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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص

السيا�سي  املستويين  على  بتحّول  سورية  في  املسلمون«  »اإلخوان  جماعة  نشاط  يمّر   ،2011 عام  منذ 
السياسية  الفرص  هيكل  توّسع  آلية  وتوضح  التحّول،  هذا  عناصر  الورقة  هذه  تستكشف  والعسكري. 
األوسع  البنية  ضمن  وتطوره  ناحية،  من  الداخلي  التنظيمي  هيكلها  وتطّور  سورية،  في  اإلخوان  لجماعة 
سورية  في  اإلخوان  جماعة  اعتمدتها  التي  التأطير  مقاربة  وتعرض  أخرى،  ناحية  من  السورية،  للمعارضة 
لتعبئة الناس والجماعات. ساعدت جهود جماعة »اإلخوان املسلمون« في سورية، في سياق إضفاء الطابع 
املؤس�سي على املعارضة في املنفى وتعبئة طيف أوسع من املجتمع السوري يشتمل على الطبقات الوسطى 
الالزمة لدى  الخبرة واملوارد  العسكرية، أعاق غياب  الجبهة  الشعبية. وعلى  في توسيع قواعدهم  والفقيرة، 
الجماعة تقّدمها في ميدان املعركة. ومع ذلك، واصلت الجماعة التحقق من إستراتيجياتها في املشاركة على 
أساس تطبيق تحليل الفرص والتهديدات التي ساعدت في توسيع نطاق عملياتها، كحركة سياسية وعسكرية 

واجتماعية تمّهد الطريق لدور ثابت محتمل للجماعة، في مرحلة ما بعد الصراع.
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مقدمة

 ثنائي األبعاد لألنشطة السياسية والعسكرية لجماعة »اإلخوان املسلمون« في 
ً

تقّدم هذه الورقة تحليال
سورية، وتتفحص إستراتيجيات تطورها بين عامي 2011 و2018.

ركزت الدراسات السابقة التي بحثت في الجماعة على األحداث بين أعوام 1970-1982، مقدمة تحليلين 
]1[؛ والثاني هو دور املظالم  رئيسين: األول هو فشل النظام في التعّرف إلى قوة الجماعة املتنامية في السّر 
درست  قليلة  دراسات   .]2[ العربي  الربيع  خالل  جديدة  انتفاضة  تأجيج  في   1982 مذبحة  في  املحققة  غير 
الديناميكيات الداخلية لنضال الجماعة ضّد كل من نظام البعث العلماني، وهيمنة »اإلسالم الرسمي« ]3[. 
ومع ذلك، تظل هذه الدراسات نسبية، عند معالجة دور الجماعة ما بعد 2011 ضمن ديناميات املعارضة 

الداخلية، وتأثيرها في تكوين املعارضة السورية وتطورها.

في  التحول  عن  للكشف  املتاحة،  والخطب  الفيديو  ومقاطع  املطبوعات  راَجع 
ُ
ت األسئلة،  هذه  ملعالجة 

هذا  التحليل  يضع  سورية.  في   2011 وبعد  قبل  بخطابها  يتعلق  ما  وخاصة  للجماعة،  السياسية  األجندة 
التغيير في الخطاب ضمن سياق ديناميكيات الصراع األخير الذي أسهم في تطوير اإلستراتيجية السياسية 
من  الدول.  غير  من  والحلفاء  والقومية  اإلقليمية  الدول  مع  التعاون  تضمنت  التي  للجماعة،  والعسكرية 
خالل القيام بذلك، تقدم هذه الورقة رؤى حول العوامل التي أرست األرضية لدور ثابت محتمل لـلجماعة، 

في مرحلة ما بعد الصراع.

]1[  - Rabil, R. G. (2010). The Syrian Muslim Brotherhood. In B. Rubin (Ed.), The Muslim Brotherhood: The organization and 
policies of a global Islamist movement (pp. 73-88). New York: Palgrave Macmillan.

]2[  - Lefèvre, R. (2013). The Muslim Brotherhood prepares for a comeback in Syria. Washington D.C: Carnegie Endowment 
for International Peace.

[3]   -Pierret, T. (2009). Sunni clergy politics in the cities of Ba’thi Syria. In F. H. Lawson (Ed.), Demystifying Syria. London: Saqi 
Books.
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إطار مفاهيمي

ن الجهات 
ّ

هيكل الفرصة [في علم االجتماع هي العوامل الخارجية التي تحد أو تمك يجمع التحليل بين 
جوهر  على  [التركيز  التأطير  ومقاربة  االجتماعية]  تطوراتها  شرح  من  االجتماعية)  (الحركات  الجماعية 
 من التركيز على موضوع معين] ونظريات الحركة االجتماعية [هي دراسة متعددة 

ً
القضايا املطروحة بدال

التخصصات في العلوم االجتماعية تسعى عموًما لتوضيح سبب حدوث التعبئة االجتماعية، واألشكال التي 
 عن النتائج االجتماعية والثقافية والسياسية املحتملة] لفهم الجوانب املتعددة لحركة 

ً
تظهر فيها، فضال

»اإلخوان املسلمون« في سورية.

للنظام  النسبي  االنغالق  أو  االنفتاح  هي  السياسية  الفرصة  لهيكل  الرئيسة  الديناميكية  املكونات 
السيا�سي املمأسس، واستقرار مجموعة واسعة من تحالفات النخبة أو غيابها التي عادة ما تحرك النظام 
السيا�سي، ووجود أو عدم وجود حلفاء النخبة، وقدرة الدولة وامليل إلى القمع ]4[. وضحت هذه العوامل التي 
تم تحديدها ذات مرة العامل الكامن وراء توسيع فرصة اإلخوان في سورية، وفرصة مجموعات املعارضة 

األخرى في امليدان نفسه، وكذلك للجماعات الخصم أو املنافسة بعد 2011.

النص،  أو  الكالم  في  الجماعة  اعتمدتها  التي  األطَر  الجماعي  للعمل  التأطير  مقاربة  تتتبع  ناحية،  من 
العاطفي  الخطاب  خلق   .]5[ واملجتمعات  الناس  لتعبئة  املختلفة  تكتيكاتهم  على  تجريبي  دليل  الستخراج 
خبروا 

ُ
ر« بين جيل الشباب الذين أ  من »الظلم املتصوَّ

ً
املقترن بإعادة تكوين الهوية الدينية الجماعية موجة

د ذلك حوافز تضامن للعمل الجماعي، بحيث يبدو أنها تسمح 
ّ
بقصص قمع النظام لألغلبية السنية، فول

بتوسيع وجود الجماعة وشعبيتها ]6[. 

املتولدة  للفرصة  تكتيكي، ويستجيب  أنه  للعنف على  الجماعة  إلى استخدام  ُينظر  ناحية أخرى،  ومن 
من الحاجة إلى قوة مسلحة لحماية املدنيين من القمع العنيف والقتل العشوائي الذي تمارسه الدولة ]7[. 

[4]  - McAdam, D. (1996). Conceptual origins, current problems, future directions. In D. McAdam, J. D. McCarthy, M. N. Zald, 
and N. Z. Mayer (Eds.), Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and 
cultural framings (pp. 23-40). Cambridge: Cambridge University Press. 

[5]  - Johnston, H. (2005). Comparative frame analysis. In Johnston, H., and Noakes, J. A. (Eds.), Frames of protest: Social move-
ments and the framing perspective (pp. 237-260). Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.

[6]  - Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, frame resonance, and participant mobilization. International Social Move-
ment Research, 1(1), 197-217, & Goodwin, J., Jasper, J. M., & Polletta, F. (2004). Emotional dimensions of social movements. 
In D. A. Snow, S. A. Soule, and H. Kriesi (Eds.), The Blackwell companion to social movements (pp. 413-432). Maiden, MA: 
Blackwell. Goodwin

[7]  - Quintan. W. (2004). Introduction. In W. Quintan (Ed.), Islamic activism: A social movement theory approach (p. 21). 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press
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 من أن يكون طريقة متبناة لالحتجاج، هو أكثر 
ً

تشير نظرية الحركة االجتماعية إلى أن الخالف العنيف، بدال
ا بالسياق في حالة غياب الديمقراطية والبيئة القمعية وغياب البدائل األخرى ]8[. على هذا النحو، فإن 

ً
ارتباط

هيمنة حزب البعث على جميع األحزاب السياسية في سورية، ومنها جماعة »اإلخوان املسلمون«، أثارت قراًرا 
 من قبل بعض املؤيدين اإلسالميين للعنف، من داخل حركة الالعنف املؤسسة بشكل عام 

ً
واعًيا محتمال

]9[. وباملثل، كان االشتراك العسكري للجماعة في الصراع الحالي -مع اإلشارة إلى أنه كان خالل ديناميكيات 

الحرب األهلية جزًءا من العسكرة- مجرَد أثر جانبي للعنف الذي تغذيه التدخالت الدولية واإلقليمية.

[8]  - Della Porta, D. (2008). Research on social movements and political violence. Qualitative Sociology, 31(3), 221-230, & 
Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). Contentious politics. New York: Oxford University Press.
Ugarit News. (2011). Video on Homs, Talkalakh city demonstrations posted on 30 April 2011. Retrieved March 12, 2019, 
from https://www.youtube.com/watch?v=WbaimhRMPZY 

]9[  - Khatib, L. (2010). Islamic and Islamist Revivalism in Syria: The rise and fall of secularism in Ba’thist Syria (Doctoral dis-
sertation, McGill University Library, Quebec).

https://www.youtube.com/watch?v=WbaimhRMPZY
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اإلخوان املسلمون في سورية - نظرة تاريخية

عد أقدم حركة إسالمية في دولة سورية ما بعد االستقالل]10[، 
ُ
بدأت الجماعة، منذ نشأتها عام 1942، وهي ت

زت على التعليم والخدمات الصحية، في مدن حمص وحماة 
ّ

كخليط من أربع منظمات خيرية مختلفة، رك
ودير الزور وحلب ]11[، وتبعها تأسيس كلية الشريعة في جامعة دمشق عام 1955 ]12[.

امللكية واملشاريع  في دعم  النخبة الحضرية، واستمرت  بين  في سورية  بداية »اإلخوان املسلمون«  كانت 
نجاًحا  الجماعة  وحققت  الوسطى.  والطبقة  الريف  فقراء  صراع  عن  الدعم  هذا  أبعدها  وقد  الخاصة، 
سياسًيا محدوًدا، إذ حصلت على عدد قليل من املقاعد في البرملان، بين عامي 1946 و1963، وبعد استيالء 

حزب البعث على السلطة عام 1964، قام بحظرها.

ضد املوقف الرسمي لقيادة الجماعة، نظم مروان حديد أّول تمرد ضد نظام البعث في سورية في عام 
1976، ودعا إلى كفاح مسلح »سني« ضد النظام ]13[. وحاولت الكتائب التي أّسسها باسم »كتائب محمد«، 
وأعيد تسميتها بسرعة إلى جماعة املقاتلين اإلسالميين (الطليعة املقاتلة)، القيام بثورة استمرت 29 يوًما، 
لكنها فشلت في تشكيل أي تهديد ملموس لنظام البعث ]14[. وانتقاًما من ذلك، أصدر الرئيس حافظ األسد 
املرسوم رقم 1980/49 ]15[، الذي يعاقب املنتسبين إلى الجماعة باإلعدام ]16[. واستمرت هذه الهجمات حتى 

]10[  - حصلت سورية على استقالل بحكم القانون (de-jure) كجمهورية برملانية في 24 تشرين األول/ أكتوبر 1945، عندما أصبحت الجمهورية 
البالد حتى  تغادر  لم  الفرنسية  القوات  أن  الرغم من  -على  قانوًنا  الفرن�سي  االنتداب  أنهى  املتحدة، وهو فعل  لألمم  السورية عضًوا مؤسًسا 
17 نيسان/ أبريل 1946. أسس مصطفى السباعي جماعة »اإلخوان املسلمون« بشكل أولي، وهو الذي درس مع حسن البنا مؤسس جماعة 
»اإلخوان املسلمون« في مصر. على الرغم من صداقة البنا والسباعي واألسس األيديولوجية املتشابهة بين الحركتين، كحركة سياسية إسالمية 
ذات برامج الرفاه االجتماعي، فقد تأسست وتطورت كل منهما في سياق مختلف، وواجهتا تحديات مختلفة. وبقي اإلخوان السوريون مستقلين 

من حيث صنع القرار مع ارتباط ضعيف بالجماعة في مصر (عبد هللا وألغار، 1983). 

]11[  -Ibid, Khatib, pp. 44-45

]12[  - على عكس األردن أو مصر، في سورية، كانت الكلية قاعدة لتعاليم ودراسات إسالمية أكثر حداثة وتقدمية (تلحمي، 2001).

ا اشتراكًيا يناضل من أجل العدالة االجتماعية، 
ً
]13[  - ولد حديد عام 1934 في حماة لعائلة تجارية حضرية، وكان عضًوا في حزب البعث وناشط

حتى وفاة حسن البنا في مصر وهو األمر الذي دفعه إلى تحويل عمله نحو النشاط اإلسالمي. في عام 1956، انتقل حديد إلى مصر لبدء دراسته 
وانضم إلى جماعة اإلخوان املسلمين هناك، وبدأ نشاطه أثناء إقامته في مصر، حيث اعتقلته السلطات املصرية مرات عدة. في عام 964، عاد 

حديد إلى سورية لتأسيس الطليعة املقاتلة. اعتقل النظام حديد مرات عدة، وتوفي في السجن في دمشق عام 1976.

[14]  - Ibid, Khatib, 2010

]15[  - املرسوم (49) لعام 1980 املتعلق باالنتماء إلى جماعة اإلخوان املسلمين [متاح على اإلنترنت]
http//:parliament.gov.sy/laws/Law/1980/penal.1980_49_htm [Accessed 17 Feb. 2019].

[16]  -Abdalla, F. U., & Algar, H. (1983). The Islamic struggle in Syria. Berkeley: Mizan Press.
Alhayat Newspaper. (2001). In “The Project of a National Charter of Honor for Political Action in Syria”, Syria Brotherhood are 
committed to national dialogue, democracy and refusing violence. Retrieved Mar. 12, 2019, from 

http://parliament.gov.sy/laws/Law/1980/penal_49_1980.htm


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

8

عام  حماة  في  املقاتلة«  »الطليعة  على  للقضاء  الحكومة  بها  قامت  التي  السمعة  سيئة  العسكرية  العملية 
1982 التي تسببت في خسائر كبيرة في صفوف املدنيين ]17[. وبعد أحداث حماة، فّر كثير من أعضاء الجماعة 

من البالد، لبدء شكل جديد من النشاط السيا�سي السري، ُيدار من املنفى.

إلدارة العداء الطائفي الناتج عن صراع 1979-1982، تبنى األسد سياسة متسامحة تجاه املعتدلين من 
الجماعات السنية، خالل التسعينيات والعقد األول من القرن الحادي والعشرين. ونتيجة لذلك، ازداد عدد 
دخل املثقفون ورجال األعمال اإلسالميين إلى البرملان. وإضافة إلى 

ُ
املدارس والجمعيات الخيرية اإلسالمية، وأ

ذلك، نالت الحركة التي تقودها النساء، واملعروفة بـ »القبيسيات« ]18[ االعتراف لإلرشاد بتعاليم اإلسالم بين 
النساء الدمشقيات من الطبقة العليا ]19[.

على الرغم من إطالق سراح مئات من أعضاء »اإلخوان املسلمون« من االعتقال، مع تنصيب الرئيس 
2000، فقد ُرفِضت محاوالت الجماعة للتفاوض على عودة أعضائها من املنفى، ورفع  بشار األسد في عام 
الحظر عن أنشطتها السياسية داخل البالد. وظلت عودة أعضاء الجماعة إلى سورية مشروطة بالتخلي عن 

النشاط السيا�سي.

للعمل  الوطني  الشرف  ميثاق  »مشروع  الجماعة:  وأصدرتها  قدمتها  التي  الرئيسة  الوثائق  بين  من 
السيا�سي في سورية« لعام 2001 الذي يؤكد التزام الحركة بـ الحوار الوطني واألدوات السياسية الديمقراطية 
كوسيلة للعمل، ورفضها ألعمال العنف، و«املشروع السيا�سي لسورية املستقبل« في العام 2003 ]20[، وهو 
وثيقة تفصيلية من 127 صفحة، تشرح رؤية الجماعة لتشكيل الدولة واملؤسسات، ومصدر التشريعات، 

والتحديات الوطنية، وسبل اإلصالح السيا�سي واالقتصادي.

الديمقراطي  للتغيير  دمشق  إعالن  طلق 
ُ
وأ  ،2000 عام  الرئا�سي  التغيير  بعد  املعارضة  نشاط  ازداد 

واألكراد  العرب  والقوميين  اإلسالميين  تضم  التي  السياسية  املعارضة  قادة  عليه  وقع  الذي   ،2005 عام 
بعدت الجماعة من إعالن دمشق، بعد انضمامها إلى 

ُ
واليساريين، بهدف توحيد أجزاء املعارضة السورية ]21[. أ

http://www.alhayat.com/article/1089428 

بقيادة  السنية  الجماعات  انتفاضة  إلنهاء  شهر،  ملدة  حماة  مدينة  السوري  الجيش  حاصر  عندما   ،1982 عام  حماة  مذبحة  وقعت   -   ]17[
اإلخوان املسلمين ضد حكومة البعث. بدأت االنتفاضة في عام 1976 وانتهت في عام 1982 مع تقارير غير مؤكدة تفيد أن ما بين 25-10 ألف 

مدني قتلوا (بحاجة إلى مصدر). وتم تدمير أجزاء كبيرة من مدينة حماة القديمة في العملية العسكرية املذكورة.

]18[  - ُسميت الحركة على اسم مؤسستها منيرة القبي�سي، أخوية القبيسيات (نساء القبي�سي). تأسست عام 1970 في سورية، وبدعم من املفتي 
العام أحمد كفتارو. تركز الجمعية على التعليم اإلسالمي الديني للنساء والفتيات.

]19[  - Hinnebusch, R. (2013). Syria. In Lust, E. (Ed.), The Middle East (14th ed., pp. 790-792). Washington DC: CQ: Press

]20[  - الوثيقة الكاملة متاحة باللغة العربية فقط على صفحة (فيسبوك) الرسمية لجماعة »اإلخوان املسلمون« في سورية:
https//:bit.ly2/DKhuua, last accessed 6 April 2018.

املعارضة  بيان موحد من قبل  أكتوبر 2005، وهو  في 16 تشرين األول/  الديمقراطي  التغيير  التوقيع على إعالن دمشق من أجل  تم   -   ]21[
وفلسطين.  العراق  حول  املتحدة  الواليات  مع  وصراعها  لبنان  في  سورية  تورط  على  الشعبي  السخط  على  فعل  كردة  املبادرة  بدأت  السورية. 

http://www.alhayat.com/article/1089428
https://bit.ly/2DKhuua


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

9

جبهة »الخالص الوطني« ]22] بقيادة عبد الحليم خدام (نائب الرئيس السابق) بعد انشقاقه عام 2006 ]23[. 
ومع ذلك، فقد انسحبت الجماعة من تلك الجبهة بعد وقت قصير، بسبب الخالف مع خدام بشأن استمرار 
الجماعة في التفاوض مع النظام من أجل العودة املحتملة إلى البالد، وجهود الوساطة من خالل حزب الرفاه 
التركي، وهو حزب إسالمي محافظ مقرب من شبكة اإلخوان ]24[، بهدف حل مشكلة العداء طويلة األمد. في 

النهاية، فشلت الوساطة، ألن النظام رفض رفع الحظر عن جماعة »اإلخوان املسلمون« في سورية. 

من الوساطة إلى تغيير النظام: انبعاث الجماعة ما بعد 2011

بهذه  أستستمر  الجماعة:  حول  الداخلي  الخالف  ازداد  األفق،  في  سياسية  مكاسب  أي  وجود  لعدم 
رياض  محمد  ختير 

ُ
ا الهيكلة،  وإعادة  التبني  سياسة  من  وكجزء  مختلفة.  إستراتيجية  ستتبنى  أم  الطريقة 

الشقفة مراقًبا عاًما جديًدا في عام 2010 ]25[. على عكس نزعة البيانوني السلمية، ُعرف نهجه بـ »املتشدد«، 
مطالًبا بعدم التفاوض مع النظام.

رفد  الخطاب،  مستوى   (1) ومنها:  مختلفة،  مستويات  على   2011 عام  منذ  الجماعة  انتعاش  لوحظ 
تظاهرات يوم الجمعة بالشعارات، واستخدام ما حدث ملدينة حماة 1982 في حمالت التعبئة؛ (2) إضفاء 
الطابع املؤس�سي على الثورة وإنشاء املنتديات، واملشاركة في إنشاء هيئة موحدة لكسب الدعم الدولي؛ (3) 

املستوى العسكري من خالل تمويل ودعم الجماعات املسلحة داخل سورية.

ومن بين املوقعين حركات املعارضة التاريخية، مثل التجمع الوطني الديمقراطي واإلخوان املسلمين، وجماعات األقليات مثل األحزاب الكردية 
واألشورية، واملعارضين البارزين من حركة ربيع دمشق، مثل ميشيل كيلو ورياض سيف.

]22[  - تأسست جبهة الخالص الوطني في بروكسل في آذار/ مارس 2006، بهدف تقديم معارضة سورية موحدة ضد نظام بشار األسد. يقود 
الجبهة عبد الحليم خدام، نائب الرئيس املنشق الذي فّر من البالد عام 2006 بعد ضغوط متزايدة من النظام في أعقاب اغتيال رفيق الحريري، 
رئيس الوزراء اللبناني، وانسحاب سورية من لبنان عام 2005. وفي ذلك الوقت، كانت جبهة الخالص الوطني أكبر طرف معارض سوري في املنفى.

[23]  - Carnegie Middle East Center. (2012). Syria in crisis: The Damascus Declaration. Retrieved Feb. 17, 2019, from https://
carnegie-mec.org/diwan/48514?lang=en 

]24[  - حزب الرفاه في تركيا هو حزب إسالمي تأسس عام 1983، وحظرته املحكمة الدستورية عام 1998 بسبب انتهاك الفصل بين الدولة 
والدين، على النحو املنصوص عليه في الدستور. كان الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، عضًوا سابًقا في الحزب. وبعد أن ُمنع من ممارسة 
السياسة مدة، ترك هذه الجماعة اإلسالمية، وأسس حزب العدالة والتنمية. عبد هللا غول، الرئيس التركي السابق، كان نائب زعيم حزب الرفاه 

ه.
ّ
حتى تاريخ حل

[25]  - Lefèvre, R. (2013). The Muslim Brotherhood prepares for a comeback in Syria. Washington D.C: Carnegie Endowment 
for International Peace.

https://carnegie-mec.org/diwan/48514?lang=en
https://carnegie-mec.org/diwan/48514?lang=en
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تنشيط االنتفاضة أو تجديدها

االنتفاضة،  اندالع  عاٍم من  بعد  كان  املسلمون«  لـجماعة »اإلخوان  بيان رسمي  أول  أن  الرغم من  على 
صدر بياًنا رسمًيا في 

ُ
ُيعتقد أن الجماعة قد شجعت أعضاءها سًرا على املشاركة في التظاهرات، قبل أن ت

نهاية آذار/ مارس 2012 ]26[. تلخص »وثيقة وميثاق اإلخوان املسلمين في سورية« ]27[ رؤيتهم للدولة في 10 
نقاط؛ من بينها دولة مدنية حديثة، جمهورية ديمقراطية ذات نظام حكم برملاني، ودستور مدني، مساواة 
االنتخابات  في  املشاركة  في  الحق  املختلفة، ولجميعهم  األعراق واألديان  النظر عن  املواطنين بغض  جميع 
الوثيقة أي ذكر لدور األغلبية املسلمة  الوطنية. وتتجنب  املبنية على املصالحة  الجديدة  الدولة  وتشكيل 
أو املرجعية اإلسالمية. وعلى الرغم من أن هذا األمر قد ُيفّسر، من خالل طول الوثيقة نسبًيا، فإن الغياب 
املطلق لهذه الصياغة مثير للفضول، ألنه يعكس مناورة تكتيكية تتناسب مع املطالب الشعبية لالنتفاضة.

ال  سلفية،  »ال  شعار  قّدموا   ،2011 أبريل  نيسان/   29 الجمعة  يوم  في  املتظاهرين،  أن  بالذكر  وجدير 
إخوان، ثورتنا ثورة إنسان« ]28[، لرفض مزاعم النظام بأن الثورة هي مجرد انتقام لضحايا اإلخوان املسلمين 

أو تمرد إسالمي آخر ضد األقليات.

قدمت الجماعة دعوة لجميع السوريين للبدء في عقد اجتماعي جديد »ير�سي األساس لعالقة املواطنة 
بين جميع مكونات املجتمع السوري، للعمل مًعا من أجل دولة مدنية حديثة يحكمها التوافق ودستور مدني 
(دولة  ديمقراطية  دولة  في  والطوائف  األعراق  جميع  لتستوعب  سرديتهم  واتسعت  منتخبة«.  لجنة  تضعه 
ديمقراطية تخدم كل فئات الشعب السوري)، وركزت تركيًزا كبيًرا على القضايا السورية الداخلية، وأكدت 

أهمية القضايا اإلقليمية، مثل القضية الفلسطينية على سبيل املثال.

إضفاء الطابع املؤس�سي على أجسام الثورة/ مأسسة الثورة

لعبت الجماعة دوًرا مهًما في تنظيم املعارضة السورية، وتشكيل أول مظلة سياسية لها: املجلس الوطني 
مكون  على  تأسيسه،  منذ  السوري،  الوطني  املجلس  احتوى  وقد   .]29[  2011 أغسطس  آب/  في  السوري، 
إسالمي كبير يتكون من الجماعة وكتلة إسالمية أخرى من 74 عضًوا من أعضاء الجماعة السابقين، كرجال 

[26]  - Lund, A. (2013). Struggling to adapt: The Muslim Brotherhood in a New Syria. Washington D.C: Carnegie Endowment 
for International Peace.

[27]  - Syria Muslim Brotherhood (SMB) Official Page. (2012). A covenant and a pact from Syria Muslim Brotherhood. Re-
trieved March 12, 2019, from https://bit.ly/2QkOVMh 

[28]  - Ugarit News. (2011). Video on Homs, Talkalakh city demonstrations posted on 30 April 2011. Retrieved March 12, 
2019, from https://www.youtube.com/watch?v=WbaimhRMPZY 

]29[  - Hassan, H. (2013). How the Muslim Brotherhood Hijacked Syria’s Revolution. Foreign Policy. Retrieved Feb. 17, 2019, 
from https://foreignpolicy.com/2013/03/13/how-the-muslim-brotherhood-hijacked-syrias-revolution/ 

https://bit.ly/2QkOVMh
https://www.youtube.com/watch?v=WbaimhRMPZY
https://foreignpolicy.com/2013/03/13/how-the-muslim-brotherhood-hijacked-syrias-revolution/
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أعمال تابعين للجماعة. في البداية، كان أعضاء الجماعة 8 فقط، من أصل 42 من األعضاء املؤسسين في 
األمانة العامة للمجلس الوطني السوري و20 عضًوا في الجمعية العامة ]30[ -أقل من 10 في املئة من العدد 
اإلجمالي للمقاعد، وهي 310 مقاعد ]31[. بحلول عام 2012، قالت الجماعة إنها تشغل على األقل ربع مقاعد 

املجلس الوطني السوري البالغ عددهم 310 مقاعد ]32[.

على الرغم من التمثيل الرسمي املحدود، تمتعت الجماعة بتأثير عميق في عملية صنع القرار، حيث كانت 
تدير مكاتب الشؤون العسكرية واملساعدات اإلنسانية في املجلس الوطني. وكان لديها أشخاص أساسيون في 

الهيئة التنفيذية والجمعية العامة، إضافة إلى األحزاب التابعة أو املستقلة أو األعضاء في األحزاب األخرى.

للتخفيف من االنتقادات لقوة الجماعة، لجأت الجماعة إلى التصويت للقادة ذوي التكوينات العلمانية، 
ودعمت مفكرين موثوقين وشخصيات يسارية، مثل برهان غليون ]33[، وعبد الباسط سيدا ]34[، وجورج صبرا 
]35[ لقيادة املجلس الوطني السوري ]36[. ومن ناحية أخرى، أدى الضغط الدولي املتزايد، من أجل التمثيل 

إليه  السورية، وسيشار  الثورة واملعارضة  الوطني لقوى  إنشاء االئتالف  إلى  السورية،  املعارضة  في  الشامل 
فيما بعد باسم االئتالف السوري، حيث حصل على اعتراف من أكثر من 100 دولة، من ضمنها دول الخليج، 

وجامعة الدول العربية، ودول االتحاد األوروبي الرئيسة، وكذلك الواليات املتحدة األميركية ]37[.

]30[  - مقابلة مع طريف السيد عي�سى، وهو عضو في الجماعة وعضو في املجلس الوطني السوري، وردت لدى لوند (2013).

]31[  - زاد عدد األعضاء في املجلس الوطني الحًقا إلى 400 عضو.

[32]  - Carnegie Middle East Center. (2013a). The Syrian National Council. Retrieved Feb. 17, 2019, from http://carnegie-mec.
org/diwan/48334?lang=en 

باريس، وأستاذ علم  في  املعاصر  الشرق األوسط  في حمص، وهو مفكر سوري، ومدير مركز دراسات  برهان غليون عام 1945  - ولد    ]33[
في آب/ أغسطس  السوري،  الوطني  للمجلس  أول رئيس  ُعين غليون  نوفيل).  السوربون  الثالثة (جامعة  باريس  في جامعة  السيا�سي  االجتماع 

2011. وكانت االنتقادات الرئيسية ضده هي قربه من الجماعة وإحجامه عن دعم عمل املعارضة املسلحة. استقال في أيار/ مايو 2012.

في  الدكتوراه  على  وحاصل  سوري.  كردي  وسيا�سي  أكاديمي  وهو  الحسكة،  محافظة  عامودا،  في   1956 عام  سيدا  الباسط  عبد  ولد   -   ]34[
 لبرهان غليون في حزيران/ 

ً
الفلسفة من جامعة دمشق، ويعيش في السويد منذ 1994. وهو الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، خلفا

يونيو 2012 (الجزيرة، 2012).

]35[  - جورج صبرا، املولود عام 1947 ألسرة مسيحية في مدينة قطنا بمحافظة دمشق، يحمل إجازة في الجغرافية وعمل مدرًسا. وهو ناشط 
سيا�سي كمعارض يساري مؤيد للمعارضة العربية والعلمانية منذ السبعينيات، عندما انضم إلى الحزب الشيوعي السوري (املكتب السيا�سي) 
وانتخب الحًقا في لجنته املركزية في عام 1985. كان صبرا أحد مؤس�سي إعالن دمشق املعارض عام 2005، وفي العام نفسه، غير الحزب الشيوعي 

السوري (املكتب السيا�سي) اسمه إلى حزب الشعب الديمقراطي السوري (معهد كارنيجي، غير متاح).

[36]  - Lund, A. (2013). Struggling to adapt: The Muslim Brotherhood in a New Syria. Washington D.C: Carnegie Endowment 
for International Peace. 

[37]  - Carnegie Middle East Center. (2013b). National coalition for Syrian Revolution and opposition forces. Retrieved Feb. 
17, 2019, from https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50819 

http://carnegie-mec.org/diwan/48334?lang=en
http://carnegie-mec.org/diwan/48334?lang=en
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50819
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التطوير السيا�سي للتواصل مع املجتمع

في كانون الثاني/ يناير 2014، بحضور بعض السياسيين املسيحيين والعلويين واألكراد، أطلقت الجماعة 
حزًبا سياسًيا جديًدا: الحزب الوطني للعدالة والدستور (وعد). وعلى الرغم من تقديمه كحزب وطني مستقل 
برؤية إسالمية معتدلة، كان زعيم حزب (وعد) محمد حكمت وليد عضًوا في الجماعة، وأصبح مراقًبا عاًما 

لها منذ عام 2014 ]38[.

تراوح  الذين  الرجال  يهيمن  حيث  والنساء،  الشباب  دور  في  النظر  الجماعة  إعادة  هو  ذلك  من  األهم 
ل ذلك تحدًيا خطيًرا في اجتذاب عضوية 

ّ
أعمارهم بين 70-80 سنة على املناصب القيادية وصنع القرار، ويشك

الشباب على املستويين السيا�سي والعسكري ]39[. وعلى الرغم من أن دعاية الجماعة حول مشاركة النساء 
ال تزال متواضعة للغاية، فقد أسست مجموعة األخوات املسلمات في سورية في عام 2013 التي أخذت زمام 
املبادرة في إنشاء املنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، لتقديم مساعدات اإلغاثة لالجئين السوريين 
في تركيا. وبحسب ما ورد لعبت األخوات دوًرا قوًيا في لجان الشباب، وبلغت نسبة عضوياتهن 10 في املئة ]40[. 
وأرجعت إحدى العضوات تمثيل املرأة املنخفض إلى الوضع األمني   السائد. ومن املثير لالهتمام أن النساء 
يشغلن املزيد من املناصب التنفيذية في املؤسسات الخيرية املسؤولة عن تنفيذ األنشطة التي تستثمر حصة 
كبيرة من املوارد املالية للجماعة ]41[. ومع ذلك، ال تزال مشاركة النساء في الجماعة شركات أقل، من حيث 

الكم والنوع على حد سواء، ومن دون مشاركة مباشرة في العمل السيا�سي.

املشاركة العسكرية للجماعة

تغّيَر النهج السلمي وغير العنيف للجماعة عام 2011 بسرعة، باعتباره ضرورة سياقية فرضها تزايد قمع 
يوليو  تموز/   29 في  الحر.  السوري  للجيش  الدولي  املوارد والدعم  املساعدة، وتوفر  البيئة  الدولة، ووجود 
الثورة  دروع  هيئة  الثورة:  مجلس  دروع  إنشاء  املدنيين،  عن  الدفاع  أجل  من  الجماعة،  ]42] أعلنت   2011

 قوًيا 
ً

]38[  - محمد حكمت وليد هو أول مراقب عام من الالذقية، وهي منطقة ساحلية في سورية، تنحدر منها عائلة الرئيس. تعّد الالذقية معقال
للنظام، وهي ذات غالبية من العلويين. كان قادة الجماعة السابقون جميعهم من حمص وحماة وحلب، وهي مدن معروفة تقليدًيا ولها قاعدة 

شعبية كبيرة للنشاط السني ونشاط الجماعة.

[39]  - Lefèvre, R. (2015). The Syrian Brotherhood’s Islamic state challenge. Washington D.C: Carnegie Endowment for Inter-
national Peace. 

[40]  - SASA Post. (2015). How does Muslim Brotherhood Manages its Basis inside Syria? Retrieved Feb. 17, 2019, from 
https://www.sasapost.com/how-the-muslim-brotherhood-in-syria-manages-the-rules-of-the-organization-now/ 

[41]  -Ibid, Lefèvre, R. (2013).

[42]  - Landis, J. (2011). Free Syrian Army founded by seven officers to fight the Syrian Army. Syria Comment. Retrieved Feb. 
17, 2019, from https://www.joshualandis.com/blog/free-syrian-army-established-to-fight-the-syrian-army/ 

https://www.sasapost.com/how-the-muslim-brotherhood-in-syria-manages-the-rules-of-the-organization-now/
https://www.joshualandis.com/blog/free-syrian-army-established-to-fight-the-syrian-army/
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]43[: من أجل توحيد الكتائب واأللوية ذات التفكير املعتدل،  (سنطلق عليها »الدروع«، من اآلن فصاعًدا) 
هيئة  وهي  (الدروع)،  إنشاء  النتيجة  وكانت  إسطنبول،  في  الجتماع  دعوناها  أيًضا،  الجماعة  عقيدة  وهذه 
نعلم   [...] للجماعة  رسمية  ذراًعا  ليست  ولكنها  أليديولوجيتنا،  مماثلة  إسالمية  أيديولوجية  ذات  مستقلة 
جميًعا أن املقاتلين على األرض يختلفون كثيًرا بسبب الدعم، وسوف يلتحقون بأي شخص يقّدم لهم األموال 

واألسلحة ]44[.

ال يقتصر تقاسم الدروع مع الجماعة على األيديولوجية املشتركة والتفكير اإلسالمي املعتدلين، بل يشمل 
 من القرآن، في وسط الجزء العلوي بين سيفين متقاطعين، في إشارة 

ً
هويتها املرئية مع حمامة السالم، بدال

إلى التظاهرات السلمية (انظر الشكل 1) ]45[.

    ( أ( شعار الدروع الثورية                                                     )ب( شعار اإلخوان املسلمون في سورية

الشكل )1(: شعار اإلخوان املسلمون في سورية مقابل شعار هيئة دروع الثورة

طلقت رسمًيا من إسطنبول في كانون األول/ ديسمبر 2012، في حفل حضره 
ُ
]43[  - تأسست لجان الدروع الثورية في أيلول/ سبتمبر 2012 وأ

زعيم الجماعة وقائد الجيش السوري الحر. ويقال إن املهمة الرئيسة هي حماية الحركة الشعبية السلمية من الهجمات العنيفة التي يشنها 
النظام (دروع الثورة، 2012)

[44]  - Okaz. (2013a). Exposing Iran 10 times failure, the Controller General of SMB: Hesitation of the West accelerate “ex-
tremism” and Syria will not be an Iraq or a platform for revenge. Retrieved Feb. 17, 2019, from https://www.okaz.com.sa/
article/535393/ 

]45[  - حساب تويتر الرسمي للدروع:
 https//:twitter.com/revoshields?lang=en. 

https://www.okaz.com.sa/article/535393/
https://www.okaz.com.sa/article/535393/
https://twitter.com/revoshields?lang=en
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عارض مصطفى الشيخ، مؤسس ورئيس املجلس العسكري األعلى للجيش السوري الحر في عام 2012، 
ا في التزامهم بدولة مدنية، لكونهم »دعموا ومّولوا وحدات حماية املدنيين [في 

ً
نمط عمل الجماعة، مشكك

 من دعم الجيش السوري الحر. واعتبر الشيخ أن »مثل هذا النشاط من 
ً

إشارة إلى الدروع الثورية]«، بدال
جانب اإلخوان املسلمون (...) هو عامل تقسيم يعوق توطيد القوات املسلحة للمعارضة السورية« ]46[. وكان 
 إلضعاف هيكل جيش 

ً
 من دعم الجيش السوري الحر، محاولة

ً
دعم الجماعة للجماعات اإلسالمية، بدال

صعود  في  سبًبا  وكان  السورية،  لالنتفاضة  العلمانية  الطبيعة  إلى  سلبية  نظرة  والنتشار  موحد،  معارضة 
الجهاديين ]47[.

على الرغم من أن الجماعة تميز نفسها عن الجماعات السلفية املتطرفة وتندد باإلرهاب، مشددة على 
الجهاد كآلية إجبارية للدفاع عن النفس، أصبحت القوات املسلحة تدريجًيا أكثر تسييًسا، بسبب التدخل 
اإلقليمي الذي أدى إلى انفصال »فيلق الشام« عن الجماعة بقصد االستمرار في الحصول على الدعم املالي 
من اململكة العربية السعودية ]48[، حيث قامت السعودية بإدراج الجماعة على قائمة العقوبات، وأصدرت 

تشريًعا ضد األفراد املنتسبين إليها، يعاقبهم بالسجن ملدة تصل إلى 20 عاًما ]49[.

ما هو خاص حول االشتراك العسكري للجماعة، على الرغم من صغر حجمه مقارنة بالجبهات والتحالفات 
من  مختلفة  فصائل  ووسط  القتال  ساحات  في  واإلستراتيجي  التكتيكي  املوقع   ،

ً
أوال هو  األخرى،  الرئيسة 

امليليشيات املسلحة؛ وثانًيا، سردية املظلومية الجماعية التي تربط املعارك الحالية بتاريخ سورية وال سيما 
بالتمرد اإلسالمي ضد نظام البعث.

ثمة مثال على الدور املزدوج املحتمل للجماعة هو طريف السيد عي�سى، فهو عضو في الجماعة وقائد 
وامليليشيات  الجماعة  بين  املتداخلة  العالقة  يعكس  وهذا  لـلجماعة،  التابع  الشام«  »فيلق  في  ميداني 
اإلسالمية. عي�سى، ينحدر من محافظة إدلب، وكان سابًقا عضًوا في املجلس الوطني السوري، وانضم إلى 
األنشطة املسلحة مع التعبئة الستعادة إدلب من سيطرة الحكومة ]50[. وقد أسهمت هذه التجربة املزدوجة 
ا من الناحية السياسية، ومنحوا اآلن الفرصة للقتال ضد 

ً
ملقاتلي الجماعة الذين كانوا في األصل أكثر نشاط

النظام داخل جماعات املعارضة املسلحة، في لعب دور فعال ومفيد في التوسط والوساطة في املفاوضات 

[46]  - Okaz. (2013b). Confirming a foreign party in Al-Asaad’s assassination attempt…the spokesperson for SFA: We refuse 
foreign hegemony…and the liberation of Damascus Airport is soon. Retrieved Feb. 17, 2019, from https://bit.ly/2GMYZJK 

[47]  - Newsyrian.net. (n.d). Mulhem al-Dorubi in a tough discussion about Muslims Brotherhood in Syria. Retrieved Feb. 17, 
2019, from https://bit.ly/2DO8Ooe 

[48]  - Lefèvre, R., & El Yassir, A. (2014). The Sham Legion: Syria’s Moderate Islamists. Washington D.C: Carnegie Middle East 
Center. 

[49]  - BBC. (2014). Saudi Arabia declares Muslim Brotherhood “terrorist group”. Retrieved Feb. 17, 2019, from https://www.
bbc.co.uk/news/world-middle-east-26487092 

[50]  - Lund, A. (2015). Going home: An interview with Tarif al-Sayyed Issa. Retrieved Feb. 17, 2019, from http://carnegie-mec.
org/diwan/61724 

https://bit.ly/2GMYZJK
https://bit.ly/2DO8Ooe
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26487092
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26487092
http://carnegie-mec.org/diwan/61724
http://carnegie-mec.org/diwan/61724
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بين مجموعات املعارضة األخرى. على سبيل املثال، كان »فيلق الشام« قادًرا على لعب دور فعاٍل في التوسط 
 ]51[ في إدلب، في شباط/ فبراير 2018، بين هيئة تحرير الشام (هتش)  النار  النزاع األخير ووقف إطالق  في 

وجبهة تحرير سورية ]52[.

في آب/ أغسطس 2016، نفذ جيش الفتح ]53[ (وضمنه فيلق الشام ]54[) هجوًما عسكرًيا كبيًرا الستعادة 
الكليات العسكرية في حلب، وسميت العملية باسم »إبراهيم اليوسف«، العضو في الطليعة املقاتلة الذي 
انتقاًما   ،]55[ العلويين  من  العسكريين  الطالب  عشرات  فيه  أعدم  الثمانينيات،  في  مماثل  هجوم  في  شارك 
من نظام البعث ]56[. الجدير بالذكر أن الجماعة قد تنصلت من املسؤولية عن الهجوم على كلية املدفعية 
في الثمانينيات، وأوضحت أن إبراهيم اليوسف لم يكن عضًوا فيها. ومع ذلك، كان الوضع مختلًفا في عام 
دعمت  الحالة  هذه  وفي  النظام،  ضد  املسلحين  ألنشطة  األرض  على  دعمها  الجماعة  أعلنت  حيث   2016
القتال البري لكسر حصار القوات املسلحة الحكومية لشرق حلب، في تشرين األول/ أكتوبر 2016 ]57[. وقد 
واملدني،  السيا�سي  املستويين  على  االنتصار  هذا  استثمار  »يجب  باإلنجاز:  يحتفل  بياًنا  الجماعة  أصدرت 
املجتمع  املحررة لخدمة  املناطق  املدني إلدارة  املستوى  العسكري، وكذلك على  السيا�سي  التكامل  لضمان 
وجهود  اإلنسانية  الجهود  يدعموا  أن  واملسلمين  العرب  وإخوتنا  الدولي  املجتمع  ونناشد  للثورة.  املضيف 

اإلغاثة في حلب، وأخيًرا نعمل مًعا إلنقاذ وحدة أرض سورية وشعبها ]58[.

]51[  - هيئة تحرير الشام (هتش) هي جماعة جهادية سلفية نشطة نشأت في كانون الثاني/ يناير 2017، كاندماج بين جبهة فتح الشام (جبهة 
النصرة سابًقا)، وجبهة أنصار الدين وجيش السنة ولواء الحق وحركة نور الدين الزنكي. بعد اإلعالن، انضمت مجموعات وأفراد إضافيين حتى 
تهمت هيئة تحرير الشام بالعمل كفرع سوري للقاعدة، ألن العديد من كبار الشخصيات 

ُ
وصل العدد الكلي إلى أكثر من 31 ألف مقاتل. وقد ا

في الجماعة لديهم وجهات نظر متطرفة مماثلة، بينما نفت هيئة تحرير الشام رسمًيا أن تكون جزًءا من تنظيم القاعدة. ومع ذلك، فقد انشق 
العديد من الجماعات واألفراد عن أحرار الشام، ممن هم من عناصرهم األكثر محافظة وسلفية، وانضموا إلى هيئة تحرير الشام. في اآلونة 
األخيرة، انفصلت جبهة أنصار الدين وحركة نور الدين الزنكي عن هيئة تحرير الشام، بزعم أن الهيئة تؤكد هدف جبهة النصرة بتحويل سورية 

إلى إمارة إسالمية يديرها تنظيم القاعدة.

[52]  - Enab Baladi. (2018). “Al-Sham Abraigade” stands neutral in “Aleppo Fight”. Retrieved Feb. 17, 2019, from
 https://www.enabbaladi.net/archives/209719 

لتركيا وبعض مناطق  املتاخمة  إدلب  في محافظة  النشطة  امليليشيات اإلسالمية  في عام 2015 كتحالف من  الفتح، تم تشكيله  - جيش    ]53[
محافظتي الالذقية وحماة. التحالف مدعوم من قطر واململكة العربية السعودية وتركيا، ويمثل مصلحتهم املشتركة في سورية (سينغوبتا، 2015).

 أصغر تشكل في عام 2014. كان معظمهم سابًقا جزًءا من الدروع الثورية التابعة لإلخوان 
ً

]54[  - فيلق الشام، هو تحالف يتكون من 19 فصيال
املسلمين (سورية 360، 2014). في عام 2015، انضم فيلق الشام إلى جيش الفتح في تحالف جديد.

[55]  -Halab Today TV. (2016). Yasser Abdel-Rahim, the chief of Aleppo operation room: Ibrahim al-Youself Invasion Battle. 
Retrieved Feb. 17, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=-SIhsBljjsA 

]56[  - ال يعد الجناح اليمين املتطرف من السنة العلويين مسلمين، وأصر اإلخوان املسلمون السوريون على أن ينص الدستور السوري على أن 
دين رئيس الدولة السورية يجب أن يكون مسلًما. وبهذا املعنى، عّد البعض أن البالد التي يحكمها غير املسلم سبٌب للجهاد.

]57[  - استمرت املعركة من أجل السيطرة على حلب أربعة أعوام من 2012 حتى 2016، حيث تم تقسيم املدينة إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة 
املدينة أخيًرا تحت سيطرة  الجانبين هو توفير الطرق. سقطت  الرئيس لكال  التحدي  غرب حلب وأخرى تحت سيطرة املعارضة شرق حلب. كان 
النظام، في كانون األول/ ديسمبر 2016، بعد هجومات عسكرية متتالية من قبل الجيش الحكومي بدعم من القوات الجوية الروسية (مروة، 2016).

]58[  - النص الكامل للبيان متوفر على مركز الشرق العربي للدراسات اإلستراتيجية والحضارية، لندن، نشر في 8 آب/ أغسطس 2016،

https://www.enabbaladi.net/archives/209719
https://www.youtube.com/watch?v=-SIhsBljjsA
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الخاتمة

 لجماعة »اإلخوان املسلمون« في سورية، 
ً
أتاحت االنتفاضة السورية وما تالها من صراع مسلح فرصة

لتحولها وإعادة هيكلتها وتشكيلها مع تطور املشهد السيا�سي السوري. ويبدو أن الجماعة تمر بتحول من 
خالل  من  ذلك  كان  سواء  مختلفة،  بأشكال  األمامي  املقعد  يشغل  حزب  إلى  املنفى،  في   

ً
معزوال حزًبا  كونها 

الحكومة الثورية املؤقتة وطاولة املفاوضات، وامليليشيات التي تقاتل على األرض، أو التمثيل السيا�سي على 
مستوى املجتمع.

ساعدت سردية الجماعة التي تجمع بين هويتها الدينية ممثلة بمظالم حماة واالندماج الوطني ملختلف 
الجماعات الطائفية والعرقية، وكذلك تحول قيادة الجماعة الداخلي والخارجي، وإنشاء الحزب أو الجمعيات 
الخيرية املوالية، ساعدت في توسيع قاعدتها الشعبية، وأثبتت قدرتها على مباشرة عملية تعلم واستيعاب 
الديناميكيات السائلة، التي انعكست غالًبا على الخطاب السيا�سي للجماعة. كما تمكنت، على الرغم من 

الخالف العام وعدم الثقة، من الحصول على اعتراف القوى السياسية املعارضة األخرى بها.

مع أن جهود الجماعة إلضفاء الطابع املؤس�سي على املعارضة في املنفى، وتعبئة طيف أوسع من املجتمع 
الفقيرة واملتوسطة، كانت عملية مهمة، فإن نقص الخبرة وتواضع املوارد  الطبقات  السوري يشتمل على 
في موضع حرج. تبنت الجماعة تكتيكات معينة للمشاركة على أساس السياق  وضعا مشاركتها العسكرية 
إلى  السياسة  من  يتوسع،  الجماعة  قبل  من  والتهديدات  الفرصة  تحليل  استعمال  جعل  الذي  املتطور 
املشاركة العسكرية واملدنية، ليوفر للحركة مساحة عمليات أكبر. على هذا النحو، تمتلك الجماعة بالتأكيد 
اإلرادة والقاعدة املجتمعية الالزمة، لتكون جزًءا من اإلدارة الجديدة للدولة السورية، ومع ذلك، لم ُيحدد 

-حتى اآلن- دور هذا الجزء وحجمه.

https//:bit.ly2/SGw00j, last accessed on 18 February 2019.

https://bit.ly/2SGw00j
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