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 مقدمة
إال أن النخب الحاكمة  ،األحداث التارٌخٌة واالجتماعٌة والثقافٌة مجرىالعوامل السٌاسٌة د جملة تحد  

فً العالم العربً بشكل عام والمجتمع السوري بشكل خاص منذ ستٌنٌات القرن الماضً عملت على 

ٌ   أن تمر   ها وعن حاجٌاتها وٌصبؽون األحداث رون عنعب  تلك العوامل عبر أشخاص "أنظمة حاكمة" 

نتاج أقلٌة مسٌطرة على قمة المجتمع تسمى اصطالحا بـ "النخبة إبصبؽتهم الخاصة، وصوال إلى 

، والتروٌج له نشرهتعمل على نخبة موالٌة لها تإمن بفكرها والحاكمة" تعمل بدورها وتخطط إلنتاج 

 ..أٌضا من ظهور نخبة مضادة لتوجههاحترز وت

إعادة هٌكلة العالقات ها، وتحاول شروعما ألي احتماالت ٌمكن أن تعرقل صد  راءات عدٌدة تتخذ إجو

لعوامل  التً تخضعالحركة الوطنٌة إلحباط  وإعادة بناء الهوٌات الفردٌة والجماعٌة، االجتماعٌة

 وتواكب بنٌة المجتمعات ودٌنامٌكٌتها. تتجاوز األفرادوبنٌوٌة واجتماعٌة وثقافٌة وسٌاسٌة 

ٌشهد ألول مرة منذ أكثر من م 2115 – 2110بٌن عامً بعد وفاة األسد األب دأ المجتمع السوري ب

ثالثٌن عاماً ظهور حراك سٌاسً ٌنادي من قلب دمشق بضرورة إسقاط النظام أو االنتقال التدرٌجً 

ء لجان إحٌا“وعرفت هذه الحركات باسم  ،إلى نظام دٌمقراطً تعددي منً الحاكممن النظام األ

ت ع  م  ق   والذي ضم أؼلب ما تبقى من القوى السٌاسٌة التً” إعالن دمشق“ثم ” المجتمع المدنً

شخصٌات سورٌة وطنٌة مستقلة ؼٌر منضوٌة تحت أي حزب أو هوٌة وت على مدى عقود ش  م  وه  

اإلصالح ، إال أن النظام لم ٌسمح لها بالتمدد ألنه أدرك بؽرٌزته أن أي شكل من أشكال سٌاسٌة

 .حوله إلى قوة رئٌسٌةٌقوٌه وٌمكن الشعب وٌالنفتاح من شؤنه أن وا

تونس ولٌبٌا من  ن الشعب فً كل  م شعر السورٌون بإمكانٌة التؽٌٌر نظرا لتمك  2100مع بداٌة العام 

الشمولٌة فٌها، لٌنبثق الحراك الثوري السوري من عقٌدة وطنٌة  حكمالأنظمة من إسقاط ومصر 

فً قحام اإلرادة الشعبٌة إعلى بالؽة الداللة  -مل االجتماعٌة والعائلٌة والدٌنٌةمتؤثرة بالعوا-فطرٌة 

وتمضً المظاهرات إلى الساحات بوعً ثوري مدنً مخترقة اإلطار التقلٌدي  ساحة الفعل السٌاسً،

 للتظاهر معلنة بدأ مرحلة جدٌدة "التؽٌٌر من األسفل".

اجه به النظام تلك المظاهرات التً جمعت كل الذي و لتوحش والتنكٌلوا على الرؼم من العنؾ

واعتماده  مطالبة بالعدالة االجتماعٌة والمواطنة، مختلؾ المحافظات وفًشرائح المجتمع وطبقاته 

مودي، سعٌا منه إلى عسكرة كاستراتٌجٌة ثابتة، وإثارته المخاوؾ الطائفٌة وتؽذٌة االنقسام العا

 الثورة..

ع ااقتنإال أن كخٌار استراتٌجً له وتجنباً للدمار ومزٌداً من القتل،  الشعب على سلمٌة ثورته أصر   

ٌ ة لن  ٌ ة لالحتجاجات وفئات واسعة من الشعب السوري  بؤن  التظاهرات السلم تعد القٌادات المحل
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ٌ ة العنٌفة وات باعه  بإمكانها تحٌٌد المدن وعزل  استراتٌجٌةإسقاط النظام مع استمرار حملته القمع

 ..فً األرٌاؾالثورة 

ر الخٌار العسكري  فً المشهد العام  ٌتجذ  ورؼم ذلك ظلت مظاهر الثورة المسلحة دفاعٌة وبدائٌة ولم  

ٌ ة إال مع بداٌة عام  فاتحا الباب على مصراعٌه لشتى أنواع الصراعات بعد  ،0م2102للثورة السور

اسٌة واجتماعٌة واسعة من وجود مشاركة سٌاستؽالل النظام الجو العام للثورات الذي ٌتمٌز ب

وعدم قدرة الحراك الثوري على  انفجار صراعات سٌاسٌة واجتماعٌة،احتمال الجماعات واألفراد، و

جعله عرضة ما مساراته لمواجهة استراتٌجٌة النظام فً التعاطً معه تخط  فرز قٌادات نخبوٌة 

اب الذي صرح به فً خطاب إلرهالنظام من مفهوم اوات خذ ، الختراقات كبٌرة ومتعددة األشكال

م "بؤننا أما حالة فشل اجتماعً كامل ألن كل مسلح 2102أمام مجلس الشعب منتصؾ العام  رأسه

" معطٌا لنظامه المشروعٌة 2وبالتالً نحن أمام مالٌٌن اإلرهابٌٌن المحلٌٌنتقؾ خلفه عائلة تحمٌه 

ك ومستقبله وإزكاء المشاعر ا شكل ومسار الحراض  ، وفار  الممكنة فً سحق اإلرهاب بكل السبل

 الطائفٌة والمذهبٌة والقومٌة.

على أحد  فً هذه الورقة نسلط الضوءوالشك أن للصراع الفكري فً سورٌة وجوها متعددة، ولكن س

وجوهه أال وهو "الصراع الفكري الدٌنً" وأصنافه والعوامل التً ساهمت فً إذكائه، وأثره فً 

التشكٌل، وذلك لبروزه على سطح األحداث السورٌة بشكل أكثر المشهد السوري الذي ال ٌزال قٌد 

وضوحا وتؤثٌرا من ؼٌره دون االنتقاص من أوجه الصراع الفكري األخرى فً سورٌة كالطبقً 

 والقومً ..الخ ، التً سٌتم تناولها فً أبحاث مستقلة.

 األسدالباب األول: التنوع الفكري فً المجتمع السوري وآلٌة إدارته فً ظل نظام 

  ٌ ً  تم ٌ   ٌشهد ثنً، ولمإو متماسك ذي تنوع ثقافً ز المجتمع السوري على الدوام بنسٌج اجتماع ة أ

ؼالبا ما تحل الخالفات بالتقالٌد االجتماعٌة المتعارؾ علٌها صراعات ذات طابع طائفً أو قومً و

 بٌن تناقض وعً اتاالختالف هذه تشك ل ولم، البدوٌةالخالفات العشائرٌة ومنها على سبٌل المثال 

 ..الشعبً السوري المجتمع وعً من كجزء ومكوناته المجتمع فئات

 والشركس واألرمن والتركمان والعرب بوصفهلدى األكراد  ثنًاإلفرؼم حضور الوعً الهوٌاتً 

الحكم  استالمولم ٌكن الصراع على أو امتٌازات قومٌة. وعٌاً باألصل فإنه لم ٌشكل أساساً لصراعات 

على الوعً الهوٌاتً أو ٌقوم ذا بعد قومً.  االقتراعأو سلمٌاً عبر صنادٌق  االنقالباتان عبر سواء ك

والمسٌحًالدٌنً اإلسالمً 
3

 ، 

                                                           
0
  https://goo.gl/ThD1VCهل الثورة السورٌة أمام مرحلة جدٌدة؟ وحدة تحلٌل السٌاسات  –المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات  
2
  https://www.youtube.com/watch?v=HVd3p9ig8u8م 3/6/2102خطاب "بشار األسد" أمام مجلس الشعب  
3
  https://goo.gl/zziCf2هل انتصرت الهوٌة السورٌة؟ أحمد البرقاوي  –الحقٌقة  

https://goo.gl/ThD1VC
https://www.youtube.com/watch?v=HVd3p9ig8u8
https://goo.gl/zziCf2
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ً وهو إسالم األكثرٌة ٌخلق وعٌاً شعبٌاً بهوٌة دٌنٌة مضطهدة للمسٌحٌة أو ن  لم ٌكن اإلسالم الس  

أٌضا هذه الطوائؾ  لشٌعٌة والدرزٌة. ولم تكنواإلسماعٌلٌة واالعلوٌة  األخرى:للطوائؾ اإلسالمٌة 

الوعً الطبقً السٌاسً على  وٌتم التحالؾ السٌاسً بناءً  .تشعر بالؽبن التارٌخً تجاه الطائفة األكبر

 .الوحدة المجتمعٌةوالدٌنً بهدؾ تحقٌق  ثنًاإلالوعً  والمناطقً أكثر مما ٌقوم على

رض لالهتزاز والشد والجذب بفعل عوامل مختلفة أهمها مفهوم الهوٌة الوطنٌة ٌتعبعد االستقالل بدأ 

م 0963الذي توج بالوحدة السورٌة المصرٌة، وانقالب حزب البعث عام  المد القومً العربً

واالبن( على السلطة حٌث عمل من خالل هٌاكله األمنٌة على تعزٌز  بوسٌطرة نظام األسد )األ

الدفع بؤبناء مكون واحد للسٌطرة على مفاصل  بذور الخالفات داخل المجتمع السوري، من خالل

لطائفٌة الدولة الفاعلة، وإرضاء باقً المكونات بمناصب ومكاسب شكلٌة، واللعب على االختالفات ا

 ..بٌن مكونات الشعب السوري

الضامن والموازن للعالقة بٌن مختلؾ المكونات المذهبٌة واإلثنٌة فً المجتمع وٌروج لنظامه أنه
4
، 

ونزعات ما قبل الدولة  الدٌنٌة والطائفٌة والعائلٌة من العالقات تنم ً العالقات نشاء شبكةإى ٌعمل علو

وسع ألصحاب المصالح والشركات، أففً مجلس الشعب، أ عطً مجال . ، بدالً من العالقات المدنٌة

 عث.لى البإلى زعماء العشائر فً المقاعد المستقلة وؼٌر المنتسبة إرجال الدٌن، باإلضافة و

م0994عام ال الشعب منذ: من مجلس 33،2ال حوالًوقد شك ل هإالء  
5

سٌاسة ، ورافق كل ذلك 

 من خالل احتكار القرار السٌاسًالتهمٌش واإلقصاء لألطراؾ السٌاسٌة المعارضة الذي تجلى 

فً نهاٌة الثمانٌنٌات من القرن الماضً، وهو ما مهد  تبلورت فً تحطٌمه لكل القوى المعارضة

تقوقع جعله ٌ هاً لدى المجتمعخلق وعٌاً مشو  و ضاء على الحٌاة السٌاسٌة التعددٌة، والهوٌة الوطنٌةللق

، ؼٌر آبه لما تنتجه التعددٌة وآثارها على الوحدة الوطنٌة وتماسك الكٌان الوطنً فً أقلٌات وأكثرٌات

وأن ، وانتماءاتهاطوائفها  االجتماعٌة، أو السٌاسٌة بمختلؾ القوىتفكٌك وتهٌئة الجمٌع للوقوؾ بوجه 

، وٌلعب دوراً محورٌاً فً تحقٌق سٌاسًوجود المصالح المتباٌنة والمتعارضة هو أساس التوازن ال

الشعبً،  دعمالٌنطوي على منافسة صرٌحة للحصول على ا تعددًٌ  احكم تجاألفراد ألهدافهم. فٌن

م، والثورة السورٌة التً انطلقت فً 2114ات الفعل كما حصل فً انتفاضة األكراد البالد رد   ب  ن  ج  وت  

تحولت  حٌثالتً أسس لها النظام م وظهرت خاللها أثر البنٌة الفكرٌة االجتماعٌة 2100العام 

التحكم بطوائؾ ومكونات المجتمع  ٌة فًدوللقدرة القوى اإلقلٌمٌة والالساحة السورٌة مختبرا 

 ،السوري المختلفة

                                                           
  http://www.noonpost.org/content/18032أحمد ولٌد  – إشكالٌة االنتماء وسبل بناء الهوٌة السورٌة المستقبلٌة -نون بوست  4
5
  syria-sectarianism-journal.org/ar/issue3/assaad-http://permanentrevolutionجوزٌؾ ضاهر  –فً سورٌا  الطائفٌة ونظام األسد –الثورة الدائمة  

http://www.noonpost.org/content/18032
http://permanentrevolution-journal.org/ar/issue3/assaad-sectarianism-syria
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وطنً واألهلً لٌصبح هو األكثر حضورا التقدم مادون و ً الوطنًإلى تهتك النسٌج االجتماعوأدت  

هذه السٌاسات نظام األسد من وراء  ؾالطائؾ" لٌهداتفاق “ة نشرع ٌطرحوفاعلٌة، ما ٌجعل البعض 

 واستمراره. إلى تؤمٌن استقرار النظام

 ظاهرج فذوي سهًُاٌ:

قً الرافض لالستبداد وخروجها على عكست الفنانة فدوى سلٌمان الحالة الوطنٌة بانحٌازها األخال

بٌئتها الحاضنة فً المظاهرات السلمٌة تهتؾ إلى جانب عبد الباسط الساروت حارس مرمى نادي 

الكرامة السوري فً أحٌاء الخالدٌة والبٌاضة والوعر بحمص وتنادي للحرٌة والتعددٌة وإلؽاء 

كز من خالل آلته اإلعالمٌة والدبلوماسٌة الطائفٌة، وهما من طائفتٌن مختلفتٌن فً وقت كان النظام ٌر

جه لصرٌحا  تكذٌبا حٌث مث ل حضورها ،على أن ما ٌحدث فً سورٌة إرهاب ضد األقلٌات ما ٌرو 

، ولم تكن حمص محطتها الوحٌدة بل كانت فً كل مظاهرات العاصمة دمشق ورٌفها وتنقلت النظام

ا عكست بؤن إحدى ثمرات الثورة قد أٌنعت بٌن بلدات برزة وحرستا وقدسٌا وعٌن ترما. وعند مماته

من خالل النٌل من المرتكزات الفكرٌة لالستبداد وتقسٌمه للمواطنٌن بحسب انتماءاتهم الدٌنٌة. وهو 

ها وذكر مآثرهاٌما تؤكد عند موتها باستمرارٌة االنحٌاز األخالقً لمجتمع الثورة وجمهورها بنع
6
. 

 ظاهرج يشعم تًى:

األكراد جزء ال ٌتجزأ  م أن2100عاما عند اؼتٌاله فً العام  53لػ من العمر مشعل تمو البا ٌعتبر

، وكان قد اعتقل فً آب من تركٌبة النسٌج السوري، وأن سورٌا هً الوعاء الذي ٌحتضن كل أبنائه

ٌ   بتهمة "إثارة الفتنة إلثارة الحرب األهلٌة"، م2118من العام  بداٌات الثورة،  إال فً فرج عنهولم 

رفض بعد خروجه من السجن عرضا بالحوار مع النظام، ووقؾ إلى جانب المحتجٌن المطالبٌن وقد 

بإسقاط النظام
7
فً القامشلً، إلى جانب عدد من المثقفٌن ” 2114انتفاضة “ ه فًبرز اسموكان قد  .

د  من األٌدٌولوجٌات الحزبٌة واالنتماءات ةالكرد، وكان ٌبحث حٌنذاك عن الهوٌة الوطنٌة المجر 

 .والطائفً فً سورٌا ثنًاإلالضٌقة، وٌإمن بتعمٌم مفهوم وطنً جامع ٌستوعب األقلٌات والتنوع 

 انثاب انثاٍَ: أوجه انصراع انفكرٌ خالل انثىرج انسىرَح

تسفر مرحلة االنتقال من االستبداد إلى التعددٌة والدٌمقراطٌة التً تنتجها الثورات عن سمات تمٌزها 

 ثنٌا تتمثلإفً المجتمعات المتعددة ها من الموضوعات، كما تفرز تجلٌات عن ؼٌرها إلى جانب ؼٌر

اد الصراعات القومٌة والدٌنٌة والعرقٌة مثلما حدث بٌن الصرب والكروات فً ٌوؼسالفٌا، ٌزدبا

وبٌنهما وبٌن المسلمٌن فً البوسنة والهرسك وكوسوفا، وبٌن التشٌك والسلوفاك، وبٌن أرمٌنٌا 

 وسٌا وجورجٌا،وأذربٌجان، وبٌن ر

                                                           
6
  https://goo.gl/8Eyg6L -إٌاد الجعفري  –فً جواز الترحم على فدوى  –المدن  
7
  https://goo.gl/M5KZ46مشعل تمو كردي سعى لوحدة سورٌة  –الجزٌرة نت  

https://goo.gl/8Eyg6L
https://goo.gl/M5KZ46
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من تونس وصوال إلى  بدءاً ورؼم أن المظاهرات فً المجتمعات العربٌة والتطورات التً تبعتها  

سورٌا شكلت مرحلة جدٌدة وانهٌارا بنٌوٌا لعدم انتظام القوى فً مإسسات سٌاسٌة، وأنها حدثت فً 

ة القائمة على الطائفٌة مجتمعات لم تحقق االندماج االجتماعً وهٌمنت علٌها مكونات ما قبل الدول

على الحداثة بفعل  ستعصاءً اثنٌة والعشائرٌة وخاصة فً سورٌا التً ٌشهد مجتمعها والمذهبٌة واإل

 حجز نظامه لتطوره فً مختلؾ المٌادٌن الفكرٌة والسٌاسٌة والتنموٌة، 

ٌمٌة أٌدي الجهات اإلقلكان ٌمكن تجنبه لوال  سوري -خروقات كبٌرة وتجٌٌش سوريى لإأدى ما 

دور النظام السوري  و على األراضً السورٌة،ها من خالل تواجد مٌلٌشٌات، الطامحة بالتوسع كإٌران

تسهٌل  فً توطٌد أركان التطرؾ واإلرهاب من خالل المساهمة فً خلق مجموعات إرهابٌة أو

حسن " ةً مر  ، إضافة إلى المصالح اإلقلٌمٌة والدولٌة، التً عكسها وصول الدعم العسكري والمادي لها

محذراً تنظٌم القاعدة من االنجرار إلى الساحة السورٌة ألنها فخ نصبه فً إحدى خطبه  "نصر هللا

ن األمٌركٌٌن واألوروبٌٌن نصبوا لكم كمٌناً فً سورٌا ها على حد قوله، فقد قال" إاألمٌركٌون لضرب

وفتحوا لكم ساحة لتؤتوا إلٌها حتى ٌقتل بعضكم بعضاً 
8
 -نفسه تم استدراجه لهذا الكمٌنوقد ٌكون هو - 

 " وٌمكن رصد أبرز مظاهر هذا الصراع كالتالً:وأنتم وقعتم فً هذا الكمٌن

 انشُعٍ: –انصراع انسٍُ  -أ 

ٌعكس الصراع فً هذا الجانب مدى قدرة إٌران على االستثمار فً التنوع المذهبً القائم وتحوٌله 

الوطنٌة من ؼالبٌة الشٌعة العرب وخاصة فً  إلى صراع طائفً تمكنت من خالله من نزع الهوٌة

كعامل مإثر فً تشكٌل وبروزه تؤثٌر الدٌن فً الشؤن السٌاسً العراق وسورٌا ولبنان، كما ٌعكس 

 ،الهوٌات والقٌم والتوجهات والسٌاسات أو كقضٌة للصراع

من الطائفة من أرجاء الشرق األوسط لحماٌة نظام األسد المدعوم حٌث حشدت المجموعات الشٌعٌة  

األفؽان العرب واألمنٌة اإلٌرانٌة أعداًدا كبٌرة من الشٌعة  وجندت الوكاالت الشٌعٌةوالعلوٌة 

النزاع وإٌقاظ مشاعر العداء  تحت ذرائع مختلفة تحمل النٌة فً تؤجٌج والباكستانٌٌن للقتال فً سورٌا

وسٌلتً: اإلؼراء ئفتٌن عبر فً العقل الجمعً لدى أبناء الطا التارٌخً ومفاهٌمهمن خالل البعد 

الحشد الطائفً المكثفة التً تمارسها منابر الرأي الداعمة للقتال فً سورٌا، من ندا ابرباؼالمادي، و

معلم والمجالت والصحؾ والتصامٌم الفنٌة التً تركز على المساجد والحسٌنٌات إلى الفضائٌات 

الذي و ،تشٌر إلى "عدم األخذ بالثؤر" بعدضرٌح السٌدة زٌنب مرفوًعا علٌه الراٌة الحمراء، التً 

تٌن"، وصوالً إلى وسائل اإلعالم االجتماعً المتمثلة  تتكرر مع صورته عبارة "لن ت سبى زٌنب مر 

وٌتكرر فً األؼانً المصورة عبارات السحق واإلبادة للجٌش  بالفٌسبوك والٌوتٌوب والمنتدٌات.

                                                           
8
  /https://www.beirutobserver.com/2013/04/2013-04-16-04-58-49حسان القطب  –الصراع السنً الشٌعً ٌتخذ من الساحة السورٌة مٌدانا له  – ربٌروت أو بسٌرف 

https://www.beirutobserver.com/2013/04/2013-04-16-04-58-49/
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على السكان السنة )مثل: النواصب، التكفٌرٌٌن، م كلمات طائفٌة قادحة للداللة استخدالحر، وا

الوهابٌة(
9

 . 

 انشُعٍ: –انصراع انعهىٌ  -ب 

التً م 0974زٌارة موسى الصدر فً عام  تعود جذور الحلم اإلٌرانً بنشر التشٌع فً سورٌا منذ 

ر فتواه الذي أصد  وسبقه "آٌة هللا الشٌرازي"، "شٌوخ" الطائفة العلوٌة فً جبال الالذقٌةبـ جمعته 

، وإطالق الرئٌس السوري الراحل عشرٌة ثنًاإلالشهٌرة بؤن أهل تلك المنطقة ٌنتمون إلى الشٌعة 

حافظ األسد ٌد شقٌقه جمٌل األسد لنشر التشٌع فً الساحل من خالل البعثات التعلٌمٌة وبناء 

الحسٌنٌات وتؤسٌس الجمعٌات كجمعٌة المرتضى
01

ن التشٌع رًفة عمنح ة، العتبارهم أن العقٌدة العلوٌ

حٌث ٌقول الخمٌنً فً كتابه المكاسب المحرمة )فؽٌرنا لٌسوا بإخواننا  متهعلى أحكام مرجعٌا بناءً 

وإن كانوا مسلمٌن(
00
، 

ت وٌقول الحسن بن موسى النوبختً فً القرن الثالث الهجري فً مإلفه )فرق الشٌعة(: وقد شذ    

فقالت بنبوة رجل ٌقال له "محمد بن نصٌر  فرقة من القائلٌن بإمامة علً بن محمد فً حٌاته

النمٌري"، وكان ٌدعً أنه نبً بعثه الحسن العسكري، وٌقول بالتناسخ والؽلو فً أبً الحسن وٌقول 

فٌه بالربوبٌة
02

 ؛ فكان موقفه أول موقؾ شٌعً رافض للنصٌرٌة ٌصدر بحقهم.

رك الساحة سٌاسٌاً وعسكرٌاً توتعمل إٌران على استؽاللهم الٌوم لبسط نفوذها خاصة أن النظام  

واألؼانً دخول الحسٌنٌات والمواكب الشٌعٌة العزائٌة ومؤلوفا وبات أمراً ظاهراً  إلٌران وثقافٌاً 

العلوٌٌن، إال أن ذلك لم ٌستطع أن ٌخفً الرؼبة الدفٌنة لدى العلوٌٌن أن الشٌعٌة فً ثقافة  الجنائزٌة

لخطر ازدٌاد أعداد ونفوذ  همستشعارال وتحقٌقه الشٌعة ال ٌقاتلون إال خدمة لمشروعهم الخاص

رفض وبدأ هذا الصراع ٌؤخذ مظاهر متعددة منها  ثنً عشرٌة فً مناطق سٌطرة النظامالشٌعة اإل

، الوعر فً العام الماضً فرٌق األمم المتحدة رعاٌة تطبٌق بند إخراج مقاتلً المعارضة من حً

 أن السبب ؼٌاب الضمانات األمنٌة، ائهوادع

أن السبب الحقٌقً هو وجود خالؾ بٌن ضباط علوٌٌن وشٌعة فً قوات النظام والمٌلٌشٌات  فً حٌن 

حول جلب مستوطنٌن من أبناء الطائفة الشٌعٌة إلى الحً بدل سكانه األصلٌٌن الموالٌة لها
03

  ،

على منطقة القصٌر برٌؾ حمص  هئاستٌال وحرص حزب هللا اللبنانً )الشٌعً( على استمرار

أٌضا،  على مدن وبلدات القلمون الؽربً مسٌطرته و بً وجلب مستوطنٌن من أبناء طائفته إلٌهاالجنو

                                                           
   https://www.zamanalwsl.net/news/52649.htmlدراسة تكشؾ هوٌات المٌلٌشٌات الشٌعٌة فً سورٌا وتطالب بإدراجها على قوائم اإلرهاب -زمان الوصل  9

  lhttps://www.zamanalwsl.net/news/56511.htm ملؾ ٌرصد كٌؾ بدأ تحوٌل التوجه الدٌنً وتؤثٌره على العلوٌٌن والسنة ".التشٌع فً سورٌازمان الوصل " 01
  https://goo.gl/c8BbDK 250الصفحة  - 0ج  -السٌد الخمٌنً  -المكاسب المحرمة  00
02
  https://goo.gl/cv4m2Cفرق الشٌعة للحسن بن موسى النوبختً  –وٌكً مصدر  
03
  https://goo.gl/sEr4e7العلوي الشٌعً حول سورٌة مالمح الخالؾ  –االتحاد برس  

https://www.zamanalwsl.net/news/52649.html
https://www.zamanalwsl.net/news/56511.html
https://goo.gl/c8BbDK
https://goo.gl/cv4m2C
https://goo.gl/sEr4e7
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كفرٌا والفوعة )الشٌعٌة برٌؾ  –مضاٌا )السنٌة فً رٌؾ دمشق(  اتفاق الزبدانً وودوره الفاعل فً 

ً إٌران إلى تعزٌز النفوذ المذهب الشٌع ًسع، وبتبادل سكان هذه المناطقالذي ٌقضً  إدلب(

نة والشٌعة العلوٌٌن )اإلمامً( فً وزارة األوقاؾ السورٌة التً كان ٌتقاسمها قبل الحرب السُّ
04

 ،

ٌ ع فً دمشق،إلى تهدؾ وإنشاء ؼرفة عملٌات دٌنٌة    نشر التش

 سقطت بٌدهاعلى أطرافها وتمكنت من توطٌن عدد من الشٌعة اللبنانٌٌن والعراقٌٌن فً عدة مناطق 

تقوم  هعبر فرز بنٌة جدٌدة إلى داخلالعلوٌة فً تركٌبة النظام ومحاصرتهم  استكماال لمضػ البنٌة

 .قٌةدعائمها على الفصائل الشٌعٌة المسلحة اللبنانٌة والسورٌة والعرا

 انقىيٍ: –انصراع انذٍَُ  –ج 

على خط  الثورة السورٌة أحد أبرز أسباب ابتعاد الكرد عن الثورة” األسلمة“دخول ٌعتبر 
05

 ،

ة  ؾ ٌهدد الكرد فً الدولة تمدد واشتداد تنظٌم  بعدوبخاص  "داعش" فً سورٌة والعراق، بات التطر 

والخارج على الرؼم من وجود الحركات الدٌنٌة السٌاسٌة على الساحة سورٌة والعراق من الداخل 

  الكردٌة إال أنها تتسم جمٌعها بضعؾ التؤثٌر والحضور وعدم امتالكها لبرنامج سٌاسً واضح أهمها:

 

 مالحظات ثاريخ الحأسيس اسم الحرلة

 06محمذ خرزاويًرأسه  م4102 اثحاد علماء املسلمين النرد

الىاطق عقذت لقائها الخشاوري في القاهرة واخحارت  م4104 جبهة العمل الىطني لنرد سىرية

 07الذلحىر حسين عبذ الهاديا الرسمي باسمه

العمل الىطني لنرد سىرية بعذ بذء  اهضمد لجبهة م0994 جمعية علماء النرد في سىرية

جعنى بشؤون الذعىة و  الحراك الشعبي في سىرية،

 08والحعليم ووشر التراذ النردي

 دولة تتبع ال دعوٌة علمٌة إسالمٌة هٌئة بؤنها تعرٌفها فً ورد م4104 رابطة علماء ومثقفي الجسيرة في سىرية
 وائؾ،الط من طائفة وال الجماعات، من جماعة وال الدول، من

 هلل مخلص مإمن وكل والمثقفٌن العلماء عضوٌتها فً وتضم

تعالى
09 

                                                           
04
  https://goo.gl/HxSU4uعلوي تحت الرماد  –سورٌا المفٌدة: صراع شٌعً  –حال نصر هللا  –جنوبٌة  
   https://www.enabbaladi.net/archives/166818دي فً سورٌا.. حزبً قبل الثورة شبابً بعدهاالحراك الكر -فرٌق التحقٌقات  –عنب بلدي  05

   https://goo.gl/epxeyo  ٌعقد مإتمره األول فً مدٌنة قامشلو‹ مقاطعة الجزٌرة›اتحاد علماء المسلمٌن فً  -نبض الشمال  06
  https://goo.gl/AhDUvt لجبهة العمل الوطنً لكرد سورٌة تقرٌر مفصل عن اللقاء التشاوري -رابطة أدباء الشام  07
  https://goo.gl/96jz42 نبذة عن جمعٌة علماء الكرد فً سورٌا -دلٌل الخٌر  08
09
  https://goo.gl/mqpGDwرابطة علماء ومثقفً الجزٌرة فً سورٌة  

https://goo.gl/HxSU4u
https://www.enabbaladi.net/archives/166818
https://goo.gl/epxeyo
https://goo.gl/AhDUvt
https://goo.gl/96jz42
https://goo.gl/mqpGDw
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اهضمد إلى املجلس الىطني السىري وإلى الائحالف الىطني لقىي  م4100 حرلة الحياة الجذًذة

 41الثىرة

هاجمد في بيان ثأسيسها الحرمات القىمية النردًة  م4100 حرلة الحق والعذالة إلاسالمية النردًة في سىرية

 40وثطرفها في علماهيتها

 لردسحاوي" )الحسب "
ً
بارثيا إسالميا

 .إلاسالمي النردسحاوي(

 44الذلحىر صالح مابىريًمثله في سىريا  

 

تعد الساحة الكردٌة السورٌة اآلن فقٌرة بالحركات والتكتالت اإلسالمٌة قٌاسا باألحزاب القومٌة 

ٌ ة  والعلمانٌة والشٌوعٌة حٌث ال ٌوجد حتى اآلن أي حزب ٌ ة، ذات هو ٌ ة أو اجتماع ٌ ة ثقاف أو جمع

ٌ ة، تنشط بٌن الكرد السورٌٌن. بسبب أخطاء اإلسالمٌٌن األكراد أنفسهم وعدم قدرتهم  ٌ ة إسالم دٌن

على التؽلب على مشاكل التخلؾ الفقهً والتقلٌد الدٌنً، وعدم القدرة على تحدٌد األٌدٌولوجٌة الفكرٌة 

فكل فرقة ومذهب وطرٌقة تفسر اإلسالم تفسٌرا مختلفا أو تنظٌم الخالؾ مع األطراؾ،
23

 . 

وٌمكن القول إن تجربة الشٌخ محمد معشوق الخزنوي الذي انخرط فً العمل السٌاسً كمستقل، دون 

ٌ ة  ٌ ة تنوٌر أي انتماء حزبً، نظرا لما ٌمتلكه من كارٌزما وحضور الفت ومإث ر، وذو نزعة إصالح

ٌ ة ومناصرته حقوق شعبه الكردي، جعلتفً الخطاب الدٌنً، بالتوازي م ه مستهدفاً ع اهتماماته السٌاس

م   ألنها رأت فٌه 2116من قبل النظام السوري، وتمت تصفٌته فً األول من حزٌران من العام  

سٌاسً وقومً، ربما ٌإسس لحزب كردي إسالمً، ٌمأل الفراغ الذي خلقته  -مشروع زعٌم دٌنً 

ٌ ة فً سورٌة انشقاقاتها أحزاب الحركة الكرد
24
  

سٌة الكردٌة ترفض اإلسالم السٌاسً وتدعو إلى فصل الدٌن على الرؼم من أن جمٌع األحزاب السٌا

عن الدولة حٌث تبنى المجلس الوطنً الكردي مبدأ علمانٌة الدولة
25
وقد ٌكون ذلك كردة فعل على  

مظاهر أسلمة الثورة، أو بسبب ارتكاسات سلوكٌة شعبٌة تجاه سلوك التنظٌمات اإلسالمٌة وتؤثٌر 

عالمٌة الممنهجة ضد الفصائل الدولة وجبهة النصرة، والحمالت اإلصورة ما قدمته على ذلك كتنظٌم 

اإلسالمٌة، ٌوجد مقاتلون أكراد فً تنظٌمات وكتائب إسالمٌة كحركة أحرار الشام اإلسالمٌة ولواء 

دخولهم فً العمل اإلسالمً القتالً ال ٌتعارض  العتقادهم أن أمهات المإمنٌن فً الؽوطة الشرقٌة

القومً، وأنه من الخطؤ أصال اعتبار أن األكراد فً معظمهم مع التٌار القومً أو أبدا مع انتمائهم 

                                                           
21
  https://goo.gl/NgynUE فارقة عالمة 9/2011/ -حركة الحٌاة الجدٌدة فً سورٌة  
   https://goo.gl/jLc7zW سوريا في الكردية اإلسالمية والعدالة الحق لحركة التأسيسي البيان -ركة الحق والعدالة اإلسالمٌة الكردٌة فً سورٌاح 20
22
  http://www.saaid.net/feraq/mthahb/14.htm -الحزب االسالمً الكردستانً  –صٌد الفوائد  
23
  https://goo.gl/sLJ26aمحمد ؼرٌبو  –الحركات االسالمٌة الكردٌة  –رابطة أدباء الشام  
24
  https://goo.gl/pY1u8m أوسي هوشنك  – داعش مه والموقف الكردي السياسي اإلسالم خارطة - االستراتيجية للدراسات الكردي المركز 
25
  https://goo.gl/A4RpK5 -تعرؾ على المجلس الوطنً الكردي  –الجزٌرة  

https://goo.gl/NgynUE
https://goo.gl/jLc7zW
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/14.htm
https://goo.gl/sLJ26a
https://goo.gl/pY1u8m
https://goo.gl/A4RpK5
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تجنب الصراع ضد الوحدات  واوأن الفصائل اإلسالمٌة والجٌش الحر كثٌرا ما حاول ،العلمانً

الكردٌة، ولكنه فرض علٌهم وأرؼموا على الدفاع عن أنفسهم
26
، 

سالم السٌاسً، بحكم التدٌن المعتدل للكرد السورٌٌن إن خلو الحراك السٌاسً الكردي السوري من اإل

 ٌفتح المجال أمام هذه االحتماالت:

ؼموض مستقبل القوى اإلسالمٌة الكردٌة أو المقاتلٌن األكراد فً الفصائل اإلسالمٌة وعالقتها مع  -0

 .بقٌة األحزاب الكردٌة

اكتشاؾ تلك الفصائل سالمً، ووأصحاب المشروع اإلاختالط األكراد بمقاتلٌهم مع اإلسالمٌٌن  –2

لتحقٌق تطلعات الشعب الكردي فً وصدقه ٌضع كال الطرفٌن فً مسار واحد  لمقاتل الكرديل

 .سورٌة من منطلق إسالمً ووطنً

تجنب المقاتلٌن األكراد فً الفصائل اإلسالمٌة القتال فً حال نشوبه ضد الوحدات الكردٌة  –3

ام األسد، أو أن ترمً الفصائل االسالمٌة المقاتلٌن األكراد باعتبار المعركة األساسٌة هً ضد نظ

 بحسب رأي الكاتب الكردي طه الحامد. من قبل حلفائهم عندما ٌسقط النظامخارج أي ترتٌبات 

 انسٍُ "اإلَذَىنىجٍ":  –انصراع انسٍُ  –د 

ا قبل الدولة فً الحروب والنزاعات الداخلٌة ٌتم استدعاء الموروث العقائدي وروابط المجتمع م 

الوطنٌة لخلق عصبٌة تمكن األطراؾ المتصارعة من امتالك الشرعٌة لمحاربة اآلخر وبما أن 

تٌارات إسالمٌة قوٌة، وأخذت أشكال الطٌؾ  فٌه ظهرتالتً  منطقة الشرق األوسط سورٌة جزء من

دٌنٌة كاإلخوان الحركات السٌاسٌة الما بٌنهم ظهرت والدٌنً، من السلفٌة إلى الصوفٌة بتدرجاتهم، 

م المطالب 2100آذار من العام  31الرئٌس السوري بشار األسد فً خطابه  ، لذلك عد  المسلمٌن

سالمً متشددإرهابٌة مشٌرا أن الطرؾ اآلخر هو طرؾ إالشعبٌة والمظاهرات السلمٌة مإامرة 
27

 ،

منٌة لقمع خاصة أن نظامه فشل فً إنجاز المشروع النهضوي وإطالق الحرٌات وسلط أجهزته األ

قوى المعارضة والتنكٌل بها ما أفسح المجال أمام القوى التقلٌدٌة للبروز اإلسالمً الثوري فً 

ا لتتوزع  ،سورٌة بعد انتقال الثورة إلى العمل المسلح ًٌ ا واضطرار ًٌ وهو ما أراده النظام أمًرا طبٌع

الساحة السورٌة على أجندات خمس تمثل اإلسالم السٌاسً
28
: 

                                                           
26
  23المرجع مكرر رقم  
27 B b c  ًالتً تتعرض لها سورٌة بشار األسد ٌعد بإحباط "المإامرة"عرب http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/03/110330_syria_assad_speach.shtml  

تؤلٌؾ محمد أبو رمان  –مراجعة ساشا العلو  – والثورة فً سورٌة اإلسالمٌون والدٌن»مراجعة كتاب  -مركز حرمون للدراسات المعاصرة  28

https://harmoon.org/archives/3398  

  

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/03/110330_syria_assad_speach.shtml
https://harmoon.org/archives/3398
https://harmoon.org/archives/3398


السورٌة للدراسات و أبحاث الرأي العام المإسسة                
Syrian Institute for Studies & Public Opinion Research 

  

 

ن التً تهدؾ إلى اسقاط النظام وقٌام نظام دٌمقراطً بمرجعٌة إسالمٌة. ٌإلخوان المسلماجماعة  –0

 وتحظى قبل الثورة بحضور اجتماعً محظور، وخاللها بحضور اجتماعً سٌاسً علنً وملحوظ.

الدعوٌة...( وتتوافق على تطبٌق  –الجهادٌة  –المدخلٌة  –التٌار السلفً وتفرعاته )العلمٌة   -2

خالل الثورة وما بعدها، وتعتبر السلفٌة الحركٌة أكثر حضورا وأجندتها أكثر مرونة. وأدت  الشرٌعة

الطروحات الموالٌة لهذه الجماعات وأنصارها إلى عدم القدرة على بناء خارطة أٌدٌولوجٌة واضحة 

أو عبر لمحلً لها ولدٌها قابلٌة التحرك واالنزٌاح من تٌار إلى آخر تحت ضؽط المجتمع الدولً أو ا

 .مراجعات أٌدٌولوجٌة

ال ٌمثل إسقاط النظام السوري بالضرورة أولوٌة لها وتعتبر  ،تعمل على إقامة الخالفة :القاعدة –3

سورٌة ساحة من ساحات الصراع العالمً وبٌئة جدٌدة لنمو القاعدة وبناء قدراتها. وعمل النظام 

 األصولٌة اإلسالمٌة والجهادٌة العالمٌة.السوري على استثمار ذلك إلى أبعد مدى للتخوٌؾ من شبح 

وٌؽلب على واقعها تركٌزه على الجانب المجتمعً وجوانبه الدعوٌة والخٌرٌة  :الصوفٌة –4 

ا على الرؼم من حضور شخصٌات ذات طابع صوفً  ًٌ ا أو حرك ًٌ والتربوٌة، ولم تتخذ شكاًل سٌاس

أحزاًبا  ن  و  ك  السٌاسٌة فً سورٌة دون أن ت  مستقل فً المجال العام وتفاعلها مع األحداث والتحوالت 

 عبد الكرٌم الرفاعً( –أو قوى سٌاسٌة مثل جماعة زٌد )أسامة الرفاعً 

اإلسالمٌون الدٌمقراطٌون وٌشتركون مع اإلخوان المسلمٌن فً قبول الدٌمقراطٌة وبدأت هذه  –5 
ئٌس رٌة األم التً ٌقودها رالجماعات تزداد وتنتظم فً أحزاب وٌظهر لها تمثٌل واضح، كحركة سو

 .االئتالؾ السابق معاذ الخطٌب

تتبع األجندات السابقة الذكر إلى مرجعٌات فكرٌة حركٌة وؼٌر حركٌة أدت إلى نوعٌن من النتائج 

 :أفرزتهما بشكل خاص المرجعٌات الحركٌة

 نتائج عسكرٌة واجتماعٌة:  -أ 

 قوٌا للثورة السورٌة إعاقة تشكٌل جٌش وطنً سوري واحد ٌكون ذراعاً   -0  
تململ الحاضنة الشعبٌة بسبب استهداؾ الفصائل اإلسالمٌة لفصائل الجٌش الحر التً ترى أن   - 2 

 الهدؾ األساس هو اسقاط النظام، وانفضاض الناس عن الثورة.
خروج القرار الثوري السوري من أٌدي السورٌٌن إلى العبٌن إقلٌمٌٌن ودولٌٌن بشكل كبٌر - 3 

29
. 

 نتائج على التنظٌمات نفسها: –ب 
انقسام بعض التنظٌمات فٌما بٌنها إلى تٌارٌن من ناحٌة الفكر وهو ما أصبح واضحا فً حركة  – 0

أحرار الشام اإلسالمٌة والصراع اإلٌدٌولوجً بٌن قادتها فً الصؾ األول والثانً وانقسامها بٌن 
ر الحركة فً إدلب هذا الصراع بشكل مإٌد لجبهة فتح الشام ومعارض لها، وعكست عملٌة انهٌا

                                                           
29
  https://goo.gl/jzqVGCخٌر الوزٌر  دد. محم –أزمة المرجعٌة وأثرها فً الثورة السورٌة  –المإسسة السورٌة للدراسات وأبحاث الرأي العام  

https://goo.gl/jzqVGC
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واضح ولم ٌقتصر على قادتها بل تعداه إلى مقاتلٌها الذٌن انضموا إلى صفوؾ الجبهة دون قتال 
 وٌعكس هذا بدوره عمق االختراق الفكري فً صفوفها.

إن عملٌة اقتتال الفصائل اإلسالمٌة المسلحة، سوؾ تسفر عن انشقاقات عمٌقة وتحوالت جذرٌة  -2

د على الساحة السورٌة، فً  خطاباتها األٌدٌولوجٌة، ٌإشر إلى فشل مشروعها الجهادي، الذي لم ٌتوح 

وأن هذا التناحر مع فشل الحلول السٌاسٌة قد ٌولد أرضا خصبة لوالدة دورات متكررة من العنؾ
31
. 

ور انتارَخٍ استثارج انًشاعر انذَُُح نقادج انكُُسح األرثىركسُح فٍ إطار وعُهى تانذروسُا و - ه 

فهسطٍُ  )سىرَانهكُُسح فٍ حًاَح األقهُاخ انًسُحُح فٍ األياكٍ انًقذسح فٍ يُطقح انشاو انكثري 

  .ونثُاٌ واألردٌ(
 

ساهم فً تنامً هجرة المسٌحٌن من سورٌا نحو البلدان الؽربٌة التسهٌالت الكبٌرة التً تقدم لهم من 

المنظمة اآلثورٌة “ضة مسٌحٌة قبل الثورة قبل العدٌد من دول الؽرب، ورؼم ذلك برزت معار

وشاركوا بعد الثورة فً تؤسٌس  .والتً كانت من أبرز الموقعٌن على إعالن دمشق” الدٌمقراطٌة

المجلس الوطنً واالئتالؾ الوطنً من بعده
30

، إال أن روسٌا أحضرت البعد الدٌنً فً تحركها 

ولى للصراع نشطت الكنٌسة الخارجً تجاه سورٌا على وجه الخصوص فمنذ األشهر األ

األرثوذكسٌة لالطمئنان على عدم تعرض األقلٌة المسٌحٌة فً سورٌة للضرر بشكل ٌكرر التجربة 

 .العراقالصعبة التً عاشتها األقلٌة المسٌحٌة فً 

 

فً جمٌع لقاءاته  والتقى بـ"األسد" وأكد 2100كما زار البطرٌرك كٌرٌل سورٌا فً شهر نوفمبر  

األهمٌة الخاصة لسورٌا فهً مهد المسٌحٌة وإن ما ٌتعرض له المسٌحٌون فً سورٌا  خالل الزٌارة

بسبب الصراع سٌكون له آثار خطٌرة على الوجود المسٌحً فً المشرق بشكل عام
32
  

قلٌة المسٌحٌة فً العراق من اضطهاد، إن تكرار حدٌث البطرٌرك وقادة الكنٌسة عما تعرضت له األ 

ٌة المسٌحٌة فً سورٌا إلى نفس المصٌر، واستخدام المسإولٌن الروس ذات قلألأن تتعرض ا وخشٌة

رثوذوكس بسبب الصراع فً المفردات التً ٌستخدمها قادة الكنٌسة لوصؾ معاناة المسٌحٌٌن األ

"كارثة حضارٌة" "تطهٌر دٌنً" و"تصفٌة الوجود المسٌحً" ٌعكس مدى شعورها بتحمل  سورٌا

الشرق األوسط واالستثمار فٌه وتوظٌفه  امتداداً لدورها التارٌخً الذي مسإولٌة حماٌة المسٌحٌن فً 

إلى حماٌة الدٌن المسٌحً وهو ما ٌفسر  ال ٌقتصر وفق أهدافها على حماٌة المسٌحٌٌن بل ٌتجاوزه،

احتفاء الروس بنجاحهم فً جعل العالم ٌهتم بمسؤلة "العداء للمسٌحٌة" كما ٌهتم باإلسالموفوبٌا 

                                                           
   https://goo.gl/uc9G33-أٌدٌولوجٌا الفصائل اإلسالمٌة السورٌة ومحك الحواضن الشعبٌة -مركز أسبار للدراسات والبحوث  31
30
  http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=715896.0   صراع بٌن سلبٌة الموقؾ الدٌنً وثورٌة الشارع السٌاسً .والثورةالمسٌحٌون  مسار برس: - "عنكاوا كوم" 
32
   https://goo.gl/L3yWKmبن محمد الخثالن  حد. صال – الدٌن فً السٌاسة الخارجٌة الروسٌة -مركز الفكر االستراتٌجً للدراسات  

https://goo.gl/uc9G33
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=715896.0
https://goo.gl/L3yWKm
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امٌة، أي خلق رأي عام عالمً فً هذا االتجاه. كما ٌعكس تصرٌح الفروؾ إلذاعة ومعاداة الس

ٌ  „الروسٌة: أنه ‟ كومٌرسانت إؾ إم„ ؽري هذا بعض بلدان فً حال انهار النظام القائم فً سورٌة، فس

ر ٌقلق موسكو ألنه سوؾ ‟المنطقة إلقامة نظام سن ً فً البلد ٌإثر على مصٌر „؛ وهذا تطو 

 األكراد والعلوٌٌن والدروز، المسٌحٌٌن و

وهذا ٌعكس مدى محاولة روسٌا االستثمار فً الصراع الفكري والعمل على مذهبته
33
  

 انثاب انثانث: أسثاب انصراع انفكرٌ "انذٍَُ"

 برزت ظاهرة التٌارات اإلسالمٌة المتشددة مسلح،بعد بداٌة الثورة السورٌة وتحولها إلى صراع  

أدت إلى صراعات فٌما بٌنها تعود أسبابها إلى نوعٌن من  رٌة مختلفةمشارب فكالتً تنتمً إلى 

 العوامل: 

 عىايم داخهُح: –أ  

ل حزب البعث إلى ومنذ وصعدم وجود قوة ذات توجهات فكرٌة وطنٌة بسبب تحوٌل الجٌش  -

المجتمع من أي المكونات، وتفرٌػ السلطة، أداة لتدمٌر التعاٌش ورفع االستقطاب بٌن تلك 

والتنشئة السٌاسٌة السلٌمة، فقد عمل بعد  سٌاسٌة، أو إدارٌة تسهم فً تنمٌة الخبرات مإسسات

و أطٌاؾ المعارضة من قوى دٌمقراطٌة أعلى تحطٌم كل القضاء على اإلخوان المسلمٌن 

 .ٌسارٌة، ونشر حالة من الرعب والخوؾ فً كل ثناٌا المجتمع

التٌارات التً ظهرت بشكل خاص عقب الخالفات الجذرٌة العقائدٌة والسٌاسٌة بٌن تلك  -

ق فٌها لموضوع الدٌموقراطٌة بصٌؽة لم  قابلة الصحافٌة التً أجراها لبٌب النحاس، وتطر  الم 

جبهة هٌئة تحرٌر الشام "ترق للكثٌرٌن من داخل الحركة أو من خارجها، وخصوصاً من 

" سابقاالنصرة
34
. 

ث فً سورٌة مع تؽول المٌلٌشٌات أدى حرص النظام على تكرٌسه البعد الطائفً لما ٌحد -

الطائفٌة فً الجسد السوري إلى ارتفاع حدة الخطاب الدٌنً الذي أسهم فً هذا الصراع فً 

ة الثورة مرحلة أ طلق علٌها الحقا  ""أ ْسل م 

 عىايم خارجُح -ب 

ساهم المال السٌاسً والدعم المشروط الذي تم توظٌفه فً خدمة أجندات خارجٌة فً تشكٌل  -

سوري، بعد سنوات من إذكاء الصراع فً المنطقة  –متحركة وتجٌٌش سوري فصائل

                                                           
  https://goo.gl/YRpQdZ حكم صبحً –الشٌعً ـ السنً: خصم وحكم؟ ′ الصراع„حول  -سورٌا حرة  33

  https://goo.gl/UVuTm1التوحد؟ فً سورٌا على ماهً أسباب عدم قدرة الفصائل المسلحة  -تحت المجهر  34

https://goo.gl/YRpQdZ
https://goo.gl/UVuTm1
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وإدخالها فً الثورة السورٌة تشكٌل العدو الجدٌد )التطرؾ الدٌنً اإلسالمً( لٌعلن على إثره 

 تشكٌل التحالفات ومواجهة أخطر عدو "اإلرهاب".  

لت على تصفٌة هإالء لوٌة التً شكلها العسكرٌون المنشقون، بل عمتهمٌش الكتائب واأل  -

خالقهاأهداؾ الثورة وأالعسكرٌٌن جسدٌاً، عندما أعلنوا رفضهم لممارسات بعٌدة عن 
35
. 

ازدواجٌة التعامل الدولً مع المكونات القومٌة )التحالؾ األمرٌكً مع األكراد والهوات بٌن  -

 .أبناء المجتمع الواحد التً نجمت عنه

 نسىرٌانثاب انراتع: أثر انُخة عهً انًجتًع ا

تنبع أهمٌة دور الكتلة النخبوٌة الثورٌة فً المجتمع السوري فً العمل على انتاج نظرٌة ثورٌة  -0

تضع محددات هذا المشروع الوطنً وآلٌاته وأدواته وطبٌعة التؽٌٌر التً ٌسعى إلٌها المجتمع 

ي والهٌمنة علٌه السوري وقواه السٌاسٌة الوطنٌة ألن الصراع فً النهاٌة على كسب الوعً الجماهٌر

خاصة أن النظام عمل منذ الٌوم األول للثورة باتهامها والتروٌج لها عبر آلته اإلعالمٌة والدبلوماسٌة 

على أنها حركة سلفٌٌن وإرهابٌٌن، بهدؾ إعاقة الصٌرورة الثورٌة وأن تفرض هذه النظرٌة 

ت فٌها خاصة أن قوة اٌدٌولوجٌتها الثورٌة النقٌضة وتخترق إٌدٌولوجٌا الخصم وتحدث ثؽرا

 اإلٌدٌولوجٌا الثورٌة تكمن فً اختالفها وتماٌزها عن السائدة.   

بما أن الطبٌعة القومٌة متؤصلة فً الفطرة البشرٌة فإن العودة إلى الترابط واالرتباط الثوري مع  -2

االخذ بعٌن االعتبار الخصوصٌة القومٌة لسورٌا كدولة متعددة القومٌات
36
ونات ونٌل جمٌع المك.

  القومٌة حقوقها الثقافٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة تحت سقؾ الدستور.

توطٌد ونشر بتعزٌز الحرٌات السٌاسٌة للسكان من خالل إنشاء منظمات حقوقٌة مستقلة تعنى  -3

ثقافة التنوع وقبول األخر، وتفعٌل دور األحزاب والتٌارات السٌاسٌة التً تضع فً أولوٌاتها 

تجمعات الفكرٌة والنخب الثقافٌة ألنها األقدر على صناعة القرار ورسم مستقبل اإلنسان، ودعم ال

البالد بما ٌتناسب مع حاجات السورٌٌن
37

إعادة تؤهٌل المنظومات األمنٌة فً مناطق النظام ، و

والمعارضة حسب قوانٌن حقوق اإلنسان بهدؾ القضاء على ظواهر القمع ومصادرة حرٌة التعبٌر 

التركٌز على مبدأ العدالة االجتماعٌة الذي ٌضمن لكل و ،ة المناطق السورٌةالمتفشٌة فً كاف

 .المواطنٌن حقوقهم بشكل عادل

قلٌمً والدولً على األرض اعتبار النظام السوري الحالً هو أداة من أدوات الصراع اإل -4

لقٌم االجتماعٌة وصٌاؼة عقد اجتماعً جدٌد ٌقوم على العدالة االجتماعٌة ومبدأ المواطنة ومراعاة ا

ألن الصراع الذي ٌتحدد على قواعد دٌنٌة، ٌساهم فً إرساء أسس طائفٌة تقود  والسٌاسٌة والسلوكٌة
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عً تمثٌل اإلرادة اإللهٌة إلى داخل كل طائفة، وٌجب أن  إلى توسٌع دائرة المعارك التً ٌقودها من ٌد 

 عاد عن االستقطاب االٌدٌولوجً.، واالبتٌتشك ل هذا الصراع وٌتطور فً سٌاق بناء دولة مدنٌة

 انخالصح –6

كان اإلسالمٌون التعبٌر المجتمعً األقوى واألكثر رسوخا فً مواجهة دول االستبداد فً الحقٌقة 

مجتمع، القوة حضور اإلسالم نموذجا مهٌمنا فً  وخاصة فً سورٌا ومصر، وٌعود ذلك إلى العربٌة

صراع بٌن نمطٌن بؤنه المتباٌنة داخل الدٌن الواحد وصراع التٌارات  ،ع بٌن األدٌاناالصروٌعكس 

، وأن ما ٌجري على الساحة السورٌة من صراع بٌن الفصائل الجهادٌة هو صراع سٌاسً من التفكٌر

نجازها المهمة المنوطة بها أو إوأن دورها سٌنتهً حال  وتقوم هذه المجموعات بدورها الوظٌفً،

باألوضاع والمتؽٌرات عمة لها، وبالتالً ٌرتبط وجودها عند عجزها عن تحقٌق أهداؾ الدول الدا

 .ةٌالسٌاسٌة الداخلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة، التً ترتبط بدورها مع األوضاع المٌدان

 

 

  

 


