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مقدمة: 
 

يتوه أغلبية السوريين اليوم في تقييم ما يجري في سوريا، وما يجري لهم، بينما يعيش جزء كبير منهم حالة من
الشتات والقهر لم يشهد العالم مثيالً لها منذ الحرب العالمية الثانية؛ فمنهم من يحاول العيش والتأقلم في بلدان

اللجوء في أوروبا، وآخرون يعانون في مخيمات اللجوء في البلدان المحيطة بسوريا.
 

يضاف إلى ذلك أن الحراك الشعبي العظيم – الثورة الشعبيةـ الذي شهدته البالد في عام 2011 َخَفت وبدأ بالتالشي،
منذ عام 2013. واليوم، هنالك نحو مليون قتيل ومخطوف ومعتقل وأكثر من الضعف من الجرحى والمعاقين. كما
تّم سحق هيئات الثورة من التنسيقيات إلى المجالس المحلية. ومع نمو أطراف متطّرفة في ساحة الصراع المسلح،

مدعومة من قوى إقليمية، أجهز على المقاومة الشعبية التي ُعرفت باسم "الجيش الحّر".
 

لم تعد خريطة تقاسم النفوذ في سوريا كما كانت عليه قبل عامين، فالصورة أصبحت أكثر وضوحًا، وال يعني ذلك
أبدًا أّنها صارت أكثر إيجابية؛ فقد زادت مناطق سيطرة النظام وخصوصًا مع استعادته السيطرة على حلب ومن
بعدها الغوطة وأخيرا على درعا. بحيث أصبح الوضع الراهن لمناطق السيطرة يتقاسمها النظام وحلفاؤه وهي األكبر،
إضافة إلى مناطق يحتلها أو يسيطر عليها الجيش التركي في شمال غرب سوريا، ومناطق تسيطر عليها قوات
سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة، وجيب صغير في
التنف شرق سوريا تحول إلى قاعدة عسكرية للقوات األمريكية، من دون أن ننسى جيوب متناثرة وهامشية لتنظيم

داعش الفاشي.
 

هذا التحّول في تقاسم مناطق النفوذ، هو تعبير مباشر يعكس صورة حال التدّخل العسكري لقوى دولية وإقليمية
في سوريا، ومؤّشر على وضع ميزان القوى فيما بينها، وفي تنيظم عالقات تنافسها وتفاهماتها في آن واحد من
خالل اّتفاقات متعّددة ومتغّيرة أبرزها األستانا التي تجمع روسيا وتركيا وإيران باعتبارها "دوالً ضامنة" ... ما يسمح
لها، إلى حّد ما، ترتيب تنافسها فيما بينها، وتنظيم تدّخالتها ومصالحها في بالدنا، ويبدو التدّخل الروسي، وإلى حّد
أقّل اإليراني، أن له اليد األكبر واألقوى في السيطرة، في حين تقوم الواليات المتحدة، بتدّخل أقّل كلفة يثبت
حضورها كالعب هاّم في تقرير مصير البالد، إضافة إلى روسيا وإيران وتركيا. وبهذا يكون السوريون قد خرجوا من

المشهد العاّم الذي يتقّرر فيه مصيرهم ومصير بالدهم.
 

ما يعني باختصار، أن الثورة السورية العظيمة قد ُهزمت في بحر من دماء الجماهير السورية، وخراب ودمار
فظيعين لبلدات وأحياء ومدن، هذه الحقيقة المؤلمة يرفض البعض اإلقرار بها، ويراهن على أنها ما تزال في "
قلوب" السوريين، وفي بعض النشاط المدني لعدد منهم، القابعين في بالد "الشتات". والحال، فإن الثورة بصفتها
اندفاع الجماهير الواسعة إلى ساحة الفعل في القضايا التي تتعّلق بمصيرها لم تعد قائمة اآلن، وُهزمت نتيجة
عوامل – ذاتية وموضوعية- عّدة من بينها وحشية النظام، وتكالب أطراف عّدة مدعومة من أطراف دولية وإقليمية،
تلك الحليفة للنظام، وأيضًا تلك التي اّدعت عداءها له و"صداقتها" للشعب السوري، وإال فأين هو الحراك الشعبي

وكيف تتجّلى ديمومته؟
 

إذَا، هنالك انتصار عنيف للثورة المضاّدة المتعّددة األطراف وسحق للثورة الشعبية بما يحمله ذلك من رّدة رجعية
كبيرة. قول ذلك ال يعني االستسالم لهذا الواقع المرير، بل يعني فهمه لوضع سياسات مالئمة تسمح بمتابعة النضال
من أجل تحقيق أهداف الثورة الشعبية في التحّرر من االستبداد والمساواة والعدالة االجتماعية، والتحّرر الوطني

من كّل االحتالالت والوصاية على شعبنا وبالدنا.
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 النظام:

 
رغم الهزيمة الدموية للثورة، لكن تأثيراتها عظيمة جدًا. فمن جهة، ثمة ماليين السوريين، إن لم يكن كلهم، أصبحوا
معنيين بقضايا كبرى لم تكن تعنيهم كلهم سابقًا، إلى أين؟ وما الحّل؟ وكيف؟ وما تزال تترّدد في العقول كلمات
الحّرية والكرامة والمساواة. ومن جهة أخرى، حصلت في البالد تحّوالت اقتصادية واجتماعية هائلة، هنالك مناطق
عمالية وشعبية في أطراف المدن الكبرى (دمشق وحمص وحلب...) قام النظام، عمدًا، بسحقها وتدميرها وتهجير
أهاليها لتتحّول إلى مناطق الستثمارات عقارية للبرجوازية المرتبطة عضويًا بالنظام الحاكم. وهذا في الوقت نفسه
يؤّدي إلى تمركز تواجد الجماهير الشعبية في مناطق عّدة في البالد، بخالف ما كانت عليه الحال سابقًا، حيث كانت
سياسات النظام، منذ عقود، تقوم على تفتيت وشرذمة تواجد المناطق العمالية والشعبية على امتداد سوريا، ومنع

تمركزها كمصانع ومشاغل وأيضًا كمناطق سكنية.
 

 ومن بين تأثيرات الثورة أنها عّرت النظام تمامًا، فهو تصّرف كعصابات قاتلة بحّق السوريين وبعنف مرعب. ُتعّري
النظام إلى ما هو عليه حقيقة: عسكر وأجهزة أمن وميليشيات هدفها الوحيد تأبيد حكم طغمة ضيقة من النخب
الفاسدة على حساب حياة ومستقبل الشعب السوري. ورغم اّدعاءات النظام باالنتصار النهائي، لكن ما هو أكيد أنه
أصبح أكثر هشاشة وضعفًا عّما كان عليه، واليوم هو نفسه أصبح أسير حلفائه الذين وّفروا له القدرة العسكرية على
سحق الثورة، ونقصد إيران واألهم روسيا، لم يعد النظام يملك تمامًا استقاللّيته التي كان يّدعيها. فهذه الدول
ستخضعه لما ستراه يحفظ مصالحها في سوريا والمنطقة والعالم. فقد أصبح وجوده وبقاؤه ومصيره، إلى حد كبير،
ورقة في أيدي هذه الدول اإلقليمية والدولية التي، ويجب علينا التذكير، ال يهّمها وال يعنيها بشيء مصالح الشعب

السوري وطموحاته بالحّرية والكرامة.
 

وفي الوقت نفسه، فإننا نالحظ ظاهرة عودة النظام، بأجهزته القمعية المتعّددة، إلى عاداته العنفية السابقة على
الثورة، في قمع وقهر الناس في مناطق استطاع النظام تحييدها أو الظفر بتأييد له فيها عبر تخويفها بفّزاعة
اإلسالمّيين "قاطعي الرؤوس"!، ما يفاقم من كره الناس فيها له. حيث إنه بالكاد حينما تهدأ المعارك يعود إلى سابق
عهده بقمع وتجويع واضطهاد "حاضنته الشعبية" نفسها. لكن ما إن تهدأ المعارك حتى يندفع الناس في هذه المناطق
ِه أبناءها في مطحنة دفعها إليها بهدف إلى التعبير بأشكال شّتى عن تزايد حنقها على النظام، ونقمتها عليه لَِزجِّ
تأبيد حكمه، واحتجاجًا على قمعه لها واستمرار إفقاره لها، واستشراس وفجور ميليشياته وأتباعه بحّق عموم
الناس. هناك شحنة كبيرة من الُكره والنقمة على النظام في مناطق كان يعتبرها نظام الطغمة موالية له ومدافعة

عنه، سترتّد عليه عاجالً أو آجالً.
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تنظيم الدولة اإلسالمية
 

 البدايات
 

منذ عام 2015، تحول العالم، وفق وسائل األعالم الكبرى العالمية، وبحسب تصريحات قادة الدول االمبريالية
الكبرى، بل وحتى الدول االقليمية، وكأنه يتعرض لخطر غير مسبوق وداهم ال يمس فقط أمن دول المنطقة العربية،
بل يتجاوزها الى تهديد «السلم العالمي». انه «سرطان» وخطر على «األمن القومي» للدول االمبريالية الشرقية،
والغربية، وعلى رأسها الواليات المتحدة، لدرجة أن مجلس األمن أصدر قرارا في 15 آب/أغسطس 2014 برقم 2170
وتحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة بحق تنظيم الدولة االسالمية- وجبهة النصرة ألهل الشام، اللذين
وصفهما القرار باالرهابيين، وقرر عقوبات تمس كل شكل من أشكال تقديم الدعم أو العون لهما.ويأتي هذا التهويل

بخطر تنظيم «الدولة االسالمية»، بعد اعالنها قيام دولة الخالفة االسالمية في 3 تموز/يوليو من عام 2014.
 

العراق بلد محطم
 

كان العراق يعاني نظام حكم دكتاتوريًا ودمويًا، تحت ظل حكم البعث، منذ العام 1968، بقيادة أحمد حسن البكر
ومن ثم صدام حسين، هذا النظام الذي ساد في بلد غني بثرواته الطبيعية وخاصة النفط، سحق الحركة العمالية
والشيوعية، التي كانت واحدة من األكثر جماهيرية ونشاطًا، في عموم بلدان المنطقة. كما فعل كل ما في وسعه
لسحق حركة التحرر القومية الكوردية، بكل الوسائل الوحشية، ومنها استخدام السالح الكيماوي ضد المدنيين، في

حلبجة.
 

ولقد تميز حزب البعث الحاكم سابقًا، في العراق، على رغم تشابهه بالوحشية، مع شقيقه ومنافسه البعث الحاكم في
سوريا، في ظل األسد االب، ومن ثم وريثه االبن، بأن بعث العراق كان أكثر شوفينية من الثاني، فهو حزب يستند
في تبرير «شرعيته» إلى فكرة القومية العربية الشوفينية. فهو لم يتردد باتهام غالبية «الشيعة» والكورد، التي كانت
تشكل الجسم االساسي للجماهير المفقرة والشعبية، والحاضنة االساسية للحركة العمالية والشيوعية، بأنهم
«ايرانيون»، في اصولهم او صفويون، كما هو شائع في الخطاب الشوفيني القميء، بالنسبة لألوائل، وعمالء

السرائيل، بالنسبة لالخيرين.
 

ثالثة عقود من الحروب والدمار والخراب
 

العراق، كبلد، يعيش فعالً حالة حرب، منذ العام 1980. اي اكثر من ثالثة عقود من الزمن، مع ما لذلك من آثار كارثية
على المجتمع العراقي على كل الصعد. فقد خاض نظام صدام حسين البرجوازي الدكتاتوري حربه االولى، او ما
يسمى بحرب الخليج االولى، عام 19٨0 ضد ايران، حربًا دامت ثمانية اعوام، وسببت دمارًا هائالً في العراق. اذ

يتراوح تقدير الخسائر في البنى التحتية للعراق نتيجة هذه الحرب ما بين 200 الى 350 مليار دوالر.
 

وبعد نحو عامين من انتهاء حرب نظام البعث في العراق ضد ايران، قام النظام البعثي في بداية آب/أغسطس 1990
بغزو الكويت، بنتيجة خالف على حقول النفط وتغير سياسات السعودية ودول الخليج تجاهه، من التحالف معه
الى السعي لتحجيمه. واستخدمت االمبريالية االميركية هذا الغزو كذريعة لها، إلعادة تأكيد هيمنتها، ليس فقط في

المنطقة، بل على الصعيد العالمي، 
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في التأسيس
 

أصبح معروفًا ومكررا في العديد من الكتابات أن التشكيل األولي لما بات يعرف بداعش هو «جماعة التوحيد
والجهاد»، التي أسسها األردني أبومصعب الزرقاوي (احمد فاضل الخاليلة)، عام 2004، بعد الغزو االميركي للعراق،
وتوافد مجموعة كبيرة من الجهاديين اليه لمقاومة ذلك الغزو، ليصبح اسم الجماعة، بعد مبايعته بن الدن «قاعدة
الجهاد في بالد الرافدين». ولكن بعد مقتل الزرقاوي في ٧ حزيران/يونيو 2006، ُأعلن في 15 ت1/اكتوبر من نفس
العام عن تشكيل «دولة العراق االسالمية» باندماج عدد من التنظيمات الجهادية، وال سيما مجلس شورى المجاهدين
في العراق، وتنظيم القاعدة. وفي 19 نيسان/ابريل 2010، خلف كلٌّ من ابي عمر البغدادي وابي حمزة المهاجر
الزرقاوي في قيادة المنظمة، ليتم بعد ذلك انتخاب ابي بكر البغدادي (ابراهيم عواد البدري السامرائي) زعيمًا لها،

ويعين نفسه خليفة، الحقًا.
 

وقد عرفت «دولة العراق االسالمية» بأنها من اقوى التنظيمات على الساحة العراقية، وخاصة انها بدأت بجذب
العشرات من ضباط نظام صدام حسين، البعثيين، وال سيما بعد ان تالشت قوى عسكرية اخرى كان يعمل فيها هؤالء
الضباط، مثل كتائب ثورة العشرين والجيش االسالمي وجيش محمد وجيش الطريقة النقشبندية. واالخير من
أصول بعثية اعتنق اطروحات اسالمية لتسويق نفسه في وسط اجتماعي سني، عندما لم يعد يجد تعبيرًا سياسيا
له في النظام السياسي الذي اقامه االحتالل االميركي. هذا فضالً عن مجموعات مسلحة أخرى معارضة لالحتالل
االميركي وللنظام السياسي الذي شكله االحتالل القائم على المحاصصة الطائفية. وهي مجموعات كانت باغلبها
تحمل طابعًا دينيًا او طائفيًا متزايدًا سمح ببروزه، من جهة، الخراب االجتماعي واالقتصادي للبالد، ومن جهة أخرى،
التمييز الطائفي والسياسي الذي تعرض له «السنة» من النظام الطائفي الذي اقامه االحتالل، وما ادى اليه ذلك من
مشاعر الغبن المتزايدة في اوساطهم. وكان احد هؤالء الضباط البعثيين، الذين لعبوا دورا هاما في تحسين الوضع
التنظيمي واالداء العسكري واالستخباراتي لدولة العراق االسالمية، هو العقيد الركن حجي بكر (واسمه الحقيقي
سمير الخليفاوي)، اضافة الى اسماء كثيرة لم يرشح للعلن سوى القليل منها، مثل العميد ابومهند السويداوي والعقيد
ابو مسلم التركماني وعبد الرحيم التركماني وعلي أسود الجبوري والمقدم ابو عمر النعيمي والمقدم ابو احمد
العلواني والمقدم ابو عبد الرحمن البيالوي والمقدم ابو عقيل موصل وابو علي االنباري. وهؤالء الضباط من قادة

التنظيم، إضافة الى كثيرين غيرهم (1).
 

هذا االندماج وباالخص ما بين الضباط البعثيين - وهم تربية نظام استبدادي وعقائدي يقوم على فكر قومي
شوفيني- وتياٍر تكفيري يستند لنهج السلفية الجهادية المعروف لتنظيم القاعدة، في ظروف العراق المذكورة، هو ما
يعطي لتنظيم «دولة العراق االسالمية»، الذي اصبح اسمه الحقًا الدولة االسالمية في العراق والشام (داعش)،
خصوصية تميزه عن بقية التنظيمات الجهادية التقليدية. فالقتال بالنسبة له هو لبناء دولة (الخالفة)، بصيغتها االكثر
رجعية وشراسة، اآلن وهنا في االرض، وفق استراتيجية عسكرية وسياسية واقتصادية واعالمية واضحة، على

انقاض كل ما هو ديمقراطي وتقدمي في المجتمع..
 

وفي كل الحاالت، فقيادة تنظيم داعش االساسية هي في غالبيتها العظمى عراقية، حيث يقال إن العشرين
القياديين األهم في هذا التنظيم، جميعهم عراقيون، باستثناء سوري واحد.
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تشكيل داعش
 

أدرك النظام السوري خطورة استمرار المظاهرات الجماهيرية السلمية، فعمد منذ البداية الى توصيفها باالرهابية
والتكفيرية، وإلى تهييج المشاعر الطائفية، عبر بث اجهزة امنه المتواصل، وخاصة في العام األول للثورة، أفالم فيديو
على شبكات التواصل االجتماعي، باعتبارها تلك التي يتابعها الكثير من الناشطين مع الثورة، تعرض مشاهد تعذيب
وقتل قوات النظام للمتظاهرين بكل وحشية وعلى خلفية طائفية حرصت هذه االفالم على التركيز عليها، بكل خبث
ودهاء. كما قام النظام، في النصف الثاني من عام 2011 ومطلع عام 201٢ بإطالق سراح المئات من الجهاديين القابعين

في سجونه، والذين اعتقلهم بعد عودتهم من العراق.
 

وكانت مجموعة جبهة النصرة االساسية تنشط في العراق من ضمن مقاتلي «دولة العراق االسالمية»، وارسلتهم هذه
االخيرة في النصف الثاني من عام 2011 الى سوريا، لتشكيل فصيل للقاعدة فيها. وهذا ما فعلته بنجاح جبهة النصرة،
التي بدأ اسمها بالبروز في بداية عام 201٢، وحازت شيئًا من الشهرة والنفوذ بسبب شجاعة مقاتليها، وانضباطهم حينئذ،
كما انها لم تطرح في بداياتها مشروعا لبناء دولة اسالمية، على االقل علنا، اضافة الى تسليحها الجيد الذي كان يفوق

تسلح كتائب الجيش الحر، وهذا ما دفع ببعض الشباب السوري الى االلتحاق بها.
 

وبدأ منذ نيسان/أبريل 2013 َتفاُرق بين شقي التنظيم الواحد التابع للقاعدة في سوريا، واحد رفض االلتحاق بداعش
واآلخر التحق بها، وان كان كالهما ينهالن من نفس االيديولوجية الدينية الرجعية واالرهابية. اال ان تنازع

االستراتيجيات والمصالح بينهما تفاقم ليصل الى حد الصراع المسلح.
 

وفي السجال، الذي دار بين الطرفين، من المفيد مالحظة تأثير هذا التزاوج، المذكور اعاله، بين بعض القوميين البعثيين
وتيار السلفية الجهادية داخل داعش، فقد رد ابو محمد العدناني، في 20 حزيران/يونيو 2013، على دعوة ايمن
الظواهري لحل داعش، وان تستعيد كل منظمة اسمها، وحدود عملها، اي دولة العراق االسالمية في العراق، وجبهة
النصرة في سوريا، قائالً: «اذا التزمنا بقرار حل الدولة… (فان) وجود والية مكانية تكريس لحدود سايكس بيكو».
وبالفعل فأحد االعمال الرمزية، التي يعتمد عليها كثيرًا تنظيم داعش في كل اعماله، هو جرف جزء من الحدود التي

تفصل بين العراق وسوريا، وتصويره ونشر صورته على نطاق واسع، في بداية شهر حزيران/يونيو 2014.
 

بل إن هذه النفحة «القومية» واالسالمية المتشددة لدى داعش تتجاوز حدود العراق وسوريا، لتعيد انعاش ذاكرة
االمبراطورية االسالمية، واستحضار ماٍض غابر. فأبو بكر البغدادي نفسه يؤكد في كلمة له بتاريخ 30 تموز/يوليو 2013:
«نجدد العهد لألمة، أال يطيب لنا عيش حتى نحرر أسرى المسلمين في كل مكان، وحتى نعيد القدس، ونرجع األندلس،
ونفتح روما»، في خطاب يداعب المشاعر القومية والدينية، ويبدو مناهضًا للدولة الصهيونية، وايضًا للغرب، وان كان

من وجهة نظر شديدة الرجعية.
 

ويؤكد المذكور في رسالته اهتمام داعش بالقتال والعنف اساسًا، حتى في مجال الدعوة. فهو يشدد على أن «القتال
جزء من الدعوة أيضًا، والناس يجب أن تجر الى الجنة بالسالسل» (2).

 
وركز العدناني في كلمته على أهمية قيام «الدولة االسالمية»، حتى لو لم تتوفر لها شروط التمكين. يضاف الى ذلك
تمييز آخر لداعش عن غيرها من التنظيمات الجهادية، هو أن موقفه من القوى االخرى ال يقوم حقا على قرار اآلخرين
من االسالميين اعتناق االسالم «الصحيح»، وااليمان وممارسة الشعائر الدينية، بل انه يشترط منهم والءهم للدولة التي
تنوي «الدولة اإلسالمية» بناءها، حتى قبل اعالن قيام دولة الخالفة. وفي حين كان الظواهري يصف االخوان المسلمين
في مصر بـ «إخواني»، فالعدناني يقول عنهم في رسالة بعنوان «السلمية دين من؟»، بتاريخ 31 آب/أغسطس 2013: «ان

االخوان ليسوا إال حزبًا علمانيا بعباءة إسالمية، بل هم شر وأخبث العلمانيين» (3).
 

هنالك نوع من القطيعة، الفكرية والسياسية، بين داعش وطيف من القوى االسالمية، التي تتفاوت في رجعيتها، ومن
ضمنها القوى الجهادية التي كانت معروفة قبلها، مثل تنظيم القاعدة وفرعه السوري. ولهذا النوع أسسه المادية التي
سبق ان ذكرنا االرضية التي نمت عليها. فقد تميزت داعش في سوريا باعتمادها االساسي على قيادات ومقاتلين نسبٌة
غالبٌة منهم من أصول غير سورية، في حين أن جبهة النصرة طغت على مقاتليها والعديد من قياداتها أصولهم السورية،
وهذا ما قد يفسر، جزئيا، مراعاتها لخصوصية الوضع السوري، مقارنة بتنظيم داعش الذي غلب على قياداته وكتلة
كبيرة من مقاتليه انتماؤهم غير السوري. اضافة الى ان النزاع بينهما يدور حول السيطرة والنفوذ الماديين، وال سيما

على مصادر الثروة، مثل آبار النفط والمعابر الحدودية.
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وجاء احتالل داعش للموصل في العراق في 10 حزيران/يونيو 2014، بسرعة كبيرة، والتمدد نحو المناطق الكردية
وااليزيدية، وارتكاب المجازر البشعة بحق العسكريين والمدنيين، ليمهد العالن هذا التنظيم قيام ما سبق ان دعا له
بصراحة، وهو اقامة دولة الخالفة، في ٢٩ حزيران/يونيو 2014، ومبايعة قائد التنظيم ابي بكر البغدادي كخليفة،
ليصبح لداعش حضور متواصل، ما بين دولتين هما العراق وسوريا، مسيطٌر على نحو ثلث من مساحة كال البلدين.

 
ورويدًا رويدًا، طغى نفوذ الجماعات االسالمية المتشددة على مشهد العمل المسلح في المناطق «المحررة»، وذلك
بسبب ضعف تنظيم وتسليح الجيش الحر، وتخلي دول مجموعة «أصدقاء الشعب السوري»، التي وعدت بتسليحه،
عن الوفاء بوعودها، واالحرى انها لم تكن تنوي ذلك اصال، بل قدمت له بالكاد من السالح الخفيف ما يسمح بعدم
ابادته. في حين وفرت دول اقليمية، مثل قطر والسعودية وتركيا، اضافة الى شبكات ضخمة داعمة للجهاد
االسالمي، في دول الخليج وغيرها، وفرت للمجموعات االسالمية المتشددة سالحًا وماالً بال حدود، ما سمح لها

بفرض هيمنتها، التي اصبحت واضحة في نهاية عام 2014، على معظم المناطق التي تخرج عن سيطرة النظام.
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ً
 اجتماعيا

ً
نمو داعش واالسالميين المتشددين في سوريا يشترط خرابا

 
ال بد من وضع سيطرة الثورة المضادة الرجعية المتزايدة، في المناطق «المحررة»، وباالخص تنظيم الدولة
اإلسالمية، ولكن ايضًا النصرة واحرار الشام وغيرها من المجموعات الجهادية الشديدة الرجعية، في سياقها الزمني،
اي مع ربيع عام 2013 وما تاله من اعالن تشكيل داعش، في 9 نيسان/أبريل 2013. كما ال بد من ربطها في سياق
الوضع االجتماعي العام للجماهير السورية، في المناطق المحررة، هذه الجماهير التي كانت تعاني حربًا ضروسًا
تشنها عليها قوات النظام، دمرت البنية المجتمعية واالحياء والبلدات، وكل مكونات الحياة فيها، المدينية والزراعية،

وذلك بمواجهة قوات ضعيفة التسليح والتنظيم والشعبية، هي تلك التي يطلق عليها اسم «الجيش الحر».
 

ر، الى حد ما، الشروط ولرسم صورة عما كانت تعانيه جماهير المناطق المحررة في بداية عام 2013، تفسِّ
الموضوعية التي سمحت بتمدد القوى االسالمية الجهادية الرجعية وفي مقدمتها داعش، فإن تقريرًا صدر بعنوان
«الواقع االقتصادي االجتماعي في ظل الثورة السورية»، بتاريخ 24 ت2/نوفمبر 2013، عن «مركز سورية للبحوث

والدراسات»، يختصر صورة الوضع في المناطق «المحررة»، في آذار/مارس من العام نفسه، هكذا:
 

«وفي حالة سورية، فقد أثرت العمليات العسكرية والقصف واالعتقال والتشرد والنزوح بشكل مأساوي، في الوضع
اإلنساني واالجتماعي للسوريين. فبالرغم من تنامي دور المجتمع المدني،أدت األزمة إلى تدهور في العالقات
االجتماعية وانتشار للتطرف والتعصب. وتأثرت سلبًا القيم واألعراف االجتماعية، من خالل تأجيج أفكار وسلوكيات
االنتقام من اآلخر، وتسبب كل ذلك في خسارة كبيرة في االنسجام والتضامن االجتماعي والموارد البشرية، على
المستويين االجتماعي والثقافي، يصعب تعويضها، وساهم ذلك في نشوء الكسب غير المشروع، باستخدام العنف،

ما يعزز عوامل التنمية العكسية.
 

وبالطبع، فالعدد زاد منذئذ، فأكثر من نصف سكان سورية فقراء، من بينهم 6.7 مليون دخلوا خط الفقر منذ بدء
الثورة، وخسر، لغاية ربيع عام 2013، حوالى 2.3 مليون موظف وعامل، وظيفتهم وعملهم، واصبحت البطالة حوالى

50 بالمئة.
 

وردًا على من كان يتساءل عن دور العمال- الذين شاركوا في المظاهرات منذ بداية الثورة، وان يكن بصفاتهم
الشخصية اغلب االحيان، نتيجة لغياب هياكل نقابية مستقلة لهم، او احزاب سياسية وثورية ينخرطون فيها، حيث
ال يسمح قانون الطغمة الحاكمة سوى لحزب البعث واالحزاب التابعة له، كالحزب الشيوعي البكداشي، بأقسامه
العديدة التي تتميز بانتهازيتها وخيانتها لكفاح الطبقة العاملة، بالعمل في اوساط العمال- يشير التقرير المذكور إلى
أنه: «تم تسريح أكثر من 85 ألف عامل خالل عام الثورة األول، وكان نصف عدد المسرحين من العمل من نصيب
محافظتي دمشق وريفها، وهذا العدد ال يشمل محافظات حمص وحماه وإدلب… حيث يشار بحسب األرقام الرسمية
إلى أن 187 منشأة من القطاع الخاص تم إغالقها بشكل كامل خالل الفترة من 1/1/2011 ولغاية تاريخ 28/2/2012.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األرقام ال تحمل مصداقية عالية، فعدد الورش والمصانع المغلقة يقدر بـ5000 مصنع
وورشة، هذا عدا عن المحالت واألسواق الكاملة التي تمت سرقتها وتدميرها، في حمص وحلب وغيرها من

المحافظات».
 

يضاف الى ذلك ان عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل، في بداية عام 2013، يقدر بنحو نصف مليون منزل، يضاف
لها نصف مليون آخر لمنازل تدمرت بشكل جزئي. هذا الوضع المأساوي ادى عام 2013 الى ان ثلث عدد سكان
سوريا، وهم من المناطق الثائرة اساسا، قد تحولوا الى الجئين في البلدان المجاورة او الى نازحين في مناطق اخرى

اكثر امانًا، داخل البالد. طبعا،ً اصبح في عام 2014 نصف سكان سوريا الجئين او نازحين.
 

على هذه االرضية االجتماعية واالقتصادية، من الخراب العام والتفكك االجتماعي، والتصحر االنساني، استطاعت
داعش، بشكل اساسي، والمجموعات االسالمية الرجعية والجهادية، النمو والسيطرة. وان كان الشرط اآلخر لقدرتها
على تحقيق ذلك هو تهميش وسحق الجيش الحر، باعتباره، في اغلبه، الشكل الشعبي للمقاومة، في وجه عنف
السلطة البعثية ووحشيتها، وابن الثورة الشعبية. وهو ما قامت به داعش والنصرة، وشقيقاتهما من المجموعات

الجهادية.
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 سحق الحراك الشعبي والديمقراطي
ً

نمو داعش والثورة المضادة يشترط ايضا
 

لعل نموذج مدينة الرقة، وهي المدينة االولى، التي تحررت من قوات نظام الطغمة في 4 آذار/مارس 2013، هام
في توضيح ممارسات داعش، تجاه الحراك الشعبي. فقد عاشت هذه المدينة حيوية ثقافية وسياسية وشعبية
كبيرة، بعد تحريرها من قوات النظام، ولغاية وقوعها في قبضة داعش. ويشير تقرير لصحيفة صاندي تلغراف
نشرته الصحيفة في 30 آذار/مارس 2014، عن مراسلها ريتشارد سبنسر: «ان مدينة الرقة خضعت لسيطرة
المعارضين من الفصائل الليبرالية، حيث كانت المدينة الواقعة شمالي سوريا تشهد حلقات نقاش لألفكار
الفلسفية والسياسية، في حلقات متعددة، لدرجة ان احدى الفصائل كانت تشارك في زراعة األشجار
والخضروات لحماية البيئة، في محمية في قلب المدينة… وانطلقت النشاطات االجتماعية بقوة وحيوية مثيرة
لإلعجاب، وقام النشطاء بعدة فعاليات مثل حملة (شوارعنا تتنفس حرية)، وحملة (علمنا)، وحملة (رغيفنا)،
ومعرض االعمال اليدوية والفنية، التي ذهب ريعها الى اهالي الشهداء، وحملة (جنة يا رقتنا)، وهي المبادرة كل

يوم جمعة لتنظيف احد شوارع المدينة، وما إلى ذلك.
 

وقد كان حال مدينة الرقة هو حال اغلب المدن والمناطق «المحررة»، قبل استيالء داعش عليها. فرغم
ممارسات عدد من الكتائب االسالمية االخرى، او غيرها، العنيفة ضد هذا الناشط او ذاك، او اعتقال هذا او ذاك،
او بعض االعدامات التعسفية التي قامت بها، لكن ممارسات داعش تميزت من سواها، بشموليتها العنفية، ضد اي
نشاط مستقل او ديمقراطي، وفرضها بالعنف والقوة اليديولوجيتها، مع فرضها بالعنف لممارسات اجتماعية

رجعية، على عموم السكان الواقعين تحت سيطرتها.
 

وقد نشرت لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة تقريرها، تحت عنوان (حكم الرعب: العيش تحت الدولة
االسالمية في سوريا)، بتاريخ 14 ت2/نوفمبر 2014، واشارت فيه الى ان تنظيم داعش قد «بث الرعب في
سوريا عبر ارتكاب جرائم ضد االنسانية وجرائم حرب». ودعت الى مالحقة زعمائه امام المحكمة الجنائية
الدولية. واكد التقرير الذي استشهد بحوالى 300 شهادة للضحايا وشهود العيان، ان تنظيم داعش «يسعى الى
السيطرة على كافة نواحي المدنيين في المناطق الخاضعة له، من خالل الترهيب، والتلقين القسري لعقيدته،

وتقديم الخدمات لمن يذعنون له». 
 

كما انه «ينتهج سياسة العقوبات التمييزية، مثل الضرائب، او االرغام على تغيير الدين، على اساس الهوية
القومية او الدينية، وتدمير اماكن العبادة والطرد المنهجي لالقليات». واضاف التقرير ان داعش قام «بقطع
رؤوس ورجم رجال ونساء واطفال في الساحات العامة، في بلدات وقرى شمال شرق سوريا»، و«علقت جثث
الضحايا على اعمدة لمدة ثالثة ايام، ووضعت الرؤوس فوق بوابات الحدائق، لتكون بمثابة تحذير للسكان حول
عواقب عدم االنصياع لسلطة الجماعة المسلحة». وكشف التقرير عن عمليات االغتصاب التي ترتكب بحق
النساء، مشيرًا الى ان الذعر يدفع العائالت الى تزويج بناتهن القصر على عجل، خوفًا من ان يتم تزويجهن بالقوة
لمقاتلي داعش. كما يمارس علنًا، وفي مشاهد وطقوس لترهيب السكان، تطبيق «الحدود»، بقطع ايدي

«السارقين» او الجلد او الصلب.
 

وكشف تقرير هذه اللجنة ان هذا التنظيم الوحشي، الذي يشكل االجانب غالبية مقاتليه، يركز على «األطفال
بوصفهم الركيزة التي ستحمل الوالء له، على المدى البعيد، واالنتماء اليديولوجيته، باعتبارهم مجموعة من

المقاتلين المتفانين الذين تتم تربيتهم على اعتبار العنف اسلوب حياة».
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الدولة «الداعشية»… سنجر الناس الى الجنة بالسالسل!
 

بخالف المجموعات السلفية الجهادية االخرى، فلداعش مشروع بناء دولة ومجتمع من نوع خاص، اآلن وليس
في المستقبل، وبقوة السالح والعنف. فبعد ان واجه هذا التنظيم الجيش الحر والمجموعات الجهادية المنافسة
له، لتوسيع مناطق نفوذه و«دولته»، اهتم بتأمين مصادر تمويله، وبشكل اخص معابر الحدود واآلبار النفطية.
وهو مارس عنفًا شديد الوحشية، ضد عشائر الشعيطات في دير الزور، حيث قتل المئات وشرد اآلالف منهم،
ليستولي على حقلي نفط في تموز/يوليو 2014، أحدها حقل العمر، اكبر حقول النفط والغاز في دير الزور.
ويشير موقع ميدل ايست اونالين، في تقرير له بتاريخ 13 آب/أغسطس 2014، الى ان داعش يسيطر على 50
بئر نفط في سوريا، و20 بئر نفط في العراق. وان كان عددها قد تقلص قليالً مع استعادة القوات الحكومية
العراقية لبعضها، في الشهر االخير من عام 2014. ويقدر عوائد داعش من البترول يوميًا بحوالى ثالثة ماليين
دوالر. كما أنه يجبي الضرائب وخاصة من التجار، وتقدر بنحو 60 مليون دوالر شهريا، وعوائد الفدية عن

المخطوفين، وبيع اآلثار المسروقة، وما يصله من تمويل ضخم من المتعاطفين معه في دول الخليج واوروبا.
 

والى جانب استخدام داعش للعنف والترهيب، فهو يستخدم ايضا وسائل اخرى الستمالة السكان، فمثالً بعد
مجازره ضد عشائر الشعيطات في دير الزور، قام بتوزيع الغاز والكهرباء والوقود والغذاء، لنيل تأييد السكان
المحليين، وألن هذه المناطق شديدة الفقر. ومع وضع داعش حدًا للسرقات ومعاقبته «اللصوص»، استطاع ان
يحوز شيئًا من التأييد في أوساط الشرائح االجتماعية المهمشة والمفقرة، وال سيما انه بدأ بدفع رواتب «ضئيلة
جدًا» للعاطلين عن العمل، اضافة الى دفع رواتب 300 دوالر لمقاتليه، مع تأمين سكنهم ومستلزمات حياتهم، في
شروط حياة قاسية جدًا لغالبية السكان. ما شكل ايضًا عامل جذب نحوه، من تلك الفئات المهمشة اجتماعيا،

والتي لم تعد تجد تمثيالً سياسيًا مالئمًا لمصالحها.
 

إن تنظيم داعش يدير ويتدخل، اذًا، في الحياة اليومية للناس، بكل تفاصيلها، في عاصمته الرقة، وباقي المناطق
التي يسيطر عليها. فيجول عناصره، الذين يملكون وحدهم حق حمل السالح، في شوارع مدينة الرقة ببنادق
الكالشنكوف او المسدسات. وقد كلف داعش قوتين منفصلتين من قوى األمن (الشرطة االسالمية) مراقبة
النساء والرجال. فكتيبة «الخنساء»، المؤلفة من نساء ينتمين الى التنظيم، يحملن السالح، ولهن الحق بتفتيش
أي امرأة في الشارع. في حين تقوم كتيبة «الحسبة» بنفس المهمة مع الرجال، اضافة الى انها مكلفة ايضًا بفرض

رؤية التنظيم للشريعة االسالمية.
 

وال يقتصر االمر على ذلك، بل قام داعش بتشكيل حكومة مقرها عاصمته الرقة، تشمل وزراء للتربية والصحة
والموارد المائية والكهرباء والشؤون الدينية والدفاع، ويشغلون المباني التي كانت للحكومة السورية.

 
والحال فقد كان غالبية السوريين، في المناطق المذكورة، ينظرون الى داعش في عام 2013، باعتباره تنظيمًا
«غريبًا» و«محتالً»، او كما وصفه احد الناشطين السوريين من مدينة دير الزور بأنه «حركة استعمارية، كما
احتلت اسرائيل فلسطين مع المستوطنين» (4). ولكن، رغم بقاء هذا الموقف من عامة الناس تجاهه، ال بد من
القول بانه اصبح له عام 2014 حاضنة شعبية هامة، في تلك المناطق، رغم بقائها محدودة نسبيًا. وما يلفت
االنتباه هو ما كان قد شدد عليه احد الناشطين من مدينة الرقة، على موقع «الرقة تذبح بصمت»، بأن داعش لم

يقدم او يطرح اي تعميم او قانون يحد من جشع التجار الكبار المحتكرين، الذين تربطهم به عالقات جيدة.
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ما هي «الداعشية»؟
 

ان استعراضًا سريعًا لتطور داعش، كمنظمة خرجت من رحم تيار السلفية الجهادية االسالمية، ذات توجهات
شديدة الرجعية، ال يكفي لتفسير تمايزه في االيديولوجيا والممارسة عن غالبية تجليات هذا التيار السلفي
الجهادي، وفي القلب منه تنظيم القاعدة االرهابي. وذلك بقدر ما تشير صيرورة داعش أوالً الى قطيعته الكاملة
مع المجموعات التابعة للسلفية الجهادية، وهو االمر الذي وصل الى حد العمل على تصفيتها الجسدية.هذا من
جهة، ومن جهة أخرى الى ميل ملحوظ «للتدعشن» يصيب اقسامًا متزايدة من مجموعات السلفية الجهادية
نفسها، واهمها جبهة النصرة، التي يبدو انها اصبحت جبهتين، واحدة تقارب داعش بافكارها وممارساتها، واخرى
ما تزال على ما كانت عليه، في حين ان حركة احرار الشام، ما تزال تحافظ، الى حد ما، على سياقها السلفي
الجهادي، رغم ميل كتائب فيها الى تبني «الداعشية». بل األنكى من ذلك، هو مبايعة مجموعات جهادية رجعية

لداعش وخليفته في عدد من بلدان شمال افريقيا وغيرها من المناطق.
 

ربما يرى البعض ان ال اهمية سياسية او تطبيقية في البحث عن توصيف آخر لداعش. طالما أنه مكون من
مكونات الثورة المضادة الرجعية. ولكن، هذه الظاهرة «الجديدة» ال يمكن فهمها، كما رأينا اعاله، بعيدًا عن
الشروط المادية االجتماعية واالقتصادية، التي قامت عليها. وال يمكن وضع سياسات مالئمة ضدها، من دون
فهم هذه الشروط المادية التي ادت الى تشكلها، بل وتوسع نفوذها، كمدخل لوضع السياسات المالئمة في

التصدي لها، من وجهة نظر الطبقات المستغلة والكادحة، اي من وجهة نظر ماركسية.
 

ومن الضروري التذكير، مرة أخرى، أنه خالل عرضنا لسيرورة تشكل داعش، في سياق شروط محددة، كقوة
رجعية ومضادة للثورة، وزيادة نفوذها في كل من العراق وسوريا، ركزنا على ان احد االسباب االساسية الموائمة
والمشجعة لتشكلها، كانت االنظمة الحاكمة نفسها وسياساتها الوحشية والتهميشية، اضافة الى التدخل
االمبريالي. فاالحتالل االميركي للعراق، بتدميره لما تبقى من بنية تحتية فيه ونسيجه االجتماعي، سمح بخلق
شروط نمو هكذا حركات، مثلما ان «الحرب على داعش» منذ أشهر عدة، التي تقود فيها الواليات المتحدة تحالفًا
إمبرياليًا، لم تَؤدِّ الى هزيمته، بل قد توفر له تعاطفًا شعبيًا اكبر، باعتباره يواجه االمبريالية االميركية وبالتالي

عدوها االول.
 

اننا نعتقد ان مقاربة سيرورة تشكل داعش، مع تمايزه عن الحركات السلفية الجهادية التقليدية االخرى، وهذا
البزوع السريع و«المفاجىء» له في سياق سيرورة ثورية، في سوريا، وقيامه بسحق كل تعبيراتها في مناطقه،
وفرضه نمط حياة اجتماعية وعقائدية على السكان فيها، وبناء «دولته»، تدفع الى مقاربة ظاهرة داعش والنظر
اليها من خالل التجربة الفاشية، ليس كما حدثت بتفاصيلها في دول اوروبا، بل باالحرى، من منظور الحركات
الفاشية الجديدة، في سياق محدد. هذا المنعطف الخطير في سياق الثورة السورية، بل وفي تاريخ البلد، فاجأ
الكثيرين، وهكذا «بغتة أصبح المصير التاريخي والمصير الفردي شيئًا واحدًا وحيدًا، بالنسبة لآلالف من البشر،
ثم للماليين فيما بعد. ولم تتساقط األحزاب السياسية وحسب، بل أصبح وجود مجموعات بشرية كبيرة وبقاؤها
المادي موضع شك فجأة»، وفق وصف المفكر الماركسي الثوري، أرنست ماندل، لظهور الفاشية في كتابه،

«العناصر التكوينية لنظرية تروتسكي حول الفاشية».
 

من المؤكد أن تبني مقولة الكومنترن (الستاليني) في ثالثينيات القرن الماضي، وهو التعريف الشائع بأن الفاشية
ليست سوى «سلطة رأس المال المالي نفسه»، ال يصلح في حالة ظاهرة داعش، مثلما أنه كان قاصرًا في تفسير

ظاهرة الفاشية في أوروبا نفسها، سابقًا، او الحركات الفاشية الجديدة المتزايدة في بلدان اوروبا وغيرها.
 

والحال، أن تروتسكي كان ابرز المفكرين الماركسيين في تفسير وتحليل ظاهرة الفاشية في أوروبا، فهو لم
يكتف بالقول ان الفاشية «تصل للسلطة محمولة على ظهر البرجوازية الصغيرة»، بل قدم تحليال اعمق من ذلك،
معتبرًا ان الشرائح االجتماعية التي تستند إليها الفاشية هي ما يسميه «الغبار البشري»، وهم الحرفيون وتجار
المدن والموظفون والمستخدمون والتقنيون واالنتلجنتسيا والفالحون المعدمون، بحسب توصيف تروتسكي،

ويمكن اضافة العاطلين عن العمل (5).
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انطلق تروتسكي في تحليله للفاشية من تحليل طبقي للمجتمع، وادراك عميق لقانون التطور المركب والمتفاوت،
حيث تتعايش بنى انتاجية مع عالقاتها وايديولوجيات من عصور سابقة، مع البنى االنتاجية وعالقاتها االكثر
حداثة مع ايديولوجياتها. وقد لخص ارنست ماندل في كتابه «دينامية فكر تروتسكي» فهم تروتسكي العميق
للظاهرة الفاشية: «لقد فهم تروتسكي، مثله مثل بعض الكتاب الماركسيين اآلخرين (كارنست بلوخ وكورت
توشولسكي)، مسألة عدم تطابق األشكال االجتماعية- االقتصادية مع األشكال األيديولوجية؛ أي بكالم آخر، واقع
أن أفكارًا وأطباعًا وطموحات ال عقالنية ذات قوة كبيرة قد بقيت حية من األزمنة ما قبل الرأسمالية، في أجزاء
كبيرة من المجتمع البرجوازي (وباألخص بين الطبقات الوسطى المهددة باإلفقار الشديد، و لكن أيضًا بين
قطاعات من البرجوازية نفسها، ومثقفين منحطين طبقيًا، وحتى الشرائح المختلفة من الطبقة العاملة)». وأفضل
من أي شخص آخر، وضع تروتسكي االستنتاج االجتماعي والسياسي التالي: في شروط تنامي ضغط التناقضات
الطبقية االجتماعية-االقتصادية المتزايدة بشكل ال يحتمل، يمكن أن تصبح قطاعات هامة من الطبقات والشرائح
االجتماعية األخرى المذكورة أعاله- الغبار البشري، كما صنفها تروتسكي بنباهة- مدموجة في حركة جماهيرية
جبارة، يبهرها زعيم ذو سلطة نفسية خارقة، وتتسلح بقطاعات من الطبقة الرأسمالية وجهاز دولتها، ويجري

استعمالها كآلة من أجل تحطيم الحركة العمالية، من خالل اإلرهاب الدموي والتهويل.
 

كما شدد تروتسكي على ان ما يميز الفاشية عن البونابرتية، واالشكال الدكتاتورية االخرى، هو ان الفاشية «شكل
خاص من «الجهاز التنفيذي القوي» و«الديكتاتورية المكشوفة»، يتميز بالتدمير الكامل لكل منظمات الطبقة
العاملة- حتى األكثر اعتداالً بينها، بما فيها منظمات االشتراكية- الديموقراطية، من دون أدنى شك. تحاول
الفاشية أن تمنع ماديًا كل شكل من أشكال الدفاع الذاتي من جانب الشغيلة المنظمين، عن طريق تذرير هؤالء
الشغيلة بصورة كاملة. إن االحتجاج بواقع أن االشتراكية- الديموقراطية تمهد الطريق للفاشية لإلعالن بأن
االشتراكية- الديمقراطية والفاشية متحالفتان، واستبعاد كل تحالف مع األولى ضد الثانية هو أمر خاطئ

بالتالي».
 

إن توصيف ظاهرة الفاشية، باعتبارها حركة تستند إلى جماهير «الغبار البشري»، ينطبق تمامًا على سيرورة
تشكل داعش. فالفاشية تتشكل عمومًا كحزب- ميليشيا لمقاتلة الدولة القائمة، واقامة دولة فاشية، والفاشيون،
وفق الباحث االيطالي ايميليو جانتيل: «يعتبرون انفسهم وكأنهم نخبة (ارستقراطية) من الرجال الجدد، ولدوا
في الحرب وعليهم االستيالء على السلطة، من أجل تجديد أمة فاسدة»5. والفاشية تسعى لتنظيم الناس
باعتبارها «جماهير وليس طبقات». ويؤكد الباحث ان الدراسات التاريخية أكدت أن الفاشية ال تسعى حقا كما
تدعي «ال الى تغيير العالم وال المجتمع، بل تسعى لتغيير الطبيعة البشرية نفسها»، باعتمادها على ضبط الناس

وممارسة العنف العاري.
 

بهذا المعنى، فقط، يمكننا وصف داعش بأنه يملك سمات عدة لواحد من االشكال الجديدة للحركات الفاشية،
ودولة خالفته هي دولة فاشية، من نمط خاص وفي ظرف خاص ومحدد.
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المعارضة الديمقراطية واليسارية
 

في المقابل، لم تكن، ما يعرف بالمعارضة "الديمقراطية" واليسارية السورية، أحسن حاالً من النظام. وشّكلت
عائقًا وعبئًا على كاهل الجماهير الثائرة، فهذه المعارضة تمّزقت إلى قسم انضّم إلى النظام أو إلى هيئات تابعة
لقوى دولية أو إقليمية مثل هيئة التفاوض واالئتالف، والتي هرولت إلى المشاركة في اللجنة الدستورية التي
تطبخها روسيا. وألن مصير البالد أصبح ممسوكًا بين فّكي القوى االمبريالية واإلقليمية المتنافسة فيما بينها،

فإن أيًا من هذه الهيئات "المعارضة" ال تملك ال استقاللية قرارها، وال استقاللية إرادتها.
 

وقسم آخر من المعارضة الديمقراطية واليسارية بقي خارج هذا الوحل االنتهازي، لكنه بقي مشّتتًا وضعيفًا، واقع
حاله هو التالي، هنالك مجموعات وأفراد منها تتواجد في مناطق النظام، وقسم آخر منها يتواجد في مناطق
االحتالل التركي والنفوذ التكفيري الجهادي. وأخيرًا هنالك تجربة شمال شرق سوريا، أي منطقة اإلدارة الذاتية،
وهي تجربة غنّية وهاّمة، لها تخومها ونواقصها التي يفاقمها وضع الحرب الذي تعيشه البالد، ونرى بأن قضية
الديمقراطية في سورية مرتبطة بحّل ديمقراطي للقضية الكردية، وأن األخيرة تأخذ أهّمية بيضة القبان في
إمكانية وعمق التحّول الديمقراطي الممكن. إذًا، هنالك ثالثة قطاعات، ماتزال منفصلة ومنعزلة عن بعضها،
لتواجد ونشاط القوى الديمقراطية واليسارية، ولكن ليس هناك تواصل أو تنسيق جّدي ومثابر فيما بينها إال في

حدود ضّيقة، مع تنافس رؤاها وإستراتيجّياتها مّما يزيد من ضعفها ووهنها.
 

 إن استطاع النظام، اللعب على ذلك واستمالة اإلدارة الذاتية له، فهذا سيقّوي من قدراته وفرص بقائه واستمرار
الدكتاتورية، وفي المقابل، ان استطاعت المعارضة الديمقراطية تشكيل تحالف مع اإلدارة الذاتية فإن موازين
القوى السياسية واالجتماعية ستتغّير، إلى حّد كبير، لمصلحة كفاح شعبنا من أجل الحّرية والديمقراطية

والمساواة والعدل االجتماعي.
 
 

إننا نعتقد، أن التكتيك الصحيح، في لحظات الهزيمة والرّدة الرجعية، هو تكتيك الجبهات المتحدة. ما يعني
ضرورة توحيد هذه القوى في القطاعات الثالثة المذكورة في جبهة او جبهات متحدة حول مهّمات أساسية
مطروحة علينا جميعًا، أولها قضية الخالص من نظام االستبداد، وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي على أنقاضه
يقوم على المساواة الكاملة بين السوريين بغّض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم. ثانيًا، قضية إزالة
االحتالالت وإخراج كل الجيوش والميليشيات األجنبية والطائفية. وثالثًا، تحقيق العدالة االجتماعية، من دون
أن نهمل إطالقًا، ضرورة الدعوة، والعمل، على وقف هذه الحرب المجنونة ضد شعبنا، وعودة الالجئين والنازحين

إلى ديارهم واإلفراج عن المعتقلين والمخطوفين في كل المعتقالت.
 

 مدى جّدية القوى المذكورة، رغم ضعف معظمها في الوقت الراهن، في تحقيق ذلك، وقدرتها على الفعل
باالرتباط مع هموم الناس وكفاحهم، سيكون عامالً أساسيًا في رسم صورة مستقبل شعبنا وبالدنا.

 



N U T R I T I O N  F A C T S ,  H E A L T H  B E N E F I T S ,  A N D  R E C I P E S !

استنتاجات
 

إن القول بأن داعش له سمة فاشية خاصة، في ظروف من الخراب والتفكك االجتماعيين، يطرح فورًا قضية كيفية
تعامل القوى الثورية تجاهه، باعتباره خطرًا قاتالً للحراك الثوري والشعبي، وما هي المواقف والخطط العملية
لمواجهته؟. ومن جهة اخرى، يطرح على جدول االعمال الملحة تشكيل الجبهة المتحدة من القوى الثورية الديمقراطية

واليسارية. كما أنه يطرح ايضًا قضية كيفية التعامل مع نظام الطغمة، الذي يقوم بسحق وتدمير شعبنا وبالدنا.
 

إن الوضع الراهن للسيرورة الثورية في سوريا سيىء جدا،ً فانحسار الحراك الشعبي والثوري جاء نتيجة الهجمات
الوحشية لنظام آل االسد، وتقتيل وتشريد الماليين من ابناء شعبنا، ليصبح نصف عدد سكان سوريا مشردين. اضافة
الى تمدد وتوسع قوى الثورة المضادة الرجعية، كداعش والنصرة وغيرهما على حساب الجيش الحر، بما يعني التقلص

المتزايد لمساحات الحراك الشعبي، حتى في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام.
 

ان اي دعوة للركون والسكوت والتراجع للقوى الشعبية الثورية، أي استسالمها امام هذا الهجوم الشرس لقوى الثورة
المضادة المتعددة- والمتقاتلة فيما بينها- سيكون كارثيا،ً وسيفاقم من تدهور وضع الثورة، بخالف ما يعتقد البعض. اننا
نرى على العكس تمامًا، ان حشد المجموعات والتنسيقيات والمنظمات الثورية، في كل مكان، من اجل االستمرار في
االعتصامات والمظاهرات وكل اشكال الحراك الشعبي، واستنهاضها من جديد، مهما كانت ضعيفة ومشتتة في هذه
المرحلة، هو ما يجب القيام به بكل طاقاتنا. وخصوصًا ان الحراك الشعبي ما يزال حيًا وبدأ في استعادة حيويته، حتى
في مناطق تسيطر عليها قوى جهادية متطرفة، مثل جبهة النصرة. ولكننا، نفتقد االداة الالزمة لتحقيق ذلك. ما نفتقده
هو تشكيل الجبهة المتحدة للقوى الثورية الديمقراطية واليسارية، التي تستطيع ان تضع استراتيجية عمل كفاحية
ومركزية تستعيد المطالب االساسية للثورة الشعبية. وفي مناطق الجيش الحر، او المقاومة الشعبية المسلحة، فإن
مواجهة هذه القوى الرجعية، وان بقوة السالح، لم تعد ترفًا، بل قضية حياة او موت للثورة والحراك الشعبي، على رغم
غياب تسليح جدي لها. فما يتوفر لها كاف في حال وحدت قواتها تحت قيادة عسكرية وسياسية وطنية مركزية، ايضا.

ال يمكن حصر تشكيل هذه الجبهة المتحدة في الشق السياسي، بل يجب ان تشمل الشق المسلح ايضًا
 

وباالخص، ألن الخصم الرئيس للقوى الثورية ليس فقط قوى الثورة المضادة الرجعية، إنه ايضًا، واوالً، نظام الطغمة
الحاكم، وما يجب ان ال يغيب عن اذهاننا هو ان اسقاطه هو شرط اساسي إلسقاط هذه القوى الفاشية والرجعية. ألن
بقاء هذا النظام، ولو معدالً قليال، هو هزيمة فادحة للثورة الشعبية، وانتصار صريح للثورة المضادة، ما يستلزم بذل كل
الجهود لتعديل موازين القوى لصالح الطبقات الشعبية، التي كانت وما تزال القوى االجتماعية المحركة للثورة، ولصالح

القوى السياسية الثورية.
 

والواقع، أن الحرب االمبريالية على داعش تقدم للقوى االمبريالية وحلفائها االقليميين ذريعة للعمل على اعادة انتاج
النظام االسدي. فقد الحظنا تسخينًا للحل السياسي في سوريا في االشهر االخيرة، تباركه الدول االمبريالية، التي تدعي
صداقتها للشعب السوري، والتي لم يكن ابدا هدفها اسقاط النظام، بل دفعه للقيام بتغيير شكلي فوقي داخله واعادة
تموضعه، وتدمير قدرات سوريا االقتصادية والعسكرية. كما نشاهد ان حكومات السعودية وقطر ودول الخليج، قلب
ومعقل الثورة المضادة في المنطقة، مع حكومة الثورة المضادة في مصر، تعمل على تسويق هذا الحل السياسي لتعويم
نظام االسد، لدرجة ان االئتالف الوطني، وهو صنيعتها، اصبح يشتكي علنًا من توقف تمويل السعودية ودول الخليج له،
منذ اكثر من ستة اشهر، لدفعه الى االلتحاق بالحل السياسي الذي يحافظ على النظام القائم ويعيد انتاجه. وهو ما قد
يفعله، الحقًا، بكل انتهازية ووضاعة، علمًا بأنه امتنع عن االنضمام إلى لقاء موسكو، في أواخر الشهر الماضي، الذي
شاركت فيه، بوجه خاص، مجموعات مما يسمى معارضة الداخل تضم بشكل اساسي هيئة التنسيق، الملتبسة بمواقفها
منذ بداية الثورة، وبعض التجمعات القادمة من الخارج، والمفتقدة اي وزن فعلي على االرض. ويبدو ان موسكو وطهران
ومصر هي الدول المكلفة برعاية هكذا محاوالت، لتسويق حل سياسي يصدر عن مساٍع تفتقر إلى ابسط شروط الجدية،

في الواقع، وليس هدفها سوى اعادة انتاج النظام نفسه.
 

هذا ومع أننا ال يمكن ان نقف ضد أي إجراء قد يخفف من آالم الجماهير الشعبية، من دون ان يفرط بمطالبها التي
ق له يتطلب كل اليقظة والحذر من جانب القوى اعلنتها في ثورتها الشعبية، فسياق «الحل السياسي» الذي يسوَّ
الثورية، ويطرح ضرورة فضحها كل تنازل من قبل القوى المنخرطة، أو التي قد تنخرط، في مفاوضات الحل السياسي،
ألجل االبقاء على هذا النظام القاتل، فضالً عن مواجهة اي تنازل عن الحريات الديمقراطية، او عن مطلب بناء نظام
ديمقراطي جذري على انقاض النظام الدكتاتوري، او السمسرة على التضحيات التي قدمتها الجماهير الشعبية من اجل

اسقاط النظام وبناء سوريا الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة االجتماعية.
 

وبالنسبة للماركسيين الثوريين في تيار اليسار الثوري، وفي خضم هذا النضال المتعدد الجبهات، فانهم متمسكون، ايضًا،
بمهمة اساسية يعملون عليها، بال اهمال او تراٍخ، أال وهي متابعة السعي لبناء الحزب العمالي الثوري والجماهيري.
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