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مقدمة عامة
حتى يكون الخطاب الديني جزًءا من الحل ال من املشكلة، رؤية وأفق

فكرة  ولدت  سنوات)1(،  األربع  حوايل  منذ  بسورية  تعصف  التي  األليمة  األحداث  وقع  عىل 

هذا املرشوع، وكان الحافز لوالدتها ما تناقلته وسائل اإلعالم من أخبار حول ما يجري يف بعض 

املناطق املشتعلة يف سورية من أعامل تعذيب حتى املوت، ومن ثمَّ التمثيل بجثث القتىل بدم 

املواقع  من  العديد  تناقلت  حني  العني  بأّم  ُمشاهًدا  رعبًا  املتناقلة  األخبار  استحالت  ثم  بارد. 

أّي  تُقرّه  اإللكرتونيّة واملحطات اإلخباريّة مشاهد بالصوت والصورة توثّق هذا اإلجرام الذي ال 

وسائر  اإللكرتونية  واملواقع  اإلخبارية  املحطات  تزال  وال  السامء.  تعاليم  أو  األرض  قوانني  من 

وسائل اإلعالم واالتصال تبّث - بشكل شبه يومي- فظائع يندى لها جبني اإلنسانيّة.

هذا  توّسل  وقد  الهرج،  هذا  تسعري  أدوات  أبرز  من  بات  الديني  الخطاب  أّن  يخفى  وال 

املطبوعة...  والنرشات  املنبيّة  كالخطب  منها،  التقليدي  سواء  التواصل  وسائل  سائر  الخطاب 

واملحطّات  االجتامعي،  التواصل  ومواقع  اإللكرتونيّة،  املواقع  مقّدمتها:  ويف  منها،  املستجّدة  أو 

الفضائيّة... بحيث بات له أبلغ تأثري عىل تعبئة املقاتلني املنخرطني يف هذه األحداث.

من رحم األزمة السوريّة، ويف ضوء ما تتناقله وسائل اإلعالم تبلورت جملة بنود ميكن اعتبارها 

مبثابة معامل لهذا املرشوع، نذكر بعضها فيام ييل:

أوًل: إنَّ التاريخ يضّج بأخبار الحروب واملعارك والثورات، واملشرتك بينها جميعا أنّها - وبغض النظر 

عن املدة الزمنيّة - قد آلت إىل االنتهاء، عاجاًل أم آجاًل.

ثانًيا: إّن الثقافة التي تُشيَّع إبّان هذه الحروب واملعارك والثورات، هي ثقافة الحرب وما يتّصل بها 

من قتل ودمار وفوىض.

ثالًثا: مع بلوغ الحروب واملعارك والثورات نهايتها، فإّن الثقافة التي ينبغي أن تُستحرض بعد ذلك 

هي ثقافة ما بعد زمن الحرب، ومن مفرداتها السلم وما يتّصل به من تسامح، وعمل عىل مللمة 

الجراح، وسعي للبناء واإلصالح.

رابًعا: إذا كانت ثقافة الحرب تحتاج إىل وقت وجهد وترويج، لتميس سمة املجتمع الذي يخوض 

مخاض الثورة والقتال، فمن باب أوىل أن تحتاج ثقافة السالم لزمن ما بعد الحرب – بدورها - إىل 

 )1( شغلت الفضائيات العربية وغري العربية بتناقل أخبار الحراك يف سورية اعتباًرا من شهر آذار 2011، وذلك يف أعقاب استشهاد الطفل حمزة 

الخطيب.
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وقت أطول وجهد أكب وترويج عىل نطاق أوسع، لتميس سمة املجتمع الذي يفرض عليه منطق 

الحياة أن يرشع يف استنقاذ ما بقي، وبناء ما تهّدم.

خامًسا: إّن ثقافة الحرب بطبيعتها بدائيّة بسيطة سطحيّة وغريزيّة، وهذا يجعلها سهلة االنتشار 

يف ظّل مناخات الخوف واالضطراب التي تستثري غريزة الحرص عىل البقاء. كام أّن أدواتها وآليّاتها 

بطبيعة الحال بدائيّة يسهل إتقانها. ذلك خالفًا لثقافة السالم يف زمن ما بعد الحرب، التي تواجه 

تحديّات كبى. ومعلوم أّن ثقافة البناء بطبيعتها عقالنيّة تقدميّة قيميّة. وأدواتها وآليّاتها ِعلميّة 

وأخالقيّة وتقنيّة تحتاج إىل وقت أطول بكثري لرتسيخها عىل املستوى النظري، وإتقانها عىل املستوى 

العميل، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فإّن ثقافة السالم والبناء يف مرحلة ما بعد الحرب ستُشاع يف أوساط أناس لّوثت 

تَستبِدل ما هو موجود ومألوف وُمّبر  أن  لتحدٍّ صعب  الحرب عقولهم وتصّوراتهم، وإنّه  ثقافة 

وُمامرس بأمر مستجّد، قد يكون مستهجًنا، أو مشكوكًا فيه، أو حتى مرفوًضا.

سادًسا: إْن سلّمنا مبا تقّدم فإّن املنطق السليم يستدعي أن يبدأ التحضري ملناخات ما بعد الحرب، 

وبّث بذار ثقافة السالم وهّم البناء والتغيري من اآلن، حتى إذا ما وصلنا جميًعا إىل يوٍم نسمع فيه 

إعالنًا عن انتهاء األعامل الحربيّة، كان بني أيدينا الجيل الذي يعرف مستلزمات املرحلة الجديدة.

سابًعا: إّن الدخول يف زمن السلم مع جيل قد ُملئ عقله وأشبع وعيه بثقافة الحرب سيبقيه أسري 

الحرب املرتّسخة يف عقله ووعيه، وال يسعه إدراك املتغريّات واملستجّدات. سيؤّدي ذلك حتاًم إىل 

ًغا أو مسبِّبًا يودي إىل إشعالها من  إعادة إنتاج الحروب، ولن يعدم ُمشعلوا الحروب مبًِّرا أو مسوِّ

جديد.

الحرب، من خالل  لثقافة  الرتويج  الظاهر يف  البارز وتأثريه  الديني دوره  إذا كان للخطاب  ثامًنا: 

استحضار آيات الجهاد وما يتالزم مع ذكرها من أحاديث وسري، فهذا يستدعي رصًدا وتحليالً لهذا 

الخطاب وأدواته ومدى تأثريه.

تاسًعا: عطًفا عىل البند الثامن، تكمن الحاجة إىل إعادة صياغة خطاب ديني يُفّس الجهاد مبعناه 

القيم  يستحرض  قيمّي  أساس  الحرب، عىل  بعد  ما  لزمن  السالم  لثقافة  ويُروِّج  واألشمل،  األوسع 

الدينيّة السامية.

عارًشا: وعطًفا عىل البندين السابقني، يُراد من هذا الجهد أن يجعل من الدين وتعاليمه وخطابه 

وتأثرياته جزًءا من الحّل ال جزًءا من املشكلة.
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من وحي هذه املعامل وضمن إطارها، أتت هذه الدراسة لتقّدم استعراًضا تاريخيًّا موجزًا للحالة 

الجهاديّة يف سورية قدميًا وحديثًا، بهدف التعرف إىل جذورها وفروعها، ابتغاء رصد جذور الخطاب 

الديني التعبوي التحرييض الذي نسمعه اليوم، والتعرّف إىل مساراته، وسياقاته، ومن ثّم العمل عىل 

تجلِيَة معامله وتحديد خلفيّاته ومنطلقاته، ومعرفة أهدافه وتطلّعاته.

كام تحاول هذه الدراسة فتح الباب عىل إنتاج خطاب ديني آخر يُؤّسس ملرحلة ما بعد الحرب، 

بحيث مُييس الخطاب الديني وقتها أداة بناء وإصالح وحامية، بداًل من أن يبقى أداة شحن وتعبئة 

للحرب والقتال. وبعبارة أخرى: أن يكون الخطاب الديني جزًءا من الحل بداًل من كونه جزًءا من 

املعضلة.

هذا عىل املستوى النظري، أما عىل املستوى العميل فرياد لهذا البحث ونتائجه وتوصياته أن 

توظّف بشكل عميّل وعلمي، بحيث تُستنبط من مضمونه املواد الالزمة ملراجعة مضامني الخطابة 

والتعليم والتدريب، عىل مختلف املستويات، واإلسهام ببث خطاب إيجايب يؤّسس لثقافة ما بعد 

الحرب.

وصيانة  األرواح  وحفظ  الدماء  لحقن  سببًا  يكون  أن  يستطيع  املتواضع  الجهد  هذا  ولعّل 

املمتلكات. 



الفصل األول

الفكر الجهادي يف سورية 

بني املايض والحارض
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مقّدمة

شهد العقد الثاين من القرن الواحد والعرشين اندالع ثورات الربيع العريب، ورسعان ما ترّدد بأنها 

الشاحب إىل  الربيع  العظمى! وما إن وصل هذا  للقوى  الخفيّة  األيدي  ثورات مستوردة تحرّكها 

سورية حتى أسَفر عن حرب رضوس ال تبقي وال تذر، سقطت يف خضّمها كل القيم واملثل، تاركة 

األمر بيد وحوش برشيّة تستبيح كّل يشء.

وكأّن الوعي السوري بات أسري أزمة ضمري بعد أن ُصدم بالوحشيّة املرعبة التي ميارسها املتحاربون، 

وهي مامرسات يُفرتض أنّها غريبة عن املجتمع السوري، فُعِمَد إىل تبير ما يحصل - فضاًل عن التبؤ 

منه - من خالل إلقاء اللوم عىل اآلخرين، والقول بأّن هذه األعامل تعود إىل جموع املقاتلني الوافدة 

من دول عربيّة وغري عربيّة، بعضها يؤيّد النظام )إيرانيّون، عراقيّون، لبنانيّون، روس...(، وبعضها 

يؤيّد املعارضة )مينيّون، سعوديّون، ليبيّون، تونسيّون، لبنانيّون، شيشانيّون، أوروبيّون...(.

قد تروق هذه النظريّة للبعض، لكّن الواقع يشهد بأّن املتقاتلني من غري السورينّي هم قلّة قليلة 

إذا ما قُوِرن عددهم بالسورينّي أنفسهم، كام أّن التاريخ البعيد والقريب يشهد بأّن ثقافة الحرب 

والثورة كانت حارضة عىل الدوام يف الوعي السوري، كام سيظهر من خالل هذا الفصل.
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1- الجذور البعيدة للفكر الجهادي يف سورية

لعّل قرص مدى الذاكرة الفرديّة هو ما يحملنا عىل الظّن بأن الخطاب الديني الجهادي الرائج يف 

سورية هذه األيام، هو خطاب مستجّد ولّدته األزمة الحاليّة. غري أّن البحث يف اإلرث العلمي لعلامء 

الشام يثبت أّن هذه البقعة من العامل كُتب عليها أن تكون عىل مدى تاريخها الطويل بقعة ساخنة 

وجبهة مستعرة. بسبب هذا الواقع حرص علامء الشام، الذين نبتوا يف أرضها، وعاشوا يف ربوعها، عىل 

مقاربة موضوع الجهاد بشكل مركّز يف بعض كتاباتهم وتآليفهم.

وهذه العجالة تسلّط الضوء عىل عدد قليل من هؤالء العلامء، مع اإلشارة إىل نتاجهم العلمي، 

وخطابهم الديني، ومقارباتهم ملوضوع الجهاد.

أ- ومضتان من زمن املامليك

1- شيخ اإلسالم ابن تيمّية )1(

كثرية هي مؤلفات شيخ اإلسالم »ابن تيميّة« رحمه الله، ومتنّوعة هي يف موضوعاتها، وال يخلو 

أسلوب مؤلّفها من نزعة موسوعيّة استقصائيّة ال تخفى عىل أحد. أّما عندما يتّصل األمر مبوضوع 

الجهاد، وتوظيف الخطاب الديني لتسعريه، فاملالحظ أّن ابن تيمية مل يفرد مؤلًّفا موسوعيًّا مستقالًّ 

يف هذا املوضوع، بل اكتفى مبقاربة املوضوع مقاربة رسيعة يف سياق بعض كتاباته ورسائله.

غري أّن أكرث رّواد األدبيّات الجهاديّة املعارصة ينسبون فكرهم ومنهجهم إىل مدرسة »ابن تيميّة«، 

ويستلهمون ماّدة أدبيّاتهم هذه من كتبه وسريته ومواقفه وغزواته.

وال يخفى أّن مؤرخي سرية »ابن تيميّة« حرصوا عىل تقدميه بصورة الفارس املجاهد بالسيف 

إىل جانب ما اشتهر عنه من جهاد بالكلمة والقلم. فعىل سبيل املثال ال الحرص يقول مؤلف كتاب 

األعالم العلّية يف مناقب ابن تيمية: »كان ريض الله عنه من أشجع الناس، وأقواهم قلبًا، ما رأيت 

أحًدا أثبت جأًشا منه، وال أعظم عناًء يف جهاد العدو منه، كان يجاهد يف سبيل الله بقلبه، ولسانه، 

بينهم  يكون  املسلمني يف جهاد،  إذا حرض مع عسكر  كان  لومة الئم...  الله  يخاف يف  ويده، وال 

ه، ووعده  واِقيَتَُهم، وقُطَب ثباتِهم. إن رأى من بعضهم هلًعا أو رقّة أو َجبَانَة، شّجعه، وثبّتَه، وبرشَّ

)1( هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن عبد الله بن أيب القاسم الخرض النمريي الحراين الدمشقي الحنبيل، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية )661 - 728 

ه = 1263 - 1328 م(: االمام، شيخ االسالم. ولد يف حران وتحول به أبوه إىل دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إىل مرص من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه 

جامعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إىل االسكندرية. ثم أطلق فسافر إىل دمشق سنة 712 ه، واعتقل بها سنة 720 وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقاًل بقلعة دمشق، 

فخرجت دمشق كلها يف جنازته. كان كثري البحث يف فنون الحكمة، داعية إصالح يف الدين. آية يف التفسري واالصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان. ويف 

الدرر الكامنة أنه ناظر العلامء واستدل وبرع يف العلم والتفسري. من مؤلفاته: )اقتضاء الرصاط املستقيم يف مخالفة أصحاب الجحيم(، )اإلميان(، )الجواب الصحيح 

ملن بّدل دين املسيح(، )العقيدة الواسطية(، )السياسة الرشعية(، )الفتاوى(، )الجمع بني النقل والعقل(، )منهاج السنة(، )الصارم املسلول عىل شاتم الرسول(، 

)رفع املالم عن االمئة االعالم(، )التوسل والوسيلة(. راجع: الزركيل، خري الدين، األعالم، دار العلم للماليني، الطبعة الخامسة عرشة، بريوت 2002، ج 1، ص 144.
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بالنرص والظفر والغنيمة، وبنّي له فضل الجهاد واملجاهدين، وإنزال الله عليهم السكينة. وكان إذا 

ركب الخيل، يتحنك، ويجول يف العدو كأعظم الشجعان، ويقوم كأثبت الفرسان، ويكّب تكبريا أنىك 

يف العدو من كثري من الفتك بهم، ويخوض فيهم خوض رجل ال يخاف املوت، وحدثّوا أنهم رأوا 

منه يف فتح عكة أموًرا من الشجاعة يعجز الواصف عن وصفها« )1(.

أّما جهاد ابن تيميّة - كام توثّقه الكتب التي ُعنيت بعرض سريته - فقد كان عىل جبهتني:

األوىل: جبهة املواجهة مع »التتار« الذين اجتاحت جحافلهم نواٍح كثرية من ديار اإلسالم آنذاك. 

حيث شارك مع عسكر املسلمني يف صّد بعض تلك الهجامت، فضاًل عن وقوفه مواقف تنّم عن 

شجاعة، ورباطة جأش، وثبات موقف، يف حواراته الجريئة مع بعض قادة »التتار« حيث كلّمهم 

ا للحرب، وحقًنا للدماء، ومنًعا للخراب)2(. ألخذ األمان منهم كفًّ

بذكر مواقفه  تيميّة«  »ابن  يقرتن ذكر  املخالفة حيث  الفرق  املواجهة مع  الثانية: فجبهة  أّما 

الواضحة والصارمة من الفرق املخالفة والتي حكم عليها بالكفر والضالل، ولعّل فتواه الشهرية بحّق 

»النصرييّة« تُعّد أبرز منوذج لهذا املواقف حيث ورد يف مجموع الفتاوى ما نّصه: »َوُسِئَل رَِحَمُه 

اللَُّه َعْن طَائَِفٍة ِمْن َرِعيَِّة الِْباَلِد كَانُوا يََرْوَن َمْذَهَب النصرييّة... فََهْل يَِجُب ِقتَالُُهْم َوقَتُْل ُمَقاتَلَِتِهْم ؟ 

َوَهْل تُبَاُح َذَراِريُُّهْم َوأَْمَوالُُهْم أَْم اَل؟

اإْلِْساَلِم؛  ائَِع  رَشَ يَلْتَزُِموا  َحتَّى  ُمْمتَِنِعنَي  َداُموا  َما  ِقتَالُُهْم  يَِجُب  َهُؤاَلِء  لِلَِّه.  الَْحْمُد  فَأََجاَب: 

ُمَقاتِلَتُُهْم  تُْقتَُل  ًة:  رِدَّ النَّاِس  أَْسَوأِ  ِمْن  وَن  ُمرْتَدُّ َوُهْم  كُْفًرا...  النَّاِس  أَْعظَِم  ِمْن  النصرييّة  فَِإنَّ 

يِه  تَُسمِّ الَِّذي  الُْمَناِفُق  َوُهَو  ِمْنُه  كُْفًرا  َوأَبْطََن  اإْلِْساَلَم  أَظَْهَر  َمْن  قَتُْل  ا  َوأَمَّ أَْمَوالُُهْم...  َوتَْغَنُم 

اَلِل  الُْفَقَهاُء »الزِّنِْديُق«: فَأَكْرَثُ الُْفَقَهاِء َعىَل أَنَُّه يُْقتَُل َوإِْن تَاَب... َوَمْن كَاَن َداِعيًا ِمْنُهْم إىَل الضَّ

اَل يَْنَكفُّ رَشُُّه إالَّ ِبَقتْلِِه قُِتَل أَيًْضا؛ َوإِْن أَظَْهَر التَّْوبََة َوإِْن لَْم يُْحَكْم ِبُكْفرِِه كَأمَِئَِّة الرَّفِْض الَِّذيَن 

َعاِة.  الدُّ ِمْن  َوأَْمثَالَُهاَم  ِدرَْهٍم  بَْن  َوالَْجْعَد  الَْقَدِريَّ  َغيْاَلَن  الُْمْسلُِموَن  قَتََل  كَاَم  النَّاَس  يُِضلُّوَن 

أَْعلَُم.«)3(     َواَللَُّه  ُمطْلًَقا.  يُْقتَُل  اُل  جَّ الدَّ فََهَذا 

ومواقف »ابن تيميّة« يف حّق الِفرَق املخالفة ليست مجرّد فتاوى فقهيّة نظريّة، ال حّظ لها من 

التطبيق العميل. بل عىل العكس من ذلك، فقد حظيت هذه الفتاوى بتطبيقات عمليّة وترجمة فعليّة 

أتت عىل يد »ابن تيميّة« نفسه من خالل مشاركته شخصيًّا يف غزو معاقل بعض الشيعة يف جرد كسوان 

حيث يذكر »ابن كثري« يف كتاب البداية والنهاية ما نّصه: »ويف يوم الجمعة العرشين منه ركب نائب 

السلطنة جامل الدين آقوش األفرم يف جيش دمشق إىل جبال الجرد وكسوان، وخرج الشيخ تقي الدين 

بن تيميّة ومعه خلق كثري من املتطوعة والحوارنة لقتال أهل تلك الناحية، بسبب فساد نيّتهم وعقائدهم 

وكفرهم وضاللهم، وما كانوا عاملوا به العساكر ملا كسهم الترت وهربوا حني اجتازوا ببالدهم، وثبوا عليهم 

)1( البزار، رساج الدين عمر بن عيل بن موىس، األعالم العلّّية يف مناقب ابن تيمية، تحقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، بريوت 

1400 ه، ص 67 - 68.

)2( ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراين، مجموع الفتاوى، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، الطبعة الثالثة، 

1426 ه - 2005 م، ج 28، ص 553

)3( املرجع نفسه، ص 553.
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ونهبوهم وأخذوا أسلحتهم وخيولهم، وقتلوا كثريًا منهم، فلاّم وصلوا إىل بالدهم جاء رؤساؤهم إىل الشيخ 

تقي الدين بن تيميّة فاستتابهم وبنّي للكثري منهم الصواب وحصل بذلك خري كثري، وانتصار كبري عىل أولئك 

املفسدين، والتزموا برّد ما كانوا أخذوه من أموال الجيش، وقّرر عليهم أموااًل كثرية يحملونها إىل بيت 

املال، وأقطعت أراضيهم وضياعهم، ومل يكونوا قبل ذلك يدخلون يف طاعة الجند وال يلتزمون أحكام امللّة، 

وال يدينون دين الحّق، وال يحرمون ما حرّم الله ورسوله، وعاد نائب السلطنة يوم األحد ثالث عرش ذي 

القعدة وتلّقاه الناس بالشموع إىل طريق بعلبك وسط النهار« )1(.

ولنئ كان ابن كثري قد ُعِنَي بتسطري أحداث تلك الواقعة، فقد ذكر ابن قدامة املقديس يف كتابه 

العقود الدرية، كالًما البن تيميّة صدر عنه يف أعقاب هذه الغزوة وصف فيه الكسوانيّني الشيعة 

ومن وافقهم بأنهم أصحاب »مذهب ملعون« حيث قال: »هم ]أي الكسوانيّون الشيعة[ وسائر 

أهل هذا املذهب امللعون مثل أهل جزين وما حواليها وجبل عامل ونواحيه« )2(.

ال  ما  الفساد  من  »يفعلون  يقول:  حيث  املنكرة  األفعال  من  العديد  إليهم  نسب  كام 

سرية  أقبح  عىل  البيوتات  سكان  وإخافة  الطرقات  قطع  يف  كانوا  العباد.  رّب  إال  يحصيه 

أو  يقتلوه  أن  فإما  املسلمني  من  الصالح  بالرجل  ويقعون  الجنايات...  أهل  من  عرفت 

بالحيلة...«)3(. منهم  يفلت  من  منهم  وقليل  يسلبوه 

كام يتحّدث عن فساد تديّنهم فيقول: »وهؤالء القوم كانوا أقّل صالة وصياما ومل نجد يف جبلهم 

مصحًفا وال فيهم قارئًا للقرآن وإمّنا عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسّنة... وهؤالء 

خرجوا عن رشيعة رسول الله وسّنته وهم رّش من التتار من وجوه متعّددة لكن التتار أكرث وأقوى 

فلذلك يظهر كرثة رشّهم... ويف هؤالء خلق كثري ال يقّرون بصالة وال صيام وال حج وال عمرة وال 

يحرمون امليتة والدم ولحم الخنزير وال يؤمنون بالجّنة والنار«)4(.

»اإلسامعيليّة  أّن:  عىل  فيه  ينّص  صارم  شامل  عام  حكم  إىل  ذلك  بعد  تيميّة  ابن  ليخلُص 

.)5( املسلمني«  بإجامع  والنصارى  اليهود  من  أكفر  كّفار،  والباطنيّة...  والحاكميّة  والنصرييّة 

ال ميكن للباحث أن يتجاهل الحالة الجهاديّة التي مثّلها إبن تيمية قواًل وعماًل، كام ال ميكن 

تجاهل أثرها الظاهر عىل حالة السلفيّة الجهاديّة املعارصة التي ال تكاد ال تكون أكرث من صدى 

البن تيميّة وآرائه وفتاويه ومواقفه.

املقاتل.  تيميّة  ابن  أّن األضواء سلّطت عىل  تُظهر  آنًفا،  الواردة  للنصوص  املتأنيّة  القراءة  لكّن 

بينام أُرخيت الظالل عىل ابن تيميّة املحاور الذي يبحث يف غمرة الحرب عن مساحة حوار أماًل أن 

)1( أبو الفداء ابن كثري القريش ثّم الدمشقي، البداية والنهاية، تحقيق: أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت 1985، 

ج14، ص 13

)2(  ابن قدامة املقديس، العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أحمد بن تّيمّية، ص 179 وما بعدها.

)3( املرجع نفسه.

)4( املرجع نفسه.

)5( املرجع نفسه.
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تكون الكلمة املقنعة سببًا لتجنيب الناس ويالت الحرب. ودليل ذلك حواره مع السلطان الترتي 

محمود قازان الذي أغراه »ملك الكرج« باجتياح دمشق غري أّن كالم ابن تيميّة وحواره مع قازان 

أمثر أمانًا ألهل دمشق، جّنبهم الحرب وويالتها. يقول صاحب األعالم العليّة: »وأخذ الشيخ ]ابن 

تيميّة[ يف الكالم معه ]أي السلطان محمود غازان[ أواًل يف عكس رأيه عن تسليط املخزول ملك 

الكرج عىل املسلمني وضمن له أموااًل واخبه بحرمه دماء املسلمني وذكره ووعظه فأجابه إىل ذلك 

طائًعا وحقنت بسببه دماء املسلمني وحميت ذراريهم وصينت حرميهم«)1(.

كام أرخيت الظالل عىل ابن تيميّة املعلّم والداعية الذي يرى أن الوعظ واإلرشاد مع املخالفني 

القتل والترشيد بهم. وهذا ما أسهب ابن  الناس - خري من إعامل  – ولو كان يراهم من أكفر 

تيميّة يف بيانه يف رسالته إىل السلطان النارص محمد بن قالوون عقب غزوه الكسوانيّني الشيعة، 

حيث قال: »إقامة شعائر اإلسالم من الجمعة والجامعة وقراءة القرآن وتبليغ أحاديث النبي يف 
قرى هؤالء من أعظم املصالح اإلسالميّة وأبلغ الجهاد يف سبيل الله.«)2(

وهذا ما ذكره ابن كثري عرًضا يف سياق الحديث عن هذه الواقعة حيث قال: »فاستتابهم وبنّي 
للكثري منهم الصواب وحصل بذلك خري كثري...« )3(

2- ابن النحاس الدمشقي)4)

يعّد كتاب »مشارع األشواق إىل مصارع العشاق ومثري الغرام إىل دار السالم« ملؤلّفه ابن النحاس 

رحمه الله من أنفس الكتب التي حوتها املكتبة اإلسالميّة يف موضوع الجهاد وأحكامه وفضائله.

وابن النحاس الدمشقي - مؤلّف الكتاب - عاش يف مدينته دمشق حتى مطلع القرن الخامس 

ودمشق)7(  وتخريبه حلب وحامة  الشام  لبالد  تيمورلنك)6( وجيشه  اجتياح  وشهد  امليالدي)5(،  عرش 

)1( البزار، رساج الدين عمر بن عيل بن موىس، األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية، ص 69

)2( ابن قدامة املقديس، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الهادي، العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية، ص 209

)3( أبو الفداء ابن كثري القريش ثّم الدمشقي، البداية والنهاية، تحقيق: أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت 1985، 

ج14، ص 13

)4( هو أحمد بن إبراهيم بن محمد، أبو زكريا، محيي الدين الدمشقي ثم الدمياطي، املعروف بابن النحاس )؟ - 814 ه = ؟ - 1411 م(: فريض فاضل، 

مجاهد، من فقهاء الشافعية. ولد يف دمشق، ورحل أيام تيمورلنك، إىل مرص، فسكن )املنزلة( والزم املرابطة والجهاد بثغر )دمياط( وقتل شهيًدا يف 

معركة مع الفرنج، مقبال غري مدبر )كام يقول ابن حجر( بقرب )الطينة( رشقي بحرية املنزلة، ودفن بدمياط. له تآليف، منها )مشارع األشواق إىل 

مصارع العشاق ومثري الغرام إىل دار السالم( يف الجهاد واملجاهدين، مجلد ضخم، و)رشح املقامات الحريرية(، و)تنبيه الغافلني عن أعامل الجاهلني، 

وتحذير السالكني من أفعال الهالكني(. راجع: الزركيل، خري الدين، األعالم، ص 87.

)5( كانت دمشق يف زمن ابن النحاس تابعة لدولة املامليك يف مرص، وقد دام حكم املامليك أكرث من قرنني ونصف القرن من الزمان من العام 1250 م 

إىل 1517 م، حيث هزم جيش املامليك بقيادة قانصوه الغوري أمام الجيش العثامين يف معركة مرج دابق شامل حلب. راجع: حتي، فيليب )وآخرون(، 

تاريخ العرب، دار غندور للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة التاسعة، بريوت، 1994، ص 745 - 749 و 796 - 797.

)6( تيمورلنك )1336 - 1405 م(: قائد عسكري فّذ، قام بحمالت توسعيّة رشسة أّدت إىل مقتل اآلالف من املدنيّني، وإىل اغتنام مجتمعات بأكملها، 

من أصل ومؤّسس الساللة التيمورية )1370 - 1405 م( يف وسط آسيا وأول الحكام يف العائلة التيمورية الحاكمة والتي استمرت حتى عام 1506 م. 

وكلمة »لنك« تعني »األعرج« نتيجة إلصابته بجرح خالل إحدى معاركه. أما كلمة »تيمور« فتعني باألوزبكيّة »الحديد«. املرجع نفسه، ص 793.

)7( املرجع نفسه، ص 793 - 794.
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وغريها من املدن التي أمست: »أطالاًل، فال مال، وال رجال، وال مسكن، وال حيوان، وصار من بقي 

فيها من عساكر وسلطان ومن أهلها يجتمعون ويرتافقون ويخرجون إىل الديار املرصيّة«)1(. 

ثم  »املنزلة«،  مدينة  سكن  حيث  مرص،  إىل  للهجرة  النحاس  ابن  اضطّر  ما  وهذا 

الفرنج  مع  مواجهة  يف  1411م  عام  فيها  استشهد  أن  إىل  فاستوطنها  »دمياط«  إىل  تحّول 

.)2 ( ) لصليبينّي ا (

علميًّا  كتابًا  للمسلمني  ترك  الدمشقي،  العامل  هذا  النحاس،  ابن  أن  تقّدم  ماّم  الشاهد 

عنده،  الثواب  جزيل  من  ألهله  الله  أعّد  وما  عليه،  والحّض  الجهاد،  »فضل  يف:  موسوعيًّا 

يف  الكرامة  من  به  وعدهم  وما  والشهداء،  املرابطني  لعباده  اّدخر  وما  إليه،  املآب  وجميل 

تتعلّق  أمور  من  سبقه  من  كتب  يف  تفّرق  ما  هذا  كتابه  السعداء«)3(. جمع ضمن  دار  جّنته 

الذخائر  من  الكتاب  هذا  يزال  وال  اإلسالميّة.  التوجيهات  ضوء  يف  والقتال  الجهاد  مبوضوع 

إغفاله. الجهاد  موضوع  يف  باحث  أّي  يسع  ال  التي  النفيسة 

ب- ومضة من زمن العثامنّيني

 بعد أن هزم السلطان سليم األّول جيش املامليك يف معركة »مرج دابق« يف شامل حلب، تابع 

زحفه باتجاه دمشق ليدخلها فاتًحا بتاريخ 26 أيلول 1516، لتُميس دمشق بذاك واحدة من املدن 

العثامنيّة املحظيّة عند بني عثامن الذين لّقبوها بـ»شام رشيف« )4(.

ويف عهد العثامنينّي ازدهرت الحياة العلميّة يف دمشق، وبرز فيها - عىل مدى قرون متعاقبة - 

العديد من العلامء األفذاذ أصحاب التآليف القيّمة.

1- اإلمام ابن عابدين الحنفي

نتاج  ابن عابدين« وتكملته، هام  الشهري بـ»حاشية  الدر املختار«  »رّد املحتار عىل  إّن كتاب 

جهود فقيهني حنفيّني كبريين، عنيت بهام: اإلمام محمد أمني بن عابدين)5( رحمه الله والذي تويّف 

)1( ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي، مشارع األشواق إىل مصارع العشاق ومثري الغرام إىل دار السالم )يف الجهاد وفضائله)، 

دار البشائر اإلسالمية، الطبعة الثالثة، بريوت 2002، ص 11.

)2( املرجع نفسه، ص 11. وكان استشهاد ابن النحاس خالل واحدة من الحمالت الصليبية غري الرئيسة التي شهدتها مرص يف ذلك التاريخ. 

)3( املرجع نفسه، ص 72 

)4( حتي، فيليب )وآخرون(، تاريخ العرب، مرجع سابق، ص 795 - 797

)5( هو محمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي )1198 - 1252 ه = 1784 - 1836 م(: فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية يف عرصه. 

مولده ووفاته يف دمشق. له )رد املحتار عىل الدر املختار( خمس مجلدات، ويعرف بحاشية ابن عابدين، و)رفع األنظار عام أورده الحلبي عىل الدر 

املختار(، و)العقود الدرية يف تنقيح الفتاوي الحامدية( جزآن، و)نسامت األسحار عىل رشح املنار( أصول. راجع: الزركيل، خري الدين، األعالم، مرجع 

سابق، ج 6، ص 42.
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بإكاملها من  قام  الذي  الدين)1(  النفيسة، وولده محمد عالء  الفقهيّة  املوسوعة  يتّم هذه  أن  قبل 

بعده.

وكأّي كتاب فقهي موسوعي يستوعب سائر املباحث الفقهيّة وما يتّصل بها من مباحث ومسائل، 

فقد مّر ابن عابدين يف حاشيته عىل باب الجهاد وما يتّصل به من أحكام، فلم يسعه - وهو خامتة 

محّققي املذهب الحنفي - إاّل أن يقّرر ما نّص عليه أمئّة املذهب من السادة األحناف من مرشوعيّة 

الجهاد والقتال يف اإلسالم، ضمن القيود والرشوط واآلداب املنصوص عليها يف كتب املذهب.

املوافق  1248هـ  عام  حوايل  حاشيته  يف  الجهاد  موضوع  عالج  عابدين  ابن  أّن  الظن  وأغلب 

مثانية  عام  الواقعة يف  الفتوى  حادثة  »ويؤخذ من هذا حكم  عابدين:  ابن  يقول  1833م، حيث 
وأربعني بعد املائتني واأللف، قريبًا من كتابتي لهذا املحل.«)2(

الفقه  يف  وأحكامه  الجهاد  موضوع  عن  عابدين  ابن  كتابة  أّن  تقّدم،  ماّم  الشاهد 

من  وأخصامها  العثامنية  الدولة  بني  املستعرة  الحروب  سلسة  مع  تزامنت  اإلسالمي 

لها  وكان  العثامنيّة،  الدولة  لصالح  أغلبها  تكن  مل  حروب  وهي  األوروبيّة،  الدول 

.)3 ( نها سلطا تحت  لواقعة  ا لبالد  ا من  العديد  وضياع  إنهاكها  يف  الكبري  األثر 

متيَّزت مقاربة ابن عابدين ملوضوع الجهاد يف حاشيته بأنّها مل تكن ثوريّة انفعاليّة تتأثّر باألحداث 

التي عارصها، بل أتت يف قالب علمي رصني يعكس موضوعيّة الفقيه التقليدي وانضباطه وامللتزم 

باملذهب الذي ينتمي إليه، من دون أن يربطها ابن عابدين باملستجّدات والتطّورات الحادثة يف 

زمنه.

من األمثلة عىل مقاربات ابن عابدين النظريّة املنفصلة عن الواقع: إيراده عدًدا من األحكام 

املتشّددة بحّق النصارى، التي تستحرض املـُشتَهر من »أحكام أهل الذّمة« املعروفة عند سائر الفقهاء 

السابقني)4(، بينام كانت الدولة العثامنيّة يف تلك الحقبة تعطي النصارى االمتيازات والضامنات.

ومن األمثلة أيًضا، ما يذكره ابن عابدين عن »الدروز« و»النصرييّة« و»اإلسامعيليّة« وما يتعلّق 

بهم من أحكام فقهيّة، حيث يقول ما نّصه: »ونُقل عن علامء املذاهب األربعة أنّه ال يحّل إقرارهم 

يف ديار اإلسالم بجزية وال غريها، وال تحّل مناكحتهم، وال ذبائحهم«)5(. ومعلوم أنّه يف تلك الحقبة 

أقطعت الدولة العثامنيّة كباء هؤالء القوم األرايض، ومّكنت لهم يف األرض.

الفرق اإلسالميّة، حيث يقول يف  ابن عابدين كان متشّدًدا حتى مع بعض  أّن  املفارقات  ومن 

)1(  هو محمد عالء الدين بن محمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي )1244 - 1306 ه = 1828 - 1889 م(: فقيه حنفي، 

من علامء دمشق. ويل كثريًا من مناصب القضاء. وسافر إىل اآلستانة، فكان من أعضاء لجنة وضع )املجلة(، وويل القضاء بطرابلس الشام سنة 1292 

- 1295 ه، وعني رئيًسا ثانّيًا ملجلس املعارف بدمشق، وتويف فيها. أكمل حاشية والده عىل )الدر املختار( يف فقه الحنفية، وله )معراج النجاح رشح 

نور االيضاح(، و)الهدية العالئية(. املرجع السابق، ج 6، ص 270.

)2( ابن عابدين، محمد أمني بن عمر، رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، 2000 م، ج 4 ، ص

204

)3( حتي، فيليب )وآخرون(، تاريخ العرب، مرجع سابق، ص 812 - 814.

)4( ابن عابدين، رد املختار...، مرجع سابق، ج 4، ص 202 وما بعدها.

)5( املرجع نفسه، ج 4، ص 244.
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حاشيته: »مطلب يف أتباع عبد الوهاب الخوارج يف زماننا... وقع يف زماننا يف أتباع عبد الوهاب 

الذين خرجوا من نجد وتغلّبوا عىل الحرمني، وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكّنهم اعتقدوا أنهم 

هم املسلمون وأّن من خالف اعتقادهم مرشكون، واستباحوا بذلك قتل أهل السّنة وقتل علامئهم، 

حتى كس الله تعاىل شوكتهم وخرّب بالدهم وظفر بهم عساكر املسلمني عام ثالث وثالثني ومائتني 

وألف ]املوافق عام 1818م[«)1(.

ويستفاد ماّم سبق أّن رصانة ابن عابدين وموضوعيّته العلميّة مل متنعه من إطالق أكرث األحكام 

تشّدًدا، سواء مع غري املسلمني، أو مع املسلمني املخالفني ملا يتبّناه!

 

)1( املرجع نفسه، ج 4، ص 204.
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2- الجذور القريبة للفكر الجهادي يف سورية

 مقّدمة

العامليّة األوىل مهزومة رّش هزمية. وانفرط عقد الدول  خرجت الدولة العثامنيّة من الحرب 

االنتداب  تحت  أنفسهم  سورية  أهل  ليجد  األحداث  وتسارعت  سلطانها،  تحت  كانت  التي 

الفرنيس. ورسعان ما استيقظت يف النفوس الحميّة ملقارعة املحتّل وتحرير األرض.

ًدا كان لعلامء الدين اإلسالمي دورهم يف هذه املواجهة، وكان الخطاب الديني الجهادي  ومجدَّ

الذين اشتهروا  السورينّي  العلامء  التجييش والتعبئة. وهذه نبذة عن عدد من  أبرز أدوات  من 

مبقارعة االحتالل الفرنيس لسورية يف بدايات القرن العرشين.

أ- الشيخ عز الدين القّسام)1( 

ينتمي الشيخ محمد عز الدين القسام إىل عائلة كرمية عرفت يف منطقة جبلة من أعامل 

فاستطاع  والتعليم،  الوعظ  باب  أمامه  فُتح  أزهري  وكعامل  السوري.  الساحل  عىل  الالذقيّة 

حميّته  فتحّركت  السوري،  للساحل  الفرنسيّني  احتالل  القّسام  شهد  وقد  حوله،  مبن  يؤثّر  أن 

طاّلبه  من  عدد  مع  وأعلن  متواضًعا،  عسكريًّا  عتاًدا  بثمنه  واشرتى  بيته  فباع  الدينيّة، 

يف  ثورة  ليقود  فلسطني،  إىل  ومنها  دمشق،  إىل  ارتحل  عليه  ُضيَّق  وحني  الجهاد.  ومريديه 

ولعّل  1935م.  عام  يعبد  معركة  يف  شهيًدا  الله  لقي  أن  إىل  اإلنكليز  وجه  يف  الثالثينيّات 

القادم من سورية بهدف الجهاد يف فلسطني، وسيتكّرر هذا  القّسام هو منوذج فّذ للجهادي 

الحًقا)2(. سيأيت  كام  األربعينيّات،  يف  وإخوانه  السباعي  مصطفى  مع  السيناريو 

)1(  هو محمد عز الدين بن عبد القادر القسام )1300 - 1354 ه = 1882 - 1935 م(: مجاهد، من أرسة كرمية يف جبلة )من أعامل الالذقية(، تعلّم 

يف األزهر مبرص. واشتغل يف بلده بالتعليم والوعظ إىل أن احتّل الفرنسيون ساحل سورية يف ختام الحرب العاملية األوىل )سنة 1918(، فثار مع جامعة 

من تالميذه ومريديه. وطارده الفرنسيون، فقصد دمشق، إبان الحكم الفيصيل. ثم غادرها بعد استيالء الفرنسيني عليها )سنة 1920(، فأقام يف حيفا 

)فلسطني(، وتوىل فيها إمامة جامع االستقالل وخطابته، ورئاسة جمعية الشبان املسلمني. وتعاون مع الشيخ محمد كامل القصاب عىل تأليف كتاب 

)النقد والبيان(. واستفحل الخطر الصهيوين، فثارت فلسطني عىل اإلنكليز، وكانوا حكامها )سنة 1934(، وظهرت بطولة القسام يف معارك خاضها يف 

تلك الثورة، منفرًدا بعصبة من رجاله، يقاتلون كلام وجدوا سبيال إىل القتال، ويأوون إىل الكهوف واملغاور. ومات شهيًدا يف أواخر عهد الثورة، فدفن 

يف قرية )الشيخ( بجوار حيفا. راجع: الزركيل، خري الدين، األعالم، مرجع سابق، ج 6، ص 267.

)2(  ال يزال عز الدين القّسام رمزًا كبرًيا من رموز الجهاد يف فلسطني، حتى أطلقت حركة املقاومة اإلسالميّة »حامس« عىل جناحها العسكري اسم 

»كتائب عز الدين القّسام«.
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ب- الشيخ محمد بن يوسف بدر الدين الحسني)1( 

التي  العثامنيّة  للخالفة  املدّوي  السقوط  العامل  العرشين شهد  القرن  من  الثالث  العقد  خالل 

ألغيت رسميًّا عام 1924، وترافق ذلك مع احتالل الحلفاء للبالد التي كانت تحت سلطانها، وبطبيعة 

الحال كانت بالد الشام من ضمنها.

لقد استثار هذا الواقع األليم حميّة أهل النخوة الذين هبّوا ملقاومة هذا االحتالل، ويف الشام 

نهض الشيخ محمد بن يوسف بدر الدين الحسني، وراح يحّث عىل الجهاد ملقاومة املحتّل الفرنيس. 

يتحّدث الشيخ عيل الطنطاوي عن ذلك فيقول: »أحّب أن أعرض للقرّاء صفحة مطويّة من تاريخ 

الخطيب، من  والشيخ هاشم  الدقر  الشيخ عيل  مع  الدين، هي رحلته سنة 1924م  بدر  الشيخ 

دمشق إىل دوما إىل النبك إىل حمص وحامة إىل حلب. هذه الرحلة التي طافوا فيها بالد الشام 

»سورية« كلها، وكانوا كلاّم وصلوا قرية أو بلدة، خرج أهلها عن بكرة أبيهم الستقبالهم باألهازيج 

واملواكب، ثّم ساروا وراءهم إىل املسجد، فتكلّموا فيه ووعظوا وحّمسوا، وأثاروا العزة اإلسالميّة 

يف النفوس، وحثّوا عىل الجهاد إلعالء كلمة الله. فكانت الرحلة هي العامل األول واملبارش لقيام 

الثورة السوريّة ضّد فرنسا، وقد امتدت سنتني منذ العام 1925م، وأذهلت ببطوالتها أهل األرض. 

وقد قامت يف الغوطة كام نعرف - وقد رأيناها رأي العني - قبل أن تقوم يف الجبل )جبل حوران(، 

وقد بدأت بخروج طلبة العلم بدافع الجهاد... ومن هؤالء الذين خرجوا وعملوا العجائب، البطل 

الشهيد حسن الخراط، كان حارًسا ليليًّا، قاد عصابات املجاهدين، ووقف بهم يف وجه فرنسا، يوم 

كانت فرنسا أقوى دولة بريّة يف أعقاب الحرب األوىل، وغلبها واحتل دمشق ثالثة أيام... مل يبق يف 

البلد فرنيس واحد« )2(.

وأغلب ظّني أّن يف تلك الحقبة كانت األولوية تقتيض مقارعة املحتل الفرنيس بغّض النظر عن 

املنطلقات الفكريّة والفلسفيّة لهذا العمل املقاوم، ومن هنا ُوجد التداخل يف املنطلقات باعتبارها 

تنطلق من منطلق ديني أو وطني أو قومي أو غري ذلك. ومل يُلحظ يف تلك الفرتة املزيد من العناية 

بتأصيل هذه املنطلقات وفصلها وبيان الفروق بينها، خالفًا ملا حصل يف حقبة الستينيّات، كام سيأيت. 

)1( هو محمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد امللك بن عبد الغني املغريب املراكيش البيباين، بدر الدين الحسني 

)1267 - 1354 ه = 1851 - 1935 م(: محدث الشام يف عرصه. ولد يف دمشق، فحفظ الصحيحني غيبًا بأسانيدهام ونحو 20 ألف بيت من متون 

العلوم املختلفة، وانقطع للعبادة والتدريس. وكان ورًعا صواًما بعيًدا عن الدنيا، ارتفعت مكانته عند الحكام وأهل الشام، حتى أن بعض العامة من 

أهل دمشق حني اشتد بغي )االتحاديني( من رجال الرتك، خالل الحرب العاملية األوىل، عرضوا عليه البيعة بالخالفة، والثورة معه. راجع: الزركيل، خري 

الدين، األعالم، مرجع سابق، ج 7، ص 157

)2(  النارص، محمد حامد، علامء الشام يف القرن العرشين، دار املعايل، الطبعة األوىل، عامن، 2003، ص 22.
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ج- الدكتور مصطفى السباعي)1( 

العرشين،  القرن  يف  السوريّة  اإلسالميّة  الشخصيّات  أبرز  من  السباعي  مصطفى  الدكتور  يُعد 

والجس الذي عبت عليه دعوة »اإلخوان املسلمون« من مرص إىل بالد الشام. وتفصيل ذلك أنّه 

يف مطلع ثالثينيّات القرن العرشين تحول السباعي من بلده سورية إىل مرص ألجل إمتام دراسته 

الجامعيّة يف األزهر. يف تلك الفرتة اتّصل بالشيخ حسن البنا وبات من املنتسبني إىل جامعة »اإلخوان 

 .)2(
املسلمون« اعتباًرا من العام 1933 

ومعها  الدكتوراه  درجة  حاماًل  سورية  إىل  السباعي  عاد  العليا  األزهريّة  الدراسة  إنهائه  بعد 

فكر جامعة »اإلخوان املسلمون«، ليعمل الحًقا عىل تأسيس تنظيم إخواين سوري)3(  قّدم أعضاؤه 

أنفسهم للمجتمع السوري بوصفهم: »جامعة إسالميّة عربيّة ترمي إىل توحيد األّمة وحفظ عقيدتها، 

وبناء نظامها وفق اإلسالم، وبعثها بعثا قويًّا ألداء رسالتها العامليّة الخالدة، وتحرير البالد العربيّة 

واإلسالميّة من االستعامر والنفوذ األجنبي«)4(.

يف العام 1945 خاض السباعي مع إخوانه مواجهات عسكريّة ضد املحتل الفرنيس يف حمص 

وجوارها)5(.

ويف عام 1948 قاد السباعي - بصفته املراقب العام لجامعة اإلخوان يف سورية - كتائب »اإلخوان 

اإلنكليز  وجه  يف  فلسطني  ثرى  فوق  الجهادي  العمل  يف  انخرطوا  الذين  السورينّي  املسلمون« 

والعصابات الصهيونيّة )6(.

ويف العام 1952 عرض السباعي أن يرسل مجاهدين سورينّي من أبناء »جامعة اإلخوان« ملؤازرة 

قناة  يف  البيطانية  العسكريّة  القاعدة  ضّد  يخوضونها  التي  العسكريّة  املواجهات  يف  املرصينّي 

السويس)7(.

)1( هو مصطفى بن حسني السباعي )أبو حسان( )1333 - 1384 ه = 1915 - 1967 م(: عامل إسالمي، مجاهد، من الخطباء والكتاب. ولد يف حمص 

)سورية(، وتعلم بها وباألزهر. اعتقله اإلنكليز يف مرص وفلسطني ستة أشهر، وأسلموه إىل الفرنسيني فسجنوه يف لبنان 30 شهرًا. انطلق فكان عىل 

رأس كتيبة من )اإلخوان املسلمني( يف الدفاع عن بيت املقدس )1948(. أحرز شهادة )دكتور يف الترشيع اإلسالمي وتاريخه( من األزهر )1949(، 

ا لجمعية اإلخوان املسلمني، وعميًدا لكلية الرشيعة )1955(، وقام برحالت. أنشأ مجلة  واستقر يف دمشق، أستاًذا بكلية الحقوق)1950(، ومراقبًا عامًّ

)حضارة اإلسالم(، وما زالت تصدر. أصيب بشلل نصفي )1957(. نرش من تأليفه 21 كتابًا ورسالة، منها )السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي(، 

)اشرتاكية اإلسالم(، )رشح قانون األحوال الشخصية(، )الدين والدولة يف اإلسالم(، )املرأة بني الفقه والقانون(، )منهجنا يف اإلصالح(. تويف بدمشق. 

راجع: الزركيل، خري الدين، األعالم، مرجع سابق، ج 7، ص 231.

)2( حوى، سعيد، هذه تجربتي وهذه شهاديت، دار عامن، الطبعة الثانية، بريوت عامن،  1988، ص 42.

)3( السباعي، محمد مصطفى، مصطفى السباعي بأقالم محبيه، دار الوراق، الطبعة األوىل، بريوت، 2000، ص 132. أيًضا: سعد الدين، نادية، الحركات 

الدينية السياسية، مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم، الطبعة األوىل 2012، ص 359.

)4( سعد الدين، نادية، الحركات الدينية السياسية، مرجع سابق، ص 359.

)5( السباعي، مصطفى السباعي بأقالم محبيه، مرجع سابق، ص 130. 

)6( املرجع نفسه، ص 134 - 135. أيًضا: حوى، سعيد، هذه تجربتي وهذه شهاديت، مرجع سابق، ص 42.

)7( السباعي، مصطفى السباعي بأقالم محبيه،مرجع سابق، ص 139.
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ويف العام 1956 عرض السباعي مجدًدا أن يرسل مجاهدين سورينّي من أبناء »جامعة اإلخوان« 

ملؤازرة املرصينّي ضّد العدوان الثاليث عىل مرص)1(.

كام انخرط السباعي يف العمل السيايس يف بلده سورية، فرتّشح لالنتخابات البملانيّة وانتخب 

نائبًا عن دمشق، وعرض عليه العمل الوزاري فأىب)2(.

كام ملع نجم السباعي كأكادميي من خالل عمله كأستاذ جامعي يف جامعة دمشق، ومن خالل 

تأسيسه لكلية الرشيعة فيها، ليميس أول عمدائها اعتباًرا من العام 1955          )3(.

كام أثبت السباعي رسوخ قدمه يف ميادين الكتابة والتأليف والعمل الصحفي، فأصدر العديد 

من الكتب العلميّة، وترأّس تحرير عدد من املجاّلت اإلسالميّة: »املنار« و»الشهاب« و»املسلمون« 

و»حضارة اإلسالم«)4(.

تعتب التجربة اإلسالميّة للدكتور مصطفى السباعي عالمة فارقة تستحّق الوقوف عليها، فعىل 

يديه تحّول العمل الجهادي من كونه حامًسا ألفراد تحرّكهم الحمية الدينيّة، إىل كونه إطاًرا تنظيميًّا 

يعنى بالتدريب والتسليح ملواجهة املحتل الفرنيس يف سورية، أو لتسيري الجامعات املجاهدة للدفاع 

عن فلسطني أو مرص متى استوجب األمر ذلك.

ل للسباعي ِسعة فهمه للجهاد، فكان مقاتالً يف ميدان الحرب)5(، ونائبًا وسياسيًّا المًعا  كام يسجَّ

يف ميدان السياسة، أما يف ميدان العلم واألبحاث فأستاًذا وعميًدا وكاتبًا ومفّكرًا. كام كان له دور يف 

ميدان العمل العام من خالل دعمه للنقابات وهيئات املجتمع املدين.

ويف زمن السباعي - تحديًدا يف حقبة الخمسينيّات من القرن العرشين - بدأت بواكري التاميز يف 

العمل العسكري املقاوم، بني أن يكون جهاًدا مقّدًسا يستند إىل خلفية دينيّة محضة، أو أن يكون مجرّد 

تضافر جهود ملقارعة املحتل، بغّض النظر عن الخلفيّة الفكريّة واملنطلق العقدي لهذه املقارعة.

د- الشيخ مروان حديد)6)
وأبرز  السورينّي،  املسلمني  لإلخوان  الروحي  األب  يُعّد  السباعي  مصطفى  الدكتور  كان  لنئ 

)1( املرجع نفسه، ص 139.

)2( السباعي، محمد مصطفى، مصطفى السباعي بأقالم محبيه،مرجع سابق، ص 126.

)3( املرجع نفسه، ص 124.

)4( املرجع نفسه، ص 136 - 138.

)5( وللدكتور مصطفى السباعي كتاب بعنوان: »نظام السلم والحرب يف اإلسالم«، بنّي فيه بعًضا من أحكام الجهاد والسياسة الرشعية.

)6( نقالً عن موقع ويكيبيديا العريب بترّصف: هو مروان بن خالد حديد )1353 - 1396 ه = 1934 - 1976 م(، داعية إسالمي، مجاهد، خطيب 

وشاعر. من أرسة ميسورة لها جاهها يف بالد الشام. ولد بحامة يف سورية، وتعلّم بها، ومن ثم يف كلية الزراعة يف جامعة عني شمس يف مرص، وتخرج 

منها عام 1964. التحق بكلية اآلداب يف جامعة دمشق قسم الفلسفة، وحصل عىل البكالوريوس عام 1970. إبان اقامته يف مرص التقى بسيد قطب 

وتأثر بأفكاره. عاد من مرص عام 1964 ليجد سورية تحت حكم حزب البعث الذي تربع عىل سدة الحكم فيها بعد انقالب 1963. اعتب مروان حديد 

حكم حزب البعث خطرًا عىل البالد، فقام يدعو الناس ويحّذرهم، فحصلت أحداث ومواجهات انتهت باعتقاله مع عدد من إخوانه والحكم عليهم 

باإلعدام، ثم ألغي الحكم وأطلق رساح املعتقلني. اعتقل مجدًدا عام 1966 مع مجموعة كبرية من اإلخوان والعلامء يف سورية، ثم أفرج عنهم أثناء 

حرب 1967. بعد هزمية 1967 شارك يف العمل الجهادي ضد إرسائيل. اعتباًرا من العام )1973 م( عمل يف الخفاء، فقاد العمل املسلح ضّد النظام 

الحاكم كرّدة فعل عىل إعالن الحزب دستوًرا جديًدا ألغيت املادة األوىل منه، والتي تنص عىل أن اإلسالم دين الدولة. اعتقل عام 1975، وبقي معتقالً 

http://ar.wikipedia.org/wiki .1976 إىل أن تويف عام
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الروحي  األب  بحّق  الشيخ مروان حديد هو  فإّن  بلده سورية،  السيايس يف  املؤّسسني لإلسالم 

للجهادينّي السوريني، وأبرز قادة العمل املسلّح ضّد نظام البعث الحاكم يف سورية.

رغم مشاركة الشيخ مروان حديد يف املواجهات مع الصهاينة يف فلسطني يف أعقاب حرب 

ضّد  منارصيه  مع  خاضها  التي  املتعاقبة  املواجهات  إىل  مرّدها  الجهادية  شهرته  فإّن   ،1967

النظام البعثي يف سورية خالل حقبة الستينيّات والسبعينيّات من القرن العرشين. ويرى كاتب 

سريته أّن مشاركته يف الحرب يف فلسطني ما كانت إاّل: »مناسبة كبرية لدفع العديد من الشباب 

للمشاركة والتدريب عىل القتال والسالح، وتخرّجت عىل يديه مجموعات جيّدة من املقاتلني 

الذين شاركوا يف العمل الجهادي، وكّونوا فيام بعد نواة العمل العسكري يف الجهاد ضّد النظام 

املرتد يف سوريا«)1(.

أّما جوالت الشيخ مروان حديد الجهاديّة البارزة واملتكّررة فقد كانت عىل األرض السوريّة 

بحزب  جاء  الذي   1963 انقالب  »بعد  حديد:  مروان  كاتب سرية  يقول  الحاكم.  النظام  وضّد 

الحزب  هذا  عىل  املتسلِّطة  النُّصريينّي[  ]يعني  الباطنيّة  العنارص  وبدأت  السلطة،  إىل  البعث 

عالنيّة  تسفر  أن  دون  ستار  وراء  من  الحكم  مقاليد  عىل  قبضتها  وتحكم  أعناقها  متّد  امللحد 

الحزب  هذا  وراء  يكمن  الذي  بالخطر  حديد[  ]مروان  أحّس  ما  رسعان  الكريه،  وجهها  عن 

امللحد، فقام يدعو الناس ويحّذرهم وينذرهم ويبنّيُ لهم بحّسه املرهف وشفافيّته لألمور أّن 

من  مجابهتهم  من  بد  وال  وراءهم،  ما  وراءهم  وأّن  صنعوا،  ما  يف  يُهاَدنون  ال  القوم  هؤالء 

قبضتهم، وعندئذ  استرشى خطرهم وقويت  وإاّل  الحكم،  يتمّكنوا من  أن  قبل  األوىل  اللحظة 

سيدوسون املقّدسات وينتهكون الحرمات ولن يجدي بعد ذلك معهم عالج، فعقد الندوات يف 

بيته ومسجده الصغري يف حّي الباروديّة، وأقام املحارضات والدروس يف املساجد، فكشف نوايا 

البعثينّي وعّرى مخطّطاتهم وألهَب حامس الشباب وغّذاه بروحه التي تستهني بالطواغيت وال 

تخىش إال الله وتحبُّ املوَت كام يحب غريه الحياة«)2(.

الحاكم،  البعث  لنظام  الشيخ مروان حديد  باكورة مواجهات  إىل  إشارة  السابق  املقطع  يف 

وهو ما ُعرف بثورة حامة عام 1964. وقتها كانت املواجهة املسلّحة بني اإلسالميّني والنظام غري 

متكافئة نظرًا لقلّة السالح وعدم التجهيز للمواجهة، وانتهت باستشهاد أكرث من خمسني شخًصا 

عليهم  والحكم  رفاقه،  من  وجامعة  حديد  مروان  واعتقال  النظام  جنود  من  عدد  جانب  إىل 
باإلعدام، ثّم أُلغي الحكم وأطلق املعتقلون. )3(

إّن عداء الشيخ مروان حديد لنظام البعث وللطائفة العلويّة التي ينتمي إليها أبرز رموز 

النظام هو عداء عقدي مرّده إىل مصدرين:

األول: فقهي يستند إىل الفتاوى املتداولة واملسطّرة يف كتب علامء الدين قدميًا وحديثًا حول 

حكم هذه الطائفة.

)1( املرجع نفسه

)2( املرجع نفسه

)3( حوى، سعيد، هذه تجربتي وهذه شهاديت، مرجع سابق، ص 72 - 80.
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والستينيّات،  الخمسينيّات  يف  عنها  الحديث  كرث  التي  الحاكميّة  نظرية  يحايك  فكري  والثاين: 

واعتُب سيّد قطب - الذي التقاه مروان حديد وتأثّر بآرائه - من أبرز املنظّرين لها، والتي من لوازمها 

تكفري الحاكم الذي ال يحكم مبا أنزل الله، لقوله تعاىل: }َوَمن لَّْم يَْحُكم مِبَا أَنزََل اللَُّه فَأُْولَِئَك ُهُم 

الَْكاِفُروَن{)1(.

وأّدت مواقف النظام الحاكم إىل تفاقم الوضع، وحملت الشيخ مروان حديد ورفاقه عىل الثورة.

بدأت  أنّها  النظام  مع  حديد  مروان  الشيخ  خاضها  التي  املواجهات  لسلسلة  املتتبّع  ويالحظ 

كرّدة فعل علنيّة تحدوها الحميّة الدينيّة، وعن ذلك يقول كاتب سريته: »ومروان مل يُخِف نفسه، 

مجابهته  ويف  معتقده،  ويف  تحّركه،  ويف  منهجه،  واضًحا يف  كان  إمنا  الكواليس،  وراء  يتحرّك  ومل 
)2( للسلطة.« 

ثّم تطّور أداء مروان حديد اعتباًرا من العام 1973 ليميس عماًل رسيًّا عسكريًّا منظاًّم، كان من 

مثاره تأسيس ما عرف الحًقا بـ»الطليعة املقاتلة«. يقول كاتب سريته: »وشاء الله ملروان أن يختفي 

بعد هذه املرحلة ]1973م[، وأن يعمل بالخفاء ليُِعدَّ العدة ليوم تُواَجُه به السلطة الباغية بقّوة 

السالح، وشاء الله أن يكون مكاَن تواجده دمشق وليس حامة، وتنّقَل بني عّدة بيوت ملدة سنتني 

مكان  إىل  للتعرف  وتجّسسها  وحيلتها  قّوتها  بكّل  النصرييّة  السلطة  دفعت  وقد  تقريبًا،  ونصف 
تواجده وإلقاء القبض عليه وقتله.«)3(

رغم اعتقال الشيخ مروان حديد عام 1975، ومكثه يف سجنه إىل أن توفاه الله عام 1976 )4(، فإن إرثه 

الجهادي يف مواجهة النظام بقي حيًّا من خالل سلسلة املواجهات التي استمرّت حتى عام 1982، 

وأهّم املواجهات حصلت بعد وفاته بقيام »الطليعة املقاتلة« بأكب هجوم لها بتاريخ 16 حزيران 

1979، مستهدفًة مدرسة املدفعيّة يف حلب، وقد قتلت يف الهجوم 32 شخًصا من طالب الضبّاط 

العلوينّي، واتّهم وزير الداخليّة السوري حينها، عدنان دباغ، يف بيان رسمي صدر بتاريخ 22 حزيران 

1979 »اإلخوان املسلمني« يف سورية وليس »الطليعة املقاتلة« بالتورّط يف هذه العمليّة«)5(.

ويقيِّم سعيد حوى تلك الحقبة، فيقول: »بأن العمل املسلّح اإلسالمي كان ظاهره رّدة فعل عىل 

جملة أشياء بدرت من النظام، لكن يف جوهره، أّن الشعب السوري أصبح يحّس أّن الدين والحريّة 

والخبز قد انتقص، ومع هذا االنتقاص وجد عدم توازن يف السياسات واملامرسات فزاد الطني بلّة، 

ل أن يُنال رضا الناس، ولكن كّل يشء كان يتصاعد عىل غري ما يرام  وكان باإلمكان بيشء من التعقُّ

فأوجد مناًخا مؤاتيًا للمواجهة«)6(.

)1( سورة املائدة: اآلية 44.

http://ar.wikipedia.org/wiki :2( عن موقع(

)3( املرجع نفسه.

)4( حوى، سعيد، هذه تجربتي وهذه شهاديت، مرجع سابق، ص 130 - 131

http://www.middle-east-online.com/?id=131579 :5( مقالة بعنوان: »إخوان سوريا والطليعة املقاتلة والسلطة«، عن موقع(

)6( حوى، سعيد، هذه تجربتي وهذه شهاديت، مرجع سابق، ص 134 - 135.
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ه- الشيخ محمد رسور زين العابدين)1( 

متيّز الفكر الجهادي الذي أعلنه الشيخ مروان حديد يف سورية بطابع إخواين قُطبّي بحت. بغّض 

النظر عن مدى قبول أو تبني قيادات اإلخوان السورينّي ألفكار الشيخ مروان حديد، فإّن األعامل 

السورينّي  املسلمني  اإلخوان  إىل  ومؤيّدوه  النظام  نسبها  السوريّة  الساحة  شهدتها  التي  العنفيّة 

ورغم  قطب.  سيّد  عن  اشتهرت  التي  الحاكميّة  بطروحات  فكريًّا  األعامل  هذه  وربطت  عموًما، 

وجود رجاالت من كبار علامء الدعوة السلفيّة مثل الشيخ نارص الدين األلباين وغريه يف سورية يف 

تلك الفرتة، غري أّن علامء الدعوة السلفيّة متيّزوا عن اإلخوان املسلمني بالبعد عن العمل السيايس 

والسبعينيّات  الستينيّات  فرتة  خالل  سورية  يف  يرتّدد  مل  لذلك  العلم.  بخدمة  باالشتغال  مكتفني 

الرائج إعالميًّا هو نسبة  الثامنينيّات أّي حديث عن السلفيّة الجهاديّة، بل كان الحديث  ومطلع 

العنف والتطرّف لإلخوان املسلمني حرصيًّا.

لكّن حقبة التسعينيّات هي التي شهدت رواًجا ظاهرًا ملصطلح »السلفيّة الجهاديّة«، كام ُسّجل خالل 

الحقبة نفسها رواًجا ملصطلح »السلفيّة السوريّة« باعتبارها أحد تيّارات »السلفيّة الحركيّة« التي تنضح 

بأفكار سيّد قطب عن الحاكميّة والوالء والباء، واعتُب الشيخ السوري »محمد رسور زين العابدين« األب 

الروحي ألتباع هذا التيّار السلفي.

 أّما عن نشأة مصطلح »الرسوريّة«، يقول الشيخ محمد رسور: »أنا ابتليت بهذا االسم عىل غري 

رغبة مّني، وهذا اللّقب أطلقه عيّل اإلخوان، وكنت ال أزال يف تيّار دمشق اإلخواين، ودار خالف بيني 

وبني أحدهم، وكان يتكلّم إىل صديق آخر، فوصفه بأنه رسوّري، وكان ذلك نابًعا من الغضب، وهذا 

الصديق يجعل هذه العبارة تنّدًرا ومزاًحا، وكان ذلك يف عام 1969 تقريبًا.

لكّنني عدت وسمعت هذه النغمة يف معسكر للجامعات عام 1974، ومن عادة اإلخوان أنّهم 

يف مثل هذه اللقاءات يجتمعون باإلخوان من البالد العربيّة، وأحد الفضالء من اإلخوان يف مّكة 

)1( محمد رسور بن نايف زين العابدين )1357 ه -... /  1938 م -...(: كاتب وباحث ومفكر إسالمي سوري، ولد يف حوران يف سورية عام  1938، 

اإلخوان  انتسب إىل جامعة  أن  يلبث  ثّم مل  الذي كان يرتدد عىل مساجد حوران،  الصباغ  الشيخ محمد  املسلمني من خالل  االخوان  تعرف عىل 

املسلمني يف سورية عام 1953. اشتغل بالتدريس يف مدارس سورية. يف أواسط الستينيات، وبسبب تضييق النظام السوري عىل اإلخوان املسلمني، 

انتقل محمد رسور إىل اململكة العربية السعودية حيث مكث يف حائل بداية ثّم أمىض مدة خمس سنوات يف منطقة القصيم حيث عمل مدرسا 

ملادة الرياضيات يف املعهد العلمي يف مدينة بريدة. مكث يف الكويت مدة تسع سنوات )1973 - 1984(، ثّم عاد إىل السعودية ليامرس التعليم 

يف املعهد العلمي التابع لجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية. اشتهر الشيخ محمد رسور بأفكاره التي متزج بني منهج ابن تيمية ومحمد بن 

عبد الوهاب من جهة وأفكار سيد قطب الثورية من جهة أخرى وهو ما أنتج مدرسة سلفية حركية ثورية عرفت ب»السورية« نسبة إليه. إبّان 

حرب الخليج األوىل والثانية أعلن الشيخ محمد رسور مواقف معارضة للسياسة السعودية فكرثت الضغوطات عليه ما تسبب يف ترحيله عام 1991. 

استقّر الشيخ محمد رسور يف الكويت إىل حني ثّم تحول إىل اململكة املتحدة حيث أسس مع الشيخ محمد العبدة وآخرين »املنتدى اإلسالمي« الذي 

تصدر عنه مجلة »البيان« إحدى أكرث املجالت اإلسالمية انتشاًرا يف اململكة العربية السعودية وغريها من دول العامل العريب، باإلضافة لالنتشار يف 

أوساط الجاليات املسلمة يف الغرب. كام أسس »مركز دراسات السنة النبوية«، وأطلق من هذا املركز مجلة »السّنة« -املمنوعة من النرش يف معظم 

الدول العربية- التي أصبح لها شأن كبري بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 م لجهة صوغ املوقف السيايس للمحازبني له واملقتنعني مبنهجه يف 

السعودية تحديداً. يف العام 2004 غادر الشيخ محمد رسور اململكة املتحدة إىل األردن حيث يقيم حاليا ويشتغل بالكتابة والتأليف. من مؤلفاته: 

دراسات يف السرية النبوية، منهج األنبياء يف الدعوة إىل الله، حقيقة انتصار حزب الله، وجاء دور املجوس، الشيعة يف لبنان... حركة أمل أمنوذجا،ً 

سلسلة الحكم بغري ما أنزل الله )جزءان(. راجع: جريدة »الحياة« العدد الصادر بتاريخ: األربعاء، 30 ترشين األول 2013. راجع أيضا موقع »العربية 

 نت«: html.7492/27/10/http://www.alarabiya.net/articles/2004، تاريخ األربعاء 13 رمضان 1425 ه - 27 أكتوبر 2004 م، وأيضا موقع:
/ http://ar.wikipedia.org/wiki
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قال: انتبهوا: هل يوجد بيننا رسوّري؟ وكانت تلك أول مرّة أسمعها منه، وكان اإلخوان يتخّوفون من 

وجود أّي شخص من التيار السوري بينهم.

ثّم بعد حرب الخليج واالستعانة بالغرب يف الحرب الخليجيّة، ظهرت مجموعة من »املتسلّفني«)1( 

التقطوا هذه العبارة ورّددوها، وكان القصد من ذلك النبز باأللقاب، واإلساءة إىل كل من يعمل يف 
هذا التيّار.«)2( 

املعلنة  الخليج وكيف أّدت مواقفه  الشيخ محمد رسور تفاصيل ما جرى بعد حرب  ويوّضح 

إىل تسليط األضواء عليه وعىل حالة »السلفيّة السوريّة« - التي تأّسست عىل أفكاره - والتي تُعّد 

متاميزة بشكل ظاهر عن السلفيّة التقليديّة السائدة يف اململكة العربيّة السعوديّة. 

الذي  فالعهد  الخليج:  دول  إحدى  عند  عهدين  بني  فيصاًل  الحرب  هذه  كانت  »لقد  يقول: 

سبقها، أعني عهد الوالد املؤّسس وكبار اإلخوة، كان عهد تعاون وتنسيق مع كبار العلامء والدعاة 

والجامعات اإلسالميّة. والعهد الذي تالها كان قامئًا عىل مبدأ »مع أو ضد« والذين هم من أهل 

»مع« ال يُقبل منهم إاّل النفاق ومدح والة األمور صباح مساء، ومع ذلك فالتعاون معهم كان قامئًا 

عىل الشك، وقد يسقطون عند أّي اختبار.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فقد تحالف هؤالء مع العلامنيّني وأسندوا إليهم بعض شؤون الحكم 

وجميع شؤون اإلعالم واتّخذوا منهم خباء ومستشارين، ثم أطلقوا لهم العنان، فاستباحوا محارم الله، 

وأطلقوا ألسنتهم وأقالمهم القذرة يف الهجوم عىل العلامء والدعاة واملؤّسسات اإلسالميّة.«

ثم يقول عن حزب الـ »مع«: معظم هؤالء من خّريجي املعاهد والكليّات الرشعيّة، وبعضهم 

من حملة الدكتوراه ويدرّسون يف الجامعات، ولكّنهم مل يصونوا حّق العلم الذي تعلّموه، ومل يهتدوا 

وأخالق  بسلوك  يهتدوا  مل  أنّهم  كام  وأخالقه،  سلوكه  وسلم يف  عليه  الله  الله صىل  رسول  بهدي 

الجديد  الله عنهم، فأصبح علمهم حّجة عليهم، وكان مثلهم يف عملهم  والتابعني ريض  الصحابة 

كمثل الجندي يف الجيش االحتياطي يدعى عند الحاجة إليه، ويُّسح من الخدمة بعد أن يؤّدي 

دوره املطلوب... فمنذ نهاية حرب الخليج الثانية 1991، وحتّى يومنا هذا، أصبح العلامء والدعاة 

والجامعات اإلسالميّة هدفًا ألجهزة األمن.«

تناوشتهم أقالمهم وألسنتهم وتقاريرهم بكّل سوء. فقد  يضيف رسور: »كنت أحد أشهر من 

اعتبوين رمزًا لتيّار أسموه »السوريّة«، جعلني الله وكّل مسلم من أهل السور يف الدنيا واآلخرة، 

وسّودوا آالف الصفحات يف الحديث عن أهم الفرق الضالّة املضلّة – كام يرون ويعتقدون – يف هذا 

العرص وهي »القطبيّة، اإلخوانيّة، السوريّة، ويضيفون أحيانًا فرقًا أخرى«، وهذه »السوريّة« التي 

زعموها تعني عندي شيئًا واحًدا: التزام عقيدة السلف الصالح ومنهجهم رضوان الله عليهم ومن 

نحا نحوهم والتزم أثرهم إىل يوم الدين«)3(.

)1( يقصد الشيخ محمد رسور بهذه العبارة كّل من الشيخني السلفيّني »محمد أمان الجامي« و »ربيع بن هادي املدخيل« ومن وافقهام من شيوخ 

السلفيّة التقليديّة الذين اشتهروا بدعمهم للسياسة السعوديّة التي كان الشيخ محمد رسور يعلن معارضته لها.

)2( جريدة »الحياة« العدد الصادر بتاريخ: األربعاء، 30 ترشين األول 2013.

)3( محمد رسور زين العابدين، مقالة بعنوان: »دحض شبهات املبطلني«، نرشت عىل املوقع الرسمي للشيخ محمد رسور زين العابدين بتاريخ 24 

.http://www.surour.net :6 / 2012. راجع /
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له،  رسور  محمد  الشيخ  تنّكر  ورغم  »السوريّة«،  مصطلح  وموضوعيّة  علميّة  عدم  رغم 

حيث يعتبه من قبيل التنابز باأللقاب، وأنّه قد جرى توظيفه ألجل التشهري بشخصه وأفكاره 

يتنّكر ألفكاره  الشيخ محمد رسور ال  فإّن  املسلم يف عّدة دول،  الشباب  بني  قبواًل  التي القت 

السائدة. التقليديّة  السلفيّة  عن  متاميزة  ثوريّة«  سلفيّة  »حالة  شّكلت  التي 

إقامته  فرتة  إبّان   - النزعة  السلفي  النشأة  اإلخواين   - السوري  الشيخ  هذا  استطاع  فلقد 

تيميّة  ابن  سلفيّة  فيه  مزج  فكريًّا  طرًحا  يقّدم  أن  والكويت  السعوديّة  العربيّة  اململكة  يف 

ومن  للسّنة  املخالفني  من  الصارم  السلفي  موقفه  تيميّة  ابن  من  »فأخذ  قطب:  سيد  بثوريّة 

تيميّة )املضمون  ابن  إًذا من  الشيعة، فاملنهج السوري استمد  الفرق واملذاهب األخرى مثل 

ا بأفكاره عن الحاكميّة،  العقائدي(، وأّما سيّد قطب فأخذ منه دعوته )الثوريّة( وآمن اميانًا تامًّ
)1( املجتمع.«  وجاهليّة 

ويقّر الشيخ محمد رسور بذلك فيقول: »نعم ِمَن الحقيقة وجود تّيار يجمع بني الجانب الحريك 

اإلخواين، والهتامم بقضايا العقيدة واألخالق، وهو موجود حقيقة، لكن ليس له اسم، وهو تنظيم 

وهو تيّار... ويف الحقيقة إنّني مل أكن يوًما من األيّام مسؤواًل تنظيميًّا يف هذا التيار، لكّنني أيًضا 

لست نكرة فيه، قل إنّني مؤّسس هنا وهناك، قل إّن عندي طاقات بفضل الله، لكّن مسألة أنّني 

مسؤول عن التنظيم وما إىل ذلك من أسامء، رأيت أّن أكرث الرصاعات تدور حول املسؤوليّة، ولذلك 

نأيت بنفيس عن املسؤوليّة، تستطيع أن تقول إنّني عضو مؤثّر يف هذا التيّار، لكن ليس يل فيه دور 
تنظيمي.«)2( 

»السلفيّة  نشأة  يف  ساهم  »املتشّدد«  فكره  أّن  رسور  محمد  الشيخ  معارضو  ويزعم 

كام  السلفي.  الفكر  يف  السيايس  البعد  تنمية  عن  مسؤواًل  كان  أنّه  أساس  عىل  الجهاديّة« 

الشيخ  يد  عىل  تتلمذ  ممن  كان  املقديس«)3(   محمد  كـ»أيب  السلفيّة  قادة  أبرز  بعض  أّن 

بني  وسط  هو  »السوري«  املنهج  أّن  يثبت  الواقع  أّن  إاّل  بأفكاره...  وتأثّر  رسور  محمد 

فهو  أخرى.  جهة  من  اإلخوان  وجامعة  العلميّة  والسلفيّة  جهة  من  الجهاديّة  السلفيّة 

قطب،  بسيّد  املتأثّرة  الحركيّة  الثوريّة  بني  يجمع  لكونه  الجهاديّة  السلفيّة  مع  يتقاطع 

كثري  يف  السلفيّة،  التيّارات  عاّمة  مع  يتّفق  كام  الوّهاب،  عبد  وابن  تيميّة  ابن  سلفيّة  وبني 

الدولة  ومفهوم  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطيّة  من  املوقف  مثل  واألفكار،  املواقف  من 
واملحكوم.)4( والحاكم 

)1(  مقالة بعنوان: السلفّية الرسوريّة، مزج بني فكر »ابن تيمّية« وحركية »اإلخوان« القطبّية، نرشت بتاريخ 4 / 12 / 2014 عىل موقع: بوابة الحركات 

http://www.islamist-movements.com/12175 ،اإلسالميّة

)2( جريدة »الحياة« العدد الصادر بتاريخ: األربعاء، 30 ترشين األول 2013.

)3( هو من أشهر منظري السلفيّة الجهاديّة، تحدثّت »الرشق األوسط« يف العدد 9178 الصادر بتاريخ 14 / 1 / 2004 عن »أيب محمد املقديس« يف 

مقال بعنوان: »شيوخ العنف كثريون، ويبقى أبو محمد املقديس األهم«.

)4( مقالة بعنوان: السلفّية الرسوريّة، مزج بني فكر »ابن تيمّية« وحركية »اإلخوان« القطبّية، نرشت بتاريخ 4 / 12 / 2014 عىل موقع: بوابة 

http://www.islamist-movements.com/12175 ،الحركات اإلسالمّية



22 من رحم األزمة السوريّة: تقرير عن الخطاب اإلسالمي بني ثقافة الحرب واإلعداد لثقافة السالم والبناء 

وقد قطع الشيخ محمد رسور زين العابدين الشّك باليقني، حيث تبّأ من جامعتني أساسيّتني 

باسم  املامرس  الدموي  العنف  منهج  أصحاب  الغالة  السلفيّة، هام: جامعة  الدعوة  إىل  تنتسبان 

الجهاد)1(، وجامعة علامء السلطان أهل التسيّب واإلرجاء)2(.

يقول الشيخ محمد رسور: »أيّها اإلخوة اسمعوها رصيحًة واضحًة مّني... وحسبي أن أقّدم لكم 

تجربتنا مع هؤلء الغالة، أو مع أهل التسّيب واإلرجاء. لقد تتبّعُت أمر هؤالء منذ أربعني عاماً 

وخبت انحرافاتهم، ثّم رأيت كيف تتطّور أمورهم من غلّو إىل غلّو أشّد حتى وصلنا إىل ما وصلنا 

إليه، ولهذا فإيّن أحّذركم ماّم يفعله هؤالء، وكيف يقّدمون من انحرافاتهم أدلًّة يستغلّها أعداؤنا يف 

تشويه صورة الجهاد، كام يستغلّها الطغاة يف بالدنا«)3(.

ويزيد الشيخ محمد رسور موقفه وضوًحا إذ يتبّأ من غالة »السلفيّة الجهاديّة« فيقول: »وآخر 

ما ابتالنا الله به قوم من بني جلدتنا يتكلّمون بلغتنا ويرفعون شعاراتنا، ويزايدون علينا يف الفتات 

لهذا  أن تظهر وال  العصابة  لهذه  كان  الشباب... وما  األغرار من  بها عواطف  يدغدغون  جهاديّة 

الدعيِّ أن يبز لوال وجود جامعات وأفكار أهل الغلّو الذين يخالفون أهل السّنة والجامعة، فساروا 

يف ركابهم ليتميّزوا بهذا الوضع الجديد عن غريهم، ثّم مرّت شهور وأعوام ونحن نواجه جامعة 

مغالية واحدة، نحن أهل السّنة والجامعة نسري يف طريق، وهم يسريون يف طريق آخر، حتى جّدت 

أمور دعت هؤالء يخرجون عىل جامعتهم ويستقلّون بجامعة أخرى أشّد غلًوا وتنطًّعا من جامعتهم 

التي خرجوا عىل طاعتها، وصارت هذه الجامعة األم ترفع شعارات فيها يشء من االعتدال، فنيس 

ا أشّد، وال ندري إىل أين يصل هذا التطّور؟!«)4(. الطيّبون من إخواننا غلّوها ونيس أّن غلّوها أنتج غلوًّ

إاّل أن يقّر بوجود متايز جوهري بني ما عرف  الباحث املنصف ال يسعه  القول، فإّن  وخالصة 

بـ»السلفيّة السورية« التي نسبت إىل الشيخ محمد رسور، وبني السلفية الجهاديّة. غري أّن الواقع 

يشهد أّن فكر الشيخ محمد رسور كان بشكل أو بآخر جس العبور الذي عب عليه شباب ودعاة 

وناشطون إسالميّون يف اململكة العربيّة السعوديّة وعدد من الدول العربيّة واإلسالميّة من السلفيّة 

التقليديّة إىل السلفيّة الجهاديّة، ولعّل أبو محمد املقديس املذكور آنًفا يشّكل مثااًل حيًّا عىل ذلك.

)1( وهم الذين اشتهر االصطالح عىل تسميتهم ب»السلفيّة الجهاديّة«.

الشيخ السلفي ربيع بن هادي  )2( وهم من يصفهم مخالفوهم ب»علامء السلطان« ويطلقون عىل بعضهم تسميات مثل »امَلداِخلَة« نسبة إىل 

املدخيل، و»الجامية« نسبة إىل الشيخ السلفي »محمد أمان جامي«.

)3( الشيخ محمد رسور زين العابدين، مقدمة كتاب: الدولة اإلسالمّية بني الوهم والحقيقة، نرشت عىل املوقع الرسمي للشيخ محمد رسور زين 

http://www.surour.net :العابدين بتاريخ 15 / 2 / 2014. راجع

)4( املرجع نفسه
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و- أبو مصعب السوري)1(
 

»مصطفى بن عبد القادر«، أو »عمر عبد الحكيم«، أو غريها من األسامء الحقيقيّة أو الوهميّة جميعها تدّل 

عىل شخص واحد هو »أبو مصعب السوري« الذي يلّقبه أنصاره بـ»داهية الفكر الجهادي«.

املتحّمسني  من  فهو  فراغ،  من  الجهادينّي  بني  السوري«  مصعب  »أبو  شهرة  تأِت  مل 

العام  منذ  املقاتلة«  »الطليعة  تنظيمه  إىل  املنتسبني  وأحد  حديد،  مروان  الشيخ  لنهج 

عام  النظام  ضّد  حامة  انتفاضة  أحداث  إبّان  العسكري  الجهاز  كوادر  من  وكان   ،1980

.)2( 1982

غري أّن العامل األبرز لشهرة »أبو مصعب السوري« هي كتاباته الجهاديّة، ويف مقّدمتها كتابه 

»دعوة املقاومة اإلسالميّة العامليّة« الذي أراد من خالله أن يخّط: »منهًجا متكاماًل وهويّة فكريّة 

الجهاد واملقاومة وقواعدها، ودستوًرا يضبط حركتها،  سياسيّة رشعيّة تكون مرجًعا بني قيادات 

رحم  تتكّون يف  أطياف جموعها  أرى  التي  واملقاومة  الجهاد  فصائل  مختلف  بني  للقاء  ومحوًرا 

هذه األمة املعطاءة التي ما زالت طائفة مجاهدة منها عب األزمان تثبت أنّها خري أّمة أخرجت 

للناس«)3( عىل حّد تعبريه.

يذكر »أبو مصعب السوري« أّن كتاباته ليست تنظريًا مجرًّدا، بل هي خالصة تجربته الجهاديّة 

العمليّة، فيقول: »فقد لّخصت خالصة تجاريب وخبة ربع قرن من مواكبة الصحوة اإلسالميّة والعمل 

وسط التيّار الجهادي وسط األعاصري الداخليّة والخارجيّة التي عاشها... خالل الفرتة الواقعة بني )1980- 

2004(، عملت خاللها ميدانيًّا يف مختلف وجوه النشاط واملساهمة فكريًّا، وأدبيًّا، وعسكريًّا، وسياسيًّا، 

وأمنيًّا، يف عدة ساحات وقضايا ساخنة« )4(.

تتابع  »بفعل  هو:  الكتابة  عىل  حمله  الذي  الدافع  أّن  السوري«  مصعب  »أبو  ويرّصح 

وأُعّدت منهجيًّا عب وقت طويل، ستبقى  تربّت  التي  والكوادر  القيادات  الشهداء من  سقوط 

)1( )أبو مصعب السوري( )1378 ه -... /  1958 م -...(: هو وفق موقع: http://ar.wikipedia.org/wiki مصطفى بن عبد القادر بن مصطفى بن 

الرفاعي، تُعرف عائلته ب»ست مريم«، نسبة إىل جدة األرسة »مريم«. داعية إسالمي، مجاهد، كاتب  الجاكريي  املَزيِّْك  الشيخ أحمد  حسني بن 

ومحارض. ولد بحلب، ودرس فيها وحاز عىل شهادة يف الهندسة امليكانيكية. التحق بتنظيم »الطليعة املقاتلة« الذي أسسه الشيخ مروان حديد يف 

سورية. تلقى عدًدا من الدورات العسكرية، وتخصص يف هندسة املتفجرات وحرب العصابات والعمليات الخاصة، وعمل مدّربًا يف قواعد الجهاز 

العسكري لتنظيم اإلخوان املسلمني. أثناء معارك حامة عينته قيادة تنظيم اإلخوان املسلمني عضوا يف القيادة العسكرية العليا ونائبًا للمسؤول عن 

منطقة شامل غرب سورية. أعلن انفصاله عن تنظيم اإلخوان املسلمني، احتجاًجا عىل إبرامهم »التحالف الوطني« مع األحزاب العلامنية والشيوعية 

والفرع العراقي لحزب البعث، وذلك ألسباب عقدية منهجية، واحتجاًجا عىل الفساد وسوء اإلدارة لدى اإلخوان، واعتبهم مسؤولني عن دمار حامة 

وفشل الثورة الجهادية وإجهاضها. شارك مرة أخرى مع الشيخ عدنان عقلة يف محاولة إعادة بناء »الطليعة املقاتلة« يف سورية، لكن تلك املحاولة 

باءت بالفشل. التحق بتنظيم القاعدة يف بداية تأسيسه، وانكب خالل فرتة الجهاد األفغاين عىل دراسة الكتب الرشعية، واهتم برتاث علامء السلف 

وكتب أمئة الدعوة النجدية... واهتم مبطالعة كتابات سيد قطب وعبد الله عزام. أسس يف أفغانستان »معسكر الغرباء«، وقد تعرض هذا املعسكر 

إىل التدمري عقب أحداث سبتمب. وأسس يف أفغانستان »مركز الغرباء للدراسات اإلسالمية واإلعالم«، وأصدر مجلة »قضايا الظاهرين عىل الحق«. 

إثر سقوط اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان اعتزل الشيخ، وتفرغ للبحث والتأليف. ثم أعلن إنهاء عزلته، ليستأنف نشاطه امليداين، إثر نرش وزارة 

الخارجية األمريكية مذكرة بحث واعتقال بحقه، وتخصيصها مكافأة مالية للقبض عليه.

)2( عبد الحكيم، عمر )أبو مصعب السوري(، دعوة املقاومة اإلسالمّية العاملّية، الطبعة األوىل، 2007، بدون ذكر ملكان الطبع، ص 537.

)3( املرجع نفسه، ص 31.

)4( املرجع نفسه، ص 9.



24 من رحم األزمة السوريّة: تقرير عن الخطاب اإلسالمي بني ثقافة الحرب واإلعداد لثقافة السالم والبناء 

أكرث مجموعات املقاومة والجهاد مفتقرة إىل منهج تربوي سيايس رشعي وفكري يكون مرجًعا 

لها، وسبياًل إلعداد كوادرها الجديدة عب املسار، ودستوًرا ترجع إليه يف اختالفها، وهويّة ثابتة 

تعرّف به عن نفسها لألصدقاء واألعداء عىل حد سواء، من أجل ذلك كتبت هذا الكتاب، ليك 

ِسْفًرا: الله وعونه  بإذن  يكون 

•  يحتوي خالصة األساسيّات السياسيّة الرشعيّة، والفكريّة املنهجيّة التي تربىَّ عليها التيار الجهادي 

منذ نشأته وعب مساره الطويل. 

•  كام يضّم تاريخ التجارب الجهاديّة، وخالصة الدروس املستفادة منها، يك يبني الجيل الجهادي 

القادم عليها، ويستفيد من دروس وتجارب دفعنا زيك الدم وعناء الطريق مثًنا لها.

•  كام يتضّمن خالصة مسار الرصاع بني املسلمني والروم عرب القرون، وال سياّم الروم املعارصين 

- األمريكان واألوروبيّني - ومؤامراتهم يف القرنني املاضيني إلبعاد املسلمني عن دينهم وأسباب 

قّوتهم وانتصارهم.

•  لتكون تلك املعلومات أرضيّة فكريّة توفّر للمجاهد أساسيّات لفهم مسار هذا الرصاع الدائر 

اليوم وجذوره، وطريقة األعداء يف إدارته.

الحمالت  هذه  ملقاومة  السبل  ألفضل  واملقاومني  للمجاهدين  دليالاً  ذلك  بعد  يحتوي  •  كام 

الغازية، كام تصّورتها من خالل ما فتحه الله عيّل من خالل الدراسة والتفكري، وتراكم التجارب 

ومواكبة املسار.

•  ويرسم للعازمني عىل السري يف هذا الدرب املنري منهج الرتبية املتكاملة التي تؤّهل املجاهد للعزم 

ثم السري ثم الثبات، وتزّوده مبا نرجو أن يعينه عىل عمل مقبول عند الله يف اآلخرة، مؤهل 

للنرص والنجاح يف الدنيا«)1(.

وقد أوىل »أبو مصعب السوري« التجربة الجهاديّة السوريّة بالغ عنايته، فقد أشار إليها مطّواًل يف 

كتابه »دعوة املقاومة اإلسالمّية العاملّية«)2(، كام أفرد لها كتابًا بعنوان: »الثورة اإلسالمّية الجهاديّة 

الباكستانيّة  »ِبشاور«  مدينة  العامني 1985-1987، وطُِبع يف  كتَبَه خالل  آلم وآمال«،  يف سوريا، 

الجهاديّة يف سوريا«، وهو  التجربة  »مالحظات حول  بعنوان:  العام 1990. ورسالة أخرى  أواخر 

مبثابة خالصة للكتاب آنف الذكر)3(.

وتكُمن قيمة كتابات »أبو مصعب السوري« يف كونها تؤّرخ ألحداث 1965-1983، تحت مسّمى 

»التجربة الجهاديّة يف سوريا«، أو »الثورة اإلسالميّة الجهاديّة يف سوريا«. كام ترصد كتاباته مجريات 

األحداث واملواجهات الستخالص األسباب التي كانت وراءها، وتحلّل النتائج يف ضوء ما آلت إليه 

األمور.

)1( املرجع نفسه، ص 29.

)2( املرجع نفسه، ص 536 - 537.

موقع: عىل  منشورة  وهــي  ـــال«،  وآم آلم  ســوريــا،  يف  الجهاديّة  اإلسالمّية  »الــثــورة  لكتاب:  اإللكرتونيّة  النسخة  عىل  اطّلعت    )3( 

 http://benbadis.org. والنسخة اإللكرتونيّة لكتاب »مالحظات حول التجربة الجهاديّة يف سوريا«، وهي منشورة عىل موقع منب التوحيد والجهاد: 
http://www.tawhed.ws
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وتحليالت »أبو مصعب السوري« عىل ما فيها من دقّة وعمق وسعة أفق، فإنّها ال تخلو من نقد 

ا، إذ يعمل  الذع ملن يعتبهم سببًا يف فشل تلك الثورة. ويذهب »أبو مصعب السوري« بعيًدا جدًّ

عىل استخالص العب من تلك التجربة ليقّدم اقرتاحاته حول أفضل الوسائل وأنجع األساليب امليدانيّة 

والخطط اإلسرتاتيجيّة إلنجاح هكذا ثورات)1(.

)1( ومن األمور التي تسرتعي االنتباه ما يذكره »أبو مصعب السوري« يف كتاباته عن دور للعراق زمن صدام حسني، ولألردن زمن امللك حسني وعدد 

من الدول العربيّة األخرى يف دعم الثورة يف سوريا عن طريق إيواء العنارص الجهاديّة وتدريبهم وتأمني السالح لإلسالميّني املنخرطني يف املواجهة مع 

نظام األسد مع التنبيه إىل أن هذا الدعم مل يكن وليد قناعة بالثورة وأهدافها، وإمنا ردة فعل عىل منارصة النظام السوري للنظام اإليراين الخميني 

وقتها، فام أشبه اليوم باألمس. راجع: عبد الحكيم، عمر )أبو مصعب السوري(، دعوة املقاومة اإلسالمّية العاملّية، مرجع سابق، ص 537. وقد تكّرر 

ذكر ذلك يف: »الثورة اإلسالمّية الجهاديّة يف سوريا، آلم وآمال« و»مالحظات حول التجربة الجهاديّة يف سوريا« للمؤلّف نفسه.
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3- الجهاديّون السوريّون: الخبة والِعب

أ- الجهاديّون السوريّون بني الشام وأفغانستان

وسورية   - العربيّة  الدول  يف  الجهادينّي  ظاهرة  عن  السوري«  مصعب  »أبو  يتحّدث 

هي  واملسلمني  العرب  بالد  يف  املسلّح  الجهاد  ظاهرة  أّن  »أّما  فيقول:   – مقّدمتها  يف  اليوم 

التيار  فإّن  متاًما...  العكس  هي  فالحقيقة  األفغاين،  الجهاد  يف  العرب  األفغان  لتجّمع  إفراز 

عنها  انفصل  وقد  الثالثينيّات،  مطلع  نشأت  التي  اإلسالميّة  الصحوة  وليد  املعارص  الجهادي 

أي  الستينيّات...  مطلع  بني  ما  الجهاديّة  التجارب  من  الكثري  قامت  وقد  الستينيّات،  مطلع 

قبل الجهاد األفغاين بعرشين سنة. بل إّن القيادات والكوادر والرموز وأركان الجهاد العريب 
العريب.«)1( الجهادي  التيار  وشيوخ  ورموز  وكوادر  بقايا  هم  أفغانستان  يف 

»أبو  يقول:  أفغانستان،  إىل  الذهاب  إىل  بهؤالء  دفعت  التي  والدوافع  األسباب  وعن 

الجهاديّة،  والكوادر  والتنظيامت  الكيانات  ملعظم  األول  الهدف  »أما  السوري«:  مصعب 

وإقامة  العنارص،  وتجنيد  الكوادر،  وجمع  الصفوف،  وترتيب  والتدريب،  اإلعداد،  فكان 

قضيّتهم  أجل  من  التنظيم...  أفراد  وتدريب  التبّعات،  أموال  واستقطاب  العامة،  العالقات 

القامئة يف بالدها... وإقامة حكومات إسالميّة  الرّدة  الذاتيّة يف بالدهم... وإسقاط حكومات 

الله«)2(. برشع  تحكم 

ويقّدم »أبو مصعب السوري« نفسه كنموذج لذلك، فيقول: »حتى بالنسبة إيلَّ شخصيًّا، فقد 

كان الهدف الذي حملني إىل أفغانستان... إعادة بناء تنظيم جهادي يعمل عىل متابعة املرشوع 

الجهادي الذي قام يف سوريا )1982-1945(«)3(.

واملثري لالهتامم إيراد »أبو مصعب السوري« اسم شخصيّتني جهاديّتني هام: »أسامة بن الدن«، 

و»أبو خالد السوري«. حيث يتحّدث »أبو مصعب السوري« عن دور ما لـ»أسامة بن الدن« يف 

الجهاد يف  أسامة بن الدن... ساهم يف دعم  فيقول: »والشيخ  الثامنينيّات،  أحداث سورية مطلع 

سوريا مطلع الثامنينيات، قبل أن يتوّجه إىل أفغانستان«)4(. كام يثني »أبو مصعب السوري« عىل 

أخيه وصديقه ورفيق دربه ومساره املجاهد الشيخ »أبو خالد السوري« ويدعو له قائالً: »حفظه 

الله وأمتعنا واألّمة به وبأمثاله«)5(.

)1( عبد الحكيم، عمر )أبو مصعب السوري(، دعوة املقاومة اإلسالمّية العاملّية، مرجع سابق، ص 509.

)2( املرجع نفسه، ص 511.

)3( املرجع نفسه، ص 511.

)4( املرجع نفسه، ص 509.

)5( املرجع نفسه، ص 12.
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يف  ورد  الظواهري،  أمين  الدكتور  القاعدة  لزعيم  مسّجالً  خطابًا  اإلعالم  وسائل  نقلت  ومؤّخرًا 

سياقه اسم »فضيلة الشيخ أيب خالد السوري« الذي وصفه قائاًل: »هو من »خرية َمن عرفنا وخبنا 

الفصل يف أي خالف يف  الشام« يف أمور  وعايشنا من املجاهدين«... وقّدمه بصفته: »مندوبنا يف 

تفسري هذا الحكم، ويف حالة وقوع أي تعدٍّ من أحد الطرفني عىل اآلخر. وكلّفه: »بأن يرتّب محكمة 

رشعيّة للفصل يف النزاع)1(«)2(.

يف ضوء ما تقّدم، يتبنّي أّن أفغانستان ليست بلد املنشأ لظاهرة الجهادينّي العرب - ويف طليعتهم 

الجهاديّون السوريّون – وإمّنا هي محطّة مؤقّتة ومالذ آين.

لعبت دور  أن  ما كان منها  الجهاديّة، وغاية  الحالة  »القاعدة« ليست من صنَع  فإّن  وبالتايل 

ل لدورها سواء عىل الصعيد النظري أو العميل. املستقطب لهذه الحالة، واملكثّف لجهودها، واملفعِّ

كام يتبنّي أّن ألسامة بن الدن صلة قدمية بالجهادينّي السورينّي ترجع إىل مطلع الثامنينيّات، وأّن 

هذه العالقة توطّدت يف أفغانستان منذ أواسط الثامنينيّات، لتعود وتظهر مجّدًدا من خالل تعيني 

الظواهري للشيخ »أبو خالد السوري« مندوبًا له يف الشام، للفصل يف خالفات القادة الجهادينّي.

ب- أفغانستان، خطوة إىل األمام

رغم تأكيد »أبو مصعب السوري« عىل أّن الحالة الجهادية يف سورية - وسائر الدول العربيّة - 

هي محليّة وليست مستوردة – ال من أفغانستان وال من غريها – غري أنّه يقّر بأن التجربة األفغانيّة 

دفعت بالحالة الجهاديّة خطوة إىل األمام.

ولبيان ذلك يرسم »أبو مصعب السوري« مسار الحالة الجهاديّة املعارصة، فيذكر أنّها يف طورها 

بدأت  ثم  العام 1960.  العام 1930 حتى  املعارصة من  اإلسالميّة  الصحوة  األول كانت جزًءا من 

تتاميز عنها فكريًّا ومنهجيًّا منذ الستينيّات متأثّرة بكتابات »سيد قطب« الذي يصفه »أبو مصعب 

السوري« برائد الفكر الجهادي املعارص. لتتحّول الحالة الجهاديّة من النظريّات واألفكار إىل عمل 

جهادي فعيل، من العام 1965 حتى العام 1982، عىل يد الشيخ مروان حديد ومن تابع مسريته، ومن 

ثّم لتدخل طوًرا جديًدا بني جبال أفغانستان اعتباًرا من أواخر الثامنينيّات ومطلع التسعينيّات)3(.

وبعبارة أوضح، فإّن »أبو مصعب السوري« يعّدد مراحل تطّور الحالة الجهاديّة وفق التفصيل 

التايل:

1-  مرحلة الوعي اإلسالمي ونشوء الصحوة اإلسالميّة مبفهومها العام الشامل، وكان الجهاد وقتها 

جزًءا من الحميّة الدينيّة ومتامهيًا مع النزعة الوطنيّة التحرريّة )1960-1930(.

http://www.syriatruth.org :1(  بثت قناة الجزيرة خطاب الظواهري يف 6 / 6 / 2013. أما النص الذي أثبتناه فمنقول عن موقع(

العراق  يف  اإلسالميّة  »الــدولــة  تنظيم  إن  وقيل  الــســوري«.  خالد  »أبــو  اغتيال  نبأ  ــالم  اإلع وسائل  تناقلت   2014  /  2  /  24 بتاريخ   )2(

الخالفات  السيّام  التنظيم،  هــذا  ملــامرســات  الــرافــض  الــســوري«  خالد  ــو  »أب موقف  خلفيّة  عىل  االغتيال  هــذا  وراء  يقف  والــشــام« 

راجع: أخــرى.  جهة  من  والشام«  العراق  يف  اإلسالميّة  »الدولة  وتنظيم  جهة  من  الجهادية  والتنظيامت  الفصائل  سائر  بني   الحاصلة 
http://www.all4syria.info/Archive/132991 

)3( عبد الحكيم، عمر )أبو مصعب السوري(، دعوة املقاومة اإلسالمّية العاملّية، مرجع سابق، ص 500 - 501.
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2-  مرحلة متايز التيار الجهادي فكريًّا متأثرًا بكتابات سيّد قطب حول الحاكميّة، والوالء والباء، 

وحقيقة التوحيد. وقد باتت الكتابات واألفكار هذه األساس الفكري واملنهجي للتيار الجهادي 

.)1965-1960(

األنظمة  مع  العسكريّة  واملواجهة  العميل  الجهاد  إىل  الفكري  الجهاد  من  التحّول  3-  مرحلة 

الحاكمة، وقد بدأت مع الشيخ مروان حديد يف سورية، وأمثاله من رواد العمل الجهادي 

الحريك يف عدد من الدول العربيّة )1982-1965(.

4-  تجربة أفغانستان التي دفعت بالحالة الجهاديّة إىل مرحلة جديدة، هي مرحلة عوملة الجهاد، 

وتحويله إىل ظاهرة عامليّة تنترش يف أقطار الدنيا )1990 -...(.

وعن املرحلة الرابعة، يقول »أبو مصعب السوري«: »إّن املكسب األكب للتيّار الجهادي من تلك 

التجربة، هو عوملة التيار الجهادي فكريًّا وحركيًّا، وتبادل الفكر والخبات، والتعارف بني كوادره يف 

البالد املختلفة، ثم انتشار ذلك يف مختلف أقطار الدنيا«)1(.

والكتاب  املعوملة،  الجهاديّة  للحالة  ل  وتُؤصِّ تؤرِّخ  التي  الكتابات  كرثت  املرحلة  هذه  وخالل 

العامليّة« خري شاهد  الذي سامه بـ»دعوة املقاومة اإلسالميّة  لـ»أبو مصعب السوري«  املوسوعي 

عىل ذلك.

ويف هذا املقام يحسن التنبيه إىل عدة أمور:

أوًل: أّن الحالة الجهاديّة عامليًّا ليست مجرّد أعامل عسكريّة متارس هنا وهناك، بل هي فكر 

ومنهج بدأ مع »سيد قطب« وأقرانه، واستمّر وتبلور مع »سعيد حّوى« وأقرانه، وال يزال يتبلور 

ويكتب عنه مع »أبو مصعب السوري« وأقرانه.

العقدين األخريين، يسَّ  الذي شهدته وسائل االتصال والتواصل يف  التطّور السيع  أّن  ثانًيا: 

الجهاديّة  الحالة  يتابع  بأرسه  العامل  وبات  مسبوق،  غري  بشكل  الجهادي  والعمل  الفكر  انتشار 

بالصوت والصورة، وقد ساهم ذلك يف مضاعفة التأثّر والتفاعل مع الحالة الجهاديّة؛ إّما تأييًدا، 

أو معارضة.

ثالًثا: متّخضت الكتابات الجهاديّة عن عداء سافر وشديد لكل ما هو مخالف للفكرة اإلسالميّة 

العداء من خالل  يتبّناها الجهاديّون، سواء كان املخالف مسلاًم أو غري مسلم، وترجم هذا  التي 

الكتابات والفتاوى تارّة، واألعامل العسكريّة من قتال وتفجري تارة أخرى. وهنا يبز السؤال: هل 

هذا العداء يف حقيقته وجوهره عداء ديني أم سيايس؟

)1( املرجع نفسه، ص 511.
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ة: الجهاد بني الرشع والحسابات السياسّية ج- الحقيقة املحريرِّ

السباعي  مصطفى  الدكتور  أذاع  الدستور،  مبعركة  عرف  ما  سياق  ويف   1950 العام  يف 

البيان  هذا  أىت   .)1 ملوقفه«) الشعبي  التأييد  استقطاب  يف  األثر  »أكب  له:  كان  شهرًيا  بيانًا 

من  والثقافيّة  العلميّة  والنخب  والسياسيّة  الدينيّة  املرجعيات  تناقلته  ما  عىل  كردٍّ 

أطال  لقد   .)2 اإلسالم) هو  الدولة  دين  أّن  عىل  السوري  الدستور  ينّص  أن  ترفض  مواقف 

منهم  رشيحة  كّل  فخاطب  املخالفني،  إقناع  يف  ومحاوالته  وتعليله،  رشحه  يف  السباعي 

ينسجم  الدولة  دين  اإلسالم  أّن  عىل  النص  عىل  مؤكًّدا  مخاوفهم،  تبديد  يف  واجتهد 

تحّدث  البيان  هذا  يف  والالفت   ...)3 الداخليّة) والسياسة  والقوميّة  الوطنيّة  املبادئ  مع 

عىل  أم  الطائفي  الصعيد  عىل  سواء  ديًّا،  تعدُّ بلًدا  باعتبارها  سورية  عن  السباعي 

.)4 املذهبي) الصعيد 

ويف الثامنينيّات يضّمن الشيخ سعيد حوى مذكّراته)5( فصاًل بعنوان: »الرتكيب السكاين لسوريا«، 

يذكر فيه أّن أهل السّنة يف سورية: »هم 73٪ من عدد السكان، و27٪ عدد األقليّات ما بني نصارى 

ونصرييّة ودروز وإسامعليّني وعبّاد الشيطان«)6(.

ويف الثامنينيّات ينرش كتاب: »رؤية إسالميّة يف الرصاع العريب اإلرسائييل« ملؤلّفه محمد بن عبد 

الغني النواوي)7(. يف الجزء األول من هذا الكتاب الذي أسامه مؤلفه: »مؤامرة الدويالت الطائفيّة« 

أطال املؤلف الحديث عن الدروز والنصارى والنصريينّي واألكراد باعتبارهم شوكة يف خرص األمة، 

وعاماًل من عوامل نجاح املرشوع الصهيوين، من خالل دورهم يف تفتيت األّمة وتحويلها إىل دويالت 

طائفيّة.

وبدوره يضع »أبو مصعب السوري« كتابًا آخر له تحت عنوان: »أهل السّنة يف الشام يف مواجهة 

النصرييّة والصليبيّة واليهود«)8(. ويختم »أبو مصعب السوري« كتابه هذا بقوله: »من ثغر كابل، من 

سفوح ذرى الهندوكوش األبيّة، ونحن نرابط عىل هذا الثغر العظيم، لندفع عن دين الله ورشيعته 

الغرّاء وعن أنفسنا صائل هذا النظام العاملي الجديد، ونعيش هذه الغربة التي رمت بنا إىل أقىص 

مرشق بالد اإلسالم، ونسأل الله اإلخالص والقبول، أحّب أن أقول: 

)1( السباعي، محمد مصطفى، مصطفى السباعي بأقالم محبيه، مرجع سابق، ص 386.

)2( املرجع نفسه، ص 386.

)3( املرجع نفسه، ص 388 - 390

)4( املرجع نفسه، ص 388.

)5( جمع الشيخ سعيد حوى ذكرياته يف كتاب أسامه: »هذه تجربتي وهذه شهاديت«، وقد نرشته دار عامن عام 1987.

)6( املرجع نفسه، ص 96.

)7( نرش هذا الكتاب عام 1983 من دون ذكر أيّة معلومة عن النارش أو مكان الطبع، وأغلب الظن أن الكاتب استعمل اسامً مستعاًرا بهدف تجنب 

بطش النظام السوري.

http://www.tawhed :8( النسخة اإللكرتونية لهذا الكتاب منشورة عىل عدد من املواقع الجهادية منها موقع(
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يعلم الله تعاىل أّن من أحّب ما أحّب إىل نفيس بعد اإلميان بالله تعاىل ما من يشء أشهى إىل 

نفيس من أن ميكّننا الله من جهاد هؤالء النصرييّة العلويّة واليهود والصليبيّني الذين دنّسوا تراب 

الشام املبارك«.

التعّددي يف  الواقع  استحرض أصحابها  إليها  التي أرشنا  الكتابات  أّن جميع  تقّدم  ماّم  الشاهد 

سورية. ومن جملة الطوائف واملذاهب املذكورة: طائفة »عباد الشيطان«)1(، واملقصود بها الطائفة 

املفاضلة  أّن  والغريب  السامويّة.  الديانات  عن  مبعتقداتها  تختلف  الديانة  وهذه  »اإليزيديّة«. 

التي  الجهاديّة  العسكريّة  املفاضلة  ومقابلها  اإلسالميّني،  من  الفكر  أهل  من  نراها  التي  الفكريّة 

نراها عند الجهادينّي اإلسالميّني، ال تأيت عىل ذكر هذه الطائفة ال سلبًا وال إيجابًا.

والسؤال الوجيه هو: ملاذا يتّم تجاهل هذا الطائفة؟ والجواب ببساطة ألنّها طائفة قليلة العدد 

معدومة التأثري يف الحياة العاّمة.

وهنا يطرح سؤال آخر، هل العداء للنصريينّي والدروز والنصارى هو عداء ديني أم سيايس؟

الظاهر أّن ُحّمى السياسة والرصاع عىل الحكم هي العامل األبرز يف تأجيج هذا العداء وتسعري 

هذا الرصاع، بدليل أن » اإليزيدية« أبعدهم عن اإلسالم، ومع ذلك حني غابوا عن املسح السيايس، 

ومل ينخرطوا يف التزاحم عىل السلطة والحكم، مل يلتفت إليهم أحد.

وملزيد من التأكيد أعود إىل كتاب: »رؤية إسالميّة يف الرصاع العريب اإلرسائييل/ مؤامرة الدويالت 

الطائفيّة«، للتنبيه إىل أّن الكاتب يحرص عىل تصويب سهامه عىل الطوائف عموًما، لكّن الرتكيز 

دامئًا عىل الشخصيّات التي كان لها دور سيايس يف الحقب املتعاقبة من تاريخ سورية الحديث. 

وعىل سبيل املثال ال الحرص مثة فصل كامل عن »الطائفة النصرييّة«، يقابله فصل كامل عن »عائلة 

األسد«.

 

)1( اإليزيديّة هي مجموعة دينية كردية تتمركز يف العراق وسوريّة. الشخصيّات األساسيّة يف املعتقد اإليزيدي هي »عدي بن مسافر« و»طاووس 

ملك« الذي ينظر إليه اإلسالميون عىل أنه متثيٌل لشخصية الشيطان الوارد يف الديانة اإلسالميّة، وهذا سبب وصفهم لإليزيديّة ب»عبدة الشيطان«. 

وأّدت سيطرة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام عىل مناطق شاسعٍة من شامل العراق وسقوط مدينة سنجار اإليزيدية بيد املسلحني الجهاديني عام 

/http://ar.wikipedia.org/wiki :2014  إىل قتل املئات وهجرة اآلالف منهم من مدنهم وقراهم. راجع





الفصل الثاين

الجهاد يف سورية 

بني تقييم التجربة وتسديد الخطاب
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مقّدمة

كحصيلة تراكميّة للخطابات والتجارب الجهاديّة املتوالية واملتضافرة عىل مدى القرون والعقود 

الفكر وللحالة الجهاديّة  النضج وسعة االنتشار لهذا  التسعينيّات مرحلة  املتعاقبة، شّكلت حقبة 

أو  أفراد،  إما  ميثّلها  جهاديّة  لحاالت  وتناميًا  تشهد ظهوًرا  اإلسالميّة  املجتمعات  وبدأت  املعوملة. 

جامعات صغرية متواضعة العدد والعتاد والتأثري، أو تلك األكب حجاًم واألنضج تنظياًم، واألبلغ أثرًا 

ملا لها من امتدادات وصالت.

ومع موجات التفجري والعمليّات العسكريّة التي قام بها الجهاديّون هنا وهناك، والتي أقلقت 

العامل من أفريقيا إىل آسيا وأوروبا وأمريكا... وكان لعدد من الدول العربيّة حّصة ال بأس بها من 

الفضائيّات وأحدث وسائل  تبّث عب  باتت  التي  الجهاديّة  الخطابات  اشتهار  األعامل، ومع  هذه 

االتصال، بدا أّن الحالة الجهاديّة تكسب شيئًا من التأييد أو التعاطف، ويف أسوأ الحاالت التبير من 

فئات من أبناء املجتمعات اإلسالميّة اليائسة الباحثة عن منقذ.

بدأت رّدات الفعل املضادة للحالة الجهاديّة بالظهور. فكرثت الكتابات والفتاوى والدراسات التي 

تفّند الفكر الجهادي ومبادئه ووسائله. لقائل أن يقول أّن رّدة الفعل هذه مشكوك يف مصداقيّتها، 

لكونها أتت بإيعاز من األنظمة الحاكمة التي ترّضرت مصالحها واهتزّت هيبتها، بسبب الحالة الجهاديّة 

وأعاملها. ولقائل أن يقول إّن رّدة الفعل هذه أتت من علامء مخلصني صادقني وأّن األمر ال يعدو 

كونه رّدة فعل طبيعيّة عىل الشذوذ الفكري واملنهجي والتطبيقي الذي ُوسمت به الحاالت الجهاديّة... 

وبغّض النظر عن الرأيني فإّن النتيجة واحدة، وبَدْورها بدأت اآلراء املناقضة للفكر والتجربة الجهاديّة 

تتكثّف وتتضافر يف حقبة التسعينيّات وما بعدها.

الجهادينّي  فكر  لتقييم  علميّة  بعدها من جهود  التسعينيّات وما  ما شهدته حقبة  إىل جانب 

ومنهجهم، قام بها دعاة وباحثون وفقهاء ممن ال ينتمي إىل الحالة الجهاديّة)1(. فقد شهدت هذه 

التجربة  وتقييم  الذات،  نقد  عنوان:  تحت  تندرج  أنفسهم  الجهادينّي  من  لعدد  جهوًدا  الحقبة 

الجهاديّة.

ومن املفارقات أّن أحد أبرز هؤالء هو »أبو مصعب السوري« سابق الذكر. فكام أطال الرجل يف 

اإلشادة بالتجارب الجهاديّة، فقد أطال كذلك يف النقد والتقييم.

)1( اكتفينا بذكر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي والدكتور محمد خري هيكل العتبارين اثنني؛ األول: أنهام سوريان، وموضوعنا هو حول الفكر 

الجهادي يف الساحة السوريّة. والثاين: عدم التطويل، إذ ليس من غاية هذا البحث االستقصاء واالستيعاب. وإاّل فكتاب »فقه الجهاد« للدكتور يوسف 

القرضاوي، وسلسلة »املراجعات« لعبد السالم فرج، وكتابات املستشار فيصل مولوي حول اإلرهاب، وغريها من اإلسهامات العلميّة ترسم صورة 

واضحة عن رّدة الفعل عىل ما آلت إليه الحالة الجهاديّة فكرًا ومامرسة.
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1- تقييم التجربة الجهاديّة من داخلها: أبو مصعب السوري

اإلسالمّية  »الثورة  بكتابني، هام:  الجهاديّة يف سورية  التجربة  السوري  أبو مصعب  َخصَّ  لقد 

الجهاديّة يف سوريا آمال وآلم«، و»مالحظات حول التجربة الجهاديّة يف سوريا«. كام له شهادة 

عىل التجربة الجهاديّة يف الجزائر سطّرها يف كتاب بعنوان: »مخترص شهاديت عىل الجهاد يف الجزائر 

العاملّية« فصاًل  املقاومة اإلسالمّية  »دعوة  كتابه:  السوري  أبو مصعب  1989-1996«. كام ضّمن 

بعنوان: »مسار التيار الجهادي وتجاربه 1960-2001«، عرض خالله أبرز التجارب الجهاديّة التي 

الحادي والعرشين،  القرن  العرشين ومطلع  القرن  الثاين من  النصف  لها دور ونشاط خالل  كان 

وكان الكاتب يختم عرضه املوجز لكّل تجربة من هذه التجارب بخالصة من عدة أسطر، يذكّر فيها 

مالحظاته وانتقاداته التي تتّصل بها خصوًصا. ثم عقد الكاتب بعده فصاًل بعنوان: »حصاد التيار 

ا شاماًل للحالة الجهاديّة ككل، وذكر يف مقدمة هذا  الجهادي يف أربعني عاًما« ضّمنه تقيياًم عامًّ

الفصل ما نّصه: »أضع هذا الفصل من كتايب هذا مساهمة من قلب التيّار الجهادي لتقييم هذا 
الواقع وأزماته، بحثًا عن الحل.«)1(

وبني النقد التفصييل املسهب، أو النقد املخترص املوجز، فإّن لكالم أبو مصعب السوري ونقده 

وتقييمه أهميّة تنبع من أمرين:

عّدة  يف  وفاعل  ومشارك  الجهاديّة،  التجارب  بعض  عىل  قرب  عن  شاهد  الرجل  أّن  األول: 

تجارب جهاديّة أخرى. إًذا فكالمه يستند إىل الوقائع الفعليّة، والتجارب الشخصيّة، واملامرسات 

العمليّة.

الثاين: أّن الرجل مل يرتاجع عن فكره الجهادي، بل بقي مؤمًنا به، داعيًا إليه، ومنظّرًا له، وساعيًا 

فرج صاحب  السالم  عبد  املرصي  يختلف عن  بذلك  فهو  بأرسه...  العامل  وتعميمه عىل  لتطويره، 

»املراجعات«، وأمثاله من الجهادينّي الذين تراجعوا بشكل أو بآخر عىل الفكر الجهادي.

ا، نتخريَّ منها يف  واملالحظات التي يسّجلها أبو مصعب السوري عىل التجارب الجهاديّة كثرية جدًّ

هذه العجالة ما يتّصل بالفكر واملنهج والسلوك والرؤية. ونذكر من جملة ذلك:

أ- الفوىض الفقهّية وترسب األفكار التكفرييّة إىل مناهج بعض الجهاديّني: إذ يقّر »أبو مصعب 

السوري« بأّن صفوف الجهادينّي »تخلو من علامء كبار راسخني يف العلم، أو حتّى متوّسطني فيه 

إاّل نادًرا... وزاد الطني بلّة أّن الجهادينّي أصاًل هم يف الغالب من الثّوار املتحّمسني للدفاع عن دين 

الله«. وقد أّدى ذلك إىل فتح باٍب »ألعاصري عاتية من الفوىض الفقهيّة يف بعض األحيان أّدت إىل 

)1( عبد الحكيم، عمر )أبو مصعب السوري(، دعوة املقاومة اإلسالمّية العاملّية، مرجع سابق، ص 596.
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بروز فتاوى وآراء بالغة الشّدة والتطرّف، سواء كانت خاطئة أم صحيحة، صيغت بشكل معّمم. 

ا بني الفكر الجهادي والفكر التكفريي«)1(. وساعد ذلك عىل هدم حاجز، وجوده مهّم جدًّ

ب- الستهانة بعموم األّمة والتعّصب للحالة »السلفّية« املحدودة: يقول أبو مصعب السوري: 

فريضة  ألداء  وتوجيههم  األّمة،  سواد  وجمهور  األّمة،  باستيعاب  كجهادينّي  معنيّون  أنّنا  »األصل 

الجهاد... ومعلوم أّن امللتزمني بدينهم من هذه األّمة وغالبيّة علامئها وأوساط الصحوة واملتديّنني 

ورؤوس  الجهادينّي  بعض  أّن  إال  السلفي...  املنهج  عىل  بأغلبيّتهم  ليسوا  األّمة  مستوى  عىل  فيها 

طاّلب العلم منهم أو من الالحقني بهم جّروا الوسط الجهادي للدخول يف حالة من الشجار مع تلك 

األوساط... وقد أّدى هذا دوًرا كبريًا يف إفقاد التيار الجهادي شعبيّته«)2(. ويتابع قائالً: »ومن عجائب 

ا قال يل يوًما: إّن الجهاد يجب أن  ما أذكره يف هذا السياق أّن أحد هؤالء الجهادينّي السلفيّني جدًّ

يكون سلفي الراية... ولو قبلنا معنا غري السلفيّني فمن باب الحاجة، ولكن ليس لهم من القيادة 

يشء، وإمّنا نقودهم مثل البقر ألداء فريضة الجهاد«)3(.

ج- قلّة الطروحات الجهاديّة ومحدوديّتها: يقول أبو مصعب السوري: »بالقياس إىل عموم مدارس 

الصحوة اإلسالميّة املعارصة، وبالنظر إىل مكتباتها الشاملة... نجد أّن مكتبة التيّار الجهادي صغرية الحجم 

ا أو شبه معدوم لدى كثري من الحركات... مقترصًا عىل  ، وأحاديّة الطرح نوًعا... فاإلنتاج ضئيل جدًّ كامًّ

مسائل الحاكميّة وأصول قواعد الوالء والباء والعقائد. فاإلبداع فيه قليل، وأكرثه إعادة وتكرار...«)4(.

د- ضعف املستوى الرتبوي: يقول أبو مصعب السوري: »أّدى تدفّق الكثري من الشباب من قطاع 

عوام املسلمني العادينّي املعبّئني بالعواطف والحامس واإلخالص، مع انخفاض مستويات العلم الرشعي 

وااللتزام الديني وأصول األخالق واملعامالت اإلسالميّة وحتى مستوى العبادات... أّدى كّل ذلك إىل أن 

تكون أوساط الجهادينّي... متميّزة بالقسوة والجفوة وقلّة الرحمة... فقد كانت األجواء مشحونة بسلوك 

أقرب إىل الحالة العصبيّة منه إىل السلوك املفرتض باملجاهد املؤّهل املرتيّب علاًم وخلًقا وعبادة وسلوكًا«)5(.

ه- انعدام فقه الواقع لدى الجهادينّي: خالفًا لعدد من األحزاب والجامعات اإلسالميّة »التي 

تقّدمت يف مجاالت املعرفة وإدراك الواقع... فإّن املدرسة الجهاديّة متيّزت بانخفاض مستوى املعرفة 

والوعي الحضاري وإدراك الواقع«)6(.

)1( املرجع نفسه، ص 610 - 611.

)2( املرجع نفسه، ص 611. 

)3( املرجع نفسه، ص 612.

)4( املرجع نفسه، ص 613.

)5( املرجع نفسه، ص 614.

)6( املرجع نفسه، ص 615
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و- ضعف البنية املؤسساتّية يف التّيار الجهادي وضيق مجال الشورى: وقد متّخضت عن ذلك 

»نتيجة مأساويّة تجلّت يف ضعف مستوى إدارة املعركة، وفشل يف تحديد سبل املواجهة، واملواءمة 

إصدار  الواقع يف  أثر  واإلعالمي. وغاب  والسيايس  العسكري  والعمل  الفكري  املنهج  بني مجاالت 
األحكام واتّخاذ القرارات السياسيّة والعسكريّة املصرييّة.«)1(

ز- استمرار دوامة املواجهة مع األنظمة: وقد جّر إىل هذا ابتداء استفزاز األنظمة، ثّم حمل 

عىل تبنِّيه أصل منهجي عند الجهادينّي نتيجة فهمهم الحريف لقوله تعاىل: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ قَاتِلُواْ 

اِر{)2(. َن الُْكفَّ الَِّذيَن يَلُونَُكم مِّ

يأيت يف  األساسّية:  املفاهيم  لعدد من  والحريك  الرشعي  املضمون  تحديد  القدرة عىل  ح- عدم 
طليعتها مفهوم الجامعة املجاهدة، ومفهوم اإلمارة والشورى، ومفهوم البيعة والسمع والطاعة...)3(

ط- غياب أو تغييب النخب: فقد أّدت الرضبات املتتالية التي أصابت التيّار الجهادي إىل غياب 

أو تغييب النخب املؤّهلة للقيادة والرتشيد، ليتسلّم زمام األمر ِمن ورائهم َمن ليس أهاًل لذلك، 

ويرصد أبو مصعب السوري بعًضا من العيوب:

• قلّة العلم وشيوع ظاهرة املفتي الشاب.

من  بالجهاد  لحقوا  ممن  كثري  عند  واألخالقيّة  والسلوكيّة  العباديّة  الرتبية  مستوى  •  انخفاض 

الشباب.

• تفّش الجهل عاّمة يف مستويات املعرفة... والجهل بالواقع السيايس واألمني والعلمي.

• بروز ظاهرة التنطّع والتشّدد كتعبري عن التديّن.

• غياب النقد الذايت الهادف، وتدّن القدرة عىل إصالح الخلل داخل التجّمعات الجهاديّة.

•  تفّش ظاهرة )املجاهد عىل كيفه(، فال مذهب، وال جامعة، وال أمري، وال منهج، وال ضوابط... 

متمرّد ال ميكن ضبطه، وال مرجع لديه.

• العمل لحساب اآلخرين يف قضايا تقاطع املصالح الدوليّة واإلقليميّة.
• عدم القدرة عىل صناعة مرشوع ذايت.)4(

 

)1( املرجع نفسه، ص 615.

)2( سورة التوبة، اآلية 123. راجع: عبد الحكيم، عمر )أبو مصعب السوري(، دعوة املقاومة اإلسالمّية العاملّية، مرجع سابق، ص 615

)3( املرجع نفسه، ص 616. قلت: إّن األمر أخطر من ذلك، إذ إّن منظّري الفكر الجهادي املعارصين يستحرضون املصطلحات الفقهيّة ذات الصلة 

بالجهاد والقتال، والتي استقرّت واعتمدت يف عصور ماضية، ليسقطوها عىل واقعنا املعارص دون تحقيق مدى انطباقها عىل هذا الواقع يف ظل 

املتغرّيات الجذريّة التي شهدتها األمة اإلسالميّة عىل مدى القرون املتعاقبة.

)4( املرجع نفسه، ص 622 - 623، باختصار وترّصف يسري.
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2- فقهاء التقويم والتسديد

يف الوقت الذي كان العراق يضّج بالتفجريات واألعامل العسكريّة التي تبّنتها الحالة الجهاديّة 

هناك بقيادة »أبو مصعب الزرقاوي«، ويف الوقت الذي كان لبنان يشهد بعض الظواهر املحدودة 

التي تحايك هذه الحالة، كانت سورية ترزح تحت قبضة أمنيّة حديديّة ُمْحكمة، حيث أتقن النظام 

الحاكم تطويق الحاالت الجهاديّة وعزلها، بحيث تعّذر عىل الجهادينّي السورينّي افتعال أو خوض 

املواجهات العسكريّة مع النظام، وكانت هذه السمة األبرز لسورية يف تسعينيّات القرن العرشين 
والعقد األول من القرن الحادي والعرشين. )1(

غري أّن الساحة السوريّة كانت تشهد خالل تلك الحقبة مواجهة من نوع آخر، فقد كانت األجواء 

الِعلْميَّة هناك تشهد حراكًا فكريًّا وعلميًّا تأصيليًّا محوره موضوع الجهاد بأبعاده العقديّة والفقهيّة. 

رمبّا كان الدافع لهذه املواجهة هو رغبة نظام البعث الحاكم بتطويق الحالة الجهاديّة ومنعها من 

االنتشار يف سورية، ورمّبا كان الدافع هو البحث العلمي واملوضوعي لعدد من املعنيّني الذين أنكروا 

عىل الجهادينّي فكرهم املتطرّف ووسائلهم العنيفة. ويف كال الحالتني فالنتيجة كانت واحدة حيث نهض 

عدد من العلامء بالكتابة والتأليف للرّد عىل الجهادينّي. ومن أعالم هذه املواجهة العلميّة عىل الساحة 

السوريّة: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، والدكتور محمد خري هيكل.

أ- الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي)2(

يعتب محمد سعيد رمضان البوطي واحًدا من أشهر العلامء السورينّي املعارصين، بل رمّبا األشهر 

كفيلة  الفكريّة  وكتاباته  العلميّة  ومشاركاته  األكادمييّة  جهوده  كانت  فلنئ  اإلطالق،  عىل  بينهم 

كانت  التي  العربيّة  اإلعالم  وسائل  ساهمت  فقد  والثقافيّة،  اإلسالميّة  النخب  إىل  فكره  بإيصال 

)1( مّثة مفارقة اسرتعت انتباه املتابعني، ففي حقبة التسعينيّات وما تالها مل تشهد الساحة السوريّة أّي عمل جهادي يذكر ألّي مجموعة جهاديّة، يف 

الوقت الذي كانت الساحة اللبنانيّة -الخاضعة سياسيًّا وعسكريًّا للنفوذ السوري املبارش- تشهد ظهوًرا وتناميًا لعدد من املجموعات الجهاديّة التي 
قامت بعدد من العمليّات العسكريّة، ودخلت يف نزاع مسلح مرير مع الدولة اللبنانيّة، مثل: »مجموعة الضنيّة«، و»شبكة ال 13«، و»جند الشام«، 
و»فتح اإلسالم«، فضاًل عن عدة مجموعات أخرى أقّل تأثريًا. كام احتضن النظام السوري قياديت حركة »حامس« و»حركة الجهاد اإلسالمي« يف العاصمة 
دمشق. وقّد رّجح املتابعون أن يكون النظام السوري يلعب بورقة اإلسالميّني، وحتى الجهادينّي منهم، لتحصيل مكاسب سياسيّة تقّوي نفوذه، بل مثّة 
من ذهب إىل اعتبار تنظيم »فتح اإلسالم« صنيعة سوريّة... راجع: طّحان، أحمد، الحركات اإلسالمّية بني الفتنة والجهاد، دار املعرفة، الطبعة األوىل، 

بريوت 2007، ص 167 - 473. أيًضا: عيتاين، فداء، الجهاديّون يف لبنان من قوات الفجر إىل فتح اإلسالم، دار الساقي، الطبعة األوىل، بريوت، 2008، 
ص 131 - 191.

)2( هو محمد سعيد رمضان البوطي )1929 - 2013(: مفّكر، كاتب، وأستاذ جامعي ذو شهرة عىل مستوى العامل اإلسالمي. ولد يف قرية جيلكا شامل 

رشقي سوريا -وهي حاليًّا ضمن الحدود الرتكيّة- انتقل مع ذويه إىل دمشق وهو يف الرابعة من عمره، تعلّم يف دمشق، والتحق عام 1953 بجامعة 
األزهر. عنّي معيًدا يف كلية الرشيعة يف جامعة دمشق عام 1960. نال درجة الدكتوراه من األزهر عام 1965، ليعنّي عىل إثر ذلك مدرًّسا يف كليّة الرشيعة 
يف جامعة دمشق، ويرقى الحًقا إىل درجة عميد ويشغل منصب رئيس قسم العقائد واألديان. صدرت له العرشات من املؤلّفات القيِّمة، ترجم بعضها 
إىل اإلنكليزيّة واألملانيّة والفرنسيّة. قتل مؤّخرًا بواسطة تفجري طال مسجده بينام كان يلقي درسه املعتاد، وتبادلت املعارضة والنظام التهم يف اإلعداد 

لهذا التفجري. عن غالف كتاب: »الجهاد يف اإلسالم، كيف نفهمه؟ وكيف منارسه؟«
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تبّث دروسه الدينيّة ومطارحاته الفكريّة يف إيصال صوته وفكره إىل عامة رشائح املجتمع، وبالتايل 

مضاعفة شهرته.

وجد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي نفسه شاهًدا عىل أحداث السبعينيّات والثامنينيّات 

الحالة  وجد  ثم  املجاهدة«،  و»الطليعة  النظام  بني  املواجهات  إبّان  سورية  ببلده  عصفت  التي 

الجهاديّة املعوملة تبّث الرعب والقتل يف قارات العامل، وتقلق حكوماته. فأراد الرجل أن يقارب هذه 

الظاهرة من موقعه العلمي والفكري فكان كتابه »الجهاد يف اإلسالم كيف نفهمه؟ وكيف منارسه؟« 

الذي صدرت طبعته األوىل عام 1993.

هذه  ويعلّل  الجهاد،  مرشوعيّة  البوطي  رمضان  سعيد  محمد  الدكتور  يقّرر  الكتاب،  هذا  يف 

املرشوعيّة باألدلّة العقليّة والنقليّة، وقد أطال الكاتب يف مقارباته العلميّة التأصيليّة وأجاد.

والعمل  الجهاد  مرشوعيّة  تؤكّد  التي  الكتب  سلسلة  يف  جديدة  حلقة  إًذا  يُشّكل  فالكتاب 

العسكري املسلّح كوسيلة لخدمة اإلسالم والذود عنه. لكّن الجديد الجريء يف هذا الكتاب هو 

ملوضوع   - اإلسالميّني  عاّمة  ورائهم  وِمن   - الجهادينّي  فهم  طريقة  يف  النظر  إلعادة  الباب  فتح 

الجهاد، هذا عىل املستوى النظري. أما عىل املستوى العميل، فقد أراد الكاتب أيًضا فتح الباب 

التفجري  ألعامل   - كذلك  اإلسالميّني  عامة  ورائهم  وِمن   – الجهادينّي  مامرسات  يف  النظر  إلعادة 

واملواجهات العسكريّة مع األنظمة والحّكام، ومدى انسجامها مع املامرسة املرشوعة للجهاد.

يف ضوء ما تقّدم، كان من الطبيعي أن يُطيل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الحديث عن 

الحاكميّة وفتاوى تكفري الحكام واألنظمة التي ال تحكم باإلسالم، ومرشوعيّة الخروج عليها وقتالها.

لقد بذل البوطي بالغ جهده يف عرض هذه العناوين ورشحها ومناقشتها، من خالل كتابه املذكور، 

حتى استغرق ذلك أكرث من ثلث الكتاب)1(. وليس هذا مبستغرب، فقد قال البوطي يف مقّدمة كتابه: 

ا... غري أيّن لن أتناول من أحكامه إاّل ما هو مثار جدل ونقاش، الرتباط  »وأحكام الجهاد كثرية جدًّ

واقع كثري من املسلمني أو اإلسالميّني به، أو ما هو مشكل يف أذهان كثري من املسلمني، فضاًل عن 

غري املسلمني«)2(.

بعد أن يُعنون البوطي أحد فصول كتابه املذكور بسؤال: »الخروج عىل الحاكم، أهو بغي أم 

حرابة أم جهاد؟« يُسارع بعد ذلك ليُعنون الفصل التايل بسؤال آخر: »أهو خروج عىل الحكام؟ 

أم خروج عىل مبادئ اإلسالم؟« ليخلص الكاتب إىل جواب يتضّمن اإلنكار عىل الجهادينّي أفعالهم 

وتبئة الجهاد منها، بل جعلها خارجة عىل مبادئ اإلسالم عموًما.

الفكريّة والفقهيّة،  املباحث  العلميّة، ورسوخ قدمه يف  البوطي اإلعالميّة، ومكانته  رغم شهرة 

ورغم حشده لعرشات األدلّة النقليّة والعقليّة... مل يكن هذا الكتاب كافيًا للجم الحالة الجهاديّة. 

بل لعّل الجهادينّي مل يكلّفوا أنفسهم عناء قراءته، والرّد عليه. فقد كانت أحكامهم املسبقة عىل 

البوطي كفيلة لالستهانة بنتاجه العلمي، فهو بنظرهم أشعري صويف، وربيب النظام األسدي. وزاد 

)1( إىل جانب املباحث املتفرقة يف ثنايا الكتاب، نجد الصفحات من 147 إىل 222 مخصصة بشكل مركّز ملعالجة هذه املواضيع.

)2( البوطي، محمد سعيد رمضان، الجهاد يف اإلسالم كيف نفهمه وكيف منارسه؟، دار الفكر دمشق، الطبعة الثانية، دمشق، 1997، ص 18.
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الطني بلّة أن البوطي نفسه استشهد يف كتابه هذا بكالم »للسيّد الرئيس حافظ األسد«)1(. فكان ذلك 

كافيًا للحكم عىل الكتاب وكاتبه بأنّه محاولة من النظام لتدجني اإلسالم من خالل تطويق الحالة 

الجهاديّة بسالح الفكر والفقه الذي يصوغه علامء السالطني!

لذلك بغّض النظر عن القيمة املوضوعيّة لكتاب البوطي، فقد كان الكاتب وكتابه أعجز من أن 

يغرّي، أو يعّدل، أو حتى يؤثّر يف الحالة الجهاديّة.

ب- محمد خري هيكل)2( 

السياسة  يف  والقتال  »الجهاد  املسّمى:  هيكل  خري  محمد  الدكتور  كتاب  يعتب 

أحكام.  من  به  يتعلّق  وما  الجهاد  بفقه  تُعنى  التي  املوسوعات  أجمع  أحد   )3 الرشعيّة«)

نها  ضمَّ صفحة  ألفي  يف  ويقع  الدكتوراه،  درجة  لنيل  علميّة  رسالة  عن  عبارة  والكتاب 

وقد  الرشعيّة.  والسياسة  والقتال  بالجهاد  تتّصل  شتّى  وأحكاًما  موضوعات  صاحبها 

ضوء  يف  عرضها  وحسن  وتنسيقها  املوسوعي  مؤلَّفه  مباحث  معالجة  املؤلّف  أتقن 

بتقدير  الدكتوراه  درجة  الباحث  متنح  املناقشة  اللجنة  جعل  ما  العرص،  مستجّدات 

أعىل  درجة  هناك  كان  »ولو  القرار:  نّص  يف  جاء  وقد  الباحث،  بجهد  التنويه  مع  امتياز 
)4 ( عليها.«  لحصل  االمتياز  من 

يعنينا  دوافع،  خمسة  هيكل  الدكتور  فيُورد  البحث،  هذا  اختيار  وراء  الدافع  عن  أّما 

اختيار  وراء  الدوافع  »ومن  الباحث:  قول  فيه  ورد  الذي  الرابع  الدافع  املقام  هذا  يف  منها 

أنواٌع  الحارض،  املايض، كام هو يف  املسلمني يف  ُوجد يف حياة  أنّه  الجهاد  البحث يف موضوع 

عليه  يصدق  القتال  من  األنواع  تلك  فأّي  املرشوع.  غري  ومنها  املرشوع  منها  القتال،  من 

غري  كان  أم  مرشوًعا  القتال  هذا  كان  سواء  ذلك،  عليه  يصدق  ال  وأيّها  الجهاد؟  تعريف 

مرشوع؟

باسم  السالح، وتعمل  التي تحمل  الحركات واملنظاّمت  العامل اإلسالمي كثري من  كام وجد يف 

الجهاد يف سبيل الله، من أجل تحقيق أهداف كثرية مختلفة. ويف ظّل هذا الواقع املعاش، ال بد 

)1( املرجع نفسه، ص 7.

)2( هو محمد خري هيكل )1941-...(: من مواليد دمشق. حصل عىل الشهادة الثانويّة الرشعيّة من دمشق سنة 1961. حصل عىل شهادة الليسانس 

يف الرشيعة من كلية الرشيعة بجامعة دمشق سنة 1965. حصل عىل الدبلوم يف الرتبية من كلية الرتبية بجامعة دمشق سنة 1966. نال شهادة 

املاجستري يف السياسة الرشعية من كلية الرشيعة والقانون بجامعة األزهر يف القاهرة سنة 1968. كام حصل عىل دبلوم يف التفسري وعلوم القرآن من 

كلية أصول الدين بجامعة األزهر سنة 1969. توىّل إمامة وخطابة جامع الرفاعي يف امليدان بدمشق بعد والده لعدة سنوات. وعمل مدرسا للعلوم 

الدينيّة والعربية يف دمشق، ثم يّف الرياض باململكة العربية السعودية ما بني 1967 - 1984. حصل عىل شهادة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالميّة عىل 

رسالة »الجهاد والقتال يف السياسة الرشعية« من كلية اإلمام األوزاعي يف بريوت سنة 1992. طلبته جامعة أم درمان اإلسالميّة فرع دمشق ليقوم 

بتدريس مادة التفسري يف كلية أصول الدين وتدريس فقه الكتاب والسنة وفقه األرسة املقارن يف قسم الدراسات العليا سنة 1993. باختصار عن 

/ http://ar.wikipedia.org/wiki :موقع

)3( أنجز الدكتور محمد خري هيكل بحثه لنيل درجة الدكتوراه، ومتت مناقشته عام 1992. ورسعان ما صدرت الطبعة األوىل عقب ذلك.

)4( أورد الكاتب نّص قرار لجنة املناقشة يف بداية كتابه املذكور، وتضّمن القرار هذه العبارة بحرفيتها.
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من رسم املعايري اإلسالميّة الصحيحة ملعرفة حقيقة الجهاد، أو القتال املرشوع، حتى نتمّكن بالتايل 

من التمييز بني تلك الحركات واملنظاّمت، وإعطاء الحكم عليها، وما التي يجوز دعمها، أو االنخراط 
فيها؟ وما التي يجب كشفها، والوقوف يف وجهها؟)1(

الجهاديّة، وكان  الحركات  أزمة معايري عند  القوي بوجود  الباحث اإلحساس  الواضح من كالم 

من لوازم هذه األزمة ظهور حالة من التخبّط يف الخيارات واالجتهادات واملامرسات. يوجب هذا 

التخبّط عىل من يدعم أو ينخرط يف مثل هذه الحركات الرتيّث، والعمل عىل التمييز بينها والحكم 

املوضوعي عليها، ملعرفة الصالح من الطالح، والغّث من الثمني.

الحاكم«)2(،  انحراف  ضّد  »القتال  عنوان:  تحت  مطّواًل  بحثًا  كتابه  الباحث  ضّمن  وقد 

البالد  وحدة  أجل  من  »القتال  حول:  وآخر  إسالميّة«)3(،  دولة  إلقامة  »القتال  حول:  وآخر 

الفكر  شغلت  التي  واملنطلقات  باملبادئ  تتّصل  املباحث  هذه  وجميع  اإلسالميّة«)4(. 

املعارص. الجهادي 

جملة  الكتاب  ضمن  فقد  واملامرسة،  باألداء  تتّصل  التي  العمليّة  التفاصيل  لجهة  أما 

األسلحة  »استخدام  باملدنيّني«)6(،  »الترّتس  األعداء«)5(،  بجثث  »التمثيل  منها:  نذكر  مباحث 

أو  االنتحاريّة،  »العمليّات  العدو«)8(،  لرعايا  الخطف  »عمليّات  بالرضر«)7(،  املدنيّني  تطال  التي 
االستشهاديّة.«)9(

واألقوال،  والُنقول  النصوص  تقّص  يف  جبّاًرا  جهًدا  بذله  للباحِث  ُل  يُسجَّ السياق  هذا  يف 

الجهد  هذا  أّن  غري  اإلسالمي.  الترشيع  وروح  النّص  إىل  أقرب  يراه  ملا  ترجيحه  ثّم  ومن 

الجهادينّي.  لدى  املعامل  وواضح  منضبط  فقهي  منهج  غياب  ضوء  يف  أكله  ليؤيت  كان  ما 

لجّهة  العام  الرأي  شغل  إعالمي  جدل  مثار  وكانت  فيها،  توّرطوا  التي  املامرسات  فإّن 

الفقهاء  شغل  علمي  آخر  وجدل  بها،  العامل  يتّغنى  التي  اإلنسانيّة  للشعارات  مناقضتها 

الجهادينّي  قادة  من  عدد  منها  تّبأ  قد  إنّه  حتّى  مرشوعيّتها،  لجّهة  اإلسالميّني  والباحثني 
سيأيت.)10( كام  أنفسهم 

)1( هيكل، محمد خري، الجهاد والقتال يف السياسية الرشعّية، دار البيارق، الطبعة الثانية، بريوت، 1996، ص ج-د. 

)2( املرجع نفسه، ص 113 - 139.

)3( املرجع نفسه، ص 285 - 321.

)4( املرجع نفسه، ص 323 - 356.

)5( املرجع نفسه، ص 1299 - 1310.

)6( املرجع نفسه، ص 1327 - 1338.

)7( املرجع نفسه، ص 1343 - 1361.

)8( املرجع نفسه، ص 1381 - 1397.

)9( املرجع نفسه، ص 1399 - 1408.

)10( سّجل أّبو مصعب السوري انتقادات الذعة للتجربة الجهاديّة يف الجزائر خصوًصا، فضاًل عن انتقادات أخرى عاّمة شملت عدًدا من التجارب 

الجهاديّة، وهو ما سيصار إىل بيانه يف املقاطع التالية.
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صحيح أّن الباحث التزم املنهج الفقهي املعتمد لجهة عرض األقوال والنقول واألدلّة، ثّم رّجح 

بينها، لكّن ترجيحه هذا، وترجيح َمن وافقه من أهل العلم، ما كان ليُلزم أحًدا من الجهادينّي، 

حوا خالف ما ذهب إليه الباحث ممن  »فهم رجال ونحن رجال«! وعليه يبقى للجهادينّي أن يرجِّ

يوافقهم، مستندين إىل قول إمام من األمئة، أو رأي ملجتهد من املجتهدين.

وال يخفى اعتداد الجهادينّي بأنفسهم وتشكيكهم مبصداقيّة مخالفيهم، فضاًل عن عدم التزامهم 

هذه  ملثل  يتنّكرون  تجعلهم  األقوال  وترجيح  النصوص  لتفسري  واضحة  وفقهيّة  أصوليّة  مبنهجيّة 

الجهود العلميّة سلًفا.
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3- منوذج من املراجعات الراهنة: الداعية النائب محمد حبش 

  يف سياق تحلييل ونقدي للخطاب الديني اإلسالمي - الذي بات يف ظّل األزمة السوريّة وتداعياتها 
أداة تحريض للعنف والقتل بذريعة إقامة دولة الخالفة وتحكيم رشع الله - وتحت عنوان »ولكن 

ا أقّر فيه أّن ما تشهده الساحتان  من أين جاءت داعش«)1(، كتب الشيخ الدكتور محمد حبش)2( نصًّ

القرن  السوريّة والعراقيّة – وغريهام - هو مثرة طبيعيّة للخطاب اإلسالمي الذي ساد عىل مدى 

املايض، وكان مشبًعا بالقداسة املستندة إىل الكتاب والسّنة، ومفعاًم بحامسة متوثبة إلعادة خالفة 

إسالميّة مؤّسسة عىل مفهوم الحاكميّة لله ورسوله.

يقول محمد حبش: »أُصيبت كل مراكز األبحاث والدراسات االسرتاتيجيّة بالصدمة بعد أن قامت 

داعش خالل أسبوع واحد باجتياح مرعب لسواد العراق، وفرضت قيام دولة جديدة يف املنطقة 

الجغرافيا  يف  بالقوة  القامئة  كردستان  من  وأكب  والعراق  سوريا  من  تبّقى  ماّم  الجغرافيا  يف  أكب 

السوريّة والعراقيّة. 

وشخصيًّا فإنّني أختلف مع معظم التأويالت السياسيّة التي تعتب أن دولة الخالفة التي أعلنها 

البغدادي هي خطوة يف الهواء، وأنّها مسألة أيام أو أسابيع تنتهي بوصول الغوث األمرييك أو الناتو، 

وقناعتي أّن هذا الوجود العجيب للدولة الجديدة سيكون صورة الواقع الجديد يف املنطقة وسيزداد 

قّوة وتأثريًا يف قادم األيام.

ولكن من أين جاءت داعش؟

جواب النظام إنّه اإلرهاب التكفريي العاملي وهو جزء من املؤامرة الكونيّة عىل سوريا وهي 

أموال العهر والبرتودوالر.. اىل آخر اسطوانة االتّهامات التي تستخدم عادة ضّد كل معارض، من 

غاندي إىل داعش وما بينهام.

وقود  وهو  املخابرات  أقبية  يف  صناعته  متّت  الذي  االحتياطي  املخزون  إنّه  املعارضة  وجواب 

صفوي إيراين أسدي ماليك اشرتك يف صناعته كل أعداء الثورة السوريّة.

شخصيًّا ال تقنعني أّي قراءة من القراءتني وال أعتقد أّن أحًدا يحرتم عقله يستطيع أن يقرأ األمر 

بهذه السذاجة. قناعتي أّن داعش هي الرتكيب األعىل يف سلسلة الديالكتيك الحتمي الصاعد للمظامل 

التي عاىن منها الناس من النظم االستبداديّة، وقد امتزج باألماين املسكونة التّواقة للعامل العادل الذي 

الحكم  أنّه  انفعايل مستمّر، عىل  بأسلوب  الخالفة  البائس تحت عنوان  الديني  قّدمناه يف خطابنا 

املقدس، املعصوم بنصوص القرآن، املؤيّد بالسنة الرشيفة، وامللتزم منطق الحاكميّة لله ورسوله.  

الخالفة املقّدسة واالمباطوريّة الجرمانيّة املقّدسة حكاية واحدة، لقد كانت عنوانًا ميتافيزيقيًّا 

)ماورائيًّا( ملنع املساءلة واملحاسبة وتبير سلوك الحّكام وأهوائهم وجرامئهم، وبالتايل لجعل الشعب 

http://all4syria.info/Archive/155408 :1( باختصار عن موقع(

)2( د. محمد حبش، رجل دين وداعية سوري معارض، وعضو يف البملان السوري.
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ينتطر األرسار واملفاجآت من حكم األباطرة دون أن يكون له فعل يف التغيري عىل األرض، بحيث 

يتحّول املتبعون إىل أتقياء واملتمرّدون إىل زنادقة، وهو سلوك يقتل اإلبداع بالخنق حتى املوت، 

ويعيد إنتاج اليوتوبيا البرشيّة يف ثقافة القطيع.

الخطأ والصواب، بل تحّدثنا عنها رمز  مل نتحّدث عن الخالفة كمرشوع تدبري سيايس، يعتوره 

وحدة مقّدسة يهون يف سبيل الحفاظ عليها كل تفريط بالقيم واملبادئ.

من أين جاءت داعش؟ إنها ببساطة نتيجة الخطاب الحاميس الذي تطلقه منابرنا دون توقّف 

منذ مائة عام، حني نتحدث عن سقوط الخالفة العثامنية وتآمر العامل علينا، ووجوب قيام الخالفة 

من جديد عىل أّي قطعة أرض.

مل ننظر إىل انهيار السلطنة العثامنيّة عىل أنّه سياق طبيعي للتاريخ، وأنّه جزء من منطق العقل 

بأّن الله ينرص الدولة الكافرة العادلة ويهلك الدولة الظاملة ولو كانت مسلمة، وهو املنطق الذي 

يؤمن به كل عاقل يف هذا العامل، وأّن الخالفة العثامنيّة التي ُسّميت دوليًّا باسم الرجل املريض، 

صارت مجرّد متاع تتوارثه األمم، ومل يعد لها أّي فعل حقيقي عىل األرض لعّدة عقود قبل أن يطلق 

عليها أتاتورك رصاصة الرحمة.

لقد قام خطاب املنابر التهوييش لعّدة عقود بتأويل سقوط الخالفة بلغة ميتافيزيقيّة عمياء، 

جعلت العامل كلّه آمثاً ألنّه مل يقم بالدفاع عن الكيان الهش املرتّدي اآليل للسقوط والذي أفسدته 

حريم السلطان ومظاهر الفساد والظلم والرتف واملجون، وأّن العامل تآمر عىل الخالفة ألنّه يكره 

اإلسالم واملسلمني، ومل يقل أحد بأّن الخالفة نفسها ليست محّل نص يف القرآن وال يف السنة، وأنّها 

محض اجتهاد سيايس لتدبري شؤون الناس وترصيف حاجاتهم عىل وفق ما يتيّس من أمور الدين 

والحياة.

داعش مل تحرض من املريخ، إنّها بنت طبيعيّة لثقافتنا وخطابنا املتخلّف، لقد كان الحديث عن 

الخالفة هو دوًما أفضل طريقة لتبير هزامئنا وخيبتنا وخسارتنا وعثارنا يف اللحوق بركب األمم، 

وكانت كلمة الخالفة وذكريات األستانة واملراسيم الهاميونيّة تثري يف نفوس الجيل الرغبة القاتلة 

بالعودة إىل املايض، وكانت الخيبات املتتالية من الحكم العلامين تدفع بالجيل إىل مزيد من اآلمال 

بدولة الخالفة التي متأل األرض عداًل كام ملئت ظلاًم وجوًرا.

ويف واحدة من أكرث تقاليد السلطنة العثامنيّة وحشيّة ودمويّة فقد جرت العادة أّن السلطان 

ما إن يجلس عىل كريس السلطنة حتى يقوم بقتل إخوته جميًعا، وباألمس بالضبط كنت أستمع 

التأكيد  إىل  الرجل  الفضائيّة، حيث ذهب  قناة قطر  يتحّدث يف  اإلسالميّة  الرشيعة  إىل دكتور يف 

بأّن محمد الفاتح حني ويّل السلطنة قام بقتل كّل إخوته الذكور بدون استثناء، وليس املدهش يف 

رسد الرواية التي ميكن الطعن فيها، ولكّن املدهش أّن الرجل راح يتحّدث بكل حامس عن حكمة 

السلطان ووعيه وإيثاره ملصلحة األّمة واستقرار الدولة عىل حقوق أهله وأرسته الخاصة!!! ببساطة 

لقد اعتب ذلك القتل اإلجرامي املتوّحش لونًا من التفاين الوطني يف خدمة الخالفة وخدمة الدولة 

واإلخالص للشعب!!

عن  كتب  من  وهناك  ناصعة،  الخالفة  صورة  تبقى  حتى  الخلفاء  لكّل  التبير  مارسنا  لقد 

الحّجاج أشهر سّفايك الدماء يف العرص األموي عىل أنّه سيف الحّق املجاهد، واإلمام املفرتى عليه، 
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كام فعل محمود زيادة وأحمد متام رغم أّن عمر بن عبد العزيز قال: والله يا بني أميّة لو جاءت 

األمم بذنوبها وجئتم بالحّجاج لغلبتم سائر األمم.

وحني تغّني فريوز يف أمجاد الخالفة األمويّة:

أمويّون فإن ضفت بهم      ألحقوا الدنيا ببستان هشام

بدأ حكمه  عاًما  الذي حكم عرشين  امللك هذا  عبد  بن  أّن هشام  نتذكّر  أن  العقل  من  فإن 

الرهيب بصلب زيد بن عيل بن الحسني حفيد اإلمام الحسني يف الكوفة عاريًا، ومل يكن صلبه لزيد 

بن عيل ليوم أو يومني كام تفعل داعش بل صلبه سبعة عرش شهرًا، ويف قول ابن حبان صاحب 

السنن فإّن زيد بن عيل ظّل مصلوبًا عرش سنوات حتى انهارت الدولة األمويّة وجاء بنو العباس.

نحتاج إىل ثورة يف العقل املسلم تعيده إىل القيم األصيلة يف اإلسالم للحريّة والعدالة والكرامة 

اإلنسانيّة، وتتجاوز منطق القداسة يف نظام الخالفة، وتفرض العودة إىل اعتباره أحد أمناط الحكم 

السيايس، يتّم تصنيفه إيجابًا أو سلبًا بحسب ما يقّدمه للناس من عدل وخري.

حطّمت داعش التي ال متلك أّي رؤية قوميّة عربيّة وحدويّة حدود سايكس بيكو التي حافظ 

العراق  العريب حكم يف  البعث  أّن  العريب خمسني عاًما متواصلة بكّل رصامة، ومع  البعث  عليها 

عبادة  ولكّنه مىض يف  القوميّة،  والقيادة  بل  واألدبيّات  اإليديولوجيا واملرشوع  نفس  وله  وسوريا 

سايكس بيكو إىل النهاية حتى أقام املتاريس والحواجز وزرع االلغام وفرض التأشريات، وألكرث من 

عرشين عاًما ظّل النظام السوري مينح جوازاته للمواطنني مختوًما عليها صالح لكل دول العامل ما 

عدا العراق«.

الدكتور محمد حبش هذا من تحليل تفصييل وحيثيّات  النظر عاّم تضّمنه نّص الشيخ  بغّض 

واستنتاجات، وبغّض النظر عن مدى املوافقة أو املعارضة ملا تضّمنه، فإّن الفكرة الجوهريّة التي 

ينبغي الرتكيز عليها يف سياق هذا التقرير تتّصل باإلقرار الذي تضّمنه كالم الدكتور حبش لجهة 

مسؤوليّة الخطاب الديني عن الواقع العنفي املشاهد – دون أن نعفي العوامل األخرى من هذه 

املسؤوليّة أيًضا - وهذا اإلقرار يستدعي مراجعة جديّة وجذريّة للخطاب الديني اإلسالمي وأساليبه 

كالحريّة  اإلسالم  األصيلة يف  القيم  إىل  الخطاب  رّد هذا  يتضّمنها بهدف  التي  والرسائل  ومفرداته 

والعدالة والكرامة اإلنسانيّة.
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خامتة: استنتاجات

يف ختام هذا الفصل، وبناء عىل ما سبق من عرض لجذور الفكر الجهادي يف سورية وتجاربه 

املتنّوعة وإعادة قراءته عىل ضوء تلك التجارب أو انطالقًا من املقاربات الفقهيّة الجديدة، نخلص 

إىل جملة استنتاجات رئيسة نوجزها مبا ييل:

1- إّن الثقافة الجهاديّة ما كانت غائبة يف يوم من األيام عن العقل السوري، ال قدميًا وال حديثًا، 

بل كانت حارضة عىل الدوام بني الوعي والالوعي... وغاية ما يف األمر أنه كلاّم عصفت أزمة بالواقع 

التي  واألفكار  األحكام  من  املنيس  واستذكار  الراكد،  تحريك  مظاهرها  أظهر  من  يكون  السوري، 

تتّصل مبوضوع الجهاد.

2- إّن ثقافة اإلقصاء عن طريق استحضار أكرث الفتاوى تشّدًدا بحّق غري املسلمني عموًما، والتي 

قد ال يسلم منها املسلمون املخالفون، هي ثقافة نجد لها أصاًل يف الوعي السوري، كام يظهر من 

النقول التي استند إليها اإلمام ابن عابدين قدميًا، وطروحات مروان حديد وأبو مصعب السوري 

حديثًا.

النظام  بإسقاط  املتمثّلة  الهدف  وحدة   - ما  حّد  وإىل   – حاليًّا  تلجمها  الثقافة  وهذه 

وبعدها  الحرب.  نهاية  بعد  السيطرة  عن  للخروج  مرّشحة  ستكون  لكّنها  الحاكم، 

تناُحر  وهو  السورينّي،  األفرقاء  بني  وشقاق  صدام  الثقافة  هذه  آثار  من  سيكون 

األفغاين  النموذج  يتكّرر  أن  يبعد  وال  ومغامنها،  الثورة  مثار  جني  إىل  التسابق  يه  سيغذِّ

والنفوذ. السلطة  عىل  متناحرة  جامعات  إىل  السالح  رفاق  يتحّول  حني 

3- إّن الحالة الجهاديّة التي ضّج بها العامل اعتباًرا من أواخر الثامنينيّات، وال تزال خالياها 

الجهاد  رحم  وليدة  ليست  السطور،  هذه  كتابة  تاريخ  حتى  والغرب  الرشق  دول  تَشغل 

إىل عقدين سابقني عىل  نشأتها  تاريخ  يعود  بذاتها  إمّنا هي أصل  األفغاين، وال هي فرع عنه، 

االحتالل السوفيايت ألفغانستان، وما أعقبه من نشوء حالة جهاديّة يف أفغانستان. فقد تبلورت 

للحالة  الحاكم يف مرص  النظام  اضطهاد  الستينيّات، وتحت وطأة  إبان حقبة  الجهاديّة  الحالة 

من  سورية  وكانت  مرص،  يف  الحاكميّة  حول  تتمحور  طروحات  بلورة  إىل  أّدى  ما  اإلسالميّة، 

أّن  »وأعتقد  السوري:  مصعب  أبو  قول  وحسبنا  الطروحات.  بهذه  تأثّرت  التي  الدول  أوائل 

العامل  للتيّار الجهادي... هّب عىل  الفكر الحريك  البداية...  من هناك، من مرص والشام، كانت 
الشام بشكل رئييس.«)1( العريب واإلسالمي من مرص وسوريا 

)1(  عبد الحكيم، عمر )أبو مصعب السوري(، دعوة املقاومة اإلسالمّية العاملّية، مرجع سابق، ص 502



46 من رحم األزمة السوريّة: تقرير عن الخطاب اإلسالمي بني ثقافة الحرب واإلعداد لثقافة السالم والبناء 

4- إّن حقبة الجهاد األفغاين كانت بالنسبة للحالة الجهاديّة مجرّد نقطة تجّمع، وجس عبور، 

ودفعة إىل األمام، من خالل عوملة الفكر الجهادي، وإطالق العنان للرصاع بني الجهادينّي وأخصامهم، 

الحدود  محدوًدا ضمن  املواجهات  تلك  مثل  كان مسح  أن  بعد  له  بأرسه مسًحا  العامل  ليكون 

املعروفة لكّل قطر يشهد نشاطًا جهاديًّا لهذا التنظيم أو ذاك. وقد كان لبعض السورينّي دور يف 

هذا التطّور.

5- إّن ما يتداوله املتابعون واملراقبون حول الواقع السوري، باعتباره معزواًل عن الحالة الجهاديّة 

التي تّسبت إليه مؤّخرًا وخطفت األضواء وهيمنت عىل الحراك الثوري يف مواجهة النظام، ليس 

دقيًقا يف ظل ما عرضناه من تجارب وكتابات. وال يبعد أن يكون الذي نشهده اليوم تكراًرا للتجربة 

الجهاديّة التي أطلقها الشيخ مروان حديد بوجه نظام حزب البعث اعتباًرا من أواخر الستينيّات، 

وبقيت فاعلة حتى مطلع الثامنينيّات من القرن العرشين، مع التسليم بوجود الكثري من االختالفات، 

لجهة حجم العمل العسكري، وسياقاته، ومالبساته، والتأثريات املحليّة واإلقليميّة يف مجرياته.

6- رغم إدانة عامة اإلسالميّني – ومن ضمنهم بعض الجهادينّي - لبعض التجارب الجهاديّة الشاذّة)1(، 

وتسليمهم بأنّها غريبة عن اإلسالم عموًما، والحالة الجهاديّة خصوًصا، فإّن هذه اإلدانة ال تضمن، بحال 

من األحوال، عدم تورّط قطاعات واسعة من الشباب السوري املتحّمس للجهاد يف مواجهة النظام 

الحاكم من الوقوع يف فّخ االنجراف، للتحّول من حالة ثوريّة أو جهاديّة إىل حالة تكفرييّة شاذّة. وذلك 

نظرًا لكون الحدود بني حالة التديّن العادي املعروفة عن الشعب السوري، وحالة الحركة اإلسالميّة 

التي ُغيّبت عن املشهد السوري لبضعة عقود، وحالة الجهادينّي التي باتت جزًءا من املشهد السوري، 

هي حدود هّشة، بحيث يسهل معها تبّدل املواقع واألفكار والتوجهات.

7- مبا أّن الجهاد يف سبيل الله مجمع عىل مرشوعيّته، وهو ذروة سنام اإلسالم)2(، فإنّه ال يسع أحًدا 

إنكاره، ولكن السؤال املطروح: هل الذي نشهده هو الجهاد املرشوع؟ وما هو الخيط الفاصل بني 

الجهاد والعنف الدموي؟ وكيف ميكن أن نفهم الجهاد ومنارسه مبفهومه اإليجايب الواسع الذي يُعتب 

العمل الحريب جزًءا منه، من ورائه أجزاء أخرى ال تقّل أهميّة عنه؟ إّن هذه التساؤالت ملّحة، واإلجابة 

عليها رضورة يف ظّل حديث الجهادينّي أنفسهم عن الحاالت الشاذّة التي شابت تجربتهم، وكان مثنها 

تشويه مفهوم الجهاد وصورة اإلسالم، فضاًل عن إراقة الدم البيء، وتدمري البنى واملقومات.

ثّم  املعّمقة، ومن  الدراسة  تستحّق  رائدة  تجربة  السباعي  الدكتور مصطفى  تجربة  تعتب   -8

التأسيس عليها. فهو الذي ُعرف بإرصاره عىل اعتامد العمل العسكري والنهج الجهادي يف مواجهة 

)1( املرجع نفسه، ص 478 - 479.

)2( ففي الحديث: »ذروة سنام اإلسالم الجهاد يف سبيل الله ال يناله إال أفضلهم« أخرجه الطباين يف املعجم الكبري، »... َوإِن ذْرَوَة السَناِم ِمْنه الِْجَهاد 

يِف َسِبيِل الله« أخرجه أحمد يف مسنده.
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املحتل األجنبي حرصيًّا. وكان من أحرص الناس عىل أن يكون النضال عىل الساحة السوريّة الداخليّة 

يف وجه األحزاب والقوى العلامنيّة والقوميّة واليساريّة... نضااًل سياسيًّا فكريًّا بحتًا.

9- رغم ما شهدته العقود األخرية من كتابات فقهيّة نفيسة تُؤّصل للجهاد وأحكامه، يف محاولة 

لتقويم اإلعوجاج، ولجم الشطط الذي بات سمة مالزمة للحركات الجهاديّة، فإّن هذه الكتابات 

بقيت ضمن إطار املقاربات الفكريّة والفقهيّة والعقديّة التي يقّدمها - يف أكرث األحيان - أشخاص 

من خارج البيئة الجهاديّة، وهذه الفجوة النفسيّة واملنهجيّة والعمليّة تجعل من هذه املقاربات 

بحوار  يكون  ما  أشبه  والجهادينّي  أصحابها  بني  الحوار  يجعل  ما  مؤثّرة،  غري  مثايل  تنظري  مجرّد 

الطرشان.

وأظّن أن تسليط الضوء عىل كتابات الجهادينّي أنفسهم، وتحديًدا تلك التي تنضح بنقد صادق 

للذات، ومراجعة واعية للتجربة الجهاديّة، ومن ثّم عرضها وتجلية معاملها وإشهار مضامينها يؤدي 

إىل إحداث أثر إيجايب لدى الشباب املتحّمس للحالة الجهاديّة، لكون التصويبات واملراجعات تأيت من 

أناس هم محّل ثقة هؤالء الشباب وتقديرهم.



الفصل الثالث

الجهاد بالالعنف

جودت سعيد منوذًجا
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مقّدمة

حملت الصفحات السابقة يف سطورها وطيّاتها كامًّ كبريًا من املعلومات ذات الصلة مبقاربات 

عدد من الكتّاب السورينّي - من خالل نتاجهم العلمي وكتاباتهم املنشورة - ملوضوع العنف املسلّح 

املّبر باسم »الجهاد« املرشوع دينيًّا. وهو أمر قد يُوحي بأّن البيئة الدينيّة يف سورية ميّالة نحو 

العنف، بدليل تضافر هذه الكتابات.

غري أنّه من املعلوم بداهة أّن الساحة السوريّة فيها من التنّوع الطائفي، واملذهبي، والقومي، 

والفكري... ما يستحيل معه أن تكون بيئتها الدينيّة ُعْنِفيّة جهاديّة فقط، كام قد يُظن.

وإّن التتبُّع يكشف عن َعلٍَم سورّي اشتُِهر بتبنِّيه »الالعنف« كأداة للتغيري. إنّه جودت سعيد )1( 

ذلك الباحث والكاتب واملفّكر السوري الذي سّخر عقوًدا طويلة من عمره املديد للمناداة بوجوب 

إال  اإلسالم  من  يعرف  ال  »إنّه  عنه:  قيل  حتى  اإلسالميّة،  باملجتمعات  يعِصف  الذي  العنف  نبذ 

مشكلة العنف!«)2( ولّقبُه البعض بـ »غاندي العامل العريب«.

يكون  أن  املناداة برضورة  كتاباته ومحارضاته ودروسه عىل  الواقع جودت سعيد يف  دأب يف 

ببديل  باسم »الجهاد« املرشوع دينيًّا  املّبر  املسلّح  العنف  استبدال  التغيري والنهوض عن طريق 

حضاري سلمّي، أساسه الحوار والعلم وإعامل العقل.

ويف العام عام 1966م أصدر جودت سعيد باكورة كتبه املطبوعة وأشهرها وهو كتاب: »مذهب 

ابن آدم األول، مشكلة العنف يف العلم اإلسالمي«، عرض فيه نظريّته حول »الالعنف« كسبيل 

للتغيري.

التابعة  عجم  برئ  قرية  يف  ولد  رشكسيّة،  أصول  من  سوري  وكاتب  مفكر  محمد.  بن  سعيد  بن  جودت  هو   :)...- )1931م  سعيد  جودت   )1(

الثانويّة،  املرحلة  دراسة  أتّم  حيث  م   1946 عام  مرص  إىل  ارتحل  القنيطرة.  مدينة  يف  االبتدائيّة  دراسته  أتّم  1931م،  عام  السوري   للجوالن 

الجزائري  باملفّكر  سعيد  جودت  التقى  مرص  يف  إقامته  ابّان  العربيّة.  اللغة  يف  إجازة  عىل  ويحصل  العربيّة،  اللغة  بكليّة  ذلك  بعد  ليلتحق 

سعيد  جودت  اشتهر  لفكرهام.  امتداًدا  الفكري  مرشوعه  ويُعّد  إقبال،  محمد  الباكستاين  باملفكر  تأثّر  كام  عليه،  وتتلمذ  نبي  بن  مالك 

آدم  ابن  )مذهب  كتابه  الستينيّات  مطلع  يف  كتبه  ما  أّول  كان  العريب«.  العامل  »غاندي  لقب  البعض  عليه  أطلق  حتى  »الالعنف«  فكرة  بتبّنيه 

»اإلسالم  منها:  أخرى  كتابات  وله  باإلسالم،  الجذريّة  وعالقته  الالعنف  مبدأ  يناقش  وهو  اإلسالمي)  العمل  يف  العنف  مشكلة  أو  األول، 

الدين،  »األمة،  عدًل«،  يكون  وحني  كالً  »اإلنسان  الجتامعي«،  التوازن  »فقدان  قرآنّية«،  رؤية  والقانون،  »الدين  والدميوقراطّية«،  والغرب 

أيًضا: راجع   .26  -  17 ص   ،2006 دمشق،  األوىل،  الطبعة  الفكر،  دار  سعيد،  جودت  مكرّمون:  علامء  املؤلّفني،  من  مجموعة  املرجع:   الدولة«. 

.http://ar.wikipedia.org/wiki 

)2( سعيد، جودت، التغيري مفهومه وطرائقه، دار الفكر، الطبعة األوىل، دمشق، 1996، ص 160.
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1- السياق التاريخي والديني لفكر جودت سعيد

إّن مراجعة السياق التاريخي والظروف التي اكتنفت العامل العريب –وباألخص مرص وسورية- 

خالل حقبتي الخمسينيّات والستينيّات من القرن العرشين تكشف عن الحافز الذي دفع بـجودت 

آدم  ابن  »مذهب  كتابه  إصدار  عىل  وحمله  للتغيري،  كأداة  »الالعنف«  تبّني مرشوع  إىل  سعيد 

طليعتها  ويف  عموًما  أفكاره  تأكيد  عىل  خاللها  من  دأب  التي  كتبه  بسلسلة  وأتبعه  األول...«، 

»الالعنف« كأداة للتغيري)1(.

املسلّح  اإلسالمي  العنف  لحاالت  تناميًا ظاهرًا  والستينيّات  الخمسينيّات  فقد شهدت حقبتي 

أفكار »سيّد قطب« حول  العامل اإلسالمي. ففي مرص كانت  بقاع  يف مرص وسورية وغريهام من 

الحاكميّة تَِجُد رواًجا بني اإلسالمينّي الذين تورّط بعضهم يف أعامل عنف مسلّح ضّد الحكومات، كان 

من نتائجها دخول اإلسالميّني والحكومات يف دّوامة رصاع دموي مدّمر دام لعقود طويلة!

أّما يف سورية فقد شهد العام 1964 اندالع ما عرف بثورة حامة التي نتج عنها مواجهات دامية 

من سحق  للنظام  العسكريّة  اآللة  متّكنت  أن  نتائجها  من  وكان  واإلسالميّني،  الحاكم  النظام  بني 

اإلسالميّني الذين ثاروا ضّده، فأضحى هؤالء بني طريد وسجني وشهيد!

ًسا عىل مفاهيم  اع يف كال البلدين – مرص وسورية - بعًدا دينيًّا عقائديًّا مؤسَّ لقد أُعِطي الرصِّ

»الحاكميّة« و»الوالء« و»الباء«، التي نظّر لها »سيّد قطب« ومن وافقه من املفّكرين اإلسالميّني يف 

تلك الحقبة، وبُرِّر العنف املسلّح الذي مارسه بعض اإلسالميّني بوجه الحكومات يف مرص وسورية 

بأنّه »الجهاد« املرشوع يف اإلسالم.

عارص جودت سعيد هذه األحداث، وملس تداعياتها إبّان إقامته يف مرص أواخر الخمسينيّات، 

العنف  موجات  عن  معزوالً  يكن  مل  أنّه  كام  الستينيّات)2(.  مطلع  بلده سورية  إىل  عودته  وبعد 

يقول »جودت سعيد«:  الدين، وعن ذلك  باسم  العامل أجمع واملّبر  املتنّقل بني أصقاع  املسلّح 

كلّه مريض  العامل  إّن  أجرأ عىل حمله.  كانوا  وإن  الشباب فقط،  ليس مرض  العنف  »إّن مرض 

بتلك الجرثومة: اليمني منه واليسار عىل السواء، وحتى الزوايا املطوية من رسائر الصوفيّة تجد 

فيها الجينات التي تحمل هذه املورثات الثقافيّة... إنّنا نحمل جرثومة ابن آدم الفاشل الذي مل 

يقبل قربانه، والذي كان أسلوبه يف عالج املشكلة أن قال ألخيه: ألقتلّنك«)3(.

وكإنسان يعيش يف هذا العامل، وكمسلم ينتمي إىل جموع املسلمني الذين يشّكلون ُخْمس البرشيّة، 

)1(  من الكتب التي أصدرها »جودت سعيد« وبّث يف صفحاتها معامل مرشوعه الفكري: »الحوار سبيل التعايش«، »كن كابن آدم«، »ل إكراه يف 

التوازن الجتامعي«، »مفهوم  الدين«، »اقرأ وربك األكرم«، »اإلنسان كال وعدل«، »حتى يغرّيوا ما بأنفسهم«، »العمل قدرة وإردة«، »فقدان 

التغيري«. 

)2(  من املفارقات، أن يعود »مروان حديد« من مرص متأثرًا ب»سيّد قطب« حامال بذور الفكر الجهادي، بينام يعود »جودت سعيد« من مرص متأثرًا 

ب»مالك بن نبي« حاماًل بذور فكر الالعنف.

)3(  سعيد، جودت، مذهب ابن آدم األول: مشكلة العنف يف العمل اإلسالمي، دار الفكر، الطبعة الخامسة، دمشق، 1993، ص 236.
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املجتمعات  يؤثّر سلبًا عىل  الذي  الُعنف  - بشكل مبارش - مبشكلة  َمْعِنيٌّ  أنه  رأى جودت سعيد 

املسلمة ومن ورائها العامل بأرسه، ذلك ألّن مشكلة العامل اإلسالمي قضيّة تخّص ُخمس البرشية )1( أوالً 
ومبارشة، والعامل كلّه ثانيًا وتبًعا.)2(

الواقع املعاش الذي يشهد أّن  أّما املنطلق الذي يَْنطلق منه جودت سعيد يف طروحاته، فهو 

األوضاع السيّئة التي تعاين منها مجتمعاتنا اإلسالميّة حملت البعض عىل توّسل استعامل العنف 

بوجه الحكومات أماًل بالتغيري نحو األفضل ولكن دون جدوى. فإّن جهود التغيري الُعنفي متّخضت 

يف أحسن األحوال عن إسقاط نظاٍم ما، أو قتل زعيٍم ما! يقول جودت سعيد: »قد جّربنا تغيري 

األمور بالعنف، فلطاملا قاتلنا زعامء وحكومات وأرًُسا، وأزلناهم من الوجود...«)3(. لكّن هذه املساعي 

املوسومة بالعنف مل تُحِدث ذلك التغيري اإليجايب املنشود، بل عىل العكس من ذلك فإنّها تسبّبت 

بتعقيد األمور أكرث وأكرث، وأَدخلَْت العامل اإلسالمي يف دّوامات من العنف ال تُبقي وال تذر.

باملقابل، وبحسب جودت سعيد، فإّن تجارب األمم املعارصة )4(– وشعوب أوروبا يف طليعتها - 

األوروبيّة فيقول: »تقاتلت  بالتجربة  التأّمل واالقتداء)5(. ويستشهد  فارقة تستدعي  شّكلت عالمة 

شعوب أوروبة كثريًا خالل القرون األربعة األخرية، يف حروب دينيّة وطائفيّة استامتيّة. وسعى كلٌّ 

منهم إىل ذبح اآلخر حتى النهاية. وقاموا بحروب قوميّة وعامليّة. لكّنهم بعد ذلك تعلّموا من األمثان 

التي دفعوها، وهم اآلن يقومون بعمليّة رائدة يف العامل... فبعد التجارب التي مرّت عليهم، وبعد 

موا مئات املاليني من الضحايا... اآلن تقوم الوحدة من غري أن يخس أحد  أن دفعوا مثًنا باهظًا، وقدَّ

شيئا«)6(.

ويرى »جودت سعيد« أّن األوروبيِّني قد تعلَّموا الدرس، وأيقنوا أن الحروب التي شنَّها قادتهم 

الكبار مثل »نابليون« و»هتلر« وغريِِهام، أفضت إىل التدمري بداًل من أن تفيض إىل التغيري اإليجايب 

ول الكبرية  املنشود، لذلك »مل ينتظر األوروبيّون »هتلر« وال »نابليون«... بل قامت الشعوب والدُّ

والصغرية، وتعاونت ضمن القانون، وبالعدالة واملساواة، وأخذوا يُِقيُمون وحدة هادئة رزينة من 

غري أن يخس أحد مااًل وال أرًضا وال زعامة، وبخطوات متّئدة... وهذا اليشء يحدث أمامنا فينبغي 
أن نعتب به.«)7(

سة عىل  لة ومؤسَّ ويُعلِن جودت سعيد أنَّ تجربة الوحدة األوروبيّة التي متّت بطرق سلميّة متعقِّ

أساس من العلم والوعي والقيم، كان من مثارها إحداث نقلة جبارة لصالح اإلنسانيّة، وعن ذلك 

)1( املرجع نفسه، ص 67.

)2( املرجع نفسه، ص 69.

)3( سعيد، جودت، التغيري مفهومه وطرائقه، مرجع سابق، ص 58.

)4(  يستشهد »جودت سعيد« بتجارب: أملانيا، اليابان، االتحاد السوفيايت، والواليات املتحدة األمريكيّة. لكّنه يركّز يف أمثلته عىل تجربة أوروبا ما بعد 

الحرب العاملية الثانيّة. راجع: املرجع نفسه، ص 54 - 55.

)5( سعيد، جودت، مذهب ابن آدم األول...، مرجع سابق، ص 23.

)6( سعيد، جودت، التغيري مفهومه وطرائقه، مرجع سابق، ص 48.

)7( املرجع نفسه، ص 60.
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يقول: »إّن الوحدة األوروبيّة، والسوق األوروبيّة املشرتكة حدث كبري وجديد يف تاريخ اإلنسانيّة... 
تقّدمت فيها القيم اإلنسانيّة إىل أن صار اإلنسان محرتًما، ودّمه مقّدًسا ال يراق.«)1(

وكعامل مسلم، ال يكتفي جودت سعيد باالستناد إىل تأّمالته وقراءاته للتجربة األوروبيّة أو غريها 

األنبياء عليهم  ِسرَيِ  إنّه يعود إىل  لتوثيق دعوته وتأييد مرشوعه، بل  من تجارب األمم املعارصة، 

السالم، ويراجع منهجهم يف تحّمل عبء دعوة أقوامهم وتغيري واقع مجتمعاتهم، لِيَْخلُص إىل أّن 

األنبياء جميًعا)2( التزموا األساليب السلميّة بهدف إحداث التغيري اإليجايب يف املجتمعات... وأّن سرية 

النبي محمد صىّل الله عليه وسلّم مل تخُرج عن هذا اإلطار حيث »إّن واقع السرية النبويّة واقع 

ضخم يدل عىل التزام الرسول صىّل الله عليه وسلّم الجهاد مبعنى االقتصار عىل الدعوة إىل سبيل 

الناس  برضا  الحكم  إىل  أحسن، حتى وصل  بالتي هي  والجدال  الحسنة  واملوعظة  بالحكمة  ربه 
وقناعتهم«.)3(

ويرى جودت سعيد أيًضا أّن الُحكَم الراشد، الذي يسعى املسلمون إىل تحقيقه والعيش يف ظلّه 

بعد زمن النبّوة، ال يصحُّ أن يكون مؤّسًسا عىل اإلكراه، ألنّه عندها ال يكون حكاًم راشًدا بل يكون 

غيًّا وبغيًا يأباه اإلسالم، وحول ذلك يقول: »هل تعلم أنّه كام أّن اإلسالم ليس فيه إكراه يف الدين، 

ليس فيه إكراه يف الحكم؟ وأّن الحكم الراشد هو الذي يتّم برضا الناس، وليس باإلكراه؟ وأّن الذي 

يأيت باإلكراه هو الغي وهو البغي؟«)4( 

)1( املرجع نفسه، ص 59.

)2( املرجع نفسه، ص 94.

)3( سعيد، جودت، مذهب ابن آدم األول...، مرجع سابق، ص 41.

)4( سعيد، جودت، التغيري مفهومه وطرائقه، مرجع سابق، ص 159 - 160.
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2- الالعنف منهًجا

آمن جودت سعيد بأّن اعتامد أسلوب »الالعنف« الذي مُيِْكُن ترجمته عمليًّا بالرتبية والتثقيف 

العنف كوسيلة  توّسل  فإّن  ذلك  للتغيري. ومقابل  األصلح  الطريق  اإليجابيّة... هو  األعامل  وسائر 

للتغيري – حتّى لو بُرِّر هذا العنف مببرات دينيّة - سيكون له تأثريات سلبيّة تزيد مشكالت العامل 

تعقيًدا، حيث: »تثمر املآيس الدمويّة، والخسائر املاديّة، واألحقاد التي ال تنىس«)1(، وهو أمر من 

شأنه أن يعيق عمليّة التقّدم والرقّي، ويقف حاجزًا يحول دون التغيري نحو األفضل. ويعود جودت 

سعيد ليؤكد هذه الفكرة فيقول: »فإذا بذل اإلنسان الجهد الكايف يف الغرس والرعاية املستمرّة، 

فإن قطف الثامر ال يحتاج لثورة عارمة، وال لثورة غري عارمة، فالنتيجة تأيت بشكل طبيعي، ولكن 
الثورات العارمة التي يحاول الناس بها قطف الثامر بعنف قبل نضجها، تظّل تحمل فجاجها.«)2(

التزام »الالعنف« كأداة للتغيري التي  التغيري السلمي، ووجوب  ما يجدر ذكره، أّن الدعوة إىل 

نادى بها جودت سعيد منذ مطلع شبابه، مل تكن مجرّد شذرات فكريّة متناثرة، أو خواطر مبعرثة 

عمره  مقتبل  يف  انتابته  مثاليّة  شبابيّة  حامٍس  فورة  تكن  مل  كام  كتاباته.  بعض  يف  صاحبها  بثّها 

فسطّرها يف أّول مؤلَّف له. أبًدا، بل إّن هذه الدعوة هي محور فكر جودت سعيد، ومرشوع عمره، 

وشغله الشاغل عىل مدى عقود طويلة من عمره املديد، وعن ذلك يقول: »هل ينبغي أن نغرّي 

األوضاع بالقّوة؟ لقد فّكرت يف هذا املوضوع أربعني عاًما، ووجدت أّن اإلسالم ال يوجد فيه ُصنٌع 
للُحكِم بالعنف، وال باالنقالب... هذا منهج األنبياء جميًعا.«)3(

لتقديم هذا النهج الالعنفي بشكل مخترص، نجمع يف ما ييل أهّم مكّوناته تحت عناوين ثالثة: املعامل، 

املزايا واألدلّة. 

أ- معامل دعوة »الالعنف«

إّن أبرز معامل دعوة التغيري عن طريق »الالعنف« التي ينادي بها جودت سعيد، ميكن إيجازها 
مبا ييل:)4(

1( عدم التورّط بالقتل أو الدعوة إىل القتل.

2( عدم فرض رأٍي ما بالقوة عىل اآلخرين، وعدم التنازل عن رأٍي خوفًا من القوة.

3( أن تتحّمل اآلالم من أجل مبدئك، ال أن تفرض مبدأك باآلالم عىل اآلخرين.

)1( املرجع نفسه، ص 55.

)2( املرجع نفسه، ص 138.

)3( املرجع نفسه، ص 94.

)4( سعيد، جودت، مذهب ابن آدم األول...، مرجع سابق، ص 93 – 94، باختصار.
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4( أن تبذل نفسك يف سبيل هداية اآلخرين وإرشادهم.

5( أن تقرّب املثل األعىل للخلق يف التمّسك باملبدأ.

ب- مزايا دعوة »الالعنف«

ثّم يعّدد جودت سعيد تسع مزايا ملنهج »الالعنف«، وهي:)1(

1( تكوين الجو الصّحي للتفاهم والتفكري وتبادل النصح واإلرشاد.

2( بإمكان فرد واحد أن يقوم بهذا الجهد أمام الناس جميًعا، شأن األنبياء مع أقوامهم.

3(  إن كان يف هذا الجهد خري ما فإنّه يَُعّم الجميع، وإن كان فيه رضر ما فيتحمله الفرد أو األفراد 

الذين قاموا بهذا الجهد حرصيًّا ويَْسلَم املجتمع منه. 

4(  هذا املنهج عنوانه الوضوح والرصاحة والشفافيّة، وهو أمر يبعث عىل اإلحساس بقوة املوقف.

5( إزالة الرهبة من السجن.

6( إزالة الخوف من املَِحِن والعذاب.

7( تجريد الخصوم واملخالفني من الحجج والذرائع التي يتذّرعون بها الضطهاد املصلحني.

8( استخالص النامذج البرشيّة الفاضلة لتنضّم إىل صّف الحّق والسري بركبه.

9( إيقاظ روح االجتهاد واالستيقاظ الفكري، والبعد عن التقليد والتبعية.

ج- األدلّة لدعوة »الالعنف«

كثرية هي األدلّة النقليّة والعقليّة التي يستدّل بها جودت سعيد، ويرى فيها أدلَّة تُؤيِّد دعوته، 

وتُؤّصُل ملنهجه، وتَدَعُم مجمل آرائه. 

• األدلّة النقلّية

1) من آيات القرآن الكريم

بَا قُْربَانًا فَتُُقبَِّل ِمْن أََحِدِهاَم َولَْم يُتََقبَّْل  أ(     قوله تعاىل: }واتُْل َعلَيِْهْم نَبَأَ ابَْنْي آَدَم ِبالَْحقِّ إِْذ قَرَّ

َا يَتََقبَُّل اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقنَي )27( لنَِئْ بََسطَْت إيَِلَّ يََدَك لِتَْقتُلَِني َما  ِمَن اآْلَخِر قَاَل أَلَقْتُلَنََّك قَاَل إمِنَّ

أَنَا ِببَاِسٍط يَِدَي إِلَيَْك أِلَقْتُلََك إِينِّ أََخاُف اللََّه رَبَّ الَْعالَِمنَي )28( إِينِّ أُِريُد أَْن تَبُوَء ِبِإمْثِي َوإمِْثَِك 

فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجزَاُء الظَّالِِمنَي)29({)2(. 

ب(  قوله تعاىل: }ادُْع إِىل َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة، َوجاِدلُْهْم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن{)3(. 

)1( املرجع نفسه، ص 185 – 194، باختصار

)2( سورة املائدة: اآليات 27 اىل 29.

)3( سورة النحل: اآلية 125.
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يِّئََة نَْحُن أَْعلَُم مِبَا يَِصُفوَن{)1(. ج(   قوله تعاىل: }اْدفَْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن السَّ

يِّئَُة اْدفَْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَيَْنَك َوبَيَْنُه  د(     قوله تعاىل: }َواَل تَْستَِوي الَْحَسَنُة َواَل السَّ

َعَداَوٌة كَأَنَُّه َويِلٌّ َحِميٌم{)2(.  

2) من األحاديث النبويّة

، أاَلَ ثُمَّ تَُكوُن ِفتَْنٌة الَْقاِعُد ِفيَها َخرْيٌ ِمَن الاَْمِش ِفيَها، َوالاَْمِش ِفيَها َخرْيٌ  أ(      »إِنََّها َستَُكوُن ِفَتٌ

ِبٌل فَلْيَلَْحْق ِبِإِبلِِه، َوَمْن كَانَْت  اِعى إِلَيَْها، أاَلَ فَِإَذا نَزَلَْت أَْو َوقََعْت فََمْن كَاَن لَُه إِ ِمَن السَّ

لَُه َغَنٌم فَلْيَلَْحْق ِبَغَنِمِه، َوَمْن كَانَْت لَُه أَرٌْض فَلْيَلَْحْق ِبأَرِْضِه«. قَاَل: فََقاَل َرُجٌل يَا رَُسوَل 

ِه  ِبٌل َوالَ َغَنٌم َوالَ أَرٌْض؟ قَاَل: »يَْعِمُد إِىَل َسيِْفِه فَيَُدقُّ َعىَل َحدِّ اللَِّه أََرأَيَْت َمْن لَْم يَُكْن لَُه إِ

ِبَحَجٍر، ثُمَّ لْيَْنُج إِِن اْستَطَاَع النََّجاَء. اللَُّهمَّ َهْل بَلَّْغُت اللَُّهمَّ َهْل بَلَّْغُت اللَُّهمَّ َهْل بَلَّْغُت«. 

نْيِ أَْو إِْحَدى  فَّ قَاَل فََقاَل َرُجٌل يَا رَُسوَل اللَِّه أََرأَيَْت إِْن أُكْرِْهُت َحتَّى يُْنطَلََق ىِب إِىَل أََحِد الصَّ

َويَُكوُن  َوإمِْثَِك  ِبِإمْثِِه  »يَبُوُء  قَاَل:  فَيَْقتُلُِنى؟  َسْهٌم  يَِجىُء  أَْو  ِبَسيِْفِه  َرُجٌل  بَِنى  فرََضَ الِْفئَتنَْيِ 

ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر«)3(.

اَعِة ِفتًَنا كَِقطَعِ اللَّيِْل الُْمظْلِِم. يُْصِبُح الرَُّجُل ِفيَها ُمْؤِمًنا َومُيْيِس كَاِفرًا، َومُيْيِس  ب(   »إِنَّ بنَْيَ يََدِي السَّ

ُمْؤِمًنا َويُْصِبُح كَاِفرًا. الَْقاِعُد ِفيَها َخرْيٌ ِمَن الَْقائِِم، َوالَْقائُِم ِفيَها َخرْيٌ ِمَن الاَْميِش، َوالاَْميِش ِفيَها 

بُوا ِبُسيُوِفُكُم الِْحَجارََة، فَِإْن ُدِخَل  وا ِقِسيَُّكْم، َوقَطُِّعوا أَْوتَاَركُْم، َوارْضِ اِعي. فَاكِْسُ َخرْيٌ ِمَن السَّ

َعىَل أََحِدكُْم بَيْتَُه، فَلْيَُكْن كََخرْيِ ابَْنْي آَدَم«)4(.

• األدلّة العقلّية

املسلح  العنف  اعتمدت  التي  لتجارب  ا أّن  مفاده  واقعٍ  من  سعيد  جودت  ينطلق 

أصبحت  حيث  لتقاتل،  ا دّوامة  يف   - وحكومات  ًرا  -ثّوا الجميع  أدخلت  للتغيري  كسبيل 

لبالغ  ا األذى  إللحاق  سببًا  الطرفني  بني  العنفي  الفعل  ورّدة  العنفي  الفعل  سلسلة 

خالل  من  إاّل  يكون  لن  لدّوامة  ا هذه  من  املخرج  ّن  فإ وعليه  السواء.  عىل  بهام 

بتبّني  إال  يتّم  ال  السلسلة  هذه  وقطع  لعنفيَّنْي.  ا الفعل  ورّدة  الفعل  سلسلة  قطع 

. لالعنف« ا «

نة التي نشأ املجتمع اإلسالمي األّول  ويبنّي جودت سعيد معامل فكرته هذه بقوله: »إّن هذه السُّ

عليها – أعني: أسلوب الرسول محمد صىّل الله عليه وسلّم يف منع العنف قبل أن يصل إىل الحكم 

بغري عنف - إّن هذه السلسلة هي التي تقطع الخطأ، بحيث ال يسّوغ إزالة الخطأ بالخطأ... إذن 

)1( سورة املؤمنون: اآلية 96.

)2( سورة فصلت: اآلية 34.

)3( متفق عليه.

)4( مسند أحمد )19730(، أبو داود )4259(، وابن ماجه )3961(، وابن حبان)5962(.
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للخروج من هذه املتاهة ال بد لنا أن نرجع لفهم السبب الحقيقي يف نهي القرآن عن العنف حني 

قال: }كّفوا أيديكم وأقيموا الصالة{)1(«)2(.

الدين هي  اإلميان واعتناق  أّن قضيّة  أيًضا،  يعتمدها جودت سعيد  التي  العقليّة  األدلّة  ومن 

كبى القضايا التي ُعني الدين اإلسالمي مبعالجتها. ومع ذلك فإّن الدين الحنيف أوجب أن تكون 

طريق هداية الناس عىل اإلميان باإلقناع والحوار، ال باإلكراه واإلجبار. وعليه، فمن باب أوىل أن 

تتّم معالجة قضيّة الُحكم والتغيري يف املجتمع – وهي دون قضيّة اإلميان يف األهميّة كام ال يخفى 

- باإلقناع والحوار أيًضا، ال بطريق اإلكراه واإلجبار، يقول »جودت سعيد«: »هل تعلم أنّه كام أّن 

اإلسالم ليس فيه إكراه يف الدين، ليس فيه إكراه يف الحكم؟ وأّن الحكم الراشد هو الذي يتّم برضا 
الناس، وليس باإلكراه.«)3(

)1( سورة النساء)4(: اآلية 77

)2( سعيد، جودت، مذهب ابن آدم األول...، مرجع سابق، ص 58.

)3( سعيد، جودت، التغيري مفهومه وطرائقه، مرجع سابق، ص 159 - 160.
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3- بني نهج الالعنف ومرشوعّية الجهاد يف اإلسالم

 أ- »جهاد« مرشوع أم »خروج« ممنوع

العامل  مساحة  وعىل  وحديثًا  قدميًا   - اإلسالميّة  واملدارس  االتجاهات  شتَّى  ِمْن  دعاًة  وألّن 

وسّوغوا  للتغيري،  أسلوبًا  املسلّحة  القّوة  واعتامد  العنفي  الخيار  تبّني  إىل  جنحوا  اإلسالمي- 

ذلك باّدعاء أّن الذي ميارسونه هو من قبيل »الجهاد« املرشوع يف اإلسالم، وأنّه السبيل الوحيد 

يبادر جودت  املأزوم،  باألّمة من كبوتها وانتشالها من واقعها  والنهوض  الطغاة،  الحّكام  لردع 

قبيل  من  هو  بل  املرشوع،  »الجهاد«  قبيل  من  ليس  أنّه  مقّرًرا  النهج  هذا  رفض  إىل  سعيد 

فيقول:  اإلنسانيّة،  والقيم  اإلسالم  لبديهيّات  التنّكر  عىل  ينضوي  ألنّه  املمنوع)1(،  »الخروج« 

اإلسالميّة  للفكرة  استبعاد  القّوة  بغري  الحكم  إىل  الوصول  ميكن  ال  بأنّه  الشعور  هذا  »إّن 
واإلنسانيّة.«)2(

ويقّدم جودت سعيد طرحه البديل مستشهًدا بحديث: »إّن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند 

سلطان جائر«)3(، ويعلِّق عىل الحديث قائالً: »إّن الرسول صىّل الله عليه وسلّم مل يقل: الذي ذهب 

إليه بسيف أو رمح يريد أن يقتله أو يغتاله، وإمنّا ذهب إليه وصدره مفتوح ليقول الحّق وإن أّدى 
ذلك إىل الشهادة... هذا الذي ينبغي أن نَْعَملَه«.)4(

ويؤكّد جودت سعيد أّن املنهج العنفي الذي يتبّنى الخروج املسلّح، غريب عن جوهر اإلسالم 

ورسالته. وأّن اشتهاره ورواجه جاء نتيجة االنتقائيّة يف التعاطي مع النصوص اإلسالميّة حيث جرى 

»االستبعاد واإلخفاء واإلزاحة لبعض األمور وإبراز أخرى... لصياغة أسلوب التفكري.«)5( وقد نتج عن 

هذه االنتقائيّة حصول: »االختالل يف الفهم يف العامل اإلسالمي، واختالط الدنس ]أي: الخروج املمنوع[ 

باملقّدس ]أي: »الجهاد« املرشوع[، وما نتج عنه من مآٍس، وما يزال ينتج عنه، وما سوف يظل ينتج 
عن هذا االختالط بني »جهاد الخوارج« و»الجهاد« الذي جاء به اإلسالم.«)6(

لقد تسبّب هذا االختالل يف فهم حقيقة اإلسالم بتلويث العقل املسلم بجراثيم فكريّة أحدثت 

فيام  املسلمون  التي ميارسها  املأساويّة  الحروب  »إّن  فيقول:  املسلمني،  فئاٍت من  نفوس  خلاًل يف 

)1( وهو الذي يصفه جودت سعيد بـ »جهاد الخوارج«، ويتّهم كّل من ميارسه أو يتبّناه بأنه خارجي يتبّنى مذهب الخوارج، من حيث يدري أو ال 

يدري.

)2( سعيد، جودت، مذهب ابن آدم األول...، مرجع سابق، ص 32.

)3( رواه الرتمذي برقم )2174(. 

)4( سعيد، جودت، مذهب ابن آدم األول...، مرجع سابق، ص 178.

)5( املرجع نفسه، ص 32.

)6( املرجع نفسه، ص 56.
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بينهم إن هي إال نتيجة لجراثيم فكريّة متوطّنة يف أنفسنا.«)1( وبسبب هذه اللوثة الفكريّة والثقافيّة 

والسلوكيّة صار البعض – باسم الدين - يستسيغون افتعال الحروب ويتلّذذون باملآيس واآلالم.

فيهملون  بالعنف«)2(،  الُحكم  أو وجوب صنع  بجواز  »يؤمنون  الذين  أّن  ويرى جودت سعيد 

األساليب السلميّة ليستبدلونها بأساليب عنفيّة يعتمدونها أداة للتغيري »هم الخوارج يف اإلسالم، 

وأّن املسلمني تحّولوا من غري إعالن وبدون شعور إىل مذهب الخوارج، إاّل من رحم ربّك«)3(.

وعليه، فإّن جودت سعيد يؤكّد أّن الطريقة الوحيدة للخالص من املَِحن واآلالم التي تنتج عن 

تبّني النهج العنفي والرتويج لثقافة القتل، تكون بإحداث تغيري حقيقي يف نفوس املسلمني وفهمهم 

لجوهر اإلسالم كدين ينبذ العنف، ويعتمد األساليب السلميّة اإليجابيّة للتغيري، فيقول: »ولن يتغرّي 

الوضع الذي نحن عليه ما مل نغرّي ما يف أنفسنا... فتحّل األخّوة والتعاون والسعادة مكان اآلالم 

والدماء واالقتتال«)4(.

ب- »الالعنف«، وشبهة إنكار »الجهاد«

باتّهامه  سعيد،  جودت  إىل  الطعن  سهام  توجيه  إىل  املخالفون  يسارع  املعطيات،  هذه  أمام 

عن  الدفاع  إىل  يسارع  ما جعله  ُمْحَكَمةـ وهو  نصوص  إسالميًّا مبوجب  املرشوع  للجهاد  بالتنّكر 

فكرته ومنهجه بالقول: »قد يقول قائل: أين أنت من آيات الجهاد والقتال يف القرآن؟ هل تريد أن 

تنسخ آيات القتال يف القرآن؟ أسارع إىل القول: إنّني ال أريد أن أنسخ الكتاب وال أن أعطّل آيات 

الجهاد والقتال، حاشا لله أن أفعل ذلك.«)5( وقوله أيًضا: »إنّنا ال نحظّر القتال مطلًقا... بل نعتب 

الجهاد ماضيًا ومستمرًّا، إاّل أنّه عىل املسلم أن يعلم متى يجوز له أن ينّفذ حدود الله«)6(.

وللتوفيق بني مناداته بـ»الالعنف« مع اإلقرار مبرشوعيّة الجهاد والقتال يف اإلسالم، يرشح جودت 

سعيد قوام فكرته بكونها مبنيّة عىل التفرقة بني »الجهاد« املمدوح الذي مارسه النبي محمد صىّل الله 

عليه وسلّم وصحابته، و»الخروج« املذموم الذي مارسه الخوارج. ولتسهيل التفرقة وتجلية االختالف 

الجذري بني »الجهاد« و»الخروج«، يحاول جودت سعيد أن يؤّصل لقاعدة معياريّة موضوعيّة تؤّسس 

لهذه التفرقة، فيقول: »ما هي القاعدة التي منيّز بها بني الجهاد والخروج يف اإلسالم؟... هذا السؤال 

ينبغي أن يوضع يف البؤرة، أي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل للوصول إىل اإلجابة عنه... ومبا أّن هذا 

املوضوع مسكوت عنه سكوتًا مطبًقا يف الثقافة اإلسالميّة... ال بد من إثارته من جديد بكّل اإللحاح، 

)1( سعيد، جودت، التغيري مفهومه وطرائقه، مرجع سابق، ص 46.

)2( املرجع نفسه، ص 159 - 160.

)3( املرجع نفسه، ص 159 - 160.

)4( املرجع نفسه، ص 46.

)5( سعيد، جودت، مذهب ابن آدم األول...، مرجع سابق، 95.

)6( املرجع نفسه، ص 101.
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وبكل الوعي واليقظة التاّمة.« )1( ثّم يتابع قائال: »هذا السؤال ليس منكرًا وال بدعة، وإن مل يبحثه 
املسلمون مبواجهة واضحة ال من قبل أهل السّنة وال من قبل الشيعة.«)2(

ج- »الجهاد«، تعريف، وتوقيت، وهدف

بعد إثارة هذا املوضوع والتساؤل حوله، يرشع جودت سعيد يف بيان الفرق بني األمرين، فيقول: 

»الخروج هو استخدام القوة والعنف للوصول إىل الحكم. والجهاد هو استخدام القوة بعد الوصول إىل 

الحكم برضا الناس ملنع اإلكراه يف الدين إن مل يكن منعه من ذلك بغري قتال.«)3( ومعنى ذلك: أّن »العهد 

امليّك« شهد ظلاًم وقهرًا واّضطهاًدا ذاق النبي صىّل الله عليه وسلّم واملسلمون ويالتها وعذاباتها.

غري أنّهم واجهوا املَِحن والشدائد باألساليب السلميّة مع التزام الدعوة والرتبية وبناء املجتمع 

الراشد، وهذا هو »الالعنف« الذي ينبغي أن يعتمده املصلحون يف وجه الطغاة أسوة بالنبي محمد 

أّن اإلسالم ال  أربعني عاًما، ووجدت  وأتباعه. يقول جودت سعيد: »لقد فّكرت يف هذا املوضوع 

يوجد فيه صنع للحكم بالعنف، وال باالنقالب، بدليل أّن الرسول صىّل الله عليه وسلّم صب ومنع 

أصحابه من رّد العدوان، ومل يصنع الحكم الراشد أّواًل، بل صنع املجتمع الراشد، واألّمة الراشدة، 

واألفراد الراشدين... إىل أن كّون املجتمع الذي يفرز حّكامه«)4(. علامً أّن قريش أغرت النبي بامللك 

والسلطة حيث: »جاء القرشيّون إىل النبي صىّل الله عليه وسلّم وعرضوا عليه الحكم، ولكّنه رفض 

هذا النوع من الحكم الذي يأيت بهذا الشكل، وعمل عىل بناء األفراد الذين آمنوا إميانًا راسًخا، بعد 
ذلك يصنعون النظام الذي يحكمهم.«)5(

بذلك متّكن املسلمون يف »العهد املدين« من بناء املجتمع الراشد املتميّز بفضائل اإلسالم وقيمه 

ومبادئه، وارتضوا االحتكام إىل الرشع الحنيف عن قناعة ورىض، فكان الفرد الراشد واملجتمع الراشد 

الذي أفرز السلطة الراشدة، عندها فقط أمست هذه السلطة الراشدة معنيّة بالدفاع عن املجتمع 

الراشد وعقائده، وقيمه، ومبادئه... بالوسائل املرشوعة التي يعتب الجهاد والقتال من جملتها - عىل 

أن ال يُستعمل إاّل عند استنفاد الطرق األخرى - وعليه فـ»الجهاد« بحسب جودت سعيد هو أداة 

بيد السلطة الراشدة تدافع به عن املكتسبات اإلميانيّة واإلنسانيّة التي ميتاز بها املجتمع الراشد يف 

وجه من يريد إكراه الناس عىل االرتداد وفتنتهم عن دينهم. وال يكون ذلك إاّل برشطني جوهرينّي: 

»رشط املجاِهد أن يكون قد وصل إىل الحكم برضا الناس وقناعتهم. ورشط املجاَهِد ضّدُه أن يكره 
الناس عىل دين معني أو يفتنهم عن دينهم.«)6(

)1( املرجع نفسه، ص 32 - 33.

)2( املرجع نفسه، ص 38.

)3( املرجع نفسه، ص 41.

)4( سعيد، جودت، التغيري مفهومه وطرائقه، مرجع سابق، ص 94.

)5( املرجع نفسه، ص 96

)6( سعيد، جودت، مذهب ابن آدم األول...، مرجع سابق، ص 43.
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وبناء عىل ذلك، يرى جودت سعيد أنّه »إذا توفّر الرشطان، جاز الجهاد أو َوَجَب، وإذا أُِخلَّ 

برشط منهام يكون قد خرج عن الجهاد«)1(، وتحول بذلك إىل خروج مسلح وعبث عنفي.

د- ذّم الخروج املمنوع

ن يعيشون يف مجتمع  أّما الخروج املذموم فصورته، بحسب جودت سعيد، أّن أفراًدا أو جامعات ممَّ

غري راشد ووسط أناس غري راشدين، ومع ذلك يبادرون إىل استعامل العنف والسالح، ويخوضون 

جوالت العنف ضّد السلطات والناس، بذريعة مامرسة »الجهاد« لحمل الناس عىل الرشاد وتبّني الدين 

وأحكامه بالقّوة. يقول جودت سعيد: »اجتامع بعض األفراد ليصدروا أحكام القتل ضمن مجتمع مل 
يتميّز ]مبعنى مل يتحّول إىل مجتمع راشد[، ليس هو الجهاد، كام تنفيذ حدود الله ليس ملثل هؤالء.«)2(

ويؤكّد جودت سعيد عىل وجوب إنكار هذا الخروج وذّم الخارجني، بغض النظر عن اّدعائهم 

الجهاد ومبالغتهم يف إظهار مظاهر التديّن، فهم أناس لن يشفع لهم تديّنهم وال مبالغتهم يف العبادة 

عماًل بالحديث النبوي الرشيف: »يخرج قوٌم من أّمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إىل قراءتهم 

بيشء، وال صالتكم إىل صالتهم بيشء، وال صيامكم إىل صيامهم بيشء يقرؤون القرآن يحسبون أنّه 
لهم وهو عليهم، ال تجاوز صالتهم تراقيهم ميرقون من اإلسالم كام ميرق السهم من الرمية.)3(«)4(

وعىل سبيل نقد الذات واالعرتاف بالخطأ، ال يتحّرج جودت سعيد من االعرتاف بأنّنا كمسلمني 

حني نتبّنى العنف قواًل أو عماًل فإّن ذلك يعني: »أنّنا رصنا جميًعا خوارج... بعضنا خوارج قََعَدة، 

الغالب،  التيار  »أّن  أيًضا:  يعتقد  الخوارج.«)5( وهو  عمليّون ميارسون جهاد  اآلخر خوارج  والبعض 

والنسبة العظمى من الشارع اإلسالمي قد تحّولوا إىل مذهب الخوارج يف عالقتهم مع الحّكام... فإّن 

حّكام العامل اإلسالمي قد صدر عليهم حكم اإلعدام حضوريًّا أو غيابيًّا، ومل يبق إاّل املتطّوع الذي 

سينّفذ... لقد أصبح العداء بيننا وبني الحّكام غري قابل لإلصالح أو ملّد جسور التفاهم، فلم نعد 

نشعر أّن هؤالء مّنا... وكّل الذين يصريون يف الحكم يشعرون بأّن الشعوب عدّوة لهم، وكّل طرف 

يتقي اآلخر.«)6( ويرى كذلك أّن املرتبّصني باألّمة اإلسالميّة يوظّفون هذه الفكرة لتأجيج النزاعات 

وتحويلها إىل سبب إلضعاف األّمة من داخلها لضامن تبعيّتها وخضوعها. يقول جودت سعيد: »هذا 

هو رأس املال الكبري ألعدائنا الذين يهزموننا بتخويف الحّكام من الشعوب وتخويف الشعوب من 
الحّكام، ويهيجون الشعوب بأعامل الحّكام السيّئة، إنّه رأس املال الذي عىل أساسه نُستعمر.«)7(

)1( املرجع نفسه، ص 44.

)2( املرجع نفسه، ص 157.

)3( متّفق عليه.

)4( املرجع نفسه، ص 33.

)5( املرجع نفسه، ص 34

)6( سعيد، جودت، التغيري مفهومه وطرائقه، مرجع سابق، ص 89.

)7( املرجع نفسه، ص 90.
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خامتة 
»الالعنف«، الرصيد النظري والعميل

تُعتب دعوة جودت سعيد إىل اعتامد »الالعنف« كوسيلة إيجابيّة مرشوعة إسالميًّا تؤّدي إىل 

تغيري حال األّمة اإلسالميّة نحو األفضل، دون تكبُّد األمثان الباهظة ماديًّا وبرشيًّا. إنّها دعوة متميّزة 

يف خّضم موجات العنف الجهادي املّبر باسم الدين التي شهدها عاملنا العريب واإلسالمي عىل مدى 

العهود والعقود املتعاقبة.

لعّل جودت سعيد كان كَمْن يُغرِّد خارج السب خالل العقود الخمسة املاضية! ولعّل دعوته 

ُعّدت من قبل البعض طرحا مثاليًّا نظريًّا بعيًدا عن الواقع وتعقيداته! بينام عّدها البعض اآلخر 

دعوة شاّذة تستبطن تنّكرًا لـلجهاد ومرشوعيّته. وقد ناقش جودت سعيد نفسه الشبهات املثارة 
عىل دعوته واستفاض يف تفنيدها.)1(

العميّل  النموذج  إىل  افتقارها  هذه  سعيد  جودت  دعوة  يف  األبرز  الضعف  نقطة  أّن  غري 

األربعة  العقود  أّن  نظريًّا. وال يخفى  التسليم مبصداقيّتها  إن جرى  يؤكِّد جدواها عمليًّا  الذي 

عن  التغيري  دعوة  جدوى  يدعم  واعد  عميل  منوذج  أّي  تشهد  مل  العرشين  القرن  من  األخرية 

»الالعنف«. طريق 

ولعّل نقطة الضعف هذه حملت جودت سعيد نفسه عىل التساؤل قائاًل: »هل استطعت أن أشّخص 

املرض؟ وأن أضع يدي عىل مكمن الداء؟ وأن أقرّب فكرة ظلّت تراودين منذ ثلث قرن؟ أم أنّني ما زلت 
أتوّغل يف درب مسدود؟!«)2(

سعيد  جودت  قلب  أثلجت  بشائر  حمل  والعرشين،  الحادي  القرن  مطلع  أّن  غري 

يف  ورأى  دعوته،  معامل  بعض   )3 تركية) يف  والتنمية«  العدالة  »حزب  تجربة  يف  ملح  الذي 

عمليًّا  ومنوذًجا  اإلسالمي  العامل  مستوى  عىل  تاريخيًّا  حدثًا  الرتكيّة  الرئاسة  انتخابات 

سعيد  جودت  يثني   ،2007 /9 /14 إىل  يرجع  صويت  تسجيل  ففي  دعوته.  جدوى  يثبت 

معرتك  ودخولهم  ظاهرة  بسلميّة  العامة  الحياة  يف  األتراك  اإلسالميّني  انخراط  عىل 

السلميّة  تجربتهم  فكانت  الرئاسيّة،  االنتخابات  وخوضهم  واتّزان،  بهدوء  السياسة 

وال  عنف  بال  السلطة  إىل  الوصول  من  مّكنتهم  التي  الحضاريّة  الوسيلة  الدميقراطيّة 
)4 ( . برشيّة أو  ماديّة  خسائر 

)1( سعيد، جودت، مذهب ابن آدم األول...، مرجع سابق، ص 155 - 181.

)2( املرجع نفسه، ص 28 - 29.

)3( حصلت االنتخابات الرئاسية يف تركيا يف شهر آب من العام 2007، وفاز فيها »عبد الله غول« القيادي يف حزب العدالة والتنمية اإلسالمي. وهو 

الذي يتحدث عنه جودت سعيد يف التسجيل الصويت... وبينام أسطّر هذه الصفحات يف أواسط شهر آب 2014، إذا بوسائل اإلعالم تحتفي بفوز 

»رجب طيب أردوغان« يف االنتخابات الرئاسية الرتكية ليكون ثاين رئيس جمهورية إسالمي يحكم تركيا.

http://www.youtube.com/watch?v=mMaySq8EFsY&feature=youtube_gdata_player )4(
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واستطراًدا، فلعّل تجربة »مهاتري محمد« يف ماليزيا،

 وحزب النهضة يف تونس،

ومبادرة إنهاء العنف املسلّح يف الجزائر بعد حقبة التسعينيّات،

ومراجعات عبود الزمر ومنهج أهل الدعوة والسلفيّة العلميّة وكثري من الجمعيّات والصوفيّة،

تؤكّد عىل ذلك.

لعّل هذه التجربة تنجح إذًا يف خرق دّوامة العنف املستمّر، عب قطع سلسلة الفعل ورّدة الفعل 

العنفيّني. فتتجىّل بذلك أهميّة آراء جودت سعيد ودعوته إىل اعتامد »الالعنف« كخطوة أوىل إلنهاء 

دورة القتل والتدمري والتهجري.

العاّمة  أفهام  ما عن  بعيدة شيئًا  بها دعوة جودت سعيد تجعلها  تتميّز  التي  الفرادة  أّن  غري 

ومواكبتها  وتحصينها  بدعمها  يكون  الدعوة  هذه  نجاح  رشط  فإّن  لذلك  التقليدينّي.  واملتديّنني 

السلم واالستقرار،  والتأسيس ملرحلة  العنف  دّوامة  يؤّصل لوجوب وقف  تأصييل،  بخطاب ديني 

والحّث عىل استبدال ثقافة قتل النفس بثقافة إحيائها، وثقافة التدمري بثقافة التعمري.





الفصل الرابع

سورية يف دّوامة العنف

وتحّديات الخطاب الديني
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مقّدمة

يذكر الدكتور راشد املبارك يف كتابه »التطرّف خبز عاملي« أّن »التطرّف أكرث األحداث التي تشغل 

العامل يف وقتنا الحارض، حديثًا عنه، ومقاومة له، وتتبًّعا آلثاره، وبحثًا عن دوافعه.«)1( ويضيف قائالً: 

»إّن التطرّف ظاهرة شاذّة يف الشعوب واملجتمعات، وبني أتباع املذاهب واألديان)2(... وال ينفرد به 

شعب دون سواه، وال طائفة من البرش دون غريها، وال أتباع دين بعينه، أو معتنقو مذهب سيايس أو 

اجتامعي واحد.«)3( ويخلُص الدكتور راشد املبارك إىل أّن »املتطرّفني من أتباع كّل مذهب ودين قليلو 

العدد، صغريو النسبة، إذا ما قورنوا بالغالبيّة العظمى من عدد أفراد الشعوب واملجتمعات، إاّل أّن 
أثرهم وخطرهم... يتجاوز حجم الظاهرة من حيث عدد أفرادها.«)4(

ورغم محاولة املفّكرين والكتّاب املسلمني - ومنهم الدكتور راشد املبارك - تأكيد شيوع ظاهرة 

التطرّف واإلرهاب والعنف، وأنّها ليست حرًصا يف اإلسالميّني، فإّن اإلعالم ال يزال يقرن بني اإلسالم 

السيايس وهذه الظواهر.

يف  الرصاع  أطراف  بني  الحاصل  القتال  بات  الواجهة،  إىل  مؤخرًا  السوري  املشهد  قفز  أن  بعد 

الساحة السوريّة الشغل الشاغل للعامل الذي راح يراقب بحذر مجريات األحداث، والعنف املفرط 

الذي تورّط به املتحاربون. لكن مجدًدا تصّدر الجهاديّون الصورة، وسلّطت األضواء عىل التفجريات 

واملواجهات واإلعدامات امليدانيّة التي حملت بصامتهم.

هذا الفصل هو محاولة لتتبّع مسار األحداث التي تعصف بسورية منذ بداية األزمة وانتهاء 

مبا وصلت إليه حتّى اليوم. واملقصد من بحثنا هذا إدانة اإلجرام الحاصل يف سورية بكل صوره 

كائًنا من كان الذي يقف وراءه. ولنئ كان الرتكيز عىل الجهادينّي، فألنهم متيّزوا باستعامل الخطاب 

الديني لتسعري حربهم، ومتيّزوا بالعنف الدموي الذي تسبغ عليه مظاهر القداسة، وفاخروا يف ذلك 

إىل حّد بات هذا العنف الدموي املستند إىل األصل الديني ملرشوعيّة الجهاد، واملدعوم بالتفسريات 

والفتاوى الخاصة بالجهادينّي، منط عيش وأسلوب حياة وثقافة رائجة، تجد لها من يؤيّدها ويتعّصب 

لها ويدافع عنها ويتغّنى بأفعالها، حتى حني تكون الصورة أقبح من أن يتقبّلها عاقل تجد من بني 

هؤالء من يّبرها! وإّن الرتكيز عىل الجهادينّي ال يعني أبًدا تبئة غريهم، أو التامس العذر لهم، فكّل 

عدوان آثم مدان بغض النظر عن مصدره.

)1( املبارك، د. راشد، التطرف خبز عاملي، دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل 2006، ص 9.

)2( املرجع نفسه، ص 9.

)3( املرجع نفسه، ص 19.

)4( املرجع نفسه، ص 9.
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1- الجنوح نحو األزمة السوريّة

أ- البوعزيزي، كرة النار التي أشعلت ثورات الربيع العريب

عندما كان الجميع يف حال من الغفلة، ورؤوس األنظمة العربيّة القمعيّة مستسلمون لرخائهم 

املؤّسس عىل آالم شعوبهم املضطهدة املقموعة، ودولهم املرتّهلة التي نخرها الفساد لعقود طويلة، 

يأيت الخب الصاعق من حيث مل نحتسب، من تونس الخرضاء.

عربة  مصادرة  عىل  زيد  بو  سيدي  مدينة  يف  البلديّة  السلطات  أقدمت  تونس،  يف  هناك 

يعاند  العفوي  انفعاله  البوعزيزي. ويف غامر  الطيب محمد  لبائع متجّول يدعى طارق  خضار 

لتصفعه  بداية،  بهراوتها  بالرضب  حمدي  فادية  الرشطيّة  فتبادره  املصادرة،  إجراء  البوعزيزي 

أي:   »Degage« بالفرنسية:  له  تقول  وهي  شهود،  حوله  من  والناس  وجهه  عىل  ذلك  بعد 

»ارحل«.

ظنَّ البوعزيزي نفسه يف بلد يقّدر حقوق اإلنسان البديهيّة، ومنها حّقه يف كسب قوته وإعالة 

أنّه يف بلد يقيم لكرامة اإلنسان وحريّته باالعرتاض عىل الظلم وزنًا ما. فاعرتض  نفسه، كام ظّن 

بأسلوب حضاري، وتقّدم بشكوى بحّق الرشطيّة فادية حمدي، لكّن السلطات رفضت أن تستلم 

الشكوى، فضاًل عن النظر يف مضمونها. فام كان من البوعزيزي إاّل أن أرضم النار بنفسه أمام مقر 

والية سيدي بو زيد، بتاريخ الجمعة 17 كانون األول 2010، لتوافيه املنية بعد مثانية عرش يوًما 
بسبب حروقه البليغة.)1(

الثورات  نار متدحرجة، كبت شيئًا فشيئًا لتشعل  البوعزيزي إىل كرة  القهر جسد  لقد أحال 

يف العامل العريب: يف تونس بداية، ثم يف مرص، وصواًل إىل ليبيا واليمن، لتحّط رحالها بعد ذلك يف 

سورية. 

ب- املشهد السوري وأجواء الربيع العريب الشاحب

بينام كان العامل يتتبّع أصداء الثورات يف العامل العريب، إذا بالساحة السورية - ودون سابق إنذار- 

ا لهذا الحراك الجامهريي العفوي غري املنظّم أو املؤدلج. مُتيس بدورها مسًحا مستجدًّ

تذكر التقارير الصحفيّة أنّه يف يوم الخميس 17 شباط 2011م، انهال رجال رشطة بالرضب 

السوق،  يف  الناس  أثار سخط  ما  دمشق،  يف  الحريقة  منطقة  يف  املحالت  مالك  أحد  ابن  عىل 

فبدؤوا باالحتشاد وبرتديد عبارات، مثل: »الشعب السوري ما بينذّل«. قُّدر عدد املتظاهرين 

بحوايل 1500 شخص، وقد أّدت هذه املظاهرة إىل مجيء وزير الداخليّة السوري، الذي تحاور 

http://ar.wikipedia.org/wiki :1(  باختصار، عن موقع(
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الذي  للشاب  حدث  ما  بشأن  تحقيق  بإجراء  وعد  ثم  مطالبهم،  عن  وسألهم  املحتجني،  مع 
انفّضت املظاهرة.)1( رضب، ثم 

تجّدد االحتجاج يف 27 شباط 2011م، عندما قامت قّوات األمن السوريّة باعتقال بعض املراهقني، 

بعد أن قام هؤالء بكتابة عبارات مناهضة للنظام الحاكم عىل جدران مدرستهم يف محافظة درعا 

متأثّرين مبوجة الثورات العربيّة. وقد تّم تعذيبهم، فسادت حالة من الغليان الشديد يف محافظة 

درعا بسبب هذه الحادثة.

يف يوم 18 آذار 2011 وعىل إثر حادثة اعتقال األطفال هذه انطلقت مظاهرات حاشدة يف درعا 

جنوب سورية شارك فيها املئات احتجاًجا عىل االعتقاالت والقمع والفساد، وتنديًدا ببعض رجال 

الدولة، من بينهم: عاطف نجيب الذي رفض مطالب أهل درعا بإطالق رساح أبنائهم.

من  وعدد  قتىل   4 سقوط  إىل  أدى  ما  الحي،  الرصاص  بإطالق  املظاهرات  هذه  األمن  قابل 

وبحسب  سورية.  من  أخرى  مناطق  يف  نفسه  اليوم  يف  مظاهرات  خرجت  أنّه  ويُقال  الجرحى. 

ناشطني معارضني، جابت يف 20 آذار مجموعة ممّن يُسّمون البلطجية شوارع مدينة درعا، وأطلقت 

النار بشكل عشوايّئ عىل السكان، وأثارت الرعب يف املنطقة. وقد سقط قتيل جديد و100 جريح 
خالل ذلك اليوم أثناء تفريق ُمظاهرة جديدة يف املدينة، تجاوز املشاركني فيها 10،000 شخص.)2(

السلميّة وتوّسع رقعتها، متّت مواجهتها من قبل  مع توايل الحركات االحتجاجيّة والتظاهرات 

النظام وأجهزته األمنيّة بالعنف والنار. بينام دأب اإلعالم السوري الرسمي وقتها عىل تبير هذا 

القمع العنيف للحراك الشعبي عب التأكيد بأّن ما يحصل هو مؤامرة عىل سورية، وأّن األمر أكب من 

كونه تحرّكات احتجاجيّة عفويّة مرتجلة، كام دأب عىل التأكيد أّن مثّة جامعات مسلّحة تقف وراء 

هذا الحراك، وتعمل عىل إسقاط النظام السوري باعتباره ركًنا أساسيًّا يف محور التصّدي للمشاريع 

االستعامريّة يف املنطقة العربيّة.

وقد تصاعدت وترية عنف النظام يف قمع املتظاهرين السورينّي بشكل رسيع والفت. وكأمثلة 

عىل ذلك، تذكر التقارير الصحفيّة أنّه يف 9 أيار 2011 قام الجيش السوري بحصار حمص واجتياحها، 

وبالتزامن مع ذلك كانت مناطق يف الريف الحمص تتعرّض لعمليّات عسكريّة، حيث حورصت 

تلكلخ، ثم حورصت الرست وتلبيسة. ويف 3 حزيران 2011 قامت قّوات األمن بإطالق النار فيام 

عرف مبجزرة حامة، رّد عليها سكان املدينة باإلرضاب الشامل. كام شهد 4 حزيران 2011 دخول 

الجيش إىل إدلب، ومحارصته جس الشغور. كام اقتحم الجيش يف 10 حزيران 2011 معرّة النعامن، 

الحكومة:  قالت  سورينّي،  ملجّندين  جثّة   120 مقبة جامعيّة ضّمت  عىل  الشغور  وُعرث يف جس 

إنّهم مجّندون هّموا  »إنّهم سقطوا عىل يد العصابات املسلّحة، يف حني قالت الجهات املعارضة 

باالنشقاق.«

)1(  باختصار، عن موقع: http://ar.wikipedia.org/wiki الخط الزمني لالحتجاجات السوريّة 2011.

)2( املرجع نفسه.
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ج- الثورة السوريّة، من السلمّية إىل العسكرة

تزامن ابتداء الحراك االحتجاجي يف سورية مع حديث النظام عن الجامعات املسلّحة التي تهّدد 

األمن، والتي تقوم أدوات النظام األمنيّة بالتصدي لها، باملقابل كان الناشطون السوريّون يؤكّدون 

عىل أّن االحتجاجات سلميّة، وأّن ال وجود لجامعات مسلّحة. وبقي األمر مثار جدل وسجال إىل أن 

تبّدلت الوقائع بعد بضعة أشهر عىل اندالع االحتجاجات.

كرّد فعل عىل العنف املفرط الذي مارسه النظام عىل املدنيّني، شهد مطلع شهر حزيران 2011 

عسكري  تنظيم  أوَّل  وتأسيس  السوري،  الجيش  عن  انشقاقه  هرموش«  »حسني  املقّدم  إعالن 

للمعارضة السوريّة حمل اسم »حركة الضبّاط األحرار«. ويف 29 حزيران 2011 ُولَد تنظيٌم ثاٍن هو 
»الجيش السوري الحر« بقيادة العقيد املنشّق »رياض األسعد.«)1(

ويف نهاية العام 2011 تّم تشكيل »جبهة النرصة ألهل الشام«، وهي منظمة تنتمي إىل الفكر 

السلفي الجهادي، ودعت يف بيانها األول الذي أصدرته يف 24 يناير / كانون الثاين 2012 السورينّي 
إىل الجهاد وحمل السالح يف وجه النظام السوري.)2(

كام ظهرت بعد ذلك »كتائب أحرار الشام«، و»لواء التوحيد«، و»لواء الحق«)3(، وصوالً إىل ظهور 

تنظيم »الدولة اإلسالميّة يف العراق والشام« )داعش( يف شهر نيسان 2013.

يقول البعض: إّن التحّول الذي شهدته الثورة السوريّة، من كونها مجرّد احتجاج سلمي إىل مواجهات 

عسكريّة، كان رّدة فعل عىل العنف الذي مارسه النظام عىل املحتّجني. ويقول آخرون: بل هو تطّور 

طبيعي للحراك الثوري أمام تعّنت النظام. بينام يرّص النظام وأدواته اإلعالميّة عىل التأكيد بأّن األمر 

منذ البداية كان مؤامرة لتقويض النظام وإسقاط سورية وخطّها املامنع بوجه املؤامرات الدوليّة!

لكن بغّض النظر عن كّل هذه املقوالت، فقد استمّر توايل ظهور التشكيالت العسكريّة املتعّددة 

ذات الخلفيّات اإليديولوجيّة املتباينة والوالءات املتعّددة، وال يكاد يجمع بني أكرثها سوى مناهضة 

النظام السوري، والسعي إىل إسقاطه.

د- انتشار ثقافة القتل والتنكيل والتدمري

كانت الثورة السوريّة منذ بدايتها عبارة عن حراك شعبي سلمي، يتوّسل عب التظاهرات املناداة 

مبناهضة القمع، وإطالق رساح املعتقلني، والعمل عىل اإلصالح العام يف البالد. ثّم تّم رفع سقف 

املطالب ليصل إىل املناداة بإسقاط النظام، بعد أن يئس املحتّجون من تجاوب النظام مع مطالبهم 

بشكل جّدي ورسيع.

)1( باختصار، عن موقع: http://ar.wikipedia.org/wiki األزمة السوريّة.

)2( املرجع نفسه، باختصار.

)3( للتعرف إىل هذه التشكيالت العسكريّة وغريها راجع موقع:

http://www.assakina.com/center/parties/18883.html#ixzz2msAxP2Zd 



من رحم األزمة السوريّة: تقرير عن الخطاب اإلسالمي بني ثقافة الحرب واإلعداد لثقافة السالم والبناء 69

الحراك إىل ثورة عسكريّة مسلّحة، تخوض حروبها  فبضعة أشهر كانت كافية لتحويل هذا 

الجامعات  أّن  كام  له.  الداعمة  والتنظيامت  الدول  ورائه  ومن  العسكريّة  وآلته  النظام  ضّد 

حتّى  لها،  الداعمة  والدول  ومبادئها  قياداتها  تعّددت  الثورة،  شعار  تحت  املجتمعة  املسلّحة 

املصالح  تزاحمت  كلاّم  بعض،  ضد  بعضها  مسلّحة  وصدامات  مواجهات  يف  أيًضا  دخلت 

واختلطت األوراق. وهكذا سقطت سورية يف دوامة العنف والقتل والدمار واألمل.

ولنئ كانت لكّل دولة من دول الربيع العريب الشاحب ما مييّز ثورتها، فإّن الذي ميّز الثورة 

وبديهيّات  السامويّة  للتعاليم  ميّت  ال  عنف  العامل:  هزّت  التي  املشاهدات  تلك  هو  السوريّة 

والحجر،  والشجر  البرش  طال  وإجرام  بالجثث،  ومتثيل  وذبح  قتل  صلة،  بأّي  اإلنسانيّة  القيم 

تنقلها  التي  السوري  املشهد  »تفاصيل  املتابعني:  أحد  يقول  أو طفاًل.  امرأة  أو  يوفّر شيًخا  ومل 

القلوب، ال نعرف  منا، كعرب ومسلمني، جزّارين قساة  العامل بأرسه تقدِّ الوكاالت األجنبيّة إىل 

الرحمة، وال منّت إىل اإلنسانيّة بصلة، وكّل هّمنا هو الذبح وسفك الدماء.«

جنود سوريّون يطعنون رجاًل ببطء يف ظهره عرشات الطعنات حتى يلفظ أنفاسه األخرية. 

الكامريا.  أمام  ليقضمه  قلبه  وانتزاع  جثّته،  وتقطيع  جندي،  قتل  عىل  معارٌض  زعيٌم  ويُقِدم 

بلغت  النظام، ومهام  العارشة من عمره عىل جّز رأس سجني. فمجازر  يتجاوز  فتى ال  ويُقِدم 

وحشيّتها وقتلها لألطفال والنساء وتدمري بيوت فوق رؤوس أصحابها، ال ميكن بل ال يجوز أن 

والتكبري. الفرح  الضحايا وسط صيحات  اآلخر بجثث  الطرف  تّبر متثيل 

أّما أصحاب هذه املامرسات، التي ال متّت إىل اإلسالم والعروبة والقيم اإلنسانيّة بصلة، فيتباهون 

بوحشيّتهم هذه، ويوثّقونها بالصوت والصورة، ويعرضونها عىل موقع »اليوتيوب«، ليك يراها العامل 

بأرسه، لنرش الرعب والخوف والكراهية.

الذي  الجهادي،  الفقه  أو  اإلسالم  واملتفلّت من كل ضوابط يف  الوحيش  العنف  لهذا  أصول  ال 

يتضّمن قيم العفو والرأفة، ومينع قطع شجرة، ناهيك عن تقطيع جثة.

املظلومني  واحتضان  وتعايش  أمان  واحة  كانت  والتي  نعرفها،  التي  ليست سورية  و»هذه 

والفاّرين بأرواحهم وأعراضهم عىل مّر العصور، وال ميكن أن نتصّور أّن اإلنسان السوري الذي 

يحمل يف دمائه جينات آالف السنني من الحضارات ميكن أن يقدم عىل مثل هذه األفعال، أيًّا 
كان خندقه يف هذه املأساة الدمويّة.«)1(

وبقدر ما تفاجأ العامل بهذه املشاهدات، كان العجب من أمرين:

األول:     تباهي الفاعلني بأفعالهم، وتوثيقها بالصوت والصورة، ونرشها عىل الشبكة العنكبوتيّة.

والثاين:   وجود جمهور واسع من املتلّقني الذين يرّوجون ملثل هذه املشاهدات عىل صفحات 

التواصل االجتامعي الخاّصة بهم، ويتلّقون من متابعي صفحاتهم تعليقات، يندر فيها 

التنديد، ويكرث الثناء والتأييد والتمجيد والتشجيع.

والتمثيل  بالسكاكني،  والذبح  القلوب،  »أكل  فيقول:  الظاهرة،  هذه  املتابعني  أحد  يعرض 

  http://syrianncb.org/2013/05 :»1( عبد الباري عطوان، القدس العريب، املقالة منشورة عىل صفحة »هيئة التنسيق الوطنية(
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بالجثث، وتقطيعها، وحرقها، والتعذيب حتى املوت، واإلعدامات امليدانيّة، عناوين آالف املشاهد 

املصّورة يف سورية، تطالع متصّفحي مواقع التواصل االجتامعي، وباتت يف بعض األحيان تُفرَض 

عىل املتلّقي الذي يجدها من حيث ال يريد عىل صفحته يف هذه املواقع. ولكن ما الذي يدفع 

الشخص للقيام بهذه االنتهاكات، وتصويرها، وتحميلها، ليشاهدها ماليني األشخاص حول العامل؟ 

والالفت  أصدقائه؟  إىل  وإرسالها  بها،  االحتفاظ  عىل  ويحرص  املتلّقي،  يشاهدها  ملاذا  واألهّم، 

كرامة  وامتهان  الكثري، والقتل،  املفرط، والدم  بالعنف  الحاليّة  األجيال  تأثّر  عدم  ذلك،  يف كّل 

بل  واملستهجنة  املستجّدة  الظاهرة  املختّصني حول هذه  بعض  آراء  الكاتب  يوجز  امليت.«)1( ثّم 

»أّن  ملّخصه:  رأيًا  املرصي  سعيد  القاهرة  بجامعة  االجتامع  علم  أستاذ  عن  فينقل  واملستنكرة، 

أشخاص  فرديًّا من صنع  عماًل  بالرضورة  ليس  االجتامعي  التواصل  مواقع  املشاهد عىل  تحميل 

متعاطفني مع القضيّة السوريّة، ويريدون إيصال هذه املشاهد للعامل، ولفت نظره ملا يحدث يف 

هذا البلد. فهذا الجهد عىل اإلنرتنت منظّم، وتقوم به جهات ال أفراد. وتحميل مقاطع الفيديو 

من طريف الرصاع ليس بريئًا سياسيًّا، وإمّنا هو جزء من املعركة... بهدف تخويف الطرف اآلخر، 
وإرسال رسالة تقول: إّن مبقدوره حسم الرصاع ملصلحته.«)2(

ثّم ينقل الكاتب عن محمد املهدي أستاذ علم النفس بجامعة األزهر قوله: »إّن املامرس للعنف 

الضوابط  من  املنفلت  الغريزي«  »العنف  منها  يخرج  وظروف  مناخ  يف  موجوًدا  املفرط يكون 

واالجتامعي«-  والديني،  واألخالقي،  واألمني،  القانوين،  »الضابط  مستويات:  عّدة  عىل  -وهي 

مناًخا  شّكلت  سوريا  يف  الدائرة  و»الحرب  العنفيّة...  النزعة  تحّركها  أداة  إىل  اإلنسان  ليتحّول 

وأصدقاء  أهاًل  متواصل  بشكل  يشاهدون  الناس  ألّن  املتوحش،  الغريزي  العنف  لخروج  مؤاتيًا 

ويواصل:  رؤوسهم«.  فوق  بيوتهم  وتهدم  ويُعّذبون،  بجثثهم،  ويُنكل  عليهم،  ويُعتدى  يُقتلون 

»إّن العنف هنا يتحّول إىل رغبة يف االنتقام والثأر، ويكتسب طابًعا أخالقيًّا، ألنّه يصبح نوًعا من 
املقاومة والدفاع عن النفس والعرض واألرض.«)3(

رغم سقوط الجميع بدون استثناء يف مستنقع العنف والقتل هذا، فقد كان نجام هذه األفعال 

النظام من جهة، والجهادينّي اإلسالميّني من الجهة املقابلة، ولكّن اإلعالم  املستنكرة إثنني، أجهزة 

سلّط األضواء عىل الجهادينّي أكرث من غريهم، حتّى باتوا بجدارة وبال منازع نجوم تلك املشاهد 

الدمويّة القاسية. وهذا يقودنا مجّدًدا إىل الحديث عن الجهادينّي.

 http://www.inewsarabia.com/3 :1( أحمد السباعي، الجزيرة نت، املقالة منشورة عىل موقع(

)2( املرجع نفسه.

)3( املرجع نفسه.



من رحم األزمة السوريّة: تقرير عن الخطاب اإلسالمي بني ثقافة الحرب واإلعداد لثقافة السالم والبناء 71

2- سورية و»الجهاديّون الجدد«

أ- أسباب رسعة ظهور الجهاديّني

رغم كرثة التشكيالت العسكريّة الناشطة يف سورية، وتنّوع خلفيّاتها اإليديولوجيّة، من قوميّة 

وعلامنيّة وإسالميّة، فقد كان الجهاديّون األبرز بني هذه التشكيالت، فُسلّطت األضواء عليهم وباتوا 

نجوم الشاشات، ومتصّدري نرشات األخبار والكتابات الصحفيّة. أّما عن رّس رسعة ظهور الجهادينّي، 

وتصّدرهم املشهد السوري، فمرّده إىل جملة عوامل، منها:

1-  أّن الحالة الجهاديّة اختارت لنفسها سّنة التنّقل بني النقاط الساخنة يف العامل اإلسالمي، فمن 

أفغانستان إىل البوسنة والهرسك إىل الشيشان فالعراق. وهكذا كانت سورية الثائرة بدورها 

محطّة جديدة عىل درب هؤالء الجهادينّي.

استقطب   ،)1(  2006 العام  من  اعتباًرا  العراق،  يف  قدم  موطىء  للجهادينّي  بات  أن  بعد     -2

العرب  الجهادينّي  من  السورينّي، وغريهم  الجهادينّي   - لسورية جغرافيًّا  املحاذي   - العراق 

وغري العرب، ليصبح العراق بذلك محضًنا للحالة الجهاديّة، وأرًضا خصبة لتناميها، ورسعان ما 

تّسب هؤالء الجهاديّون بسهولة ويس إىل الداخل السوري، مستغلنّي حالة الفوىض الناجمة 

عن ضعف القبضة األمنيّة للحدود السوريّة.

بعيًدا  يكن  مل  السوري  الشعب  أّن  جليًّا  يظهر  األول،  الفصل  يف  ذكرناه  ما  إىل  3-  بالعودة 

الجهاديّة،  للحالة  املنظّرين  طليعة  يف  كان  من  منهم  إّن  بل  الجهاديّة،  التوّجهات  عن 

ومنهم من كان من الكوادر والقيادات العسكريّة التي لها مكانتها ضمن الحالة الجهاديّة. 

لذلك رسعان ما ملعت أسامء شخصيّات مثل: زهران علّوش، وحسان عبود، وعيىس الشيخ 

جبهة  أمري  الجوالين«  محمد  »أبو  عن  فضالً  الجهادينّي يف سورية)2(،  قيادات  من  وغريهم 
النرصة.)3(

ر الجهادينّي للمشهد السوري  4-  تذكر بعض التقارير أّن النظام السوري بدوره قام بتسهيل تصدُّ

عن طريق إطالق رساح بعض رموزهم من السجون)4(، وذلك الستغالل مامرساتهم املستنكرة 

يف تلميع صورته كنظام معتدل يحمي العامل من ظاهرة اإلرهاب الذي ميارسه الجهاديّون 

التكفرييّون.

http://ar.wikipedia.org/wiki :1(  تاريخ تأسيس تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق، عن موقع(

http://shamtimes.net/archives/4329 :2(  للتعرف إىل هؤالء الجهاديني وتشكيالتهم العسكريّة، راجع(

http://ar.wikipedia.org/wiki :3( راجع(

 http://shamtimes.net/archives/4329 :4(راجع(
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 ب- سورية أمام تحّدي »الجهاديّني الجدد«

عموًما،  للجهادينّي  يكون  اإلخباريّة،  والتقارير  النرشات  السوريّة  الثورة  أنباء  تصّدرت  كلاّم 

ولتنظيمي »جبهة النرصة« و»الدولة اإلسالميّة يف العراق والشام« خصوًصا، حّصة األسد من الحديث، 

فقد بات هؤالء الجهاديّون األكرث جذبًا لألضواء، واألكرث إثارة للجدل. وهذا الواقع يطرح تساؤاًل 

ا حول سبب تسليط األضواء عىل الجهادينّي أكرث من غريهم، حتّى باتوا الشغل الشاغل لكّل  محقًّ

متابع للمستجدات عىل الساحة السوريّة. بينام يتنّصل اآلخرون ممن تورّطوا مبثل هذه األفعال من 

املسؤوليّة، وحرصها ضمن إطار األعامل الفرديّة الشاّذة.

السوري،  الجيش  عن  هرموش  حسني  املقّدم  انشقاق  كان  للجهاديّني:  العنفي  1)   التاريخ 

األحرار«،  الضبّاط  »حركة  اسم  حمل  السوريّة  للمعارضة  عسكري  تنظيم  ألوَّل  وتأسيسه 

سابًقا  الحر«  السوري  »الجيش  تنظيم  عن  وإعالنه  األسعد  رياض  العقيد  انشقاق  ثّم  ومن 

عىل ظهور التنظيامت الجهاديّة. غري أّن كال التنظيمني املذكورين، ومعهام سائر التنظيامت 

فهي  معروف،  تاريخ  لها  ليس  السوريّة،  األزمة  إبّان  ولدت  التي  العسكريّة  والتشكيالت 

إليها. متّت  التي  الذهنيّة  الصور  من  أيًّا  الذاكرة  تستحرض  ال  ذكرها  وعند  األزمــة،   وليدة 
أّما مع الجهادينّي فاملسألة مختلفة متاًما. فرغم تأّخر ظهور »جبهة النرصة« و»الدولة اإلسالميّة 

يف العراق والشام« وما شابههام من تنظيامت جهاديّة، فإّن التاريخ العنفي للجهادينّي والصور 

العقود  إعالميّة عىل مدى  إثارة  رافق ذلك من  وما  الرؤوس،  الذبح وقطع  القاسية ملشاهد 

املنرصمة - ويف ظل عدم الفصل الذهني بني التنظيامت القدمية املعروفة وهذه الناشئة حديثًا- 

كان كفياًل بأن يجعلهم محّط أنظار املتابعني وترقّبهم.

الناشطة عىل األرض السوريّة هي  2)  األمميَّة مقابل املحلّية: إّن عاّمة التشكيالت العسكريّة 

وليدة الرحم السوري، وسقفها هو سوري بامتياز، وطروحاتها تدور يف الفلك الوطني القومي 

التعّددي الذي يألفه عاّمة السورينّي، كام يألفه العامل من حولهم. أّما الجهاديّون الذين دخلوا 

يف مرحلة »عوملة الحالة الجهاديّة«، اعتباًرا من التسعينيّات، بات لهم امتدادهم وتأثريهم 

لهم  تجد  وبُتَّ  السوريّة،  الحدود  تجاوز  الذي  والتنظيمي  والفكري  العقدي  وتواصلهم 

منارصين ومؤازرين يف شتّى دول العامل. كّل ذلك جعل سقف الجهادينّي السورينّي هو إقامة 

العامل، لتسيع والدتها، وتحصني وجودها.  أنحاء  الجهادينّي من  دولة إسالميّة، واستقطاب 

وهو كام ال يخفى سقف أعىل بكثري من السقف الذي حّدده الثوار السوريّون أنفسهم بدًءا 

بدعوتهم إىل اإلصالح، وانتهاًء باملناداة بإسقاط النظام الحايل إلقامة نظام دميقراطي تعّددي. 

3)  العنرص غري السوري بني الجهادينّي: وهذا تابع ملا سبق، حيث أّدت »عوملة الحالة الجهاديّة« 

إىل تشجيع عاّمة الجهادينّي من البالد العربيّة وغري العربيّة، عىل القدوم إىل سورية لالنخراط 

يف األعامل العسكريّة إىل جانب الجهادينّي السورينّي. ومن ضمن التقارير التي نرشت حول 
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هذا الوجود ما نسب إىل بعض املصادر: »أّن عدد املسلّحني األجانب املوجودين يف سوريا 

العرب  أكب مجموعة من  أّن  إىل  أجنبي غري سوري«، مشرية  ألف »مقاتل  بنحو 17  يُقّدر 

الجنسية  من  بينهم  عربيّة  غري  كتلة  أكب  تتشّكل  بينام  السعوديّة،  الجنسية  تحمل  بينهم 

الشيشانيّة«)1(. غري أّن هذا االلتحاق آلالف الجهادينّي العرب وغري العرب بالثورة السوريّة، 

وقتالهم إىل جانب الجهادينّي السورينّي، جعل لبعضهم نفوًذا وسلطة ومحاكم وإدارة محليّة 

يف بعض املناطق التي باتت تحت سيطرة الجامعات الجهاديّة. كّل ذلك طرح مسألة مدى 

تقبّل املجتمع السوري أن يتحّكم به من هو غري سوري، ملا يتالزم مع ذلك من فرض ألعراف 

ونظم غريبة عن السورينّي. 

4)  الجهاديّون ومتجيد العنف والقتل: سبق أن ذكرنا أّن الجميع يف سورية سقطوا يف مستنقع 

خضّم  ففي  والتدمري.  والتهديم  بالتفجري  الجميع  وأمعن  بالدماء،  األيدي  فتلّوثت  العنف، 

من  أكرث  رمبا  الجهاديّون  نجح  العسكريّة،  التشكيالت  جميع  بها  تورّطت  التي  املواجهات 

غريهم الستبسالهم يف املواجهات، وشّدة بأسهم وثباتهم. غري أّن جميع ذلك تحّول إىل عنرص 

والقتل،  بالعنف  الجهادينّي  مباهاة  إىل  ذلك  ومرّد  لإلشادة،  سببًا  يكون  أن  من  بداًل  إدانة 

بالتكبري  املقرتن  والتبجيل  التقديس  من  قالب  يف  وتقدميها  املشاهد،  ألبشع  وترويجهم 

والتهليل، فتكرّست هذه املامرسات كنمط عيش، وطريقة حياة، وهويّة ثقافيّة. علاًم أّن مثل 

هذه األفعال صُعٌب تقبّلها عىل بعض رفاق السالح من الجهادينّي أنفسهم، فضاًل عن عاّمة 

اإلسالمينّي وغري اإلسالميّني، من املنخرطني يف الثورة السوريّة أو املتعاطفني معها، ومن وراء 

هؤالء جميًعا العامل بأرسه.

ج- معامل الشخصّية الجهاديّة

يف كتابه »اإلرهاب خبز عاملي« يحّدد الدكتور راشد املبارك معامل شخصيّة اإلنسان املتطرّف، 

فيقول: »من صفات املتطرّف الظاهرة: رسعة االنفعال والتوتّر، وفورة العاطفة، وهو غالبًا رسيع 

أو جاء  القول  إذا سمع  األخّص  إليه، وعىل  يوّجه  ملا  واالتّباع  اإلقناع  يسمع، وسهل  ملا  التصديق 

التوجيه ممن يطمنّئ إىل صدقه، أو يعجب مبسلكه، وبقدر قربه من التصديق والوثوق يكون بعده 

عن القدرة عىل محاكمة األفكار واملواقف، وتفحُّص املذاهب واملعتقدات.

وليس من طبيعة املتطرّف التحليل والتعليل واملوازنة. وهو يف انحيازه إىل فكر أو مذهب أو 

معتقد يفرط يف مواالته ملا ينحاز إليه إفراطًا مينعه من وضعه موضع التحليل أو املساءلة، إذ إنّه 

يعتقد اعتقاًدا جازًما أّن فهمه وموقفه هو الصواب الذي ال خطأ فيه، والحّق الذي ال باطل معه، 

ا يجب أن يسعى إليه، أو صوابًا ينتفع به. وإذا كان التطرّف ذا  وال يرى يف جانب املخالف له حقًّ

)1( باختصار، عن موقع حنني: http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=321700 علامً أن األرقام الحقيقيّة لتعداد هؤالء الجهادينّي غري 

دقيقة، لكونها متحرّكة من جهة، ولعدم صدورها عن جهات محايدة من جهة أخرى.
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منشأ ديني أو مذهبي، أضفى عىل ذلك املنشأ هالة من القداسة تجعله يرى كّل نقد له عماًل من 

أعامل الشيطان، أو من إمالءات الهوى... وإذا حدث أن لجئ إىل محاكمة ذهنيّة، فإنّه غالبًا ما 

يرّوض عقله ليكون شاهد زور ملا ينحاز إليه، وال يجد يف ذلك أدىن شعور بالتعسف أو الخروج عىل 

مقتضيات العقل واشرتاطه. وعىل ذلك ال تكون لدى املتطرّف كوابح ترّده عاّم ينوي اإلقدام عليه. 

عىل أّن ذلك ال يعني أن املتطرّف إنسان رشير بطبعه، فهو يتوّجه يف كثري من حاالته بدوافع يعتقد 
قدسيّتها أو نبلها.«)1(

انطالقًا ماّم سبق، ويف ضوء املتابعة للمشهد السوري الذي يتصّدره الجهاديّون، بإمكاننا تسجيل 

السامت التالية التي اتّسم الجهاديّون بها أفراًدا وجامعات:

1) اّدعاء املثالّية: إّن الجهادينّي ومن ينارص فكرهم يقّدمون كّل َمن التحق بهذا الركب يف صورة 

مثاليّة مؤّسسة عىل أساس واحد، مفاده أّن هذا الشخص ترك الدنيا ومغرياتها وقِدم إىل ساحات 

الجهاد مضحيًّا بروحه، باذاًل نفسه ليُسفك دمه يف ساحات القتال وعىل جبهات املواجهة، ابتغاء 

مرضاة الله، ونرصة لدينه ورشعه.)2( علامً أّن يف ذلك مخالفة صارخة لقوله تعاىل: }فاَل تَُزكُّوا أَنُْفَسُكْم 

ُهَو أَْعلَُم مِبَِن اتَّقى{)3(. وقول النبي محمد صىّل الله عليه وسلّم: »ال تزكّوا أنفسكم، اللّه أعلم بأهل 
الّب منكم«.)4(

م للمتلّقني عىل  2) توّهم الطهوريّة: فأعامل الجهادينّي بكّل ما تحمله من عنف وقسوة تُقدَّ

أنّها جهاد مقّدس، وأعامل بطوليّة ال غبار عليها.)5( علامً أّن من بني أعالم الفكر الجهادي َمن بات 

يقّر بعدم مرشوعيّة عدد من هذه الترّصفات، فضاًل عن صدور أبحاث ودراسات عديدة تدين 
أعامل الخطف والقتل والتمثيل والتدمري التي تورّطت بها الجامعات الجهاديّة.)6(

3) شيوع روح النتقام: فقد بدا جليًّا سيطرة النزعة االنتقاميّة عىل طريقة تعامل الجهادينّي مع 

من يقع بني أيديهم من مخالفيهم، فيكفي أن يكون الشخص علويًّا أو شيعيًّا أو حتى سنيًّا يشتبه 

)1( املبارك، د. راشد، التطرف خبز عاملي، مرجع سابق، ص 18 - 19.

)2( تعّودت املواقع اإللكرتونيّة املؤيّدة للجهادينّي نرش صور َمن سقط منهم يف املواجهات يف سورية، وهؤالء األشخاص هم من املجاهيل الذين ال يُعلم 

لهم تاريخ أو مكانة أو فضل، كام ال تُعرف ما هي اإلنجازات العسكريّة التي حّققوها يف املواجهات، ومع ذلك يكال لهم املدح والثناء، ويقّدمون 

للرأي العام كأبطال عىل مستوى األمة.

)3( سورة النجم، اآلية: 32.

)4(رواه مسلم.

)5( نرشت بعض املواقع اإللكرتونيّة مشهد إطالق أحد الجهادينّي النار من سالح ثقيل مضاد للطائرات عىل رأس شخص مقيد يبعد بضعة أمتار عن 

مصدر النار، ما جعل رأسه يتناثر بلمح البرص، فأتت التعليقات املشيدة بهذا العمل البطويل! كام كرثت مشاهد اإلعدامات امليدانيّة التي تالقي 

الرتحيب والثناء من املتلقني.

أموال  بإتالف  تتعلق  أبحاث تعالج مسائل  ضّمنه خمسة  الدولّية«،  العالقات  »قضايا فقهّية يف  أبو غدة كتاب نفيس بعنوان:  )6( للدكتور حسن 

الحربينّي، ورمي املحارب املترتّس باملسلمني، وقتل املدنينّي من الحربيّني.
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بتأييده للنظام، لتحميله جميع أوزار النظام وجرامئه، ومن ثّم االقتصاص من هذا الشخص بأشد 

اْمِرٍئ مِبا كََسَب رَِهنٌي{))1(،  الطرق وأقساها. ورغم مناقضة مثل هذه الترصفات لقوله تعاىل: }كُلُّ 

وقوله تعاىل: }َوال تَِزُر واِزرٌَة ِوْزَر أُْخرى{)2(.

4) السطحّية: مل يستطع الجهاديّون تقديم أّي تصّور أو مرشوع حضاري للنهوض بسورية ما 

بعد الحرب، فقد حرصوا فهمهم للجهاد يف أمر القتال والتدمري، فال نجد يف طروحاتهم سوى ما 

يتعلّق بأمر الحاكميّة، ومعاداة النظم الحاكمة، والتجييش ملواجهتها. وال نجد يف طروحاتهم أيّة 

إضاءة عىل ما ينتج عن األعامل الحربيّة من مشكالت اجتامعيّة واقتصاديّة وسلوكيّة تشّكل كّل 

منها تحّديًا ال يستهان به. ومعلوم أّن إهامل هذه املشكالت، وعدم وضع خطط مسبَّقة لتطويقها 

وعالجها، يؤّدي إىل سقوط أكرث الدول استقراًرا ومتاسًكا، فكيف بالدول التي تعيش حالة من اختالل 

التوازن، وانعدام األمن جراء الحروب؟

والعرقي  والقومي  واملذهبي  الديني  املستوى  عىل  تعّدديًّا  بلًدا  سورية  تُعتب  اإلقصائّية:   (5

واللغوي والفكري والسيايس. هذه التعّدديّة، وهذا التنّوع، يفرضان عىل السورينّي أن يقبل بعضهم 

َمة التي متيّز بلدهم، وأن يوظّفوها لتكون سببًا للغنى  بعًضا، وأن يحافظوا جميًعا عىل هذه السِّ

الحضاري الذي تتجىّل معالُِمه يف اآلثار واللغة والتاريخ والدين والثقافة. لكّن خيار الحفاظ عىل 

األمور.  الجهادينّي وتسلّمهم زمام  ِذ  تنفُّ تحّديًا كبريًا يف ظّل  والتنّوع يف سورية سيواِجه  التعّدديّة 

فهل سيتقبّل الجهاديّون هذه التعّدديّة؟ وهل سيحسنون إدارة هذا التنّوع؟ وهل سيعملون عىل 

القارص  التصّور  عن  ناشئة  وهي  وملّحٌة،  محقٌة  التساؤالت  هذه  الحضاري؟  الغنى  هذا  استثامر 

والسطحي الذي يتبّناه الجهاديّون عن شكل املجتمع وبنيته، ومرشوع الدولة وهويّتها. وإّن املتتبّع 

لسلوك الجهادينّي، يعلم علم اليقني أنّهم قوم يصُعب عليهم تقبّل إخوة العقيدة ورفاق السالح 

من الجهادينّي أمثالهم متى انتمى هؤالء إىل فصائل جهاديّة أخرى منافسة. فكيف ميكن لهؤالء 

الجهادينّي أن يقبلوا السورينّي املختلفني عنهم عقيدة ومنهًجا، واملخالفني لهم يف كّل يشء تقريبًا؟

د- سورية يف عيون الجهاديّني

سبق أن ذكرنا أّن سورية هي واحدة من الدول العربيّة القليلة التي تتميّز بالتعّدديّة القوميّة، 

حيث تجد فيها العرب واألكراد والسيان واألرمن، وكذلك التعّدديّة الدينيّة، حيث تجد املسلمني 

واملسيحيّني املوزَّعني بني عدة طوائف ومذاهب. كام تجد فيها آثار الحضارات املتعاقبة، واملعامل 

األثريّة والدينيّة والثقافيّة ملختلف الطوائف واملذاهب والقوميّات. وهذا ما يشّكل سورية الحقيقيّة 

التي احتضنت كّل هذا التنّوع عىل مدى القرون والعهود.

)1( سورة الطور، اآلية: 21.

)2( سورة األنعام، اآلية: 164.
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وعىل وقع الحرب الدائرة يف سورية، يستحرض املراقب أبرز األسباب التي مّهدت الندالع هذه 

الثورة، فيجد يف طليعتها تسلّط الحزب الواحد عىل مقاليد الحكم هناك، ومن ثّم اختزاله الدولة 

واملجتمع والثقافة بكوادره وبرموزه، واعتامده نظاًما أمنيًّا عمل عىل إقصاء مخالفيه، متوّساًل القمع 

والقوة.

الجهاديّون مشهدها، يُطرح  التي يتصّدر  اليوم، وبينام ال نزال نعيش يوميّات هذه الحرب  أّما 

التساؤل حول سورية املستقبل كام يراها الجهاديّون، وال يحتاج األمر إىل مزيد من التمحيص، ليظهر 

جليًّا أّن سورية املستقبل يف نظر الجهادينّي هي دولة إسالميّة تحتكم إىل الرشيعة اإلسالميّة.

إذا كان الحديث عن اإلسالم باعتباره إطاًرا حضاريًّا، استطاع أن يجمع داخله املسلمني وغري 

واملذاهب  الطوائف  لجميع  الثقافيّة  والخصوصيّة  الدينيّة  الحريّة  احرتام  املسلمني، ضمن ضابط 

والقوميّات التي احتضنتها الخالفة اإلسالميّة عىل مدى العهود املتعاقبة، فاألمر عندها محّل تأّمل. 

التي  تبنّي تصّوراتهم للدولة اإلسالميّة  وال يزال املفّكرون اإلسالميّون يقّدمون طروحات متقّدمة، 

التي  األخطاء  لتجاوز  منهم  محاولة  يف  ُحكمها،  تحت  هم  ممن  املسلمني  غري  وحال  ينشدونها، 

املقيمني  املسلمني  بغري  عالقتها  شابت  والتي  اإلسالميّة،  للدولة  التاريخيّة  التجربة  سجلّت خالل 

ضمنها.

لكن بالنسبة إىل الجهادينّي فإّن األمر يختلف عن طروحات رواد الفكر اإلسالمي املعارص اختالفًا 

جذريًّا، إّما لجهة التنظري أو لجهة املامرسة. وقد شهدت األشهر القليلة التي أعقبت ظهور الجهادينّي، 

ومتكنِّهم يف بعض النواحي يف سورية، صورة مرعبة. فقد اخترُصت الرشيعة اإلسالميّة بإقامة الحدود 

التي ال يُعرف ضمن أيّة ضوابط أو معايري يُحكم بها! وعىل أّي أساس يجري تنفيذها! كام استُبدلت 

الدعوة إىل الله بالحوار والجدال بالتي هي أحسن، بالقمع وتقييد الحريات، وصواًل إىل التصفية 

الجسديّة. علاًم أّن هذه املامرسات تقع عىل املسلمني وغري املسلمني عىل حّد سواء. 

كّل ذلك يجعل سورية الحقيقيّة بتنّوعها القومي والديني والثقايف يف مهّب الريح، ما يفرض تساؤاًل 

ا عن جدوى استبدال نظام أحادي قمعي بنظام آخر، قد يفوقه يف األحاديّة والقمع! محقًّ
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3- الخطاب الديني أمام نتائج العنف وتحّديات بناء السالم

أ- الدمار وثقافة العنف ما بعد الحرب 

لقد زاد عدد الذين سقطوا بسبب الحرب الدائرة يف سورية عىل املائتي ألف إنسان، ومعلوم 

لدى القايص والداين ما يتالزم مع هذه الحقيقة املؤملة من عائالت بال رجل يعيلها، وأرس من دون 

واملفقودين  املختفني قسيًّا  آالف  ذلك عرشات  إىل  أضف  املجهول.  يتهّددهم  وأيتام  ترعاها،  أم 

النازحني الذين تجاوزت أعدادهم الستة ماليني إنسان، أي نحو  واملعتقلني. كام ال ميكن تجاهل 

مليون أرسة مرشّدة داخل األرايض السوريّة. أما أعداد الالجئني السورينّي إىل الدول املحيطة فقد 

قارب الثالثة ماليني. دون أن ننىس هجرة العقول، وأصحاب رؤوس األموال، وأصحاب الكفاءات 

العالية، إلخ. 

نعم لقد دّمرت الحرب الدائرة يف سورية كّل البنى التحتيّة للدولة، وال يخفى عىل أحد الخسائر 

الكبرية التي لحقت باالقتصاد الوطني السوري. تُضاف إىل ذلك الخسائر االقتصاديّة الناجمة عن 

انقطاع الكهرباء، وتعطّل حركة اإلنتاج، وتدهور سعر رصف العملة السوريّة.

يؤكّد الخباء أّن إعادة سورية إىل مسار الحياة الطبيعيّة يتطلّب مجهوًدا ضخاًم، وسنوات من 

أّن  البناء االقتصادي، ويُشريون إىل  البرش والحجر قبل االنتقال إىل  التي يفرتض أن تعالج  العمل 

مليار  التنمية يف سورية عن 200  اإلعامر ودعم  إعادة  تكلفة  تقّل  أن ال  ترّجح  الدراسات  بعض 

دوالر، عىل أن تتصاعد األرقام إىل مستويات أعىل إن مل يتوقّف اإلرهاب املنظّم ومسلسل التدمري 
والتخريب املمنهج.)1(

والعمرانيّة  االقتصاديّة  البنية  صميم  طال  الذي  الدمار  حجم  عن  آنًفا  ذكرناه  ما  جانب  إىل 

واالجتامعيّة السوريّة، مثّة دمار من نوع آخر تعجز األرقام عن رشحه وبيانه، أال وهو الدمار الثقايف. 

فعىل وقع القصف ومشاهد التدمري والقتل والدم، تتطّور لدى العاّمة ثقافة زمن الحرب، وهي 

ثقافة عامدها غريزة البقاء والسيطرة بعيًدا عن العقل والعلم والقيم، ثقافة تستسيغ ومتّجد وترّوج 

للقتل والتنكيل والتدمري والحقد والكراهية.

إّن استصحاب هذه الثقافة يف الوعي أو الالوعي لدى األفراد والجامعات، يجعل دخولهم يف زمن 

لت هذه الثقافة يف النفوس أكرث وأكرث،  »ما بعد الحرب« من أصعب األمور. وكلاّم طالت األزمة تأصَّ

لتميس هذه الثقافة بالنسبة ملن أرسته واستحوذت عىل وعيه وتفكريه هي األصل وما عداها غريب 

ومستهجن ورمبا شاذ. وسيكون جهد أرسى هذه الثقافة منصبًّا عىل استدامة أجواء الحرب التي 

ألفوها، حتى لو اقتىض ذلك إشعالها وتسعريها كلاّم أوشكت أن تخبو، ال ليشء إاّل ألنّهم ألفوها 

عىل حساب تنّكرهم ألجواء السالم.

http://www.alalam.ir/news/1450008 :1( باختصار، عن موقع العامل(
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ب- اإلسالم أمام تحّديات الخروج من الحرب

السوريّون فور  الذي سيواجهه  التحّدي  أوليًّا عن حجم  آنًفا تُعطي تصوًرا  الواردة  الوقائع  إّن 

إعالن وقف القتال الدائر حاليًّا. 

يف ذلك اليوم، سوف يقف الشعب السوري أمام الدمار الكبري الذي أحاط ببلدهم، وسيجدون 

إفالس  واقع  صعوبته  من  يزيد  تحدٍّ  اإلعامر،  إلعادة  الباهظة  الكلفة  تفرضه  تحّد  أمام  أنفسهم 

قطاعات واسعة من الناس، وتعطل عجالت اإلنتاج. يومها سيكون متويل إعادة اإلعامر من أكب 

التحّديات، وسيخيّم شبح املديونيّة - وما يتالزم معها من ارتهان - عىل الدولة السوريّة. وستبز 

يومها الحاالت امللّحة كتأمني املأوى ملن دّمرت بيوتهم، أو تأمني أدىن مقّومات الحياة ملن سلبت أو 

أتلفت ممتلكاتهم.

الحاالت  بارز ستفرضه  فثّمة تحدٍّ  اإلنساين  الصعيد  أّما عىل  املاّدي واملايل،  املستوى  هذا عىل 

االجتامعيّة املعّقدة الناتجة جرّاء الحرب. فأمام ألوف الشهداء مثّة يُتم، وترّمل، وعوز بسبب فقد 

املعيل. ولجرحى الحرب ومعّوقيها حظ من تحّديات العالج والتأهيل والدمج. فضاًل عن الحاالت 

النفسيّة التي شّوهتها الحرب وذيولها.

وأمام التهجري والفرز الطائفي واملذهبي مثّة حاجة إىل تنظيم عمليّة املصالحة والعودة واالستقرار. 

وأمام هذا الفرز الذي فرضته الحرب فإّن العقل والوعي السوري سيكونان مجّدًدا أمام تحّدي قبول 

اآلخر، والعيش معه، والتعاون عىل بناء سورية الغد.

والشيشان،  أفغانستان،  بني  املتنّقلة  الجهاديّة  التجارب  ظل  ويف  التحّديات،  هذه  كّل 

والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، والعراق، والصومال، وغريها، وأمام تصاريح ملنظّري الجهادينّي 

أنفسهم، يُعلُم جليًّا أّن الحالة الجهاديّة كانت أعجز من أن تُقدم تصّوًرا لزمن ما بعد الحرب. 

الحالة  داخل  يف  كامن  خلل  عن  نابعة  كانت  سواء  العجز،  هذا  أسباب  عن  النظر  وبغّض 

الجهاديّة، أم كانت بسبب حال العداء واملطاردة والحصار الذي تعيشه الحالة الجهاديّة، فإّن 

األمر ال يغرّي واقع عجز الجهادينّي عن مواجهة أّي يشء من التحديّات السابقة.

الدينيّة قد جرى تطويعها يك  املفاهيم  أّن  تُؤّسس ألمر خطري، مفاده  الوقائع والحقائق  هذه 

املواجهات  وتسعري  للتجييش  الديني  الخطاب  توظيف  طريق  عن  األزمة  تعقيد  يف  سببًا  تكون 

واستجرار القتل. فهل سيفلح الجهاديّون - مبا لديهم من مفهوم ضيّق األفق عن مفهوم الجهاد – يف 

استحضار املفاهيم الدينيّة لتطويعها ليك تكون سببًا يف حّل األزمة؟

ج- أسئلة للخطاب الديني بني الحرب والسالم 

يقّدم هذا املقطع أفكاًرا وموارد للخطاب الديني الذي يبحث عن تحّمل املسؤوليّة األخالقيّة 

واإلنسانيّة للخروج من الحرب وبناء السالم وإعادة إعامر سورية برًشا وحجرًا يف آن مًعا. فيمكن 

الخطب  عب  وتصويبه  وتقييمه  الديني  بالخطاب  النظر  إعادة  يف  تاليًا  الواردة  األفكار  استثامر 

واملواعظ والتوجيهات الدينيّة العامة. كام ميكن أن تُكّون هذه األفكار أساًسا فكريًّا لتنظيم حلقات 
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باتّجاه تعزيز  يتّجهوا  العنيف وميكن أن  الخطاب  الذين يجتذبهم  أولئك  الشباب وخاصة  تجمع 

الرصاع واألحقاد والضغائن، وهم يحتاجون إىل حامية وتكوين مناعة روحيّة وثقافيّة لديهم تجاه 

عبثيّة العنف. 

ثقافة  الدين ألجل ضامن رشعنة  الذي يستعمل  الخطاب  تحليل  إىل  امللّحة  الحاجة  تبز  وإذ 

بديل  ديني  إلنتاج خطاب  إلحاًحا  األكرث  الحاجة  أيًضا  تبز  وتسويقها،  والتقاتل  والحرب  العنف 

يؤّسس لثقافة السالم والبناء، يتوّسل الوسائل املنافسة لتلك التي يتوّسلها الخطاب اآلخر. وما ييل 

ليس سوى منوذج من األفكار واملوارد التي ميكن تطويرها واستثامرها بأشكال شتّى يف عمليّة الرتبية 

والتوجيه. 

• مناقشة أولّية وأساسّية

1) هل األصل يف الحياة السلم أم الحرب؟

نْيَا َحَسَنًة َويِف اآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب  ن يَُقوُل َربََّنا آتَِنا يِف الدُّ يرد يف القرآن قوله تعاىل:}ِوِمْنُهم مَّ

النَّاِر{)1(. 

كام يرد يف القرآن قوله تعاىل: }فَلَُنْحِييَنَُّه َحيَاًة طَيِّبًَة{)2(.

إًذا فمن نافلة القول أن يُدلَّل عىل أّن األصل أّن الله يريد للبرش أن يحيوا يف هذه األرض حياة 

طيّبة وحسنة. وهذا ال يتأىّت إاّل من خالل حياة يعّمها السالم واألمان.

وحسبنا أّن الله تعاىل نّص يف القرآن الكريم عىل أّن نعمة األمن هي من أجّل نَِعِم الله عىل 

ْن َخْوٍف{)3(.  الناس لقوله تعاىل: }َوآَمَنُهم مِّ

وحسبنا كذلك قول النبي محمد صىّل الله عليه وسلّم: »ال تدخلوا الجّنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا 

حتى تحابّوا، أوال أدلّكم عىل يشء إذا فعلتموه تحاببتم: أفشوا السالم بينكم.«)4( 

وال ينبغي أن يكون إفشاء السالم مجرّد كلمة ترّددها األلسنة، بل هو األثر العميل للمعاين التي 

تكتنزها هذه الكلمة.

2) الخطاب الديني بني اإلعامر والدمار

التبير  يبقى  لكن  مبِّراتها.  وكثرية هي  دعاتُها،  وكُرُث هم  والتهديم،  التدمري  أعامل  كثرية هي 

الديني هو األخطر. فإّن تبير أعامل التدمري بتبيرات دينيّة يُعطي انطباًعا أّن الدين هو أداة هدم 

)1( سورة البقرة: اآلية 201.

)2( سورة النحل: اآلية 97.

)3( ( سورة قريش: اآلية 4.

)4( رواه مسلم.
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وتدمري بينام الحّق هو أّن الدين يأمر بعامرة األرض وحسن استثامر خرياتها. وهذا ما نّص عليه 

َن األَرِْض َواْستَْعَمرَكُْم ِفيَها{)1(.  القرآن الكريم يف قوله تعاىل: }ُهَو أَنَشأَكُم مِّ

أّمة  ليبني  إلخ،  والتنمية واإلعامر،  التعليم  الذي يشمل  الواسع  الجهاد مبعناه  توّسل  واإلسالم 

وتبيرهم  والتدمري  بالقتال  الجهاد  معاين  بحرص  البعض  قيام  وإّن  ومزدهرة.  ومتنّورة  متقّدمة 

هدم املجتمعات، وتخريب الدول، وتضييع الرثوات واملقّومات، والبنى التحتيّة للدول، بذريعة أّن 

تخريبها هو من باب النكاية بالعدو، يُخالف بشكل صارخ الضابط الرشعي الذي يضبط األعامل 

العسكريّة بضوابط أخالقيّة صارمة. 

وحسبنا وصية الخليفة الراشد أيب بكر الصديق للمجاهدين حيث يخاطبهم قائاًل: »وإيّن موصيكم 

بعرش كلامت فاحفظوهن ال تقتلن شيًخا فانيًا وال رضًعا صغريًا وال امرأة وال تهدموا بيتًا وال تقطعوا 

شجرًا مثمرًا وال تعقرن بهيمة إاّل ألكل وال تحرقوا نخاًل...«)2( 

3)  الجهاد واملجاهد الحقيقي

هل الجهاد »فريضٌة مغيبة«؟ أم هو حقيقٌة معانيها وغاياتها غائبة أو مغيّبة؟ ومن هو املجاهد 

الحقيقي والبطل الحقيقي؟ وما الفرق بني القاتل واملقاتل أو املجاهد واإلرهايب؟ 

البناء  يعني  الحقيقي  فالجهاد  ميادينه.  معانيه، وكثرية هي  الجهاد، وعظيمة هي  عظيم هو 

من  كان  وإن  القتال،  عىل  الجهاد  مصطلح  معاين  يقرُص  من  هو  ومخطئ  والتشييد،  والتأسيس 

املسلامت أّن القتال داخل يف معاين الجهاد.

شعار  مجرّد  بات  »الجهاد«  مصطلح  أن  اإلسالميّة  األّمة  بها  ابتليت  التي  األمور  من  وإّن 

القتال  هذا  ميارس  ثّم  حرصيًّا،  القتال  معنى  عىل  ليُقرَصَ  الكثرية  معانيه  تجاهل  جرى 

الدين  أرساها  التي  والـُمثل  والضوابط  القيم  ملنظومة  خاضعة  غري  عشوائيّة  بطريقة 

نقًدا  قّدم  َمن  وغريه،  السوري  مصعب  كأيب  ورموزهم،  الجهادينّي  قادة  من  وإّن  الحنيف. 

ارتكبت  التي  واالرتكابات  والتجاوزات  املخالفات  بيّنوا  حيث  الجهاديّة  للتجربة  موضوعيًّا 

الجامعات  إحدى  أدبيّات  يف  راج  كام  غائبة«  »فريضة  الجهاد  يعد  مل  وبذلك  الجهاد.  باسم 

ومعانيه  حقيقته  غيّبت  ومصطلًحا  شعاًرا  بات  بل  العرشين،  القرن  ستينيّات  يف  الجهاديّة 

وتحّول  طريق،  قاطع  أو  مجرم  إىل  املجاهد  وتحّول  قاتل،  إىل  املقاتل  فتحّول  وغاياته. 

تذّر.  وال  تبقي  ال  وتدمري  تخريب  أداة  إىل  وريادة  وتقّدم  وبناء  تحرير  من مرشوع  الجهاد 

الله يف يشء. وليس ذلك من دين 

وإّن الخطاب الديني يف زمن ما بعد الحرب معنيٌّ بإعادة تعريف الجهاد مبعناه الواسع، ومعنيٌّ 

بالتأكيد عىل وجوب اإلنخراط يف أعامل اإلعامر والتنمية والتعليم والصحة. هذا هو الجهاد الحقيقي 

الذي يجب عىل الجميع تحّمل أعبائه وتبعاته ليك ينهض املجتمع السوري من كبوته.

)1( سورة هود: اآلية 61.

)2( كنز العامل برقم 14171.
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4) اإلسالم، بني ثقافة العفو وثقافة النتقام

حني تشتعل الحروب، يحرق رشرها كّل يشء، ويطال رشّها الجميع. لكّن تجارب األمم والحضارات 

والشعوب أثبتت أّن نار الحروب مهام استعرت فإنّها ستخبوا عاجاًل أم آجاًل. لكن ماذا عن تلك 

النريان التي تأّججت يف نفوس ضحايا الحروب وعقولهم وهم الذين فقدوا عزيزًا، أو ترضّروا جسديًّا 

ببرت ساق أو يد، أو ترّضروا ماديًّا بخسارة بيت أو عمل...

يف زمن ما بعد الحرب، سيكون الجميع أمام تحّد كبري، إذ سيقفون أمام مفرتق طرق، إما طريق 

سيحِمُل ضحايا  الثأر  خيار  لكّن  متاح،  الخيارين  كال  والصفح.  العفو  وإّما طريق  واالنتقام،  الثأر 

الحرب عىل تعّقب من يظّنونه سبب ما حّل بهم من بالء، وأمل، وقهر. وبذريعة القصاص واالقتصاص 

سيتحّول هؤالء الضحايا - من حيث ال يدرون - إىل جاّلدين يسبّبون لآلخرين مزيًدا من البالء واألمل 

والترشيد  القتل  وليستمّر  املضاد  والثأر  الثأر  من خالل  من جديد  العنف  دّوامة  لتتولّد  والقهر، 

والتدمري إىل ما النهاية. 

أّما الخيار الثاين، فهو خيار ينضوي عىل تحّد للذات وغرائزها ونزعاتها العنفية، وملخّص هذا 

التحدي أن يختار الذين تأّذوا من الحرب خيار العفو والصفح، لتنرصف هّمتهم ويتوّجه تركيزهم 

الشمل، وإعامر ما هّدم، وأن  إىل إنقاذ ما ميكن إنقاذه، ومن ثّم العمل عىل تضميد الجراح وملّ 

يستأنفوا حياتهم.
العفو  قيم  للناس  يُبزوا  أن  واملربنّي  والوّعاظ  الدعاة  عىل  لكن  سهاًل.  الخيار  هذا  يكون  لن 

هذه  وحسبنا  األنبياء.  سّنة  وهذه  السامء،  رّب  تعاليم  فهذه  بالحسنة.  السيئة  ومبادلة  والصفح 

النصوص الدينيّة الجليلة التي تؤكّد عىل هذه املعاين: 

فقد عفا يوسف عن إخوته الذين حاولوا قتله يوًما، فقال لهم: }قَاَل الَ ترَْثَيَب َعلَيُْكُم الْيَْوَم يَْغِفُر 

اللَُّه لَُكْم َوُهَو أَرَْحُم الرَّاِحِمنَي.{)1( 

باآلية  إيذاء واستشهد  أميا  الذين آذوه  الله عليه وسلّم عن قومه  النبي محمد صىّل  كام عفا 

السابقة حني قال لقومه يوم الفتح ما قاله يوسف إلخوته.

وليس لقائل أن يقول إّن العفو يكون عند املقدرة، وأّن عىل املظلوم أن يحسم معركته يف وجه 

ظامله فيظهر عليه ويتمّكن من رقبته ثّم عند ذلك يجود عليه بالصفح والعفو.

إّن هذا التصّور مردود نقاًل وعقاًل. أّما لجهة النقل: فإّن من األنبياء من صفح وعفى رغم كونه 

يف حالة ضعف وأمل وانكسار. فعن َعبِْد اللِه بِْن َمْسُعوٍد قَاَل: »كَأيَنِّ أَنْظُُر إىَِل النَِّبيِّ صىّل الله عليه 

َم َعْن َوْجِهِه َويَُقوُل: )اللَُّهمَّ اْغِفْر  بَُه قَْوُمُه فَأَْدَمْوُه، َوُهَو مَيَْسُح الدَّ وسلّم يَْحيِك نَِبيًّا ِمَن األَنِْبيَاِء، رَضَ

لَِقْوِمي فَِإنَُّهْم الَ يَْعلَُموَن(«.

أما لجهة العقل: فإّن املعطيات تثبت استحالة حصول حسم من قبل طرف عىل طرف، وإّن 

الظامل والتمّكن منه، يعني يف ظّل املعطيات  الظفر والظهور عىل  العفو والصفح إىل حني  إرجاء 

والوقائع املشاهدة تطويل زمن الحرب واستمرار دوامة العنف وتكاثر املآيس.

)1( سورة يوسف: اآلية 92.
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إًذا فإّن العفو والصفح هو الخيار الذي من شأنه قطع سلسلة الكّر والفّر وإنهاء دوامة العنف 

الدائر. وتدعم هذا الخيار نصوص دينيّة كثرية تحّث عىل العفو والصفح ومبادلة اإلساءة بالحسنى، 

نذكر منها:
وجوب مقابلة اإلساءة بالحسنة: }اْدفَْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن{)1(

وجوب إشاعة قيمة اإلحسان: }َوأَْحِسُنوا إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمْحِسِننَي{)2(
وجوب عدم تحميل اإلنسان تبعات ذنب مل يقرتفه: }َواَل تَِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر أُْخَرٰى{)3(

وجوب العدل واإلنصاف ولو مع املخالفني: }َوالَ يَْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَْوٍم َعىَل أاَلَّ تَْعِدلُواْ{)4(

وجوب توّسل الرفق واللني لتجاوز األزمات والشدائد كام ورد يف األحاديث: 

)إذا أراد الله بقوم خريًا أدخل عليهم الرفق(.)5(   
)من يحرم الرفق يحرم الخري كله(.)6(  

الواردة أعاله هي نواة خطاب ديني ميكن للعلامء والدعاة واملربنّي أن  إّن النصوص واألفكار 

بقيمه  الحنيف  الدين  ليكون  وتفعيله  النفوس  يف  غرسه  ثّم  ومن  وتأصيله  بلورته  عىل  يعكفوا 

وتعاليمه خري معني عىل تجاوز محنة الحرب وآثارها. ولعّل دعوة جودت سعيد، التي جرى التنويه 

بها آنًفا، تشّكل حجر األساس يف هذا الجهد. والله املوفق.

)1(  سورة فصلت: اآلية 34.

)2(  سورة البقرة: اآلية 195.

)3( سورة الزمر: اآلية 7.

)4( سورة املائدة: اآلية 8.

)5( رواه أحمد.

)6( رواه مسلم.
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الجهاديّة يف سورية قدميًا وحديثًا،  للحالة  تاريخيًّا موجزًا  الدراسة استعراًضا  تقّدم هذه 
بهدف التعرف إىل جذورها وفروعها، ابتغاء رصد جذور الخطاب الديني التعبوي التحرييض 
الذي نسمعه اليوم، والتعرّف إىل مساراته، وسياقاته، ومن ثّم العمل عىل تجلِيَة معامله 

وتحديد خلفيّاته ومنطلقاته، ومعرفة أهدافه وتطلّعاته.

كام تحاول هذه الدراسة فتح الباب عىل إنتاج خطاب ديني آخر يُؤّسس ملرحلة ما بعد 
الحرب، بحيث مُييس الخطاب الديني وقتها أداة بناء وإصالح وحامية، بداًل من أن يبقى 
الديني جزًءا من  أداة شحن وتعبئة للحرب والقتال. وبعبارة أخرى: أن يكون الخطاب 

الحل بداًل من كونه جزًءا من املعضلة.

هذا عىل املستوى النظري، أما عىل املستوى العميل فرياد لهذا البحث ونتائجه وتوصياته 
ملراجعة  الالزمة  املواد  مضمونه  من  تُستنبط  بحيث  وعلمي،  عميّل  بشكل  توظّف  أن 
خطاب  ببث  واإلسهام  املستويات،  مختلف  عىل  والتدريب،  والتعليم  الخطابة  مضامني 

إيجايب يؤّسس لثقافة ما بعد الحرب.

ولعّل هذا الجهد املتواضع يستطيع أن يكون سببًا لحقن الدماء وحفظ األرواح وصيانة 
املمتلكات.

منّسق البحث: القايض الشيخ محمد عبدالله أبو زيد، رئيس محكمة صيدا الرشعيّة، وأستاذ أصول املحاكامت 
الرشعيّة وفقه األحوال يف جامعة الجنان. له عّدة مؤلّفات ودراسات متخّصصة يف الشأن اإلسالمي.


