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تًالطانضةًفيًؾىعٍا ُّ ُ تًالٍغ ُّ تًؤخغاعًالشامًً الؿلُ ،ًخٖغ

ً
 
تًهمىطظا ُّ  ؤلاؾالم

 

تًجبضو ًمًًمهٓضةً ًجىلُُتً ًؾُاًّفيًالؿجّيًًالٍغًِمُغػاثًؤهّمًًؤخضًالشامًؤخغاعًخٖغ

ًؤلاْلُمُتًالٓىًيًوصنمًالؿىعيًالطغامًنؿ٘غةًفيًجخمشلًوالتيًالغاَهت،ًالضًىامُاث

يًؤلاؾالمُتًللٓىًي
ّ
غاؾُتًالخُاعاثًصنمًنًًالًغبًوجسل تًالضًمْى متًالهلماهُّ ًوهٍؼ

ًوالٓهغًالدؿلـًصولتًبلىًوجدّىلهاًالهغبي،ًالخدّغًعًلٓىًيًالىؾىُتًالضولتًمشغوم

ًخغإًوعجؼًوالخغوب،ًألاػماثًَتراثًفيًللضًًًالغوحيًالضوًعًواشخًاًٛوالاؾدبضاص

ًًِباإلضالحًالُٓامًنًًالهغبُتًالنهػت ًًبؾالمّي ًًَ٘غً ًوبلىعةًالضًجّي ًواشخًاًٛخضًض 

ًاإلآهىًعًؤلاوؿانًٖشىعةًالؿىعٍتًللشىعةًالىُؿاهُتًالضًىامُت ً تًبلىًًلجإًالظيً ًالؿلُُّ

ًًهُؿهًنًًوالضَامًللخىاػًنًألاظضاصًبماضخيًوالخًّجيًوالهىِ ًاإلاُغوغتًالٓهغًوغهُتًغض 

 .اإلادؿلـًالخاٖمًْبلًمًًنلُه

 

 

ت،ًول٘نهمًالُىم،ًبهضً ىنًبلىًنالمًؾااًٛالخٍغ موًاهضالمًالشىعةًالؿىعٍت،ًصزلًالؿىعٍّ

ً ًالطغامًوضهىص ًؾااًٛالضولت،ًنؿ٘غة ًؤهُؿهمًنالٓحنًفي ًًجضون ُُت، الخهبحراثًالٍغ

ًؾبُهتًالُ٘انًالىؾجيًالؿىعيً ُـّ ًجم
 
ت ًخُُّٓٓ تًوؤْغانهاًًشحرًحؿائالث  َطهىصًهظهًالخٖغ

وًالؿلُهُت.ًبلًبنًضهىصهاًفيًؾُاًّالغبُوً متًاإلاشغومًاإلاضًجّيًوػًٍِاإلاشاَع وجىضحًهٍؼ

اثًا ًللهٓلُّ ًمًًاػصعاء  ًخمله ًالشٓاَُتًالهغبيًوما ًوهسبه ت ًالؿُاؾُّ ًومجخمهاجه ت لؿلُهُّ

خؿلبً ًوالىؾًًٍو ًوالضولت غ ًوالخىٍى ًالهلماهُت ًإلاُاهُم ت  ًظظٍعّ ًمغاظهاث  ًُخذًالبابًنلى

تًنليهاًؤلاخاؾتًبمجملًهظاًالىاْوًاإلاهٓض. ًجٓضمُّ
 
ت ُّ ًجُانل

 
 ًمٓاعبت

 

 

 

 
 

 حازم السيد

 

 

 ٗاجبًؾىعيًشابًمُٓمًفيًبحروث.

 اؾتراجُجُتؾبًٔؤنًوشغًفيًٖخابً"

 الشىعة مىاظهت في الاؾدبضاص ؾلؿت

ؼًبدضًالؿىعٍت "ًًالطاصعًنًًاإلاٖغ

بهىىانً"الاهخُاغتًالؿىعٍتًزاعطً
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 مقدمة
ً 

لهاً ًجمٍى ًومطاصع ًالجًغافي ًجمّضصها ؿت ًوزٍغ ًؤلاؾالمُت ًالشام ًؤخغاع ت ًخٖغ ًوجؿّىِع ًوشإة ًاؾخٓطاَء ًالضعاؾت ًهظه جداٛو

ً اثًاإلاُضاهُتًالتيًؾاهمذًَيها، ُّ ًوؤهمًالهمل ت، ًالهؿ٘غٍّ تًوبؾتراجُجُاتها ًالىكٍغ ًألاًضًىلىظُتًومغظهُاتها وؾبُهتًؾغوخاتها

تًونالْتهاًبباقيًألاؾغاًٍاإلاىسغؾتًفيً ُتًوجدالُاتهاًالؿُاؾُتًوالهؿٍ٘غ ٗاتهاًالخْٓى تًووشاؾاتهاًاإلاضهُتًواهتها ُّ وبىاهاًالخىكُم

ًال ًوالجِشًالؿىعي ُت ًالخْٓى ماث
ّ
ًواإلاىك ًالضولُت ًوالٓىي ت ُّ ًالؿُاؾ ٗاإلاهاعغت ً ًالؿىعي، ًالٓانضةًالطغام ًوجىكُماث خغ

تًوالؿُاؾُت. ًوحهبحراثًاإلاجخموًالٙىعصيًالهؿٍ٘غ

تًالتيًجٓاجلًالىكامًالؿىعي،ًوبخضيًؤبغػً تًنلىًانخباعهاًؤٖبَرًالدشُ٘الثًالهؿٍ٘غ ُّ تًؤخغاعًالشامًؤلاؾالم ظاءًازخُاعًخٖغ

ًمًًالٓىيًاإلاؿُؿغةًنلىً
 
ًالٓىيًالؿلُُتًالطانضةًفيًؾىعٍا،ًونلىًانخباعهاًواخضة ًمًًؾىعٍا،ًوالتيًجداٛو ًواؾهت  مؿاخاث 

ًلهظاًاإلاشغوم،ًالظيً
 
ًخامال

 
ًشٙلذًنؿ٘غةًالطغامًالؿىعيًوؤْلمخهًؾُاْا ًمخٙامل  ًمجخمعّي  ًإلاشغوم 

 
ًونملُا

 
ا الخإؾِـًهكٍغ

ًفيًاخخٙاعًضُتًً"مهاعغتًالضازل".
 
ًجلىًآلازغًهجاخا

 
ًًدًًٓٔىما

ًوالؿُاؾُت ت ُّ ًاإلاىهج ًالىاخُت ًمً ًالبدض ًهظا ًًًإحي ًهمىطط  ًصعاؾت ًنبر ،
 
ًمؿابٓت

 
ت ًمهَغ ًؤلاؾالمي، ًآلازغ، ت ًإلاهَغ ٖمداولت 

ًوالتيً ت ُّ اثًالاؾدشغاْ ُّ ًواإلاىهج ت ًالجْز ت ًالهلماهٍى ًوالجزنت ت ًالشٓاٍَى ًاإلآاعباث ًؤَسار ًنً
 
ًبهُضا ًبؾالمّي  ًإلاشغوم   ٚ مخماؾ

ٙاجىعً ًبٙاٍع ًؤلاؾالمًالؿُاسخي 
 
ظًنلىًبًٓامًالؿغصًاثًؤلانالمُتًمستزلت ًلهمىمًالُ٘غًجْغ

 
ل،ًمؿدؿلمت الٓانضةًالضمىيًالهٍؼ

ًالُىميًومأسخيًواْوًالاهخٓاًٛالؿُاسخيًالغاهً.

 

 

 

 

 

ً
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 النشأة والامتداد الجغرافي
 

غةًالُػاثُتًالشهحر تًؤخغاعًالشامًؤلاؾالمُت،ًخؿان1ًً فيًخضًشهًموًمغاؾلًْىاةًالجٍؼ ًخٖغ ـُ ًماّؾ ،ًجِؿحرًنلىوي،ًًٓٛى

ًاإلالٓبًبإبيًنبضًهللاً تًنىضًاهؿالْتها،ًؾبٓذًفيًنبىص، ًالخٖغ الخمىيًبنً"ٖخاثَبًؤخغاعًالشام"،ًوهىًالاؾمًالظيًاجسظجه

ًحشُ٘لهاًفيًشهغًؤًاعًنامً 1100ًوشإتهاًالجِشًالخغ،ًخُضًجم 
 
ختىًلخكتًؤلانالنًن2ًًً،ًول٘نهاًاؾخمّغثًبةنضاصًزالًاهاًؾغا

ً.1100حشُ٘لًال٘خاثبًفيًنهاًتًنامً

ً
ٌ
تًهىاة ٗاهذًجيشـًفيًاإلاجاًٛالضنىيًووشغًالُ٘غًالؿلُيًْبلًالشىعةًوالتي3ًًمًًالىسبًالؿلُُتًْامذًبخإؾِـًالخٖغ التيً

ًلىاءً ًمو ًاإلامحزة ًبهالْاتها ًاهؿالْها، ًنىض ت، ذًالخٖغ ًنَغ ض ًْو ًٖسجًًضُضهاًا، ًنضًضة  اث 
ّ
ًمدؿ ًفي ًبهػها ًمو ًحشبُ٘ها ػاص

4ًًاًاًضٓىعًالشامًالظيًًٓىصهًنِسخىًالشُش،ًػمُلًخؿانًنبىصًفيًسجًًضُضه ًٖبحر  تًباخخىائهاًنلىًنضص  ،ًٖماًامخاػثًالخٖغ

تًنلىًالطهُضًًًالشغعيًوالهؿ٘غي.ً هتًالخٙىمُتًوجغئؾهمًللمغاٖؼًالهاّمتًفيًالخٖغ اثًالشَغ ُّ ًفيًٗل
 
ًمًًالىسبًاإلااهلتًصًيُا

تًبمغوهتهاًفيًاهخٓاءًنىاضغهاًمًًؤهاليًاإلاىاؾًٔالشاثغةًٍ"نىاضغً ذًالخٖغ لُلىً«ًامٖخاثبًؤخغاعًالش»ُنَغ مخُاوجىًالالتزامًْو

ً ًنلىًماًًُترعًاهخماءهمًبلىًظمانت  ًواخض  ًظهاصًت»الاوسجامًفيًمكهغ  ت  ُّ بنهمًمًًؾىعَيًالضازلًالظًًًلمًجخذًلهمً«.ًؾلُ

ًبسبراثً«ًؤلاؾالمي»زبراتهمًاإلادضوصةًفيًالهملً
 
ٗا ذًهُؿهًؾامدىنًلىعازتً«ًالؿلُُتًالجهاصًت»اخخٙا الهاإلاُت،ًوهمًفيًالْى

مانتًؤلازىانًاإلاؿلمحن،ًوهىًماًًضَههمًبلىًجُاصيًالاهُ٘اءًبمكاهغهمًوؤوشؿتهمًنًًاإلاامًًالهاصيًمًًالؿىعٍحن،ًونًًظ

ًْضًالًًيسجمًموًالؿٓـًالؿلُيًفيًاإلاماعؾت،ًموًؤلابٓاءًنلىً ًجٓلُضّي  ًصًجّي  ـ  خبِؿتًالىىاًا،ًنلىًماً«ًالهُٓضة»مماعؾتًؾٓ

ً"ً 5ًًجدُذًالؿلُُتًمًًجُٓت. ٓٛى ًفيًبهؼًٍو ً"ْضًًٙىنًنىضهمًجٓطحٌر
 
ًزاثغا

 
هاًشبابا ًفيًضَُى ًال٘خاثبًجػمُّ ؤبىًنبضًهللاًبنً

ًحؿعىً ًالخىكُم ًُْاصة ًؤن
 
ًمػُُا ًلؤلياوي"، ًوالاؾخمام ًالجمانت ًضالة ًؤصاء ًفي ًوالخٓطحر ًالخضزحن ًمشل الطُاثًؤلاؾالمُت

جًًو ً.6بنظاعًمًًًسالُهم"ً"لترؾُشًاإلاُاهُمًؤلاؾالمُتًالصخُدت"ًالبهُضةًنًًالدشضصًبالخضٍع

تً داًوظبلًالؼاٍو ًِبصلبًٖؿغاْبًومهغةًالىهمانًوؤٍع تًفيًالشماًٛالًغبي،خُضًوشإثًفيًْغيًومضنًٍع ؼًوشاؽًالخٖغ جٖغ

ًالؼوعً ًوصًغ ًٍعًِخلبًوعًٍِخماة ًجىّؾهذًباججاه ًوؾغنانًما ًويحرها، ًوبيشًوؾغمضة ًالشًىع ًوظؿغ ً ًوظغظىاػ وجُخىاػ

ًاإلاداَكاثًوعًٍِخمظًوعًٍِالالطُْتًوالْغ ًفي
 
ًامخضاصا ت ًؤبىًنبضًهللاًالخمىيًبنًللخٖغ ٓٛى ًٍو ًوصمشًٔوعٍُها. تًوصعنا

                                                      
1
غةًالُػاثُت.ًخؿانًنبىص..ًؾلؿلتًعمىػًاإلاهاعغتًاإلاؿلختًاإلاهاعغتًاإلاؿلختعاظوًمٓابلتً"ًً  وًْىاةًالجٍؼ ً"ًبغهامذًلٓاءًالُىم،ًجِؿحرًنلىوي،ًمْى

2
غً"ًً  غةًالُػاثُت.ًؤخغاعًالشامًٌشٙىنًيُابًالضنمًالهغبيعاظوًجٍٓغ وًْىاةًالجٍؼ ً"ًمْى

3
غًؤًًٍبً"ً  ًوؤٖثرًْىمُتًمًً«ًؤخغاعًالشام»ًعاظوًجٍٓغ

 
ا تًمهاعغتًؤْلًجؿَغ ً.1102اويًٗاهىنًالش03ً"،ًصخُُتًالخُاةًً«الىطغة»خٖغ

4
وًمجمىنتًالجمًؤْىيًزالزتًعظاًٛفيًؾىعٍاًالُىم!«9ًضهاًاؤضضْاءًضُ»ّْطتًعاظوً"ًً  ًهىعٍت.ً"ًمْى

5
غً"ً  ً"ًصخُُتًالخُاة،ًخاػمًألامحن.ً«الجهاصًالهالمي»حهًُٔالخداْهاًبـً«ًٖخاثبًؤخغاعًالشام»بصلب9ًاللخُتًاإلادلُتًلـًًعاظوًجٍٓغ

6
غً  غةًالُػاثُت.ًؤخغاعًالشامًٌشٙىنًيُابًالضنمًالهغبي"ًًعاظوًجٍٓغ وًْىاةًالجٍؼ ً"ًمْى

http://www.youtube.com/watch?v=vEFRdEPeE74
http://www.aljazeera.net/news/pages/25cd8ccc-3ea5-4490-b2a4-b671c9027e5f
http://www.alhayat.com/Details/482831
http://www.therepublicgs.net/2013/10/16/%D9%82%D8%B5%D9%91%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
http://www.alhayat.com/Details/427912
http://www.aljazeera.net/news/pages/25cd8ccc-3ea5-4490-b2a4-b671c9027e5f
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ضاءًوؾغؾىؽً ًالؿٍى ًنضا ًًٛالطهبًوم7ًًالؿىعٍتًٗلها تًمٓاجليًلهضصًصُْٓتًبخطاثُتًنلىًالخطى ًوؿخؿُوًول٘ىىاًالخٖغ

ًًٛبلًمٓاجلًآالًٍنشغةًنًًًٓلًالًالُىمًنضصهمًؤنًالجؼم غًبهؼًوجٓى ً.مٓاجلًؤلًِنشغًزماهُتًًبلًٌْضًنضصهمًؤنًالخٓاٍع

ت،ًَٓضًؾاهمذًفيًبهؼً ؿتًنلىًزُىؽًضىانتًْغاعًالخٖغ ًاإلااّؾِ ًبدُضًجداَلًهىاتها
 
جُا ًنلىًالخىّؾوًجضٍع

ُ
ت نملذًالخٖغ

تًال٘بريًٖجبهتً ،ًوآزغثًالهملًنلىًالاثخالَاثًالهؿٍ٘غ ًباعػة  ت 
ًنؿ٘غٍّ زىاعًؾىعٍاًبالًؤنهاًلمًحؿَوًبلىًالاهضماطًموًحشُ٘الث 

ًًٓاعبًالشالزحنًٖخِبتً ًوشإثًٖخاثُبًؤخغاعًالشامًمًًاظخمامًما واػصاصًنضصها8ًًاؾخٓؿابًالدشُ٘الثًالطًحرةًواإلاخىؾؿت.

ت؛ًؤ ًمًًال٘خاثبًوألالٍى ًبزغًاهػمامًنضص 
 
ضًلُٓاعبًالدؿهحنًٖخِبت ًْو ُيًخماةًوبصلب. شهغهاًلىاءًؤلاًمانًالظيًًيشـًفيًٍع

تًؤخغاعًالشامًؤلاؾالمُت،ًٗلىاءًالخًٔالىاشـً ًالُىمًبدٖغ هٍغ ٌُ تًالىاػهتًلدشُ٘لًماًباثً ًمًًألالٍى دضثًَُماًبهضًموًنضص 
ّ
اج

تًالُجغًؤلاؾالمُتًالىاشؿتًف ًِبصلبًوخٖغ ًيًٍعًِبصلبًوخلب.فيًٍعًِخمظًوظمانتًالؿلُهتًؤلاؾالمُتًالىاشؿتًفيًٍع

ً ًحشُ٘الث  ًمًًؤشٙاًٛالاجداصًوجىؾُههًلُػم  لهًبلىًشٙل  تًالؿابٓت،ًوجدٍى تًبالتراظوًنًًالاهضماطًموًألالٍى ٖماًْامذًالخٖغ

ًالُىمً هضُّ
ُ
تًالؿىعٍت،ًوالتيًح ُّ ًبالجبهتًؤلاؾالم هٍغ ٌُ ًمًًؾىعٍاًلدشَٙلًماًباثً ت  ًمخُْغ

َٔ ًؤزغيًجمخاػًبخىاظضهاًفيًمىاؾ
 
ت نؿ٘غٍّ

تًؤخغاعًالشامً)ٖخاثبًؤخغاعًالشامًولىاءًؤ تًفيًؾىعٍا،ًخُضًحشٙلذًالجبهتًمًًاجداصًخٖغ ٖبرًحشُ٘الثًاإلاهاعغتًالهؿٍ٘غ

تًالُجغًوً..(ًموً"ٖخاثبًؤهطاعًالشام"ً)فيًالالطُْتًوخىلها(،ًو"ظِشًالخىخُض"ً)فيًصًغًالؼوع(،ًو"ٖخِبتًمطهبً الخًٔوخٖغ

ِبتًضٓىعًؤلاؾالم"،ًو"ٖخاثبًؤلاًمانًاإلآاجلت"،ًو"ؾغاًاًاإلاهامًالخاضت"،ًو"ٖخِبتًبًًنمحر"ً)فيًٍعًِخلب(،ًوالجماناثً"ٖخ

ًللمضخيًفيًؾغحًألابهاصًالؿُاؾُت9ًًخمؼةًبًًنبضًاإلاؿلب"ًالتيًحهملًفيًمىؿٓتًصمشًٔ
 
بضوًؤنًهظاًالخدالًِظاءًجمهُضا .ًٍو

ًاإلالًِالؿىعيًبلىًمغخلتًالخؿمً ًاإلاخٙاملًبهضًوضٛى .ًإلاشغونهاًاإلاجخمعّيِ
 
ا ُّ ًوصول

 
ا ُّ ًًالؿُاسخيًبْلُم

ً ًمدضوص  َغًاإلاُضاهُتًؤٖضثًوظىصًنضص  ها،ًبالًؤنًالخٓاٍع ؤه٘غثًٖخاثبًؤخغاعًالشام،ًفيًوشإتها،ًوظىَصًمٓاجلحنًؤظاهبًفيًضَُى

ت ًالخٖغ ًلشهضاَءًؤظا10منهمًفيًضٍُى
 
ًبالشهضاءًوشغثًَُهًضىعا

 
ًزاضا

 
با ههاًالُىمًنلىًشب٘تًؤلاهترهذًجبٍى خػّمًًمْى هبً،ًٍو

ًالؾخٓؿابًهاالءًاإلآاجلحنً ًمًًهاالءًاإلآاجلحن،ًول٘نهاًلمًحهملًنلىًالخدّىًٛبلىًباعة 
 
ًامخهاغا

 
تًًىما ت.ًولمًجبِضًالخٖغ مًًالخٖغ

تًبزغًوظىصهم. تًوالؿُاؾُتًالتيًْضًجلخًٔبالخٖغ ُّ بتًؤلانالم ًمًًالػٍغ
 
ا   زَى
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غةًالُػاثُت.ًاإلاهاعغتًاإلاؿلختًاإلاهاعغتًاإلاؿلختًخؿانًنبىص..ًؾلؿلتًعمىًػاظوًمٓابلتً"ًًعً  وًْىاةًالجٍؼ ً"ًبغهامذًلٓاءًالُىم،ًجِؿحرًنلىوي،ًمْى

8
غًؤًًٍبً"ً  ًوؤٖثرًْىمُتًمًً«ًؤخغاعًالشام» عاظوًجٍٓغ

 
ا تًمهاعغتًؤْلًجؿَغ ً.1102ٗاهىنًالشاوي03ًً"،ًصخُُتًالخُاةًً«الىطغة»خٖغ

9
تًؤخغاعًالشامًالغؾمي.ًمُشاًّالجبهتًؤلاؾالمُتعاظوًً  وًخٖغ ًنلىًمْى

10
غً"ً  ً"ًصخُُتًالخُاة،ًخاػمًألامحن.ً«الجهاصًالهالمي»حهًُٔالخداْهاًبـً«ًٖخاثبًؤخغاعًالشام»إلادلُتًلـًبصلب9ًاللخُتًاًعاظوًجٍٓغ

http://www.youtube.com/watch?v=vEFRdEPeE74
http://www.alhayat.com/Details/482831
http://www.alhayat.com/Details/482831
http://ahraralsham.com/Archive/?page=articles&cat=2
http://www.alhayat.com/Details/427912
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 التمويل
 

ًوالهاإلاُتً ًالهغبُت ًالجهاصًت ًالشبٙاث ًنبر ل ًوالخمٍى ًالظاحي ل ًالخمٍى ، ًؤؾاؾُت  ًمطاصَع ًزالزت ًنلى لها ًجمٍى ًفي ت ًالخٖغ حهخمض

اءً لًالهضًضًمًًؤزٍغ تًواهبشاْهاًمًًْلبًاإلاجخمهاثًألاهلُتًظهلتهاًجدكىًبضنمًوجمٍى لًؤلاْلُمي،ًَؿبُهتًٖخاثبًالخٖغ والخمٍى

ً ت، ُّ ًوايخىامًومخىُظيًاإلاجخمهاثًاإلادل ًالًىُت ت ًالهؿٍ٘غ ًالٓؿو ًمهاظمت ًنلى ت ًللخٖغ ت ًالهؿ٘غٍّ ًاشخملذًؤلاؾتراجُجُت ٖما

ًفيًوشإتها،ً شُذًاؾخسضامها، تًالطىوًالغزُطتًٖو ُّ ًبهخاطًاإلاخُجغاثًمدل ًفي ًواؾخُاصثًمًًزبراثًبهؼًؤنػائها ؤؾلختها

ًصن ًمً ًطلٚ ًٌؿخٓؿبه ًوما ًؤلانالمي ًباالهخمام ًجدكى ًواػهت  اث  ُّ ًنمل ًاإلاغهتًلخىُُظ ًحهاؾيها ٓت ًاشخملذًؾٍغ ًٖما ًوهباث، م 

ًالخٙىمُتً ًاإلاىاعص ًاؾدشماع ًمً
 
ًمالُا نها

ّ
ًجم٘ ت  ًؾلؿىٍّ ت  ُّ ًمشغون ًاٖدؿاِب ًمداولت ًنلى ًاإلاجخمهاثًألاهلُت ًمو 11ًوؤلاًجابُت

غًوايخىامًزغواثًاإلاغأًَالهامتًالىاْهتًجدذًؾُؿغتهاً،ًَهلىًؾبُلًاإلاشاًٛوبانخباعهاًؤٖبرًالُطاثلًاإلاشاٖع تًفيًنملُتًجدٍغ

غًنلىًماًًتراوحًبحنً ٗانًًدخىيًلخكتًالخدٍغ شامًؤههً ٌُ ؼيًوالظيً ًالبىًٚاإلاٖغ تًبالؿُؿغةًنلىًمّٓغِ تًْامذًالخٖغ 5ًو3ًًالْغ

ً.12ملُاعًلحرةًؾىعٍتً

ًاإلاه ًمً ًازىحن
 
ًعؾمُا ًجضًغ ت ًَالخٖغ لها، ًجمٍى ًمطاصع ًمً

 
ًؤؾاؾُا

 
ًمطضعا ًالخضوصًت ًاإلاهابغ ًنلى ًالؿُؿغة ل

ّ
ًحشٙ ابغًٖما

ًمًً
 
ًوجخٓاؾمًموًصانشًظؼءا ًنلىًالضزٛى

 
ت،ًوجُغعًعؾىما ُا،ًبابًالهىيًفيًبصلبًومهبرًجلًؤبُؼًفيًالْغ الخضوصًتًموًجٖغ

تًللمهبرً ًبحنًالدشُ٘لحنًنلىًبصاعةًاإلاهبرًاهخهىًبغضخىًصانشًبةصاعةًالخٖغ ًضغام  ًفيًمهبرًجلًؤبُؼًبهضًخطٛى عؾىمًالضزٛى

ًمًًاإلاضاز ًمًًاإلاهابغ13ًُلًواشترإًبهؼًنىاضغهاًفيًؤلاصاعةًمٓابلًخطىلهاًنلىًظؼء  ًواػهت  تًنلىًخطت  ،ًٖماًحؿُؿغًالخٖغ

ًبؿببًبًٓاًٍألاعصنًلهملًهظهًاإلاهابغ.
 
تًفيًصعناًصونًالاؾخُاصةًاإلااصًتًمنهاًخالُا ًّ ًالخضوص

ًْب ًوالؿلُُت ت ًزالًٛوشاؾاتهمًالضنٍى ًاٖدؿبىها ًالتي ًنالْاثًماّؾؿيها ًنلى
 
ًؤًػا ت ًخُضًحشحرًانخمضثًالخٖغ لًالشىعة،

تيًحجاطًالعجميً دُتًالتيًًتزنمهاًالشُشًالٍٙى لًالهُئتًالشهبُتًالٍٙى تًؤخغاعًالشامًْضًخكُذًبخمٍى 14ًًاإلاطاصُعًبلىًؤنًخٖغ

ت،ً ُاًصوٌعًٖبحٌرًفيًجٓضًمًالضنمًالهؿ٘غيًالىىعيًللخٖغ ٗانًلٓؿغًوجٖغ ٗانًلهاًنالْاٌثًمهمتًموًالشُشًخُ٘مًاإلاؿحري.ًو ٖماً

شًالٙىهٙىعؽًوخشىاثً)بيًًَٓضًخكُذ، غًضىاٍع 15ًً(01ًً-نلىًؾبُلًاإلاشاٛ،ًبدطتًألاؾضًفيًبخضيًضُٓاثًجمٍغ ًجم  ٖما

ًَٓضً ًوصنمًالهملًاإلاضوي، ًالخمالثًؤلايازُتًالطخمت غ ًلخمٍغ ًٖٓىاة  ًالضٛو ًمًًْبلًهظه ًالؿىعٍت ت ُّ ًالجبهتًؤلاؾالم ـُ جَ٘غ

                                                      
11

غًً  تًؤخغاعًالشام،ًبناصةًحشًُلًاإلاطاووًفيًخلبعاظوًجٍٓغ ههاًالغؾميًونلىًمًىً"خٖغ ًْوًالُىجُىب."ًنلىًمْى
12

ت،ًوبصاعةًاإلاضًىتًاإلادغعة،ًوالشىعاثًالالخٓت!الًغًعاظوً"ً  ًتًالجمهىعٍت."،ًدمحمًالهؿاع،ًمجمىنْت9ًنًًواْوًال٘خاثبًالهؿٍ٘غ
13

غًً  ُاً"عاظوًجٍٓغ ًحهلُماثًاإلاغوعًمًًمهبرًجلًؤبُؼًالخضوصيًموًجٖغ ًخٛى
 
تًؤخغاعًالشامًؤلاؾالمُتًجطضعًبُاها ـ."ًخٖغ وًالبابًبَغ ً،ًمْى

14
ؼًالهغبيًلؤلبدارًوصعاؾاثًالؿُاؾاث،ًصًاإلاهاعغتًاإلاؿلختًالؿىعٍت9ًوغىحًالهضًٍويُابًالغئٍتعظوً"ً  ً.28"ً،ًاإلاٖغ

15
غً"ً  ًألاوؾـ.ًضاعورًٗىهٙىعؽ141ًًؤخغاعًالشام"ًجدؿلمعاظوًًجٍٓغ غًالشّغ ً"صخُُتًجٍٓغ

http://www.youtube.com/watch?v=3SHOEiJx1pA&feature=youtu.be
http://www.therepublicgs.net/2013/08/30/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
http://www.albabpress.net/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7/
http://www.dohainstitute.org/release/f97a7e25-3223-4330-acf5-913ea5d6f5be
https://orient-news.net/?page=news_show&id=3986
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ًؤلايازتًواإلاؿانضاثًؤلاوؿاهُت"ًوهيً ُت،ًو"ظمهُتًْؿغًخكُذًبضنمً"ضىضّو ًبالخٙىمتًالتٖر
ٌ
ًمغجبؿت ًمضوّي  مىكمتًمجخمو 

تً ًؤزغيًمغجبؿتًبالخٙىمتًالٓؿٍغ ًمضوّي  ت"ً،ًوهيًمىكمتًمجخمو  الخحًر
16.ً

ً لًالشبٙيًوالخٙىميًلخىؾُوًوشاؾاتها،ًول٘نهاًنملذًبضؤب  ًوانخمضثًنلىًالخمٍى لًالظاحّيِ ًؤخغاعًالشامًبالخمٍى
ُ
ت بضؤثًخٖغ

ًالهىصة ًؤظل ًمً ًلهاًًوظهض  ًجػمً ًوالتي ًالظاحي ل ًالخمٍى ًمطاصع ًمً ًواػهت  ًمجمىنت  ًبلى ًلخيخهَي ًألاٛو ل ًالخمٍى ًمطضع بلى

لً ًًجبرًالخمٍى ًمما ًطاتها، ًبدّضِ ًْاثمت  ًبلىًْىة  لها ًالؿُاسخيًواإلاجخمعيًونلىًجدٍى ًْاصعةًنلىًصنمًمشغونها
 
ًوؿبُت

 
ت ُّ اؾخٓالل

ًنلىًعغاهاًونضمً ضهاًللخطٛى ش!الخٙىميًوالشبٙيًنلىًَع ًمًًضخاًاًم٘غًالخاٍع ًبلىًضخُت  ًالخدٛى

 ستراثيجية العسكرية  الا 
 

ً امخاػثًؤخغاعًالشامًفيًبضاًتًقهىعهاًبهملُاتهاًالىىنُتًال٘بحرة،ًوالتيًحهخمضًنلىًػعمًالهبىاثًالىاؾُتًنلىًظىاهبًالؿّغ

لخهً ًونْغ ًالهؿ٘غي ًؤلامضاص ًالهبىاث17ًًالؾتهضاٍ ًجطيُو ًفي ًؤنػائها ًزبرة ًبؿبب ًالهملُاث ًهظه ًجىُُظ ًمً ًجم٘ىذ ض ْو

ًمًًالهملُاثً"الاؾدشهاصًت"ً الىاؾُتًمدلُتًالطىوًًوالتيًاٖدؿبىهاًزالًٛظهاصهمًفيًؤًَاوؿخانًوالهغاّ،ًٖماًْامذًبهضص 

ً"لالؾدشهاصًحن18ًباؾخسضامًالؿُاعاثًاإلاُخختً ًاؾخسضامها
 
ٗاهذًجىُيًعؾمُا ً ٓاصًنًًبالًؤنها

ُ
ٗاهذًج ًؤنًالؿُاعاثً

 
"ًمضنُت

ٗانًلهمً تًنلىًشبٙاثًالخىاضلًالاظخماعيً ًالخٖغ ٓاصًمًًْبلًنىاضغًالشبُدتًنلىًالغيمًمًًؤنًؤهطاَع
ُ
ٗاهذًج ً ًؤوًؤنها بهض 

 ٖالٌمًآزغ.

ًاإلاخُّجغاثًومضَهُاثًالهاونًوالغاظماثًمًًجدًُٓٔ ًبطىانت ًزبحرة  ت 
ًنؿ٘غٍّ ًهسب  ًنلى ًاخخىائها ًالشامًنبر جم٘ىذًؤخغاُع

ًوالخٙىميً لًالشبّٙي ضًمًًالخمٍى ًظظبًاإلاٍؼ ًؾغنانًما ًممّحز  ًنؿ٘غّي  عضُض 
ًم19ًًً ًظُضة  اث  ُّ ًنلىًٖم ًمًًالخطٛى ًَ

ّ
لخخم٘

تًواظخُاخهاًوايخىامًؤؾلختها،ًالٓىاضاثًومػاّصاثًالضعوم،ًوالتيًم٘ى تهاًمًًاجبامًج٘خًُٚالخطاعًللخىاظؼًوالٓؿوًالهؿٍ٘غ

تًؤخضًْاصتهاًؤوً ٗاهذًالخٖغ ًمهمتًبالًو
ٌ
ت ًنؿ٘غٍّ

ٌ
ت ُّ ًلهلهًألاٖبرًنلىًظبهاثًالٓخاٛ،ًَالًًىظضًنمل تًبيشاؽ  ضًامخاػثًالخٖغ ْو

ًمساػًن ًمً ت  ُّ ًهىن ًؤؾلخت  ًايخىام ًمً ًم٘نها ًما ًوهى ًَيها، حن ًنملُاتهاً 20الىكامًًاإلاشاٖع ًجىُُظ ًفي ًحؿخهحن ًالُىم ت والخٖغ

                                                      
16

غًًً  تًظضًضة"عاظوًجٍٓغ ًألاصوى.ًالجبهتًؤلاؾالمُتًالؿىعٍت"9ًْىةًمخؿَغ ً"،ًمههضًواشىؿًًلؿُاؾتًالشّغ
17

غً"ًً  ً"ًمجمىنتًألاػماثًالضولُت.ًاإلاهاعغتًألاضىلُتًفيًؾىعٍاًهلًهىًالجهاصً؟عاظوًجٍٓغ
18

غان7ًًنملُتًوؿًِخاظؼًالؿالمً،ًعاظوًً  وًًىجُىب.1101ًًخٍؼ ًنلىًمْى
19

لًمًًالبدض.ً  ًعاظوًَٓغةًالخمٍى
20

تًؤبشغيًخلبً"ً،ً"ًًمُٙا74ًٖخاثبًؤخغاعًالشام9ًيىاثمًاْخدامًهٓؿتًجابهتًللىاءًعاظوً"ًً  غًمؿخىصناثًالدؿلُذًفيًزانًؾىمانً-مهٖغ جمشُـًمبجىًالُٓاصةًبمؿخىصناثًً"ًً،ً"ًجدٍغ

تًً-الًىؾتًالًغبُتً"ًً،ًً"ًًًيىاثمًاإلاجاهضًًًمًًٖخِبتًالضَامًالجىيًحجحرةً"ً،ً"ًًالظزحرة ش6ًيىاثمًمًًالُْغ ًمغةًضىاٍع ً".ًًألٛو

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-syrian-islamic-front-a-new-extremist-force
http://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/Egypt%20Syria%20Lebanon/Syria/131-tentative-jihad-syrias-fundamentalist-opposition.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=RFCV9P90ak4
http://www.youtube.com/watch?v=KVqpyjHMmDg
http://www.youtube.com/watch?v=P4ti1B0_zbE
http://www.youtube.com/watch?v=8CVzeQT_SIA
http://www.youtube.com/watch?v=8CVzeQT_SIA
http://www.youtube.com/watch?v=_iu11PJpyeU
http://www.youtube.com/watch?v=BgUX29IB8vM
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ًمًً
 
شًالٙىهٙىعؽًوخشىاثًآلاعًبيًجي،ًبلًويىمذًنضصا ايىثًوالهاونًوضىاٍع شًالًغاصًَو بالضباباثًوالبُٙاًوالشُلٙاًوضىاٍع

بُتًالٓاصعةًنلىًالهمل. ٗابترًوالؿاثغاثًالخغبُتًوالخضٍع ًؾاثغاثًالهُلى

تًعضُضهاًفيًالبض ًِبصلبًوعًٍِخلبًوعًٍِخماة،ًاٖدؿبذًالخٖغ ًالخىاظؼًومداضغتهاًفيًٍع ِِ اًتًمًًزالًٛنملُاثًوؿ

ىصً ًفيًلخكاثًٗع
 
ًِبصلبًالظيًجدّىًٛبلىًمهٓلًاإلاهاعغتًألاشضًشغاؾت غًًٍع تًفيًجدٍغ ٗاهذًؤخضًؤٖبرًالُطاثلًاإلاشاٖع ضً ْو

ضًجم٘ىذًبالخهاونًموًخٖغ ظلًٚألامغًباليؿبتًلٍغًِخماة،ًْو ،ًٖو
 
ا ًالشىعةًنؿٍ٘غ

 
تًالتيًاهضمجذًمههاًالخٓا ُّ تًالُجغًؤلاؾالم

ًالدشُ٘الثًاإلاؿُؿغةًنلىًخلبًوعٍُها،ًٖماًاؾخؿانذًالخًلًلً غًٍعًِخلبًوؤضبدذًؤخضًؤهّمِ مًًاإلاؿاهمتًالُّهالتًفيًجدٍغ

غًٍعِ ٗاهذًالدشُ٘لًألاٖبرًالظيًْاصًنملُتًجدٍغ مانًنبرًٖخاثبًؤهطاعًالشامًو ًِالالطُْتًٖؿلمىًوظبلًالتٖر تًًفيًٍع الْغ

تًفيً غًبهؼًالٓؿوًالهؿٍ٘غ ًفيًجدٍغ
 
ًواػها

 
ًؤّصثًصوعا غها،ًٖما تًوجدٍغ ًبلىًالْغ ًْبلًالضزٛى ومضنًالؿبٓتًوجلًؤبُؼًويحرها

ًفيًصًغالؼوعًويىؾتًصمشٔ.ًوعٖؼثًنلىًمهاظمتًالٓؿوً ًظُض  ًنؿ٘غّي  تًوجمخاػًبدػىع  ًّ صعناًوالاؾدُالءًنلىًمهابغهاًالخضوص

تًوايخىامًؤؾلختهاً غًاإلاؿاعاثًالهؿٍ٘غ ًجدٍغ ًفيًمهإع
 
ا ًّ ًُْاص

 
غؽًوالجغاحًوالػبهتًوالىحرب،21ًًوؤّصثًصوعا ٍى ٖمؿاعًجُخىاػًٗو

غًمهؿ٘غً غًسجًًبصلبًوسجًًخلبًوجدٍغ ًجدٍغ ًمهإع ًفي
 
ًُْاصًا

 
ًؤّصثًصوعا ًٖما بُت ًالخضٍع ًمًًؾاثغاتهم

 
ضًيىمذًنضصا ْو

ًال ًبصلبًوخطاع ًبمضًىت ًاإلادُؿت ت ًالهؿ٘غٍّ ًالٓؿو ًوخطاع ًالشبِبت ًمهإع ًؾاهمذًفي ًٖما ًخلب، ًمًًمضًىت ًالًغبّي جؼء

ًحشُ٘الثًخؼبًالهماًٛالٙىعصؾخاويًاإلاخدالًِموًالىكامًفيً تًغض  اإلاهابغًالتيًاَخخدتهاًظبهتًالىطغةًوالدشُ٘الثًالهشاثغٍّ

ىباويًويحرهاًمًًمىاؾًٔالشماٛ.ً ٗاهُهًٗو ًؾحريً

تًال٘شحرًنلىًالهىاضغًالغايبِتًباالهدؿاب ًًالًحشترؽًالخٖغ ًزاضت  لهاًوجٓىمًبخإهُلهمًفيًمهؿ٘غاث 
ْبلًالالخداًّبالجبهاث،22ًً

ىنًنملُاثًال٘خاثبًباؾمًالجِشًالخغ،ًٖماًلمً ُّ ًماًوشغًوشؿائهاًؤلانالم
 
شحرا ،ًٖو

 
ًوضضًٓا

 
ًخلُُا وجغيًفيًٖخاثبًالجِشًالخّغِ

ًبصعاظهمًف ًمههم، ًممخاػة  ًجمخاػًبهالْاث  ًالتي غة، ًالجٍؼ ًنلىًمداولتًْىاة ًهظهًٌهترغىا ًوجداٛو ،
 
ا ُّ ًبنالم يًبؾاعًالجِشًالخّغِ

ت،ًًو ًبلىًجإصًتًاإلاغوهتًمساؾبتًؤَغاصًهظهًال٘خاثبًوػنمائهاًاإلادلُحنًالؾخٓؿابهمًوصمجهمًفيًبؾاعًالخٖغ
 
تًنمىما حؿعىًالخٖغ

ًالهُئ ًبلى ًالضًبلىماؾُتًوالاخخٙام ًالخلٛى ًبلى ًاللجىَء ًجداٛو ًٖما ًهؼاناثًال٘خاثبًألازغي، ًفي ًالىؾاؾت ًفيًصوع اثًالشغنُت

تًالكاهغة،ًَغيمًُْامًالضولتًؤلاؾالمُتًفيًالهغاًّوالشامً)صانش(ً هؼاناتهاًموًال٘خاثبًألازغيًنلىًالغيمًمًًيلبتهاًالهؿ٘غٍّ

ً ت  ُّ ًشغن تًؤوًبلىًلجىت  ُّ ًالهُئتًالشغن ًؤشٙاًٛالاخخٙامًبلى بايخُاًٛؤخضًُْاصاثًؤخغاعًالشامًفيًبيشًوجملظًصانشًمًًّٗلِ

ًبحنً ت  ًالىَُلًمًًصانشًوجإلُبًالغؤيًمشتٖر ًًداٛو ًالهؿ٘غّيًنلىًطلٚ،ًواٖخُذًبةضضاعًبُان  الُطُلحنًبالًؤنهاًلمًجٓمًبالغّصِ

ً.23الشهبيًغّضهاً

                                                      
21

غً"ًعاظ  غةًالُػاثُت.ًْطتًالؿُؿغةًنلىًمؿاعًجُخىاػًالهؿ٘غًيوًجٍٓغ وًْىاةًالجٍؼ ً"ًمْى
22

تًالُجغً||ًمهؿ٘غًالُجغًلئلنضاصًاإلااصيًوؤلاًماويعاظوً"ًً  وًًىجُىب.ًخٖغ ً"ًًنلىًمْى
23

اثًالخدًُٓٔفيًمٓخلًؤبيًنبُضةًالبيصخيًعاظوً"ً  تًؤخغاعًالشامًؤلاؾالمُت.ًى"ًنلىًاإلاًاإلا٘خبًالشغعي9ًًبُانًمجٍغ ًْوًالغؾميًلخٖغ

http://www.aljazeera.net/news/pages/a26a5f39-2770-4397-9e54-5be68e24a56c
http://www.youtube.com/watch?v=hC_p--mE6Lk
http://www.ahraralsham.com/?p=2941
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ًوالجؼعًموًُْاصاثًالجِشًالخغًً تًنالْاٌثًٌؿىصهاًاإلاضُّ ت24ًًوللخٖغ تًممشٌلًفيًمجلـًالُٓاصةًالهلُاًالهؿٍ٘غ ٗانًللخٖغ خُضً

تًبؼنامتًؾلُمً ًمًًزالًٛهظهًالٓىاةًاإلاشتٖر ًواػن  ًنلىًصنم  ىذًمًًالخطٛى
ّ
ضًجم٘ ـ،ًْو ذًهُؿهًْاصث25ًبصَع ،ًول٘نهاًفيًالْى

تًخُضًؾاهمذًبدشُ٘لًظبهتً ًنلىًحشُ٘لًجلًٚالُٓاصةًاإلاشتٖر
 
ًللدشُ٘الثًؤلاؾالمُتًعّصا ًظضًضة  ًٌؿعىًبلىًزلًٔظبهت 

 
وشاؾا

ًؾىعٍاً ًف26ًزىاع تها ًمشاٖع ًحهلُٔ ًبؿُؿت  ًمّضة  ًبهؼًوؤنلىذًبهض ًومداولت ذ ًالطٍغ ًؤلاؾالمّي ِ
ّ
ًالخـ ًنً ًالبخهاصها ًالجبهت ي

ٗاإلاجلـًالىؾجيً ً تًالغؾمُتًللشىعة ُّ ًبالىاظهاثًالؿُاؾ ًعبؿها 27ًًماّؾؿيها ًؾُاسخّي  ًبلىًزلًٔواْو  تًمىظًَترة  ًالخٖغ ًوحؿعى ،

ًٗلىاءًالخىخُضًولىاءًضٓىعًالشامًولىاء تًوخلُائها ًًخىاػيًموًالخػىعًاإلاتزاًضًللخٖغ ،ًًظضًض  تًؤخُاصًالغؾٛى ؤلاؾالمًوؤلٍى

ً ًظهت  ًمً ًوخلُائها ت ًالخٖغ ًبحن ًالخالَاث ًمً ًالهضًض ًًشحر ًما ًالدشُ٘الثًوهى ًلهظه ًالؿُاسخّي ًالىػن اصة ًٍػ ًبلى خُضًحؿعى

ًؤزغيً ُاصاثًالجِشًالؿىعيًالخّغًمًًظهت  ً.28ًْو

ًموًظبهتًالىطغةًنلىًالطهُضًالهؿ٘غي،ًوؤيلبًنملُ ًممحزة  تًبهالْاث  تًال٘بريًظغثًبالخيؿًُٔموًجمخاػًالخٖغ اتهاًالهؿ٘غٍّ

ً
 
ًمغخلُا

 
ًاإلاٙىهاثًاإلاىظىصة،ًحهاملىاًمههاًنلىًؤؾاؽًؤنًهىإًهضَا غيًؤبىًنبضًهللاًالخمىيًؤنً"ظبهتًالىطغةًّٖٙلِ الجبهت،ًٍو

ًوعؤًىا ًنضًضة  ت  ًمشتٖر ت  ًنؿ٘غٍّ اث  ُّ ًبهمل ًونلُهًَٓضًْمىا ً ًالىكامً.. ًلخدُٓٓهًوهىًبؾاختًهظا
 
ًفيًًوؿعىًظمُها

 
منهمًضضْا

ًموًالجبهتً
 
ا ُّ تًجسخلًِؾُاؾ ٗاًمًًالهملً..ًمههم"ًولًً٘الخٖغ ًمًًجطيًُِؤمحر

 
ًَلمًًمىهىاًماًظغيًمشال

 
ًوبؿالت

 
الهملًوزباجا

ً،
 
ًؤضضعثًبُاها ًفي29ًًَٓض ت ُّ ًالضولتًؤلاؾالم ًالبًضاصيًبْامت ًوبنالن ًؤلانالم ًبلى ًالبًضاصيًوالجىالوي ًالخالًٍبحن ًاهخٓاٛ بزغ

ًًو ًالهغاّ ًللكىاهغي، ًالجىالوي ًومباٌهت تًالشام ًؤولٍى ًنً
 
ًوابخهاصا ًالطغام" ً"ؤْلمت ًشإنها ًمً ًالخؿىة ًهظه ًؤن ًَُه ضث

ّ
ؤٖ

ًشخيءًبهضًؤلاًمانًؤوظبًمنهاًوالًشخيءًًّٓضمًنليهاً"ًوؤنهاًشٌٙلًمًًؤشٙاًٛ"ًَؿاصًالىغو"ًخُضًًبنً"ًبؾٓاؽًالىكامًالتيً"ال

ًاإلاخُّغْحنًوالً ً"بنالنًالبًضاصيًلمًًجمو ًالخإُٖضًنلى ًمو ًِبحنًاإلاخىاػنحنً"
ّ
ًجُٓمًالهضًًٛؤل ًعاشضة  ت  ُّ ًبؾالم ؤنًُْامًصولت 

،ًوهغاعيًفيًطلًٚمٓخػُاثًالىغوًوخالتًألامتًاإلاًُبتًنًًصًنهاًفيًهظاً ًوؿعىًبلُهًبىؾاثَلًمشغونت 
ٌ
والٓؿـًبحنًعناًاهاًهضٍ

ًمًًالؼمانً".  البلضًؾىاًٛهطًِْغن 

 

                                                      
24

غً"ًً  ؼًالخهاونًاإلاُضاويعاظوًجٍٓغ غةًالُػاثُت.اجُاًّزىاعًؾىعٍاًنلىًحهٍؼ وًْىاةًالجٍؼ ً"ًمْى
25

غً"ًً  ًألاوؾـ.ًضاعورًٗىهٙىعؽ141ًؤخغاعًالشام"ًجدؿلمً"عاظوًجٍٓغ ً"ًصخُُتًالشّغ
26

غً"ًً  غةًالُػاثُت.ًجدخاطًالشىعةًالؿىعٍتًظبهتًظضًضة؟ًهلعاظوًجٍٓغ وًْىاةًالجٍؼ ً"ًمْى
27

ًِالخهلًُٔواناصةًاهػمامًٖخاثبًؤخغاعًالشامًلجبهتًزىاعًؾىعٍاعاخوً"ًً  تًالًغ"ًمْىًبُانًْو ًؾمي.وًالخٖغ
28

غً"ًً  ٗانً"الخغ"عاظوًجٍٓغ ًألاوؾـ.ً"ًصخُُتًحشُ٘لًلجىتًلخلًالخالَاثًبحنًال٘خاثبًاإلآاجلتًوؤع ًالشّغ
29

ًظبهتًالىطغةًوًبنالنًالضولتًؤلاؾالمُتبُانًهامًعاظوً"ًً  تًؤخغاعًالشامًؤلاؾالمُتًخٛى جضعًاإلاالخكتًؤنًالاْخباؾاثًفيًهظهًاإلآُغةًمٓخبؿتًمًًًمًًخٖغ تًالغؾميًٍو وًالخٖغ "ًنلىًمْى

ًهظاًالبُان.

http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/92eff0a1-1775-49fc-9f84-b10be5eeb9ec
http://www.orient-news.net/index.php?page=news_show&id=3986
http://www.aljazeera.net/news/pages/e2ea2121-1746-4f40-972c-65b4cc431c7f
http://www.ahraralsham.com/Archive/index.php?page=articles&op=view_articles&id=174
http://www.orient-news.net/?page=news_show&id=6068
http://www.syrianmediacenter.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
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 الهوية ألادًولوجية
ً

تًفيًَهمًالطغامًالؿىعي،ًَالشىعةًالؿىعٍتًحهخمضً ُّ تًالؿي ًّ ًؤخغاعًالشامًالؿغص
ُ
ت ًشهبُتًاهؿلٓذًمًًاإلاؿاظض30ًًخٖغ

ٌ
"زىعة

تًؤنً ضًنلمذًالخٖغ ًنًًاإلاؿخػهُحن"ًْو
 
ًنًًالضًًًوصَانا

 
ً"31ًوهخُذًبخىخُضًهللاًوبؾٓاؽًالؿًاة،ًزمًخملذًالؿالحًطوصا

ًؤوًانخطاما ًنلىًؤهّمُتها"ًلظلًْٚامذًٖخاثبًؤخغاعًالشامًألامغًلًًًىٓضخيًبمؿحراثًاخخجاط  ًنامت  ًفيًمُاصًًًؤوًؾاخاث  ث 
32ً

ًأليًً"
 
ت،ًولِؿذًامخضاصا

ّ
غًؤلاؾالمًنملها،ًمؿخٓل

َ
ًالىظىص،ًؤؾ

ُ
،ًنلىُت

ٌ
ًوًهيًٖخاثُبًوًمجامُُوًمامىت

 
متًوظىصا

 
ؤولىًال٘خاثبًاإلاىك

ًؤوًخؼبًؤوًظمانت،ًجٓاجلًفيًؾبُلًهللاًجظوصًنًًخُاعًال ًجىكُم  ًنًًاإلاؿخػهُحنً"ًفيًوظهً"ًالىكامًالؿاثُّيِ بُّ
ُ
ضًًًوًجظ

ًاإلاهخضيًنلىًألامتًوًمٓضعاتهاً".ً

تًٖماً ًنليهاًعمؼًضٓغًواؾمًالخٖغ ًبُػاَء تًالًجلتزمًبهلمًالاؾخٓالًٛوحؿدبضلهًبغاًت  ُّ تًًٖحرهاًمًًالدشُ٘الثًالؿلُ والخٖغ

هتًهللاًالًغاءًوبهؼالهاًنلىًواْوًال٘خاثب33ًًجلتزمً ًٔمىاػهتًاإلاطالحًواإلاُاؾضًوغىابـًالؿُاؾتًالشغنُت.ً"ًوًًحهملً"ً"ًشَغ َو

ًبهحِنً "ً ًألازظ ًغغوعة ًنلى ض ًجٖا ًول٘نها " ًبؾتراجُجُت  ًبغئٍت  ًو ًمشغونت  ًبىؾاثَل ًعاشض   ٛ ًناص ًبؾالمّي  م 
ْ
ًُخ٘ ًهكاِم ًبعؾاِء نلى

ًمًًمماعؾاِثًهكاِمًالبهِضًومدا ًبهضًُنٓىص 
َ
ِتًمًًالانخباِعًواَْوًؤهِلىاًفيًؾىعٍت ًالَخُ٘حِرًلضيًالهام  ًَمىهِج ٍِ ئوبِتًلخغ

والِجِهًالض 

ًؤبىاِءًشهِبىاً"ً

،ًَهيً
 
ًشامال

 
ًمجخمهُا

 
تًبمداولتهاًبؾباىًمشغونهاًؾابها ُّ تًجمخاػًنًًيحرهاًمًًالدشُ٘الثًالؿلُ "حؿعىًبلى34ًًولًً٘الخٖغ

ًفيًؾىعٍاًًد٘مًبشغمًهللاًالظيًاعجػاه"ًًو ًخػاعّي  ًبؾالمّي  تًبىاءًمجخمو  ًنلىًطلًًٚغيًؤبىًنبضًهللاًالخمىي،ًْاثضًخٖغ
 
جإُٖضا

ـًالىالء35ًًؤخغاعًالشامًونٓلهاًاإلاضبغ،ًؤنً ًالاهدؿابًلهًًجَ٘غ
َ
ًجخطًِبالهىًِوالشضة،ًلًًًىعر

 
"ًالجهاصًمًًخُضًٗىههًخالت

ًالشإنًوعَهتًاإلاٙانًفيًؤلاؾالمً"ً تًًوباقيًظىاهبًالغخمتًفيًهُىؽًألازىةًمهماًبلًٌالجهاصًمًًنلّىِ ونلُهًَةههًٌهخبرًؤنً"ًخٖغ

ًمًًمىّطاثًنملُتً تًؤنًجخدّىًٛبلىًمىّطت  ًالخٖغ ًوجداٛو تًظهاصًت". ًمجاهضةًالًخٖغ
ٌ
ت ُّ ًبؾالم

ٌ
ت "بنضاص36ًًؤخغاعًالشامًخٖغ

اثًالؿلُُتًالخٓلُضًتًومؿخٓاةًمًً ُّ ًنلىًؤصب
 
ًظضًضة الُٓاصاثًالهلمُتًفيًشتىًمجاالثًالخُاة"ًٖماًًمًً٘ؤنًهالخلًمُغصاث 

ت،ًَماًًدضرًفيًمُا ُّ ُٓ ًجَى ت  ُّ ًبؾالم ًبطبًت 
ٌ
ًمًًْامىؽًالخضازتًومىؾىمت

ٌ
ًمؿخمّضة

ٌ
تًلًت ،ًَلًتًمىازًُٔالخٖغ هَُمًخضًشت 

                                                      
30

ترعاظوًخاؾبً  ً.ؤبىًنبضًهللاًالخمىيًنلىًجٍى
31

تًالغؾمي.ًًهلًؤجإًخضًضًال٘خاثب؟عاظوًمُشاًّٖخاثبًؤخغاعًالشامً"ًً  وًالخٖغ ً"ًنلىًمْى
32

ًاإلاغظوًالؿابًٔ 
33

تًالغؾمي.ًًخاثبؤهضاًٍال٘عاظوً"ًً  وًالخٖغ ً"ًنلىًمْى
34

تًؤخغاعًًمُشاًّالجبهتًؤلاؾالمُتعاظوًً  وًخٖغ ً.الشامًالغؾمينلىًمْى
35

ترؤبىًنبضًهللاًالخمىيًنلىًعاظوًخاؾبًً  ً.جٍى
36

وًخٖغًمُشاًّالجبهتًؤلاؾالمُتعاظوًً  ً.تًؤخغاعًالشامًالغؾمينلىًمْى

https://twitter.com/HassanAbboud_Ah
http://www.ahraralsham.com/Archive/?page=pages&id=3
http://www.ahraralsham.com/Archive/?page=pages&id=5
http://ahraralsham.com/Archive/?page=articles&cat=2
https://twitter.com/HassanAbboud_Ah
http://ahraralsham.com/Archive/?page=articles&cat=2


 مركز دراسات الجمهىرية الديمىقراطية    نمىذجا   اإلسالميّة الشام أحرار حركة سىريا، في الصاعدة الريفيّة السلفيّة

 

11 

ً ًبمٓىالث  ٗالخالَتًؤلاؾالمُتًوحؿدبضلها ً ًوجدغصًنلىًالابخهاصًنًًمٓىالث  ، ًبؾالمّي  تًطاثًؾابو  ًمًًؤظلًالخٍغ
ٌ
ًزىعة ؾىعٍا

ًهىًٗالخ٘مًؤلاؾالميًالغاشضًوالضولتً ًؤهضاَها ًؤنًؤخَض ض ًوجٖا ًمًًالهض37ًًٛؤلاؾالمُت ًؾلُمت  ـ  ًؤؾ ًنلى ًبىاءًؾىعٍا "بناصة

ضًنلىًؤنهاً"حؿلًٚفيًؾبُلًجدًُٓٔؤهضاَهاًالهملًاإلااّؾسخيً ظلًٚجٖا والاؾخٓالًٛوالخٙاَلً،ًبماًًخماشخىًموًمباصتًؤلاؾالم"ًٖو

ًال ض ًوجٖا ًالؿىعي" ًاإلاجخمو ًمّٙىهاث ًبحن ًوالخهاٌش ًالخٙاَل ًًدٓٔ ًحشُ٘الثًبما ًمّحز ًالظي ًالىسبىّيِ ًللؿابو ػها ًَع ت خٖغ

ًالخُانليًالشهبيً ضًنلىًؾابهها ًنبرًْىاةًالشىعةًالشهبُتًالًظهاص38ًًالٓانضةًوجٖا ًبؾٓاؽًالىكامًجمغُّ
َ
ت "ًَالًظغمًؤنًمهٖغ

ًمًًاؾخىنبًصعؽًؾٓىؽًالهٓلُتًالؿلُهُتًالظيً إنهاًؤٛو تًٖو الىسبًمهماًبلًذًمهاًحرًالاهخسابًوالاضؿُاءً"ًلخبضوًالخٖغ

ًقّهغهًالغبُوًالهغبي.ً

تًنًًجىكُمًالٓانضةًوالدشُ٘الثًال تًوالؿابوًالخُانلّيًالًًٓخطغًازخالًٍالخٖغ ؼًالجزنتًالىسبىٍّ تًنلىًَع ًّ تًالخٓلُض ُّ ؿلُ

ًً"39ًالشمىليًإلاشغونهاًوخضازتًلًتهاًًوبهماًفيًجإُٖضهاًفيًمسخلًِوزاثٓهاًنلىًخغمتًالضمً َاألضلًفيًظهاصهاًؤالًًَٓوًؤيًغغع 

ُتًالًجبرعًا ًهتهإًخغمتًالضم".نلىًاإلاضهُحن،ًووْىنهًنىضهاًًضزلًفيًصاثغةًالشبهاثًلٙىنًالًاًتًالشٍغ

ً ًمشغوم 
ؼًؤي  ًوجَغ تًفيًمىازُٓهاًنًًوخضةًؾىعٍا اثًؤلازيُتًوالضًيُتًوالؿاثُُت،ًجضاَوًالخٖغ ُّ ًباألْل ونلىًضهُضًنالْتها

ًازخلُذًمشاعبهمً ًالىؾًًالىاخضًمهما ً"الخهاٌشًبحنًؤبىاء ضًنلىًغغوعة ًوجٖا ًؤوًْىمّي  ًؤوًؾاثُّي  ًصًجّي  ًؤؾاؽ  ًنلى جٓؿُمّي 

ً"ًونٓاثضهمً ًبحنًالجمُو
 
ٗا ًالضماءًوألامىاًٛوألانغاعًمشتر ًوججهلًؤضلًخغمت ًوواظباثًمخباصلت ًطلًٚخّٓى ترجبًنلى ٍو

ًٔ"ؤخٙامً ًمًًؤشٙاًٛالظمُتًاإلاىاؾىُتًوالؿُاؾُتًٍ"ًالًمؿاؽًبصخيء"ًمماًؾبًٔطٖغهًبالًَو ول٘نهاًحؿعىًبلىًجَ٘غـًشٙل 

هتًؤلاؾالمُت"ً 40ًًُّالشَغ ًالُؿُُؿاث ًللغئٍت ػها ًَع ض ًوالؿىاثًِؤوًوجٖا ًبحنًألاصًان ًالبهض9ًٍ"الضمج ًنهض ًؾاصثًفي ًالتي ت

ًوالشٓافّي"ً ًالضًجّي ًالًّشِ ًمً ًوهى ًواإلالل، ًجلًٚألاصًان ًنلى ًنضواٌن ُه ًَو ًبل
 
ىٌعًشغنا ًمَغ ًؤمٌغ ًبُنها ًوجبضي41ًًالخلـًَُما .

ًمكلىمُ ًبً" ًبًمانها ضًنلى ًخُضًجٖا ًالٙىعص ًمو ًنلىًضهُضًنالْتها
 
ًمخّٓضما

 
ُا ًمْى ت ًالخٖغ لت  ًؾٍى ًالشهبًال٘غصيًلهٓىص  ت

ً
 
ت ُّ ًزٓاَ

 
ا ًخْٓى ً"لل٘غص ًؾىعٍا"وؤن ًفي ًالٓمعي ًالجبري ًالخ٘م ًنطاباث ًماعؾتها ًالتي ًالٓىمُت ُيُت ًالشَى ًالؿُاؾاث بؿبب

مىهاً"ً
ّ
خهل ًؤبىائهاًؤنًًضعؾىهاًٍو ِ

ّٔ ًفيًؾىعٍاًومًًخ
ٌ
ًؤضُلت

ٌ
ًوؾُاؾُت"ًوؤنً"اللًتًالٙىعصًتًلًت

 
ت ً.42ًولًٍى

ًبط ت ًالخٖغ يهاًتهخمُّ ًّ ًومسخلًُِْاص ًالخىاضل ًشبٙاث ًنلى ًنملُاتها ًٌؿّى ًْىيٌّ ًبنالميٌّ ًم٘خٌب ت ًَللخٖغ ًؤلانالم، ًنلى ىعتها

ًموً ًوجدؿامذ ً"الاؾدشهاصًت" ًنملُاتها ه ًجمٍى ًوجداٛو ت ُّ ًؤلانالم ًالٓانضة ًؤؾالُبًجىكُم ًنً ًجبخهض ًٖما تر، ًجٍى ًنلى وشؿىن

                                                      
37

تًؤخغاعًالشامًالغؾمي.ًمُشاًّالجبهتًؤلاؾالمُتعاظوًً  وًخٖغ ًًنلىًمْى
38

ترعاظوًخاؾبًً  ً.ؤبىًنبضًهللاًالخمىيًنلىًجٍى
39

تًالًؤهضاًٍال٘خاثبعاظوً"ً  وًالخٖغ ًغؾمي.ً"ًنلىًمْى
40

تًمُشاًّالجبهتًؤلاؾالمُتًعاظو  وًخٖغ ًؤخغاعًالشامًالغؾمي.ًنلىًمْى
41

ًاإلاغظوًالؿابٔ.ً 
42

ت.اإلاخهلٓتًبالٓػُتًال٘غصًتًعئٍتًاإلا٘خبًالؿُاسخيًللجبهتًؤلاؾالمُتًالؿىعٍتًالاْخباؾاثًمًً"  وًالخٖغ ً"ًنلىًمْى
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تًنالْاٌثً ،ًوللخٖغ ًمًًَطاثلًالجِشًالخّغِ ًمًًًوضُهاًُٖطُل  ٗاث  ًحسجُلًاهتها تًًولمًًخم  ُّ غةًؤلانالم ممخاػةًموًشب٘تًالجٍؼ

ٗانًْضً ً ُتً حنًألاظاهبًالخابهحنًلشب٘تًؤنًبيًسخيًألامحٖر ُّ غًزمؿتًمًًؤلانالم امذًبهملُتًجدٍغ ْبلهاًبدًٔالصخُُحنًبلًْو

 انخٓلهمًشبُدتًالىكام.

ً

 املرجعيات النظرّية 
ً

اث ُّ تًل ٌشٙلًالخىعًفيًاإلاغظه ًلخضازلًالىكغٍّ
 
ًمًًؤبغػًمًامغاثًالهملًالبدثّيًهكغا

 
تًالغاهىتًواخضا ٍّ تًالؿىع ُّ ٗاثًالؿلُ لخغ

ٗاثً ت.ًَالًًمًً٘الاصناءًؤنًلهظهًالخغ ُّ تًوالؿُاؾ ُّ تًوالشٓاَ ُّ تًوالاظخمان ُّ تًوالجًغاَ ُّ س اثًوجباًًًؤضىلهاًالخاٍع ُّ هظهًاإلاغظه

ًفيًالىاْوًالىؾجيًالؿىعي،ًخُضًل
 
ت ُّ س ًجاٍع

 
ت ًلهظاًالخُاع،ًواْخطغًنلىًاؾخمغاعٍّ

 
ًواػها

 
شًالؿىعيًالخضًضًوظىصا ًالخاٍع مًٌهٍغ

ٗاظتهاصاثًالشُشًدمحمًألالباويًواإلاًامغاثًالجهاصًتًٖمًامغةًالؿلُهتًاإلآاجلتًبُٓاصةًمغوانًخضًضً تً ًمًًالكىاهغًالىسبىٍّ نضص 

ًالشٙل ًنلى ٗاث ًالخغ ًهظه اث ُّ ًاإلاغظه ًظهىص ًوجٓخطغ ًالُاثذ. ًالٓغن اث ُّ ًؾخِى ًواإلآاعباثًًفي ًالُٓهُت ًواإلاىاقغاث الضنىي

ىًن ُّ ًللهُٓضةًؤلاؾالمُت،ًَدتىًالُىمًلمًًُغػًؤلاؾالم ًنٓالوّي  ًنلىًبىاءًشٙل  ًْاصعة  ت 
ُّ ًٖالم ًبناصةًبهخاطًمىؿىمت 

 
ًؤلاَخاثُتًعاَػت

ًًْى ًوبٖؿابها ًوتهظًبًؾغوخاتها ًَٔ٘غها ًنلىًحؿٍى
 
ًبؾالمُتًخُُٓٓتًْاصعة ًاهخلجيؿُا

 
ىنًنمىما ٍّ تًالؿىع ُّ ًوبنالم

 
ت الَبًَ٘غٍّ

ًفيًؤًَاوؿخانًوالهغاًّويحرهاًاإلادؿاثًاإلااّؾؿتًلىعيًهسبً مًً٘انخباعًمدؿتًالىُيًوججغبتًالجهاصًالهالمّي ًبلًٍو خضًشت.

ًالخُاعًالؿلُيًالؿىعيًوزبراجه.ً

ًؤشٙاًٛوظىصًؤلاؾالمًالؿُاسخّيًنبرًمجؼعةًخماةًوجضمغًوظؿغًالشًًى ًبخطُُتًّٗلِ عًويحرها،ًٖماًؾاهضًْامًالىكامًالؿىعيُّ

ً
 
ٗانًًسىعًخغبا ًالىكامًالهغاقيًالظيً ًفيًيؼوهًؤًَاوؿخان،ًوؾاهمًفيًنملُتًسهلبًالصخغاءًغض 

 
ُُتيًؾُاؾُا الاجداصًالؿَى

ًللهغاّ،ً ت ًالًاٍػ ُ٘ت ًالٓىاثًألامٍغ ًخاعبىا ًالظًً حن ًّ ًالجهاص ًبأالٍ ًبالخالنب ًْام ًٖما ً"الغاَضخي" ًالخمُجي ًهكام ًمو
 
ت غاٍع

ً ًَُما ًالخٙىمتًوؾاهم ًمو ًؤلاعهاب ًمٙاَدت ًمجاٛ ًفي ًألامجّيِ ًالخهاون ًلطُٓاث ًببغامه ًبزغ ت ُّ ًالىسبًؤلاؾالم ًبمالخٓت بهض

ًلهضاءًالؿلُُحنًلهً
 
ٗاَُا ً

 
ًالؿُاسخّيًللىكامًؾببا ضًشٙلًهظاًالؿلٕى ًفيًاإلاشغومًألاْلُميًإلًغان،ًْو ت  ُّ ُ٘تًواهسغؽًبُهال ألامٍغ

تًوالد ُّ ت.ومداعبخهًنضاًنًًؾبُهخهًاإلاظهب ُّ ًؿلؿ

ً ًًٓاعب ًما ىن ٍّ ًالؿىع ًْامىا04ًشٙل ض ًْو ًالؿىعٍت، ت ُّ ًالؿلُ ًللىسب
 
ًواػها

 
ًخػىعا ًاإلاىُى ًونٍغ ًالهغاّ ًمجاهضي ًمً %

ًمطهبً ًٖإبي ًؤؾماء ًوحشٙل ًوالهغاّ، ًؤًَاوؿخان ًفي ت ًّ ًللخُاعاثًالجهاص ًوصنمهم ًظهاصهم ًنبر ًوجإهُلهم باٖدؿابًزبراتهم

غيًوبن
ّ
ًؤخضًؤبغػًمىك ضًالؿىعي،ًالظيًٌهضُّ ًْو ًلهظهًالىسب.  ٛ ًزحرًمشا المّحيًجىكُمًالٓانضة،ًوؤبىًبطحرًالؿغؾىسخيًويحرها
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ًومىكغيً ي َّ ًُْاص ًؤبغػ ًؤخض ٗان ً ًالظي ًهللاًنؼام، ًنبض ًالشهحر ًالشُش ًلؿغح
 
ًواػهت

 
ًبؿاهت ت ٍّ ًالؿىع ت ُّ ًالؿلُ ًالىسب شٙلذ

اثًنملًالخىكُم،ً ُّ خُضًصاَوًنًًغغوعةًابخهاصًاإلاجاهضًًًالٓانضة،ًوالظيًازخلًِموًابًًالصنًوالكىاهغيًنلىًبؾتراجُج

ألاظاهبًنًًالخد٘مًباإلاطاثغًالؿُاؾُتًللبلضانًالتيًًداعبىنًَيها،ًوعؤيًؤنًمداعبتًالىكامًالطهُىويًًجبًؤنًجٙىَنًالهضًٍ

ٙاًوألاهكمتًالهغبُت. ًالغثِسخيًللٓانضةًالًؤمٍغ

خها،ًناصًنبضًاإلاىهمًمطؿُىًخلُمت،ً
ّ
ؿاهُاًبهضًاهُجاعًالشىعةًالؿىعٍتًوحؿل اإلالٓبًبإبيًبطحرًالؿغؾىسخي،ًمًًمىُاهًفيًبٍغ

تً ًخٖغ ي َّ ًؤخضًُْاص ًؤهه ًالُىم شام ًَو ًالؿىعٍت. ًالشىعة ًاإلاجاًٛالىكغيًوالضنىيًلضنم ًوؤزظًًيشـًفي ًالؿىعٍت ًألاعاضخي بلى

ًلظلًٚؾإ ًالشامًؤلاؾالمُت، ت ًخٖغ ًبؾاع ًالخًٔاللظًًًٌهمالنًفي ًاإلآغبحنًمًًلىاء ًؤبغػ ًوؤخض ًصعاؾتًالُجغًؤلاؾالمُت خاٛو

ت. تًللخٖغ ًًمًً٘ؤنًهلخظًمًًزاللهًؾبُهتًاإلاغظهُتًالىكٍغ
 
ا ُّ ًهمىطظ

 
ًؤؾغوخاجهًنلىًانخباعهًمشاال

اثًنضهانًنٓلتً ُّ اصًشهلتهاًفيًالشماهُي اثًْو ُّ ت،ًالتيًبضؤهاًمغوانًخضًضًفيًخماةًمؿلوًالؿخِى ُّ 43ًجبضوًججغبتًالؿلُهتًؤلاؾالم

ٗانًؤخضًاإلآُىصًًًَيهاًٖماً ٗانًؤخَضًمٓاجليهاًوؤنًؤزاهًنبضًالٓاصعً ًألبيًبطحرًالؿغؾىسخيًالظيًًٌلبًالكًًؤههً
 
ًملهمت

 
ججغبت

خِبتًالشهُضًنضهانًنٓلت،ًوجبضوً تًالؿلُهتًؤلاؾالمُتًٖو هاًنلىًخٖغ تًؤخغاعًالشامًوالتيًجدخىيًفيًضَُى ًلخٖغ
 
جبضوًملهمت

تًالبًًج ُّ تًوالًًغيًال٘الؾُُ٘اثًالؿلُ ًؤصبُاثًؤبيًبطحرًوالخٖغ ًفي
 
مًالجىػيًودمحمًبًًنبضًالىهابًخاغغة ُّ تًوابًًالٓ ُّ ُم

ًفيًالانتراًٍبإههًوهابيً
 
نلىًالغيمًمًًنضاثهًالشضًضًللىكامًالؿهىصي،ًوالًً٘خُيًبىضًِالىكام44ًًالشُشًؤبىًبطحرًعاصنا

ًابًًجُمُت،ًض ًبهضيً"شُشًؤلاؾالم" ضًنليها، ًًٍؼ ًبالىطحريًوبهما ت  ُّ س ًجاٍع ًضلت  ًالغيمًمًًيُابًؤّيِ ًالىكامًالٓغمؿيًنلى ُت

تًالُجغًؤلاؾالمُت. حن،ًهظاًوحشٙلًٖخِبتًابًًجُمُتًبخضيًؤٖبرًٖخاثبًخٖغ ُّ حنًبالٓغامؿتًؤلاؾمانُل حنًالىطحرًّ ًججموًالهلىٍّ

ًٌهّؼػهاًؤنًً ت  ُّ ًبؾالم ت  ُّ ؿدىضًؤبىًبطحرًنلىًمكلىم الىطحريًبشاعًألاؾضًاإلاؿاظضً"ًً"الٙلًٌؿ٘ذًًنىضمآًًطًِالؿايُت45ًًَو

ٗانًًفيًخحنً" ًلىً تًالهباصةً تًألاصًانًوالانخٓاص،ًوخٍغ ًِنًًخٍغ ًوالًجْى ًوالًملل  ؾدؿموًألاؾؿىاهتًالتيًجخٙلمًمًًيحرًٗلل 

ظلًًٚ٘ثرًمًًطٖغًالُٓمتًالخاضتًألععًالشامًالتيًجكهغهاًألاخاصًضًالىبٍى ت،ًالانخضاءًنلىًال٘ىاجـ،ًؤوًمهابضًالىزيُحن"ًٖو

ًمًًالشىعةًعؤيًؤبىًبطحرًؤنً ًمب٘غ  ذ  ضًآنًؤوانًشهاع46ًًومىظًْو تً"ًْضًاهخهىًمُهىلهًوصوعهًًوػماهه،ًْو
ّ
"ًشهاعً"ًاإلاىثًالًاإلاظل

ًً
 
غاؾُتًنلىًانخباعهاًضًُت ًللضًمْى

 
ًشضًضا بضيًنضاء  غ47ًً"ًالجهاصًوالًاإلاظلتً"ً"ًٍو "ًمًً٘اؾدشماعهاًوالاؾخُاصةًمنهاًفيًجمٍغ

ًوشّغً  ًباؾل  ًؤنً"حًُِبًوبهماًٛالهملًًّٗلِ
 
ًؾىاءً"ًول٘ىهًًغيًؤًػا تًوألازىانًاإلاؿلمحنًنلىًخّض  ُّ ظلًٚخالهًججاهًالهلماه ٖو

ًمؿإلتً ًاهتهاطًالىؾؿُتًججاه داٛو ًٍو ًالهطغًوغهُها" ًهظا ًفي ًؤؾبابًجُّغًّألامت ًبحنًاإلاؿلمحنً)ؤهم( ًالشىعيًَُما بمبضؤ

                                                      
43

ً"ًالتيًًيشغًنليهاًؤبىًبطحرًحهلُٓاجه.اإلاهاعغتًؤلاؾالمُتًللىكامًألاؾضيعاظوًضُدتً"ًً 
44

ًاظوً"ًًعًً  ابيٌّ وًؤبيًبطحرًالغؾمي.ً!ًؤبىًبطحرًالؿغؾىسخي.ًوهمًؤهاًوه  ً"ًًنلىًمْى
45

ًرًحهلُٓاجه."ًالتيًًيشغًنليهاًؤبىًبطحؤلاؾالمُتًللىكامًألاؾضياإلاهاعغتًعاظوًضُدتً"ًً 
46

ًرًحهلُٓاجه."ًالتيًًيشغًنليهاًؤبىًبطحاإلاهاعغتًؤلاؾالمُتًللىكامًألاؾضيعاظوًضُدتً"ًً 
47

ً"ًالتيًًيشغًنليهاًؤبىًبطحرًحهلُٓاجه.اإلاهاعغتًؤلاؾالمُتًللىكامًألاؾضيعاظوًضُدتً"ًً 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=489460794429281&set=a.188139241228106.42806.187950447913652&type=1
http://www.kavkazcenter.com/arab/content/2013/09/10/9095.shtml
https://www.facebook.com/moaradaislamiya/posts/228769960498367
https://www.facebook.com/moaradaislamiya/posts/235315989843764
https://www.facebook.com/moaradaislamiya/posts/257727860935910
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ًلل ًالىطغة ؼًظبهت ًَع ًنلى ًَحرصُّ ًالخضزلًالخاعجي ًبالٓٛى ًمًلل48ًًخضزلًالخاعجي ًشغه ٗاَغ  ً ًنلى ًبٙاَغ  "َمؿإلتًالاؾخهاهت

ومباشغ،ًالًًمًً٘صَههًبالًمًًزالًٛهظاًالىىمًمًًاإلاؿانضةًؤوًالخهاونًجدذًنىطغًؤلاٖغاه،ًوالػغوعاثًمؿإلتًمشغونت،ً

ٗاةًألاؾلىبًالجهاصيًفيًؤًَاوؿخانًؤوًالهًغ غيًؤههً"الًًيبغيًمدا اِثًوالٙلماثًْابلتًللىكغًوالبدض"ًٍو ُّ اًّ..ًواؾخسضامًألاصب

ًؾىعٍاً ًبِىما ًالهالم، ًوخلُائهمًمًًصٛو ًوالًغبُت، ت ُّ ٘ ظلًٚالهغاًّمدخلخانًمًًْبلًالٓىاثًألامٍغ ًَإًَاوؿخانًٖو هُؿها،

ًالًًلؼمً م 
َ
ًمًًْبلًْغامؿتًالىكامًالىطحريًألاؾضيًالُاشخي،ًوخلُائهمًمًًعواَؼًمجىؽًبًغان،ًوخؼبًالالث،ًومًًز

ٌ
مدخلت

غيً
ّ
ًبِىهًوبحنًمىك ًخام   ٛ ٓاًٛفيًؾىعٍاًؤوًاله٘ـ"ًوجإحيًهظهًاإلآاعباثًفيًؾُاًّسجا ًُ ٓاًٛفيًؤًَاوؿخانًؤوًالهغاًّؤنً ًُ ٗلًماً

ظلًًٚغيًؤنً تًٖو هؿىًبالًللخلُُتًؤوًالخاٖم49ًًوبُاهاثًظبهتًالىطغةًالتيًالًًًترصصًفيًوضًِنملُاتهاًًباالهخداٍع
ُ
"ًاإلاباٌهتًالًح

ًالهامًالظيًجغجػُ ًجم  ًزاضتًومُٓضةًَُما ًؾانتها ..ً ًزاضت
ٌ
ت ُّ ًاؾخصىاث

ٌ
ًبماعة ًالجماناثًَهظه ًؤمغاء ًؤما ًنليها،

 
هًألامتًخاٖما

ًيحره!"ً ًولِـًألخض  ًللمؿلمحن، ًالهام ًالخاٖم ًؤو ًللخلُُت ًهي ًالهاّمت ًَاإلماعة ًالخهاْضًنلُه ًجم ًما ًباهتهاء ًجيخهي الخهاْضًنلُه

تًألامشلًهي ُّ ًؤنًؤلاؾتراجُج ضًنلى ٖا ًؤبىًًٍو كهغ ًٍو ًالهطابت. ًاإلاجاهضونًخاغىتهمًالشهبُتًالًظهاص ظهاصًألامتًخُضًًغاعي

ضًنلىًغغوعةًهؼمًالؿابوًالىؾجّيًللجبهتًوالخإُٖض50ًًبطحرًفيًحهلُٓاجهًنلىًمُشاًّالجبهتًؤلاؾالمُتً نلىًًمحنًالجبهتًخُضًًٖا

ًالغظلًنًًاإلا ضنىًبلىًالخإُٖضًنلىًازخالًٍخّٓى تًؤلاؾالمًٍو ُّ ًناصلت.ًنلىًؤمم ت  ُّ ًبؾالم ذًبةْامتًصولت  ًغؤةًوبلىًغغوعةًالخطٍغ

ً

 النشاط ألاهلي واملدني
ً

ً"هلًؤجاٖمًخضًضًال٘خاثب"ً فيًبُانهاًالخإؾِسخّيِ
بؾٓاِؽًهظِهًالهطابِتًً،ًجظٖغًٖخاثبًؤخغاعًالشامًؤنًهضَهاًٌشخملًنلىً"51

زِظًبإً
َ
ِتًوًألا م 

ُ
ٗاِنها،ًوحؿعىًلِغَهِتًألا ِؼًؤع ًاإلاجغمِتًوًجٍٓى  ٛ ًناص ًبؾالمّي  م 

ْ
ِةًالخحِرًوًالهمِلًنلىًبعؾاِءًهكاِمًُخ٘ ضْيًؤبىاِئهاًلجاص 

ًالبهِضً ًمًًمماعؾاِثًهكاِم ًُنٓىص  ًبهَض
َ
ًفيًؾىعٍت ًؤهِلىا ًواَْو ًبهحِنًالانخباِع

ُ
ًجإزظ ت  ُّ ًبؾتراجُج ًوًبغئٍت  ًبىؾاثَلًمشغونت  ًعاشض 

ًال ًلضي ُ٘حِر ًالخ  ًَمىَهج ٍِ ًلخغ ئوبِت
ًالض  ًنًًومداوالِجِه ًالخؿابًوابخهاصه ًهظا ًمضيًمغوهت خطح ًٍو ،"ً .ً ًشهِبىا ًؤبىاِء ًمً ِت هام 

ً ًبؾالمّي  ًوبهماًنًً"خ٘م  ًمىنىصة  ت 
ُّ ًبؾالم ًال٘المًنًًزالَت  اإلاُغصاثًالتيًْضًحؿخُؼًبهؼًالخؿاؾُاثًاإلاجخمهُت،ًَالًًخمُّ

ًجضًع هتًوبهماًنًًههج  ًَىعّيًألخٙامًالشَغ ًمًًمداوالثًعاشض"،ًوالًًخمًال٘المًنًًجىُُظ  ًًغاعيًواْوًالؿىعٍحنًبهضًنٓىص  جّي 

وًؤلاؾالمُت. ًالىكامًألاؾضيًمداعبتًاإلاشاَع

                                                      
48

ً"ًالتيًًيشغًنليهاًؤبىًبطحرًحهلُٓاجه.ُتًللىكامًألاؾضياإلاهاعغتًؤلاؾالمضُدتً"ًعاظوًً 
49

ً"ًالتيًًيشغًنليهاًؤبىًبطحرًحهلُٓاجه.اإلاهاعغتًؤلاؾالمُتًللىكامًألاؾضيضُدتً"ًعاظوًً 
50

ً"ًالتيًًيشغًنليهاًؤبىًبطحرًحهلُٓاجه.اإلاهاعغتًؤلاؾالمُتًللىكامًألاؾضيعاظوًضُدتً"ًً 
51

تًؤخغاعًالشام.هلًؤجاٖمًخضًضًال٘خاثب؟ً  وًالغؾميًلخٖغ ً،ًاإلاْى

https://www.facebook.com/moaradaislamiya/posts/311812605527435
https://www.facebook.com/moaradaislamiya/posts/461631617212199
https://www.facebook.com/moaradaislamiya/posts/477247988983895https:/www.facebook.com/moaradaislamiya/posts/461631617212199
http://www.ahraralsham.com/Archive/?page=pages&id=3


 مركز دراسات الجمهىرية الديمىقراطية    نمىذجا   اإلسالميّة الشام أحرار حركة سىريا، في الصاعدة الريفيّة السلفيّة

 

15 

ًلىاْوً ًمهالجتها ٓت ًؾٍغ ًفي ما ُّ ًوالؾ ًالشام، ًؤخغاع ت ًخٖغ ًووشاؾاث اث ُّ ًَهال ًمجمل ًنلى ًاإلاغن ًالخضعجّي ًالىهج ًهظا ىؿبٔ ٍو

ً ًَهلى ِّ والعسكرّيِّ والقضائّي اإلاجخمهاثًألاهلُت، ًاإلاغوهتًًالصعيد ألامنّي ًْاثمخحنًنلى ًوؾمهت  ت  ًهٍى ًبىاء ًبلى ت ًالخٖغ حؿعى

ً تًبخضيًؤهّمِ تًوالخؼبُت،ًوحشٙلًالخٖغ تًوالهشاثٍغ ُّ ًنًًاإلادؿىبُاثًألاهل
 
هتًؤلاؾالمُتًبهُضا وخغمتًالضمًوالاخخٙامًبلىًالشَغ

ًْاثمتًنلىًال
 
ت ُّ ًْػاث

 
ت ُّ ًؤنًجغسخيًمغظه تًوالتيًجداٛو ُّ تًفيًاإلاىاؾًٔاإلادّغعة،ًمهىضسخيًماًٌؿّمىًبالهُئتًالشغن ُّ هتًؤلاؾالم شَغ

تً تًوالهؿٍ٘غ تًوالهشاثٍغ اثًالجهٍى ُّ تًباإلادؿىب ُّ هتًؤلاؾالم ًازخالؽًالشَغ ًؤولىًجسللها
 
ضًشهضثًالهُئاثًالشغنُتًمغخلت ْو

ًنل ًواْخطاعها ًاإلادؿىبُاث ًجلٚ ًمً ًجسلُظًالهُئت ًفي ًالضوُع ًالىاػهت ًالؿلُُت ًال٘خاثب ًوباقي ًالشام ًؤخغاع ت ًلخٖغ ٗان ىًو

ً"
 
ًمخهالُا

 
ًؤزالُْا

 
ًًإلآىلتًالضولتًبىضُهاً"ظىهغا

 
ًمىؿُٓا

 
هت"ًلدشٙلًفيًطهًًمىاؾًًاإلاىاؾًٔاإلادّغعةًججؿُضا "خاٖمُتًالشَغ

52ً!ً

تًبلىًغبـًنىاضغهاًومداؾبتهمً ت53ًٖماًحؿعىًالخٖغ ٗاَتًالجزناثًالؿلؿٍى ٖما54ًًوغبـًهؼنتًاؾخهغاعًالؿالحًألَغاصهاًو

ً.55ًًجٓللًمًًوشغًالخىاظؼًالخابهتًلهاً

ًمًًالجمهُاثًوعلى الصعيد إلاغاثي وإلاداري والتنموي  ًٖبحر  ًَهاٛ،ًخُضًْامذًبدشُ٘لًنضص  ًوجىمىيٌّ تًم٘خٌبًبياسيٌّ ،ًللخٖغ

ًالهضًضًمًًألًا ًوماّؾؿاجُت.ًٖماًؾاهمذًفيًخّلِ ًمىكمت  ٓت  تًالتيًحهملًنلىًجىػَوًالخطظًؤلايازُتًبؿٍغ ػماثًالًظاثُتًالخحًر

ًمًًألاَغانً نبرًجإهُلًنضص 
ًؤػماثًاإلاىاعصًاإلااثُت56ًً ًوخّلِ ٖما57ًًوجإمحنًالؿدحنًلبهؼًاإلاىاؾًٔاإلادغومتًمىهًوجإهُلًالؿّغ

ً ًواؾهت  ضًْامذًبضَوًالغاوجبًلٓؿاناث  حهملًنلىًمداعبتًاخخٙاعًاإلادغوْاثًنبرًجىكُمًصزىلهاًمًًمهابغهاًالخضوصًتًبلًْو

تً تًاؾخٓؿاَبًالهضًضًم58ًًبهضًبًٓاًٍالىكامًلغواجبهمًمًًمىقُيًالْغ ًلؿمهتهاًاإلامحزةًفيًهظاًاإلاجاًٛاؾخؿانذًالخٖغ
 
.ًوهكغا

غهً تًمهملًجامُٙىًبهضًجدٍغ تًالضولُتًًوجإصًتًصوعًْىاةًجىػَوًهظهًاإلاىذًؤلايازُت.ًٖماًْامذًبالخىػَوًاإلاجاويًألصٍو ُّ الجهىصًؤلاياز

ُتًاإلاداضًغ ً.59ةًنلىًؤهاليًالًىؾتًالشْغ

ًالؿُؿغةً غًمىاْوًظضًضةًجداٛو ،ًَهىضًجدٍغ
 
ا ًجىمٍى

 
ًالخٓلُضيًوبهماًحهملًنلىًبٖؿابهًبهضا تًبالجهضًؤلاياسّيِ والًج٘خُيًالخٖغ

ًفيًهظهًاإلاىاعصًبماًٌؿاهمًفيًمٙاَدتًالبؿالتًوالُٓغًوػٍاصةًخكىتهاًفيً ت  ُّ ًمجخمه نلىًاإلاغأًَالهامتًوجإهُلهاًلخُهُلًؾاْاث 

                                                      
52

ًجدضًضًمُهىمًالضولت.ًً  ًمٓىلتًهُجُلُتًجداٛو
53

ًوالتيًحهغغذًلخجاوػًلُكيًمًًؤخضًاً  وًَِؿبٕى ىتًؤعخُمًنلىًمْى تًم٘ى٘مًمغاظهتًضُدتًالىاشؿتًوؤلانالمُتًفيًمههضًالؿلمًوالخغبًالضوليًٍػ وجمذًًلهىاضغًنلىًخاظؼًجابوًللخٖغ

ًمداؾبخه.
54

تًبُانًً  ت9ًًبُانًهامًًٓخضخيًَطلًمجمىنتًْامذًبخجاوػاثًمؿِئتً"ؤضضعثًالخٖغ تًفيًمضًىتًً"ًالْغ ًًغضًالخٖغ ؤنلىذًَُهًَطلًمجمىنتًمًًمٓاجليهاًبؿببًانخضائهمًنلىًمخكاهٍغ

ت. ًالْغ
55

تر٘خاثبًؤبىًؾلختًنلىًًُازغًالٓاثضًالهؿ٘غيًلل  ت.21ًؤنًنضصًخىاظؼًؤخغاعًالشامًالًًخجاوػًالهشغةًفيًؤٖثرًمًًًخؿابهًنلىًجٍى ٍغ ًمضًىتًْو
56

تًؤخغاعًالشامًعاظوً"ً  غًنًًوغوًألاًَغً-خٖغ تجٍٓغ وًًىجُىب.ًانًفيًمضًىتًالْغ ً"ًنلىًمْى

 
57
تًؤخغاعًالشامًعاظوً"ًً غًمشغومًضخًاإلاُاهًفيًاإلاىاؾًٔالشمالُتً-خٖغ وًًىجُىب."    جٍٓغ ً    نلىًمْى
58

ت،ًوبصاعةًاإلاضًىتًاإلادغعة،ًوالشىعاثًالالخٓت!الًغًعاظوً"ً  ً"،ًدمحمًالهؿاع،ًمجمىنتًالجمهىعٍت.ْت9ًنًًواْوًال٘خاثبًالهؿٍ٘غ
59

ًِصمشًٔعاظوً"ً  تًمهملًجامُٙىًاإلادغعًبٍغ ت.ًظىضًاإلاالخم9ًًبُانًبسطىصًؤصٍو وًالخٖغ ً"ًنلىًمْى

http://www.ahraralsham.com/?p=2169
https://twitter.com/talhaabu11
http://www.youtube.com/watch?v=lZQTq5GMKzk
http://www.youtube.com/watch?v=6YSRXZxI-b0
http://www.therepublicgs.net/2013/08/30/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
http://www.ahraralsham.com/?p=3613
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وًالجِشًؤلال٘تروويًالؿىعيًاإلاجخموًألاهليً شحرًْضعةًم٘خبهاًؤلانالميًوالهىضسخيًنلىًْغضىتًمْى بلىًهجاخهاًفي60ًًللمىؿٓتًَو

تًوالهلمُت. ُّ ًمًًالؿاْاثًالشباب ت  ُّ  اؾخٓؿابًشغاثَذًهىن

اصةًم، على الصعيد الثقافي والعقائدي ًًٓخطغًنلىًٍػ ًمغن  تًنلىًجإهُلًاإلاضاعؽًوحهضًلًمىاهجهاًبشٙل  ؿاختًحهملًالخٖغ

تً ُّ اثًالضًي ُّ ًالجمه ًبوشاء ًحهملًنلى ًٖما اثًاإلاىاهج. ًمدخٍى ًالبهشُتًصونًاإلاؿاؽًبباقي ًاإلاىاص تًوبػالت ًالضًيُتًوالضنٍى اإلاىاص

تً تًفيًَػاءًالجامو61ًًالتربٍى تًوال٘غاؾاثًالضًيُت،ًوحؿعىًبلىًاإلاشاٖع اثًالضنٍى اثًجدُُلًالٓغآنًوجٓىمًبيشغًاإلاؿٍى ُّ ٖجمه

ًالهُمىتً ًمًًصونًمداولت ًاؾدبضاًٛشُىرًالجىاموًويحرها ًنبر ًالخٓلُضًت ًاإلاغظهُاثًالضًيُت ًؤوًالاضؿضامًمو ًالجىامو نلى

ًمًًالشهاعاثًفيً ًجمىوًوغوًشهاعاثًال٘خاثبًؤوًيحرها ًٖضانشًوالىطغةًٖما
 
ًالُطاثلًألاٖثرًجؿّغَا ًلها ٗاثًالتيًجلجإ الخغ

ً
 
ًباجا

 
 .62َػاءًالجاموًمىها

 الانتهاكات الحقوقية
ً

ًللهُئاثًالشغنُتًالتيًجٓىمًبخإؾِؿهاًؤوًٌشٙلً ًوخُضة  ت  ُّ تًوانخماصهاًٖمغظه ُّ هتًؤلاؾالم تًؤخغاعًالشامًللشَغ اخخٙامًخٖغ

ً تًؾغنانًماًجستٛز ًٔهظهًالخٖغ هتًَو تًؤخغاعًالشام،ًَالشَغ ٗاثًالتيًجٓىمًبهاًخٖغ ًمًًمطاصعًالاهتها
 
تًَيهاًمطضعا اإلاشاٖع

ًنماصهً الجلضًوالٓؿوًوالجضمًويحرهاًمًًؤلاظغاءاثًالشغنُتًالتيًلمًًخمًً٘الُ٘غًؤلاؾالميًنىضًالخىُُظًبلىًْاهىنًنٓىباث 

ًبالؿىء"ًًجبًمهاْبتهاً
 
ًؤماعة

 
تًبضًلتًجغيًؤلاوؿانً"هُؿا ًنطغٍّ ت  ُّ ًشغن  ٌ ًوبلىعةًضُ

 
ًنلىًَىاتهاًصًيُا ًخُّٓٓي  مًًجٓضًمًبغهان 

ًنًًمهاْبتهاًبةًظائها.
 
ًبخإهُلهاًنىغا

شهحرةًفيًؾغاْب،ًالتيًجٓضخيًبجلضًشخطحنًلُٓامًؤخضهماًبتزوٍجًابيخهًألاعملتًلآلزغًصونًمغاناةًَترةًوجإحيًخاصزتًالجلضًال

تً ًبها،ًوالتيًْامذًاللجىتًألامىُتًالخابهتًللهُئتًالشغنُتًالتيًؤّؾؿتهاًظبهتًالىطغةًوخٖغ الهّضةًالشغنُتًالتيًًجبًؤنًجمغ 

تًف تًؤخغاعًالشامًبدىُُظها،ًلخىّضَحًاعجبإًالخٖغ ًِهٍى ،ًٌهلًًٍػ
 
تًبُاها ذًالظيًؤضضعثًَُهًالخٖغ يًهظاًاإلاجاٛ،ًَُيًالْى

تًؤخغاعًالشامًجغيًفيً ًوؤنًخٖغ
ٌ
حنًالظيًضغحًنلىًشاشتًجلُاػًألاوعٍيذًؤنًالخاصزتًصخُدت ُّ واصناءاثًؤخضًوشؿائهاًؤلانالم

ًلشب٘تًبيًبيًسخيً ًمُضاويٌّ ٌٔ هت،ًؤزبذًًجدُٓ ًمًًؤشٙاًٛجؿبًُٔالشَغ
 
صختًالخاصزتًوبشغاًٍؤخغاعًالشامًنلى63ًًالخاصزتًش٘ال

                                                      
60

ً"ًصخُُتًالخُاةًاللىضهُت.ًالىكامي«ًل٘تروويالجِشًؤلا»مىْوً«ًجضمغ»اإلاهاعغتً«ًؤخغاعًالشام»عاظوً"ًً 
61

تًؤخغاعًالشامًؤلاؾالمُتً-لبًؤلانضاصًؤلاًماويًوالخهلُميًلؤلؾُاًٛفيًخعاظوً"ًً  وًًىجُىب.ًًخٖغ ً"ًنلىًمْى
62

وًالشهاعاثًفيًاإلاؿاظضعاظوً"ًً  ًَع تًبُانًهامًمًًالهئُتًالشغنُتًخٛى وًالغؾميًللخٖغ ً"ًنلىًاإلاْى
63

وًشب٘تًًزاعطًخطىنًألاؾض9ًمداٖمًشغنُتًوسخبًضغامًبحنًاإلاهاعغحنعاظوً"ًً  ًالهغبي.BBCً"،ًمْى

http://www.alhayat.com/OpinionsDetails/524360
http://www.youtube.com/watch?v=E_8bwrGG6Og
http://www.ahraralsham.com/Archive/index.php?page=articles&op=view_articles&id=167
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/07/130701_syria_sharia_courts.shtml
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ٗاثً بضوًؤنًهظاًالسجاًٛالًً٘دؿبًسخىهخهًبالًفيًؤلانالمًَٓضًؤضخذًهظهًالاهتها ظثًخ٘مًالجلض،ًٍو ُّ تًالتيًه ُّ اللجىتًألامى

ًمًًؤشٙاًٛالٓاهىنًالظيًًد٘مًاإلاىاؾًٔاإلادغعة.
 
ًش٘ال

ٗاث،ًاإلاشغونتًوالشغنُتًبىكغًؤخغا ًواػهت،ًبلًوجدبّجىًزالًٍهظاًالشٙلًمًًالاهتها ٗاث  عًالشام،ًالًًمًً٘ؤنًهالخلًوظىصًاهتها

ًالغظلًونليهاًواظباجهًوالهالْتًبُنهماًجٙاملُت"ً
َّ
ًنلىًيحرهاًمًًالٓىيًالؿلُُتًَهيًحهخبرًؤنً"للمغؤةًخٓى

 
ًمخّٓضمت ؾغوخاث 

64ً

ًُّ ًؾىاءًفيًالخهاملًموًاإلاجخمهاثًألاهل
 
تًؤٖثرًَطاثلًاإلاهاعغتًاهػباؾا ًٔماًوًجبضوًالخٖغ تًؤوًفيًالخهاملًموًؤؾغيًالخغبًَو

ضهًالهضًضًمًًالىاشؿحنً ًنبر65ًًًٖا ًنلجّي  ابتًواإلاداؾبتًألَغاصهاًبشٙل  ًمًًجُهُلًمبضؤًالْغ ًمهٓىلت  تًبضعظت  ،ًبلًوجمخاػًالخٖغ

ًنلىً ًانخضائهم ًبؿبب ًمجمىناتها ًبخضي ًبُطل ت ًالخٖغ ًْامذ ًَٓض ًوالهٓاب، ًالخجاوػاث ًجىضح ًالتي ًالبُاهاث بضضاع

ًًم ت،ًخُضًْامىاًبةؾالًّالغضاصًالحيًوصنـًؤخضًاإلاخكاهٍغ تًفيًالْغ ًالخٖغ ًًغض  ًجىّضح66ًًخكاهٍغ ٖماًْامذًبةضضاعًبُان 

ًِبصلبً تًاإلاضمىمتًفيًٍع تًبؿببًُْامهمًباالشدبإًمو67ًًَُهًبغاءتهاًمًًًمجؼعةًٍْغ ًؤزغيًمًًالخٖغ امذًبُطلًمجمىنت  ْو

ًظهىًٍّ تًفيًواصيًبغصيًنىاضغًجابهحنًلُطاثَلًؤزغيًألؾباب  ُّ ًوشخط ت 
68ًً.ً

ً
 
ًؤلاؾالمُتًالىخُضةًالتيًؤضضعثًحهلُٓا

َ
ت تًؤخغاعًالشامًالخٖغ ٗاهذًخٖغ ضً غًمىكمتًهُىمًًعاًدـًووحش69ًًهظاًْو نلىًجٍٓغ

تً تًفيًمهٖغ حنًًىدضعونًمًًالؿاثُتًالهلٍى ُّ ًبةنضامًمضه ًباإلغاَتًلُطاثلًؤزغيًبالطمذًنلىًُْامًنىاضغها الظيًًتهمها

ًفيًخحنًجطضعًباقيًالبُاهاثًصونًطٖغًالؿاخل،ً ًالبُان، ًالًًمًً٘ؤنًوًُلًصاللتًُْامًاإلا٘خبًالؿُاسخيًبةضضاعًهظا ول٘ىىا

ًفيً ض ًوجٖا ًالضولُت ت ُّ ًالخْٓى ًاإلااّؾؿاث ًمو ًظُضة  ًنالْاث  ًنلى ًالخُاف ،
 
ًنمىما ت، ًالخٖغ ًوجداٛو ًؤضضعها. ًالظي اإلا٘خب

ًؤلاوؿانًبماًًخىأًَم هتًؤلاؾالمُت.مىازُٓهاًؤنهاًؾخدترمًخّٓى  وًمباصتًالشَغ

 

 

 

                                                      
64

تًؤخغاعًالشامًالغؾمي.ًالجبهتًؤلاؾالمُتمُشاًّعاظوًً  وًخٖغ ًنلىًمْى
65

تًوسجىنهاًمآًًاعبًالهشغةًؤشً  ؼ،ًالظيًؤْامًفيًالْغ ٗالصخُيًوالىاشـًدمحمًنبضًالهٍؼ يهاً،ً تًَو ىاًمٓابلتًموًهاشـًمًًمضًىتًؤظغيًالباخضًمٓابالثًموًهاشؿحنًمًًالْغ هغًٖماًؤظٍغ

تًجدُلًنًًطٖغًاؾمهًألؾبابًؤمىُت،ًْو تًالْغ تًلبهؼًالخجاوػاثًول٘نهاًلمًج٘دؿب،ًبدؿبهم،ًالدجمًالظيًًدىلهاًبلىًؾُاؾاثًولمًجدلًبمطاصْتًػنماءًالخٖغ ضًؤٖضواًاعجٙابًالخٖغ

ًاإلاُضاهُحن.
66

ت9ًًبُانًهامًًٓخضخيًَطلًمجمىنتًْامذًبخجاوػاثًمؿِئتًعاظوً"  وًالْغ ت.ً"ًنلىًمْى ًًالخٖغ
67

تًاإلاضمىمتًعاظوً"ً  ًؤخضارًٍْغ ًِبصلب9ًًبُانًجىغُحيًخٛى ت.ًٍع وًالخٖغ ً"ًنلىًمْى
68

ًِصمشًٔعاظوً"ً  اثًْػُتًصًغًْاهىنًـًواصيًبغصيًفيًٍع ت.ًنلىً"ًبُان9ًًمجٍغ وًالخٖغ ًمْى
69

ًاتهاماثًًعاظوً"ً  تًالؿاخل”ًهُىمانًعاًدـًووحش“بُانًاإلا٘خبًالؿُاسخي9ًًخٛى ت.ومهٖغ وًالخٖغ ً"ًنلىًمْى

http://ahraralsham.com/Archive/?page=articles&cat=2
http://www.ahraralsham.com/?p=2169
http://www.ahraralsham.com/?p=3399
http://www.ahraralsham.com/?p=3092
http://www.ahraralsham.com/?p=3165
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 خالصة
ً

ًالًاثمً ًواإلاجخمعي ًالؿُاسخي ًومشغونها ت ًالشهبىٍّ ت ُّ ًؤلاؾالم تها ًالضئوبًوهٍى ًالهؿ٘غي ًووشاؾها ت ًالُ٘غٍّ ًمغظهُاتها بهؼالت

ًإلاىغىمًحؿمُتها،ًَلمًٌهضًمًًاإلامًً٘ازت ًظاّصة  ت 
ًّ ًهٓض ىاتها،ًوججبرهاًنلىًبظغاءًمغاظهت  ٍغ تًْو زالهاًبمؿمىًجغب٘ىاًهظهًالخٖغ

تًواشخمالهاًنلىًظىحنً ُّ ًلهاًفيًمجخمهاثًالٍغًِألاهل ًوبًجاصًمىؾئًْضم  تًالجهاصًت،ًبهضًاهخٓالهاًمًًالؿابوًالىسبىّيِ
ُّ الؿلُ

ًحهبحرًؤبيًنبضًهللاًالخمىي،ًٖماً ً"مجاهضة"،ًنلىًخّضِ ت  ُّ ًبؾالم ٗاث  ًبلىًخغ ت 
ًّ ًظهاص ٗاث  ًمخٙاملًًدّىلهاًمًًخغ ًمجخمعّي  مشغوم 

ًؤنًاه ًخُضًجم  ُت، ًالخٖغ ًالؿلُُت ًبمؿّمى ًبازتزالها ًلىا ًلمًٌهضًٌؿمذ ًواػن  ًمجخمعّي  ًخامل  ًبلى ًوعٗىنها ًاإلاجخمو ًنلى ُخاخها

تًؤخغاعًالشامًؤخضًؤهّمًمُغػاثً ًؤزغي.ًجبضوًخٖغ بصماطًالجهاصًباليشاؽًالؿُاسخّيًوؤلانالميًبلًوامخضاصًوشاؾاتهاًبلىًمجاالث 

ً ًمًًالضًىامُاثًالغاَهت،ًوالتيًجخمشلًفيًنؿ٘غةًالطغامًالؿىعيًوصنمًالٓىيًؤلاْلُمُتًالٍغًِالؿجّيًفيًؾُاًّجىلُُت  مهٓضة 

ًالخدّغعً ًلٓىي ًالىؾىُت ًالضولت ًمشغوم مت ًوهٍؼ ت ُّ ًالهلماه غاؾُت ًالضًمْى ًالخُاعاث ًصنم ًنً ًالًغب ي
ّ
ًوجسل ًؤلاؾالمُت للٓىي

لضوعًالغوحيًللضًًًفيًَتراثًألاػماثًوالخغوب،ًوعجؼًخغإًالهغبي،ًوجدّىلهاًبلىًصولتًالدؿلـًوالٓهغًوالاؾدبضاصًواشخًاًٛا

ًواشخًاًٛالضًىامُتًالىُؿاهُتًللشىعةًالؿىعٍتًٖشىعةً ًخضًض  ًبؾالمّي  ًوبلىعةًَ٘غ  النهػتًالهغبُتًنًًالُٓامًباإلضالحًالضًجّيِ

ًللخىاػنًوالض70ًؤلاوؿانًاإلآهىعً ًألاظضاص ًبماضخي ًوالهىًِوالخًّجي ت ُّ ًالؿلُ ًبلى ًالٓهغًالظيًًلجإ ًوغهُت ًغض  َامًنًًهُؿه

ًاإلاُغوغتًنلُهًمًًْبلًالخاٖمًاإلادؿلـ.

ًالخهبحراثً ًالطغامًوضهىص ًبهضًنؿ٘غة ًول٘نهمًالُىم، ت، ًنالمًؾااًٛالخٍغ ىنًبلى ٍّ ًصزلًالؿىع ًالؿىعٍت، موًاهضالمًالشىعة

ُُت،ًًجضونًؤهُؿهمًنالٓحنًفيًؾااًٛالضولتً تًوؤْغانهاًًشحرًحؿ71ًالٍغ ًؾبُهتًالُ٘انً،ًَطهىصًهظهًالخٖغ ُـّ ًجم
 
ت ُّ ًخُٓٓ ائالث 

وًالؿلُهُت.ًبلًبنًضهىصهاًفيًؾُاًّالغبُوًالهغبيًوماًخملهًمًً متًاإلاشغومًاإلاضًجّيًوػًٍِاإلاشاَع الىؾجيًالؿىعيًوجىضحًهٍؼ

ًإلاُاهُمًالهل ت  ًظظعٍّ تًوهسبهًالشٓاَُتًًُخذًالبابًنلىًمغاظهاث  ُّ تًومجخمهاجهًالؿُاؾ ُّ اثًالؿلُه ُّ ًللهٓل غًاػصعاء  ماهُتًوالخىٍى

تًنليهاًؤلاخاؾتًبمجملًهظاًالىاْوًاإلاهٓض. ُّ ًجٓضم
 
ت ُّ ًجُانل

 
خؿلبًمٓاعبت ًوالضولتًوالىؾًًٍو

ًباالؾئلتً ًمضخي ًؤهه ًالجزناثًنلى ًهظه ًضهىص ًبلى ًهكغها ًبن ًْضم  ًمىؾئ ًًجَض ًؤن ًللخُاٛئ ًًمً٘ ًالباجـ، ًالىاْو وغمًًهظا

ـًؤلاؾالمًالؿُاسخيًوجىؾىهً ِّ تًؤلاؾالمُت72ًًالخُُٓٓتًبلىًنهاًاتهاًوشٌٙلًمًًؤشٙاًٛحؿ ُّ وؤنًاهخٓاًٛالشىعة73ًًواهدالًٛاإلاغظه

ًنلىًًالؿىعٍتًمًًمغخلتًالهؿ٘غةًبلىًمغخلت
 
ًْاصعة

 
ًؾُاؾُت

 
ت ُّ ًصًىام ًاإلاضًيُتًًمًً٘ؤنًٌشَٙل ًلىسبها بناصِةًؤلانماعًوبَغاػها
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ًؼًالشٓافيًالهغبي.عاظوًٖخابً"الخسلًِالاظخماعي،ًصعاؾتًفيًؾُ٘ىلىظُتًؤلاوؿانًاإلآهىع"،ًالضٖخىعًمطؿُىًحجاػي،ًاإلاٖغً 
71

ؼًالشٓافيًالهغبي.ً  ت،ًمُهىمًالضولت(ًالتيًؤضضعهاًاإلاُ٘غًاإلاًغبيًنبضًهللاًالهغوي،ًاإلاٖغ ًعاظوًؾلؿلتًاإلاُاهُمً)مُهىمًالخٍغ
72

ًلخُاةًاللىضهُت."ًؾامغًَغهجُت،ًصخُُتًاجىؾحنًهٓضًؤلاؾالمًالؿُاسخيًوحؿُِؿهعاظوً"ًً 
73

ً    ،ًصخُُتًالاجداصًؤلاماعاجُت.ؤباهًولضًالؿُض"ًً"الؿلُُتًالؿُاؾُت"ًونلمىتًالخٓلًالؿُاسخيعاظوً"ًً 

http://www.alhayat.com/Details/486063
https://www.facebook.com/SeyidBah/posts/602788659750088
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تًومشغونهاًالؿُاسخيًبنًجم٘ىذًهظهًالىسبًاإلاضًيُتًمًًبظغاءً ٗاثًوبظباعهاًنلىًتهظًبًمغظهُاتهاًالُ٘غٍّ مؿاءلتًهظهًالخغ

ًبماًًم٘نهاًمًًاإلاؿاهمتًفيًجلٚ ًونمُٓت  ًشاملت  ت  ًَ٘غٍّ  اإلاغخلتًوغبـًبًٓانها.ًمغاظهاث 


