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 االفتتاحیة

 - مؤتمر جنیف4حول سوریة  -

روسیة أمیركیة- 3برافعة جنیف أتى عام2016: بدایة في عقد )الذي (جنیف3 (جنیف4)عن مشهد               یختلف

تركیة- (اإلقلیمي): (الدولي)وبین بین تناغمًا هناك یكن لم الدولي2254. القرار ثم فیینا لقائي تفاهمات                بعد

سوریا إلى العسكري موسكو دخول بعد روسي أمیركي- تالق مجرد بل جنیف3، في إیران،                السعودیة-

الطائرة إسقاط إثر ثاني2015 تشرین في تركي روسي- عسكري صدام حصل أیلول2015. من30               بدءًا

كان بینما مسألة(النفط)، في بینهما یحصل كما سوریا حول روسي سعودي- تفاهم یحصل ولم                الروسیة،

الدولیة الرافعة تكن لم السوریة. األزمة في اإلیراني الدور تحجیم إلى مؤدیًا الروسي العسكري                الوجود

الثالثة جولتها في المفاوضات تعطل خالل من المؤتمر فشل مع (جنیف3)،وخاصة لتعویم              كافیة

السیاسي االنتقال "مرحلة بأن الریاح أدراج أیار/مایو في كیري جون وعود ذهبت              بنیسان/إبریل،فیما

أن قبل یوم15تموز بموسكو الفروف كیري- اتفاق فشل ظل 1آب/أغسطس2016"،في في ستبدأ              السوري

 



 
 

 یتبعه فشل اتفاقهما الثاني في9أیلول/سبتمبر بجنیف.

وأنقرة موسكو في متمثلة إقلیمیة – دولیة برافعة المؤتمر هذا یأتي (جنیف4)حیث في جدید مشهد                 هناك

األرجح على ثالثهما،بل أوباما باراك یكن لم بموسكو. یوم9آب/أغسطس أردوغان – بوتین لقاء منذ                بدأت

موسكو نحو األردوغانیة االستدارة كانت یوم15تموز/یولیو، تركیة في الفاشلة االنقالب محاولة             بعد

تفسیر یمكننا ال هذا دون من ثالثهما. أنه األرجح من حیث ترامب دونالد مع هكذا الوضع ضده.لیس                   موجهة

وال أیام، بعدة ترامب انتخاب بعد حلب بشرق المسلحین ضد الكبیر الجوي الروسي العسكري الجهد                 بدایة

هي معركة بعد الحلبي الشرق من المسلحین لخروج األساس هو التركي الروسي- االتفاق أن كیف                 تفسیر

یومي31تموز بین للراموسة المسلحین اقتحام عملیة في جرى مما العسكري، الجهد صعید ،على بكثیر                أقل

(مؤتمر علیه انبنى الذي أول/دیسمبر 20كانون موسكو)في (إعالن أن لكیف المفتاح هو هذا               و6آب2016.

تركي روسي- المفاعیل ثنائي عملیًا وهو حلب، شرق من المسلحین خروج مع متزامنًا كان                األستانة)

ومسلحین التركیة القوات أیدي في الباب لمدینة العسكري السقوط أن ولكیف التحاقًا، إیران به                التحقت

وشمالها حلب جنیف4بیوم23شباط/فبرایر2017.كانت مؤتمر افتتاح مع عملیًا كان ألنقرة موالین            سوریین

 هي مفتاح (جنیف4)مثلما كانت عبر (الكاستیلو والراموسة)هي المقبرة لجنیف3.

أن بعد موسكو عبر السوري للملف أردوغان عاد وقد أمیركي، برضا السوري بالملف بوتین                أمسك

أن یبدو السوریة،فیما األزمة في7أیار2013حول والفروف كیري بین موسكو اتفاق منذ منه أوباما               أخرجه

لمؤتمر ثالثیة سیبة إلى سیقود األبیض:هذا البیت في سلفه یراها كان التي غیر بعیون تركیة یرى                  ترامب

لتحجیم الجدید األمیركي الرئیس اتجاه عن بعیدة تكون لن الثالثیة السیبة هذه أن األرجح                جنیف4.على

هذا یدفع أن المرجح خامنئي.من مع أوباما تقاربات من یدیه ولنفض األوسط الشرق إقلیم عموم في                  إیران

تجري التي أو تجري التي التسویة عملیة إلى بتوجس أو بسلبیة للنظر باإلیرانیین األمیركي                االتجاه

شباط/فبرایر2017 شهر في التركیة السعودیة- التقاربات النظر (جنیف4).یلفت في إلجرائها           محاوالت

اإلدارة عند ونظرات طهران تجاه ترامب اتجاهات عن السعودي صیف2016والرضا في بدأ فتور               بعد

عند كان ما غیر الجدید،هي اإلیراني األمیركي- التَّوتُّر نظارة خالل من الخلیج لدول الجدیدة                األمیركیة

 المرشح الرئاسي ترامب.

حصول (الباب)یمنع في جغرافي بلوك وضع إلى فقط لیس التركي - الروسي التفاهم قاد                سوریًا،

و الجزیرة "كانتونات بین عبره الوصل الفیدرالیة مشروع أصحاب ینوي كان الكردي"الذي              "الكوریدور

قوته رغم (جنیف4) pyd)في الدیمقراطي االتحاد (حزب تمثیل منع إلى أیضًا بل عفرین"، و                كوباني

أن األرجح على األرض: على الكبیرة العسكریة قوته ورغم سوري كردي حزب كأقوى السیاسیة                التمثیلیة

لYBG(الجناح حلفاء "نحن السوري: الملف في األبیض البیت ممثل وهو راتني، مایكل              عبارة

صالح إبعاد عبر أردوغان إرضاء إلى قاد ما وهذا موسكو، في أیضًا السائدة لpyd"هي                العسكري)ولیس

یزور األوسط بالشرق األمیركیة القوات قائد كان الذي الوقت في بجنیف السیاسي الحل طاولة عن                 مسلم

(الهیئة تعویم إعادة إلى أمیركي، وبرضا التركي، – الروسي التفاهم أدى أیضًا، كوباني. العرب-                عین

الثالثة الجولة في العام منسقها مبادرة منذ كبیر كسوف من عانت أن (جنیف4)بعد في للمفاوضات)                 العلیا

حجم من واضحًا كان وقد موسكو، واشنطن- بجدار واالصطدام المفاوضات تعلیق (جنیف3)إلى              من

العلیا (الهیئة ووفد طاولة حجم إلى (جنیف4)بالقیاس افتتاح في وموسكو القاهرة منصتي ووفدي               طاولتي

 



 
 

غیاب كان هنا من السوریة. المعارضة خریطة تضاریس إلى وموسكو واشنطن تنظر              للمفاوضات)كیف

حجم رفع أجل من معركة موسكو تخض لم حیث مسلم صالح تغییب عن مختلف هو الذي جمیل                   قدري

 تمثیل منصة موسكو، وهو الحلیف لها صهرًا عن عم كان اسمه خالد بكداش.

وتضاریس تفاصیل ولیس مصائره، وفي مسار(جنیف4) في األساس هي اإلقلیمیة الدولیة- اللوحة              هذه

لیست األمر كذلك الثانیة. ستقرر التي هي األولى أن األغلب وعلى (القرار2254)، جنیف1)و               (بیان

مع تدویلها 2011ومنذ خریف في أقلمتها منذ السوریة األزمة مسار في األساس هي المحلیة                التوازنات

ل(الدولي)، كمرآة ثالث، نصوص في النظر یلفت 30حزیران/یونیو2012.هنا، في جنیف1الصادر            بیان

الروسي الدستور ثاني2016)ومشروع موغیریني(تشرین دیمستورا(نیسان2016)ووثیقة وثیقة        هي

طراز سوري)على طائف (نظام تقدیم على الثالث النصوص هذه اجتماع ثاني2017)،             لسوریا(كانون

ُیطبق ال فیما األوسط الشرق المكونات)لدول دولة (نظام نحو دولي اتجاه في الطائف1989)، (میثاق                لبنان

 هذا في واشنطن ولندن وباریس وبرلین وموسكو.

الطریق لتعبید اإلیرانیة، السلبیة ظل (جنیف4)،في في اإلقلیمیة – الدولیة الرافعة تكفي اآلن:هل               السؤال

التفاهم انفرط 2014لما (جنیف2)عام في األمر كان مثلما الفشل مصیره سیكون أنه أم النجاح إلى                 وإیصاله

الرافعة (جنیف3)عام2016عندماكانت وفي األوكرانیة، األزمة نشوب بسبب الروسي –           األمیركي

 األمیركیة- الروسیة من دون تضافر (اإلقلیمي) مع (الدولي)؟....

 

 

 محكمة اإلرهاب في سوریا بین النص القانوني و حقوق اإلنسان

جمیع في الشعبیة المطالب ضغط تحت و الّسلمي الحراك بدایة في سوریا في السیاسیة السلطة                 أقدمت

أجلها من انطلق التي المطالب لبعض تستجیب بأّنها اإلیحاء أجل من خطوات عّدة على البالد                 أرجاء

إلغاء و 2011 تاریخ 161 رقم التَّشریعي بالمرسوم الطوارئ حالة إلغاء الخطوات هذه بین من                 الحراك.

54) رقم التشریعي المرسوم أصدر و ،2011 العام 53 رقم التَّشریعي بالمرسوم العلیا الدولة أمن                محكمة

  ) العام ( 2011) الذي أعطى حق التَّظاهر الّسلمي ولكن بشروط قد تكون مستحیلة التَّحقیق.

2012 العام 19 رقم اإلرهاب محكمة بقانون ُعِرف قانون بإصدار مفاجئة بخطوة و السلطة قامت                 هنا،

الذي 2012 العام 20 رقم القانون أیضًا صدر و دمشق. مقّرها اإلرهاب لقضایا خاصة محكمة أحدث                  الذي

  ینص على تسریح العامل الذي یدان بقضایا ما ُیسمى "اإلرهاب" من الخدمة.

مختلف، بشكل كان إن و اإلرهاب محكمة قانون خالل من العلیا الدولة أمن محكمة أجواء استرجاع                  تمَّ

اإلرهاب قانون و اإلرهاب محكمة بأن حوا صرَّ قد العام أن بالشَّ المهتمین و النَّاشطین من الكثیر أن                  حّتى

ابقة.  هما أسوأ و بكثیر من القوانین و المحاكم السَّ

و النَّاشطین لمعاقبة و الّنظام معارضة نفسه له تسّول من كل محاكمة و لتجریم المحكمة هذه إحداث                   جاء

 



 
 

هم المحكمة هذه مّتهمي فأغلب اإلرهاب. بحجج نة مبطَّ بطریقة ذلك یتم كان إن و العام، أن بالشَّ                  المهتّمین

حقوق تنتهك التي االنتهاكات بتوثیق یقومون من أو النازحین یساعدون الذین و الحقوقیین الناشطین                من

  اإلنسان.

و المالحقة أدوار جمیع في النَّافذة التَّشریعات في علیها المنصوص باألصول اإلرهاب محكمة تتقید                ال

من اآلالف إحالة تمَّ قد و .( الجزائیة المحاكمات أصول قانون في الواردة باألصول تتقید (ال                  المحاكمة

عّدها یمكن ال المتَّهمین من المأخوذة األدلة معظم كانت و 2013 حزیران منتصف حتى                الملفات

و العادیة. الحیاة حقوق من المتواصل الحرمان و التَّعذیب و التَّرهیب تحت منهم انتزعت حیث                 اعترافات،

في جاء ما كل على للبصم یعمدون و التَّعذیب أو الموت لتجنُّب االعتراف وسیلة إلى یلجأون المتَّهمون                   كان

نكران إعادة و اإلرهاب، محكمة إلى هاب الذَّ أجل من األمنیین المحققین ِقَبل من مة المنظَّ الضبوط                 متون

عن التراجع بهذا الحاالت معظم في المحكمة تأخذ لم و ، لهم تستجیب المحكمة لعلَّ االعترافات                  هذه

 االعترافات المأخوذة منهم، و تمَّ الحكم علیهم دون أدنى أدّلة حّسیة، بل لمجرد تلك االعترافات القسریة.

و بأخطاء وقعت قد أنها بحجة انتقادها إلى رًا موخَّ المحكمة لتلك المؤیدون القانون رجال بعض                 عمد

المنظمات مارستها التي الضغوط نتیجة طبعًا ذلك جاء عملها. صیاغة إعادة الواجب و كثیرة                عثرات

أن العام.  الحقوقیة الدولیة و للصیت السیئ لهذه المحكمة و دوائر اإلعالم و من كل المهتمین بالشَّ

 

 

 الحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي

 تعریف

الخالف بحكم الحزب نشأ أول1924وقد یوم28تشرین تأسس الذي السوري الشیوعي للحزب استمرار              هو

الحزبي.كانت والجسم المركزیة اللجنة أكثریة 3نیسان1972ضد انشقاق قاد الذي بكداش خالد جناح              مع

من العربیة)و(فلسطین)و(الموقف (الوحدة قضایا حول تتمركز والسوفیات بكداش مع الخالف            قضایا

للحزب الخامس المؤتمر الحزب).في على السوفیاتیة الهیمنة عن السوریة)و(االستقاللیة           السلطة

الجذري الدیمقراطي الوطني التغییر (خط تبني عام1978تم من األخیر السیاسي)بالشهر            الشیوعي(المكتب

الوطني مؤسسي(التجمع من الحزب أول1979كان كانون القائمة)وفي السوریة          لألوضاع

حركة23 العربي- االشتراكي االتحاد التالیة:(حزب السیاسیة القوى أیضًا ضم          الدیمقراطي)الذي

حزب - العرب االشتراكیین حركة أیلول1980"- منذ الدیمقراطي االشتراكي العربي البعث             شباط"حزب

من المئات ودخل اعتقال حمالت لسبع الحزب عامي1980و1990تعرض بین العربي). الثوري             العمال

نصف للنشاط العودة حتى دمشق من الحزب تدیر الحزب قیادة السجن.ظلت إلى القیادة وأغلب                أعضائه

موضوعي(االستعانة حول الحزب في خالفات عامي2003و2004نشأت عام2001.في في          العلني

اسم واستبدال الماركسیة عن التخلي إلى العراق)و(الدعوة تجربة بعد الداخلي التغییر أجل من               بالخارج

بالخارج االستعانة ضد وقفوا نیسان2005ومن الشعب)في (حزب تأسیس إلى ذهب ذلك أراد              الحزب).من

البقاء وعلى ذلك على فیه أیار2005أكدوا في دیرالزور في لقاءًا عقدوا الماركسي الموقع في البقاء                 ومع

 



 
 

لتأسیس البیت هذا غادروا قد اآلخرین الرفاق السیاسي)وأن السوري-المكتب الشیوعي بیت(الحزب             في

الماركسي (الخط على فیه أكد للحزب جدید كونفرانس أول2007عقد تشرین الشعب).في (حزب              بیت

الماركسي- الیسار تأسیس(تجمع في الحزب الدیمقراطي).ساهم الوطني للسلطة)وعلى(الخط          المعارض

من كان عامي2008و2010ثم الدیمقراطي)بین الوطني الثالث:الخط (الخط محادثات          تیم)عام2007وفي

 األحزاب المشاركة في تأسیس (هیئة التنسیق الوطنیة)عام2011.
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                                  الدولة اإلسالمیة و سیاسة الوالیات المتحدة

  

 

"داعش" أو ISIS \ISIL والشام العراق في اإلسالمیة الدولة باسم أیضًا وُتعرف ، (IS اإلسالمیة                 الّدولة

مناطق على وتسیطر للوطنیة، وعابرة متمّردة إرهابیة سنیة إسالمیة جماعة هي العربي.) االختصار               وهو

المؤیدین، من عالمیة شبكة واجتذبت أخرى، بلدان عّدة في فروع ولدیها وسوریا، العراق من                واسعة

تقودها التي التحالف قوات حملة تكیَّفت واإلرهاب. العنف من حمالتها نتیجة الدولي األمن لت               وعطَّ

في مسؤولون نفَّذ كما ،2014 العام منذ وسوریا العراق في اإلسالمیة الدولة تنظیم ضد المتحدة                 الوالیات

إلى أّدى الذي األمر والتكتیكات، اإلستراتیجیة في تغییرات التحالف في وشركائها األمریكیة              اإلدارة

فیه عانت الذي بالوقت منتسبیها. من اآلالف وقتلت اإلسالمیة الدولة علیها تسیطر التي المنطقة                خفض

 



 
 

اإلرهابیة الهجمات من سلسلة أودت ولیبیا، والعراق سوریا في األرض على خسائر من اإلسالمیة                الدولة

،2015 العام الثاني تشرین نوفمبر شهر منذ األربع القارات في المئات بحیاة ألفراد، أو للجماعة                 المنسوبة

الجماعة إضعاف في باالستعجال كبیر عالمي شعور الحوادث هذه تخلق المتحدة. الوالیات ذلك في                بما

األمریكیة، اإلدارة في ومسؤولون الكونغرس، أعضاء یواصل المستقبل. في هجمات وقوع             ومنع

اآلن، حتى تحققت التي المعركة مكاسب نطاق لتوسیع المقترحات من مجموعة مناقشة الدولیین،               ونظرائهم

أهداف أن أوباما الرئیس ح صرَّ وقد ع". والتَّوسُّ "البقاء المعلنة أهدافها في النجاح من اإلسالمیة الدولة                 ومنع

ذلك في بما مختلفة وسائل باستخدام اإلسالمیة، الدولة وهزیمة" "تفكیك هي المتحدة الوالیات               إستراتیجیة

القوات قامت شریكة. محلیة عسكریة قوى من ودعم المتحدة، الوالیات ِقَبل من المباشر العسكري                العمل

لتعزیز موازیة دبلوماسیة بجهود أیضًا وقامت ولیبیا، والعراق سوریا في الجماعة ضد بعملیات               األمریكیة

مصر مثل أخرى بلدان في المتحدة الوالیات تقدم المحلیة. الفصائل بین بلد كل في السیاسیة                 المصالحة

التابعة الشركات ضد الحكومات تلك عملیات لدعم الشریكة، الحكومات إلى أمنیة مساعدات              ونیجیریا،

بین االستخباریة المعلومات وتبادل اإلرهاب لمكافحة المتطور التعاون جهود تسعى اإلسالمیة.             للدولة

إرهابیة هجمات تنفیذ على اإلسالمیة الدولة أنصار قدرة من الحد لزیادة المعنیة، الحكومات من شبكة                 أوسع

 عبر الحدود الوطنیة.

تعمل حیث أخرى، وبلدان وسوریا العراق في السیاسیة واألزمات للصراعات المترابطة الطبیعة              عقَّدت

تقضي قد التنظیم. یشكلها التي التهدیدات على والقضاء لمعالجة امیة الرَّ الجهود اإلسالمیة، الدولة               فیها

الخالفات ولكن احتلتها، التي األراضي وتحرر IS اإلسالمیة الدولة مقاتلي على العسكریة              العملیات

الجماعات من وغیرها اإلسالمیة الدولة ِقَبل من استغاللها تم التي الّتنمیة وتحّدیات الكامنة               السیاسیة

ما حاجات وتلبیة اإلعمار إعادة مواضیع معالجة یتم لم إذا ستتضخم، أو معالجة دون تبقى قد فة،                  المتطرِّ

لها التي الوطنیة للحدود العابرة اإلرهابیة التَّهدیدات بشأن المخاوف الحكومات تتشارك قد الصراع.               بعد

العسكریة والمكافآت المحتملة المخاطر حول صعبة قرارات القادة یواجه قد ولكن اإلسالمیة. بالدولة               صلة

االستخباریة المعلومات وتبادل والمراقبة القانون بإنفاذ تتعلق صعوبات أیضًا وسیواجهون            المقترحة،

 والمالیة وأمن الحدود وقبول الالجئین والتَّدابیر القنصلیة المحتملة.

 الدولة اإلسالمیة

أو ISIL أو ISIS والشام العراق في اإلسالمیة الدولة باسم أیضًا وُتعرف IS اإلسالمیة الدولة                 تنظیم

و العراق في الصراع من ِعقد من أكثر وسط كبیر أمني كتهدید ظهرت العربي، باالختصار كما                  "داعش"

اإلسالمیة، للدولة الرئیسي المقر سوریا و العراق ُیعتبر سوریا. في راع الصِّ من سنوات خمس من                 أكثر

في البلدان من العدید في لها التَّابعة والجماعات األجانب المقاتلین من شبكة خالل من جهودها زت عزَّ                  وقد

 جمیع أنحاء الشرق األوسط وأفریقیا و آسیا.

األهمیة ذات األوسط الشرق منطقة تجاه الثوریة ونیتها المروعة اإلسالمیة الدولة إیدیولوجیا حفَّزت               

العالم، أنحاء جمیع في السیاسة ُصنَّاع وقلق للحدود العابر لإلرهاب واحتضانها الخاصة              اإلستراتیجیة

 النِّقاش العالمي على االستراتیجیات وخیارات السیاسة من أجل هزیمة المجموعة.

 



 
 

 

  الموقف وتقییم السیاسات األمریكیة

وشرق شمال و العراق وغرب شمال في مناطق تحتل 2016 یونیو حزیران حتى اإلسالمیة الدولة تزال                  ال

عام منتصف منذ األراضي من واسعة مساحات فقدت أنها من الرغم على ،(1 رقم الشكل (انظر                  سوریا

مواجهة في بعض عن بعضها المتبقیة األراضي عزلة احتمال من اإلسالمیة الدولة تواجه وقد ،2015               

مسؤولون ویقول المتحدة. الوالیات من المدعومة القوات من عدد من لها والُمَخطط الجاریة               العملیات

المأهولة األراضي من %50 من یقرب ما خسرت أن بعد تراُجع، في اإلسالمیة الدولة أن                 رسمیون

موجودة كانت التي بالسكان المأهولة األراضي من %20 وحوالي العراق، في موجودة كانت التي                بالسكان

  في سوریا.

أعدادهم و المعارك، في حتفهم لقوا قد اإلسالمیة الدولة مقاتلي من آالف أن أمریكیون مسؤولون ر                 وُیقدِّ

في مسؤولون ویقول مقاتل. 20000 و 19000 بین ر ُتَقدَّ قوة من للغایة" سریع بشكل بالتَّقلُّص                 "مستمرة

وشبكات المالیة المجموعات وأن ساءت قد اإلسالمیة الدولة لدى المقاتلین معنویات أن األمریكیة               اإلدارة

لت بشكل كبیر.   التَّوظیف، والقیادة قد تعطَّ

الدولة مع المتعاطفین ِقَبل من تطورت قد السفر أنماط أن الخصوص، وجه على أمریكیون مسؤولون ر                 ُیقدِّ

من أكبر عدد ویسافر والعراق4، سوریا إلى األجانب المقاتلین من أقل عدد یسافر حیث                اإلسالمیة،

  المقاتلین إلى لیبیا5، والبعض منهم یبحث عن استغالل تدفُّق الالجئین إلى أوربا.

ووفقًا حیث، أوسع، ظاهرة وأصبحت األجانب المقاتلین سفر أنماط في عنها ُأعِلن التي التغییرات                ازدادت

عن یقل ال ما سفر تسجیل تم (ODNI) الوطنیة االستخبارات مدیر مكتب ِقَبل من 2016 شباط                  لتقدیرات

مسلحة جماعات في كأعضاء القتال في للمشاركة سوریا إلى دولة مائة من أكثر من شخص 36500                

وبعض األوربیین ذلك في بما الغربیین، من 6600 من أكثر الرقم هذا ویشمل .2012 العام منذ                  مختلفة

الغربیین، األجانب المقاتلین هؤالء من المئات أنضم فقد ،ODNI ل وفقًا و المتحدة. الوالیات من                 المواطنین

  بما في ذلك العشرات من مواطني الوالیات المتحدة، إلى صفوف الدولة اإلسالمیة.

أو اإلسالمیة، الدولة من مدربین نشطاء یرتكبها التي الوطنیة للحدود العابرة اإلرهابیة الهجمات دت               أكَّ

حول الدولي التفاؤل من خفَّفت و المجموعة، لتلك الفتاكة القوة مدى اإلسالمیة، للدولة مؤیدین ألفراد                 ُتنَسب

وقع الذي التفجیر عن مسؤولیتها 2015 أكتوبر األول تشرین في اإلسالمیة الدولة أعلنت المحتملة.                هزیمته

نوفمبر الثاني تشرین في مصر في الروسیة الركاب طائرة تفجیر عن مسؤولیتها أیضًا وأعلنت تركیا،                 في

جون ووصف باریس، وسط في المتعدد الهجوم وعن بیروت، في االنتحاري التَّفجیر وعن ،2015                العام

" احتضنت أنها على علنًا اإلسالمیة الدولة CIA المركزیة المخابرات مدیر John Brennan               بریّنان

الدولة األمریكیة االستخبارات أجهزة وصفت قاتل." تأثیر مع اآلن ُتنفذها والتي الخارجیة العملیات               أجندة

قال 2016 حزیران وفي بأسره." للعالم بارز إرهابي "تهدید أنها على 2015 فبرایر شباط في                 اإلسالمیة

الدولة تعتمد أن تتوقع المركزیة المخابرات وكالة وأن قویا" عدوًا تزال "ال الجماعة أن Brennan                 بریّنان

 اإلسالمیة أكثر على هجمات ضخمة خارج أراضیها من أجل التَّعویض على خساراتها اإلقلیمیة.

 



 
 

ما على اإلسالمیة الدولة قبضة إضعاف تشمل أهدافها أن 2016 العام منتصف في المتحدة الوالیات                 أعلنت

من جدید دعم ضخ منع على والعمل (1 (الّشكل وسوریا العراق في علیها تسیطر التي األراضي من                   تبّقى

دعم من اإلسالمیة الدولة منع على للعمل الجهود ومضاعفة األجانب، المقاتلین وشبكات التابعة               الّشركات

العراق في األمریكیة العسكریة اإلستراتیجیة تهدف علیها. تسیطر التي المناطق خارج اإلرهابیة              العملیات

ومنع بینهما، أو البلدین داخل سواء یة بحرِّ العمل على اإلسالمیة الدولة قدرة تعطیل زیادة إلى                 وسوریا

الدولة معاقل استرداد النهایة وفي وعزلها، سوریا في التركیة الحدود إلى الوصول من المتبّقیة                المجموعة

 اإلسالمیة في الموصل في العراق والرقة في سوریا.

من● خلیط مع معارك في البالد شرق شمال في أراضي سوریا في اإلسالمیة الدولة مقاتلي                 خسر

بالقرب أراض أیضًا وخسرت التَّحالف، طیران ِقَبل من المدعومین العرب الحلفاء وقوات              األكراد

قوى بها تقوم التي البریة العملیات تهدف لألسد. الموالیة القوات مواجهة في وتدمر حلب                من

إلى اإلسالمیة الدولة من تبّقى ما وصول قطع إلى المتحدة، الوالیات ِقَبل من والمدعومة                محلیة

إلیه یشیر والذي سوریا، غرب شمال جیب على قبضتها إلضعاف باإلضافة التركیة              الحدود

المتحدة الوالیات من مدعومة محلیة قوات وقامت منبج." "جیب باسم أمریكیین             مسؤولین

 بالتَّحضیر لشن هجمات على مدینة الرقة التي تسیطر علیها الدولة اإلسالمیة.

في● العراقیة القوات بمواجهة الخسائر من لسلسلة اإلسالمیة الدولة مقاتلو ض تعرَّ العراق              وفي

مقاتلو تابع المحیطة. والمناطق الفلوجة و الرطبة و هیت و الرمادي و تكریت و بیجي و                  سنجار

صالح مناطق على والسیطرة العراق مدن أكبر ثاني الموصل على السیطرة اإلسالمیة              الدولة

أعلن الهجمات. اإلسالمیة الدولة مقاتلو منها یشن والتي األنبار، محافظة و ونینوى              الدین

االستعداد وتم یونیو، حزیران شهر أواخر األنبار في الفلوجة مدینة تحریر عراقیون              مسؤولون

  والتَّخطیط لمحاصرة و عزل الموصل.

واسعة مناطق في والحكم األمن بغیاب والمّرتبطة والعراق، سوریا في لألزمات المترابطة الطبیعة               وفَّرت

انتشارها. لمواجهة الرامیة الجهود وعقَّدت للنمو، اإلسالمیة الدولة لتنظیم مواتیة فرصة البلدان تلك               من

لوقف الهَّش االتفاق انهیار من غم الرُّ على سوریا، في للصراع تفاوضي حل إلى ل للتَّوصُّ الجهود                 تواصلت

في المتحاربة األطراف بین المتحدة األمم لتها سهَّ التي الّثقة لبناء الرامیة الجهود وتقویض العدائیة،                األعمال

  سوریا.

لتحقیق المتنافسة العراقیة والفصائل العراقیین القادة مع والمالیة السیاسیة األزمات في غارقًا العراق               الزال

 مكاسب، وسط مطالب شعبیة لتحسین األوضاع األمنیة  وتقدیم الخدمات ووضع حد للفساد.

المحلیین الشركاء خالل" ومن مع، ِقَبل، من " العمل مبدأ على تقوم األمریكیة اإلستراتیجیة تزال                 ال

أو\و ، والمباشر الكبیر العسكري األمریكي ل للتَّدخُّ كبدیل األمریكیة، المتحدة الوالیات من              المدعومین

عسكریین مستشارین األمریكیة اإلدارة ونشرت األمریكیین. والجنود الموارد في كبیرة            استثمارات

 إضافیین في كل من العراق و سوریا، ولكنها لم تغیِّر هذا النهج الشامل.

العراق في اإلسالمیة الدولة مقاتلو علیها یسیطر التي األراضي كمیة من الحّد في م تقدُّ إحراز تمَّ حین                   في

بعض یخلق البلدین، كال في المحلیة القوى وسط و بین والمنافسة الشقاق استمرار زال ال                 وسوریا،

 



 
 

بما والدولیة، اإلقلیمیة الفاعلة الجهات بین والمنافسة الّتدخل یفعل وكذلك األمریكیین، للمسؤولین              التَّعقیدات

صلة وعلى حّدة أكثر الصراعات هذه أصبحت وقد العربي، الخلیج دول و تركیا و إیران و روسیا ذلك                    في

مستقبل سیحدد من حول األماكن بعض في الصراع بدأ وقد المناطق، بعض من اإلسالمیة الدولة                 بانسحاب

 المناطق المحررة.

 

ع العالمي د على جهود الدولة اإلسالمیة للتَّوسُّ  الرَّ

التي للجهود اإلسالمیة الدولة ِقَبل من تحّدي رسالة بمثابة وتتمدد" "باقیة اإلسالمیة الدولة شعار                ُیعتبر

الدولة أشارت فقد الصدد، هذا وفي واسع. نطاق على سلطتها نشر في طموحها ولوقف لتدمیرها                 تهدف

المؤیدین من عالمیة كوادر وجلب النائیة، المناطق في لها التابعة الجماعات من الدعم دات بتعهُّ                اإلسالمیة

2016 عام في والمراقبین األمریكیین المسئولین بعض أقترح فقد ذلك، ومع نجاحها. على التأكید من                كنوع

العابرة اإلرهابیة بالهجمات واالستمرار جدیدة قدم موطئ لتأسیس اإلسالمیة الدولة تبذلها التي الجهود أن ،               

والعراق سوریا في الهامة اإلقلیمیة الخسائر أن اإلسالمیة الدولة قادة ِقَبل من اعترافُا یعني قد                 للحدود،

 تضعهم في وضع غیر مواتي للتَّمدد.

منذ الدعم على وحصلت اإلسالمیة الدولة إلیها سعت التي والبلدان المناطق في تم الذي االستطالع                 ویشیر

أن إال مؤیِّدیها، من والطاعة لمناشداتها، االستجابة بعض على حصولها إثباتها حین في أنه ،2014                 العام

 قدرتها الیوم محدودة في جذب أتباع لتیارها.

لت نمو الدولة اإلسالمیة وجذبها في مناطق مختلفة التالي:  وتشمل العوامل المحددة التي سهَّ

 الصراعات على أساس الخالفات العرقیة والطائفیة و\أو السیاسیة●

 شبكات التوظیف وسفر المقاتلین األجانب ذات صلة بهذه الصراعات●

 ضعف قوات أمن الدولة وتوافر األسلحة●

 محدودیة مكافحة اإلرهاب الدولي والتعاون اإلستخباراتي●

حیث● وإلیدیولوجیتها، اإلسالمیة الدولة نداءات لهم تتوجه الذین المسلحة واألفراد            الجماعات

 یوفر انتمائهم لها مزایا مادیة محتملة.

 وتشمل العوامل التي حدَّت من نمو الدولة اإلسالمیة واستئنافها في مناطق مختلفة

 استهداف الدولة اإلسالمیة للمدنیین، بما في ذلك استخدام العنف ضد المسلمین و األقلیات الدینیة●

 مطالبات الدولة اإلسالمیة الواسعة النطاق، والتي ال یمكن التنازل عنها بالسلطة الدینیة والسیاسیة.●

وجماعات● للحكومة، تنتمي ال والتي الفاعلة القوى من وغیرها وأجنبیة محلیة قوى من               معارضة

 سلفیة جهادیة مناِفسة.

ن في مكافحة اإلرهاب الدولي والتعاون اإلستخباراتي.●  التَّحسُّ

  وجود الهویات المتنافسة و الوالءات و أجندات بین المجندین المحتملین.●

األمن مجال ضمن تقع والتي بلدان، لعّدة للوصول األمریكیة، السیاسة بتشكیل عالقة اإلسالمیة               للدولة

 



 
 

المملكة الیمن، تركیا، إسرائیل، األردن، مصر، لیبیا، نیجیریا، ذلك في بما األمد، طویل األمریكي                القومي

المتحدة الوالیات جهود تكثَّفت وإندونیسیا. الهند باكستان، أفغانستان، الصومال، السعودیة،            العربیة

حدة، على حالة كل أخذ تم ولكن البلدان، هذه في اإلسالمیة بالدولة المرتبطة الجماعات ضد                 وشركائها

 حسب الظروف السائدة الفریدة من نوعها في كل بلد.

 

د على الهجمات اإلرهابیة العابرة للحدود للدولة اإلسالمیة   الرَّ

منذ أیَّدوها و واسعة جغرافیة منطقة عبر الهجمات عن أعلنوا قد اإلسالمیة الدولة قادة أن من الرغم                   على

الهجمات، هذه مثل توجیه أو المساعدة أو التَّخطیط في اختلف قد القادة هؤالء دور أن إال ،2014                   العام

أیدیولوجیة مبررات لتقدیم وسعوا اإلسالمیة الدولة قادة ع شجَّ لطالما للجمهور. متاحة حسابات وفق               وذلك

قادرین غیر ولكنهم اإلسالمیة، الدولة لدعم یسعون الذین األفراد بعض ینفذها ومستقلة منظمة               لهجمات

الدولة باسم المتحدث حثَّ ،2016 مایو أیار وفي لصفوفها. لالنضمام العراق أو لسوریا السفر                على

  اإلسالمیة أبو محمد العدناني مؤیدیه في أوربا و أمریكا على شن مثل تلك الهجمات.

في بروكسل في وقعت التي التَّفجیرات عن مسؤولیتها عن 2016 مارس آذار في اإلسالمیة الدولة                 أعلنت

في وقعت التي باریس هجمات مرتكبي مع صلة لهم الهجوم هذا نفَّذوا الذین األفراد أن وأعلنت                  بلجیكا،

كالیفورنیا بوالیة اإلرهابي برناردینو سان هجوم ارتكاب تم للمحققین، ووفقًا .2015 نوفمبر الثاني               تشرین

أو بتوجیه الهجوم یكن لم ولكن اإلسالمیة، للدولة داعمة عناصر ِقَبل 2015من دیسمبر األول كانون                 في

 بمساعدة عناصر الدولة اإلسالمیة.

أسفر مما األمریكیة، المتحدة الوالیات تاریخ في نار إطالق عملیة أكبر ارتكاب تم ،2016 یونیو تموز                  في

ن المسؤول الشخص أن وُیقال ،Florida فلوریدا والیة في Orlando أورالندو في شخصًا 49 مقتل                 عن

أنه اإلسالمیة للدولة التابعة اإلعالم وسائل ووصفت اإلسالمیة، للدولة والئه أعلن قد اإلرهابي العمل                هذا

 "جندي" فیها.

2015 العام في اإلرهابیة النار إطالق حادثة عن المسؤولین األشخاص أن الحكومیین المسؤولین               وأشار

صلة أن للمحققین یتوفَّر لم ولكن الجهادیة، للسلفیة الدعائیة الحملة من استوحوها قد تینیسي و تكساس                  في

هجمات بعد المتحدة الوالیات ضد الهجمات جاءت وقد اإلسالمیة. الدولة وتنظیم المهاجمین هؤالء               بین

تنظیم من أو اإلسالمیة الدولة من تلك أفعالهم استوحوا قد الُجناة أن ویبدو أخرى، أماكن و أوربا في                    مثیلة

  القاعدة، ولكن لیس بالضرورة أن یكونوا على صلة أو تابعین للدولة اإلسالمیة أو للقاعدة.

 

 اإلرهاب العابر للحدود الوطنیة كاستراتیجیا و تكتیك

بشكل وتصف .2012 العام منذ المتحدة الوالیات بمهاجمة اإلعالمیة وسائلها و اإلسالمیة الدولة قادة                هدد

لمهاجمة اإلسالمیة الدولة مؤیدي وتدعوا "الصلیبیین" ب المسلمین غیر وحلفائها المتحدة الوالیات              روتیني

 



 
 

 مصالحها ومهاجمة األشخاص الذین یؤیدونها سواء في داخل الوالیات المتحدة أو في الخارج.

المتحدة الوالیات مع مباشرة عسكریة مواجهة إلثارة وسیلة الهجمات تلك بأن اإلسالمیة الدولة قادة                یرى

موصوفة عة مروِّ معارك نذیر إلیها وتنظر تلك النظر بوجهة ترحب أنها دعایتها تشیر والتي                وشركائها،

"لیأتوا وآخرین المتحدة الوالیات اإلسالمیة الدولة قادة تحدى لطالما اإلسالمیة. الدینیة المواد بعض               في

 وینازلونا على األرض"، وأنهم یعتبرون هذه المواجهة المحتملة ستنتهي بإنهاك وتدمیر أعدائهم.

في الة فعَّ تكتیكات بمثابة للحدود، العابرة اإلرهابیة للهجمات اإلسالمیة الدولة قادة ینظر الصدد، هذا                وفي

المباشر، الصراع من مزید إلى المتحدة، الوالیات ذلك في بما الخصوم، لسحب أوسع استراتیجي                جهد

في والمستمرة المتحدة، الوالیات تدعمها التي المحلیة والقوات األمریكیة العسكریة العملیات ظل في               حتى

 تفكیك الجماعة (الدولة اإلسالمیة) في العراق وسوریا.

استفزاز على واحتوى ،2015 نوفمبر الثاني تشرین في باریس هجمات أعقاب في صدر بیان في                 وجاء

موقع في واسع نطاق وعلى اإلسالمیة، الدولة كانت الوقت، ذلك في أنه حقیقة من الرغم على                  للمشاعر،

  دفاعي وعلى العدید من الجبهات.

لتحدیها اإلشارة إلى اإلسالمیة للدولة تسمح للحدود العابرة الهجمات بأن أیضًا أمریكیون مسؤولون               ویقول

ساحة في محدودة ونكسات م تقدُّ مواجهة في البقاء على بقدرتها محتَملین، مؤیدین وإلقناع ضدها،                للحملة

  المعارك في سوریا والعراق منذ أواخر العام 2014.

في المتواجدین اإلسالمیة الدولة عناصر قدرة مدى مناقشة في الوالیات في والمراقبین المسؤولین               یستمر

كارتر آشتون الدفاع وزیر قال المتحدة. الوالیات داخل هجمات شن أو دعم أو توجیه على                 الخارج،

لشن طموحات والشام العراق في اإلسالمیة الدولة لدى أنه ،2016 مارس آذار في Ashton Carter               

المباشر. التَّمكین من متفاوتة درجات أو اإلیحاء طریق عن إما العراق) و (سوریا الخارج في                 هجمات

ح السكرتیر كارتر أن تأثیر قیادة الدولة اإلسالمیة على الهجمات الخارجیة تتدرج من:  صرَّ

وسوریا، العراق في عملیاتها في وشاركوا اإلسالمیة الدولة ت معسكرا في بوا تدرَّ الذین               المقاتلین

لم ولكن األفراد، هؤالء ِقَبل من وتدریبهم تجنیدهم تمَّ الذین خالل من }.....{ األصلیة لبلدانهم                 ویعودون

اإلسالمیة الدولة قوات مع اتصاالت لهم كان حتى أو سوریا، أو العراق في تواجدوا قد أنفسهم هم                   یكونوا

ولكن التعلیمات، من نوع على منها حصلوا وربما اإلسالمیة، بالدولة تأثَّروا ربما ولكن مباشر،                بشكل

ف ذاتي أیضًا.   باإلضافة لذلك، فلدى هؤالء األشخاص الذین نفَّذوا االعتداءات دوافع ذاتیة و تطرُّ

مسؤولي إن 2016 أبریل نیسان في James Clapper كالبر جیمس الوطنیة االستخبارات مدیر               قال

الدولة مخططات وعرقلة صد الرَّ مجال في یات تحدِّ یواجهون المتحدة الوالیات مع المتحالفة              المخابرات

  اإلسالمیة بسبب " الوعي األمني الدقیق جدًا" وجهودها في لمنع اكتشاف أنصارها.

ال "أمر ك هجوم لشن اإلسالمیة الدولة أنصار محاوالت أن األمریكیة المخابرات في مسؤولون                وصف

أن ُینبئ اإلسالمیة، الدولة لدعم الجاهزین األفراد من العالمیة الشبكة ونطاق حجم أن وذكروا منه"،                 مفر

 التَّهدیدات المرتبطة بها قد تستمر لسنوات طویلة.

 



 
 

John برینَّان جون األمریكیة المركزیة المخابرات وكالة مدیر قال 2016 یونیو حزیران 16               وفي

 Brennan للجنة المخابرات الخاصة في مجلس الشیوخ أنه :

حرب● تكتیك إلى اإلقلیمیة خسائرها عن للتَّعویض منها محاولة في اإلسالمیة الدولة تلجأ               "قد

الحالي. وجودها مكان حیث وسوریا، العراق خارج البارزة الهجمات ذلك في بما              العصابات،

في أو المعركة ساحة في سواء اإلسالمیة، الدولة ضد أحرزناه الذي م التَّقدُّ كل ورغم                ولألسف،

الموارد للعالمیة. الوصول من اإلرهابي التنظیم هذا قدرة من جهودنا تقلل لم المالي،               المجال

ونقص العاملة وللقوى لألرض خسارتها مع المعاناة وستزداد جدًا، متواضعة لإلرهاب             الالزمة

لفروعها یمكن ذلك، عل وعالوة ملحوظ. بشكل سینخفض اإلرهابیة قدراتها لتمویل الالزم              المال

النظر بغض وذلك اإلرهاب، على قدرتها على الحفاظ في تساعد أن العالمیة وشبكاتها               الخارجیة

یمكن اإلسالمیة، الدولة على الضغط یستمر وبینما الواقع، في وسوریا. العراق في األحداث               عن

جدول على سیطرتها على الحفاظ أجل من العالمیة، اإلرهابیة حملتها تكثِّف سوف أنها نحكم                أن

لشن عناصر نشر وتحاول ب تدرِّ والشام العراق في اإلسالمیة الدولة أن نعتقد العالمي.               اإلرهاب

عة المتنوِّ الوسائل من مجموعة اكتشفت قد تكون أن المحتمل ومن الغرب. في الهجمات من                المزید

وعالوة القانوني. والسفر التهریب وطرق الالجئین تدفُّق ذلك في بما للغرب، عناصرها              لتسلُّل

أن اإلسالمیة الدولة تحاول أخرى، أماكن و بیرناردینو سان و أورالندو في رأینا وكما ذلك،                 على

  تلهم الموالون الذین لیس لهم صالت مباشرة بها، لیقوموا بمثل تلك الهجمات.

 

لة  إستراتیجیة الوالیات المتحدة، خیارات السیاسات، والقضایا ذات الصِّ

الدولة تنظیم تدمیر" وبالنهایة "تفكیك إلى یهدف دولي تحالف قیادة المتحدة الوالیات حكومة               ُتواِصل

المالیة والموارد العاملة والقوى والسیاسي الجغرافي الفضاء من تدریجیًا الَحد طریق عن وذلك               اإلسالمیة،

الجهد" "خطوط من عدد من یتكون الهدف، هذا لتحقیق المتحدة الوالیات إستراتیجیة وتذكر لها.                المتاحة

البریة القوى ودعم المباشر، العسكري العمل والعربیة: األوربیة الدول من عدد مع الشراكة ذلك في                 بما

األجانب، المقاتلین تدفُّق من للحد الجهود وبذل وتبادلها، المعلومات وجمع وسوریا، العراق في               الشریكة

  وتعطیل الموارد المالیة للدولة اإلسالمیة والقضاء على قادتها.

وحلفائها المتحدة الوالیات تنفیذ في الثِّقة زیادة عن أمریكیون، مسؤولون أعلن 2016 العام               في

للقیام مباشر غیر أو مباشر بشكل باإلیحاء اإلسالمیة الدولة قیام ولكن والعراق، سوریا في                إلستراتیجیتهم

  بهجمات إرهابیة، قد سلَّط الضوء على أن ضعف الدولة اإلسالمیة ال یزال أمرًا ُیطرح.

الطویل، المدى على القرار صناع أمام تحدیات اإلسالمیة الدولة من األرض استرداد موضوع               یطرح

أن ضمان في المتمثِّل المشترك الهدف مع وحكمها، المناطق تلك إعمار بإعادة التَّحدیات تلك                وتتمثل

دة، وتجنُّب ظهور أي نزاعات.  المكاسب التي تحققت حتى اآلن، یمكن أن تكون موحَّ

 

 



 
 

 مكافحة الدولة اإلسالمیة في سیاقات متعددة

أو الحكومة، علیها تسیطر ال مناطق في اإلقلیمیین، وحلفائها اإلسالمیة الدولة تنظیم ازدهر اآلن،                حتى

الموارد المتساهلة البیئات هذه توفِّر السیاسي. االستقرار وعدم الصراع من متضررة بلدان حكم               تحت

اخطین. السَّ المحلیین كان السُّ من مجنَّدین تقّدم الحاالت بعض وفي اإلسالمیة، الدولة لعملیات اآلمن               والمالذ

سیناء جزیرة وشبه وسوریا العراق مثل أماكن في اإلسالمیة الدولة أنصار تقویض آفاق و خیارات                 تتشكل

األمن، الستعادة المبذولة الجهود فشل أو النسبي، النجاح خالل من ونیجیریا، والیمن ولیبیا               المصریة

  ومعالجة المظالم السیاسیة، وتعزیز الّنمو االقتصادي وتمكین الحكم الرشید.

الحكومة قیادة تحت تعمل التي األمن لقوات الدعم تقدیم أهمیة على المتحدة الوالیات د تؤكِّ العراق،                 في

عي والسَّ الشروط، نفس على كردستان إقلیم لحكومة التابعة للقوات الدعم إبقاء على والمحافظة               المركزیة،

إلى األمریكیة اإلدارة تسعى سوریا، وفي لدستوره. وفقًا أراضیه وحدة و السیاسیة الوحدة على                للحفاظ

مع لمناصبهم، معاونیه وبعض األسد بشار الرئیس مغادرة إلى تقود سوف والتي للصراع، تفاوضیة                تسویة

  الحفاظ على المؤسسات والهیاكل األمنیة للدولة الّسوریة.

مع ونیجیریا مصر مثل البیئات بعض في اإلرهاب، لمكافحة المتحدة الوالیات شراكة اختبار یتم                قد

اإلنسان. وحقوق السیاسي اإلصالح قضایا تجاه التزامها مدى حول العسكریة، وقواتها الوطنیة              الحكومات

في األخیرة السنوات في واسع نطاق على المقبولة الحكومات مثل المصداقیة، تفتقد التي البیئات بعض                 وفي

وغیرها المتحدة الوالیات تلجأ وربما المنال، بعیدة مسألة كشركاء استمرارهم مسألة تبدو قد الیمن، أو                 لیبیا

للدولة التابعة الشركات ضد واحد، طرف من العسكري العمل مواصلة لخیار الفاعلة، الجهات               من

مبنیة تزال ال وحلفائها المتحدة الوالیات إستراتیجیة أن لدرجة األخرى. المتطّرفة والجماعات              اإلسالمیة

في الجنسیات المتعددة الجهود وتنسیق األرض، على العاملة الشریكة البریة القوات مع التعاون               على

المتعارضة المصالح الستیعاب بالتَّحّدي، األمریكیین المسؤولون یستمر وربما وخارجه،           المنطقة

 والمتنافسة للجهات الفاعلة محلیًا و إقلیمیًا و دولیًا، في السعي لتحقیق األهداف المشتركة.

 

  عملیات عسكریة ضد الدولة اإلسالمیة

الطائرات ،2016 یونیو حزیران من األول من اعتبارًا والتَّحالف، المتحدة الوالیات قوات              استخدمت

12685 من بأكثر للقیام البحر، من ُتطلق التي كروز لصواریخ باإلضافة طیَّار بدون والطائرات                المقاتلة

سبتمبر أیلول 22 حتى 2014 أغسطس آب 8 منذ وسوریا العراق في اإلسالمیة الدولة أهداف ضد                  ضربة

كان األهداف: بعض وتحقَّقت الظروف تغیَّرت كما األمریكیة للضربات الُمعلنة األهداف             2014.تغیَّرت

اإلسالمیة الدولة قوات م تقدُّ وقف على 2014 أغسطس آب في الضربات بدأت عندما األولي                التَّركیز

عمل كان العراق. شمال في ینیة الدِّ واألقلِّیات األمریكیین األفراد لها ض یتعرَّ التي التَّهدیدات من                والَحد

التي والهجومیة الدفاعیة العسكریة العملیات دعم هو 2016 العام منتصف من ابتداًء األمریكیة               الضربات

دعم في اإلسالمیة الّدولة تنظیم قدرة إضعاف وأیضًا العراق، في الكردیة والقوات العراقي الجیش                ینفِّذها

قوات إلضعاف الخاصة القوات وعملیات األمریكیة الضربات تهدف سوریا. داخل في معاقلها من               عملیاتها

 



 
 

والّرقة العراقیة الموصل في اإلسالمیة الدولة معاقل وعزل سوریا، غرب شمال في اإلسالمیة               الدولة

  السوریة.

سوریا خارج 2016 فبرایر شباط و 2015 نوفمبر الثاني تشرین بین األمریكیة الضربات هت               توجَّ

في الفرعیة اإلسالمیة الدولة بمؤسسة ارتبطوا أشخاص وضد اإلسالمیة الدولة في قادة ضد               والعراق،

مع عالقات وبناء المعلومات لجمع األمریكي، الجیش أفراد من صغیرة أعداد نشر تم حیث                لیبیا،

 مجموعات محلیة تعارض الدولة اإلسالمیة.

 

                                                                       ترجمة هیئة التحریر

 

 مالحظة:

  إن نشرنا للمواد المترجمة، ال یعني بالضرورة أننا نوافق الكاتب على آرائه أو تحلیالته.

 

 

 

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 المادة 11

له وفرت قد تكون علنیة محاكمة في قانونا لها ارتكابه یثبت أن إلى بریئا ُیعتبر بجریمة متهم شخص كل 1                    

 فیها جمیع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه. 

بمقتضى جرما یشكل حینه في یكن لم عمل عن امتناع أو عمل أي بسبب بجریمة شخص أي یدان ال .2                    

الذي الوقت في ساریة كانت التي تلك من أشد عقوبة أیة علیه توقع ال كما الدولي، أو الوطني                    القانون

 ارتكب فیه الفعل الجرمي. 

 المادة 12

وال مراسالته، أو مسكنه أو أسرته شؤون في أو الخاصة حیاته في تعسفي لتدخل أحد تعریض یجوز                   ال

تلك أو التدخل ذلك مثل من القانون یحمیه أن في حق شخص ولكل وسمعته. شرفه تمس                  لحمالت

 الحمالت. 

 



 
 

 المادة 13

 1 لكل فرد حق في حریة التنقل وفى اختیار محل إقامته داخل حدود الدولة. 

 2 لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده. 

 المادة 14

 1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد. 

أعمال عن أو سیاسیة غیر جریمة عن بالفعل ناشئة مالحقة هناك كانت إذا الحق بهذا التذرع یمكن ال .2                   

 تناقض مقاصد األمم المتحدة ومبادئها. 

 المادة 15

 1. لكل فرد حق التمتع بجنسیة ما. 

 2. ال یجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسیته وال من حقه في تغییر جنسیته. 

 المادة 16

أو العرق بسبب قید أي دون أسرة، وتأسیس التزوج حق البلوغ، سن أدركا متى والمرأة، 1.للرجل                  

 الجنسیة أو الدین. وهما متساویان في الحقوق لدى التزوج وخالل قیام الزواج ولدى انحالله. 

 2. ال یعقد الزواج إال برضا الطرفین المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فیه. 

 3.  األسرة هي الخلیة الطبیعیة واألساسیة في المجتمع، ولها حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة. 

 المادة 17

 1 لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو باالشتراك مع غیره. 

 2 ال یجوز تجرید أحد من ملكه تعسفا. 

 المادة 18

معتقده، أو دینه تغییر في حریته الحق هذا ویشمل والدین، والوجدان الفكر حریة في حق شخص                  لكل

وأمام جماعة، مع أو بمفرده والتعلیم، والممارسة الشعائر وإقامة بالتعبد معتقده أو دینه إظهار في                 وحریته

 المأل أو على حده. 

 المادة 19

مضایقة، دون اآلراء اعتناق في حریته الحق هذا ویشمل والتعبیر، الرأي بحریة التمتع حق شخص                 لكل

 وفى التماس األنباء واألفكار وتلقیها ونقلها إلى اآلخرین، بأیة وسیلة ودونما اعتبار للحدود. 

 المادة 20

 1. لكل شخص حق في حریة االشتراك في االجتماعات والجمعیات السلمیة. 

 



 
 

  2 ال یجوز إرغام أحد على االنتماء إلى جمعیة ما.

_____________________________________________________ 

 

 

 سوریة بین علمانیة َهّشة وسلفیة ُمفتَرضة :

 صناعة الفشل

و النقدي، العربي الخطاب لهزیمة والمتكرر العام السیاق عن سوریا في الیوم یحدث ما عزل یمكن                  ال

ساحة على التَّواُجد من سنین ِعبر یستطع لم الذي الوطنیة, قبل ما للبنى المتجاوزة السیاسیة البنى                  هزیمة

معرفیة منظومة وبناء /المكتمل اإلیماني العربي العقل بنیة لصمیم الدخول من السیاسي، الفكري               العمل

و أفكارهم تنوع و اختالفهم على أبنائها لجمیع تتسع التي الدولة لبناء بالضرورة تفضي التي و                  بدیلة،

العظمى الدول مستوى على الحادة اإلقلیمیة الدولیة الصراعات عن أیضًا عزله یمكن ال .كما                اتجاهاتهم

 اإلقلیمیة للفوز بالذبیحة السوریة كاملة :الوالیات المتحدة/روسیا :تركیا/إیران .

نهضة حركة بمثابة القرن ذات من الستینات حتى الماضي القرن أربعینات من الممتدة الفترة اعتبار                 یمكننا

االحتالل عبر االستعماریة للصیغة وله وتحٌّ األوربي الغرب تبلور أخمدها فقد األولى ,أما ثانیة               عربیة

 العسكري المباشر، فكانت اتفاقیة سایكس بیكو القبر الذي ُدِفَنت به النهضة العربیة األولى .

الحكم صیغة أو الدیني النص تتجاوز أن عشر التاسع بالقرن بدأت الذي األولى العربیة النهضة تستطع                  لم

الغربي الشكل مع تصالحوا وإن الذین الّدین رجال من هم العرب النهضویین نرى (الخالفة)لذلك                الدیني

 للحضارة إال أنهم لم یغادروا مربع اإلسالم, و بقت دولة الخالفة هي المرجع لهم .

بروز بسبب االستقالل، بعد ما مرحلة في الفكریة الرافعة كونه عن الثانیة النهضة في اإلسالم                 تراجع

مصر على الفرنسیة الحملة عبر الغربیة بالحضارة العربیة الُنَخب احتكاك نتیجة وفكریة سیاسیة               تیارات

محلیة تناقضات عن كتعبیر والدته جاءت إن و الذي االشتراكي الفكر ثم ومن كاللیبرالیة 1798                 العام

العروبي الفكر و غائبًا، یكن لم األحزاب تلك تصدیر في الكومنترن قرار أن إال العربي، المجتمع                  داخل

ومع العشرین القرن أربعینات في البعث حزب فكر مع وتبلور العثمانیة الفترة أواخر في بوادره بدأت                  الذي

 عبد الناصر في ثورة 1952.

الغربي االستعمار بها جاء الذي الحكم أدوات خالل من نفسه قدم الذي الهجین اللیبرالي التیار یستطع                  لم

و االشتراكي للفكر الكاسح المد بمواجهة طویًال الصمود من الخ... التعلیم ,مؤسسات ,الوزارة               :البرلمان

التي التَّحرر حركات ود لكسب سعت التي دولیة كقوة السوفییتي اإلتحاد بروز خلفیة على                العروبي

من العربیة المنطقة في للهبوط الوقائیة خططه ضمن واالستقالل، األوربي االستعمار مرحلة بعد               انتشرت

)العام اللیبرالي (التیار علیه االنقضاض الناتو),فتم نفوذ تركیا(منطقة مع الضعیفة خاصرتها حمایة              أجل

 



 
 

 1949 بانقالب حسني الزعیم على خلفیة الفشل في حرب فلسطین وأجهز علیه البعثیین في العام 1963.

بدیلة معرفیة منظومات وخلق متكامل مجتمعي حراك ِعبر معرفي فكري فضاء وبلورة خلق هي                النهضة

من معرفیة بأدوات النصوص كل ُتعامل عقلیة منهجیة بتطبیق إال یكون ال وهذا الراهنة المنظومات                 عن

النص مع تصالحیه لصیغة الوصول بغیة والحرام والحالل المقدَّس بأدوات ولیس البشري العقل               صناعة

القطیعة لتأسیس وصوًال وفقط، بالخالق المخلوق عالقة وهي األساسي بدوره حصره عبر              الُمقدَّس

 المعرفیة مع الماضي، و المحافظة على هذا الماضي كإحدى التَّجارب.

التي المعرفیة للمنظومة ركنت و المعرفي على اإلیدیولوجي غلَّبْت التي الفترة تلك في اسة السَّ معظم                 َهجع

مة المطعَّ القومیة و الماركسیة، مكتملة(النظریة منظومات تبّني نحو للتطبیق، جاهزة كوصفة استیرادها              تم

من أنه إذ أصحابها عقول وحبیسة نخبوي شأن المعرفة خلق عملیة االشتراكیة)فبقت أو               بالماركسیة

برنامج خلفیة على السیاسة یمارس لم السیاسي أن والمشكلة السیاسة، یمارس ال المثقف أن                المعروف

اإلیدیولوجیة(العلمانیة تلك بین االصطدام فحصل إیدیولوجیة، برامج خالل من مارسها بل متكامل              معرفي

العربي: السیاسي الفكر في جدیدة مصطلحات وولدت السابقة البنى وبین جاهزة) ماركسیة مع               الشكلیة

اإلیمانیة العقلیة استمرار على دلیل وهذا كافر/مؤمن, لثنائیة الناعمة الصیغة وهي /تقدمي،              رجعي

 بنصوص مختلفة .

أخطرها ولعلَّ به، تطیح كادت سیاسیة أزمات بعدة عمره من سنة الخمسین عبر السوري النظام                 مرَّ

على باالعتماد منتصرًا منها یخرج أن السوري النظام استطاع التي الثمانینات، أزمة كانت               وأقساها

صراعه في السوري النظام ساندت التي المحلیة القوى على وباالعتماد آنذاك، واإلقلیمي الدولي               التوازن

 المسلَّح مع اإلخوان المسلمین، األمر الذي أصبح في غیر صالح النظام في األزمة الراهنة.

للحكم وصوله من فترة بعد استطاع نفسه وبالوقت ولكن عسكري بانقالب السلطة إلى البعث حزب                 وصل

للمسألة البعث تبّني خلفیة على منه األعظم السواد المحروم الریف أبناء مثَّل كبیر اجتماعي حامل                 خلق

التوازنات على بناًء وأیضًا السكان، ثلثي من أكثر الفترة تلك في بالزراعة العاملین یمثل بلد في                  الزراعیة

الغربیة، المنظومة إلى منها السوفییتیة المنظومة إلى أقرب سوریا فیها كانت والتي الفترة تلك في                 الدولیة

 لذلك القى صعود البعث (االشتراكي)قبوًال ودعمًا سوفییتیًا باالستناد على قاعدة المصالح المتبادلة .

عبر البشري انه وخزَّ قاعدته لت شكَّ الذي االجتماعیة الطبقة مصالح وعلى السلطة على محاِفَظًا البعث                بقي

سیفقد البعث هذا ولكن ، الفترة تلك في الناصریین مع صراعه خلفیة على بها قام التي القاسیة التأمیم                    عملیة

للفئة السماح تم عندما ثاني1970 للسلطةمنذحركة16تشرین واجهة إلى ویتحول البشري وخزانه             قاعدته

زاویة من السیاسة ممارسة عن كتعویض وذلك فقط واجتماعي دعوي بشكل نفسها عن بالتعبیر                المتدیِّنة

االسالم ضد السلطة لصالح انتهى متباَدل عنف من رافقها وما الثمانینات أحداث بعد مازاد وهو                 دینیة

بالغبن شعورها كان لطالما مكبوتة متدیِّنة طبقة بذلك فنمت المسلمین)؛ االخوان (جماعة في ممثًال                السیاسي

هو السیاسیة، لتطلعاتها المقصود الكبت و السوري، السیاسي المشهد عن الحقیقي تمثیلها وغیاب               السیاسي

القوى تلك أن القول یمكن هنا من تمثیله. واحتكار سوریا في الحراك قیادة لتتصدر دفعها الذي                  المحرك

للمطالبة وإنما محدودة أو جذریة بإصالحات للمطالبة ذلك تفعل لم اإلسالمیة) (القوى النظام على                الُمنَتِفضة

وجود مع النظام(هذا عجز عن تمامًا مقتنعة القوى تلك أن القول یمكن وأیضًا آخر. وبناء كلیًِّا النظام                   بهدم

 



 
 

صیغة نحو اآلمن االنتقال السوري للمجتمع تتیح وعمیقة وجدیة ملموسة إصالحات تقدیم              الرغبة)عن

 سیاسیة جدیدة تكون هي القوى المؤثِّرة فیها.

عنوان مجّرد كان بل تنظیمیًا، و سیاسیًا حضورًا المدني السلمي الحراك بدایة في الدین حضور یكن                  لم

في إال السلفیة الجهادیة المجموعات تتشكل لم و حاسمة. مصیریة لحظات هكذا مثل في الجماهیریة                 للتعبئة

القریب السوري التاریخ یخبرنا السوریة. األزمة في اإلقلیمي للتدخل مدخًال و عنوانًا كانت تالیة،                مرحلة

حیث بكداش، خالد السوري الشیوعي القیادي على صّلى الذي هو كفتارو أحمد السابق الجمهوریة مفتي                 أن

  كانا یسكنان نفس الحي في ركن الدین بدمشق ودرسا في مدرسة الحي منذ الصغر.

 

 

 

 شخصیة في ذاكرة الشیوعیین

 

 عمر قشاش : سیاسي  سوري , و نقابي من مدینة  حلب  و سجین سیاسي سابق.

 من موالید حلب, عام 1926.

 انتسب إلى  الحزب الشیوعي السوري  عام 1951.

في عضوًا انتخب .1954 عام تأسست التي الطباعة نقابة وترأس الخمسینات, في النقابي العمل في                 انخرط

 مجلس اتحاد عمال حلب عام 1956 و مجلس االتحاد العام لنقابات العمال في سوریة عام 1957.

 عضو في اتحاد الكّتاب بمدینة حلب منذ 1957. تقاعد من العمل النقابي عام 1980.

 اعتقل في فترة  الوحدة  أواخر عام 1958 وأفرج عنه في أوائل عام 1962.

 اعتقل في ظل حكم  البعث  في 5 حزیران 1978 وأفرج عنه في 6 شباط 1980

عشر خمسة السمعة سیئة الدولة أمن محكمة في علیه وحكم 1980 األول تشرین 5 في ثانیة مرة                   اعتقل

 عامًا ،وأفرج عنه في 5 تشرین األول 1995 وتم تجریده من الحقوق المدنیة.

 اعتقل عمر قشاش مجددًا في أیار 2011 بعد بدء  االحتجاجات  المناوئة للنظام السوري, و أفرج عنه مبكرًا.

 توفي في مدینة السلمیة السوریة في 11 آذار 2016.

_____________________________________________________ 
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 شخصیة سوریة

 

 الدكتور عبد الرحمن الشهبندر:

اإلصالحیة الحلقة إلى انضم .1879 مدینة  دمشق  عام في وكاتب  سوريّ ،  ولد   وسیاسّي            طبیب
المحاكمة إلى وُقدم مبكرة، سن في الجزائري طاهر الشیخ یرأسها كان للحكم  العثماني  والتي              المناهضة
وفي بسببها. یعدم وربما یسجن أن وكاد والتصوف) (الفقه موضوعها رسالة تألیف في االشتراك                بتهمة
واتصل بیروت في األمریكیة الجامعة في الطب لدراسة إنهائه إلى  دمشق  بعد الشهبندر عاد 1908               عام
االنقالب حدوث إثر العرب الزهراوي  وبأحرار الحمید الحكم  العثمانيّ  مثل  عبد معارضي          ببعض
إلى االتحادیون لجأ العربیة. الجمعیات تأسیس في كبیرًا عامًال وكان السنة، تلك من تموز في                 العثماني
للفرار الشهبندر الرحمن عبد الدكتور دفع مما األولى ، العالمیة اندالع  الحرب بعد والتنكیل البطش               سیاسة
مع وهیأ الحكم  العثماني ، استقالل  سوریة  عن بعد 1919 إلى  دمشق  عام الشهبندر عاد           إلى  العراق .
تام واستقالل حریة من تنشده الذي بالمظهر البالد إلظهار الكافیة الحملة األحزاب مختلف في                إخوانه
الرئیس عینها تحقیق لجنة وهي كراین) – كنغ االستفتائیة  األمریكیة  (لجنة اللجنة            أمام
آراء على للوقوف 1919 عام في  باریس الصلح مؤتمر انعقاد أثناء            األمریكي  ویلسون  في
ترأسها  هاشم التي السوریة الحكومة في الشهبندر تسلَّم بالدهم. مستقبل           أبناء  سوریة  وفلسطین  في
الفرنسّیین.  غادر بدخول سقطت السوریة،  التي الخارجّیة وزارة        األتاسي  في  أیار  عام  1920 
أّلف إلى  دمشق  حیث الشهبندر عاد 1924 عام تموز في الفرنسیین  سوریا  إلى  القاهرة . دخول            الشهبندر بعد
الوحدة إلى ویدعو السیاسي العمل تنظیم في جدید من یعمل وأخذ الشعب حزب سماه سیاسیًا                 حزبًا
جمیع  البلدان مع االتحاد نطاق جمهوریة  سوریة  في وإقامة بإلغاء  االنتداب ، ویطالب          العربیة
قیامها من سنة بعد الثورة ولكن وطاقاته إمكانیاته السوریة  بكل الشهبندر  الثورة دعم             العربیة  المستقلة.
سافر هنالك األردن  ومن إلى األطرش  ورفاقهما مع  سلطان الشهبندر فانسحب تضعف           بدأت
عبد عاد حكم  اإلعدام ، إلغاء وبعد فرنسي  بإعدامه ، حكم صدور بعد وذلك إلى  مصر ثم              إلى  العراق  ومن
حافًال. استقباًال الجماهیر فاستقبلته ،1937 عام أیار من عشر الحادي إلى  دمشق  في الشهبندر              الرحمن
أدى الذي األمر مساوئها، وعدد بنودها، وفند مع  فرنسا ، 1936 خطاباته  معاهدة  عام في الشهبندر              هاجم

 إلى ضجة في البالد .

الشهبندر الرحمن عبد الدكتور باغتیال مجموعة عام  1940 قامت تموز من السادس یوم صبیحة في               
اهللا الوطنّیة  وهم:  سعد زعماء  الكتلة من بثالثة التهمة وألصقت الشعالن ، في  حي بدمشق عیادته             في
على القبض تّم الحًقا البالد . خارج الهروب إلى أضطرهم الحفار  مما بك  ولطفي مردم              الجابريّ  وجمیل
في لإلسالم تعّرض الشهبندر أن وزعموا دینًیا، دافًعا كان إلیها الدافع وأن بفعلتهم، واعترفوا                الفاعلین
فیهم ونّفذ علیهم  باإلعدام ، المحكمة فحكمت الحنیف، للدین وثأًرا انتقامًا فعلتهم فعلوا وأّنهم خطبه،               إحدى
في  الطب  والسیاسة  والصحافة  والتدریس عمل شباط  عام1941. شهر من الثالث یوم شنًقا          الحكم
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 والترجمة وجمع مقاالته في كتاب نشر بعنوان "القضایا العربیة الكبرى"، وكتاب "مذكرات الشهبندر".

 

 النظام العالمي إلى أین  ؟
 

ممارسة على أمریكا قدرة حول تساؤالت األمریكي الحضور وضعف السوریة األزمة تعقیدات              طرحت
بضعف أوباما قاله بما الحضور ضعف ویعلل قدرتها استمرار یرى فالبعض ، العالم على                السیطرة
من محتمل خطر لمواجهة الشرق إلى ثقلها مركز ونقل ، ألمریكا بالنسبة لسوریا اإلستراتیجیة                األهمیة
البریكس مثل العالم في مكانها أخذ تحاول دولیة تكتالت لظهور األمر یعزو األخر والبعض                الصین،

 وشنغهاي ممثلة بممثلها األقوى عسكریًا روسیا.
سلكت والتي ، واألوكرانیة السوریة األزمة خالل من الدولیة الساحة إلى العودة إلى الطامحة                فروسیا
بریجنسكي یعتبرها والتي ، القرم على والسیطرة بأوكرانیا تدخلها قوة خالل من عظمى دولة سلوك                 فیهما
روسیا ظهور لمنع منها روسیا حرمان أمریكا على التي الدول من وأذربیجان أوزبكستان إلى                باإلضافة
النظام لحمایة مرات خمس الفیتو واستعمالها سوریا في العسكري التدخل خالل من أو جدید،                من

  السوري .
مواجهة على قدرتها مدى انتظار قبل التصرفات هذه تبعات تحمل على قدرتها المؤكد غیر من                 یبقى
170 عن یزید ما الروسي االقتصاد كلفت روسیة حكومیة تقدیرات بحسب والتي ، االقتصادیة                العقوبات
كما ، األموال رؤوس هروب وزیادة الوطنیة العملة وتهاوي التضخم ارتفاع إلى باإلضافة دوالر                ملیار
مع مقابلة في بوتین عنها قال والتي ، صناعتها لتطویر الالزم التقني المجال في روسیا بتخلف تنذر                   أنها
حسب والتي النفط أسعار انخفاض إلى منة إشارة 》في األمور لیست أسوأ 《إنها األلمانیة بیلد                 صحیفة
بوتین ولكن دوالر، ملیار 400 الروسي االقتصاد ستكلف اقتصادیة ) یومیة (روسیة فیدومتش               صحیفة
المركزي نحو البنك لدى األجنبي والنقد الذهب من كبیرة احتیاطات وجود إلى المقابلة نفس في                 أشار
اقتصادیة برامج إلى ،باإلضافة دوالر ملیار 150 یقیمة احتیاط صندوقي إلى ،باإلضافة دوالر ملیار 340               

 لمواجهة هذه األزمة . 
عقود بعد فالصین ، األكبر الخطر تمثل آسیا شرق منطقة إن مرات عدة أوباما لسان على أمریكا                   أكدت
بعجز المتحدة الوالیات اقتصاد بعد عالمیا الثانیة المرتبة اقتصادها احتل %10 تخطى اقتصادي نمو                من
بمبلغ المتحدة للوالیات دائن اكبر الصین وتعد الصین، لصالح دوالر ملیار 340 بلغ أمریكي                اقتصادي
الخزینة عجز تمویل لها یرجع التي السندات هذه خزینة سندات شكل في دوالر ترلیون 10                 قدرة

 األمریكیة . 
، للصین المتنامیة العسكریة بالقوة المتمثل العسكري الخطر هناك االقتصادي الخطر إلى              باإلضافة
فیه تمر التي البحر هذا من %80 في بأحقیتها تطالب التي الجنوبي الصین بحر على الهیمنة                  ومحاولتها
سفن نصف من أكثر وكذلك أسیا شرق وجنوب شرق إلى طریقها في النفط ناقالت من %75 من                   أكثر

 شحن التجارة العالمیة ، باإلضافة إلى اكتشافات هائلة من النفط والغاز.
الخطر هذا احتواء إلى محاولتها في الشرق إلى االستراتیجي ثقلها نقل إلى أمریكا دعت الحقائق                 هذه
بعد الیابان في الحال وبطبیعة الفلبین في قواعد خمس في المباشر العسكري التواجد خالل من                 عسكریا
الجزر من القرب إلى بحریة قطع إرسال إلى باإلضافة ، اوكیناوا قاعدة في الثانیة العالمیة                 الحرب
أكتوبر/تشرین أول في الحرة للتجارة اتفاقیة توقیع خالل من واقتصادیا ، الصین أنشأتها التي                الصناعیة
والیابان وتشیلي وكندا بروناي و استرالیا هي أمریكا إلى باإلضافة دولة عشر إحدى تضم 2015                 األول
من الصین منع أوباما قول حسب منها الهدف الفیتنام و وسنغافورة البیرو و ونیوزیلندا والمكسیك                 ومالیزیا

 كتابة قواعد العالم االقتصادیة عندما یوجد 95% من مستهلكینا المحتملین خارج حدودنا . 
بسیاسة الصین مع التعامل بإلغاء ترامب تهدید بعد الصین مع التوتر من مزید إلى تسیر األمور أن                   ویبدو

 



 
 

الرئیس بها قبل والتي ، العالم في دولة أي مع عالقات إلقامة الصین شرط كانت والتي الواحدة،                   الصین
في الصین مع التنسیق الهدف كان ،حیث الماضي القرن سبعینیات في الصین إلى زیارته بعد                 كارتر

 مواجهة االتحاد السوفیتي عكس ترامب الذي یرید التنسیق مع روسیا في مواجهة الصین.
الداخلیة المشاكل بل األمریكي، االحتواء سیاسة مواجهة فقط لیس الصین أمام األكبر التحدي               یبقى
دراسة حسب الفقر من صیني ملیون 200 یعاني حیث والفقر القانون وإنفاذ والرشوة بالفساد                المتعلقة
تسیطر حیث الهائل الطبقي والتناقض والمدینة، الریف بین التناقض إلى باإلضافة ، الدولي النقد                لصندوق
من المشاكل هذه تحمله بما ( بكین لجامعة دراسة( حسب البالد ثروات ثلثي على الغنیة العائالت                  1%من

 مخاطر توترات اجتماعیة. 
أصل من مرات أربع روسیا خلف وقفت أنها إال سوریة في للصین مباشرة مصلحة وجود عدم من                   بالرغم
كقوتین نفسیهما بإثبات البلدین لدى الرغبة یعكس ،وهذا الفیتو النقض حق استعمال في مرات                خمس
تحالفهم نجاح إمكانیة عن للحدیث مبكرا الوقت یزال ال الخبراء بعض برأي أنه من بالرغم                 عالمیتین
القضایا بعض من موحدة مواقف اتخاذ على قدرتهم وتقتصر البریكس، منظمة خالل من أو                الثنائي
هي دائما وروسیا الصین، مع بعالقتها ستلعبه التي الدور من هاجس لروسیا فدائما العالمیة،                السیاسیة
تقدمة أن روسیا وعلى والسالح والغاز النفط تصدیر على القائم الروسي االقتصاد فطبیعة األقل                المستفید
حیث الصیني االقتصاد مع التكاملي الصناعیة الدول اقتصادیات عكس ،على لحلفائها تفضیلیة              بأسعار
نطاق في إال الصیني االقتصاد مع التنافسیة یجنبها مما رخیصة بأسعار الصین في منتجاتها بتصنیع                 تقوم

 ضیق .
للسالح مستورد اكبر تعتبر حیث روسیا مع جیدة عالقات تربطه التي البریكس في العضو للهند                 بالنسبة
23 في روسیا إلى الهندي الوزراء رئیس زیارة بعد قال الذي الهندي الخارجیة وزیر وحسب                 الروسي،
ولكن دوالر، ملیار 50 إلى 2025 عام في بلدینا بین التجاري التبادل یصل الن نطمح 2015                  دیسمبر
النوویة، بتكنولوجیا لباكستان الصیني والدعم الحدودي، الخالف بسبب الصین مع المتوترة العالقة              طبیعة

 وتكنولوجیا الصواریخ تشكل عامل توتر دائم وكابح لتطور البریكس.
للسیطرة الضامن األوربي االتحاد وحدة على خطر من یمثله وما المتطرف الیمین نمو خطر أن                 كما
األوروبي االتحاد توسع استمرار إلى یدعو كان الذي بریجنسكي برأي األوربي االتحاد على               األمریكیة
الیمین زعماء أن والسیما األوروبیة التحالفات على كبیر اثر له یكون سوف روسیا، لتطویق                شرقا
الجبهة وزعیمة البریطاني االستقالل حزب زعیم مثل ببوتین إعجابهم یخفون ال األوروبي              المتطرف

 الوطنیة الفرنسیة ماري لوبن وغابون فوفا زعیم حزب الیمین الهنغاري.
17.968 محلي بناتج العالم في األول وباقتصادها دولة 130 في المنتشرة 750 بقواعدها أمریكا                تبقى
بناتج عشر الثالث المركز في روسیا وتأتي دوالر ترلیون 11.385 بناتج الصین تلیها دوالر                ترلیون
،وتبقى مسمار مشكلة كل أن یعني ال مطرقة نملك كوننا أوباما برأي ،ولكن دوالر ترلیون 1.236                
كان سواء بالنتائج، التحكم على القدرة عدم بسبب كبیرة مخاطر ذو الغیر جیوش على باالعتماد                 نظریته
العالم ودخول األمریكي للدور ضعف من البعض له یروج ما ،أو أمریكا في االنعزالي التیار نمو                  السبب
التدخل حجم من علیه مستدلین والكبیرة، الصغیرة الدول بین متبادل بتأثیر تتمیز قطبیة الال من حالة                  في

 في األزمة السوریة وحالة الفوضى الناتجة عنة ویعتبرونها قانون سوف یعمم على العالم.
، روسیا مع ترامب تقارب من أمریكا في العمیقة الدولة موقف لمعرفة الوقت بعض انتظار علینا                  یبقى
یراها عالمیة مالیة وأزمة ، تحالفاتها على وتأثیرها الصین على لترامب الهجومیة السیاسة               وانعكاس
مؤسسة إن ) بقولها میركل عنها عبرت العالمي لالقتصاد البنیویة األزمة بسبب وشیكة               االختصاصیون
فقط ،أو استثماراتها اجل من قرض على الحصول تستطیع ال العالمي السوق في مهیمن موقع لها                  سلیمة
فإنه لذلك ببعضها، تثق تعد لم البنوك الن مرودیة ذي اشتغال قیام المستحیل من یجعل بشرط قرض                   تأمین
فهم نستطیع ،حتى النمو تباطؤ مشكلة ) وكذلك السیاسي واجبنا وهذا االشتغال لحالة تعود أن السوق                  على

 التحوالت في النظام العالمي.
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 - هیئة التنسیق الوطنیة: مراجعة -

 

وحركت 1963 البعث حزب مجيء وحتى االستقالل منذ سوریا ماضي عن الستار األحداث               أزاحت

  قراءات الواقع منذ 1963 وحتى اآلن ونبشت معه األحزاب من النسیان إلى عالم الواقع

في الدولة وبنیة بنیته في والترهل أفراده بین البعث حزب رابطة عقم تبین 2011 االحتجاجات اندالع                  ومع

لم تقدیر. أقل على فیه التأثیر على یقدر من أو الشارع یقود عمن النظام) فیهم الجمیع(بما تساءل الوقت                    ذلك

تجاوز كان ما منها المعارضة من الكثیر الدهشة في سبقه بل النظام على االحتجاجات في المفاجأة                  تقتصر

التي والقوى األحزاب لهذه التاریخیة الفرصة إن اللیبرالیة. ضفة إلى وینتقل الماضي مع لیقطع الیسار                 فكر

التنسیق هیئة هما جدیدین مركزین فشكلت السیاسة في االعتبار لهم أعادت الموات طور في                كانت

یبدو الحدیث هنا السیاسة. عالم إلى حدیثا دخل ممن الكثیر إلیهم ضامین االئتالف وبعده الوطني                 والمجلس

  ملحا عن الحصاد في  نهایة 2016 عن كال فرعي المعارضة واألخص هیئة التنسیق.

تمثیل في االئتالف فشل بسب التنسیق هیئة أهمیة ازدیاد 2014 الثاني  كانون في جنیف2 فشل                 أعقب

المفاوضین وافتقار العالمیة الشاشات أمام إعالمیة عروض على عمله واقتصار ذریعا فشال              المعارضة

واجهة أنهم علیهم یؤخذ اللیبرالیین ممثلیه أن كما النظام من تأخذ مكاسب لتحصیل استراتیجیة                ألي

في جیدا الهیئة أداء كان التنسیق, هیئة أسهم ارتفاع إلى أدى ذلك كل الحقیقي الثقل هم الذین                   لإلسالمیین

 تبیان ضعف وفد االئتالف وبدا أن دعوة التنسیق إلى جنیف 3 مستقبال ضرورة لتعدیل كفة المفاوضات.

تمثیل بهدف 10/12/2015 في للمفاوضات العلیا الهیئة إلى التنسیق هیئة انضمت 3 لجنیف               وتحضیرا

یضمن موحد وفد على اإلصرار وقتها األجدى من كان ربما النظام، وفد مقابل واحد وفد في                  المعارضة

الریاض وفد في المشاركین بقیة في المالحظ اآلخرین. بحسابات تقییدهم بدون األطراف كل               تمثیل

2 جنیف في إقصائها وتقصد للهیئة السابقة واتهاماتهم الوظیفي تشابههم وعدم التنسیق لهیئة               خصومتهم

التسلیح خالل من بها تسببوا التي الكوارث إلى باإلضافة ودولیة إقلیمیة دول من وتمویلهم                وارتباطهم

والى ثوابتها یشبه وال یشبهها ال مكان إلى ذهبت التنسیق هیئة إن القول المفید من هنا وغیرها,                   والطائفیة

تجمع تشكیل محاولة 3 جنیف فشل منذ المجدي من یكون قد ضمنه, وهي یحاصرها ع وتجمُّ مخاصمة                  بیئة

 دیمقراطي علماني بدیل عن الهیئة العلیا ومفید للحل السیاسي.

مشكلة، فهذه خاطئًا قرارًا السیاسي یتخذ "أن محاضراتها: إحدى في أرندت" "حنة األلمانیة الفیلسوفة                تقول

2016 في إعالمي فشل هناك كان مضاعفة، الحالة هنا كارثة." فهذه للناس قراره یقدم كیف یعرف أال                   لكن

 



 
 

العلیا الهیئة تأسیس في الهیئة مشاركة فمثال اإلعالمیة. المنابر على الهیئة مواقف عن الدفاع                في

عباءة إلى لالنضمام ولیس النظام وفد مقابل مفاوض وفد بتشكیل الدولي للقرار استجابة كانت                للمفاوضات

الصامتة للكتلة وباألخص المواطنین إلى وإیصالها نشرها في الهیئة أفراد فشل البسیطة الجملة هذه                الخلیج.

الالحق. السیاسي العمل في كسبها یمكن شریحة مع بالتواصل االهتمام وعدم إعالمي فشل على یدل                 هذا

بصورة نخب واجتذاب تمثیلها ومحاولة الشعبیة الكتل مع التواصل هي السیاسة في القوة عوامل                من

طابع ذي سیاسي نشاط بأي تقم ولم شعبیة قاعدة أي لتشكیل تعمل لم سنوات ست وطوال الهیئة إن                    مستمرة,

التمثیل أو باالنتماء وتشعر معینة شریحة معه تتفاعل أن ممكن إنساني أو ثقافي أو اقتصادي أو                  اجتماعي

لألحزاب الشعبیة السردیة صیاغة لتعید كانت دوریة لقاءات هكذا قراراتها، توضیح أو لها               الجید

خاللها من تعمل جمعیات تأسیس خالل من الداخل في وجودها من تستفید أن یمكن وكان                 والتجمعات,

خدمة في والدولیة األوروبیة الهیئات مع السیاسیة عالقاتها من تستفید أن الممكن ومن السابقة                بالجوانب

لإلمكانات (نظرا الصحة من الكثیر فیها الطوابق لجمیع مدخل السیاسة أن على التركیز السوریة.                القضیة

هذا في مواقف أخذ إن صحیح كبیرة الناس وهموم مدیدة فاألزمة وتدقیق نقد إلى تحتاج ولكنها                  المحدودة)

بها, االهتمام یجب أساسیة خطوط  یوجد ولكن مربكا السیاسي العمل من یجعل األحداث من الهائل                 العدد

اإلنساني العمل في كسبهم یمكن الهیئة خط من القریبین السوریین األعمال رجال من العدید یوجد                 كما

  والسیاسي إلكساب تنوع داخل الهیئة ورفدها بحركیة أفضل

وهامش آمن غیر البلد داخل الهیئة أفراد عمل من یجعل معه خلفیة قنوات وبناء النظام مع التواصل عدم                    إن

إن مستقبلي. اتفاق أي في مهم التواصل أن إلى باإلضافة النظام من عنیفة لرسائل معرض الداخلي                  العمل

باالستفادة الخارجیة اإلستراتیجیة األمور زاویة من النظام مع تتقاطع یجعلها للهیئة والقومي الیساري               النهج

وهذا إسرائیل(فقط) مواجهة في اهللا وحزب إیران ومن البلد مقدرات تعزیز في العالمیة روسیا مكانة                 من

السوریة الدولة في للهیئة جنیف) في االتفاق (بعد مستقبال ادوار أي ولعب المستقبلي. التالقي إلمكانیة                 مهم

لذلك؟ التحضیر تم فهل خاصة وقیادیة إداریة صفات ویمتلكون ومدربین مهیئین أشخاص وجود               یستدعي

بین الهائل االختالف أدرك فقط عندها الحكومة إلى ودخل األحداث هامش على تسلق مثال جمیل                 (قدري

مهما منصب كل داخل القرار ثقل مراكز توزع وأیضا واإلمكانات الطموحات بین العملي والواقع                التنظیر

 كان كبیر أم صغیر هذه الحركیة تعطي خبرة ونضج أكبر)

النظام بین العسكري التوازن بكسر تسمح لن بأنها واإلقلیمیة الكبرى الدول تجاه الهیئة نظرة أن                 كما

الفترة في ویجب الروسي التدخل بعد خصوصا أكبر رؤیة أو مستمر تصحیح إلى بحاجة كانت                 والمعارضة

قراءة أن كما معها التفاعل وضرورة المنطقة في المشاریع من الكثیر لمعرفة موسكو مع التعاون                 المقبلة

  الریاح األمیركیة مفیدة في تصور التشكیل الجدید في المنطقة

یحتاج قد تشكیلها منذ التنسیق لهیئة وفرته وما غدا تأخذه الیوم تعطیه ما المتحركة كالرمال السیاسة                  إن

 لخطوات جدیدة للمحافظة على حضورها في العملیة السیاسیة.

 

 



 
 

 المرأة السوریة في األزمة
 

المجتمعي النسیج في التصدعات وأخذت الحیاة, خطوط جمیع في تداعیات سوریا في للحرب كان                لقد

البنیة تفسخ إلى أدى مما واالنحطاط, الخراب مراحل ألعلى وصلت حتى بالتدرج بالظهور               السوري

 المجتمعیة والسكانیة, وخلق شرخ عریض لن یكون من الیسیر ردمه.

مع بالتزامن السوریة الرقعة امتداد على الداخلي الصراع وبدء آذار-2011, في السوریة األزمة بدایة                منذ

إن قسري غیاب أي إلزامیة) خدمة احتیاط- (احتفاظ- عاما 35 حتى 18 عمر من للشباب العسكریة                  التعبئة

السوري الشارع تحاصر السلبیة االنعكاسات بدأت السوریة, األسرة داخل المنتج للعنصر التعبیر              صح

ابتالع مع السوري المجتمع توازن اختل لقد الخاص, الشكل في األنثوي العنصر وأیضا العام                بالشكل

الذي (الرجل) غیاب ومع سنوات, ست خالل ومدنیین) (عسكریین شهید ملیون نصف یقارب ما                الحرب

تأمین في وزرا شكل الذي األمر ومعیل كمربي مكانه المرأة وحلت السوري, البیت في المال رأس                  یشكل

 مدخول یومي أو أسبوعي أو شهري یتناسب مع اجتیاح غالء المعیشة والطبابة والدراسة والخدمات.

العامالت رؤیة نألف أصبحنا ولقد والسلیم, الصحي اإلطار ضمن أسرتها حاجات تلبي أن المرأة                حاولت

فتیات خلفها تقف التي الصغیرة الطباالت وأیضا مستحقة, وغیر زهیدة بأجور والمطاعم المقاهي               في

وزیادة ,2011 عام قبل نعهدها لم التي المتجوالت والبائعات ولعائلتها, لها یومها قوت لتؤمن                صغیرات

اهتمام عدم ذلك من واألهم القاسیة الحیاتیة الظروف ولكن الشوارع, أغرقت التي الكبیرة التسول                نسبة

التعویضات بصرف والتأخر المسؤولیة وغیاب والحضیض, القاع وصلت التي المشكلة لهذه             الدولة

وخرجت كسلعة نفسها تعامل أن على المرأة أجبر نهائیا, صرفها عدم أو الشهداء لذوي المستحقة                 والرواتب

هذه في التجار من هناك كان فحسب, هذا ولیس الحیاة, قید على أسرتها على لتبقي األخالقیة الدائرة                   عن

منتج كأي المرأة فأصبحت معدالته, أعلى إلى واالستعباد االستغالل لیصل نخاسة أسواق افتتح من                الحرب

إنسانیة والال الضحلة الوسیلة وهذه الخبز, رغیف مقابل واالضطهاد والقهر االبتزاز وطأة تحت               وطني

التوعیة وبرامج والخطط الجهود بغیاب ببنائها ساعدت دولة إنتاج هي المرأة إلیها لجأت التي أخالقیة                 والال

السنوات خالل مجتمعنا ضرب الذي المتفشي األخالقي االنحالل من للوقایة وتوضع تبذل أن یفترض                التي

أي إجهاض إلى سیؤدي وهذا جمیعها العمریة الفئات وسیشمل الحقا نتائجه ستترسب والتي               الماضیة,

 عملیة تربویة, تعلیمیة, تثقیفیة ألنها لم تأت في أوانها.

عائقا المرأة وأصبحت المجتمع, كل اآلن سوریا في شكلت دولة, أي في المجتمع نصف تشكل التي                  المرأة

كل تخطت التي الشابات األرامل وظاهرة السكانیة, اإلحصائیة المعادالت في كبیرا وفائضا نفسها               أمام

العقبتان هاتان للشباب, الكبیرة الهجرة أو العسكریة الخدمة نتیجة العنوسة ومشكلة سوریا في               المعدالت

المشاكل هذه ومع السكاني السوري للنسیج الفقري العمود أصابت عمیقة حفرة إلى تحولت فجوة                شكلتا

عوز حالة السوري المجتمع یعیش وهكذا الوالدات انخفاض إلى یؤدي مما الزواج معدالت               ستنخفض

من خروجها بعد ألمانیا كحالة المنتجة العناصر بغیاب فقط بهیكل مجتمع فیصبح أكثر, أو لعقدین                 وعجز

 الحرب العالمیة الثانیة 1939-1945, وهي إلى اآلن تعاني من مجتمع كهل ومستهلك.

 



 
 

تألفها لم مشاهد أمام تضعنا أن السوریة المنازل لجمیع دخلت والتي الطویلة الحرب هذه شأن من                  كان

وجودها على التمرد نفق داخل المرأة تجعل وأن أخالقنا, وحدود وتقالیدنا عاداتنا عن تخرجنا وأن                 عقولنا,

وخفض واالبتزاز, باالستعباد المحاصر المضني العمل رهینة و الجسدي, االستغالل سجینة نفسها              وترى

الرئیسین, بشقیه السوري المجتمع تفكك سلف, لما ونتیجة یهاجر, أو یستشهد شاب كل مع بالزواج                 توقعاتها

أن وعلیها بیوم, یوما وتتعاظم بساعة, ساعة تتسلل التي المشكلة لهذه الدولة تتنبه أن الحكمة من                  وأصبح

حلول وضع إلى تسارع وأن بتقسیماته, المجتمع اضمحالل إلى أدت جسیمة أخطاء من فاتها ما                 تتدارك

  مؤقتة من شأنها أن توقف هذا االنهیار.

 

 

 تواریخ سوریة

1936 

أن إال سوریا باستقالل فرنسا اعترفت المعاهدة، بموجب باریس. في الفرنسیة السوریة المعاهدة               توقیع

 قواتها العسكریة بقیت في البالد وظلت سوریا عملیًا خاضعة لالحتالل الفرنسي.

1945 

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

عام الفلسطینیة القضیة لمناقشة دمشق قرب بلودان مصیف في الجامعة لدول قمة اجتماع ُعِقد و                 العربیة.

.1946 

1948 

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

نفسها، لتسلیح إسرائیل استغلتها التي الهدنة بعد انقلب القوى میزان لكن األولى، الحرب أیام في                 النجاحات

تحت فلسطین أرض من % 78 أصبح الحرب نهایة في الجبهات. كل على العربیة الجیوش                 وانهزمت

 سیطرة إسرائیل، وتحول 700 ألف فلسطیني إلى الجئین في الدول العربیة المجاورة.

1949 

بانقالب انتهى دیكتاتوریًا حكمًا وأقام سوریا، تاریخ في عسكري انقالب أول الزعیم حسني قاد 1949                 في

حتى استمرت االستقرار عدم من مرحلة في تغرق سوریا جعلت االنقالبات من سلسلة تبعته آخر                 عسكري

 أواسط الخمسینات

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  زوروا صفحتنا على الفایسبوك لالطالع و االقتراحات على الرابط التالي

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

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


