األنظمة التي یهیمن علیها الشیعة في بغداد ودمشق.

 ُتعتبر "داعش" كما ناقشنا في البدایة، حركة ثوریة قریبة العدو، مع التَّركیز على العالم العربي واإلسالمي، ولیست منظمة

صت المزید من الموارد لتنفیذ هجمات ضد العدو البعید، بما  بعیدة العدو لتستهدف القوى الغربیة، على الرغم من أنها خصَّ

 في ذلك روسیا وأوربا وأمریكا الشمالیة وجنوب شرق أسیا. إنها حركة سنیة مفِرَطة، ُتضمر أیدیولوجیة اإلبادة الجماعیة

ع نحو سوریا في العام 2012، مع  ضد الشیعة. سعت "داعش" بعد أن انبثقت من موطنها األصلي في الموصل للتوسُّ

  طموحات كبیرة باالنتشار إلى دول الجوار.

د البغدادي في خطابه الثاني للعالم في تشرین الثاني-نوفمبر 2014، أن طموحاته اإلمبراطوریة لم تقتصر على العراق  أكَّ

  وسوریا، ولكنها شملت أیضًا لیبیا والمملكة العربیة السعودیة والیمن ومصروالجزائر وتونس والمغرب وما ورائه.

 ترجمة هیئة التحریر

  مالحظة: إن نشرنا للمواد المترجمة ال یعني أننا نشارك الكاتب رأیه أو نوافق على تحلیالته

=============================================== 

                              السعودیة:إلى أین؟

 شكَّل موضوع السیطرة األمریكیة على منابع النفط وطرق إمداده المحدد األساسي للسیاسة األمریكیة في الشرق األوسط

 عموما والسعودیة خصوصا، بكون السعودیة أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة أكبر ثاني احتیاطي مؤكد،فمنذ اتفاقیة

 1945 بین الملك عبد العزیز آل سعود والرئیس األمریكي فرانكلین روزفلت وللوالیات المتحدة حصریة التنقیب واستخراج

 النفط السعودي مقابل الدعم السیاسي والعسكري لألسرة الحاكمة في السعودیة.

 شهدت العالقات السعودیة األمریكیة تنسیقا عالیا تجلى بالتعاون في مواجهة االتحاد السوفیتي في أفغانستان باستغالل التأثیر

 الدیني والدعم المالي السعودي لتشكیل الجماعات الجهادیة، وكذلك في حربي الخلیج األولى والثانیة.

 ولكن اكتشاف النفط الصخري في الوالیات المتحدة بكمیات كبیرة وبحسب كالم أوباما (سوف یتجاوز اإلنتاج األمریكي من

 النفط  إنتاج السعودیة في عام 2017 وسیحمي صانع القرار األمریكي من الغوص في مشاكل الشرق األوسط لعقود قادمة)

 وكذلك الخسائر في حربي أفغانستان والعراق ونمو الخطر الصیني في الشرق، كانت من أسباب  ضعف

 األهمیةاالستراتیجیة للشرق األوسط ومعه السعودیة بالنسبة للساسة األمریكیین، وقد ترجم هذا عملیا بتخفیض عدد القوات



 
 

 األمریكیة في میاه الخلیج إلى النصف بحسب التقریر السنوي عن حالة الخلیج لعام 2014 والذي یصدره مركز الخلیج

  لسیاسات التنمیة.

 باإلضافة لذلك كان لنمو الخطر اإلیراني وخصوصا بعد توقیع االتفاق النووي بین إیران ومجموعة 5+1 في 14 تموز

 2015 والذي جاء بظروف مشابهة لتعویم شاه إیران في زمن حكم نیكسون (1969-1974)،وكذلك انطالق ثورات ما

 ُیسمى بالربیع العربي ودق هذه الثورات أبواب الخلیج العربي في(ثورة البحرین ومظاهرات الكویت وسلطنة عمان

 والمظاهرات في المنطقة الشرقیة في السعودیة) وتخلي أمریكا عن حلفائها بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر،

 الدور الكبیر في تحرك السعودیة خارج المظلة األمریكیة التي ظللتها منذ عام 1945.

 بعد سقوط الناصریة في مصر وصدام حسین في العراق، شهدت المنطقة فراغا ایدولوجیا حاولت السعودیة ملئه بأیدولوجیا

 دینیة هذه المرة،وحاولت السیطرة على جامعة الدول العربیة، وتحویل قضیة الخلیج والمواجهة مع إیران إلى القضیة

 األساسیة في المنطقة، ومع انطالق ثورات الربیع العربي وجدت في ظهور اإلسالم السیاسي خطرا مماثال للخطراإلیراني،

 فاالستراتیجیة السعودیة كانت تقوم على منع ظهور منافس سني على الساحة اإلسالمیة.

 فبعد استیعاب الموجة األولى من ثورات "الربیع العربي"، والتي تمثلت بسقوط بني علي في تونس وحسني مبارك في

 مصر،دفعت السعودیة بكل ثقلها لتخلص من حكم مرسي في مصر، لما یمثله بخلفیته االخوانیة من نموذج إسالمي أكثر

 اعتداال وقبوال في الغرب من النموذج الوهابي،باإلضافةلتقاربه مع تركیا منافس السعودیة، وإیران عدوها.

 فكانت السعودیة من أوائل المباركین لإلطاحة بمرسي على لسان رئیس لجنة الخارجیة بمجلس الشورى الذي اعتبر ماحدث

 لیس انقالبا،إنما تحقیق لرغبة المالیین من الشعب المصري.

 فقامت السعودیة بدعم نظام السیسي ب 12 ملیار دوالر،وتعهدت بتأمین احتیاجات مصر من النفط لمدة خمس أعوام، ووجه

 الملك السعودي برفع االستثمارات في مصر لتصل إلى 30 ملیار دوالر، ولكن هذه العالقات لم تدم طویال بعد التصویت

 المصري لصالح القرار الروسي في مجلس األمن،فقامت أرامكو بعدها بقطع إمدادات النفط عن القاهرة، ولكن برأي

  الخبراء توتر العالقات یعود ألسباب أعمق تتعلق بتوجه مصر باتجاه التحالف الروسي اإلیراني.

 تفسر مقولة باترك سیل في كتابه "الصراع على الشرق األوسط": (من یرید أن یقود الشرق األوسط علیة أن یسیطر على

 سوریة) إلى حد كبیر حجم التنافس السعودي اإلیراني على سوریا:كانت االستراتیجیة السعودیة في سوریا تقوم على محاولة

 إخراج سوریا من دائرة النفوذ اإلیراني، ومواجهة الخطر اإلخواني، ومواجهة خطر الجماعات اإلسالمیة المتطرفة (الدولة

 اإلسالمیة،وجبهة النصرة)

 فقامت باستنفار كل قواها اإلعالمیة والسیاسیة والدبلوماسیة من اجل عزل النظام السوري، وقامت باالشتراك بتحالف

 الدولي لمواجهة خطر الدولة اإلسالمیة،وقامت أیضًا بدعم جماعات إسالمیة في الغوطة الشرقیة (جیش اإلسالم) وبعض

 فصائل الجیش الحر في جبال الالذقیة.

 ولكن التقدیر السعودي الخاطئ للموقف في سوریة،من خالل عدم فهمها المبكر لتحوالت السیاسة األمریكیة في المنطقة،

 وعدم قدرتها على تحیید الجانب الروسي باإلغراءات المادیة،كما عرض ولي ولي العهد محمد بن سلمان على السلطات

 الروسیة على هامش قمة سان بطرسبورغ، جعل السعودیة خارج اللعبة السوریة بعد اتفاق موسكو بین(تركیا،

 وروسیا،وإیران).

 كشف سقوط صدام حسین ،عدو السعودیة ،البوابة الشرقیة للوطن العربي في وجه إیران، وبالرغم من اإلنفاق الهائل

 للسعودیة في حرب الخلیج الثانیة والتي یبلغ 30ملیار دوالر حسب بعض اإلحصائیات، فإنها لم تستطع االستفادة من هذا



 
 

 السقوط، بسبب حالة العداء مع حكومة المالكي التي اتهمتها السعودیة بالطائفیة واضطهاد السنة في العراق ولم تعین

 السعودیة سفیرا في العراق حتى عام 2014 بعد وصول العبادي إلى رئاسة الحكومة، مما سمح بالتمدد اإلیراني وسیطرته

 على كافة نواحي الحیاة  العراقیة السیاسیة واالقتصادیة والعقائدیة واألمنیة.

 تشیر التقاریر إلى إنفاق السعودیة على التسلح خالل 20 سنة الماضیة حوالي 500 ملیار دوالر،وصل في عام 2015 وحدة

 إلى 87.2 لتتجاوز بذلك روسیا وتحتل المركز الثالث بعد أمریكا والصین، بالرغم من هذا اإلنفاق الهائل، فإن الجیش

 السعودي لم یستطع تحقیق نتائج تذكر إال في تجریف دوار اللؤلؤة في البحرین ضمن قوام قوات درع الجزیرة، بینما الیزال

 یعاني في حرب الیمن سواء على الصعید العسكري أو السیاسي.

 إن مایحصل للسیاسة الخارجیة السعودیة في العراق وسوریا ولبنان ومصر والیمن هو أشبه بحالة انهیار، سوف یكون له

 تبعات خطیرة على الخلیج عموما والسعودیة خصوصا،على المستوى الخلیجي ستفتح شهیة منافسي السعودیة الخلیجیین

 (قطر،واإلمارات)على اخذ دورهما في الخلیج، والتي سعت  السعودیة إلى فصلهما جغرافیا  بعد أزمة خورالعیدید والتي

 كسبتها السعودیة بالتحكیم الدولي والتي منعت فیها التواصل الجغرافي بین قطر واإلمارات، وقضت فیها على أحالم بن

 زاید بضم قطر والبحرین إلى إمارته، وقامت السعودیة حینها بإقامة عالقات وثیقة جدا مع قطر للقضاء على التحالف بینهما

 على شاكلة العالقة الحالیة مع اإلمارات بعد وصول حمد عام1995للسلطة في قطر، الذي حاول التقارب مع اإلمارات

 إلنشاء قوة في مواجهة السعودیة .

 وعلى المستوى السعودي سوف یكون هناك أیضا تداعیات وخصوصا بعد سیاسة التقشف (بما ستلحقه من ضرر بالطبقة

 الوسطى الممثلة بموظفي الدولة ومایحمله هذا من مخاطر توترات اجتماعیة) التي أعلن عنها ولي ولي العهد محمد بن

 سلمان في إطار سیاسته التي تعتمد عل تنویع مصادر الدخل وإلغاء االعتماد على النفط، لتجاوز األزمة التي قال عنها ولي

 ولي العهد محمد بن سلمان كانت سوف تودي بالسعودیة إلىاإلفالس في 2017 لوال تغییر السیاسة االقتصادیة

 السعودیة،والتي یعتبر انخفاض أسعار النفط، واإلنفاق الهائل على التسلح أهم أسبابها.

 السیاسة السعودیة الجدیدة التي طرحها محمد بن سلمان (رؤیة السعودیة 2030) سوف تصطدم بمعوقات كثیرة،أهمها قانون

 جاستا التي یحمل اتهاما ضمنیا للسعودیة بدعم اإلرهاب، وكذلك معارضة مستشار ترامب "هارلد هلم" رئیس شركة

 كونتیننتل المتالك السعودیة لشركات البترول والكیماویات، بعد رغبتها بتوسیع حصتها في مصافي النفط األمریكیة.

 یبقى وضع السعودیة كغیره من القضایا العالمیة معلقا بانتظار سیاسة ترامب الجدیدة،بالرغم من اختیاره الجنرال "جیمس

 ماتیس" صدیق السعودیة لمنصب وزیر الدفاع، فإن سیاسة مستشاریه االقتصادیین تدل على أن تحالفه مع السعودیة لن

 یكون أكثر من تحالف ابتزازي.

================================================== 

                                     البعث ...واإلخوان المسلمین من التَّأسیس حتى العام 1964

م                                                                 التأسیس/الصراع والدَّ

ف على العالقة بین البعث واإلخوان المسلمین -وهي تاریخ طویل من الصراع -البد من  ال بد من اإلشارة إلى أنه حتى نتعرَّ

 فهم األحداث السوریة. وهي شدیدة التَّعقید نظرا الرتباطها على هذا النحو أو ذاك بأحداث المنطقة العربیة والشرق أوسطیة،

 والتي شهدت حروب وأزمات داخلیة وخارجیة وانقالبات وتبدل دائم في موازین القوى المحلیة، وذلك وفق اإلیقاع

الخارجي الذي كان حاضرا في تفاصیل السیاسة السوریة الداخلیة، قبل  وصول الرئیس حافظ األسد للحكم العام 1970



 
 

 وتصبح العبًا مهما على الساحة العربیة.

 شهدت الفترة الممتدة من عشرینات القرن العشرین وحتى أوائل الخمسینات والدة وتأسیس كل التیارات السیاسیة والفكریة،

 وذلك على خلفیة انتشار حركة التَّغریب في المنطقة العربیة، ومحاولة الّسوفییت نشر الفكر الماركسي، وأیضًا محاولة

 التَّصدي لحركة التَّغریب. فقد تأسس الحزب الشیوعي السوري العام 1924 ثم حركة اإلخوان المسلمین التي تأسست في

 البدایة في مصر العام 1928 على ید الشیخ حسن البّنا، لینقلها لسوریا فیما بعد الطالب السوري الدارس في األزهر الشیخ

 مصطفى السباعي. ثم تأسس الحزب السوري القومي االجتماعي العام 1932 على ید أنطون سعادة، ثم جاء تأسیس حزب

 البعث العام 1947.

 لقد تناولت عشرات الكتب واألبحاث والمقاالت العالقة بین البعث واإلخوان، وهنا یجب ضرورة عدم الوقوع في مطب

 التَّفسیر األحادي الجانب الذي یعتمد على شخصنة النظام، وهو أسلوب مغري في الحالة السوریة، إذ في هذه الحالة ُینظر

 للتاریخ على أنه سیرة ملوك ورؤساء وزعماء، وبطبیعة الحال لیس كل هؤالء سوى جزء فاعل في حركة التاریخ ولیس

 كله. إذ یجب دراسة طبقات المجتمع أفقیًا ومصالح هذه الطبقات والهیكلیة السیاسیة للنظام وسیاساته دون إغفال الجانب

 العمودي للمجتمع وجذوره السابقة لالقتصاد مثل التَّنوع الدیني والقومي والطائفي. إن اعتماد تلك األسس یجّنبنا خطر

 الوقوع في مطب الّتركیز على الجانب الطائفي لألحداث وكأنه العامل األهم، وأحیانًا ...الوحید. وهذا ما نراه الیوم في تناول

 أسباب األزمة السوریة الراهنة.

 حزب البعث:

 تعود اإلرهاصات األولى لتأسیس حزب البعث إلى أواخر ثالثینات القرن العشرین وبدایة األربعینات على ید أشخاص مثل

  زكي األرسوزي ومیشیل عفلق وصالح الدین البیطار.

س األرسوزي مع المحامي الّدمشقي "صبري العسلي" عصبة العمل القومي. وكان األرسوزي قد درس في السوربون  أسَّ

 وتأثَّر بالثقافة الفرنسیة وباألحزاب العقائدیة األوربیة وخصوصًا القومیة منها. تمیَّزت عروبة األرسوزي بطابعها المحلي،

ز نضاله في منطقته لواء إسكندرون، التي كانت تتعرض لحملة تتریك كبیرة بدعم وتأیید فرنسي، وكان لواء  إذ تركَّ

  اإلسكندرون ساحة للصراع بین العرب واألتراك على هویة المنطقة وانتمائها السوري.

 ومع انضمام صبري العسلي إلى الكتلة الوطنیة الیمینیة في انتخابات 1936 والتي لم یهضمها الرأي العام المناهض

 لالنتداب، صرف األرسوزي النَّظر عن التَّحالف مع العسلي. وفي العام 1940 تراجع نشاط عصبة العمل القومي.

جان من السوربون أیضًا، فقد مزجا بین الفكر الفلسفي الذي تعلَّموه في السوربون وعروبة  أما عفلق والبیطار المتخرِّ

 "عصبة العمل القومي" وأفكار األرسوزي ودّقة التنظیم عند الحزب السوري القومي االجتماعي. كما تأثَّر عفلق بحركة

 االنبعاث اإلیطالیة بزعامة"جوزیبي ماتزیني" وحمل أهدافها إلى الواقع العربي (الوحدة والحریة واالستقالل) ولیستبدل

  عفلق "االستقالل" باالشتراكیة.

 أطلق عفلق والبیطار في مرحلة ما قبل التأسیس على حركتهم أسم"حركة اإلحیاء العربي" قبل أن یستقّرا على كلمة

  البعث،والتي سبق أن استعملها األرسوزي في أدبیاته.

 جاء تأسیس "البعث" في فترة شهدت تغییرات محلیة وعربیة وعالمیة:الحرب العالمیة الثانیة ونهایة االنتداب الفرنسي

 1946وحرب فلسطین العام 1948.

 اإلخوان المسلمین:



 
 

 جاء تأسیس حركة اإلخوان المسلمین في مصر على ید الشیخ حسن البّنا العام 1928 كرد أوليِّ على إلغاء الخالفة العثمانیة

 رسمیًا على ید مصطفى كمال أتاتورك.

ت – ككل األحزاب والتیارات السوریة-بإرهاصات ومراحل  أما في سوریا، فال یمكن تحدید تاریخ محدد لنشوئها ومرَّ

 متعددة. فقد أنوجد في سوریا حركات وتنظیمات وجمعیات إسالمیة، وذلك منذ الحقبة العثمانیة في أواسط القرن التاسع

ة من الشرع اإلسالمي، كما أنها حملت  عشر، وأثبتت حضورًا في الحیاة السیاسیة،ودعت إلى إصالحات سیاسیة مستَمدَّ

 خطابًا معادیًا لالستعمار ودعت إلى وحدة األمة اإلسالمیة.

وریین الدارسین بمصر بأفكار حركة اإلخوان المسلمین التي دعت إلى" وحدة األمة اإلسالمیة"  تأثَّر بعض الطالب السُّ

 وانتظموا رسمیًا في صفوف الحركة، ومنهم الشیخ مصطفى السباعي. وعندما أنهى السباعي دراسته في األزهر، عاد إلى

 سوریا وعِمَل على تأسیس فروع للحركة في دمشق وحلب ومدن أخرى.

 اعتقلت سلطات االنتداب الفرنسي الشیخ السباعي في العام 1932 بسبب نشاطه ضد االنتداب، ثم غادر بعد إطالق سراحه

س "حركة شباب محمد". وفي بًا من الشیخ البّنا. ثم عاد من جدید إلى سوریا لیؤسِّ  في العام 1933 إلى مصر وأصبح مقرَّ

 العام 1943 قام الشیخ السباعي بتوحید كل الحركات والجمعیات اإلسالمیة مع "حركة شباب محمد" وإطالق "حركة

  اإلخوان المسلمین في سوریا" وتم انتخاب الشیخ السباعي مراقبًا عامًا للحركة، وفاز بمقعد بالبرلمان عن دمشق بنفس العام.

ئیسیة،مستندة  تمیَّزت "حركة اإلخوان المسلمین" في سوریا عن الحركة في مصر، أن انتشارها اقتصر على مدن سوریا الرَّ

 بذلك على رواج الجمعیات اإلسالمیة في تلك الفترة وعلى النَّشاط الدیني للعائالت الدینیة. ولم تنتشر الحركة ال في الّریف

 وال في أوساط البدو، وذلك بسبب سیطرة وقوة اإلقطاع في الریف والمدن الصغیرة.

 كان معظم أعضاء "حركة األخوان المسلمین في سوریا" من الطبقة الوسطى المدینیة، مارسوا مهن الطب والهندسة

 والمحاماة والتجارة والوظائف العامة. أما انتشارهم في الجیش-عكس حزب البعث الذي وجد مناصروه وأعضائه  في

 الجیش وكانوا بالغالب من أبناء األریاف مهنة تقیهم الفقر– فقد كان طفیفًا، حیث كان هناك نفورًا لدى أبناء الطبقة الوسطى

 والمدینیة من الجیش كمهنة. وقد دفعوا فیما بعد ثمنًا غالیًا، بعد أن أصبح الجیش العبًا أساسیًا في السیاسة، بل وصانعًا لها.

  البعث واإلخوان حتى العام 1963

 یمكن القول أّن كل التیارات الفكریة التي أنتجت األحزاب السیاسیة منذ ما قبل االستقالل وما بعده، قد اعتمدت بدرجة أو

 أخرى وتأثرت بقیم الحداثة والتنویر التي سادت وُأنِتَجت في أوربا، بدًء من البعث والقومي السوري االجتماعي والشیوعي

 السوري. ومن هنا، یعود الجذر األساسي للصراع بین األخوان والبعث إلى التناقض الصارخ والمتضاد بین البنیة الفكریة

 وبالتالي العقائدیة والسیاسیة بین الطرفین.

 فقد اعتمدت حركة اإلخوان المسلمین العقیدة اإلسالمیة بالكامل وأنتجت خطابًا إسالمیًا صرفًا، رأى في اإلسالم الحل لكل

 المجتمعات البشریة باعتبار أن القرآن والنبي محمد نزل " رحمة للعالمین". في حین بنى میشیل عفلق –المسیحي

 الدمشقي-عقیدة البعث على مفهوم األمة العربیة، وزرع في عقیدته بذور الفخر باالنتماء إلى أمة عربیة عریقة ذات مساهمة

 كثیفة في تاریخ البشریة، وأنه یمكن تحریر األمة العربیة من الرجعیة والتَّخلف عبر العمل الروحي واألخالقي (ولیس

 العامل الروحي الّدیني).

 دفعت عقیدة البعث نحو "بعث أمة عربیة حدیثة وعلمانیة ویصبح فیه الّدین اإلسالمي تراثًا ضمن ثقافة عربیة ُمَعلَمنة ُتمَنح

ین اإلسالمي انبثق من صمیم العروبة" (كامل أبو جابر:  فیها القومیة العربیة مكانة خاصة في تلك الثقافة الُمَعلَمنة ألن الدِّ



 
 

  حزب البعث العربي االشتراكي-التاریخ اإلیدیولوجي والتنظیمي. جامعة سیراكوس، نیویورك 1966).

 واجه میشیل عفلق فیلسوف البعث، معضلة التَّوفیق بین القومیة العربیة والّدین اإلسالمي العابر للقومیات والقارات، والذي

 یحتل مكانة خاصة وأولى في قلوب معظم العرب. فكیف لعفلق أن یقول "إن اإلسالم هو الرسالة الخالدة لألمة العربیة؟".

 دافع عفلق عن أطروحته تلك بالمحاضرة الشهیرة التي ألقاها في جامعة دمشق العام 1943 بمناسبة مولد محمد "الرسول

 العربي" أعتبر فیها أن اإلسالم هو أسمى تعبیر للعروبة، وأنه انبثق من عبقریتها، وال تناقض بین الواحد واآلخر:"فاإلسالم

ه في قرآن عربي، استجاب لحاجات العرب وتضمَّن الِقَیم العربیة". واعتبر عفلق أیضًا أن " دین  هو دیانة عربیة نصَّ

 اإلسالم لیس سوى إحدى مساهمات األمة العربیة الكبرى للبشریة، أي إن األمة العربیة كانت موجودة بقیمها ولغتها

وحضارتها وأنها هي التي أعطت اإلسالم للبشریة"(میشیل عفلق: في سبیل البعث. بیروت، دار الطلیعة الطبعة ال ثانیة
(1966 

 شكلت تلك التنظیرات والشروح واألفكار العفلقیة التناقض األول والهائل بین البعث وحركة األخوان المسلمین. كان عفلق

 یحاول عبر تلك األطروحات جذب الشباب المسلم المثقَّف والمتعلم كي یبتعد عن حركة األخوان المسلمین التي كانت تدعو

 إلى إحیاء دولة الخالفة اإلسالمیة وإلى الجهاد ضد "األحزاب الكافرة" كالبعث والشیوعي والقومي السوري".(محمد

  األطرش: الفلسفة السیاسیة لمیشیل عفلق وحزب البعث في سوریا.جامعة أوكالهوما 1973).

 كانت الفترة الممتدة من ثالثینیات القرن العشرین حتى أوائل الستینات، فترة امتداد ونفوذ لألحزاب العقائدیة كالشیوعي

 والبعث والحزب االشتراكي العربي(أكرم الحوراني) والقومي السوري، قبل أن تنقلب المعادلة لصالح األخوان المسلمین

 والتیارات الدینیة األخرى على خلفیة فشل المشروع القومي العربي بشقیه الناصري والبعثي الذي كانت لحظة ذروته

 هزیمة العام 1967.

 اقتصر الصدام بین األخوان والبعث في مرحلة ما بعد االستقالل على الصدام بالمظاهرات والمظاهرات المضادة، حیث

 كانت تلك المظاهرات تتطور للعراك باألیدي بین كال الجانبین. فلم یخلو أي شارع أو مدرسة من تلك المواجهات والتالسن

 بین البعثیین واإلخوان. لقد بدا وكأن المواجهة بین البعث "الكافر" واإلخوان المسلمین وكأنه قدر ال مفر منه، سیما بعد أن

 خرج الحزب السوري القومي االجتماعي من ساحة المواجهة مع البعث وغیره، إثر عملیة اغتیال المالكي العام 1955

 والتي ُأِتَهم الحزب السوري القومي بها، وإثر حالة الضعف التي واجهها الحزب الشیوعي السوري بعد عشرین عامًا من

 االنقالبات العسكریة بعد االستقالل، وخاصة حركة الثامن آذار العام 1963، "وبقي األخوان المسلمین خصمًا رئیسیًا

  للبعث".(عمر عبد اهللا: الصراع اإلسالمي في سوریا.بریكلي، كالیفورنیا.1983 الصفحات 100-88)

 تغیَّرت قواعد اللعبة واالشتباك تمامًا بین البعث واإلخوان المسلمین بعد وصول حزب البعث للسلطة في الثامن من آذار

 العام 1963. فلم تعد االشتباكات باألیدي والعصي والتالسن یكفي للتعبیر عن مدى التناقض بینهما.

 اعتبرت حركة األخوان المسلمین وصول البعث للحكم ضربة موجعة لهم، إذ تم حظر تنظیم األخوان، ولجأت الحركة للعمل

 السري وأنشئوا خالیا سریة مسلحة في حلب وحماة لمواجهة الدولة الفتیة لحزب البعث. وفي نفس العام أسس الشیخ عبد

ه الدولة منذ 1963 نحو ملئ الشواغر في المدارس  الفتاح أبو غدة "حركة التحریر اإلسالمیة" في حلب. كما أن توجُّ

 الحكومیة بمعلمین من حزب البعث استغله األخوان داخل المدارس لتحریض الطالب ضد "البعث الكافر". (توماس مایر:

 المعارضة اإلسالمیة في سوریا بین األعوام 1982-1961.).

 أحداث العام 1964

  كان البعث مشغوًال في ربیع العام 1964 بمراقبة التطورات العراقیة بعد أن أطاح عبد السالم عارف بحكم البعثیین هناك،



 
 

ع هذا الوضع خصوم البعث من یمین ویسار على  ومما قد یشكله من خطورة على الحكم البعثي الفتي في سوریا. شجَّ

لت لجهاد دیني مسلَّح ضد الحكم البعثي، واعتبرت  التَّحرك العلني لمواجهة سلطة البعث، واندلعت حوادث نیسان، وتحوَّ

 حركة األخوان المسلمین حكم البعث أنه "كافر"، و "إهانة للذات اإللهیة"، وان القضاء علیه تكلیف شرعي. وسرعان ما

 امتدَّت الشرارة لمدن أخرى مثل حمص وبانیاس والالذقیة وحلب.

ئیس لتلك األحداث، بحكم أنها عاصمة القوى الیمینیة والّدینیة المحاِفظة، التي سلبتها ثورة أكرم لت مدینة حماة الثقل الرَّ  شكَّ

 الحوراني أراضیها وحرمها البعث من نفوذها الّسیاسي.

لتها العائالت  اشتعلت التظاهرات وأعمال الشغب ضد الحكومة، ورافق هذا األمر عملیة شراء وتخزین األسلحة التي موَّ

ل الفریق أمین الحافظ رئیس الحكومة شخصیًا، وزار المدینة للتهدئة.  اإلقطاعیة والتجار، األمر الذي استدعى تدخُّ

 ولكن ما إن غادر الفریق أمین الحافظ المدینة، حتى صعد الشیخ محمد الحامد منبر" جامع السلطان" حامًال رایة اإلسالم

هًا نداءات الجهاد: "اهللا أكبر...إما البعث أو اإلسالم!!!". انضمت باقي مساجد المدینة لنداء الشیخ محمد الحامد وبقت  موجِّ

 مساجد المدینة تردد طوال اللیل عبارة "البعث أو اإلسالم". وتولَّى األخوان المسلمین ورجال الّدین ورجال اإلقطاع نقل

قت قوى األمن في الصباح الحي والمسجد لكنها لم تستطع  السالح وتوزیعه في حي "الحاضر" ومسجد السلطان. طوَّ

 اختراقه بسبب ضیق أزقته. وأقام المسلحون الحواجز على الطرقات الرئیسیة واعتدوا على أعضاء حزب البعث، ووقع بین

 أیدیهم شاب بعثي ینتمي للحرس القومي یدعى "منذر الشمالي" وقتلوه ومثَّلوا بجثته، ثم شّنوا هجومًا على مراكز البعث،

 وهاجموا المتاجر التي تبیع الخمور.

زًا بالدبابات والمدفعیة وهاجم حي الحاضر، مما اضطر المسلحین للجوء لمسجد السلطان. ل الجیش عند هذا الحد معزَّ  تدخَّ

بین" حتى لو لجئوا إلى المسجد. قصفت ل رئیس الحكومة الفریق أمین الحافظ وأمر الجیش بالقضاء على "المخرِّ  وهنا تدخَّ

 قوات الجیش المسجد فوقعت مئذنته التي كان یستعملها المسلَّحون للقنص على الجیش. وانتهت تلك المعركة القصیرة لصالح

 البعث وُقِتَل من ُقتل وتم إما فرار أو اعتقال الباقین. وقد شارك "مروان حدید" وجماعته في معركة جامع السلطان، وتم

 اعتقاله وُأطِلَق سراحه بعد أشهر، ولكنه لم یترك ال التنظیم وال العمل المسلَّح "وعاد لتنظیم خالیا سّریة وتوزیع السالح."

(عبدوالدیري: أیام مع القدر: صفحات من الذاكرة، حزب البعث العربي االشتراكي. واشنطن 2007 الصفحات 175-173

(.  

 رافق هذا التَّحرك اإلخواني هجومًا عنیفًا من إذاعتي القاهرة وبغداد. فكانت القاهرة تنّدد ب "البعث الكافر" ونعتت قادته

 بأنهم "لیسوا مسلمین وال عرب". وأوغلت القاهرة صدور األخوان ومناصریهم بمشاعر سلبیة ضد حكم البعث و"علمانیته

 الملحدة". (هانس غوینتر لومبیر: العقیدة اإلسالمیة وقضایا العلمانیة، إسالمیو سوریا 1991 –الصفحات 418-395).

 

 

================================================== 

                    شخصیة من ذاكرة الشیوعیین

                         الیاس مرقص

  مفكر سوري ومن أهم المفكرین الماركسیین العروبیین، الذین حاولوا إیجاد وحدة بین التیار الماركسي والقومي



 
 

 العربي.حصل على إجازة في العلوم البیداغوجیة (التربویة التعلیمیة) في عام 1952 من جامعة بروكسل الحرة. وخالل

 خدمته العسكریة اإللزامیة تعرف الیاس مرقص على یاسین الحافظ، حیث سیتعرف یاسین الحافظ من خالل مرقص على

 الماركسیة. بدأت عالقة الیاس مرقص بالحزب الشیوعي السوري خالل دراسته في بلجیكا، واستمرت بعد عودته إلى

 سوریا حتى عام 1957 حیث تم طرده لمطالبته بالدیمقراطیة الحزبیة وآراؤه المتعلقة  ب (الماركسیة السوفیاتیة الستالینیة)،

 وقد عبأت قیادة الحزب وقتها األعضاء علیه متهمة إیاه بالعمالة لوكالة المخابرات المركزیة األمریكیة ووصل الحال إلى انه

 تعرض للضرب واإلیذاء الجسدي. في وقت متأخر جدا ستتم إعادة االعتبار إلى الیاس مرقص من قبل الحزب الشیوعي

 السوري بعد انشقاق 3نیسان1972وقد كان قریبًا وصدیقًا ل(الحزب الشیوعي- المكتب السیاسي). أسهم في إنشاء مجلة

 الواقع الفصلیة، الفكریة الثقافیة، في بیروت 1980 ـ 1983، وفي إنشاء مجلة الوحدة الشهریة. باإلضافة إلى تألیفه العدید

 من المؤلفات المتعلقة بالماركسیة العربیة كما قام بنقد الفكر القومي العربي، یضاف إلى ذلك عمله في الترجمة، حیث قام

 بترجمة العدید من الكتب من الفرنسیة إلى العربیة مع مقدمة مطولة منه، وهي التي عادة ما كانت توازي في أهمیتها الكتاب

 المترجم نفسه.

 بعض من أعمال الیاس مرقص

 1- الماركسیة السوفیاتیة والقضایا العربیة2-نقد الفكر القومي عند ساطع الحصري 3-تاریخ األحزاب الشیوعیة العربیة4-

 الماركسیة والشرق. 5-الماركسیة في عصرنا. 5- نقد العقالنیة العربیة.

 بعض من ترجماته

 1- تحطیم العقل، أربعة أجزاء، تألیف: جورج لوكاش.

 2-الدفاتر الفلسفیة، ثالثة أجزاء، تألیف: لینین.

 3- فلسفة عصر النهضة، تألیف: أرنست بلوخ

 

                      شخصیة من ذاكرة السوریین

                            حسن الخّراط

  من موالید عام 1861 توفي في دیسمبر.كان حسن الخراط قومیا سوریًا، و أحد أهم قادة الثورة السوریة الكبرى

 ضداالنتداب الفرنسي على سوریا، و أحد أكثر قادة ثوار دمشق و ریف الغوطة العسكریین شهرًة. انضّم الخراط للثورة في

 شهر أغسطس عام 1925 وشّكل الحقًا مجموعة مسّلحة من مقاتلي حّیه (الشاغور)ومختلف األحیاءوالُقَرى المَجاورة. في

 منتصف شهر أكتوبر، قاد الخراط هجومًا للثوار ضد الجیش الفرنسي في دمشق، وبفترة قصیرة كانت قوات الُثّوار قد

 سیطرت على مقر إقامة المفّوض السامي الفرنسي موریس ساراي. بعد انسحاب قّوات الثّوار من دمشق ُبَعید قصف القّوات

 الَفَرنِسیة العنیف الذي َشِهدته، واصل الخراط قیادة هجماٍت ضد المواقع الفرنسیة في دمشق وُمِحیطها، حّتى ُقِتَل في َكِمیٍن

 نصبه الفرنسّیون له في الغوطة. نظرًا لجهوده ضّد الفرنسیّین وبسبب مقتله في هذا الصراع، فإّن السوریین یعتبرون

 الخراط بطًال حّتى وقتنا الحاضر.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

                   من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 المادة 21

  1.لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون في حریة.

  2.لكل شخص، بالتساوي مع اآلخرین، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

 3.إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ویجب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزیهة تجرى دوریا باالقتراع العام

  وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري أو بإجراء مكافئ من حیث ضمان حریة التصویت.

 المادة 22

 لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان االجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خالل المجهود القومي

 والتعاون الدولي، وبما یتفق مع هیكل كل دولة ومواردها، الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي ال غنى عنها

  لكرامته ولتنامي شخصیته في حریة.

 المادة 23

  1.لكل شخص حق العمل، وفى حریة اختیار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضیة، وفى الحمایة من البطالة.

  2.لجمیع األفراد، دون أي تمییز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.

  3.لكل فرد یعمل حق في مكافأة عادلة ومرضیة تكفل له وألسرته عیشة الئقة بالكرامة البشریة، وتستكمل، عند االقتضاء،

  بوسائل أخرى للحمایة االجتماعیة.

  4.لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرین واالنضمام إلیها من أجل حمایة مصالحه.

 المادة 24

  لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحدید معقول لساعات العمل وفى إجازات دوریة مأجورة.

 المادة 25

 1.لكل شخص حق في مستوى معیشة یكفى لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصة على صعید المأكل والملبس

 والمسكن والعنایة الطبیة وصعید الخدمات االجتماعیة الضروریة، وله الحق في ما یأمن به العوائل في حاالت البطالة أو

  المرض أو العجز أو الترمل أو الشیخوخة أو غیر ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عیشه.

  2.لألمومة والطفولة حق في رعایة ومساعدة خاصتین. ولجمیع األطفال حق التمتع بذات الحمایة االجتماعیة سواء ولدوا

  في إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار.

 المادة 26

 1.لكل شخص حق في التعلیم. ویجب أن یوفر التعلیم مجانا، على األقل في مرحلتیه االبتدائیة واألساسیة. ویكون التعلیم

  االبتدائي إلزامیا. ویكون التعلیم الفني والمهني متاحا للعموم. ویكون التعلیم العالي متاحا للجمیع تبعا لكفاءتهم.



 
 

 2.یجب أن یستهدف التعلیم التنمیة الكاملة لشخصیة اإلنسان وتعزیز احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة. كما یجب

 أن یعزز التفاهم والتسامح والصداقة بین جمیع األمم وجمیع الفئات العنصریة أو الدینیة، وأن یؤید األنشطة التي تضطلع بها

  األمم المتحدة لحفظ السالم.

  3.لآلباء، على سبیل األولویة، حق اختیار نوع التعلیم الذي یعطى ألوالدهم.

 المادة 27

 1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حیاة المجتمع الثقافیة، وفى االستمتاع بالفنون، واإلسهام في التقدم العلمي وفى

  الفوائد التي تنجم عنه.

  2.لكل شخص حق في حمایة المصالح المعنویة والمادیة المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

 المادة 28

 لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي یمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحریات المنصوص علیها في هذا اإلعالن

  تحققا تاما.

 المادة 29

  1.على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فیها وحدها یمكن أن تنمو شخصیته النمو الحر الكامل.

 2.ال یخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحریاته، إال للقیود التي یقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان االعتراف

 الواجب بحقوق وحریات اآلخرین واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضیات الفضیلة والنظام العام ورفاه الجمیع في مجتمع

  دیمقراطي.

  3.ال یجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو یناقض مقاصد األمم المتحدة ومبادئها.

 المادة 30

 لیس في هذا اإلعالن أي نص یجوز تأویله على نحو یفید انطواءه على تخویل أیة دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في

  القیام بأي نشاط أو بأي فعل یهدف إلى هدم أي من الحقوق والحریات المنصوص علیها فیه.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                     تواریخ سوریة

1945 

 في هذا العام انضمت سوریا إلى منظمة األمم المتحدة، كما كانت أحد األعضاء المؤسسین لجامعة الدول العربیة. وُعِقد

 اجتماع قمة لدول الجامعة في مصیف بلودان قرب دمشق لمناقشة القضیة الفلسطینیة عام 1946.

1948 



 
 

 شاركت سوریا في حرب فلسطین التي اندلعت في أیار 1948 بعد إعالن دولة إسرائیل. حقق العرب بعض النجاحات في

 أیام الحرب األولى، لكن میزان القوى انقلب بعد الهدنة التي استغلتها إسرائیل لتسلیح نفسها، وانهزمت الجیوش العربیة على

 كل الجبهات. في نهایة الحرب أصبح 78 % من أرض فلسطین تحت سیطرة إسرائیل، وتحول 700 ألف فلسطیني إلى

 الجئین في الدول العربیة المجاورة.

1949 

 قاد حسني الزعیم أول انقالب عسكري في تاریخ سوریا، وأقام حكمًا دیكتاتوریًا انتهى بانقالب عسكري آخر تبعته سلسلة

 من االنقالبات جعلت سوریا تغرق في مرحلة من عدم االستقرار استمرت حتى أواسط الخمسینات.

1958 

 في شباط (فبرایر) 1958، وقع الرئیس السوري شكري القوتلي والمصري جمال عبد الناصر معاهدة الوحدة بین سوریا

 ومصر. توحد البلدان تحت اسم الجمهوریة العربیة المتحدة، واستمرت الوحدة حتى عام 1961 عندما قام في دمشق انقالب

 عسكري أعلن انفصال سوریا عن مصر.

 

================================================ 

 

               موقع ( الحزب الشیوعي السوري – المكتب السیاسي )على االنترنت:

www.ahewar.org/m.asp?i=9135  
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  زوروا صفحتنا على الفایسبوك لالطالع و االقتراحات على الرابط التالي

http://www.facebook.com/1509678585952833- /الحزب-الشیوعي-السوري-المكتب -السیاسي 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


