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 في سوريا وإلاسالم الحربّي  في إلاسالم السياس ّيِّ 

يهذؾ هزا الحدليم إلى إللاء الموء على بعن الديوه التي ثيسج اليوم 

وس الحاسيخية، واكع أظلمة السوسة العوسية ويععى إلى اظحلفاء الجز

ِّ.لهزه الديوهألامىية والسلاؿية، 

ثدليل ووكاةع هشى أنها كةلها وما َيْجعش بحن مشخلة السوسة العوسية 

ِّ  ٌ  لهزا الةدص اللابم واإلاىىلم مً ظؤا
ً
 ودعما

ً
ِّ ظحيون ظىذا طذيذ:  كذيم 

". !! -ة؟ أم رلاؿي ِّ ة" هل اإلاؽيلة ؤلاظالمية ظياظي ِّ
ً
ِّظوسيا معشخا

ِّد ِّومحعالالالذ ِّ ؤلاظالالالالم واخالالالذ ِّ
 
مالالالً الىحالالالة اإلاهمالالالة أؼالالالشؾ علالالالى  , همالالالا جؽالالالحة ظلعالالاللة

ابها الةاخص الحووسخي ِّ أو  بلالذ ِّ عةذ اإلاجيذ الؽالشفي. ؤلاظالالم إظالالمات, ووالل ِّ هح 

ِّ ِّ مجحمالالالالالالالع 
 
ال ييسالالالالالالالخة بالمالالالالالالالالشوسة علالالالالالالالالى ػحالالالالالالالالةه مالالالالالالالالً  أو همالالالالالالالالورض ِّ ثىاظالالالالالالالالة  خالالالالالالالالالة

أو الؽالالالالالالعني باليعالالالالالالةة للتؽالالالالالالش فالالالالالالي ظالالالالالالوسيا  ؤلاظالالالالالالالم العياسالالالالالالخي ِّ الةلالالالالالالذان. موكالالالالالالع ِّ

ِّ
 

ومفالالالالالالالالالش والالالالالالالالالالالذان  ثدالالالالالالالالالاد ألاوسبالالالالالالالالالالي عىالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالالي إهذوه عالالالالالالالالاليا وثالالالالالالالالالالووغ  مخحلالالالالالالالالالف

ِّوالععودية. 

ِّ ِّهسحالالالةة ِّ وفالالالي خالالالالاالت   ً الالالالالالذي
َ
 باإلاالالالاء, ي شالالالالز ؼالالالاليَلِّ , ؼالالالالتي  ِّ,  يةالالالالذو لىالالالالا أن ؤلاظالالالالم, ه

ؿتالةاك هىالا هلالٌو مىالز بالذء السالوسة  ِّ اء الالز  يولالع ؿيال . بىالاًء علالى هالزاؤلاه

ِّإ الالال ن  ة واالالالالحىول الىالالالابـي وؤلارجالالالي ؿكهالالالا لالالالً ثدىمهالالالا ظالالالوسيا بتةهية هالالالا اإلاجحمعي 

ِّادييالي ِّسِّ
 
ِّدييي ِّ ة

 
ة, وجعشك بعذ ظلوه ألاظذ, لىً ؤلاهاء اليوم جؼح ِّ بعهولة ِّ ة

الالالالال ِّؤلاهالالالالالاء وؤلاظالالالالالالم الالالالالالز  يمالالالالال  هالالالالالزا ؤلاهالالالالالاء إلالالالالالى شم  ِّوهالالالالالض ِّ ات  ٌَِّ ات  الالالالالأ وصالص  ة ِّمىي 

 واسريةة طعلد الشادييالية والحدو ِّوععىشي ِّ
ً
ِّ.ٌ هدوها بذاهة

ِّ

ِّ

ِّ

ِّ

 

 عبدهللا أمين الحالق

 

واثة ظوس  مليم شاسض ظوسيا مىز 

 هواطغ" هحاب ل  ـذس، 2012

 العوسية السوسة - الجشيذ ألامل

 داس عً" واخحماالت هواطغ

 العشاية  ماسات دبي، في مذاسن

 .2013 ه عان ،اإلاحدذة

ِّ عملي 
ً
ِّ خاليا

ً
 مؤظعة في باخسا

 .فحةك ظمحة

، النهاسو ي عذد مً الصخففىحة ي

 .اإلاعحلةلوِّ، العـحةة، الخيا
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  البوطي – ألاسَدين عهد في الرسمّي  إلاسالم
 
 - نموذجا

ِّ الةذء يـيذها كذ ة موكع عً بالخعاؤ ة ظوسيا في وؤلاظالم العلماهي  ِّالةعسي  ,ِّ
ً
ِّالعوسية السوسة مً اهىالكا  هزه إعالن سػم,

 ِّ الىظام مع اللىيعة خالة السوسة
ة ظوسيا ــدة ووي  ِّ ألاظذية وساما,ِّالةعسي 

ً
ِّ. أيما

شاد ِّ ثضايذت التي ألاظلمة ظواهش هل: أ 
 
مش ثلذم ولما باو ِّ هي,ِّالعوسية السوسة ع 

 
ِّ خالة

 
ِّ على دشيلة  الةعص؟ علَمى  ِّ مجحمع 

؟ والذولة اإلاجحمع الةعص علَمً وهل
ً
ِّ وان ما رمة أن أم ؿعال

ً
ِّ واات ألامىية وكةمح  الةعص بـعل العىذ ثدد مخةوءا

ً
 خشا

ِّاليوم؟ كيذ ِّ أ  ِّ مً

ِّ الةدص هزا مً ألاوظع اإلاعاخة ظىـشد
ً
ة السوسة أظلمة عً للخذيص,ِّالخلا  أن لىا يةذو,ِّولىً. ألاظلمة هزه وآؿاق العوسي 

 بعذ هزه على ألادلة. اظمها إال العلماهية مً يدمل لم,ِّييونِّ أن ب  يـتةك هما العلماوي,ِّ ؼتةاوي ِّ العشبي ِّ الةعص خضب

ة دظحوسِّ مً يةذأ والعياسخي ِّ والؽعني ِّ الشظمي ِّ لإلظالم العلىة سعاية عً واللشاءة اإلاحابعة ة الجمهوسي  ة العشاي  ,ِّالعوسي 

د خيص ِّ:يلي ما على الذظحوسِّ في السالسة اإلاادة هف 

ة سب غ ديً" ِّ-1 ِّ.ؤلاظالم الجمهوسي 

ِّ". للخؽشيع سب سخي ِّ مفذس ِّ ؤلاظالمي ِّ الـل ِّ-2

ة ثىً وإن معلمحن ظياه  ول ِّ ل غ بلذ ِّ في هزا يدذذ ة وؿم يدىم ,ِّهزلً منهم  ػلةي  ,ِّالذظحوسِّ رات مً السامىة اإلااد 

ِّ وهو,ِّ ؼتةاوي ِّ العشبي ِّ الةعص خضب,ِّإلؼائها كةل ـتةك هما"  علماوي ِّ"  خضب  ِّ.ي 

ِّ ؿكها ثحواصىِّ التي,ِّهزه الذظحوسِّ مواد ِّ ثدد
 
الة

 
ِّالذولة سب غ إظالم كعشيال ِّوأظذيحال ال , ة مع, ,ِّلعوسيا الةعص خضب خىم كعشي 

ِّ على هو مً يؽهذ ة بالعلىة وعالكح  الشظمي ِّ ؤلاظالم بحـاـيل اوالل  ِّ مظاهَشِّ,ِّالىظام وسأط الةعسي 
ً
ِّ وأخذارا

َ
 ال.. ومواكف

ِّ جعىي
ً
ِّ رمة أن إال اهىةاعا

ً
ِِّّالعلماوي ِّ"  الةعص هظام ب  يلوم والىابـي ِّ الذيجي ِّ الوثش على لعةا ِّالذولة وسب غ", ِّ وهو,

ً
 أيما

ِّ.الخضب لهزا اللىش  ِّ ألامحن

2001ِّ عام في عحلل دمؽم سايع مىحذيات ؿي  جؼلم واهد الز  الوكد وفي, اب اإلاسلـونِّ وي  ونِّ والىح  ِّ"العوسي   واؿلد,

ة العلىات  ِّ ؿىش ِّ وؽش إلى يهذؾ - إلاىحذى التةشيق على العوسي 
ِّ إظالمي   ٌ ِّ الىلة ثلذيم مً ؼهشيً بعذ - معحذ

ً
 وؿلا

ة الذساظات مشهض مذيش ختؾ مدمذ للذهحوسِّ ِّ(1". ) اإلاعحذٌ الذيً وسطل البةإلاان في والىابة ؤلاظالمي 

ِّ هزا  العلىة وهي,ِّالعلىة مً اللشية"  اإلاعحذٌ"  أو الشظمي ِّ لإلظالم العوس  ِّ الىظام جعهيالت إلى يؽحة ؿين مً ػين 

ة الخياة مـاـل بيل ِّ ثمعً واهد التي ة  طحماعي  ة والعياظي  ن,ِّالةلذ في و كحفادي   الذيً وسطاٌ الجوامع شىةاء وجعح 

 ِّ" بلشاس ِّ وجعضلهم
ِّ" . أمجي 
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ة
َ
ى

 
 ِّ الجمعة ش

ِّ هي راتها بدذ  ِّ إلى جؽحة التي الذالبل مً الىسحة عً للخذيص باب   وؤلاظالم الةعص بحن الخميم الؼض

ِّ.  ل  اإلادابي أو,ِّمع  اإلاحواوئ العوس  ِّ الشظمي ِّ
ً
 بحاسيخ الجمعة شىةة في الةووي سممان ظعيذ مدمذ الذهحوسِّ كام,ِّؿمسال

4-11-2005 ِّ  
 ً ِّ بؽ ِّ هجوم  ِّ اإلاشأة خلوقِّ وهاؼىي هاؼىات لذ ِّ عىيف 

ً
اهم واــا " الدوهة" و" اللزسة العمالة"بال إي 

ة الخماسة اطحساذ يشيذونِّ الزيً لهؤالء العةيذ"و" ألاكضام"و ِّ".طزوسها مً ؤلاظالمي 

ِّ اإلالشب الشطل وهو,ِّالةووي بحخويً اإلاعىيات"  الدابىات"  الىاؼىات
ً
ة" مً طذا ِّ,ِّخاؿظ ووالذه ألاظذ بؽاس"  علماهي   ً  ه

ِّ أطشيً اللواجي
ً
ِّ الؽعني ِّ للشأ  اظحىالعا ة ألاخواٌ كاهونِّ مواد ِّ بعن خو  الؽؤون وصيشة. باإلاشأة اإلاحعللة الصدفي 

ة ِّ الجمعية أمشت والعمل  طحماعي 
ً
ِّ ظحتيان بوكف الخلا  وشىةاء العلىة مً اللشيةحن الذيً سطاٌ لؼي ثدد,

ِّ.الجوامع

ِّهـع  الةووي ِّ" إلى ألاظذ خاؿظ الشب غ أسبعحن في أللاها ولمة في أؼاس, ة ِّ كذسات   ولىً الشاخل، للشب غ مدذودة بؽشي 

ِّ إلاؿية كذسة ة كذسث  ثذعم واهد هللا عىذ مً ثحجز ِّ الةووي سؿن وكذ" . التؽشي 
ً
ِّ سؿما

ً
 الذيملشاوية"  ثلً مىللا

ِّ(2". ) ألاظذ بؽاس للشب غ الؽعة هزا مً الؽوابة مً ـاؿية ِّ ـادكة ِّ بيعة ِّ»ِِّّلالالال الةذيلة ،"اإلافىىعة اإلاىةوشة

  هزا يدذذ وان
 
ِّ في ول مىع مجحمع  ِّ أ  ِّ ؿي  ي   ِّ خشان 

ِّ أو للذيً ظياسخي 
 

ِّؿي  عالكة ديً لال  لإلظالم ثحاح الز  الوكد في,

ِّالةعسية العلىة بشعاية"  ؼىدات" و مجاالت الشظمي ِّ ِّ وؿحاواها مىهجها ثةذيل مً ماوع ال,
ً
 العياظة ثحىلة  إلاا وؿلا

ة ة العوسي  ة كةل الداسطي  ِّ.الذاشلي 

 املسلمون  إلاخوان

ِّاإلاعلمحن ؤلاشوان طماعة"  إواس في الذيجي الحياس بحوخيذ كام,1943ِّ عام السجً مً العةاعي مفىـى الؽيخ ششوض بعذ

ِّ واهحخة",ِّ
ً
ِّ مشاكةا

ً
ا ِّ را الحىظيم والي.  لها عام   ِّ ؼيل 

ة الخياة في يؽاسن ظياسخي  ة البةإلااهي  ة والعياظي  ِّ.العوسي 

 الخىم هظام" ثىـحة إلى اهحللوا وإهما,ِّألاظذ وآٌ الةعص خىم لـتةة العابم العياسخي ِّ عملهم على اإلاعلمونِّ ؤلاشوان يةَمِّ لم

و  ِّ
َ
عاء"  أن معحبةيً",ِِّّالعل ِّ للعلمىة الىظام اد 

 
حن هشولة جعىغ طشيمة ِّ(.3" ) وهـشهم العلوي 

ِّ الفشال معها بات التي الفذامات واذأت
ً
 لعوسيا ؤلاظالمي ِّ الخىم ومؽشول طهة مً الةعثي ِّ الخىم بحن ظوسيا في واضخا

ِّراهية ِّ طهة ِّ مً ِّمشاخل على الفشال ووان, ,ً ,1980ِّ خضيشان 26 في ؤلاشوان يذ على ألاظذ خاؿظ اػحياٌ مداولة ثمم 

,ِّالؽهحةة ثذمش مجضسة وبعذها. والىظام الخضب في هاؿزة شدفيات اظ هذؿد التي و ػحياالت الحـجحةات مً وظلعلة

ِّؤلاشوان مع الخعم معشهة واهد التي خماة ومعشهة ِّ ظاد والتي,  ِّ عبة ل غ.. العوس  ِّ للىظام ألامش ؿكها واظحخة 
 شلو 

ِّ,ِّوإهما,ِّؿلي ؤلاشوان مً العاخة
ً
ة واللوىِّ ألاخضاب ول مً,ِّوالخلا ة العياظي  ِّ.ألاششىِّ العوسي 

د وهشب ظوسيا في اإلاعلمحن ؤلاشوان خلةة اه هد هىزا
 
جً إما ظوسيا في منهم بلي ومً,ِّالعالم بلذان في بعمهم وجؽخ  س 

ِّ ثشظل الخشهة واذأت,ِّأعذم أو ِّ إؼاسات   العىف وهةزها العياسخي ِّ والعمل الذيملشاوية بلةولها العوس  ِّ للىظام وإيداءات 



                              في إلاسالم السياس ّيِّ وإلاسالم الحربّي في سوريا

5 

 

 مركس دراسات الجمهورية  الديمقراطية

ى هزا. اإلاعلح
 
ِّ واات ثجل

ً
ِّ  واضخا  عام شذام الخليم عةذ مع ثدالـها رم,ِّألاظذ بؽاس عهذ في دمؽم سايع بعذ أهبة بؽيل 

ي ما إواس في 2006 ِّ".الووجي ِّ الدالؿ طبهة" ظم 

ِّواليوم ِّالعياسخي ِّ شىابهم عىذ هلف أن ظوسيا في اإلاعلمونِّ ؤلاشوان يعحدم, ,ِّ
ً
ة السوسة بعذ وثدذيذا  أمسلة ولىا... العوسي 

ِّ:رلً على

ِّللجماعة العابم العام اإلاشاكة ِّالةياهووي الذيً ـذس علي, ِّ إـذاس اإلاعاسلة للاءات أخذ في َمىع كذ,  
ِّ هق   مادث  ثلو

ِّ:ألاولى

ِّ هلاه منها هجعل أن بذ وال,ِّبييىا ثـفل ومحاسيغ ؿفل هلاه وآساؤها مواكـىا ثيونِّ لً"  ِّ ثواـل  ِّ وثـاعل  ِّ". بييىا وثيامل 

ة ذ الىق هزا مً راهية ماد  لمية على باإلاداؿظة"  جع  ِّ العالح  إشمال على والعمل السوسة ظ 
َ

ة ِّ إلاواكف  بذٌ موخذة ظياظي 

ِّ". للعالح الخشان مفحة إشمال

ة أما ِّ الىق هزا مً ألاشحةة اإلااد  ِِّّ:ؿحلو

ِّ أو بدواس ِّ اإلاعاسلة مً أخذ ِّ اهـشاد عذم"  ِّ". الىظام مع ثـاوك 

ِّ(4" . ) العوس  ِّ الووجي ِّ اإلاجلغ ميساق"  وطود بحجة الىالم هزا ول ِّ سؿن الةياهووي

ِّ العياسخي ِّ ؤلاظالم ثياسات ثلذيم بوطوب اللابل الشأ  إلى هميل
ً
ِّ مشاطعة

ً
ة ومشطعي ها لحجشا ها عميلة ة الىفي  ,ِّوالـلهي 

ِّ وثلذيم  ِّ وشح 
ة الخشيات إلاع لة طذ    ة اإلاجحمعات في والذيملشاوي  ة النهمة خشهة. العوس  ِّ اإلاجحمع ومنها العشاي   الحووعي 

ة وشخد ة الذيملشاوي  ِّ العياظي 
ً
ِّالشباظة هشسخي عً علي بً العابذيً صيً سخيل بعذ لها ؼعاسا  في الخىم إلى ووـلد,

ة باآلليات ثووغ ِّ يمىع لم رلً. الذيملشاوي 
ً
ِّ موكـا

ً
ة اإلاعاسك بعن على العلـيحن بعن هجوم يؼىي خيوميا  الـىي 

ة الـىونِّ ولوخات ِّوثدىيمها الخؽىيلي  ل ألامش أن لذسطة, ِّاإلاىحخة بالشب غ ـو ِّاإلاشصوقي اإلاىفف,  الـىاهحن معاواة إلى,

ِّ".  آلاششيً بلىاعات اإلاعاط عذم لشوسة" أظاط على خىموها بمً اللوخات ثلً أبذعوا الزيً

موا العوسيونِّ اإلاعلمونِّ ؤلاشوان  والذيملشاوية اللاهونِّ لذولة بشؤي هم ثحعلم مواكف 2001 عام دمؽم سايع مىز كذ 

ِِّّالؽشؾ ميساق"  عبة واإلاواوىة ي ما إواس في شذام الخليم عةذ  مع ثدالـهم عبة رلً وأهملوا",  الدالؿ طبهة"  بالالال ظم 

ِّالووجي ,"ِّ
ً
وال ,ِّألاظذ بؽاس لىظام معاسل هم وجعليم هـعها"  ؼشؿهم مواريم"  مً اإلاعلً وػحة اإلاةاؼش ػحة الحبةؤ إلى ـو

حن مع والوكوؾ خماط دعم بحجة ِّ. 2009 عام أوابل ػضة خشب في الـلعىييي 

ِّ
ً
ِّواظحىشادا مة ِّ وسكة ِّ على الخىم يفعة, ِّ عبة ملذ   ِّ ثدالف 

ِّ أنها على مدمة آهية ِّ بمفالَحِّ عالكة ر  ظياسخي  ة   عميم جؼح 

 الدالؿ طبهة وسكة في والحعةحة والشأ   عحلاد بدشية يحعلم وهالم مفىلخات وطود سػم,ِّالعوسيحن اإلاعلمحن لإلشوان

ِّ واهد التي
ً
ِّ.2001 عام الووجي ِّ الؽشؾ بميساق كوسهد ما إرا ومعىدة بعيىة
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ِّ الخفش ال اإلاساٌ ظتيل وعلى
ً
ِّ ـالح الخاض ياظحن هحة,2007ِّ عام وفي,ِِّّلذيهم الـىش  ِّ الجاهة وفي,ِّأيما

ً
 مدمذ عً ملاال

ة الز  اإلافش  ِّ الؽاب رلً,ِّحجاص ِّ ة الجهات بعن أهذست أن ؿيان,ِّاإلاعيدية إلى ديى  ػح   بمً,ِّدم  مفش في ؤلاظالمي 

 ول غ ه ؿشاد ِّ وإن,ِّالعوسيونِّ اإلاعلمونِّ ؤلاشوان,ِّهزا ؤلالؼاةي موكـهم في معهم وثمامً,ِِّّمفش في اإلاعلمونِّ ؤلاشوان ؿكها

ِّ راست. هجماعة ِّ هلاؼات 
 
ِّ خادة

 
حن بحن وعىيـة حن ؤلاظالمي  حن والعلماهي   العلماهيونِّ. ديى  جؼيحة في خل  بخفوؿ العوسي 

ِّاإلاعلمونِّ ؤلاشوان ومنهم ؤلاظالميحن معاطل هم في ألاوعىة وهضعات والعلل اإلاىىم أسلية على وكـوا ِّ أ ,
ً
 مً اهىالكا

ة والخشيات الخذارة كيم إلى و خحيام ؤلاوعان خلوقِّ مواريم  خشية يخالف وان ما ول ِّ ثيسخ أن يـتةك التي العام 

ِّ يشاه بمعحلذ ِّ  عحلاد في وخل  ؤلاوعان
ً
ِّالزات مع لالوسجام وشيلا ِِّّؿاكحلوه ديى  بذٌ مً"  خذيص ومنها, ِّ وهو",

 
 خذيص

ِّ ِّ صخح  في مؽيون 
ً
ِّ أـال ِّ وان. مدمذ الىني إلى وعة  في ومؽيون  ِّ ؤلاظالمي ِّ العاووسِّ سؿع مً أو

ً
عا ِّ ملى  ِّ بللم   

 هو وهق 

 الخاض ياظحن على أهىش والز ,ِّلذيهم ؤلاعالمي اإلاىحة في واإلاعؤوٌ اإلاىـى في اإلاعلمحن ؤلاشوان وطوه أخذ,ِّإبشاهيم الىاهش

ِّ ب   ِّ  عحلاد عذم خم مع الذيً جؼيحة خم ومعاواة حجاص ِّ مدمذ خالة عً دؿاع  ـالح  ً  ؤلاشواوي ِّ اإلاوكف مشد ِّ. دي

ة إلى اظخىذ هزا ِّ ثليم ال وهي,ِّإبشاهيم للىاهش اللشوظىوية الـلهية اإلاشطعي 
ً
 ؤلاعالن ومنها ؤلاوعان خلوقِّ إلاواريم اعحةاسا

 مايضاٌ وهو,ِّالـلهية واإلاشطعية العياسخي اإلاوكف بحن اوسجام والال الؽلاق رلً يخةذى,ِّوهىا. 1948 عام الفادس العالمي ِّ

فام"  في يىمً ـ  ذ ال الالى  ِّ بحن الحواؤم وعذم  وسجام بعذم أ ,ِّأسوونِّ مدمذ جعةحة بدعة"  الى   ِّ شىاب 
 يحعلم يومي ِّ ظياسخي 

ِّ ظوسية بذيملشاوية
َ
ِّ,ِّمعحلةال  ِّ وشىاب 

عمل ؿلهي  ِّ أ  ِّ في مةمع  ي   
ِّ ؿىشة ِّ أو هق   ِّ ثياس ِّ وطود بمشوسة ثلو

 ِّ ؿىش  
 وظياسخي 

ِّ ػحة ِّ العياسخي ِّ وؤلاظالم ؤلاشوان لشؤية مىابم 
ً
ِّوالتؽش للخياة عموما اتهم وأؿياسهم مىاب  هم ولحىول,  أو العماوية ومشطعي 

ِّ(.5. )رلً في ألاسلية

ِّ إلى العشبي ِّ العالم في العياسخي ِّ ؤلاظالم ثياسات مع العمم في الىلاػ يدحاض كذ ِّمجلذات  ونِّ اإلاعلمونِّ وؤلاشوان,  العوسي 

ِّ ما وعلى هشىِّ ما على,ِّالحياسات ثلً أهثة إخذى ِّ,ِِّّالذساظة هزه في أمسلة ِّ مً هذسض أن هداو
ً
ِّ ؿفاما

ً
 مع للمفالخة واؿحلادا

مَمش ِّ هو ما رىابية عبة الزات ً هو وما م 
َ
عل ما. م  ِّ في والظي   

ِّ هلذ ِّ ػياب ظل   على والعمل الحلليذ  ِّ ؤلاظالمي ِّ للـىش عميم 

ة ِّ جؽىيل ة ِّ مشطعي  ذة إظالمي  ِّموخ  ,ِّ ِّوالؽعني ِّ الشظمي ِّ ؤلاظالم وسموصِّ مشطعيات ول ِّ مً علكها محـم   لشوسة مع محالصمة,

ِّ لعملية ؤلاظالمي ِّ الذيً جعش ك ىة ثةذأ عميلة ِّ إـالح 
َ
ِّ  ب سش شة وهضل ؤلالهي ِّ الىق 

َ
هحن التؽش عً ألاظى

 
 بعن لذى اإلاؤل

ل لً ما وهو,ِّ"ِّالىوابف لة 
ِّ ؤلاظالم علي  ي 

ً
ا ِّ",ِّثللابي 

ً
وال  ثضاٌ ما التي الذييية الحياسات وول ِّ اإلاعلمحن ؤلاشوان أوَعىة إلى ـو

ِّ إلى ثشثىض ِّ واعحةاسهم,ِّعام 1400 عمشها لخظة 
ً
امحن,ِّألاسك على هلل وهالءَِّ ول عوا بؽشا  وأبىاء واإلاعلمات اإلاعلمحن على وكو 

ة واإلاذاسط ألاديان ة والىشقِّ الـلعـي  ة والحياسات الفوؿي  ة الـىشي  ِّ.ألاششىِّ والعياظي 

ة ألاوظاه في السلة ثىذس ة الؽعةي  ِّظوسيا في والسلاؿي   الذولة وؼيل مةادا مع واوسجامهم وشىابهم اإلاعلمحن باإلشوان,

ة ِّ.عنها يحدذرونِّ التي اإلاذهي 

ِّ
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د أم سورية ثورة  !! سلفّيين ثمرُّ

 :املعارضة ورواية النظام رواية - أ

ة السوسة ثلعيم إلى هميل ِّ: أوواس رالرة إلى اليوم ختى اهىالك ها مىز العوسي 

ة  هحـالة ووسِّ أولها  ِّ مع آلاؿلة العلمي 
 والحىظيمات الععىشة هدو  ثجاه ووسِّ راهكها. لذها للىظام العىـي الـعل سد 

خة
 
ِّ إعالن مع بذأ ما ؿهو السالص الىوسِّ أما. اإلاحظاهشيً وخماية الىـغ عً الذؿال ؼعاس ثدد اإلاعل ة ِّ جؽىيالت   ععىشي 

 ِّ بمؽشول ملاثلة ِّ
ِّ.ثىـحة  ِّ ديجي 

ِّ رمة  ً ة للسوسة والسالص الساوي الىوسيً بحن العالكة في يخـى ال جؽاب ِّالعوسي  م ,  هية، ظوء أو خعً عً بعمهم يلذ 

ة ِّ ـةؼة ِّ إظةاغ مـاده ِّ يىً لم السوسة هزه على دييي 
ً
ِّ ظلمي  ها، أيام علكها بشاهحن ثلذيم على كادسا

ً
 مع اليوم، بالخاٌ ملاسهة

نِّ ثضاوض نِّ مع الععىش  ِّ اإلايو  ِّ.الذيجي ِّ اإلايو 

ِّ
ً
 ثخل ِّ لم للىظام الشظمية الشواية أن سػم,ِّدسعا مً العوسية السوسة اهىالق عىذ العلـي ِّ للىـور خموس ِّ رمة يىً لم,ِّكىعا

ة رهش مً للخظة ِّ ة مؤامشة"  إلى"  بذايح  في اإلاىلني"  الخشان ول وعة ومً,ِّوإماساتها العلـي  ة أو دييي  "  جع هذؾ"  وابـي 

ِّ".  الووً

ِّ,ِّوالخاٌ ة هزه عً ثحوكف لم الىظام سواية أن  ة على يشهض اإلاعاسلة شىاب وان خحن في,ِّللخظة ِّ ولو العشدي   السوسة ووىي 

ة ىد"  العوس  ِّ الواكع جؼحة. وابـي ها وال العوسي  ـَ  يعجي أن دونِّ هي هما بليد الىظام سواية. هةحةة ِّ لذسطة ِّ السوسة"  وجَعل

ً" هدو ألاظاسخي ِّ الذاؿع يىً لم أه  أو,ِّصخيدة سوايح  أن رلً ـ  عل
َ
 السوسة وه ن,ِّل ظف ؿةليد اإلاعاسلة سواية أما",ِِّّالخ

ِّ لم ِّ.2011 وأياس وه عان آراس في ثض

 :الثورة في برزت كما السورّية السلفّية - ب

ة الفةؼة ثىً لم ِّ العلـية –ِّالذييي  ًً
ً
ِّ الز  هشموػ خعحن اإلالذم. جععىشت أن بعذ ختى للسوسة الصمة  9 في اوؽم 

ِّ إه  كاٌ 2011 خضيشان  الهشموػ وثابع",ِّوالذيملشاوية بالخشية يىالةونِّ الزيً اإلاعلخحن ػحة اإلاحظاهشيً لخماية"  اوؽم 

ِّ الز  الـيذيو في
 

ص ِّ   you tube على ب 
ً
ِّ(6". ) واخذ العوس  الؽعة,ِّللىابـية ال"  اوؽلاك  بيان في,ِِّّكابال

ِّ اعحبة الهشموػ هالم
ً
حن الىاؼىحن بعن بحن وختى,ِّالخلة مذيذة ِّ ولـتةة ِّ آهئز ِّ اإلايؽلحن ليل ِّ مةذءا ِّ.العلمي 

ِّ اخحماالت ؿي  ثحالشخى واهد الز  الوكد وفي  
 ِّ خل 

ِّ أو ظياسخي   ِّ خعم 
ِّ أو,ِّاإلاعاسلة لفالح ععىش    ِّ ثذشل 

ِّ دولي   لذ ؿاعل 

ِّالعوس  ِّ الىظام ِّ اإلاخؽذدة الىحابة بذأت,
ً
ا ة العاخة على ثظهش دييي  ِّألاسك على الفذاسة وثدحل العوسي   وظابل وعلى,

مد التي ؤلاعالم ِّ.مع  الحعاوف اظحجالب على وعملد الععىشة مً الؽيل هزا عو 
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 ِّ الىظام لذ ِّ الجهاد دعوات أولى ؿئن,ِّالخليلة في
ِّ بذأت العوس  

ً
ِّ واهد أنها إال,ِّ وؽلاكات ظلعلة كةل ختى,ِّمةىشا

ً
. خجلة

2011ِّ ه عان في رلً خذذ "  بالهحاؾ اإلاحظاهشيً ـوت اسثـع اإلاجضسة بعذ. خمق في العاعة بمجضسة عشؾ ما بعذ,

ِّ". الجهاد إعالن يشيذ الؽعة

ل ِّ إلكها أؼشها التي السالرة اإلاشاخل وؿم العوسية السوسة ثمشخ 
ً
ِّظابلا ة الة ئة مً طعل, ِّالعوسي  ,ِّ

ً
ِّ خالىة

ً
ِّ وأسلا

ً
 شفةة

ِّ مً العوس  ِّ ؤلاظالم عً عشؾ ما سػم,ِّللجهاديات  ٌ هات باقي مع,ِّظجي ِّ هئظالم,ِّوثجاوسِّ اعحذا  اإلاجحمع وأديان وووابف ميو 

ِّ.ألاششىِّ العوس  ِّ

ِّ ب  واإلاؤمىونِّ الؽعني ِّ ؤلاظالم يعحلش ال
ً
ِّ إيماها

ً
ِّ بعيىا

ً
ا ِّ على العىـي   ٌ ، خا ِّ إلى هؤالء اإلاؤمىحن ب ئة جعشلد إن رابحة  ات   شم 

ِّ ة وهضات  ة ظياظي  ة واطحماعي  ي ِّ ؤلاظالم. هبةىِّ وأمىي  نِّ وان ظوسيا في ألاهثة ِّ العج  ِّللسوسة ألاظاسخي اإلايو  ة بدىم,  ألاػلةي 

ة ة العذدي  نِّ ييونِّ أن دونِّ مً,ِّالةالد لعى  ِّ. الوخيذ اإلايو 

ِّ ػحة ي ِّ وإظالم  العوس  ِّ اإلاجحمع أهلية أن  ِّ واها اإلاعحذٌ العج 
ً
 السوسة ههج في الىةحة  وعىاؾ بدىم للخؽوه، مششخحن دوما

، الىظام كاده الز  ة و ختةابات ألاهلي ِّ  كححاٌ واخحماالت العىف لـة على وأسظاه بىجاح  ِّ الىابـي 
ً
 هىان. معحلةال

ة طعل في ظاهما سب عان عامالن ة ألاهثةي  ة العيي  ِّ ألاهثة هي العوسي 
ً
 الىحةان ثلً معحوىِّ ثـاوت مع الىظام، لىحةان عشلة

ش والبةميل الىللة بحن ِّ الىيمياو  ِّ والعالح,ِّاإلاحـج 
ً
ِّ:الخلا

ِّ ذ ال هم ؾ حجم: ألاو ِّ العوس  ِّ بالشيف يلخم وان الز  الىظام، مً اإلاحعم 
ً
 كوًىِّ مً وسموصها الىبةىِّ اإلاذن بمشاهض ملاسهة

ِّ ة ِّ وشدفيات  ة ِّ اكحفادي  ى وان والز  السوسة، كةل العوس  ِّ اإلاؽهذ ثيويً في بـاعلية ِّ اهذسطد وظياظي  . الـلش خضام يعم 

م,2011ِّ آراس في اهذالعها بعذ العوسية السوسة في ألاوظع اإلاؽاسهة يدوصِّ العوس  ِّ الشيف طعل هزا ِّ ويلذ 
ً
 محـاوثة ـوسة

ِّ ية ثحعلم ظوسيا في محعذدة ِّ لسوسات  ة اإلاىاوم مً مىىلة ِّ ول ِّ بخفـو ِّ مىاوم هي. السابشة العوسي 
 
دة ذ محعذ   

 ؿكها السواَسِّ ثوخ 

حان ونِّ“ِّهوي هم: ووى   ِّ.”الىظام إظلاه“ِّوهذؿهم ،”باليامل ظوسي 

ى ات ثدييذ الىظام مداولة في الساوي العامل يخةذ  ة ألاكلي  ة الىابـي  ِّ عبة السوسة عً والذييي   
 

 مً ــوؿها في اإلاخاوؾ بص

ِّ ألاكل واإلاعاملة اإلادحمل، الحىش ؾ ؼةذ
ً
ات لحلً عىـا ات في واهخشه منها طضء ِّ راس التي ألاكلي   بعىـ  ملاسهة السوسة، يومي 

ة الة ئة يجعل أن ؼ ه  مً وان هزا. ألاهثةية ثجاه  ألاهثة هي.. بالحؼيحة واإلاىالةة للىظام اإلاعاسلة العوسية العيي 

ِّ
ً
خة، اإلاواطهة في و هخشاه العالح لخمل ػحةها مً اظحعذادا

 
ِّ اإلاعل

ً
حن كياظا ة ػحة مً بعوسي   ثذمحة ِّ بهم يلخم لم العى 

ة”بال لخم والز  وموت وكحل ة,ِّالعوسية اإلاىاوم ”ظى  ِّ منها والشيـي 
ً
ِّ. ثدذيذا

 السورّيين بين الطائفي والفرز  الثورة -ج

ِّالصخيذ العلـي ِّ الخموسِّ يؽيل لم الةذاية في ,ِّ
ً
ِّ وال السوسة ووىية عً اإلاعاسلة لشواية ثدذيا

ً
 عً الىظام لشواية ث هيذا

د ِّ يضداد أشز العلـي ِّ الىـور لىً".  الووً ولذ"  ظوسيا في لذه العلـي الحمش 
ً
ا ِّ ويحجض ؿعلي 

ً
 ظوسيا في ل  ملعذا

ِّ,ِّاإلاعحلةل  
ة اإلاجموعات إواس وشاسض,ِّأه  رلً. عذمها مً اظحمشاسه إمياهية عً الىظش بؼن  ,ِّالىظام مع اإلاحواوئة العلـي 

 وان الععىشة، هدو اإلاىيواة اإلاىاوم في والسواس السوسة اثجاه ومع ؿئه "...  كليل بعذ ظجةىِّ هما"  الىظام معها واإلاحواوئ
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ة ِّ رم  ِّ ـوث  يعلو ػيني ِّ ديجي ِّ هـغ 
ً
ِّ سويذا

ً
ِّ سويذا

ً
ات مع متةاؿلا ة العملي   اإلاعلخحن أو ”الخش الج ؾ”لال اإلادذودة الععىشي 

حن ِّ مع ،”أهبة هللا“ِّكةيل مً ـششات إن. آهئز ِّ اإلاذهي   
ة ِّ عملية ِّ ول  ِّ ثةذو الىظامية، اللوات لذ ِّ ععىشي 

ً
ة  ب ئة ِّ في وةيعي 

ِّ معلمة،
ً
ده هحاؾ وؿم ب  و ظحؼارة الدالم ثمجيذ هحاؿات اسثـال مع ثضامىا ونِّ سد   إلىا ما هللا يا“ِّثظاهشاتهم في العوسي 

 ِّ ظىذ ِّ أ  ؿلذانهم على هعالمة ِّ ،”هللا يا ػحةن
ِّ وإػازي ِّ وععىش  ِّ ظياسخي  هم إال علي  يعو  ِّالفششات ثلً أثد هما. سب   في,

ِّ,ِّدواؿعها مً هةحة ِّ طضء ِّ
ً
 شىذق في وعةادث  الـشد ث لي  وؼعاسات أبي  وثماريل ألاظذ بؽاس لفوسِّ السجود مىاشات على سدا

ِّ إلى,ِّعى  واإلاذاؿعحن ومشيذي  للىظام الوالء  
ِّ الشب غ عةادة. للشب غ ؿذاءًِّ الووً في الؽشيً العوس  آلاشش كحل خذ 

ً
 وطها

ِّ هي هللا، عةادة مع لوط 
 
ِّ بشوص على عالمة  ٌ ة ِّ خا ة وابـي   اعحماد هحابج بشوص مع أؼيالها أبؽع بلؼد الىشؿحن، بحن ـذامي 

ِّ ومخابشاث  ط ؽ 
ً
ِّأظاظا ,ِّ

ً
ِّوثاسيخيا ِّهىزا. الىظام سأط لها ييحمي التي العلوية الىابـة على,  الهابل الحجي ؾ حجم ومع,

ة لهم واهد واإلاخابشات الج ؾ في إلاحىوعحن ِّ مواكعهم خياصة في ألاولوي 
ً
حن كياظا ة الىابـة ػحة مً بالعوسي   و عحماد,ِّالعلوي 

ى ثدد ؼتيدة على ِّ علوية وأخياء مىاوم في"  الؽعةية اللجان"  معم 
ً
 ثجاه اإلاجاصسِّ ب بؽع للليام,ِّالسوسة بذء مىز أظاظا

حن ِّالعوسي   الواظعة مجابهح  مع بالتزامً العلوية الىابـة مع للمواطهة اهجشاسه ضخية السابش العوس  اإلاجحمع يلع,

ِّ. للىظام
ً
ة اإلاواطهة ـاست,ِّإرا ة ِّ رات روسة ِّ: بحن ثلوح اإلايذاهي  ة أػلةي  ة ِّ رو هظام ِّ يواطهها ظيي  ة أػلةي  ِّ. علوي 

ِّ

ةات ثلً بعذ ٌ ِّ بذا,ِّروستها معاس وفي ظوسيا في الىبةىِّ الحؼح  ِّ الحدو 
ً
 وأؿياس ثىظيمات مع  هجذاٌ وهدو الجهاد هدو واضخا

ِّ العالمي الجهاد
ً
ِّالؽيخ مفىـى العميذ أولم 2012 ثموصِّ في. اللاعذة بخىظيم ممسال  ألاعلى الععىش ِّ اإلاجلغ سب غ,

ِّ الخش للج ؾ
ً
ِّ ثفشيدا

ً
ِّ:كابال

ةون إنهم"  ةون يىب  ِّ بمشوس الةالد داشل أكوىِّ مواكَعِّ على يدفلونِّ إنهم. ويىب   
ِّ شىحة ِّ الولع. يوم ول 

ً
ِّ(7". ) طذا

ِّ 2012 أياس وفي
ً
ِّ:خمق في السوس  الععىش ِّ اإلاجلغ كابذ كاٌ,ِّأيما

ِّ العوس  اإلاضاض"  ِّ يحدو
ً
ا ِّ مً ثذسيجي   ٌ ونِّ يـىش خحن في. سادييالي ِّ إلى معحذ حن ؿئن,ِّويخىىونِّ ألامشيىي   اإلاحىشؿحن ؤلاظالمي 

ِّ يوم ول ِّ يلاثلونِّ ِّ اإلاحدذة الواليات ثفةذ أن إلى. الؽعة دعم على للخفو
ً
 ظحيونِّ ظوسيا ول ؿئن,ِِّّكشاس الثخار معحعذة

ِّ(8". ) إظالمية أـةدد كذ

ً يةلى رلً مع ـ  ِّ الخعل
ً
ة واللىاعة الحوط  عً ألاخيان ول يعبة ال مظهشا ِّ. اإلاعشوؿة مظاهشه يدمل إلاً الصدفي 

ً
,ِّمسال

ِّ اإلاالصم ِّالـاسوق هح ةة وكاد ؼيل الز  والط الشصاق عةذ أو ِّ بلي,
ً
ِّ ثجاه الالوابـي ِّ والدىاب الووجي ِّ بالدي ملتزما  

 ول 

حن ِّ لخيح  أواٌ أه  سػم العوسي 
 

ِّ"  ؼاساي  وخف
ً
ِِّّاإلاعشوؿة العلـية للىلوط وؿلا "  الـاسوق هح ةة"  هحيتح  وخزست",

ِّ.الذولية باالثـاكيات التزامها وأعلىد,ِّالعوسية الؽؤون في الحذشل مً اللاعذة ثىظيم

ِّ

ِّ
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 الشام ألهل النصرة جبهة

ِّ  ِّ ظهوس ِّ أو
9ِّ) 2012 الساوي واهونِّ 25 في  YouTube على ؿيذيو ملىع ظهوسِّ مع وان للجبهة سظمي  ,)ِّ ة ِّ إلاجموعة   ظلـي 

ة ,ِّاإلالىع رات في,ِّالجوالوي مدمذ أبي,ِّالؽام ألهل الىفشة طبهة كابذ لعان على وطاء. الىظام لذ ِّ بالجهاد كالد سادييالي 

ِّ اظخةذاٌ عىذ وإهما,ِّؿلي العوس  الىظام إظلاه في يحمسل ال"  الخليلي الىجاح  إن  
ة بذولة ِّ الىظام ول  ِّ..". إظالمي 

ِّهىا ِّ بذأ, ِّالممجي ِّ الللم  ِّاإلاعلً ػحة, م, ي على يخي  كها السوسة وهاؼىي اإلاعاسلة ظياظح  ِّوإعالمي  است,  التي الىظام سواية ـو

ِّ الخليلة عً أبعذ واهد
ً
ِّ أمشا

ً
ِّاليوم واكعا ذ مً وصاد, ي.. اإلاع لة جعل   في 2012 الساوي واهونِّ 6 لحـجحة الىفشة طبهة ثةج 

ِّاإلايذان بحي ِّ دمؽم ي هزا عً ؤلاعالن كةل. خلة في ؼةاه 10 وثـجحة, ِّالحةج  ة للمعاسلة العياسخي ِّ الدىاب وان,  العوسي 

ل  
دم  ِّالحـجحةيً معؤولية العوس  الىظام ي  ِّ ثتى  هما وكذ أما,

 
ِّ مجموعة

 
ة ِّطهادي  صِّ ؿهزا, ِّعض  ,ِّ

ً
,ِّراث  اإلاعاسك للدىاب وؿلا

ة اإلاجموعات وهزه العوس  ِّ الىظام بحن بالحلاسب ؤلايمان ِّ. الحىـحةي 

ِّ
ً
ِّؿمسال ِّقالعشا في اإلايؽم العوس  ِّ العـحة كاٌ, ِّ الحـجحةات هزه"  إن,

 
ِّ عً هاؼئة ِّ جعاون  ة اإلاخابشات بحن  كذيم   العوسي 

ِّ واشصت(. 10" ) العشاق في اللاعذة وثىظيم ِّ سوايات 
 
ة ِّ أششىِّ ظلـي 

ً
,ِّالسوسة شىاب مع للىظام اإلاعاسك شىابها في ثلحلي أيما

ِّالعوس  بالىظام عالك ها على وثؤهذ بالىفشة جؽىً ِّالىشووسخي بفحة أبو ب  ـش ح ما مسل مً, ى"  الز ,  الجبهة ثدذ 

ح  عً بالىؽف وصعيمها حن كةل مً مذعوم ِّ وا ه ,ِّهوي  حن ظلـي  ِّ(.11" )معشوؿحن ظوسي 

ِّ ألامش جؼحة
ً
ِّ مع اليعني ِّ واوسجامها ألاسك على مماسظاتها خيص مً,ِّالىفشة لجبهة باليعةة الخلا  

 
 ؿمعشهة,ِّالخش ِّ الج ؾ شي

ِّ معلوال
ً
ِّ واهد مؤششا

ً
 ِّ بحن للحيعيم مجاال

ِّ لىاخية والىفشة الخش   أن رلً. اإلاذيىة مً و وسخاب الخواطض ولشب الذشو

 على واىاءًِّ. داشلها إلى الخاطضيً على يحمشهضون واهوا الزيً الىظام عىاـش مً عذد ِّ ؿشاس بعذ الةلذة دشلد الىفشة طبهة

ز رلً خ 
.  معلوال إلى الىفشة طبهة ودشلد العىاـش بمالخلة",ِِّّمالً أبي"  بالال واإلاللة الللمونِّ في الىفشة أمحة مً كشاس ِّ اث 

خز بعذها  واإلاعاسك الىاؼي أؿادها ما على,اإلاذيىة مً الـوس  ِّ باالوسخاب الىفشة وطبهة الخش ِّ الج ؾ مً كشاس ِّ اث 

ِّ على وان والز "ِّ,ِِّّالىظام سجونِّ في اليوم اإلاعحلل"  اإلاحة ؿابم الةاسصِّ العياسخي ِّ  ٌ .  العملية هزه في اإلالاثلة بالىحابة اثفا

ِّ(.12". )  الخش بالج ؾ أظوة  وسخاب على الىفشة طبهة مً العشيعة اإلاواؿلة هزه يحوكع لم"  إه  يومها كاٌ اإلاحة ؿابم

ة ِّ مىاوَمِّ على وهجومها هىان ل  وكحالها,ِّالخش الج ؾ هحابة بعن مع هىا كحالها وسػم,ِّلىً ِّ مذهي  ة ػحة وهلاه  . ععىشي 

ة مالمدها اثماح ومع,ِّعام بؽيل ة إماسة ِّ عً وادثها الجهاد  ِّ وؿىشها ؤلاسهابي  ٌ ِّ رمة يىً لم,ِّإظالمي   عً الذؿال على إكةا

ِّ مً ظوىِّ الىفشة ة خاالت  حن معاسلحن ومً,ِّألاسك على اإلاعاسلحن مً ؼعةوي  ِّ"  اعحبةوها ظياظي 
ً
ها ِّ ميو 

ً
هات مً أـيال  ميو 

ِِّّالسوسة ِّرلً وإلى. ـبةة لجوسض والحعةحة", ِّ الىفشة هجم اهدعش,
ً
ا نِّ ظهوسِّ بعذ وعتي   الذولة وهو الساوي اللاعذ  اإلايو 

ة ِّ.- داعؾ –ِّوالؽام العشاق في ؤلاظالمي 

 – داعش – والشام العراق في إلاسالمّية الدولة

عها كذ وان التي العشاق في ؤلاظالم لذولة وامحذاد ِّ داعؾ جؽيلد ِّالضسكاو ِّ مفعة أبو أظ   الىفشة طبهة وجؽيلد,

ِّ ِّ الىفشة كيام أظاط وعلى,ِّالجوالوي مدمذ وأبي الةؼذاد  بىش أبي بحن هحـاهم 
ً
ة الذولة بمةايعة الخلا  العشاق في ؤلاظالمي 
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ة عً والحىظيم باللشاس  ظحلشاس يىو ِّ الجوالوي ب ن للةؼذاد  أهةاء ِّ وثحواثش. والؽام ة اإلاشطعي  ة العشاكي  ,ِّللحىظيم اللاعذي 

ِّ أعلً أن إال مى  وان ؿما
ً
ِّ الجوالوي سؿم  ما وهو,ِّل  الجبهة لم ِّ مىـشدا

ً
ِّ.اليوم وختى الخلا

 سرية ودياب إسبر ماهر شهادة – صيدنايا سجن في النصرة جبهة أّسس النظام

ِّ ثحدذذ ِّ سوايات 
 
 ِّ الىظام واحن,ِّطهة ِّ مً داعؾ أو الىفشة طبهة بحن الحيعيم رلً عً هسحةة

 وييعة,ِّراهية طهة مً العوس  

ِّ اإلاعاسلونِّ
ً
غ مً هو باعحةاسه العوس  ِّ الىظام إلى ظوسيا في الحىظيمحن هزيً وطود ػالةا ِّأظ  ِّمةاؼشة, ,ِّ

ً
 الىفشة مً هال

ِّرلً إلى. وداعؾ ِّ ومع, ِّ إلى العوسية التةبة ثدو  ة للجهاديات شفةة ِّ ثشاة  ة اإلادلي  ِّ في والعاإلاي  ِّ آن 
ً
ِّمعا ِّ ثـاـيَلِّ ؿئن,

ً
ة  مهم 

ِّ أن يمىً
َ
حن ومعحللحن هاؼىحن مً الؽابً اإلاولول هزا في الةاخص بها يدظ ِّ,ِّظابلحن ظياظي 

ً
 ـيذهايا سجً في وثدذيذا

ن هما,ِّهادبة هاس ِّ على ثىةخ واهد خيص ة العالكة ثلً,ِّكليل بعذ لىا ظيخةح  ة الؼضلي  حن بحن الخميمي  حن –ِّؤلاظالمي   أو اللاعذي 

حن عة العوس  ِّ الىظام واحن,ِّالعلـي 
 

ِّ. اظحخةاساث  وؼ

ِّظشية ودياب إظبة ماهش ان، هاؼىان, ة ِّ مجموعة ِّ لمً واها ظوسي  ة ِّ ؼةابي  ة بالذولة ثىالة علماهي   والحؼيحة اإلاذهي 

ؿشض,2006ِّ عام في اإلاجموعة هزه واعحللد,ِّظوسيا في الذيملشاوي ِّ
 
ِّ.2011 عام معحللكها آشش عً وأ

 ِّ ِّ شمغ  ِّ واهد ظىوات 
ً
ِّ جعاهم كذ التي,ِّالةالؼة والذالالت باألخذاذ ـيذهايا سجً في خاؿلة

ً
 العوس  ِّ اإلاؽهذ ؿهم في هسحةا

ِّ.مى  هةحة ِّ طضء ِّ في اليوم الجهاد  ِّ

 ِّ الجهاد وطوه بعن عً
 رات ـاست وطوه ِّ وهي,ِّالعىوات ثلً ـيذهايا سجً في مع  معحللحن واهوا الزيً والعالمي ِّ اإلادلي 

 ِّ هةحة ِّ خموس ِّ
ة العاخة على ومشهض   ِّاليوم العوسي   شالؿة ِّ عً الةاخسة ومؽاسيعها بخىابها ألاسك على الواكع ثفةؽ,

ة ِّ ِّ إظالمي   ِّ بذعم 
ِّ. اإلاولول هزا عً ودياب ماهش لىا يحدذذ,.ِّاإلاعحوىِّ عالي اظحخةاساجي  ِّ:إظبة يلو

ِّ الصدقِّ• ِّبالوػ هذيم هو الوطوه ثلً مً ألاو ه اإلا هم وهو,  عام ثشهيا في الكهود  الىى غ بحـجحة بالحوس 

 في بالوػ هذيم واعحلل ثشهيا في العلا اعحلل. العلا لؤ ِّ واظم  بالحـجحةات كام مً مع مةاؼشة ِّ عالكة ِّ على ووان,2003ِّ

ِّ رالرة هـعها الذعوىِّ  في مع  واعحلل,ِّظىوات عؽش إلاذة بالسجً علي  وخىم ظوسيا  وخعام عىوسِّ وظيم: هم أشداؿ 

ِّ.ظ ىو الشؤوؾ وعةذ خليوة

ِّ عالكح  وواهد
ً
ة ِّؼوهد آـف مع ـيذهايا سجً في وطوده أرىاء علىي  ة اإلاخابشات ؼعةة مذيش, ِّآهئز ِّ الععىشي   ووان,

ِّ إخذى فياشتةق أمجي حدليم ل الحخىيي على يلوم بينهما  ثفاٌ  لةىان في العتسخي ؼاهش ب  كام بما ؼتي  ِّ ،الجواس دو

ت. الةاسد نهش مخيم في 2006 عام د  ظحعفاء أرىاء ختى بؽوهد ثشاى  التي اللوية العالكة واظحمش   ب  كام الز  والحمش 

ِّ. السجً إداسة لذ ِّ اإلاعحلل في السجىاء

ِّ بالوػ وان,ِّ ظحعفاء نهاية بعذ خفل الز  و ظحالم الخعليم وأرىاء  ؿحاواه واهد أن بعذ هـع  بخعليم كام مً أو

ِّ على موسظد كذ السجً في الىظام ععىش بلحل ثلضخي التي ِّ هىاق  ِّ رلً بعذ وخفلد.  ظحعفاء أرىاء واظع 
 
 ظلعلة
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ِّ ِّ على وخفل,ِّؼوهد آـف واحن ب ى  للاءات  قِّ ووان,ِّالجيذة اإلاعاملة في واظحشىاء ِّ السجً في امحياصات   السجىاء أمام يعو 

ِّ وهو الجهاد ظيذعم ؼوهد اللواء"  أن الللاءات ثلً بعذ ِّ إيجابي ِّ شدق 
ً
ِّ". طذا

ِّ ؼوهد آـف مً بلشاس ِّ السجً مً 2010 عام بالوػ ششض
ً
ا ح  مذة ثيحهي أن كةل,ِّشدفي  ِّ عؽش –ِّمديومي   - ظىوات 

ِّ اإلازووسِّ  ظحعفاء في كحلوا الزيً الؽةان أخذ صوطة مً وثضوض
ً
ِّ ووان,ِّآهـا

ً
 الزيً اإلالاثلحن أخذ صوطة مً كةلها متزوطا

ِّ العشاق في معهم كاثل
ً
ِّ.ظابلا

ة ِّ هح ةة ِّ بخؽىيل بالوػ هذيم كام,ِّالسوسة أرىاء ش الشيذ هح ةة"  اظم خملد الالركية في ععىشي    ظم هزا ويةذو",ِِّّالفـش

ِّ بحفشيد  وريلة ِّ عالكة ِّ را
ً
ِّ يمحلً ب ه  الخلا

ً
ة أظلخة ِّهيمياوي  "  ب ن العوس  للىظام ثفشيذ مع  الحفشيذ هزا وثضامً,

ِّ
ً
ِّ مجموعة

ً
ة خة إسهابي 

 
ة اإلاواكع أخذ مً أظلخة على ظيىشت معل ِّ". الىظامي للج ؾ الحابعة الععىشي 

ِّ واهد بعملية ِّ بالوػ هذيم كام
ً
ِّالـتةة ثلً في هبةىِّ ظابلة ِّ واذاية, ات  ِّ ممارلة ِّ لعملي 

ً
ديً كةل مً الخلا حن مخؽذ   دييي 

حن ِّوطهادي  ِّ أخذ بخىف كام خيص,  
ِّالعوس  العاخل في اإلايؽلحن الخش ِّ الج ؾ لةاه أهم  ,ِّألاخمذ سياك الىلية وهو,

ِّ وأؼشؾ
ً
ا ِّ الةالوػ أهىش. اإلاوت ختى جعزية  على شدفي 

ً
 الخش ِّ الج ؾ يحذشل أن كةل,ِّهزه الدىف بعملية عالكح  بذاية

ِّألاخمذ باشحىاؾ  كاموا مً ـوسة أبشصت التي التةهية واإلاخابشات  يىلةان وواها. الةىا سيغ وياظش بالوػ هذيم وهما,

ِّ يوسو مليونِّ
ً
ِّ.ظشاخ  إوالق ملابل ل خمذ ؿذية

ِّالخش ِّ الج ؾ كةل مً رلً أرش على بالوػ هذيم اعحلل ِّأشداؿ ظةعة مً مدىمة إلاداهمح  وجؽيلد,  أهمية بعتة,

ِّالخادرة ِّ على الىفشة طبهة ثذشلد,ِّمةاؼشة بعذها. ألاخمذ الىلية وكحل بخىف باعتةاؿ  اإلادىمة واه هد,
 
 اللمية شي

  ـاس أن بعذ الةالوػ أرش واشحـى. ـيذهايا في لشؿاك " شياهح "  شلـية على مع  والحدليم مداظتح  لشوسة بحجة

ِّ وثحواثش,ِّالىفشة طبهة أيذ  ثدد  - داعؾ –ِّوالؽام العشاق في ؤلاظالمية الذولة ــوؾ في يلاثل أه  اليوم عى  معلومات 

ِّ",ِِّّخزيـة أبي"  الماهش إبشاهيم بشؿلة

ِّالماهش إبشاهيم: الماهش إبشاهيمِّ• ِّ هىا والىالم,
ً
ِّإظبة إلااهش أيما ,ِّ  سجً في باإلعذام علي  خىم ظوس  ِّ طهاد  

ِّـيذهايا ِّالسجً في الىظام ععاهش كحل ب همة, ِّ ووان,
ً
ِّالعشاق في ل هةاس أمحةا ,ِّ

ً
ِّ وأمحةا

ً
 الضسكاو ِّ مفعة أبي عً معؤوال

ِّ
ً
ا ِّ"  واشوصه,ِّالعشاق في ألاشحة هزا هجم ظىول كةل شدفي 

ً
ِّ". الشاؿذيً بالد في لللاعذة أمحةا

ِّ واهونِّ ؼهش في ششض أه  إال  في أ : اإلاعحلل مً ششوط  مً واخذ ِّ ؼهش ِّ بعذ ظوسيا في الىفشة طبهة مع كاثل,2011ِّ ألاو

ِّ.2012 الساوي واهونِّ ؼهش

ِّظوس  ِّ ؿلعىيجي ِّ: الةاػ بهاءِّ• ِّ آشش بعذ ظهش,  ٌ ِّدكيلة شمعحن إلاذة اإلاىاس كىاة على ل  اعحلا  وان ب ه  واعتةؾ,

ِّ
ً
ِّ. الىفشة طبهة في العمليات لؼشؿة كابذا

ححن ويدمل,ِّأإلااهيا في الهىذظة دسط: عادٌ أبو -الضماس عادٌ خيذس مدمذِّ•  الضماس ووان,ِّوالعوسية ألاإلااهية الجيع  

ِّ
ً
ِّ ملشاا

ً
ِّ ومشاؿلا

ً
ا ِّ أـةذ  2000 عام وفي. أؿؼاوعحان وفي الؽ ؽان في وكاثل,ِّالدن بً ألظامة شدفي 

ً
 هامةوسغ لدلية أمحةا
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ز التي ـ  ِّ ـاس أن وبعذ. اإلاحدذة الواليات في ظتحمبة مً عؽش الخاد  هجمات أعماؤها ه
ً
ِّ مشاكةا

ً
 كةل مً بؽذة ِّ ومحابعا

 يذ على اإلاؼشب في يعحلل أن كةل,ِّوأؿؼاوعحان باهعحان إلى ظاؿش.. أإلااهيا في وطوده أرىاء وألاإلااهية ألامشيىية  ظحخةاسات

ة اإلاخابشات ة اإلاشهضي  ة اإلاخابشات إلى رلً أرش على جعليم  وثم ِّ,ِِّّ-CIA –ِّألامحةهي  ة يدمل باعحةاسه,ِّالعوسي  ة الجيعي  . العوسي 

ِّ في سجى  أمضخى ِّ جؽشيً ؼهش وختى 2002 ؼةاه ؼهش مىز مىـشدة ِّ صهضاهات   مً ووان,ِّـيذهايا إلى هلل خيص,2006ِّ ألاو

حن ِّالسجً في خفل الز  العفيان في ألاظاظي  ذ بالسجً أرشه على وخىم, ِّ أشةاسه اشحـد. اإلاؤا 
ً
ِّ ورمة الخلا  ػحة ؼيون 

ِّ.ظشاخ  أوللد كذ العوسية العلىات ب ن مؤهذة ِّ

ِّ,ِّإظبة ماهش هالم ظشية دياب يؤهذ ِّ ويلو
ً
حن عً محدذرا ِّ:ـيذهايا سجً داشل الجهادي 

ِّ إن" 
ً
ِّمنهم كعما ِّبالوػ هذيم مسل, ِّ وان,

ً
ِّ للىظام عميال ِّواضح بؽيل   داشل للىظام العاهشة العحن بمجزلة وان واالوػ,

ِّالسجً ِّ نحملحىع سجنهم يلمونِّ آششون وان ؿيما,
ً
ة باإلاةادا ؿعال ونِّ وان للذ. ؤلاظالمية العلـي  ونِّ الجهادي   والعلـي 

ِّ
ً
ة ِّ أهثةي 

ً
 ِّ 1200 هدو عذدهم كاسب وكذ,ِّالسجً داشل مواطهحىا في ظاخلة

 بذا العشبي الشايع روسات بذأت وعىذما. طهاد  

ِّ
ً
ِّ هىالً ب ن لىا واضخا

ً
ِّ للمداهمات جعشيعا حن بدم   بداطة ِّ وان الىظام. ظتيل بئشالء هؤالء مً هةحة ِّ كعم ِّ وششض,ِّؤلاظالمي 

 ِّ ػىاء ِّ إلى
ِّ على ثدحو ِّ ال التي ظوسيا في العليا الذولة أمً مدىمة بئلؼاء ؿلام,ِّلزلً كاهووي   السجحن عً بالعـو كشاسات 

 الزيً هؤالء مً هةحة ِّ عذد ِّ وششض,ِِّّاإلاذهية اإلادىمة إلى هؤالء بحدويل الىظام كام هىزا. أخيامها في بالىعً وال,ِّاإلاذة لشبع

ِّ يلمونِّ واهوا
ً
ِّ ظةع عً ثلل ِّ ال أخياما  ِّ أل  ِّ ظىوات 

ِّ". منهم إظالمي 

ِّ:ظشية ويىمل

ة اللوات لذ ِّ العشاق في ليلاثلوا الىظام أسظلهم هؤالء بعن"  ِّ باعحلالهم كام عودتهم وبعذ,ِّألامشيىي 
ً
 أـةذ وعىذما. ؿوسا

ِّ يؽيل لةىان
ً
ِّ أصمة

ً
ة ِّالعوس  للىظام خليلي  ِّ 150 هدو بئششاض الىظام كام,

ً
ِّ معحلال

ً
ا ِّ طهادي 

ً
ا ,ِّـيذهايا سجً مً إظالمي 

ِّ إلى وأسظلهم ة ِّ أؿشل  ة أمىي  ـ  ِّ 70 هدو منهم ليعود,ِّشا
ً
ِّ ل غ,ِّوادعبهم أله  لةىان إلى الزهاب معظمهم سؿن شدفا

ً
 أسلا

ل ب ىما.. والعشاق للجهاد سظ 
 
ِّلةىان في الةاسد نهش مخيم إلى الةاكونِّ أ ,ِِّّ-ِّالعتسخي ؼاهش –ِّؤلاظالم ؿحذ ثىظيم صعيم ومنهم,

ِّ في ثذساوا وهؤالء ة مععىشات  ـ  ة للجبهة ثابعة شا ة الليادة –ِّؿلعىحن لحدشيش الؽعةي  ِّالعام   العؽايش ديش مععىش مسل,

,ِّاإلاخيم داشل ؤلاظالم ؿحذ مً للحلى أظماء الشاديو عبة وعمع ـشها,ِّلةىان في الةاسد نهش مخيم أخذاذ اهذالل وبعذ,ِّوػحةه

ِّ هؤالء مً. ألامىية ألاؿشل إلى ششوطهم كةل السجً في معىا واهوا
ً
ذام ؼعش أبو ظمحة: هزهش مسال ِّ". دية ـو

ِّ

ة ِّ آششون معحللونِّ رم 
ً
ِّ ـاسوا,ِّأيما

ً
ِّ وطوها

ً
ِّ ـيذهايا سجً في واهوا,ِّالعوسية ألاسك على للجهاد وساظمة ؿاعلة

ً
ِّ:مسل,ِّأيما

ِّ ؼاسووا ممً وهو 2009 عام اعحلل,ِّظوس  ِّ طهاد  ِّ ظلـي ِّ: علوػ صهشانِّ•
ً
ِّالعشاق في الجهاد في أيما  ؼيل وكذ,

ِّ عشؾ ما –ِّعلوػ إظالم –ِّعم  ابً مع
ً
ِّ ثىـحة إلى يذعو وهو. ؤلاظالم ط ؾ باظم مؤششا  

 بمً ظوسيا في الىوابف ول 

ة ؿكهم ة اللشآن أظاط على الدالؿة دولة إكامة وإلى,ِّاإلاعحذلونِّ العى  ِّ."الصخيدة" والعى 
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ِّ: الؽيخ ع سخى أخمذِّ•  كام لواء ِّ وهو. الؽام ـلوسِّ لواء اليوم يلود وهو,2006ِِّّ عام اعحلل,ِّظوس  ِّ طهاد  ِّ ظلـي 

 أللى 2012 ثموصِّ 27 وفي. اللواء يةثها التي الـيذيوهات مً الخش ِّ الج ؾ ؼعاس بئظلاه ث ظ ع  مً كليلة ِّ أظابيَعِّ بعذ

ِّ شىةة –ِّع سخى أبو –ِّالؽيخ ع سخى أخمذ
 

 الفـدة وثيؽش".  الصخيذ ؤلاظالمي ِّ العلون وؽش"  على طمهوسه ؿكها يدص

ة ِّ للواء الشظمي  ة الوخذة أن جعحبة ومواد ِّ ؿيذيوهات  ة بحن الووىي  حن العى  حن والعلوي  ِّ"  هي واإلاعيدي 
 
ِّ مدظوسة ِّ بؽيل   مىلم 

ة الؽشيعة بموطة ِّ,ِّؤلاظالمي 
ً
ة ِّ وؿىشة ِّ إلاادة ِّ وؿلا ِّ(13". ) والبةاءة الوالء"  ثذعى ظلـي 

ِّ: العةود خعانِّ• ِّ. الؽام أخشاس هحابة يومال يلود وهو,2005ِّ عام اعحلل,ِّظوس  ِّ طهاد  ِّ ظلـي   إن الىحابة وثلو

ة بذولة ِّ ألاظذ هظام اظخةذاٌ"  هو هذؿها ِّ(.14" ) إظالمي 

ِّ والعةود والؽيخ علوػ مً ول ِّ يدمل
ً
ِّ ؿىشا

ً
ا ِّ طهادي 

ً
ا ش,ِّثىـحةي  ـ   بال هاونِّ وي هم ,ِّالعالمي اللاعذة ثىظيم ؿكهم بمً الجميع يى

ة الؽشيعة مةادا ثىةيم في ة للـفابل هلادة اليوم يعملونِّ وهم,ِّؤلاظالمي  ,ِّالخش للج ؾ إواس ِّ أ  ِّ شاسض اإلازووسة الععىشي 

ِّ ييونِّ الخش الج ؾ واحن بينهم والحيعيم
ً
ِّ وفي لئيال ِّ هادسة ِّ خاالت 

ً
ِّ.طذا

ِّ  سجً في واهوا,ِّظوسيا ؼهذاء وألوية الحوخيذ ولواء وداعؾ الىفشة كادة معظم ومعهم السالرة هؤالء: " إظبة ماهش يلو

اتهم اه هاء كةل الىظام وأششطهم ـيذهايا ِّمديومي   ؿيما.  ألاسك على اإلالاثلة اإلاجموعات مً% 80 على يعيىشون وهم,

ِّ وطود يةذو د هو الذيً، ظعذ وكاظم العىيذ  الجةاس وعةذ إدسيغ وظليم خعونِّ ؿاثذ مسل أشداؿ   خموس ِّ مجش 

ِّ 
 ِّ إعالمي 

ِّ ووه  مً أهثة وسمض  
ً
ِّ خموسا

ً
ة اإلاعاسن وفي ألاسك على ؿاعال  واحن ألاوشاؾ مخحلف بحن ثجش ِّ التي الععىشي 

ِّ مع أو الىظام ِّ". أششىِّ أوشاؾ 

 الخاثمة سبيل على

ِّ بؤس ِّ رمة
 
ة ة ظلـي  ِّ الىظام أهحجها طهادي  ِّ أهحجها وأششىِّ,ِّمةاؼش بؽيل  ِّ شللد وأششىِّ,ِّمةاؼش ػحة بؽيل 

ً
ا  السوسة معاس في راثي 

ِّ أيذ ِّ وعلى الىظام لذ ِّ ة   الوظيـي ِّ الذوسِّ هو اإلاؽهذ هزا في  هخةاه يلـد ما أهثة إن. للىظام معاسلة ظوسية ػحة أو ظوسي 

ً لإلظالم سعايح  عبة,ِّاإلاولول هزا في العوس  ِّ للىظام  والذعو  ِّ الـلهي ِّ شىابهم وطعل,ِّوسطاالث  الشظمي ؤلاظالم,ِّاإلاذط 

ِّ ِّ,ِّالةووي الؽيخ مساٌ مً سأيىا ما على,ِّاإلاىىلة في وظياظاث  ديمومح  شذمة في يفة 
ً
 لشوسة الىظام هزا اظخؽعاس,ِّوأيما

ة العاخة على العالمي ِّ والجهاد اللاعذة هواة إوالك  عبة ومىالبها السوسة على  لحـاؾ حن ؿعلها لحـعل العوسي  ,ِّبالعوسي 

ِّ. إظبة ماهش,ِّـيذهايا سجً في العيان الؽهود أخذ ؼهادة في سأيىا ما على

ِّ
ً
ِّكىعا ة   عحةاس إعادة ثةذو, ة للووىي  ِّ ـعةة اليوم العوسي 

ً
ِّطذا  الووً لـىشة العابش الجهاد  الخموسِّ هزا ول وظي,

ِّعلكها واإلاحعالي ِّ ل عد لىنها,
ً
ى خيص اإلاعحلةل إلى ألاهظاس ثحج . الخاٌ بىةيعة معحديلة ِّ ظيخةذ 

ً
 هو ما..  وللجميع الخلا

هة اللذيمة العوس  ِّ اإلاجحمع رلاؿة في طزس  ِّ هو وما عابش ِّ  وي هاؿد ظ علي ما لذيىا ظييونِّ. 2011 آراس 15 بعذ واإلاحيو 

ِّ مع ِّ أو  ِّ اظحدلاق 
حن وظىفىذم,ِّمدحمل ظياسخي  ِّ مى  الدالؿ ييونِّ لً بما هعوسي 

ً
ِّ.ظهال

ِّ  ألامش ٌَِّ أال هحمجى الز  لللادم متةون  ِّ,ِّاهحظاسه يىو
ً
ِّ.اللادم هزا وان ما وابىا
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 :هوامش

ِّ. ”ِّالصخوة“ِّصمً في الشظمي وإظالمها ظوسيا ،ألاوان موكع في صيحوهة لشصان وويلة دساظة( : 1)

ِّالعابلة الذساظة(: 2)

ِّ.541 ؿ,ِّالنهاس داس,ِّدية هماٌ,ِّاإلاعاـش ظوسيا ثاسيخ(: 3)

ِّ.2012 ثموصِّ 28,ِّهيلو م ؽيل,ِِّّالعـحة طشيذة(: 4)

229ِِّّ ؿ,ِّالعاقي داس,ِّـالح الخاض ياظحن,ِّآلاششيً أظاوحة(: 5)

ِّ.الهشموػ خعحن اإلالذم اوؽلاق ؿيذيوساطع (: 6) 

4ِّ ؿ   - ظوسيا/  الذولية ألاصمات مجموعة  crisisgroup  ثلشيش(: 7)

9ِّ ؿ  - ظوسيا/  الذولية ألاصمات مجموعة crisisgroup   ثلشيش(: 8)

ِّالؽام ألهل الىفشة طةة عً ؤلاعالن ؿيذيوساطع (: 9)

11ِّ ؿ  - ظوسيا/  الذولية ألاصمات مجموعة  crisisgroup  ثلشيش(: 10)  

11ِّ ؿ –ِّظوسيا/  الذولية ألاصمات مجموعة  crisisgroup  ثلشيش(: 11)

 بخفوؿ الخياة طشيذة في العىوسِّ هزه لياثة،  الساهية في والحخةي ألاولى في المشوس ِّ الىمورض ملالةساطع (: 12)

ِّ.اللىذهية الخياة,ِّمعلوال معشهة

ِّ.اإلاىىش عً والىهي باإلاعشوؾ ألامش 2012-7-27 شىةةساطع (: 13)

ِّ. الؽام أخشاس هحابةؿيذيو عً  ساطع  للحـاـيل(: 14)

ِّ

http://www.alawan.org/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7.html
http://www.youtube.com/watch?v=9z7nO8FiMEA
http://www.youtube.com/watch?v=Fuh1cI9vlR0
http://alhayat.com/Details/552757
http://www.youtube.com/watch?v=ijLIbjiXKQg
http://www.youtube.com/watch?v=RKm5xzKvYFY

