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 مقدمة:
ط يت التوازن القلق في الشرق األوسبشكل مباشر في تثب ة في القرن العشرينسياسات الغربي  الساهمت 

اإلسالم السياسي دور الواليات المتحدة في القرن الحادي والعشرين جلًيا في خلق جذور وأصول  بدأذلك وب
 .1وجماعة اإلخوان المسلمين الجهادية،أخواتها من التنظيمات السلفية إلى داعش من 

 ر واألعمق في تاريخ المنطقة،الكارثة األكب م7112 " فيالحرب على اإلرهاب واحتالل العراق"كان مشروع 
ات اسالسيإلى الل حتمن االالسياسات التي كللت بها هذه الحرب جعلت من المنطقة جحيًما مشتعاًل، بدًءا و 

تخلت  بالمطلق،شرعي الغير حتالل هذا اال وبعد، م7100 في عتباطيًرا باالنسحاب االمرو العشوائية 
عن مسؤولية تنظيم الفوضى التي خلفتها وراءها، ثم استقالت من المنطقة بأسرها وتراجعت الواليات المتحدة 

 .2ثم أرادت العودة لتنظيم تلك الفوضى سياساتها،تحمل أي ثقل تجاه نتائج عن 
ة حينما تتحول إلى أيديولوجيا العقائد الديني   اله ما دام هناك ما يؤمن به، كما أن  الفكر ال يمكن استئص   

رغم إسقاط فالتجربة األفغانية خير مثال ف بالسالح،ال يمكن استئصالها و  أصولية،ن أكثر و سياسية تك
 والعقائدي ة،ة ها ما زالت تحتفظ بأيديولوجيتها وأدواتها الفكري   أن  القرن الماضي، إال  حكومة طالبان في نهايات 

أن هزائم القاعدة المتكررة في كثير من البلدان الشرق أوسطية لم تنهي التنظيم، بل أخرجت من أبنائه  حتى
 .3رةوجبهة النص الدولة،من يقودون حركات أخرى أكثر راديكالية ومن بينهم تنظيم 

ذاتها، والتي بدأ خطابها ية اإلسالم اتظهر على خطابات التنظيميخالفة بات السقوط  سجالأن يبدو  
الهدف  على أن   ةمرتكز من خسائر  اتالتنظيمتلك به  تللصمود على ما مني ةا، داعيً تراجعيً  ىً خذ منحيأ

 اإلسالمي...!إقامة الدين  ليس حكم مدن بعينها، لكنتلك  اتاألسمى للتنظيم
التي  اإلسالمي ة،الراديكالي للجماعات استحضار مفهوم جماعة المسلمين هو أحد تغيرات بنية الخطاب 

 .4واحدة جماعة المسلمين تحت قيادة إلى الحفاظ على تدعوا
                                                             

، األردن عمان، أمواج للطباعة والنشر سورية (: السياسة األمريكية تجاهم7102سعيد البيضاني، ابراهيم ) -0
 والتوزيع.

الطبعةة  الربيع العربي، ثورات الخالص من االستبداد، دراسـة حـاالت، (:م7102الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية ) -7
 .لكتابلدار شرق األولى، 

3- Brian Michael Jenkins (2013): The Role of Terrorism and Terror in Syria’s Civil 
War, RAND Office of External Affairs, CT-402. 

 :مارس 21بي سي نيوز،  إن" م(:7102)الذي يمكن أن يحل محل األسد في سوريةمن  -4

http://worldnews.nbcnews.com/_news/2013/03/30/17500980-from-dallas-

todamascus-the-texas-straight-shooterwho-could-replace-syrias-assad. 
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مر عبر مرحلتين  ،ر  السياسي اإلسالمي في سوريةة، أن اإليمكن القول، من وجهة نظر تاريخي  و 
والثانية هي مرحلة الرئيس حافظ األسد  ،متمايزتين: األولى هي مرحلة االنتداب الفرنسي وما بعد االستقالل

االجتماعي في سورية يسير بشكل عام في اتجاه مدني  -وكان واضحًا أن التطور االقتصادي، حتى اليوم
رًا في المجتمع دورًا مؤث   يلعبون بدأواالذين  ،والموظفين لطبقة الوسطى من التجارخاصة مع بدء ظهور ا

ومع ذلك نشأت في هذا السياق أيضًا النويات األولى لتنظيمات اإلسالم السياسي، فقد ظهرت  ،السوري
جمعيات إسالمية عدة، وهي جمعيات شكل كثير من قادتها وأعضائها القاعدة األساسية والنخبة القيادية 

 .وتيارات اإلسالم السياسي األخرى فيما بعد ،لجماعة اإلخوان المسلمين
بحد ذاتها عامل أساس في إحدا  تغييرات هائلة على مستوى المجتمع السوري، والضغوط  السورية الحرب

النفسية والقلق والتحمل الهائل من أجل االستمرار في الحياة، والخسائر المادية والبشرية، وفقدان اإلحساس 
تعصب والتشدد الديني وال باألمان والعبء االقتصادي، كلها أفرزت الفقر وازدياد الفساد والجريمة المنظمة

 5مصدره.أيًا كان 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

، دار م2113 -2111من ، انفجار الداخل، وعودة الصراع الدولي، ةأزمة في سوريم(: 7104)كمال  الديب، -2

 م.7104النهار، بيروت لبنان، 
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 مشكلة البحث: .1

 المتطرفة،المنظمات  ومع زيادة أعداد العربية،في ضوء األحدا  التي عاشتها وتعيشها سورية والدول 
سواء في دول مجاورة  القديمة،ية اإلسالملحركات تفعيل نشاط الة جديدة إضافة إسالمي   وخلق مجموعات
عقب ما  لى السطحوطفت ممارساتها عمع السوري تفي المجكانت موجودة إن أو  إليها،لسورية وامتدت 

 يمكن تحديد مشكلة البح  في اإلجابة عن التالي: "،يسمى "الثورات العربية
لمقارنة بين التنظيمات المتطرفة وا وأسبابه، السياسي في المجتمع السوري اإلسالممراحل تطور أهم "معرفة 
لوقوف عند مخاطرها على وا قبلها،والعنف الممارس من  النصرة،وداعش وجبهة  المسلمين،اإلخوان  فيها،

 ".مستقبلها واستقراء والعالمي،المستوى المحلي 
 

 :وأهدافه أهمية البحث .2
 في النقاط التالي: 

في أوج بروز عشرات التيارات الفكرية  خاصة أن ها البح ،هذا ة التي يجري فيها أهمية الفترة الزمني  
 .المتطرفة سواء في سورية أو خارجها
 .تحدثت عن ظاهرة اإلرهابرصد المفاهيم واآلراء السياسية التي 

 التي تبرز المقارنة بين تلك المنظمات التي تنتهج اإلسالم السياسي العسكري مسارًا لها.معلومات أهمية ال
 التمويل،ومصادر  والحركات،تلك التنظيمات  قة بارتباطاتعلى الكثير من النقاط المبهمة المتعل  اإلضاءة 

 والبنية التنظيمية لها.
 اإلضاءة على نمو ظاهرة اإلرهاب في سورية.

 قة في حركة اإلخوان المسلمين وانتهاجها العنف والتطرف.قراءة تاريخية معم  
أّن هذه الحالة الدراسّية التي تتناولها الدراسة تمثل مجااًل للرافد الحياتية التي األهمية العملية: تأتي من كون 

ستبقى لسنين متتالية تشكل أوراقًا مهمة لتشكيل التفاعالت السياسية في محيط سورية اإلقليمي، كذلك على 
 .المستوى الدولي

 

 تساؤالت البحث: .3
 كيف نمت ظاهرة اإلرهاب في سورية.

 تيارات اإلسالم السياسي المتطرف في سورية.ما هي أبرز 
 ما هي أبرز أسباب الحرب على سورية.

 كيف تتنقل حركة اإلخوان بين السياسة والعنف.
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 ومن يدعم هذه التنظيمات في سورية واإلخوان ما أبرز نقاط التشابه بين داعش وجبهة النصرة
 ما مدى ارتباط المجتمع السوري بفكر هذه التنظيمات 

 هدت الواليات المتحدة والدول الغربية الستخدام اإلسالم لتحقيق أهدافها في المنطقة.كيف م
 

 منهج البحث: .1
الذي يستهدف المقارنة بين  المقارن،ة التي اعتمدت على منهج البح  يعتبر البح  من الدراسات الوصفي  

 ز فيها كل فصيلالتي يتمي   الجوانبمن خالل ذكر أهم  سورية،ف في ارات ذات الفكر السياسي المتطر  التي  
بهدف  والهيكلية،والتنظيم  التمويل،ومصادر  واالستراتيجي ة،التاريخ والنشأة استعراض من حي   حركة،أو 

 مستقباًل.تكون كيف س ا ومعرفة وتقدير خطورتها وتوّقعالوقوف على عناصرها المختلفة وفهمه
 

 الدراسات السابقة: .5
العلمي يمكن تناول الدراسات السابقة التي أفادت البح  في هذه الدراسة من خالل من خالل مسح الترا  

 محورين هما:
 .في المجتمعات العربيةالتطرف وتناولت المحور األول: الدراسات التي تحدثت 

 السورية. حالةالمحور الثاني: الدراسات التي تحدثت عن ال
 
 وتناولت التطرف في المجتمعات العربية:(. المحور األول: الدراسات التي تحدثت 1
ـــــة،موضـــــوعة اإلرهـــــاب فـــــي الفضـــــائيات .  1 حســـــن  ،والمضـــــموندراســـــة فـــــي الشـــــكل  العربي

 التغطيةةةة بةةةين والنتيجةةةة( السةةةبب) تسةةةاؤل علةةةى اإلجابةةةة فةةةي هةةةذا البحةةة  تبلةةةورت مشةةةكلة :6م2118علـــوان
 وهةةل والبرامجيةةة، الفيلميةةة البحةة  لعينةةة والمضةةمون الشةةكل اسةةتمارتي تحليةةل خةةالل مةةن واإلرهةةاب، التلفزيونيةةة

 فيلمةةاً  وخمسةةين مائةةة مةةن الباحةة  عينةةة واختةةار والتحليليةةة  اإلخباريةةة برامجةةه عبةةر لإلرهةةاب رّوج التلفزيةةون أن
 وأجةرى عمليةات المضةمون، لتحليةل وأخةرى األفةالم لهةذه الشةكل بتحليةل خاصةة تصميم استمارة وتم وبرنامجآ،
 .تطبيقها وبعد الخبراء من مجموعة على وعرضها عليها الصدق

 
 

                                                             

ــة،م(: 7112حسةةن )، علةةوان -6 ــي الشــكل والمضــمون موضــوعة اإلرهــاب فــي الفضــائيات العربي  ،دراســة ف
األكاديميةةة العربيةةةة ، كليةةة اآلداب والتربيةةة، اإلعةةةالم واالتصةةال فلسةةفة فةةيغيةةر منشةةورة أطروحةةة دكتةةوراه 

 .الدنمركالمفتوحة في 
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 :منها نتائج عدة إلى البحث وتوصل
o وبلغةت البحة  عينةة مجمةوع مةن وبرنامجةاً  فيلمةاً  (041المسةلحة ) التنظيمةات أنتجةت اإلنتةاج، جهةة حي  من 

 .66) نسةبتها وبلغةت فقةط وبةرامج أفةالم سةبعة العربيةة الفضةائيات أنتجت فيما (،% 32 .22) المئوية نسبتها
 .اإلنتاج جهة مجهولة كانت العينة ضمن أفالم ثالثة أن وظهر (% 4

o 22) البحة  عينةة ضةمن شةخ  قبل من الموجه الخطاب نسبة بلغت اإلعالمي، الخطاب ماهّية حي  من. 
22 % ). 

o ذا الخطةاب علةى المسةلحة التنظيمةات قبل من الموجه اإلعالمي الخطاب اقتصر المستهدفة الفئات حي  من 
   مستهدفة فئة تحديد دون العام التوجه

 
o 2. الفضـائيتان والعربيـة الجزيـرة، قناتـا تبثها التي اإلرهاب قضايا إزاء األردني الجمهور اتجاهات 

التعةرف علةى اتجاهةات الجمهةور األردنةي إزاء اسةتهدفت الدراسةة : 1م2111، ميدانية دراسة، اإلخباريتان
، مةةةدى وضةةةوح مفهةةةوم اإلرهةةةاب فةةةي أذهةةةان عينةةةة الدراسةةةة كمةةةا هةةةدفت الدراسةةةة إلةةةى معرفةةةة، قضةةةايا اإلرهةةةاب

الدراسةةةات اإلعالميةةةة،  اعتمةةةدت الدراسةةةة علةةةى المةةةنهج الوصةةةفي الةةةذي يعتبةةةر مةةةن أهةةةم المنةةةاهج المتبعةةةة فةةةيو 
بطريقةة العينةة العشةوائية  تةم اختيةار العينةة مةن المجتمةع لجمةع البيانةات ، وقةد الباح  أسلوب المسح واستخدم
 الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها ما يأتي:خلصت و  ،العنقودية

تبثها قناة الجزيرة  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن اتجاهات الجمهور األردني إزاء قضايا اإلرهاب التي
 .الفضائية اإلخبارية كانت متوسطة

تبثهةا قنةاة العربيةة  الجمهةور األردنةي إزاء قضةايا اإلرهةاب التةي اتجاهةاتأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن 
العقةل أيضةا لةدى عينةة الدراسةة مةن  الفضائية اإلخبارية كانت متوسطة، ويعزى ذلك إلى وجود الةوعي وتحكةيم

 الجمهور األردني.
 هةةةذه سةةةعت :8م2118 ميدانيـــة دراســـة تحليليـــة األردنـــي المجتمـــع علـــى وأثـــره اإلرهـــاب بعنـــوان. 2

 أداة اسةةةتبيان اسةةةتخدام خةةةالل مةةةن، وذلةةةك األردنةةةي المجتمةةةع علةةةى وأثةةةره اإلرهةةةاب علةةةى التعةةةرف إلةةةى الدراسةةةة
 نظةةةرهم وجهةةةة بخصةةو  الدراسةةةة مةةةن أفةةراد 031 رأي اسةةتطالع خةةةالل مةةن البيانةةةات لجمةةع رئيسةةةية كوسةةيلة
 الةةديني، التوافةةق: مجةةاالت أربعةةة علةةى موزعةةة فقةةرة 41 وتكونةةت مةةن الةةديني، والتطةةرف اإلرهةةاب حقةةائق حةةول

 الدراسة: هذه نتائج وكشفت الديني والتطرف اإلرهاب حقائق نحو واالجتماعي، واألخالقي النفسي،

                                                             

 والعربية قناتا، الجزيرة تبثها التي اإلرهاب قضايا إزاء األردني الجمهور اتجاهاتم(: 7101) النوافعة، مخلد خلف -2
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسةط للدراسةات العليةا، كليةة  ميدانية، اإلخباريتان، دراسة الفضائيتان
 اإلعالم. 

جامعةة الحسةين تمر منشور الكتروني، مؤ  ،اإلرهاب وأثره على المجتمع األردنيم(: 7112) الفواز، عبد الرحمن عواد -2
 .األردن ،عمان -البتراء- معاناإلرهاب في العصر الرقمي، ، بن طالل الدولي
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 العلمةةي المؤهةل إلةى تعةزى فروًقةا ووجةةود اإلنةا ، لصةالح الجةنس إلةى تعةةزى داللةة إحصةائية ذات فةروق وجةود
 .ككل األداة على بكالوريوس من أقل من يحملون لصالح

 
 الدراسات التي تناولت الحالة السورية:المحور الثاني: . (2
 :3م2111 المعالجة اإلعالمية لتطورات األزمة السورية في وسـائل اإلعـالم العربيـة واألمريكيـة. 0
الدراسةةة إلةةى تحليةةل المعالجةةات الصةةحفية بوسةةائل اإلعةةالم العربيةةة واألمريكيةةة بشةةأن تطةةورات األزمةةة  تهةةدفو 

للوقةةوف علةةى حقيقةةة توجهاتهةةا األيديولوجيةةة بهةةدف تشةةكيل قناعةةات معينةةة فةةي عقةةل المتلقةةي لخدمةةة  ،السةةورية
وتنتمةةةي هةةةذه الدراسةةةة إلةةةى الدراسةةةات الوصةةةفية  ،مصةةةالح وأهةةةداف النظةةةام السياسةةةي الةةةذي تعمةةةل مةةةن خاللةةةه
لمةواد الةرأي فةي قامةت الباحثةة بتحليةل الخطةاب  ،التحليليةة، واسةتخدمت الباحثةة مةنهج المسةح والمةنهج المقةارن

-02إلةةى  7100-2-02صةةحيفة "األهةةرام، تشةةرين، الحيةةاة اللندنيةةة، واشةةنطن بوسةةت"، وذلةةك فةةي الفتةةرة مةةن 
، ووضةةعت الباحثةةة عةةدة محةةددات تةةم علةةى أساسةةها اختيةةار القضةةايا الخاصةةة إلخضةةاعها للتحليةةل 2-7104

 وة الصراع، محاوالت حل الصراع(. وهي )بداية الصراع، ذر 
 :ظهرت النتائجأ

ناك أن الملكية والسياسة التحريرية تؤثر على األطر المستخدمة، وهو األمر الذي ظهر من خالل أن ه
خرى، فإطار "المؤامرة الخارجية، الوحدة الوطنية، القومية العربية، أأطر ظهرت بصحف وغابت في صحف 

 األمن القومي" ظهر في خطاب صحيفة "تشرين" فقط. 
العقوبات الدولية، اإلدانات الدولية" التي كانت محرك أساسي في خطاب صحيفة أطر "الجرائم الدولية، 
 واشنطن بوست"، وغابت في صحيفة "تشرين".  "األهرام، الحياة اللندنية،

أثرت الملكية والسياسة التحريرية على اتجاه األخبار، فركزت صحيفة "األهرام، الحياة اللندنية، واشنطن 
 الجتهم لألزمة السوريةاالتجاه السلبي في معبوست" على األخبار ذات 

 
في الَفضائيَّات الَعربيَّة أثناء  عتماد الَشَباب السوري على الَبراِمج الِحواريَّة الِسياسيَّة المقدََّمةا. 2

وهدفت الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد الشباب السوري على البرامج الحواري ة  :11م2115، األزمات
ة أثناء األزمات، وعالقة القائم  السياسي ة المقد مة في الفضائي ات العربي ة، ومدى تأثيرها عليهم خاص 

، خاصة أثناء األزمات، باالتصال في البرامج الحواري ة بمجمل العملي ة االتصالي ة في المحطة التي يعمل بها
والوقوف على الضغوط المهني ة والمجتمعي ة التي تواجهه كقائم باالتصال سواء أكان معدًا أم مخرجًا أو مقد م 
برنامج حواري، ومعرفة األساليب المت بعة لزيادة نسبة المتابعة والتفاعلي ة، وأهم معوقات تلك العملي ة 

                                                             

، المعالجة اإلعالمية لتطورات األزمة السورية في وسائل اإلعالم العربية واألمريكيةم(: 7102عبد الرؤوف، آالء ) -3
 .قسم العالقات العامة واإلعالن ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة ،طروحة ماجستيرأ
الشباب السوري على البرامج الحوارية السياسية المقدمة في الفضائيات م(: اعتمةاد 7102علي ) ،جمعة -01

 جامعة القاهرة، مصر. ،رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اإلعالم العربية أثناء األزمات،
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في  ناة أثناء وجود أزمة، وتمث ل مجتمع وعي نة الدراسة في عي نة القائم باالتصالاالتصالية، واستراتيجي ة الق
، مفردة، من المعدين والمقدمين والمخرجين011البرامج الحواري ة السياسي ة، في الفضائي ات العربي ة، قوامها 

اخل أم خارج سوري ة، ممن هم بين د اوهم الشباب السوري، سواء أكانو  وعي نة ومجتمع الد راسة الميداني ة:
  وأهم نتائج البحث: ،مفردة من الشباب السوري 411سنة،  وطب قت الدراسة على عي نة قوامها  02-21

 كانت لسمة المصداقي ة النسبة األكبر من األهمي ة بالنسبة للبرامج التي يقد مها القائم باالتصال.
  يتابعون القضايا المتعل قة باألزمة في سورية وكل ما يجري حولها.النسبة األكبر من الشباب السوري 

كانت ذات  العربي ة،معد ل إدراك الشباب السوري للواقع السياسي لمتابعته للبرامج الحواري ة في الفضائي ات 
 وتراوحت بين المتوسطة والمرتفعة. عالية،درجات 

 السياسي ة،كانت أجابتهم صحيحة فيما يتعلق بأسئلة المعارف حول القضايا  السوري،أن  غالبية الشباب 
  المتعل قة باألزمة في سورية. واألمني ة، واالقتصادي ة،

 3 . األمن السياسة الروسية واألمريكية تجاه األزمة السورية وأثرها على النظام الدولي و
ن الروسية واألمريكية تجاه األزمة يالدراسة إلى بح  وتحليل السياست هدفتحي   :11م2116 اإلقٌليمي

تجاه األزمة السورية، هما السورية وأثرهما على النظام الدولي واألمن اإلقليمي، وذلك من خالل تحليل مواقف
والوقوف على أبعاد ومصالح كال البلدين واألهداف التي تسعى كل منهما لتحقيقها، كما سعت الدراسة 

وتناولت الدراسة ذلك من  ي،توضيح تداعيات سياسة البلدين تجاه األزمة على النظام الدولي واألمن اإلقليمل
 ،خالل عدة فصول، حي  تضمن الفصل األول، محددات السياسة الروسية واألمريكية تجاه األزمة السورية

الفصل الثال ، تناولت  يوف ،السورية ، السياسة الروسية واألمريكية تجاه األزمةيومن ثم تناول الفصل الثان
 ي،واألمن اإلقليم يالدراسة تداعيات السياسة الروسية واألمريكية تجاه األزمة السورية على النظام الدول

 .جاءت الخاتمة لتشمل تحليل مواقف وأبعاد السياستين الروسية واألمريكية تجاه األزمة السورية وأخيراً 
 
: دراسة  2112حتى عام  2111السورية في الفترة من عام -طور العالقات التركية ت. 4

 -الدراسة إلى محاولة رصد وتحليل طبيعة العالقات التركية  تهدف :07م7102، للمحددات والقضايا
ثرت في شكل وطبيعة هذه السورية خالل فترة الدراسة، عن طريق تناول أهم المتغيرات والقضايا، التي أ

التركيز على دراسة محددات العالقات بين البلدين، من خالل دراسة وتحليل  وتبعًا لذلك؛ تم العالقات،
السورية،  –البيئتين الداخلية والخارجية )اإلقليمية والدولية(، ومتغيراتها كمحدد مؤثر في العالقات التركية 

                                                             

واألمريكية تجاه األزمة السورية وأثرها علـى النظـام السياسة الروسية م(: 7106أبو صالح، أحمد سالم ) -00
رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية االقتصةاد والعلةوم السياسةية، قسةم العلةوم السياسةية، جامعةة  ،الدولي واألمن اإلقٌليمي

 القاهرة، مصر.
ــات التركيــة  م(:7102أركةةان ) ،عةةدوان -07 ــرة مــن عــام -تطــور العالق حتــى عــام  2111الســورية فــي الفت

رسةةالة دكتةةوراه غيةةر منشةةورة، كليةةة االقتصةةاد والعلةةوم السياسةةية، قسةةم العلةةوم  ،: دراســة للمحــددات والقضــايا 2112
 السياسية، جامعة القاهرة، مصر.
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على العالقات وأيضًا، تناول أهم القضايا المؤثرة على طبيعة العالقات بين البلدين بصورة عامة، وأثرها 
 .بينهما خالل فترة الدراسة

عتماد الشباب على مواقع الصحف اإللكترونية أثناء األزمة السورية و عالقته بإدراكهم . ا2
نية روإللكتف الصحاقع واعلى مب لشباد اعتماافة رمعلى إسة دارلت اسع: 02م7102، لمصداقيتها

دل معف صيوتد وصل رخالن مك ل، و ذقيتهادالمص بإدراكهمعالقته وية ورلسامة زألء اثناأية ورلسا
قع واعلى من ثيولمبحد اعتماب اسباد أيدتحو ،يةورلسانية روإللكتف الصحاقع والمن ثيولمبحرض اتع
رة ثؤلمل اموالعم اهأعلى وف قول، ايةورلسامة زألن اعت ماوللمعلدر ية كمصورلسانية روإللكتف الصحا

ن ئية مواعلى عينة عشق بيطبالتن، ثيولمبحدى اية لورلسانية روإللكتف الصحاقع واقية مداعلى مص
 الدراسة:  إليهاتوصلت  يومن أهم النتائج الت ،نيةروإللكتف الصحاقع والمدم لمستخوري السب الشباا

(، و بعدد %4282أن أفراد العينة يعتمدون على الصحف اإللكترونية بشكل متوسط بنسب)
وذلك  إسبوعيا(، بينما يتصفحونها عدة مرات %26ساعات ال يتجاوز الساعة و ذلك بمعدل )

 .المائة يف 2282بنسب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                             

عالقته لكترونية أثناء األزمة السورية و عتماد الشباب على مواقع الصحف اإل م(: ا7102إبراهيم، أحمد ) -02
  تير غير منشورة، قسم الصحافة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، مصر.، رسالة ماجسبإدراكهم لمصداقيتها
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 الفصل األول

 ظاهرة اإلرهاب والتشدد

 
 المبحث األول: 

 في سورية: اإلرهابنمو ظاهرة 

على المستوى السياسي واأليديولوجي، شكلت وثيقة "عهد وميثاق من جماعة اإلخوان المسلمين في 
في سورية، حي  لم  ف بالتيارات األصولية اإلسالميةسورية" نقلة نوعية في تاريخ الحركة وما يعر 

ن  فهناك  كانت األبرزيقتصر اإلسالم السياسي في سورية على جماعة اإلخوان المسلمين، وا 
ة عديدة، ولكل منها تأثير ما يزيد أو ينق  حسب أحزاب وجماعات وتيارات وجمعيات ديني  

 .14الظروف العامة
من األحزاب الشهيرة حزب التحرير اإلسالمي، وهو حزب إسالمي أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني 

ان المسلمين، وهو حزب عابر في أواخر الخمسينيات كرد فعل على عدم رضاه عن تجربة اإلخو 
 .للحدود العربية واإلسالمية يدعو الستعادة الخالفة

، تأسست على يد ةوهناك أيضًا جمعية القبيسيات، وهي جماعة إحيائية دينية إسالمية دعوية نسوي
( في الستينيات في سورية، ثم انتشرت في بلدان أخرى، وهي ال 0322منيرة القبيسي )من مواليد 

السياسة، بل يقتصر عملها على تنظيم دروس دينية في المنازل ونشر الوعي الديني  تتدخل في
كانت الجماعة تعمل بالسر والعلن، تبعًا للظروف األمنية والسياسية، و  ،بين الشابات الصغيرات

عندما حصلت على  7116وقد كانت محظورة في سورية إلى أن سمح لها بالعمل العلني عام 
ألف  22لسورية للسماح بعقد الدروس في المساجد، إذ يقدر أتباعها بأكثر من موافقة الحكومة ا

 .ألف 011إلى 
وهناك حركات إسالمية معتدلة، كالحركة الخزنوية فهي حركة إسالمية كردية ذات تطلعات 
سياسية، ترتكز في مدينة القامشلي، وكان يتزعمها الشيخ معشوق الخزنوي، وهي مجموعة تحمل 

صالح المنظومة المعرفية اإلسالمية بمختلف جوانبههم تجديد   15.الخطاب الديني وا 
جماعة الشيخ جودت سعيد، حركة إسالمية تعتبر العنف أيًا كان، حتى لو دفاعًا عن النفس، عماًل 

( في مطلع الثمانينيات، 0320غير مشروع، وقد أسسها المفكر اإلسالمي جودت سعيد )مواليد 

                                                             

، األحد 031العدد  التنظيمات الجهادية في سورية، حضور قوي وتغطيات خجولة،م(: 7102) عنب بلدي، -04
 تشرين األول.

 :م7100أبريل،  22 ،أهم الحركات والجماعات الدينية في سوريةم(: 7100مركز األبحا  موقع السكينة ) - 02
http://www.assakina.com/center/parties/7574.html 
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اإلسالميين الكبيرين محمد إقبال ومالك بن نبي، حي  عمل على نشر والذي تأثر بالمفكرين 
نظريته الفلسفية )الالعنف(، لكنه لم يستطع تكوين جماعة تؤمن بنظريته إال مطلع التسعينيات، 
وكان أول ما كتبه في مطلع الستينيات )مذهب ابن آدم، أو مشكلة العنف في العمل اإلسالمي( 

اإلخوان المسلمين في ممارسة العنف السياسي، وهو يناقش مبدأ الذي جاء ردًا على جماعة 
الالعنف وعالقته الجذرية باإلسالم، وشرح قصة ابني آدم الواردة في القرآن الكريم واستنبط فكرة 

 .16"الالعنف منها، ثم كتب فيما بعد مؤلفه "حتى يغيروا ما بأنفسهم

 ورية:س واإلعالمي للحرب علىالسياق االجتماعي والسياسي 

فحي  ذكرت وروجت  ةيس المعلومات التي تتحد  عن سوريعملت وسائل اإلعالم والدراسات لتسي
عن أخرى تحدثت ، ةبعض الدراسات، لما يسمى االضطراب االجتماعي، واالحتجاجات الجماهيري

تزايد نسبة البطالة مع التضخيم، وهولت عن تدهور األوضاع االجتماعية، وخاصة اإلصالحات 
وشملت هذه ، بتوجيه من "صندوق النقد الدولي" 7116االقتصادية التي وصفتها بالجارفة في سنة 

المعلومات األخيرة على الترويج إلجراءات تقشفية، وتجميد األجور، وانفالت النظام المالي، 
 .17واإلصالح التجاري، والخصخصة

 .روجت بعض الوسائل النقسامات خطيرة داخل الحكومة والجيش اكم
  ،هدفت الواليات المتحدة، قبل الحرب مع الناتو إلى زعزعة وتدمير الدولة العلمانية السورية

السورية واإلطاحة بالنخب االقتصادية الوطنية أو إعادة تركيبها، وفي النهاية استبدال الحكومة 
ومن  بجمهورية إسالمية مؤيدة للواليات المتحدة، أو ب "ديمقراطية" متواطئة مع الواليات المتحدة

هنا تحالف العالم الغربي التباع تلك السياسة وكان من أبرز األحصنة التي ستستخدمها حركة 
 اإلخوان المسلمين.

 

 :يسالم السياستيارات اإل –خوان في سورية اإلالمبحث الثاني: 

 نبذة تاريخية:

وكانت الدعوة لإلخوان عند تشكيالتها  ،م0326تعود النشأة األولى للجماعة في سورية إلى عام 
 .18غير مرخ  بها، باإلضافة إلى اتصاالت مع الجماعة األم في مصر

                                                             

الطبعة األولى،  اإلسالم السياسي من عام الجماعة إلى حكم الجماعة،م(: 7104العقالي، محمد الدمرداش ) -06
 .032دار سما للنشر والتوزيع، صفحة 

المصلحون ، ةسوري ياإلسالمي ف مكونات التيارم(: 7102بيريه، توماس ترجمة عومرية سلطاني، ) - 02
 .ليةاإلسكندرية، مصر، مكتبة اإلسكندرية، وحدة الدراسات المستقب السياسيون، العلماء والديمقراطية،

التاريخ السري لجماعة اإلخوان المسلمين، مذكرات علي العشماوي آخر قادة م(: 7116عشماوي، علي ) - 02
 مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية. التنظيم الخاص،
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"فروع اإلخوان في  م، عقدت0342في و أسس في حلب أول مركز مرخ  للجماعة،  0322في 
الخامس في حلب، وقررت إلغاء المركز الرئيسي بها، وتأليف لجنة مركزية عليا مؤتمرها  الشام" 

في دمشق مشكلة من ممثل عن كل مركز أو جمعية، واتخذت لها مكتًبا دائًما، وجعلت على رأس 
 :19الوقت ذلك في الجماعة شكلتها التي المؤسسات أبرز هذه اللجنة مراقًبا عامًّا،

 منظمة الفتوة:  .1
المنظمات الرسمية في جمعية اإلخوان، لها أمين عام تابع للجنة المركزية العليا وكانت إحدى 

بتدريب  وتقوم  للجماعة، ويشرف على شؤون الفتوة ويراقب سيرها ويقوم على تقويتها وتنميتها 
الشباب تدريًبا عسكريًّا، وتب  فيهم روح الجندية والطاعة للجماعة، لتمثل بذلك الجناح العسكري 

 .عة في سوريةللجما
 منظمة السرايا: .2

انفردت بها بعض مراكز جماعة اإلخوان دون األخرى في سورية، وهي منظمة اجتماعية أخالقية 
انفرد بها مركز حلب، وتجمع الفئات المختلفة من الطالب وأرباب األعمال والعمال، وتب  فيهم 

ذه السريا نقباء وعرفاء الجماعة، ويقوم على هروح التنظيم، وتهّيئهم لتلقي الدعوة التي تدعو إليها  
 .ونها، ويحققون أهدافهاؤ يديرون ش

 لجنة اإلسعاف الطبي: .3
تعمل على توفير الرعاية الصحية للفقراء من المرضى وذوي االحتياجات الخاصة، وتقدم وكانت 

والصدقات، بعض الرواتب أو اإلعانات النقدية أو العينية، وتتكون وارداتها من أموال الزكاة، 
 .والتبرعات وغيرها

قّرر اإلخوان خوض االنتخابات السورية بأربعة مرشحين فاز منهم: الشيخ  0342في عامو 
قالب معروف الدواليبي عن حلب، ومحمود الشقفة عن حماه، ومحمد المبارك عن دمشق، وعقب ان

قاعد، وشّكلوا مع حلفائهم انتخابات نيابّية فاز اإلخوان فيها بعشرة م العقيد سامي الحناوي ُأجريت
 .لى النقابات العمالّية والحرفّيةع كتلة برلمانّية كان لها تأثير كبير في بسط نفوذ الجماعة

حي  شكلوا مع بعض الجماعات اإلسالمّية جبهة موّحدة  04/2/0343في االنقالب الثاني في و 
عقب االنقالب العسكري الثال  و ، "الجبهة االشتراكّية اإلسالمّية"خاضت االنتخابات تحت اسم: 

بقيادة العقيد  73/00/0320بقيادة العقيد فوزي سلو، واالنقالب الرابع في  02/07/0343في 
أصدر الشيشكلي قرارًا بإغالق مراكز اإلخوان المسلمين في سورّية في  أديب الشيشكلي،

ر مرسومًا حظر المظاهرت الطالبّية، وأصد واعتقال قادتها في السجون، ومنع  02/0/0327
بموجبه على الطالب ممارسة أي نشاط سياسي، ثم أصدر مرسومًا حّل بموجبه جميع األحزاب 

                                                             

األحد  ،اإلخوان المسلمون في سورية، ريادة نهج العنفم(: 7104)بوابة الحركات اإلسالمية  - 03
 :7104/يونيو/12

http://www.islamist-movements.com/2744 
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السياسّية، تمهيدًا لقيام الحزب الواحد، واستفتى الجمهور على الدستور، وأجرى انتخابات برلمانّية 
 .20من الناخبين %71شارك فيها 

د على الشيشكلي وكان اإلخوان في طليعة القوى قام الرئيس هاشم األتاسي بتمر  74/7/0324في 
السياسّية التي أّيدت انقالب األتاسي، ودخل دمشق، واستأنف سلطاته الدستورّية كرئيس 

 .للجمهورّية
 :االنتشارعوامل  -

الطلبة السوريين المتواجدين بها للدراسة، من خالل  استقطاب اإلخوان في مصر للعديد من  .0
ألفكار حسن البنا، وكان من هؤالء الطلبة مصطفى السباعي ومحمد  االنتشار بينهم والترويج

 .الحامد
رعاية اإلخوان لعلماء سوريين أمثال محمد سعيد العرفي الذي استوطن مصر بعد خروجه من  .7

 .سورية، ثم عادوا إليها لنشر الفكر اإلخواني
د وانتشار اإلخوان تنامي الفكر اإلسالمي في سورية بسبب االستعمار الفرنسي، ساعد في وجو  .2

  .خاصة في األحياء الفقيرة والمناطق الزراعية
وفي الستينيات، حظر حزب البع  الحاكم جماعة اإلخوان المسلمين السورية، وبدأت  .4

بالتطّرف، وتحّول اإلسالميون في سورية، بم ن فيهم جماعة اإلخوان المسلمين، بشكل متزايد 
 إلى التحريض الطائفي.

مسلحة كارثّية ضد الدولة السورية، وبعد  عملياتانخرطت جماعة اإلخوان في في السبعينيات، 
ظلوا على قيد  ، انشّقت قيادة اإلخوان أكثر، وهرب األعضاء الذين0327هزيمة التمّرد في العام 

 .21الحياة إلى الخارج
م عّدل البيانوني، سياسة الجماعة وخطابها، وسعى إلى التخّل  من سمعة 7114في العام 

التطّرف والعنف الطائفي التي اكتسبتها خالل االنتفاضة المسلحة في أوائل الثمانينيات، واعتمدت 
 . 22جماعة اإلخوان المسلمين برنامجًا سياسيًا يؤّيد الديمقراطية والتعّددية والتسامح الديني

                                                             

 : 10/08/2014 ةاإلخوان المسلمون في سوريم(: 7104الكرامة برس، ) - 71
http://www.karamapress.com/arabic/index.php?Action=PrintNews&ID=87106 

 

21  - For more on al-Nafeer and the dynamics that pitted the Muslim Brotherhood 
against the Baath regime in the late 1970s and early 1980s, Raphaël Lefèvre, Ashes 
of Hama: The Muslim Brotherhood in Syria (London: Hurst & Co., 2013). 

(: الصراع من أجل التكيف جماعة اإلخوان المسلمين في سورية م7102مركز كارينجي للدراسات ) - 77
 م:7102آرون لوند، مايو  الجديدة،

http://carnegie-mec.org/2013/05/07/ar-pub-51715 
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جوانبه م، تم تشكيل ما يسمى "إعالن دمشق للتغيير الوطني"، الذي شكل في أحد 7112في العام 
عادة إحياء لهم في الداخل السوري، من خالل إعالن المعارضة ضرورة رفع  مكسًبا لإلخوان وا 

الذي يجرم  0321لعام  43الحظر السياسي عن اإلخوان في سورية، والمطالبة بإلغاء القانون 
ره م باعتبا7112اإلخوان، وأعقب ذلك تشكيل إعالن دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في العام 

إطارًا جامعًا للمعارضة السورية، ضامًا جماعات يسارية وقومية وليبرالية إلى جانب شخصيات 
 مستقلة.

، قّررت جماعة اإلخوان م7113م، تم تأسيس جبهة الخال  الوطني، وفي العام 7116في العام 
حة على تعليق نشاطها المعارض، متوّقعة على ما يبدو أن تكون حكومة الرئيس بشار األسد منفت

 حّل تفاوضي من شأنه أن يسمح للجماعة بالعودة إلى سورية.
م، تسببت االنتخابات في اضطرابات خطيرة داخل جماعة اإلخوان، فقد انتهج 7100وفي 

البيانوني وبعض حلفائه الحلبيين خطًا مستقاًل، وانفصل شباب عد ة من فصيل حلب لتأسيس 
 تنظيم خا  بهم. 

، تم التوّصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة الداخلية إلعادة القادة الحلبيين المبعدين 7107 في آذار
"سيطرة" جناح حماة داخل جماعة اإلخوان مؤّشر على التحّول نحو  تإلى حظيرة الجماعة، وبدأ

 .مواقف أكثر تشّددًا، ومع ذلك، لم تحد  تغييرات فورّية في سياسة اإلخوان
 
 
 

 :ظيموالتن التمويل -
قبل الحرب السورية، كانت جماعة اإلخوان المسلمين أكبر الجماعات السورية المعارضة وأفضلها 
من حي  التمويل، يبلغ عدد األعضاء العاملين في الجماعة عدة آالف على األقل، وتعتبر 

داًل الجماعة نفسها تنظيمًا طليعيًا وتعتمد على كادر يتم قبول أفراده في صفوفها بصورة انتقائية ب
من العضوية الشعبية الواسعة، ويخضع المتقّدمون إلى عملية قبول مطّولة يجب خاللها أواًل أن يتم 
ترشيحه عن طريق اثنين من األعضاء، ومن ثم تتم الموافقة على قبوله بواسطة فرع اإلخوان 

دة المركزية أو المحلي ليتدّرج إلى العضوية التجريبية، ومن ثم  وبناًء على أدائهم، تقبلهم القيا
 ترفضهم كأعضاء كاملي العضوية.

جماعة اإلخوان تتمّتع بدعم من حكومة قطر، التي برزت بوصفها راعيًا مهمًا للحركة اإلخوانية 
، فازت األحزاب السياسية المتعاطفة مع الجماعة بالسلطة في مصر م7100الدولية، ومنذ العام 

أي مدى قد تساعد هذه األحزاب جماعة اإلخوان وتونس والمغرب، ولكن ليس معروفًا بعد إلى 
 السورية، في حين نفى الشقفة أن تكون جماعة اإلخوان تتمّتع بدعم من إي دولة. 
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هناك مجموعة من المؤّسسات المنتخبة التي تنّظم عمل جماعة اإلخوان المسلمين السورية، ولها 
السلطة التنفيذية، فيما تقّر محكمة  مجلس شورى يصدر التشريعات الداخلية، ويرأس المراقب العام

 عليا النظام الداخلي. 
، وتضم الرابطة علماء الدين 23يرأس الشيخ محمد علي الصابوني رابطة العلماء السوريين

المؤيدين لإلخوان، بعض هؤالء شخصيات إخوانية معروفة، وفقًا لتوماس بييريه، المتخّص  في 
ره، أدلت الرابطة بعدد من التصريحات بشأن المسائل اإلسالم السياسي السوري في جامعة إدنب

السياسية قبل الثورة لكنها اّتخذت منذ ذلك الحين دورًا سياسيًا أكبر، وُيشتب ه بأن تكون منظمة 
"وطن"، الجديدة نسبيًا والمسجلة في المملكة المتحدة، مجموعة واجهة أخرى لجماعة اإلخوان. 

ر حكومية، كل واحدة منها متخّصصة في مجال معين، مثل وهي بمثابة مظّلة لمنظمات عّدة غي
المساعدات اإلنسانية والتمويل واإلعالم، ويقال إن "وطن" تشارك في تجنيد العمالة الوافدة السورية، 
والسّيما من األسر المرتبطة تاريخيًا بجماعة اإلخوان المسلمين، ومع ذلك، تّدعي "وطن" أنها 

 ."منظمة غير سياسية تماماً 
خالل النزاع الحالي، اّتبعت جماعة اإلخوان نمطًا بحي  وس عت إلى بسط نفوذها من خالل 
العالقات غير الرسمية واألنشطة التي تتم خلف الكواليس، لكنها تسعى جاهدة إلى مواكبة األحدا  

 .24على األرض
، ما يعكس حقيقة م، كانت استراتيجية اإلخوان في معظمها تفاعلّية وتقوم على رّد الفعل7100في 

وبدت  أن جماعة اإلخوان المسلمين تفتقر إلى أي قدرة على السيطرة على األحدا  على األرض،
الجماعة مترّددة في االنخراط في الصراع، وربما كان هذا يعكس الشكوك حول حظوظ االنتفاضة 

دراكًا لضعف جماعة اإلخوان داخل سورية  .25من النجاح، وا 
وراء الكواليس، تبّنت جماعة اإلخوان موقفًا أكثر نشاطًا، وأطلقت العنان للمتعاطفين معها والموالين 
لها لالنخراط في الحركة "الثورية" المتنامية، ولعب النشطاء المرتبطون بجماعة اإلخوان دورًا في 

                                                             

23. Thomas Pierret   (:2710 ) for more on the complex dynamics informing the 
relationship between the ulama and the Muslim Brotherhood in Syria, Religion and 
State in Syria: the Sunni Ulama under the Ba’th, Cambridge: Cambridge University 
Press. 
24 - For a more detailed analysis of the Muslim Brotherhood’s involvement in armed 
struggle inside Syria and the potential it has to backfire against the movement, see 
Raphael Lefebvre, “The Syrian Brotherhood’s Armed Struggle,” Carnegie Endowment 
for International Peace, December 14, 2012: http://carnegiemec.org/publications/?fa=50380. 
25 - “Syria’s Muslim Brotherhood: Influential, Organized, but Mistrusted,” (2013) 
Daily Star،April4,:www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Apr-04/212490-
syrias-muslim-brotherhood-influential-organized-but-mistrusted.ashx. 
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ولية اختيار م، ومسؤ 7100إنشاء شبكات إعالمية مؤّثرة، مثل صفحة فيسبوك الثورة السورية 
شعارات مظاهرات الجمعة في سورية، وبداًل من الدعوة إلى قيام دولة دينية إسالمية، رّوجت 

، وقد تبّنى العلمانيون واإلسالميون المعتدلون في 26الجماعة لمفهوم غامض عن "الدولة المدنية"
 .سورية وبلدان أخرى مثل مصر هذه الصيغة كحّل عملي وسط

ت جماعة اإلخوان برنامجًا سياسيًا يدعم حقوق األقلّيات ، أصدر 7107 في آذار  
والديمقراطية التعّددية، بيد أن هناك العديد من االنقسامات منعت ذلك، وهو ما يضعف جاذبية 

 .التنظيم في نظر الجماهير في سورية
 

 
 

 العسكرة: -
وتمويل الجماعات واصلت الجماعة أساليبها السرية، وعملت وراء الكواليس إليجاد مجندين جدد 

المسلحة، واعتمد اإلخوانيون بشكل كبير على استراتيجيتهم المتمثّلة في شراء الوالء، ومحاولة 
تمكين الحلفاء واألقارب في سورية من خالل الدعم المالي والسياسي المستهدف، واّتبعت جماعة 

 داخل سورية: اإلخوان السورية استراتيجية ذات أربعة محاور لتنشيط الحركة اإلخوانية
تدعم جماعة اإلخوان بسخاء األشخا  من غير األعضاء في محاولة لكسب حلفاء  أوال .

 ومصادر معلومات في الحركة الثورية. 
تعمل الجماعة على إحياء الشبكات القديمة، وذلك باستخدام الروابط األسرية، وتعبئة األسر  ثانيا .

 اإلخوانية السابقة. 
 لقادة الرئيسيين والقادة المحليين. تشتري والء ا ثالثا .
 .تستغل جماعة اإلخوان قوتها في المعارضة الخارجية للسيطرة على المجموعات الداخلية رابعا .

حّددت جماعة اإلخوان بسرعة عائالت األعضاء السابقين بوصفها أخصب تربة للتجنيد، أرسلت 
ي ذلك العديد من الذين انضموا إلى مبعوثين ورسائل لتجنيد األعضاء السابقين وأسرهم، بما ف

 الثورة لالنتقام لمقتل آبائهم الذين قاتلوا في صفوف اإلخوان في ثمانينيات القرن المنصرم. 
 
 
 
 

                                                             

26  - Carnegie Endowment for International Peace, (2013): The Muslim Brotherhood 
prepares for a comeback ck in Syria Raphael Lefebvre, MIDDLE EAST | MAY.   
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 :21لدى جماعة األخوان المسلمين في سورية جناحان عسكريان أساسيان -

تواجدها في حماة هيئة حماية المدنيين: التي يرأسها نذير الحكيم ويديرها هيثم رحمة، وأغلب  -0
 .وحم  وريفهما

هيئة دروع الثورة: التي يرأسها العميد سامي أحمد حمزة ونائبه العقيد محمد حسين نعسان،  -7
 .وأغلب تواجدها في إدلب وحماة وحلب

 أوال (. هيئة حماية المدنيين:
، أّسس أعضاء االئتالف الوطني لدعم الثورة السورية هيئة حماية 7107 في كانون الثاني

ة داخل سورية في المدنيين، وباعترافها فقد بدأت الهيئة بتمويل وتجهيز مجموعات المقاومة المسلح
م، والواقع، هو أن هيئة حماية المدنيين هي ذراع التمويل غير الرسمّية لجماعة 7107أواخر آذار

عت هيئة حماية المدنيين المال على القاصي والداني بين المعارضين المسلحين اإلخوان، ووزّ 
 السوريين.

 
 ثانيا (. هيئة دروع الثورة: 

، بدأت جماعة اإلخوان حشد الحركة المسلحة المتنامية، م7100في عندما بدأ العنف باالنتشار 
وتشير معظم التقديرات إلى ، معهامن يريدون الدخول في اتفاق ووعدت بتقديم المال واألسلحة إلى 

 .مقاتل 2111إلى  2111من أن عدد العناصر القتالية في هيئة الدروع يتراوح 
 االنتشار المسلح:  -

في بعض المحافظات على غرار إدلب تضم ما  المسلمينل التابعة لإلخوان ئتنتشر الفصا -0
 كتيبة يتأّلف بعضها من مئات المقاتلين. 71يزيد على 

يتجاوز عدد الفصائل التابعة لإلخوان األربعة  المحافظات األخرى على غرار درعا الفي  -7
كتائب، ومنها ما ال يزيد عدده على بضع عشرات المقاتلين، األمر الذي يعّطل إلى حد 

حي  تنشط  كبير قدرة الدروع على قيادة عمليات عسكرية في مختلف أنحاء البالد،
 لدروع".الكتائب المسلحة تحت عنوان "ا

نشرت العديد من األخبار المتكّررة أن شبكة كتائب الفاروق الكبيرة تابعة لجماعة اإلخوان  -2
المسلمين، وشارك أعضاء جماعة اإلخوان السورية في تمويل حركة أحرار الشام 

 اإلسالمية )سابقًا كتائب أحرار الشام(، ما شكل عامل جذب لإلخوان.
« اإلخوان المسلمين»صريح الناطق الرسمي باسم جماعة كتاب اإلخوان المسلمين، تبعًا لت -4

تشكيل اإلخوان »في سورية، وعضو المجلس الوطني السوري ملهم الدروبي كشف عن 
                                                             

 : 7104فبراير، 07، أيمن شروف، صعود المدمر لجماعة اإلخوان مسلم في سوريةالم(: 7104) لبنان اآلن - 72
-destructive-the-https://now.mmedia.me/lb/en/commentaryanalysis/564483

herhoodbrot-syriasmuslim-of-ascendancy 

https://now.mmedia.me/lb/en/commentaryanalysis/564483-the-destructive-ascendancy-of-syriasmuslim-brotherhood
https://now.mmedia.me/lb/en/commentaryanalysis/564483-the-destructive-ascendancy-of-syriasmuslim-brotherhood
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وتأمين الحماية  كتائب مسلحة في الداخل السوري، وأن  مهمتها الدفاع عن النفس
والمسّلحين « للمجلس الوطني»وتعتبر قطر الممول األساسي والداعم ، «للمظلومين

اإلسالميين، وأنهم يتبعون لغرفة العمليات المركزية في تركيا، ويتلقون كميات كبيرة من 
 .28الذخائر واألسلحة الرشاشة والصواريخ المضادة للدروع

أشارت العديد من التقارير عن كتائب يدعمها اإلخوان المسلمون في سورية، في المنطقة  -2
 ، والمنطقة الشمالية.الوسطى، وريف دمشق والجنوب السوري

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

28  -  Bulent Al ireza (2014): “The Vice President’s Difficult Trip to Turkey” CSIS، 
November 20. 
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 الفصل الثاني

 سالم السياسي المسلحاإل

 
وديمومتها على خلق االضطرابات عملت ة أجهزة الواليات المتحدة عبر عد   تشير الكثير من التسريبات أن  

من  ز بسلسلة متعاقبةخارطة طريق عسكرية تتمي  ، وتشكيل 29األكثر ضمانة من خالل العمل مع األفراد
ة للهجوم على إيران كانت التحضيرات الحربي  و الناتو، مع تها الواليات المتحدة ة التي أعد  الساحات الحربي  

 .30وسورية في "حالة متقدمة من الجاهزية" منذ عدة سنوات
)ثاني أكبر قوة عسكرية داخل  31عريضة لحملة عسكرية "إنسانية" تلعب فيها تركيارسم خطوط الخارطة ت

تمتد شمال أفريقيا للشرق األوسط وآسيا الوسطى، من اق المنطقة األوسع اغر ليتم إالناتو( دورًا مركزيًا، 
في أتون حرب إقليمية وتدخلها كلها الحدود األفغانية الباكستانية مع الصين،  حتى ،وشرق المتوسط

 .32ممتدة
 

 "نوذج مقارن". ست سنواتحرب ال المبحث األول:

 :33ةداعش في سوري -
خط المواجهات  دخول والفوضى التي حصلت هناك ليعلن سوريةاستغل البغدادي األزمة التي اندلعت في 

، وكباقي التنظيمات التكفيرية المسلحة والمرتبطة بالقاعدة، وجد البغدادي وتنظيمه مساحة خصبة ةفي سوري
الفوضى لتحقيق المكاسب وتوسيع النفوذ، تحت شعار"نصرة ذلك، مستغاًل على األراضي السورية لممارسة 

 " معلنا الحرب على النظام السوري.سوريةأهل السنة في 

                                                             

 م:7102، بروفيسور ميشيل تشوسودوفسكي، مالك سلمان سورية حرب الناتو القادمةم(: 7102الجمل ) -73
http://aljaml.com/node/90645 
30 - Dasha Afanasieva and Humeyra Pamuk(2013): “U.S., Britain suspend aid to 
north Syria after Islamists seize weapons store,” Reuters, December 11. 
31 - Bill Park (2015): “Turkey’s isolated stance: an ally no more, or just the usual 
turbulence?” International Affairs, 91:3. 

 المكتا , األولا  الطبعا , مصاة, القاارةة ,التاكي  اإلسيتااتطي  والتخطيطط داعشم(:  2015) جهاد, عودة - 27

 .للمعاةف العةبي

 للدةاسات آوال مةكز ,الخالفة نوستاليطا ,البغدادي إلى النيدي من: داعشم(: 2015) إبةاريم ,فؤاد -22

 .لبنان, بيةوت, والتسويق
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 :في االطار العام داعش والنصرة -

يحمل كل من النصرة وداعش، فكرًا متشددًا تكفيريًا واحدًا، يعملون بنهج السلفية الجهادية، ويؤمنان بقيام 
اإلسالمية في الشام، إال أن الفرق بين التنظيمين يكمن في قربهم من الواقع السوري ومراعاتهم لهذه الدولة 

، واكتسبت خبرة م7100الخصوصية، فالنصرة قامت مع المرحلة األولى من األزمة السورية في نهاية العام 
جبهة النصرة إلى العلن  وعليه تخرج ،ودراية بواقع المجتمع السوري الذي يعيش في كنف دولة علمانية

بنسبة من التطرف أقل من تلك التي تنتهجها داعش في عالقتها مع المجتمع السوري، خاصة وأن داعش 
حديثة الدخول على األزمة السورية، ولم تنتهج مسارا لتكون مقبولة، بل فرضت بالقوة نفوذها والقبول بها في 

 المناطق المسيطر عليها من قبلها.
من زعماء سوريين بينهم من كان معتقال في السجون السورية واستفاد من العفو العام،  تأسست النصرة

قبيل اندالع األزمة، وآخرين كانوا منضوين تحت لواء القاعدة  سوريةًا في م من كان يمارس الدعوة سر وبينه
للقتال فيها كما هي  ريةسو وعادوا مع بداية األزمة في  ،وقاتلوا في بلدان أخرى كالعراق وأفغانستان والشيشان

حال أمير جبهة النصرة أبو محمد الفاتح "الجوالني" وهو جامعي سوري األصل قاتل في العراق والشيشان 
وبلدان أخرى، مع وجود عدد كبير من األجانب في صفوفها، أم ا من ناحية داعش فهي تعتمد بشكل كبير 

صر السوري إن كان في مواقع القيادة أو بين العن نبي المقاتل الذي يغلب عددياً على العنصر األج
ات المجتمع السوري، بينما ال تقر الدولة بمبدأ أن  كل قد يفس ر مراعاة النصرة لخصوصيّ المقاتلين، وهذا ما 

 .34، وترى أن  الدولة قائمة فعاًل من خاللهاسوريةمن شارك في الثورة له الحق في تقرير مستقبل 
كانوا ضمن جبهة النصرة، وكان عددهم كبيرا وخاصة بمدينة حلب بعد إعالن  استقطبت "داعش" أتباعاً 

البغدادي للدولة اإلسالمية في العراق والشام، كما انضمت إليها فصائل كاملة منها مجلس شورى 
المجاهدين بقيادة أبو األسير الذي عينته الدولة أميرا على حلب، كما انضم إلى "الدولة" مقاتلون سابقون في 

 فصائل الجيش السوري الحر من عناصر حركات أحرار الشام والتوحيد وغيرها.
 

 
 
 

                                                             

34- Daniel byman, Jeremy Shapiro (2014): Be Afraid, Be A Little Afraid: The Threat of 
Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria and Iraq foreign policy, policy paper 
number34, November. 



22 
 

 :استراتيجيا  داعش والنصرة  -
ادي، والعمةل لم تقف قةدرات التنظةيم وكفاءتةه عنةد المجةال العسةكري، بةل يتعةداه إلةى الجانةب االقتصة "داعش":

التنظةةيم عمليةةات تتطلةةب مسةةتوى عالًيةةا مةةن والحةةال كةةذلك فةةي المجةةال األمنةةي؛ إذ نف ةةذ ، التنظيمةةي والمؤسسةةاتي
التةةي طالةةت قيةةادات فةةي  مةةا حةةد  فةةي الموصةةل، أو االغتيةةاالتاالحتةةراف والمعلومةةات االسةةتخبارية الدقيقةةة، ك

األطةةةراف المتصةةةارعة معةةةه، أو حتةةةى تةةةأمين حمايةةةة قياداتةةةه العليةةةا، فةةةي الوقةةةت الةةةذي تترصةةةدهم أهةةةم األجهةةةزة 
 .35واألقمار الصناعية وأجهزة التنصت المتطورة تماًما االستخباراتية العالمية واإلقليمية

 ولتنفيذ تلك األهداف اتبع التنظيم عدة استراتيجيات:
 "استغالل الفوضى":

سةةالمية لديةةه خطةةط متعةةددة وأراضي بديلةةة يمكنةةه االخ  تيةةار مةةن بينهةةا، وفةةي الوقةةت الحةةاليإن تنظةةيم الدولةةة اإلي
 فيها.الفوضى  لعم تعد ليبيا الخيار األنسب إلقامة الدولة

 استراتيجية "الصور الحية":
ن كان مقةزًزا-الرسائل الماهرة، واالستخدام الماكر  للصةور، التصةوير السةينمائي، والعنةف الشةديد المتلةذذ،  -وا 

زاد بالتأكيةةد مةةن جاذبيةةة "داعةةش" بةةين بعةةض األشةةخا  وكثيةةر مةةنهم ذوي خلفيةةات جنائيةةة، األشةةكال السةةادية 
م فةةي الغالةةب مةةن المسةةلمين اآلخةةرين، خةةدمت بةةدورها فةةي جةةذب مزيةةد مةةن األفةةراد ذوي لإلعةةدام ألعدائةةه، وهةة

 الميول السيكوباتية )المضطربين عقليًّا ونفسيًّا(.
 :36"استراتيجية الصيد والعنف المفرط"

هجوًمةةةةا  21، وقةةةةع نحةةةةو 7106قتيةةةةل منةةةةذ إعةةةةالن الخالفةةةةة، حتةةةةى أوائةةةةل عةةةةام  0711هجوًمةةةةا إرهابيًّةةةةا و 21
دولةةة فةي جميةع أنحةاء العةالم، مةن كاليفورنيةا إلةى سةةيدني،  71سةواء نفةذه أو شةجع عليةه "داعةش" فةي إرهابيًّةا، 

قتيةةل، حملةةت الهجمةةات نفةةس رسةةالة العقةةاب والترهيةةب واالسةةتفزاز علةةى  0711سةةقط ضةةحيتها مةةا يقةةدر بنحةةو 
 .37غرار ذبح الرهائن، في حين أظهرت االمتداد العالمي للتنظيم

 
 تطرف":"استراتيجية انتهاج ال

وفةدت أعةداد كبيةةرة مةن المقةاتلين األجانةةب المنضةمين إلةى صةةفوف الدولةة اإلسةالمية مةةن تةونس، حية  أظهةةر 
استطالع رأي مفصل في الضواحي األكثةر فقةًرا بالعاصةمة أن تطةرف الشةباب فةي تلةك المنةاطق ال يعةود إلةى 

                                                             

عــالن "الدولــة اإلســالمية".. و الصــراع علــى البيعــة م(:7102) محمةةد ،جاسةةم - 22 ، المكتةةب العربةةي داعــش واال
 م.7102مصر، القاهرة، للمعارف، 

لمكتب العربي للمعارف، ا حرب لتصفية داعش أم لتفكيك القاعدة، ؛المؤامرةم(: 7106)ميشيل حنا الحاج،  - 26
 .الطبعة األولى، مصر القاهرة

37 - Data for (2012): The National Consortium for the Study of Terrorism and 
Response to Terrorism (START), University of Maryland. 
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واالصةطدام بالحقيقةة فةي أعقةاب ثةورة  اإليدولوجية اإلسالمية المتطرفةة بقةدر مةا يعةود إلةى البطالةة، والتهمةيش،
 عقدوا عليها كل اآلمال واألحالم، ولكنهم لم يجنوا من ورائها شيًئا وأصيبوا بخيبة أمل.

 "استراتيجية االرتباط واالستناد على اإلسالم":
سةةالمي ة إلةةى نصةةو  إسةةالمّية ولكةةنهم أعةةادوا تفسةةيرها لتوافةةق رؤيةةتهم الخاصةةة ل هةةا، ال يسةةتند تنظةةيم الدولةةة اإلي

يسةةتمدون أفكةةارهم مةةن األثةةر اإلسةةالمي، بةةل يفسةةرون األمةةور تفسةةيًرا غيةةر معتةةاد، وأحياًنةةا يكةةون تفسةةيًرا حرفًيةةا، 
 يشبه إلى حد كبير تفسير الوهابيين".

 "استراتيجية عسكرية تتبع الخواصر الرخوة"
ةةحتةةى فةةي منةةاطق الجماعةةات المسةةلحة،  عةةدد مقاتليهةةا قليةةل وقةةدرتها القتاليةةة ضةةعيفة، أو ألن تكوينهةةا  ا ألن  إم 

 الفكري يمنع مقاتليها من االشتباك مع م ن يعتبرونهم إخوًة في المنهج والجهاد.
 "استراتيجية المكر والخديعة"

تلتهةا المدن التي احتلتها داعش بالغزو العسةكري المباشةر قليلةة جةدًا، أمةا الجةزء األكبةر مةن المنةاطق التةي احف
 فقد اعتمد احتالُلها على المكر والخداع. 

 38"استراتيجية الذئاب المنفردة"
الةةةذئاب المنفةةةردة هةةةم أشةةةخا  يقومةةةون بهجمةةةات بشةةةكل منفةةةرد دون أن تةةةربطهم عالقةةةة واضةةةحة بتنظةةةيم مةةةا، 

عيةةة أو نفسةةية ويعّبةةر هةةذا المصةةطلح عةةن أي شةةخ  يمكةةن أن يشةةّن هجوًمةةا مسةةلًحا بةةدوافع عقائديةةة أو اجتما
 .و مرضية أو سياسيةأ

" السةوريّ  مصةعب أبةو" كتابةات أنّ  إال   النصةرة، لجبهةة ةالجهادي ة اتواألدبي ة ةالفكري ة المرجعيةات تتعةدد "النصرة":
 السةوري مصةعب أبةو يعتبةركتبةه، و  أحةد مةن مةأخوذ النصرة جبهة اسم نّ إ إليها، بالنسبة" مركزية"تعتبر وأفكاره

 الفكةر وأنّ  الدوليةة، تاالمتغيةر  ظةل فةي صةالحة تعةد لةم ومقوماتهةا التقليديةة الجهاديةة التنظيمةات بنةاء أسس أنّ 
 .39جديدة تنظيمية أساليب من له بد ال الجهادي

 الوضةةةعف ،40السةةةلفي الجهةةةادي التيةةةار لرؤيةةةة العةةةام والسةةةياق تتسةةةق تةةةزال ال «النصةةةرة جبهةةةة» اسةةةتراتيجية إن
 الربيةةةع قبةةةل التهمةةةيش مةةةن عةةةانى أن بعةةةد الجهةةةادي -السةةةلفي للتيةةةار جديةةةدة فرصةةةة أتةةةاح سةةةورية فةةةي المةةةأزوم
 الةةذي العنةةف مةةن أكثةةر السةةلمي السياسةةي الفعةةل فةةي وفاعليةةة جةةدوى العةةرب الشةةبان اكتشةةاف بسةةبب العربةةي،

                                                             

 مركز الصحيفة الصادقة للدراسات  قصة داعش، الرواية الكاملة، :م(7104) قسم الدراسات االستراتيجية - 22
 الوثائقية، الطبعة األولى.

المركز العربي لألبحا   جبهة النصرة ألهل الشام، من التأسيس إلى االنقسام،م(: 7102حمزة، مصطفى ) - 23
 .62، نوفمبر،  2والدراسات االستراتيجية، العدد 

40 - Seth G.Jone, (2013): Earlier comments on the terrorist threat from Syria can 
be found in The Terrorist Threat from Syria," Testimony before the Committee on 
Homeland Security, Subcommittee on Counterterrorism and Intelligence, May 22, 
2013, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation. 
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 الجديةدة، اسةتراتيجيتهم لتطبيةقم أمةامه مجةدداً  البةاب فتح وجههم في العنيف الرد ولكن لعقود، الجهاديين اتبعه
عادة  .األرض على الظروف تساعده جديد بشكل التيار إنتاج وا 

 :ماليا  داعش والنصرة   -

مةوال التةي تتةيح لتنظةيم داعةش انةب إلةى عةدة مصةادر للحصةول علةى األتشير التقارير حول هذا الج "داعش":
 التحرك والتمدد بطريقة أخطبوطية:

 عائدات النفط المستمرة:
 ، فقط سوريةفي هذا حقاًل  62من أصل  61يبلغ عدد الحقول التي تسيطر عليها داعش 

دوالر للناقلةة الواحةدة مةع  3111لتجةار أكةراد بمبلةغ  ناقلةة يوميةاً  011يبيع داعش نحةو كان  وفي العراق وحده
كةان ، أي أن وارد الةنفط مةن مةوارد العةراق وحةده الواحد، لتصدر بعد ذلك إلةى تركيةاللبرميل  دوالراً  76حساب 

نحةو مليةون دوالر، وفةق خبةراء، وبالتةالي داعةش يتحصةل علةى عائةدات نفطيةة تقةدر بثالثةة ماليةين  يبلغ يومياً 
 41 دوالر يوميًا.

 الضرائب ومصادرة الممتلكات: (1
دخوالتها مةن الةنفط، تةاوات علةى أشةياء كثيةرة لتعةويض الخسةائر التةي ُتمنةى بهةا مةن مةأفرض داعش ضرائب و 

مثةل فةرض ضةريبة علةى عقةود الشةراء وبيةع األراضةةي وعقةود الةزواج والطبابةة والخةروج مةن مدينةة إلةى أخةةرى، 
 حتى إنها تأخذ إتاوة عن صحن الستاليات المركب في البيوت.

السـورية المكاسب التي حققها من صـوامع الحبـوب، البنـوك، ومنشـخت تخـزين الـنفط عنـدما اجتـاأل أوال  األراضـي  (2
 والعراقية التي يحتلها اآلن:

حي  يعتمد التنظةيم علةى االسةتخدام الجةائر وغيةر الفنةي فةي اإلنتةاج والتكريةر ال لشةيء سةوى للمحافظةة علةى 
العائةةةدات، وهةةةذا لةةةةه أثةةةر بةةةالغ علةةةةى الثةةةروة النفطيةةةة نفسةةةةها خصوًصةةةا أن التنظةةةيم يقةةةةوم بةةةإحراق اآلبةةةار قبةةةةل 

يجةةةي أكبةةةر مصةةةافي العةةةراق النفطيةةةة، فضةةةاًل عةةةن اآلثةةةار الصةةةحية االنسةةةحاب مةةةن المنطقةةةة كمةةةا حةةةد  فةةةي ب
للعةةاملين مةةن السةةكان فةةي اإلنتةةاج والتكريةةر، وتضةةم المنةةاطق التةةي يسةةيطر عليهةةا "داعةةش"، آبةةار نفةةط واسةةعة 

مدادات الغاز، ومنشآت التخزين، التي تمكن التنظيم من االستفادة منها.  وا 
 متعاطفون يدرون أمواال طائلة: (3

التنظيمةةات اإلسةةالمية عةةادة علةةى الممةةولين المتعةةاطفين، باإلضةةافة إلةةى مؤسسةةات تنشةةط تحةةت  تعتمةةد مختلةةف
ذريعةةةة المسةةةاعدات اإلغاثيةةةة، وهةةةو مةةةا كانةةةت تعتمةةةد عليةةةه "الدولةةةة اإلسةةةالمية فةةةي العةةةراق" التةةةي تعتبةةةر النةةةواة 

 الرئيسية لداعش.
مجلةةس األمةةة جةةدال بعةةد  تأكيةةةد  التةةي أثةةار فيهةةا نةةةواب-يقةةول معهةةد واشةةنطن، "إن "المتعةةاطفين مةةةن الكويةةت 

وتشةةير  ،مويةةل التنظةةيم ال سةةيما فةةي بداياتةةه، شةةكلوا مصةةدرا مهمةةا لت-بعضةةهم وجةةود خاليةةا نائمةةة تةةدعم داعةةش
                                                             

من المسؤول عن تمويل وحدة الدراسات، أوراق سياسية، تنظيم الدولة النشأة واألفكار، مركز صناعة الفكر،  - 40
 م:7104 – 6 - 7 داعش ، موقع دويتش فيلة األلماني،

 http://goo .gl/2rdlu0 
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السةةعوديون يشةةكلون مصةةدر تمويةةل مهةةم للجماعةةات السةةنية المسةةلحة الناشةةطة فةةي سةةورية، صةةحف غربيةةة أن  
لةةةةوتكين بوغةةةةارت، إن السةةةةعوديين المتعةةةةاطفين مةةةةع حسةةةةب تقريةةةةر للمعهةةةةد، الةةةةذي تقةةةةول الباحثةةةةة فيةةةةه لةةةةوري ب

 الجماعات السنية المسلحة أرسلوا لها مئات الماليين من الدوالرات في السنوات األخيرة.
 خطف أجانب ثم مفاوضات: (1

عنةدما يةةأتي المقةةاتلون العةةرب واألجانةةب إلةى سةةورية والعةةراق للقتةةال فةةي صةفوف داعةةش، فةةإن أغلةةبهم يصةةحب 
ا مةةن حسةةاباته الشخصةةية، ال سةةيما أولئةةك الةةذين يبيعةةون مةةا يملكةةون لاللتحةةاق بةةة"الدولة مبةةالغ ماليةةة يسةةتقدمه

المزعومةة"، أو ينظمةون حمةالت تبةرع قبةةل مجيةئهم، وفةق مةا يؤكةده الناشةةط السةوري فةي مجةال حقةوق اإلنسةةان 
 ة.عبد الرحمن جلود، المقاتلون القادمون لالنضمام لداعش يستقدمون مبالغ مالية من حسابات شخصي

 السيطرة على بنوك: (5
وأكبةةر  ،مةةن نقةةود فةةي مؤسسةةات حكوميةةة وبنةةوك فةةي كةةل منطقةةة يسةةيطر عليهةةا التنظةةيم، يقةةوم بجمةةع مةةا تواجةةد

 مليون دوالر. 472مبلغ استولى عليه التنظيم كان في الموصل بعد أن اقتحم مصرفا وسرق ما يعادل 
 أسلحة: (6

 ،كمةا كبيةرا مةةن األسةلحة الخفيفةة والثقيلةة والةةذخائرتةرك الجةيش العراقةي الةةذي انسةحب فةي معاركةه مةةع داعةش 
اإلخباريةةةة األميركيةةةة، "باعةةةت الواليةةةات المتحةةةدة العةةةراق بنةةةادق وذخيةةةرة وصةةةواريخ هيلفةةةاير  ABCتقةةةول شةةةبكة 

هةذه األسةلحة ، قي في التصةدي لهجمةات اإلرهةابيينوطائرات من دون طيار في محاولة لمساعدة الجيش العرا
ت وهةةي جميعهةةا مصةةادر للتمويةةل، إذ تغنةةي التنظةةيم عةةن إنفةةاق أموالةةه فةةي شةةراء أسةةلحة تقةةدر بماليةةين الةةدوالرا

 من جانب، وتمكنه من بيع هذه األسلحة لجهات أخرى من جانب آخر.
 تهريب الحشيش: (1

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريًرا، أعده كل مةن روكمينةي كاليماتشةي ولةورنزو تونةدو، حةول عالقةة تنظةيم 
الحشيش إلةى أوروبةا، أو انتفاعةه مةن تجارتةه، مةن خةالل فةرض ضةرائب علةى المهةربين، الةذين  الدولة بتهريب

 يقومون بنقله من حقول زراعة الحشيش في المغرب، عبر  األراضي الليبية، ومنها إلى أوروبا. 
 تهريب اآلثار: (8

ظةةيم الدولةةة، التةةي تتركةةز سةةجلت فةةي الفتةةرة األخيةةرة تعةةامالت تجاريةةة بةةين مافيةةا مدينةةة كاالبريةةا اإليطاليةةة وتن
كمةةا تةةم اكتشةةاف أن  ،أساسةةا علةةى تبةةادل القطةةع األثريةةة المسةةروقة مةةن سةةرت الليبيةةة مقابةةل األسةةلحة اإليطاليةةة

 هذه "السلع" تمر بميناء جويا تاورو اإليطالي.
 أموال الصداقات والتبرعات والزكاة:  (9

ى تشةةجيع المسةةلمين علةةى توجيةةةه علةة 7100/7107حيةة  عملةةت المنةةابر والقنةةوات اإلسةةالمية خةةالل عةةامي 
، وهةةةي األمةةوال التةةةي وجةةدت طريقهةةةا سةةوريةأمةةوال الزكةةاة والتبرعةةةات والصةةدقات لتأييةةةد الجهةةاد والمقاومةةةة فةةي 

 بصورة مباشرة إلى كل من تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة وغيرها.
 االستيالء على الموارد والسلع من األماكن التي يسيطر عليها:  (11

مستشفيات، ومراكز تسوق، ومطاعم، ومرافق الكهرباء والميةاه فةي هةذه المنةاطق، وهةي المرافةق التةي تةوفر من 
 لها عوائد تُقدر بالماليين شهريًّا.
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 عائدات الزراعة والغالل والحبوب:  (11
؛ إذ يسةتحوذ علةى حةوالي ثلة  إنتةاج العةراق مةن سةوريةحية  يسةيطر التنظةيم علةى حقةول واسةعة فةي العةراق و 

 ح.القم
 "النصرة":

 واألتاوات: الضرائب(. 1 
 األولى. القائمة في ”شرعية“ بحجج لسيطرتها الخاضعة المناطق في واألتاوات الضرائب

 
 التحتية: البنى على وسيطرة تجارية (. عالقات2

 للنظةةام تحتيةةة بنةةى علةةى الفصةةائل بعةةض خةةالل مةةن الجنةةوب منةةاطق بعةةض وفةةي وشةةرقها سةةورية شةةمال ففةةي
 تةةةةتم كةةةالقمح، اسةةةتراتيجية ومحاصةةةيل ومخةةةازن الكهربةةةاء إنتةةةةاج ومحطةةةات والغةةةاز الةةةنفط وأنابيةةةب كالمطةةةارات
 .”النصرة تفعله ما وهو الحربية، النفقات من العديد تغطي تجارة جعلها في منها االستفادة

 :داعش والنصرة تنظيميا    -
العالميةةة تطةةوًرا علةةى المسةةتوى يعتبةةر تنظةةيم الدولةةة اإلسةالمية مةةن أكثةةر الحركةةات الجهاديةةة  "داعــش":

ل الهيكلةةةي التنظيمةةةي والفعاليةةةة اإلداريةةةة؛ فقةةةد تطةةةورت أبنيتةةةه التنظيميةةةة باالسةةةتناد إلةةةى المزاوجةةةة بةةةين األشةةةكا
 :التنظيمية اإلسالمية التقليدية

 وال : الخليفة: أ
يتولى "الخليفة" الذي يجمع شروط الوالية كالعلم الشرعي والنسب القرشي وسالمة  الحواس، سائر 
الوظائف الدينية والدنيوية المذكورة في الترا  السياسي اإلسالمي السني وفقه األحكام السلطانية، كقائد 

 .قبل مجلس الشورى وأهل الحلديني وسياسي له حق الطاعة بعد اختياره من 
 ي ا: مجلس الشورى: ثان

سات التابعة للتنظيم، وعلى الرغم من التطورات التي شهدها المجلس منذ إمارة وهو من أهم المؤس  
البغدادي، إال أن مؤسسة الشورى  زعيم الحالي أبي بكرالزرقاوي مروًرا بأبي عمر البغدادي وصواًل إلى ال

 كانت حاضرة دوًما.
 ثالث ا: أهل الحل والعقد: 

مفهوم راسخ في الفقه السياسي اإلسالمي، ويضم طائفة واسعة من األعضاء والمناصرين، وهو 
من أهل الشأن من األمراء والعلماء والقادة والساسة ووجوه الناس، والبد أن  تتوافر فيهم مجموعة من 

 .لشروط، كالعدالة الجامعة لشروطهاا
 

 رابع ا: الهيئة الشرعية: 
تقوم الهيئة بإصدار الكتب و تعتبر أحد أهم مفاصل تنظيم الدولة اإلسالمية نظًرا لطبيعته الدينية، 

اإلعالمية الخاصة والرسائل وصياغة خطابات البغدادي والبيانات والتعليق على األفالم واألناشيد والمواد 
 .بالتنظيم
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 خامس ا: الهيئة اإلعالمية: 
داخل هيكلية تنظيم الدولة اإلسالمية، وهو من أكثر التنظيمات يتمتع اإلعالم بأهمية كبيرة 

الجهادية اهتماًما بشبكة اإلنترنت والمسألة اإلعالمية؛ فقد أدرك منذ فترة مبكرة من تأسيسه األهمية 
االستثنائية للوسائط االتصالية في إيصال رسالته السياسية ونشر أيديولوجيته السلفية الجهادية، فأصبح 

الجهاد اإللكتروني" أحد األركان الرئيسية في فترة مبكرة منذ تأسيس جماعة "التوحيد والجهاد"، ثم مفهوم "
 القاعدة في بالد الرافدين.

 سادس ا: بيت المال: 
يعد تنظيم الدولة اإلسالمية األغنى في تاريخ الحركات الجهادية، وقد تفوق على تنظيم القاعدة 

تدة، ونو ع في عدة، فتمكن منذ عهد الزرقاوي من بناء شبكات تمويل ممالمركزي والفروع اإلقليمية للقا
 .مصادره التمويلية

 سابع ا: المجلس العسكري: 
يعتبر المجلس العسكري األهم داخل تنظيم الدولة اإلسالمية، نظًرا لطبيعة التنظيم العسكرية، وال 

ا من نفوذه وسيطرته، ويتكون تاريخيًّ  يوجد عدد محدد ألعضائه بحسب قوته وتوسعه وقوته وضعفه ومساحة
 .(71عضًوا) 02أعضاء إلى  3

 ثامن ا: المجلس األمني: 
وهو أحد أهم المجالس في تنظيم الدولة اإلسالمية وأخطرها؛ إذ يقوم بوظيفة األمن واالستخبارات، 

أمين أماكن إقامة ويتولى المجلس الشؤون األمنية للتنظيم، وكل ما يتعلق باألمن الشخصي لة"الخليفة"، وت
 .تهالبغدادي ومواعيده وتنقال

 تاسع ا: التقسيم اإلداري: 
يقس م تنظيم الدولة مناطق نفوذه إلى وحداتي إدارية يطلق عليها اسم "واليات"،  وهي التسمية 
 اإلسالمية التاريخية للجغرافيا السكانية، ويتولى مسؤولية "الواليات"  مجموعة من األمراء، وهي التسمية

سيطرة التنظيم يبلغ عدد الواليات التي تقع ضمن دائرة ، و لترا  السياسي اإلسالمي التاريخيالمتداولة في ا
 .والية 06أو نفوذه 

 
 "النصرة":

 ويميز عسكري، أمير فيها العسكري العمل ويسّير يقودها خًصا،ش 72 -02تتألف من  :المجموعاتأوال : 
 العمياء الطاعة البيعة وتعني، ألميرها المجموعة داأفر  قبل من البيعة تؤخذو  منها، مجموعة كل محدد رقم

  نقاش دون األوامر وتنفيذ
 ،"الميداني األمير" اسم عليه يطلق شخ  يقودهاشخ ،  711و 011يتراوح عددها بين  السرايا:ثانيا : 
 أعمالهم على المجموعات أمراء ويحاسب المناطقّي، التقسيم بحسب التابعة المجموعات عمل على ويشرف
 تاتطور  يالئم بما تاراالقر  اتخاذ في حرّية بهامش األمير ويتمتع، للالرتجا مجال هناك يكون ال بحي 

 .ألمراء اإلقليمإلى  تعود التي الكبرى العمليات باستثناء الميدان،
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 مسةتوى علةى ةوالةدعو  واإلغاثةة العسةكري العمةل عةن مسةؤولون وهةم العةرب، مةن بعضةهم :األقـاليم أمـراءثالثـا . 
 فهةم والمهمةة؛ الجوهريةة تاراالقةر  باسةتثناء واسةعة، عسةكرّية بصةالحيات األقةاليمأمةراء  يتمتةع، و المحافظةات

 .بشأنها المجاهدين شورى مجلس إلى للرجوع بحاجة
 .عضًوا 13 من يتألف :المجاهدين شورى مجلسرابعا (. 

 

 ظاهرة اإلرهاب:المجتمع السوري ونمو المبحث الثاني: 

لى إة خر، ومن مرحلة تاريخي  آلدور الدين في التغيير االجتماعي والسياسي يختلف من مجتمع إن  
ة على المجتمع بمكوناته، وانعكاس ذلك ة الديني  للسيطرة الفكري   خرى، حتى داخل المجتمع نفسه، وذلك تبعاً أُ 

 .على األوضاع السياسية واالقتصادية
دة منها المعتدل، ومنها المتعصب، فأحدا  العنف التي وقعت بيئات اجتماعية متعد  وفي سورية 

لى إفي الشارع السوري كانت ذات تأثير كبير في  نطاق الشرائح السفلى من الطبقة المتوسطة، ويعود ذلك 
ساهم في  مما عدم مساهمة أبناء تلك المناطق في المشاريع التنموية، وانتشار الجهل والتخلف والتعصب،

 قبل ليها تساهل الدولة في فترة ماإعية للفكر العنفي المنفلت، يضاف أن تكون تلك البيئات حاضنة اجتما
األمر الذي انعكس سلبًا على مجريات الصراع الحالي، من  فيما يتعلق بالعمل الدعوي والجهادي، األزمة

ة، ليتم استغاللها من قبل المحرضين نقطة ضعف للدول إلىخالل سهولة اختراق تلك البيئات وتحويلها 
الذين كان لهم الدور الرئيسي في تأسيس العنف في سورية عبر نشر أفكار ضد سلطة الدولة والمجتمع 

 إلىصاعد من منطقة نطاق العنف تحي  أن  لتشكيل بناء ثقافي مضاد ومناقض تماما للوضع السابق
والتدمير الممنهج  ،السورية، متسمة بالقتل الوحشي حالة عنفية كاملة على معظم الجغرافياأخرى لنصل ل
ن القادمين من الخارج في النصرة وداعش وجيش الفتح وغيرها، يحاولون نشر يفهل الجهادي لبنية المجتمع

 الشارع السوري أساسًا   إليهايفتقر  قيم اجماعية وتقافية دينية
فية التي يعيش السوريين داخلها، امة العنو  مخرج ينقذ المجتمع السوري من الد إلىالشك في أن الوصول 

اته ، وسلوكي  اإلنسانحتاج إلى إعادة تقديم الدين بصياغة جديدة، يكون للدين فيها دور أساسي في حياة ي
اته، من خالل جعل الدين أداة تصحيح تحد من التعصب، وتدفع نحو االعتدال والتقارب ومعامالته وأخالقي  

 .المعيشة للشعببين أنماط ومستويات 
 الخصو  وجه على واالقتصادية االجتماعية الجذرية وبالتالي هناك نقطتين تدور حول األسباب

 :42في المجتمعات العربية والسورية للتطرف والتحول إلى العنف

                                                             

42  - Guilain Denoeux & Lyn Carter (2009): the United States Agency for 
International Development, Management Systems International February. 
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 من واالقتصادية، االجتماعية البيئات من واسعة طائفة في سياسية بدوافع العنف ازدهر -0
 وتشير المرتفعة، المعيشة مستويات ذات المتقدمة الصناعية البلدان إلى الفقيرة المجتمعات

 أن   إلى ،كبيرة مسلمة أقليات أو مسلمة أغلبية ذات بلداً  عشر أربعة ُحصل عليها من بيانات
 االقتصادية والظروف البلد، هذا مواطني بين اإلرهاب بدعم مرتبطة ليست ما بلد اقتصاد حالة

 اإلرهابية والعنف. ألعمال التأييد بالضرورة تقلل ال األفضل
ليس  االقتصادية والفر  الخدمات وتقديم والبطالة الفقر بمسائل والصريح المباشر االهتمام -7

 هذه باسم المتحدثين من العديد أن   ويبدو المتطرفة، المنظمات من للعديد الرئيسي الشاغل
 والقمع. الثقافية والهيمنة الوجودية، والتهديدات الهوية، بقضايا يهتمون الحركات

 بعضها تحديد اإلرهابي، تم التطرف تدفع التي العوامل من متسقة مجموعة توجد ال حين وفي -2
هانة ُتحل، لم التي المتعلقة بالنزاعات أنه على عملياته  جميع في اإلرهاب" "ضحايا وا 

 والعرق، والتمييز اإلنسان، حقوق وانتهاكات القانون، سيادة وانعدام والمظاهر، واألشكال
 الحكم وانعدام االقتصادي والتهميش – واالجتماعي السياسي، واالستبعاد والديني، الوطني
 .43الرشيد

 

 خاتمة:

 -كانت في مقّدمة عدد مهم من قضايا السياسة األمريكّية في الشرق األوسط بما فيها النزاع العربي ةسوري
ومنذ إسقاط نظام صدام حسين، اتخذت  ،لبنان، والحرب على اإلرهابفي السوري وجود الو اإلسرائيلي، 

في تصرفات وسلوك  حاداً  اهتمت الواليات المتحدة اهتماماً  ،جديدة األمريكية أبعاداً  -العالقات السورية
 ،العراقية بهدف كبح الهجمات "اإلرهابية" -وطالبت بالتعاون في مراقبة الحدود السورية ة،السوريالدولة 

العراق، تحدثت ضد األنظمة  حرب/أيلول وقبل 00انت الواليات المتحدة قبل الهجمات اإلرهابية في وك
وبالتالي انتهجت الواليات المتحدة  ،االستبدادية مثل النظام السوري ودعم اإلصالح في "الشرق األوسط"

ألمريكي من تدخلها ة صارمة ضد سورية لإلعراب عن االستياء اتطبيق إجراءات تصاعدي   ةمريكي  األ
، ومن هنا تعتبر في فلسطين ومن انتهاكها للسيادة اللبنانّية منظماتالمالحظ في العراق، ومن دعمها لل

جهادية حالة الفوضى الحرب السورية الحالية هي نتيجة لتلك السياسة، استغلت الجماعات النائمة، وال

                                                             

43  - the Organization for Security and Co-operation in EuropeVienna, February 
(2014): Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and 
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سورية هو  إن الصراع علىدة خاصة أيضًا، حي  واستغلته لتنفيذ أجندتها، بالدعم من دول أخرى لها أجن
ومصادر الطاقة وطرق  االقتصاديةبعادها الدولية، صراع على النفوذ والمصالح أصراع المصالح الكبرى و 

فاألطراف المعنية بالصراع تتحرك فقط من خالل مصالحها وأطماعها في السيطرة على الهالل  ،إمدادها
حجم الصراع الكبير على سورية ليس فقط بسبب ، النفط والغاز والمياه ية وأهمهاالخصيب وموارده الطبيع

 .استراتيجي بل بسبب الثروة الهائلة الموجودة –موقعها الجيو 
سورية تشهد اليوم تحديًا وجوديًا غير مسبوق في تاريخها المعاصر، ويمكن القول أنها تمر بمرحلة "جنينية" 

أعقاب الحرب العالمية األولى، حي  كان كل شيء تحت  تشبه في بعض جوانبها ما كانت عليه في
 التكوين، من الحدود والجغرافية، إلى طبيعة المجتمع والدولة.

قد تكون تغيرت مدارك األزمة بمرور الوقت، كما تغيرت إلى حّد ما دينامياتها وأدواتها، من مختلف 
في السياسات، إذ ال يزال هدف إسقاط  األطراف، ولكّن هذا التغير في المدارك لم يفض إلى تغير مماثل

النظام قائمًا، إال أّن األولويات اختلفت من حي  الترتيب، ذلك أن صعود التنظيمات اإلسالموية أثار مدارك 
تهديد متزايدة حول العالم، وأصبح احتواء اإلرهاب أولى نسبّيًا من إسقاط النظام لدى فواعل دولية عديدة 

تحدة األميركية ودول االتحاد األوروبي، التي كانت الداعم األساس للحراك السورّي، لعّل أولها الواليات الم
 واليد الخفية وراء اشتعال األحدا  الدامية على امتداد الساحة السورية.
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 نتائج البحث:

لم يقتصر و  السوري، األزمة السورية الحالية كشفت نقاط ضعف وقوة أيضًا في المجتمع -4
ن كانت األبرز فهناك أحزاب اإلسالم  السياسي في سورية على جماعة اإلخوان المسلمين، وا 

 وجماعات وتيارات وجمعيات ديني ة عديدة.
 عملت وسائل اإلعالم والدراسات لتسييس المعلومات التي تتحد  عن  -2
السورية، هدفت الواليات المتحدة، قبل الحرب مع الناتو إلى زعزعة وتدمير الدولة العلمانية  -6

واإلطاحة بالنخب االقتصادية الوطنية أو إعادة تركيبها، وفي النهاية استبدال الحكومة السورية 
 .بجمهورية إسالمية مؤيدة للواليات المتحدة

واصلت جماعة اإلخوان أساليبها السرية، وعملت وراء الكواليس إليجاد مجندين جدد وتمويل  -2
م، بدأت جماعة اإلخوان حشد 7100باالنتشار في عندما بدأ العنف ، و الجماعات المسلحة

 .من يريدون الدخول في اتفاق معهاالدعم لالحركة المسلحة المتنامية، ووعدت بتقديم 
تشير الكثير من التسريبات أن  الواليات المتحدة عبر عد ة أجهزة عملت على خلق  -2

 .وديمومتهافي سورية االضطرابات 
ليعلنوا دخول خط  في سورية والفوضى التي حصلت اندلعت استغلت التنظيمات األزمة التي -3

 المواجهات في سورية، سواء التي كانت نائمة، أو القادمة من الخارج.
 األكبر واألخطر، اإلخوان، والنصرة، وداعش، تتشابه من حي  الهيكلية 2التنظيمات الة -01

البعيد، و  قريبالمدى الاستراتيجيتها، وتتشابه على في االستراتيجية، وتعتمد على اإلعالم 
خارجيًا، وتختلف  ةمصادر تمويل واحد مد، كما تعتإيديولوجيتهاوتعتمد على اإلسالم لنشر 

 قلياًل داخليًا.
بلد ما ليست مرتبطة بدعم اإلرهاب بين مواطني هذا البلد، والظروف ل يةقتصاداالحالة ال -00

 ابية والعنف.االقتصادية األفضل ال تقلل بالضرورة التأييد ألعمال اإلره
االهتمام المباشر والصريح بمسائل الفقر والبطالة وتقديم الخدمات والفر  االقتصادية  -07

 ، هم يهتمون بالتهديد، والهيمنة الثقافية.ليس الشاغل الرئيسي للعديد من المنظمات المتطرفة
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