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ُملخص

 
ُ
ل غليها في اإلاششوِع الىشدّيِ  هُف ظهشث ضىسة في ششق الفشاث، بىضفه كىة ًمىً الخػٍى

 وبنى خىٍم غلى ألاسع؛ زم هُف جدٌى رلً 
ً
 وئداسة

ً
 ًمىً أن ًلُم هُاهُت

ً
مداسبت ؤلاسهاب، وفاغال

ت  ًّ اإلاششوع ئلى ضىسة افتراغُت مخُالُت ومششوع ظُاس ّي ًخجاوص بىِخه وكىجه ودافػُخه الىشد

ت )ششق الفشاث( ئلى اإلا  جالين العىسّي وؤلاكلُمّي؟وختى الجهىٍّ

 جفىًُ 
َ
 بأنَّ ظاغت

ً
ييُّ غً الاوسحاِب مً ششق الفشاث جلذًشاٍث متزاًذة أزاس ؤلاغالُن ألامٍش

 مً 
ً
بت حذا شة" ومششوع "كىاث ظىسٍا الذًملشاؾُت" كذ أصفذ، أو أنها كٍش أو انهُاس "فذسالُت الجٍض

 أو جشاحؼ رلً، بعبب فلذان 
ً
ا . ورهبذ "الظهير" الذولّي، غعىٍش

ً
 وختى ظُاظُا

ً
ولىحعدُا

: ئنَّ الىالًاث اإلاخدذة  سجحذ مطالحها مؼ جشهُا غلى خعاب اإلاششوع سبما الخلذًشاث لللٌى

ِت الىشدًّ  ُّ ت في ششق الفشاث. ووان باميان الىالًاث اإلاخدذة أن -تالىشدّي أو مششوع الىُاه ُّ الػشب

ىاِصَن" بين خلُفيها اللذودًً، جشهُا والىشد، ولذ
ُ
لت في رلً، لى أسادث."ج  يها خبرة ؾٍى

مىؿلت ششق الفشاث، أمام اخخماٌ إلوشاء أو جخلُم وهىذظت ضىس مخخلفت وبذًلت غً 

ضىس  "ئغادة ئهخاج" –وهزا هى اإلاشّجح–جلً التي انهاسث أو ماجذ، باإلاػنى الىاسد في الىّظ، وسبما 

 منها ئلى ظى 
ً
 سٍت وؤلاكلُم.حذًذة مخخلفت للمشهذ في جلً اإلاىؿلت، واهؿالكا

 باظم  "كىاث ظىسٍا الذًملشاؾُت"كام مششوُع 
ً
"كعذ" في الفػاء اإلاػشوفت اخخطاسا

 أهثر مىه 
ً
 العُاس ّي وؤلاغالمّي ضىسة

ً
، وكامذ الىالًاث اإلاخدذة بهىذظت ضىسة فائلت له، واكػا

لىدها بهذف تهُئت اإلاخُاٌ العُاس ّي الغشبّي والػالمّي للبٌى هُاهُت ما أو مششوع هُاهُت ج

ت   في ظىسٍت. وبشصث ضىسة "كعذ" بمشابت ضىاغت غعىٍش
ً
 أو مدخمال

ً
 كائما

ً
"كعذ"، بىضفها بذًال

ىُت زلُلت، ئر جم جخطُظ الىشير مً اإلاىاسد في ظبُل رلً، وهزا أمش جلذًشّي، و  ال جىحذ أمٍش

أحي رلً في ئؾاس الحشب الىفعُت أو   الحشب"مػؿُاث ًمىً الشوىن ئليها بهزا الخطىص، ٍو

 ."الهجُىت

 هُف ًخلّلى العىسٍىن والشوط 
ً
زمت مشجابىن هشيرون مّما جفػله الىالًاث اإلاخدذة، مشال

مششوع "كىاث ظىسٍا الذًملشاؾُت"، وهم ٌػلمىن هىاًا أصحابه وسهاهاتهم، هل حػني لهم ضىسة 
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، وهى ٌعابلهم للعُؿشة غلى خلىق الىفـ و 
ً
الغاص، الفاغل الحذاسّي الخػذدّي الذًملشاؾّي شِئا

؟
ً
با ت جلٍش ىُت خطٍش خدّشن بأوامش أمٍش  ٍو

الفىاغل الىشدًت وفىاغل "كىاث ظىسٍا الذًملشاؾُت" في مأصق بالفػل، وّل ما فػلخه 

 غً ًخدٌى غذها، ألهه 
ً
اث هشد ظىسٍتمشِئت خاسحُت وال أمس ى حػبيرا  بأولٍى

ً
، وكذ  ًخطل هشيرا

ل" أو "جطىّ رهبذ الفىاغل اإلا ُّ  في "جخ
ً
س" مششوع بذًل إلاىؿلت ششق الفشاث زوىسة بػُذا

: ئنَّ ألاخيرة هي التي دفػذ سٍتولعى   هيل، مشجبـ بالىالًاث اإلاخدذة، وكذ ًيىن مً ألاصح اللٌى

 ." ما أسادجه الىالًاث اإلاخدذةذ"جمشلا، أو أن الفىاغل اإلازوىسة لزلً، وسؾتهجلً الفىاغل 

ت مشجػت ختى آلان–زمت فشضت  ُّ ضىسة  "ئغادة ئهخاج" ـل –ولىً مً دون مإششاث غمل

غلى ؾبُػت اظخجابت  –في حاهب هبير مىه–مخخلفت للمشهذ في ششق الفشاث، وهزا ًخىكف 

، وكذسة الذولت جلً اإلاىؿلتالفىاغل الىشدًت وششوائها مً الػشب وغير الػشب للمىكف في 

اللامشلي وختى خـ -العىسٍت وخلفائها غلى ئداسة اإلاىكف بلىة وفػالُت، رلً أنَّ خـ دمشم

 لخغُير الطىسة في -دمشم
ً
ت ًّ

اإلاشهذ العىسٍت في و اإلازوىسةىؿلت اإلاكىذًل، كذ ًمشل فشضت ِحّذِ

 هيل، مؼ ول الخذاغُاث اإلادخملت غلى اإلاشهذًً ؤلاكلُمّي والػالمّي.

ذ وافياوّي )مً وافيا( في غالكت "كعذ" بطىستها، ئر جخدٌى الطىسة العابلت ئلى زمت ُبػ

يي دوهالذ غ بء زلُل، بل ئلى ئخفاق وعجض، بل ئلى "سمل ومىث" بخػبير معخػاس مً الشئِغ ألامٍش

. والفىاغل الىشدًت وفىاغل "كعذ" أمام جدٍذّ هبير وغير معبىق، وكذ جيىن الاظخجابت جشامب

ً فشوم–ن ٌػُذوا الىظش فُما هم فُه، وأن ٌعخمػىا ألافػل هي أ ئلى  –بخػبير معخػاس مً ئٍس

 هم".ئلى رواتٌػىدوا أن  همالخاص الزي يهُب بئهم هذا"

، الىشدّي الجُذ، والىشدي 
ً
، في اإلالاسبت؛ زاهُا

ً
جخألف الىسكت مً ملّذمت وظبػت مداوس: أوال

،
ً
، الاظخالب الىشدّي؛ سابػا

ً
ت زلُلت، ولى أ الخؿش! زالشا خػمً ضىاغت غعىشٍّ ٍت الطىسة، ٍو

 ،
ً
خػمً مشة أخشي: اظخالب الطىسة؛ ظادظا ، ضىسة هجُىت ٍو

ً
وضىسة أكىي مً الىاكؼ؛ خامعا

 
ً
 الخاجمت. ،اسجُاب؛ ظابػا

ً
 ؤلاشاساث والخيبيهاث، وأخيرا
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ُملدمت

ىلذ لذيهم ألاخالم بعشغت فائلت، وجخالش ى بعشغت 
ُ
ٌَ الشهاهاث الخاظشة. ج ًبذو الىشُد أبؿا

 الىشير مً آلاالم والخُباث. هزا ما ًجػل "غلم العُاظت" الىشدي 
ُ

، ورلً ًخلف
ً
–فائلت أًػا

ى جشاحُذًا زلُلت الىؾأة مفخىخت غلى جخابؼ ال ًيخهي مً  –ئرا صح الخػبير أشبه بػلم ًخلص ّ

صماث واإلاىاحهاثألا 
وئر هلٌى رلً غً الىشد، ئال أن الػشب والترن والفشط ال ًخخلفىن غنهم  .1

 في رلً. 

ل   اإلاششوع الىشدّيِ في ششق الفشاث، بىضفه كىة ًمىً الخػٍى
ُ
لىً هُف ظهشث ضىسة

غليها في مداسبت الخىظُماث الجهادًت اإلاعلحت مشل "داغش" و"حبهت الىطشة"، وكىة ًمىً أن 

ُاهُت وئداسة وبنى خىم غلى ألاسع؟ زم هُف جدٌى رلً اإلاششوع ئلى ضىسٍة افتراغٍُت جلُم ه

ت ) ششق الفشاث( ئلى مىؿلت ومششوٍع ظُاس ّيٍ ًخجاوص بىِخه وكىجه ودافػُخه الىشدًت وختى الجهٍى

 اإلاجالين العىسّي وؤلاكلُمّي، جم الخػبير غىه بـ "كىاث ظىسٍا الذًملشاؾُت" اإلاػشوفت 
ً
بـ اخخطاسا

 "كعذ"؟

 بذًىامُاث اإلاشهذ العىسّي، وهزلً باإلاشهذًً 
ٌ
الخؿىساث في ششق الفشاث مديىمت

ؤلاكلُمّي والذولّي، وكذ بذا أن اغخباساث 

الذائشة العىسٍت زم الذائشجين ؤلاكلُمُت 

َبذ" غلى اغخباساث وجلذًش 
َّ
ل
َ
غ

َ
اث والذولُت "ح

فىاغل الىُاهُت في "ششق الفشاث"، لِغ في 

ُبػِذها وخاملها الشئِغ وهى الىشد أو خضب 

الاجداد الذًملشاؾي وششواؤه اإلادلُىن 

ىُت فدعب، وئهم .والغشبُت ا ألامٍش
ً
  أًػا

هزا ٌػني أن ضىسة "كىاث ظىسٍا الذًملشاؾُت" وضىسة مششوغها الىُاوّيِ أو مششوغها هـ 

، أو "وسكت" ًمىً اظخخذامها في سهاهاث وججارباث ؤلاكلُم، في ظىسٍت س يّ "بذًل" للىظام العُا

                                                           
دمشم: مشهض دمشم لألبدار ) هىزد هامه: في أطئلت الثلافت والظياطت والدولت لدي الىسدغلُل ظػُذ مدفىع،  1

 . 13(، ص 2018والذساظاث وداس الفشكذ، 

إنَّ الىالًاث املخحدة زجحذ مصالحها مع 

جسهيا على حظاب املشسوع الىسدّي في شسق 

الفساث. ووان بئميان الىالًاث املخحدة أن 

" بين حليفيها اللدودًن، جسهيا والىسد، 
َ
ىاِشن

ُ
"ج

 لى أزادث.
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يّي غً الاوسحاب الػعىشي مً ششق الفشاث ، حػّشغذ لطذمت "ال مخىكػت"، ئزش ؤلاغالن ألامٍش

 .ظىاء خذر رلً الاوسحاب أم ال

ييُّ غً الاوسحاب الػعىشّي مً ششق الفشاث جلذًشاث متزاً ذة بأن وكذ أزاس ؤلاغالُن ألامٍش

شة" ومششوع "كىاث ظىسٍا الذًملشاؾُت" كذ أصفذ، أو أنها  ظاغت جفىًُ أو انهُاس "فذسالُت الجٍض

 مً رلً، بعبب فلذان 
ً
بت حذا ، أو جشاحؼ كٍش

ً
ا ُّ  وختى ظُاظ

ً
ا ُّ  ولىحعد

ً
ا "الظهير" الذولّي، غعىشٍّ

: ئنَّ الىالًاث اإلاخدذة  ؼ جشهُا غلى سجحذ مطالحها مسبما ئر رهب بػؼ الخلذًشاث لللٌى

ت الىشدًّ  ُّ ت في ششق الفشاث. ووان باميان -تخعاب اإلاششوع الىشدّي أو مششوع الىُاه ُّ الػشب

لت في رلً، لى  ىاِصَن" بين خلُفيها اللذودًً، جشهُا والىشد، ولذيها خبرة ؾٍى
ُ
الىالًاث اإلاخدذة أن "ج

لىشد ختى بػذ ولى أن الشئِغ جشامب غاد لُإهذ أن بالده ظىف جىاضل خماًت ا أسادث.

يي مً ظىسٍ  .2تالاوسحاب الػعىشي ألامٍش

، الىشدي الجُذ، والىشدي 
ً
، في اإلالاسبت؛ زاهُا

ً
جخألف الىسكت مً ملذمت وظبػت مداوس: أوال

ت زلُلت،  خػمً: ضىاغت غعىٍش ت الطىسة، ٍو ، أولٍى
ً
، الاظخالب الىشدي؛ سابػا

ً
الخؿش! زالشا

، ضىسة 
ً
، وضىسة أكىي مً الىاكؼ؛ خامعا

ً
خػمً: مشة أخشي: اظخالب الطىسة؛ ظادظا هجُىت ٍو

، ؤلاشاس 
ً
 الخاجمت.اسجُاب؛ ظابػا

ً
 اث والخيبيهاث، وأخيرا

  

                                                           
ذ خماًت الىشد في ظىسٍا ختى بػذ الاوسحاب مً هىان"،  2 واهىن الشاوي/ًىاًش  2، ووالت ألاهباء العساكيت"جشامب: هٍش

2019 .https://goo.gl/fov772  

https://goo.gl/fov772
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ُ
ا
ُامللازبت في -أوال

 اإلاشهِذ في ششِق الفشاث، 
ُ
وخاضت مششوع ؤلاداسة الزاجُت وكىاث ظىسٍا هُف وشأث ضىسة

؟ ال  !(جالشذسبما و )وما الػىامل التي أظهمذ فُه، زم هُف جشاحػذ الذًملشاؾُت؛ 
ُ
جلً الطىسة

ت وال الشهاهاث في هزه الذساظت بذَّ أنَّ الحذًث  ًّ غً "مىث الطىسة" ال ٌػني نهاًت الشهاهاث الىشد

 منها، ئهما نهاًت ضىسٍة أو ضىِس اإلاشهذ هىان، 
ً
ىُت في مىؿلت ششق الفشاث واهؿالكا ألامٍش

ضىسة مجاٌ أو خيز هُاوي ظُاس ي اظتراجُجي  بالىُفُت التي جمذ هىذظتها وجخلُلها والتروٍج لها،

ىُت جلٌى ئنها جداسب ؤلاسهاب، وجذفؼ باألمىس ئلى خّل لألصمت  هى مدطلت فىاغل هشدًت وأمٍش

 )واإلاىؿلت(. سٍت، واخخىاء هفىر ئًشان في ظىسٍتالعى 

وكذ هشفذ الخؿىساث غً مشهذ فُه سهاهاث مخخلفت مديىمت بؿمىخاث واضحت 

 مً ششق الفشاث، بيل الخذاغُاث اإلامىىت أو اإلادخملت غلى  للهُمىت غلى اإلاشهذ
ً
العىسي، اهؿالكا

اإلاشهذ ؤلاكلُمي والذولّي. هزا ٌػني أنَّ مىؿلت ششق الفشاث، ئصاء اخخماٌ "ئوشاء" أو "جخلُم" 

و"هىذظت" ضىس مخخلفت وبذًلت غً جلً التي انهاسث أو "ماجذ"، باإلاػنى الىاسد في الىّظ، وسبما 

 منها  –اإلاشجح وهزا هى –
ً
"ئغادة ئهخاج" ضىس حذًذة مخخلفت للمشهذ في جلً اإلاىؿلت، واهؿالكا

  .ئلى ظىسٍت وؤلاكلُم

شدّي، ظهش مً اإلاششوع الى أهثر ما

 مششوع الىُاهُت في ششق الفشاث، وال 
ً
خلا

وان هدُجت اهذفاغاث أو غغىؽ مخُالُت 

ومذاسن تهذًذ مشهبت لذي الفىاغل الىشدًت 

وششوائها اإلادلُين، جخلاؾؼ مؼ مذاسن أو 

، التي بشصث 
ً
غغىؽ الفشضت العاهدت أًػا

مؼ بذاًت ألاصمت العىسٍت في آراس/ماسط 

2011. 

 
ً
كعذ" وجماظىها  – كىاث ظىسٍا الذًملشاؾُت"ئنَّ فػالُت اللىاث الىشدًت والخلا

وغلماهُتها وخذازت خؿابها حػل منها كىة ًمىً الاغخماد غليها في مداسبت ؤلاسهاب، وهزا ما فػلخه 

 
ً
 حُذا

ً
، زم أغلبها ول مً سوظُا والىالًاث اإلاخدذة، ئر خاٌو الىشد أن ًيىهىا خلُفا

ً
دمشم أوال

 
ا
 وملبىال

ا
 جيدا

ا
حاٌو الىسد أن ًىىهىا حليفا

يي، ولىن  من كبل الطسفين، السوس ي وألامٍس

 الىسد ج
َ
صبحىا زهان ًُ حىلىا بدظازع ُملِغص ألن 

الىالًاث املخحدة السئيع في شسق الفساث، 

 وزبما الىحيد وأن جصبح هي زهانهم السئيع
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يي، في هىع مً اإلافاغلت واإلاىاصهت بُنهما، ولىً الىشد   مً كبل الؿشفين، الشوس ي وألامٍش
ً
وملبىال

طبدىا سهاَن الىالًاث اإلاخدذة الشئِغ في ششق الفشاث، وأن جطبذ هي  ًُ جدىلىا بدعاسع ُملِغض ألن 

، مبخػذًً غً سوظُا
ً
سهانهم الشئِغ وسبما الىخُذ أًػا

اث ولىً مً دون كؿؼ للػالك ،3

 والخفاغالث مػها. 

  

                                                           
سة في جحدًاث وجحىالث املظألت الىسدًت في طىزٍتغلُل ظػُذ مدفىع،  3 ، دساظت، )دمشم: مشهض صدوع الجٍص

ً الشاوي/هىفمبر  10دمشم لألبدار والذساظاث،   (. 2016حشٍش
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ُ
ا
ُ!الخطس الىسدي الجيد، الىسدي -زاهيا

اث الىظام العُاس يّ  " مؼ جلذًشاث وأولٍى
ً
شة "مخىافلا  بذأ الحشاُن الىشديُّ في مىؿلت الجٍض

وكذ بشصث جلذًشاث هشيرة خٌى دغم  ،4ؾُلت اإلاشاخل ألاولى مً الحشب والذولت في ظىسٍت

 الحيىمت العىسٍت لحضب الاجداد الذًملشاؾي في مىاحهت: 

 الخىظُماث العُاظُت واإلاعلحت اإلاىالُت  -
ً
فىاغل الاخخجاحاث اإلاىاهػت لها، جدذًذا

 لترهُا واإلاذغىمت مً فىاغل وأؾشاف ئكلُمُت ودولُت مخخلفت. 

ي بذوسه وفىاغل هشدًت مىالُت لـ سئِغ ئكلُم هشدظخان الػشاق معػىد البرصاوي، اإلاىال -

ىُت.   لترهُا والىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

، ئر ُبني غلى مذاسن وجلذًشاث 
ً
وان الخىافم بين دمشم وهشدها في بذاًت ألاصمت مفُذا

وشؿت وفػالت لذي الجاهبين، لىً مىش العُاظت ومىش الحذر العىسي وغؼ الؿشفين في 

 مً  ؛مىكػين مخخلفين
ً
 بين دمشم وهشدها، مخدّىِال

ُ
، وحغير مػها اإلاىكف

ً
ئر حغيرث ألامىس هشيرا

الخىافم ئلى الخطىمت والػذاء، زم اإلاىاحهت، ولىً مً دون أن جلىم كؿُػت واملت بين 

ئر اظخمش الخىاضل والخفاغل، بل الخػاون في الىشير مً ألامىس: ألامً والاكخطاد  ،5الؿشفين

 .لخئ ،الصحتوالىلل والاجطاالث و 

 و 
ُ
 :داسة الزاجُت مفُذة للفىاغل الىشدًت مً هاخُتؤلا  واهذ فىشة

                                                           
سد: بين املىاجهت والحىاز، أي أِجندة ُممىنت؟اهظش: غلُل ظػُذ مدفىع،  4

ُ
دمشم: مشهض )، دساظت، طىزٍت والى

 . (2018جمىص/ًىلُى  12دمشم لألبدار والذساظاث، 

: غلُل ظػُذ مدفىع، 
ً
سة في جحدًاث وجحىالث املظألت الىسدًت في طىزٍتوأًػا  ، دساظت، مشحؼ ظابم.صدوع الجٍص

ذمذ في "اإلاىاحهت-الحىاس وججارباث معاساث: اللامشلي-دمشم خـ غلى"غلُل ظػُذ مدفىع،  5
ُ
، وسشت غمل ك

ششث في  2018جمىص/ًىلُى  24في  مسهص دمشم لألبحار والدزاطاث
ُ
. 2019واهىن الشاوي/ًىاًش  9وو

https://goo.gl/jnFQ3J  

https://goo.gl/jnFQ3J
https://goo.gl/jnFQ3J
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، أو راجُت داخلُت  -
ً
با بمػنى أنها غضصث "ألاها" اللىمُت، وخبرة وججشبت الػمل مدػت جلٍش

العُاس ي ومششوع الىُاهُت مً مىظىس خضب الػماٌ الىشدظخاوي، في مىاحهت الخُاساث 

ه و    .6الىالءاإلاىافعت بشصاهُت الخىحُّ

 "الىشد بىضفهم ضىسة وأبشصث  -
ً
ل غلُه في مىاحهت "" بذًال  "داغشًمىً الخػٍى

  مً الخىظُماث والفىاغل الجهادًت. وغيرها "الىطشة"و

 غً -
ً
 بذًال

ً
 .الىظام العُاس ي والذولت في ظىسٍت وبىضفهم أًػا

" لما 
ً
 لـ الىالًاث حػل الىشد "أهال

ً
شهان الذولت العىسٍت وسوظُا، هى ما حػلهم هذفا

" لشهان 
ً
اإلاخدذة وجشهُا وهشد معػىد البرصاوي، و"داغش" بؿبُػت الحاٌ؛ زم ئنَّ ما حػلهم "أهال

فان ما  ،لذولت العىسٍت وسوظُا. وهىزال "مطذس تهذًذ"ما حػلهم هفعه دغم واشىؿً هى و 

، هى  ظاغذ غلى "والدة" مششوع أو ضىسة يي في اإلالاوم ألاٌو "كعذ" ووشىئها، وهزا اغخباس أمٍش

 .  هفعه ما ظىف ٌعبب "مىتها"، وهزا اغخباس ظىسي في اإلالام ألاٌو

  

                                                           
ش الششق ألاوظـ سكم مجمىعت ألاشماث الدوليت"، الطشاع داخل ضشاع :ظىسٍت أهشاد" 6 ، واهىن 136، جلٍش

africa/eastern-north-east-https://www.crisisgroup.org/ar/middle-. 2013الشاوي/ًىاًش 

struggle-within-struggle-kurds-s-mediterranean/syria/syria  

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/syria-s-kurds-struggle-within-struggle
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/syria-s-kurds-struggle-within-struggle
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/syria-s-kurds-struggle-within-struggle
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ُ
ا
ُالىسدي الاطخالب -زالثا

 مىه، الىشد أو خاولىه كام به زمت فُما 
ً
، هىع مً الاظخالبفي ششق الفشاث واهؿالكا

ئن الػامل هى »غً الاظخالب:  1844غ في مخؿىؾاث لىلشأ ما ًلىله ماسه .7بالخػبير اإلااسهس ي

ب غىه )...(، فيلما أهخج الػامل في  ئصاء مىخج غمله في الػالكت هفعها التي ًيىن فيها ئصاء ش يء غٍش

ب واإلاىغىعي الزي ًخلم أمامه كىٍّ   غمله أشُاء خاسحت غىه، ولما ضاس الػالم الغٍش
ً
، وولما أفلش ا

 هفعه؛ 
ً
 وولما ضاس غاإلاه الذاخلي فليرا

ً
 ،س مً ماسهغىَّ َد وبخػبير ُم  .8«ما ، ضاس ال ًملً خلُلت

يا كلَّ  ما ًدخفظىن به ألهفعهم، وغػىا خُاتهم فُما  فاهه ولما صاد ما ضىػه الىشد ألمٍش

 
ً
. .9ضىػىه، لىً ما ضىػىه لم ٌػذ لهم أو لم ًىً لهم أضال

ً
 هزا أمش مدبـ ومإلم خلا

مؼ الىالًاث وغالكتهم أو الفىاغل الىشدًت في ششق الفشاث ى وغؼ الىشد هزا ًيسحب غل

ىُت، ئر اإلاخدذة  يان، أهثر ما ضىػىه وان  نَّ ئألامٍش ذه ألامٍش  إلاا ًٍش
ً
 أو جمشال

ً
 مباششا

ً
أو جم جىفُزا

يي مؼ الخدالف "كعذكىاث " "جماهذوكذ "وبالخدالف،  همججُيره أو سبؿه ب ، وأضبدذ ألامٍش

ت  كىاثبمشابت  لت حػاؾي الىالًاث اإلاخدذة مػهم، رلً بػذ ئغالن بٍش له. هزا ما ظهش مً ؾٍش

لت التي أغلً بها رلً،  ىُت مً ششق الفشاث، والؿٍش الشئِغ جشامب غً سحب اللىاث ألامٍش

تر"، والػباساث التي هخبها ذاث غلى مىكؼ الخىاضل الاحخماعي "جٍى  .10حغٍش

  

                                                           
 (.2018)بيروث: داس الفاسابي،  طى. هيغل. فىٍسباخ. مازهعالاطخالب: هىبص. لىن. زُوفالح غبذ الجباس،  7
، جشحمت وجدلُم: مدمذ معخجير مطؿفى )اللاهشة: داس الشلافت 1411-مذطىطاث واٌز مازهعواٌس ماسهغ،  8

 (.1974 الجذًذة،
ولما صاد ما ًػؼ ؤلاوعان في هللا مً أشُاء كلَّ ما ًدخفظ به في هفعه. ًػؼ الػامل خُاجه في الص يء. لىً الحُاة لم » 9

، وئهما 
ً
 خاسحُا

ً
، ووحىدا

ً
حػذ له، ئنها جيخمي للص يء. ئن اظخالب الػامل في مىخجه ٌػني لِغ فلـ أن غمله ٌغذو شِئا

طبذ كىة معخللت غىه، وأن الحُاة التي مىذ للص يء جلف أنَّ غمله ًىحذ خاسحه، في اظخلالٌ غىه، غش   غىه، ٍو
ً
ٍبا

بت غىه  وغٍش
ً
 ماسهغ، اإلاشحؼ العابم.واٌس «. غذه غذواهُت

ذة.. جشامب: هضمىا داغش في ظىسٍا"،  10 /دٌعمبر  CNN ،19"بخغٍش . 2018واهىن ألاٌو

syria-in-preacher-a-defeated-we-east/article/2018/12/19/trump-https://arabic.cnn.com/middle  

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb303282-297794&search=books
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/12/19/trump-we-defeated-a-preacher-in-syria
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/12/19/trump-we-defeated-a-preacher-in-syria
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ُ
ا
ت -زابعا ُالصىزة أولٍى

، ئر كامذ  كام
ً
 أهثر مىه واكػا

ً
مششوع "كعذ" في الفػاء العُاس ّي وؤلاغالمّي ضىسة

الىالًاث اإلاخدذة باهخاج ضىسة لـ "كعذ"، جدُل ئلى كىة مذهُت خذازُت حػذدًت جداسب ؤلاسهاب، 

: ئنَّ "كعذ" جىظُم   أن "داغش" لم ًىً ًخؿلب ول هزا، وان ًىفي باليعبت للغشب أن ًلٌى
ً
غلما

ض ي في هىذظت ضىسة فائلت لللىاث وان له أغشاع "مػخذٌ" أ
ُ
و "مذوي" و"خذاسي". لىً اإلا

أخشي، وهى تهُئت اإلاخُاٌ العُاس ي الغشبي والػالمي للبٌى هُاهُت ما أو مششوع هُاهُت جلىدها 

 لـ:
ً
 أو مدخمال

ً
 كائما

ً
 "كعذ" بىضفها بذًال

ػاتها وألىانها،  - والتي أخفلذ في أن جيىن حماغاث اإلاػاسغت العىسٍت غلى اخخالف جىَى

 للىظام العُاس ّي.
ً
 بذًال

 كىة ًمىً الاغخماد غليها إلاداسبت ؤلاسهاب والجماغاث الجهادًت مشل "داغش". -

 الىظام العُاس ّي في دمشم.  -

كىة أو فاغل ًمىً أن ًمخذ جأزيره مً مىؿلت ششق الفشاث ئلى دائشة أوظؼ، في مىاحهت  -

. في ظىسٍت الىحىد ؤلاًشاوّي 
ً
 ، وختى العُاظاث والشهاهاث الشوظُت أًػا

ت زليلت!  ُصناعت عظىٍس

ت زلُلت، ئر جم جخطُظ الىشير مً  ُّ ى ت أمٍش بشصث ضىسة "كعذ" بمشابت ضىاغت غعىشٍّ

وىن ئليها بهزا الخطىص، مػؿُاث ًمىً الش ال جىحذ اإلاىاسد في ظبُل رلً، وهزا أمش جلذًشّي، و 

وجأحي ضىاغت الطىسة في ئؾاس الحشب 

ت أو الحشب الهجُىت التي ُّ حشنها  الىفع

وخلفائها:  الىالًاث اإلاخدذة غذ ظىسٍت

ماهُىاث وشبياث وجذفلاث ئغالمُت 

وسكمُت مطىىغت بػىاًت فائلت، وان مهمتها 

بما في رلً أهل –أن جلٌى للػالم 

ب –اإلاىؿلت  وهي: ئنَّ ملىلت واخذة جلٍش
ً
ا

ل غلُه.   "كعذ" بذًٌل ًمىً الىزىق به والخػٍى

إنَّ صىزة "كظد" مسهبت، وبالغت الخعليد، 

وحاطسة بلىة في الفظاء إلاعالمّي والظياس ّي 

إلاكليمّي والعاملّي، ولىنها مع ذلً "غير 

ص واكع يت"، وهي بحاجت دائمت لخأهيد وحعٍص

 وجثبيذ صىزتها.
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هترهذ، الشبياث واث هشيرة: الخلفاص، الشادًى، ؤلا دخلذ في ضىاغت ضىسة "كعذ" أد

 غً ألاضل،  ،لخ، ئالحاظىبُت، الهىاجف الىلالت، ألاكماس الطىاغُت
ً
ختى ضاسث الطىسة بذًال

ًت لها به، والطىسة أهبر وأفػل وأحمل وأهمل مً  مىفطلت غىه، ئال باالظم، أو ال ضلت ِحّذِ

 "أضل مخخُل" أو "مطىىع". 

 –والًضاٌ–مما ظاغذ في ئهخاج وجشوٍج جلً الطىسة أن الفػاء الىشدي وؤلاكلُمي وان 

لغشب بػاّمت، والىالًاث اإلاخدذة بخاّضت، أو أهه ال ًملً لذًه كابلُت هبيرة لخللي ما ًطذس غً ا

بػذ زلافت راث مىاغت مً غضو الطّىس واإلاذاسن الشكمُت، باإلغافت ئلى الخأخش والػػف في غالم 

 للىالًاث اإلاخدذة. 
ً
 معاغذا

ً
 الطىسة وان غامال

ُصىزة أكىي من الىاكع

ن الطىسة أكىي مً الىاكؼ، هىا اظخالب آخش، هُف أن "كعذ" ال حشبه هفعها، وهُف أ

ى خلف الطىسة، والحلُلي خلف الىهمّي أو اإلاخخُل. والازىان مديىمان 
ّ
بل ئن الىاكؼ وان ًخلؿ

، وأضبدذ 
ً
ا  وسمضٍّ

ً
ا ًّ ، ماد يّي في اإلالام ألاٌو :  "كعذ"بخلىُت وظالح أمٍش

ً
با ىُت بيل ما فيها جلٍش  أمٍش

o  ،فىشة الخأظِغ 

o  ،الهذف أو اإلاغضي 

o  ،البنى الخدخُت أو الخىظُمُت 

o  ،ألادواث اإلاُذاهُت والعالح 

o  ،الذغم اللىحعتي وؤلاظىاد البري والجىي 

o  ،الطىس في الفػاء ؤلاغالمي والعُاس ي 

o  ،ٌبنى الخىاضل والاجطا 

o .الخللي ؤلاكلُمي والػالمي 

ئنَّ ضىسة "كعذ" مشهبت، وبالغت الخػلُذ، وخاغشة بلىة في الفػاء ؤلاغالمّي والعُاس ّي 

بخػبير كذًم –ؤلاكلُمّي والػالمّي، ولىنها مؼ رلً "غير واكػُت"، وهي جدذ "اظخفخاء دائم" 

ىان ض وجشبُذ ضىس  –معخػاس بخطشف مً ٍس  تها.بمػنى أنها بداحت دائمت لخأهُذ وحػٍض
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ػت وباهخت ومشىشت، وكذ "ًمدىها" وأّي اهلؿاع أو 
ّ
أو حغُير في رلً، ًجػل الطىسة مخلؿ

ٌػُذ جىحيهها، وسبما ٌػذ ئهخاحها بمػان مخخلفت وختى مػاهعت إلاا وان، ئرا سأي الفاغل الشئِغ 

يّي هىا–  أن مً مطلحخه اللُام بزلً.  –وهى ألامٍش
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ُ
ا
ُهجينت صىزة -دامظا

خللىن  زمت ضىس ومذاسن هجُىت أدث ئلى ظُاظاث
ُ
، وكذ اظخغشب اإلا

ً
هجُىت أًػا

ت  واإلاخابػىن هُف أنَّ الىجمت اإلااسهعُت الحمشاء في أغالم "كعذ" والفىاغل الىشدًت الِعاٍس

يّي، الجِش  ت للجِش ألامٍش يّي اإلاشفىع غلى آلُت غعىٍش ألاخشي، ججخمؼ مؼ هجىم الػلم ألامٍش

ت وهى جشهُا ًّ ىُت ال جضاٌ حػادي الىجىم هجىم  ،11الحلُف للػذو الشئِغ للحشهت الىشد أمٍش

 اإلااسهعُت والِعاس!

غلى فىاغل دولُت لم ًىً  –بشيل سئِغ–اغخمذث في ششق الفشاث "ن الىُاهُت أاإلافاسكت 

لػذو الشئِغ ـ امً العهل مجشد الخفىير فيها، أي الىالًاث اإلاخدذة، وهي الحلُف الشئِغ ل

 الىشدًت التي أكامذ ؤلاداسة الزاجُت للحشهت الىشدًت ألام التي اهبشلذ غنها )أو 
ُ
اسجبؿذ بها( الحشهت

خ ومىش العُاظت، وكذ ًيىن مً ظىء الخلذًش  شة. هزا مً مىش الخاٍس أو الفذسالُت في مىؿلت الجٍض

خ وإلاىؿم العُاظت  .12"لحشهت الخاٍس

ضىسة هجُىت أخشي، هُف أنَّ ضالح معلم الشئِغ العابم لحضب الاجداد الذًملشاؾّي 

اع" العػىدًت،  غضاها في »ئهه  :كاٌ"، كؿشّي  جشوّي  وحىد جدالف ئًشاوّي غً "جدذر لصحُفت "الٍش

داث  .13«غلش داسها وحعبب في اظدشهاد آلاالف مً فلزاث أهبادها وأؾلم كُادًىن هشٌد جطٍش

 اإلاملىت العػىدًت الشػبيّ مىاهػت للحشذ 
ً
في مإشش غلى  ،في الػشاق، و"غاصلىا" مشاسا

  عػىدًتاظخػذادهم لالهخشاؽ في ظُاظاث ال
ً
 وسبما جشهُا. ،والػشاق وئًشان ظىسٍتغذ أًػا

 هى دغىة جامش العبهان الىصٍش العػىدي اإلالشب مً 
ً
 وهجىت

ً
لىً اإلاشهذ ألاهثر الخباظا

ش الشكت" مً "داغش"، وخلفه ضىسة هبيرة لـ غبذ هللا أوحالن، "ج مدمذ بً ظلمان لالخخفاٌ بـ دٍش

يان وهشد. غىاضش الطىسة الهجُىت اإلازوىسة:  ومػه )أي العبهان( غباؽ ومعإولىن أمٍش

                                                           
ش! دُلخعاإلا مضاولت"غلُل ظػُذ مدفىع،  11 شد جدٍش

ُ
يّي  غلى هانالشّ  مً الى مسهص دمشم ، "له انالاسته ًوم ألامٍش

ً الشاوي/هىفمبر  21، لألبحار والدزاطاث   https://goo.gl/skAwvx. 2018حشٍش
ً 10، امليادًن، "مػػلت ششق الفشاث"غلُل ظػُذ مدفىع،  12 ٌ ألا  حشٍش   https://goo.gl/t2bvvT. 2018 /أهخىبشو

ىزد: اججاهاث الىياهيت في شسق الوغلُل ظػُذ مدفىع، 
ُ
ام ه

َ
، مالحظاث تفساث بين الىالًاث املخحدة وطىزٍَمل

ت ً الشاوي/هىفمبر  11، وسكت كذمذ في اإلاػهذ الذبلىماس ي بىصاسة الخاسحُت العىسٍت، إطاٍز  . 2018حشٍش
غ، " 13 اع»لـ معلمهذًل غَى اض"، اللؿشي  ؤلاًشاوي الخدالف ظُاظت الىحىد وئهياس ؤلابادة: «الٍش دة الٍس  15، جٍس

شان/ًىهُى    http://www.alriyadh.com/1602747. 2017خٍض

https://goo.gl/skAwvx
https://goo.gl/t2bvvT
http://www.alriyadh.com/1602747
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o  ،
ً
با  جلٍش

ً
 مذًىت مذمشة ولُا

o  ،ىُت  كىاث أمٍش

o  ،كىاث هشدًت 

o  ،كىاث "كعذ" بضغامت هشدًت 

o  ،ىن مً مخخلف اإلاىاؾم والجهاث والبلذان  مشجضكت غشائٍش

o  ،ضىس هبيرة لـ أوحالن 

o .جامش العبهان 

بت غً اإلايان، أو لِعذ مً أهل البلذ. ومؼ رلً واهذ اإلاُذًا   غٍش
ً
با غىاضش ولها جلٍش

والفػاء ؤلاغالمي أكىي مً أن ٌعمذ بؿشح ألاظئلت الصحُدت والىاكػُت. مشة أخشي الطىسة 

 الىاكؼ. أكىي مً 

ُمسة أدسي: اطخالب الصىزة

غىدة ئلى مفهىم وظاهشة الاظخالب، رلً أن الطىسة بلْذس ما وعخػملها في اإلاجاٌ الػام وفي 

معخللت غمً ٌعخخذمها أو غمً جذعي أهه هى أو أنها  جطير كىةالعُاظت والحشب، بلْذس ما 

 مً "وزيُ
ً
جِغ حػىعه وحػبر غىه، جمشل الطىسة في غالم الُىم، هىغا ت حذًذة"، بخػبير ٍس

ه  وهزا رهاب ئلى معخىي أبػذ مما جدذزىا فُه ختى آلان، وأغني مىغىع كعذ، هُف؟ ،14دوبٍش

هس. هالم  غلى أنَّ غطش الطىسة هى غطش وزيُت حذًذة، ٌػني أن كعذ هي هبت  دوبٍش

، مشجبؿت بها، هي هفعها ضىسة، ولىً بُذ فىاغل أخشي مً غير الىشد 
ً
ا ُّ ى لت أمٍش

ّ
الطىسة اإلاشي

ىُىن مششوع أو ضىسة "كعذ"، فلذ وغػىا الىشد وششواَءهم  وششوائهم، وغىذما أؾلم ألامٍش

 مدّل جلٍم مشجاب. 

  

                                                           
ه،  14 جِغ دوبٍش ذ الضاهيحياة الصىزة ومىتهاٍس لُا الششق، ) ، جشحمت: فٍش  (.2002الذاس البُػاء: داس أفٍش
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ُ
ا
ُازجياب -طادطا

مشجابىن هشيرون مما جفػله الىالًاث اإلاخدذة، وهم غلى خم، وال ًمىنهم أن ًطذكىا ًىحذ 

 جلً الطىسة التي جخدٌى ئلى واكؼ أو ما ٌشبه الىاكؼ أو "ما 
ً
الطىس التي جلذمها أو جيخجها، جدذًذا

اس  هُف ًخللى العىسٍىن والشوط مششوع "كىاث ظىسٍا  ،15فىق الىاكؼ" بخػبير حان بىدٍس
ً
مشال

الذًملشاؾُت"، وهم ٌػلمىن هىاًا أصحابه وسهاهاتهم، هل حػني لهم ضىسة الفاغل الحذاسي 

خدشن بأوامش  ، وهى ٌعابلهم للعُؿشة غلى خلىق الىفـ والغاص، ٍو
ً
الخػذدي الذًملشاؾي شِئا

؟
ً
با ت جلٍش ىُت خطٍش  أمٍش

، جخدّىٌ مً فشضت لذي "كعذ" 
ً
الطىسة بهزا اإلاػنى أو همـ الخللي العىسّي والشوس ّي مشال

ئلى "مطذس تهذًذ"، بىضفها )الطىسة/كعذ( 

. جخدّىٌ 
ً
ا ُّ  اهفطال

ً
 وظالخا

ً
ا ُّ ى  أمٍش

ً
ظالخا

الطىسة هىا ئلى ظالح غذ "كعذ" هفعها، 

عذ" ألنَّ ولَّ ما جلىله وجفػله أو جطّىسه "ك

 وهى الػذاء.
ً
با  جلٍش

ً
 واخذا

ً
  ظىف ٌػني شِئا

أدث اإلابالغاث في هىذظت ضىسة "كعذ" ئلى غىغ ما جلخػُه اإلاطلحت الػمُلت للفىاغل 

ت جللُا  الىشدًت، ئر جدّىلذ ئلى ظالح غّذها بالفػل، رلً أنَّ الىظام العُاس ّي والذولت اإلاشهضٍّ

 في ششق ال
ً
ا ُّ  اهفطال

ً
 لـ الىظام العُاس ّي والذولت الطىسة بىضفها مششوغا

ً
 بذًال

ً
فشاث، ومششوغا

ت في آن! ٍّ  العىس

ه هابؼ 
ّ
، وأله

ً
ا ُّ ه لِغ أضل

ّ
ت في مأصٍق بالفػِل، وّل ما فػلخه ًخدّىٌ غّذها، أله ًّ الفىاغل الىشد

ت وال ًخطل هش ُّ اث ومىؿللاث هشد ظىسٍتمً مشِئت خاسح  بأولٍى
ً
، وكذ رهبذ الفىاغل يرا

 في 
ً
ش" مششوٍع بذًل إلاىؿلت ششق الفشاث اإلازوىسة بػُذا هيل، مشجبـ  ولعىسٍت"جخُل" أو "جطٍى

: ئنَّ ألاخيرة هي التي دفػتهم لزلً، وسؾتهم، أو  بالىالًاث اإلاخدذة، وكذ ًيىن مً الصحُذ اللٌى

                                                           
اس، اهظش: مفهىم "ما فىق الىاكؼ"، في:  15 ، جشحمت: حىصٍف غبذ هللا )بيروث: اإلاىظمت املصطنع والاصطناعحان بىدٍس

، دساظت، الحدر الظىزي: ملازبت جفىيىيتغلُل ظػُذ مدفىع، و  .59(، ص 2008، 1، ؽ الػشبُت للترحمت

دط الصدع؟ في مدازن (، وغلُل ظػُذ مدفىع، 2012)الذوخت: اإلاشهض الػشبي لألبدار ودساظت العُاظاث، 

 .(2018بيروث: داس الفاسابي، )وطياطاث ألاشمت الظىزٍت 

ت في مأشٍق بالفعِل، وّل ما  ًّ الفىاعل الىسد

ه 
ّ
، وأله

ا
ه ليع أصلّيا

ّ
فعلخه ًخحّىٌ طّدها، أله

 
ا
هابع من مشيئت دازجّيت وال ًخصل هثيرا

 بأولىٍاث ومنطللاث هسد طىزٍت.
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أنهم "جمشلىا" ما أسادجه الىالًاث اإلاخدّذة. زمت "غىاًت" و"ئغىاء مخبادٌ" فُما وان بين الىشد 

اإلاخدذة، لىنها "غىاًت" و"ئغىاء" مذفىغان بمذاسن بشاغماجُت فائلت غلى ما ًبذو، ولى  والىالًاث

ر مً اإلاخىكؼ أنَّ الىشد وششواءهم مً الػشب وغير الػشب في مششوع "كعذ" أظهشوا زلت أهب

 بالىالًاث اإلاخدذة.

 الطىس التي جفاخش بها "كعذ" هي هفعها جخدّىٌ ئلى معخمعً غليها، رلً ئرا اوسحب

ىُىن، أو خّففىا مً دغمهم للىشد أو مً سهانهم غليهم، ضىسة وفذ "كعذ" في باَسغ وهى  ألامٍش

 ئر ًظىىها ضىسة كّىة، فهي مً مىظىس دمشم: ،16ًؿالب بفشع الحظش الجىّي ششق الفشاث

-  ،
ً
 ضىسة غػف وىنها جلجأ ئلى ؾشف هّش وغػُف أضال

  ضىسة تهذًذ ألنها حػبر غً مذي اظخػذاد كعذ لـ -
ً
"ئغىاء" الخاسج، وألن جيىن "رساغا

ػت" للخذخل الخاسجي.   و"رَس

ث وخُاساث اى خين اغخبر الطىسة شهادة وراهشة خُت غً خُ ث"سوالن باس أضاب "

غ الخدىم في  أصحابها، في العُاظت وفي غيرها؛ هل ٌعخؿُؼ وفذ "كعذ" الزي رهب ئلى باَس

يي غً   خُاٌ ؤلاغالن ألامٍش
ً
مذلٌى ضىسهم وخؿابهم هىان، وكبل رلً، هل اظخؿاغىا شِئا

دمشم أو مىظيى الاوسحاب الػعىشّي، هل فىشوا للحظت بمػنى ما ًلىمىن به باليعبت إلاخلٍم في 

؟مش
ً
 ال

  

                                                           
ٌ  واهىن  22، ألادباز"، الفشاث ششق  جدّشهها جإّحل أهلشة: «ئكلُمي حػاون » غلى جشوي سهان" 16 . 2018 /دٌعمبرألاو

https://goo.gl/Ac9VsH  

https://goo.gl/Ac9VsH
https://goo.gl/Ac9VsH
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ُ
ا
ُوالخنبيهاث إلاشازاث -طابعا

ل غليها  - ظهشث ضىسة اإلاششوع الىشدّي في ششق الفشاث، بىضف الىشد كّىة ًمىً الخػٍى

ت اإلاعلحت مشل "داغش" و"حبهت الىطشة"، وكىة ًمىً أن  ًّ في مداسبت الخىظُماث الجهاد

ت وئداسة وبنى خىم غلى ألاسع.  ُّ  جلُم هُاه

ت ومششوع ظُاس ّي ًخجاوص جدٌى اإلاششوع الىشدّي أو  - ُّ مششوع "كعذ" ئلى ضىسة افتراغ

ت )ششق الفشاث( ئلى اإلاجالين العىسّي  ت وختى الجهىٍّ ًّ بىِخه وكىجه ودافػُخه الىشد

 وؤلاكلُمّي.

 بأنَّ ظاغت جفىًُ  -
ً
ييُّ غً الاوسحاب مً ششق الفشاث جلذًشاٍث متزاًذة أزاس ؤلاغالن ألامٍش

شة" و  بت أو انهُاس "فذسالُت الجٍض مششوع "كىاث ظىسٍا الذًملشاؾُت" كذ أصفذ، أو أنها كٍش

.
ً
 وختى ظُاظُا

ً
 ولىحعدُا

ً
ا  مً رلً، بعبب فلذان "الظهير" الذولّي، غعىشٍّ

ً
 حّذا

رهبذ الخلذًشاث لللٌى ئنَّ الىالًاث اإلاخدذة سجحذ مطالحها مؼ جشهُا غلى خعاب  -

ت -تاإلاششوع الىشدّي أو مششوع الىُاهُت الىشدًّ  ُّ في ششق الفشاث. ووان باميان الػشب

لت في  ىاِصَن" بين خلُفيها اللذودًً، جشهُا والىشد، ولذيها خبرة ؾٍى
ُ
الىالًاث اإلاخدذة أن "ج

 رلً، لى أسادث.

ضىس مخخلفت  "هىذظت"و "جخلُم"أو  "ئوشاء" ـمىؿلت ششق الفشاث، أمام اخخماٌ ل -

 –وهزا هى ألاسجح–لىّظ، وسبما وبذًلت غً جلً التي انهاسث أو ماجذ، باإلاػنى الىاسد في ا

 منها ئلى ظىسٍت 
ً
ئغادة ئهخاج ضىس حذًذة مخخلفت للمشهذ في جلً اإلاىؿلت، واهؿالكا

 وؤلاكلُم.

 أو  -
ً
 مباششا

ً
 مىه، حاء جىفُزا

ً
أهثر ما ضىػه الىشد أو خاولىه في ششق الفشاث واهؿالكا

يان،  ذه ألامٍش  إلاا ًٍش
ً
ال

ُّ
لما صاد ما ضىػه الىشد وو . خدالفوبال همأو جم ججُيره أو سبؿه بجمش

يا كّل  ما ًدخفظىن به ألهفعهم، وغػىا خُاتهم فُما ضىػىه، لىً ما ضىػىه لم  ألمٍش

.
ً
  ٌػذ لهم أو لم ًىً لهم أضال

-  
ً
، وكامذ  كام مششوُع "كعذ" في الفػاء العُاس ّي وؤلاغالمّي ضىسة

ً
أهثر مىه واكػا

الىالًاث اإلاخدذة بهىذظت ضىسة فائلت له، بهذف تهُئت اإلاخُاٌ العُاس ّي الغشبّي 

 أو 
ً
 كائما

ً
والػالمّي للبٌى هُاهُت ما أو مششوع هُاهُت جلىدها "كعذ" بىضفها بذًال

 
ً
 .في ظىسٍتمدخمال
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ىُت زلُلت، ئر جم جخط - ت أمٍش ُظ الىشير مً بشصث ضىسة "كعذ" بمشابت ضىاغت غعىٍش

مػؿُاث ًمىً الشوىن ئليها بهزا ال جىحذ اإلاىاسد في ظبُل رلً، وهزا أمش جلذًشّي، و 

ت أو الحشب الهجُىت. ُّ أحي رلً في ئؾاس الحشب الىفع  الخطىص، ٍو

مشجابىن هشيرون مما جفػله الىالًاث اإلاخدذة، وهم غلى خّم، وال ًمىنهم أن ًىحذ  -

 جلً الطىسة التي جخدٌى ئلى واكؼ أو ما ًطّذكىا الطىس التي جلّذمها أو ج
ً
يخجها، جدذًذا

 هُف ًخللى العىسٍىن 
ً
اس، مشال ٌشبه الىاكؼ أو "ما فىق الىاكؼ" بخػبير حان بىدٍس

والشوط مششوع "كىاث ظىسٍا الذًملشاؾُت"، وهم ٌػلمىن هىاًا أصحابه وسهاهاتهم، هل 

، وهى ٌعابلهم للعُؿشة  حػني لهم ضىسة الفاغل الحذاسّي الخػّذدّي الذًملشاؾّي 
ً
شِئا

؟
ً
با ت جلٍش ىُت خطٍش خدشن بأوامش أمٍش  غلى خلىق الىفـ والغاص، ٍو

، جخدٌى مً فشضت لذي  -
ً
الطىسة بهزا اإلاػنى أو همـ الخللي العىسّي والشوس ّي مشال

 .
ً
ا ُّ  اهفطال

ً
 وظالخا

ً
ا ُّ ى  أمٍش

ً
"كعذ" ئلى "مطذس تهذًذ"، بىضفها )الطىسة/كعذ( ظالخا

هىا ئلى ظالح غذ "كعذ" هفعها، ألنَّ ول ما جلىله وجفػله أو جطىسه  جخدٌى الطىسة

 وهى الػذاء.
ً
با  جلٍش

ً
 واخذا

ً
 "كعذ" ظىف ٌػني شِئا

أدث اإلابالغاث في هىذظت ضىسة "كعذ" ئلى غىغ ما جلخػُه اإلاطلحت الػمُلت  -

ذولت للفىاغل الىشدًت، ئر جدىلذ ئلى ظالح غّذها بالفػل، رلً أنَّ الىظام العُاس ي وال

ت جلّل   لـ اإلاشهٍض
ً
 بذًال

ً
 في ششق الفشاث، ومششوغا

ً
ا ُّ  اهفطال

ً
ُا الطىسة بىضفها مششوغا

 الىظام العُاس ّي والذولت العىسٍت في آن!

، وألهه  -
ً
الفىاغل الىشدًت في مأصق بالفػل، ول ما فػلخه ًخدٌى غذها، ألهه لِغ أضلُا

اث ومىؿهابؼ مً مشِئت خاسحُت وال ًخطل هش  بأولٍى
ً
، وكذ رهبذ للاث هشد ظىسٍتيرا

ش" مششو   في "جخُل" أو "جطٍى
ً
ع بذًل إلاىؿلت ششق الفشاث الفىاغل اإلازوىسة بػُذا

هيل، مشجبـ بالىالًاث اإلاخدذة، وكذ ًيىن مً ألاصح اللٌى ئنَّ ألاخيرة هي  ولعىسٍت

 .التي دفػتهم لزلً، وسؾتهم، أو أنهم "جمشلىا" ما أسادجه الىالًاث اإلاخدذة
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 داجمت

خ، زمت هىع مً  شة العىسٍت ش يء مً َمىِش العُاظت ومىش الخاٍس ًدذر في مىؿلت الجٍض

 الىشير مً الىكذ والجهذ. وكذ بشص مششوع 
ً
ا ُّ الالخباط الزي ًخؿلُب الىظُش فُه وجفىُىه مػشف

 
ً
غلى  ،17"كعذ"، ومششوع الىُاهُت في ششق الفشاث، في أكل فػاءاث وهؿاكاث اإلاىؿلت جىكػا

 والدعاسع اللزًً ظهشا فيهما للمىؿلت والػالم، بل وختى ألهل اإلاششوغين هفعيهما. ألاكل بالىمـ

 مً 
ً
م ضىسة خذازُت مذهُت دًملشاؾُت حػذدًت، اهؿالكا لّذِ

ُ
خاولذ الفىاغل الىشدًت أن ج

سؤٍت غبذ هللا أوحالن خٌى ألامت والذولت في ؤلاكلُم، وكذ جللفذ الىالًاث اإلاخدذة الظاهشة 

 جدذ  ئلى ظىسٍت ها بما ًخجاوص بػذها الىشدّي لخػُذ ئهخاَح 
ً
 غاإلاُا

ً
 أو جللُا

ً
هيل، وئغؿاَءها بػذا

 غىىان مداسبت ؤلاسهاب. 

اغخلذث فىاغل اإلاشهذ أو الطىسة اإلازوىسة أغاله، أّنها ظىف جطل بهم ئما ئلى هُاهُت 

أو وغػُت  غشبُت،-مىفطلت خاضت بالىشد، أو هُاهُت في ششق الفشاث جدذ كُادة مشترهت هشدًت

ما بػذ الحشب. لىً ئهشاهاث ومعاساث الحذر  في ظىسٍت خاضت مفشوغت غمً جىافلاث الحّل 

يّي الشئِغ للطىسة ئلى جبني خُاساث مخخلفت، لم جلؿؼ مؼ الىشد  رهبذ بالشاعي أو اإلاىخج ألامٍش

وكذ ًإدي  ومششوع الىُاهُت بالخمام، ئال أّنها سجحذ مشاغاة مطالح الىالًاث اإلاخدذة مؼ جشهُا،

ىُت غلى هشد ظىسٍترلً ئلى جفىًُ   ى مششوع الىُاهُت في ششق الفشاث.أو غل الشهاهاث ألامٍش

ت مشجػت ختى آلان–زمت فشضت  ُّ إلغادة ئهخاج ضىسة مخخلفت  –مً دون مإششاث غمل

غلى ؾبُػت اظخجابت الفىاغل  –في حاهب هبير مىه–للمشهذ في ششق الفشاث، وهزا ًخىكف 

 ائها مً الػشب وغير الػشب للمىكف في ششق الفشاث، وكذسة الذولت العىسٍتالىشدًت وششو

-اللامشلي وختى خـ دمشم-، رلً أن خـ دمشموخلفائها غلى ئداسة اإلاىكف بلىة وفػالُت

ت لخغُير الطىسة في مىؿلت ششق الفشاث واإلاشهذ العىسّي هيل، مؼ  ًّ كىذًل، كذ ًمشل فشضت حذ

 إلاشهذًً ؤلاكلُمّي والػالمّي.ول الخذاغُاث اإلادخملت غلى ا

                                                           
ً 19، امليادًن، "أي هُاهُت في ششق الفشاث"غلُل ظػُذ مدفىع،  17 . 2018 /هىفمبرشاويال حشٍش

https://goo.gl/FgJm3G  

https://goo.gl/FgJm3G
https://goo.gl/FgJm3G


   

ُس اطخالُبُ
ُ
ُ د:الى

ُ
!ومىتها والدتها الفساث، شسِقُ في "الدًملساطّيت طىزٍا كىاث" مشسوِعُ صىزة  22 

 

( في غالكت "كعذ" بطىستها، ئر جخدٌى الطىسة العابلت ئلى زمت ُبػذ وافياوي )مً وافيا

ت وفىاغل "كعذ" أمام جدٍذّ هبير وغير  ًّ غبء زلُل، بل ئلى ئخفاق وعجض ومىاث. والفىاغل الىشد

بخػبير –معبىق، وكذ جيىن الاظخجابت ألافػل هي أن ٌػُذوا الىظش فُما هم فُه، وأن ٌعخمػىا 

ً فشوم  .18هم"ئلى رواتٌػىدوا أن  همالزي يهُب ب الخاّص هم ئهذائلى " –معخػاس مً ئٍس

  

                                                           
ً فشوم،  18  (.1995، 1)الذاس البُػاء، بيروث: اإلاشهض الشلافي الػشبي، ؽ جشحمت: خعً كبِس ي ، اللغت املنظيتئٍس
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َُمُ .مدفىع، غلُل ظػُذ -
َ
ُل

ُ
بين الىالًاث فساث : اججاهاث الىياهيت في شسق الزدُىام ه

تاملخحدة وطىزٍ وسكت كذمذ في اإلاػهذ الذبلىماس ي بىصاسة الخاسحُت  .ت، مالحظاث إطاٍز

ً الشاوي/هىفمبر  11العىسٍت،   .2018حشٍش

ُ  
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 ي لألبدار )اإلاشهض الػشب جسهيا وألاهساد: هيف جخعامل جسهيا مع املظألت الىسدًت؟

 (. 2012ودساظت العُاظاث، 

 أبى ظبي: جسهيا والغسب: "املفاطلت" بين الاجحاد ألاوزبي والىالًاث املخحدة( ،

 (.2013مشهض ؤلاماساث للذساظاث والبدىر الاظتراجُجُت، 

 بيروث: ألاهساد، اللغت، الظياطت: دزاطت في البنى اللغىٍت وطياطاث الهىٍت( ،

 (.2013دساظت العُاظاث، اإلاشهض الػشبي لألبدار و 

 دمشم: مشهض دمشم  دط الصدع؟ في مدازن وطياطاث ألاشمت الظىزٍت(

 (.2017؛ بيروث: داس الفاسابي، 2017لألبدار والذساظاث، 

 دمشم: مشهض دمشم  هىزد هامه: في أطئلت الظياطت والحدازت لدي الىسد(

 (.2018؛ بيروث: داس الفشكذ، 2018لألبدار والذساظاث، 

ُ

ُ
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o ُ:مذطىط  

 مخؿىؽ جدذ ألامن في عصس الحدازت الفائلت: املفاهيم، ألابعاد، الخحىالث( ،

 اليشش(.

 في  "دولت ما بػذ الاظخػماسوشىء "الذولت الىؾىُت" أو "خٌى : ليفيازان املشسُق

ت  ، )مخؿىؽ(.ظىسٍت، ملاسباث جفعيًر

o دزاطاث وأبحار 

 خي"؟ " أم "زهان جاٍز )اإلاشهض الػشبي لألبدار  طىزٍت وجسهيا: "هلطت جحٌى

 (. )ئلىترووي(.2012ودساظت العُاظاث، 

 "اإلاشهض الػشبي لألبدار ودساظت الحدر الظىزي: ملازبت "جفىيىيت( ،

 (. )ئلىترووي(.2012العُاظاث، 

 ت: هيف زطمذ الحدود في الشسق ألاوطط؟ )دمشم: مشهض  الخسائط املخىاٍش

 (.2016دمشم لألبدار والذساظاث، 

 تدزوض الحسب ، )دمشم: : أولىٍاث ألامن الىطني في طىزٍت، ملازبت إطاٍز

 (.2016مشهض دمشم لألبدار والذساظاث، 

 سة ، )دمشم: في جحدًاث وجحىالث املظألت الىسدًت في طىزٍت: صدوع الجٍص

 (.2016مشهض دمشم لألبدار والذساظاث، 

 ت د ، )الشباؽ: مإظعت مإمىىن بال خذو مفهىم ألامن: ملازبت معسفيت إطاٍز

 (. 2016لألبدار والذساظاث، 

 دمشم: مشهض دمشم مساهص الخفىير: املحدداث، الىيفياث، الخحدًاث( ،

 (.2017لألبدار والذساظاث، 

 دمشم: مشهض دمشم اللنفر والثعلب: الىالًاث املخحدة إشاء ألاشمت الظىزٍت( ،

 (.2017لألبدار والذساظاث، 

 تالعنف امللدض: في ألاطع الثلافيت لعنف الجما ، )الشباؽ: عاث الخىفيًر

 (.2017مإظعت مإمىىن بال خذود لألبدار والذساظاث، 

 دمشم: مشهض طفدع هيدشه؟ ملازباث معسفيت في كساءة ألاشمت الظىزٍت( ،

 (.2017دمشم لألبدار والذساظاث، 
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 دمشم: مشهض ، حيث ٌظلط الظّل! الىالًاث املخحدة إشاء ألاشمت الظىزٍت(

 (.2018 دمشم لألبدار والذساظاث،

  ،دمشم: عىدة املظألت الشسكيت جحىالث الظياطت والدولت في الشسق ألاوطط(

 (.2018مشهض دمشم لألبدار والذساظاث، 

  ،ت؟
َ
ِجندة ُممِىن

َ
ىاَجَهت والحىاز، أي أ

ُ
سد: بين امل

ُ
ت والى ٍّ )دمشم: مشهض ُطىز

 (.2018دمشم لألبدار والذساظاث، 

 دمشم: ؟،1971ًل اجفاق الفصل الجبهت الجنىبيت: هل حظعى إطسائيل لخعد(

 (.2018مشهض دمشم لألبدار والذساظاث، 

 ،زاًاث بيظاء: حٌى طياطت املصالحاث والدظىٍاث في ألاشمت الظىزٍت 

 (.2018)دمشم: مشهض دمشم لألبدار والذساظاث، 

 

o :أوزاق بحثيت في مؤجمساث أو هخب جماعيت 

 م؟ ِشَش في  "العسب في جسهيا": محىز جىاصل أم جأٍش
ُ
بدث في مإجمش الػشب وجشهُا و

 (. 2012هخاب حماعي )

 بدث في هخاب حماعي،  طياطاث إدازة ألاشمت الظىزٍت: "إلادازة باألشمت"؟

(2013.) 

  عام على الحسب العامليت ألاولى: من "املظألت  111الشسق ألاوطط بعد

مش )مإج بيىى جدًد؟-الشسكيت" إلى "الدولت الفاشلت"، هل هنان طاًىع

 (.2015شباؽ/فبراًش،  22- 19بيروث 

  من املظلىميت إلى الفعل: جحدًاث فىاعل امللاومت في عالم ما بعد ألاحدًت

في غالم ما بػذ ألاخادًت الغشبُت: جدذًاث  ، في مإجمش: )غشب آظُاالغسبيت

/ظبخمبر  7اإلاشخلت الاهخلالُت، بيروث،   (.2017أًلٌى

 اإلاإجمش الذولي ألاٌو ت، الحسب، الخىحشفي زلافت الىساهيت: الظاهسة الدًني( ،

/ظبخمبر  13-12لحىاس ألادًان، بيروث،   (.2017أًلٌى
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  ،العبىز إلى الهىٍت: في الاطخجابت املمىنت لخحدًاث ما بعد الحسب في طىزٍت

ت الىؾىُت: كشاءاث ومشاحػاث في غىء ألاصمت العىسٍت، دمشم،  )مإجمش الهٍى

 (.2018واهىن الشاوي/ًىاًش  20-21

  إعادة الخفىير بالدولت في حاالث ما بعد الحسب: كساءة في طىء ألاشمت

/دٌعمبر واهىن ألا  17-16)اإلاإجمش الشلافي العىسي، دمشم، الظىزٍت،  ُ(. 2018ٌو
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