


46

رئيس مجلس اإلدارة
مصطفى الفقي 

رئيس التحرير
خالد عزب

سكرتارية التحرير
أمنية الجميل

التدقيق اللغوي
نجية شريف

التصميم الجرافيكي
آمال عزت

ر عن رأي مكتبة اإلسكندرية.
ِّ
ر عن رأي الكاتب فقط، وال ُتَعب

ِّ
اآلراء الواردة في »مراصد« ُتَعب

كراسات علمية محكمة تعنى برصد أهم الظواهر االجتماعية الجديدة، خاصة في االجتماع الديني العريب 

واإلسالمي، تصدر عن وحدة الدراسات المستقبلية - برنامج الدراسات االستراتيجية، بمكتبة اإلسكندرية.

 عدد إبريل 2018





المحتويات

978-977-452-474-8ISBN

© 2018 مكتبة اإلسكندرية.

االستغالل التجاري

يحظر إنتاج نسخ متعددة من المواد الواردة في هذه الكراسة، كلها أو جزء منها، بغرض التوزيع أو االستغالل التجاري، 
إال بموجب إذن كتابي من مكتبة اإلسكندرية. وللحصول على إذن إلعادة إنتاج المواد الواردة في هذه الكراسة، ُيرجى 

االتصال بمكتبة اإلسكندرية، ص.ب. 138، الشاطبي 21526، اإلسكندرية، مصر.

secretariat@bibalex.org :البريد اإللكتروين



المحتويات
مقدمة                                                                                                                                             7

الموضوع األول: خطابات علماء السنة الدمشقيين خالل ثورة 2011
)تأليف جواد قريشي – ترجمة أمنية الجميل(

الربيع العريب والدين                                                                                                                        11
مارس 2011: بداية الثورة السورية                                                                                                   13
الرابع والعشرون من مارس: درس الشيخ سعيد رمضان البوطي                                                      14
الخامس والعشرون من مارس: خطبة الشيخ أسامة الرفاعي                                                          18
الخامس والعشرون من مارس: خطبة الشيخ يوسف القرضاوي                                                      25
مفتي الجمهورية، الشيخ أحمد حسون وسردية النظام                                                                    28
األول من إبريل: مظاهرات أكثر في دمشق، وخطبة الشيخ ُكرّيِم راجح                                           30
عودة البوطي                                                                                                                                  32
الثامن من إبريل: خطبة الشيخ محمد اليعقويب                                                                               34
مسألة الطائفية: الكلمات التأبينية للشيخ معاذ الخطيب                                                               36
انتشار التظاهرات في ضواحي/ ريف دمشق                                                                                 38
تطورات عام 2011                                                                                                                          42
أفكار ختامية                                                                                                                                44

الموضوع الثاني: إذا انهارت القلعة: أيديولوجية الثورة السورية وأهدافها
 )تحرير: مركز الدراسات الدينية والجيوسياسية بالمملكة المتحدة - 

ترجمة: محمد عوض - مراجعة الترجمة: خلود سعيد(

 ملخص إجرائي: االنتظار في الصف: جهاديو سوريا على استعداد الستكمال ما بدأته داعش        49
النتائج الرئيسية                                                                                                                              50
60% من الجماعات المعارضة الرئيسية في سوريا هي جماعات إسالمية متطرفة                            50
ملف جماعة جيش اإلسالم                                                                                                           52
ما لم ينتِه األسد، ستستمر الحرب السورية وتنتشر على نطاٍق أوسع                                                55
ال يمكننا تقسيم المعارضة في سوريا إلى متطرفين ومعتدلين                                                        58



ملف جماعة خرسان                                                                                                              60
التراخي العالمي يؤدي إلى ازدياد التطرف                                                                               62
ملف جماعة أحرار الشام                                                                                                        64
ملف جماعة جبهة النصرة                                                                                                      64
إذا هزمنا داعش، تقف 15 جماعة في طابور االنتظار                                                              65
خاتمة                                                                                                                                      69
ملحق                                                                                                                                      70
المنهجية                                                                                                                                 71



مقدمة

بعد سبع سنوات من اندالع اثلورة السورية يف فرباير 2011، يبدو أن األزمة اليت حلقت بسوريا 
نتيجة الحتجاجاٍت شعبية قامت مطابلة بعدد من احلقوق املدنية ليست يف طريقها للحل - ىلع 

األقل، ىلع املدى القريب.  

أعلنها اعصمة هل  قد  اليت اكن  الرقة  تنظيم داعش سيطرته ىلع مدينة  فقدان  فبالرغم من 
يف أكتوبر 2017، فإن العمليات العسكرية بني األطراف املتناحرة ال تزال قائمة يف مناطق عدة 
للعديد من  العمليات من دماٍر قد حيتاج  يف سوريا حىت يومنا هذا. عوًضا عن ما خلفته هذه 
ر  السنوات ومليارات ادلوالرات إلاعدة اإلعمار. فبحسب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، قُدِّ
القتىل من املدنيني السوريني يف اعم 2017 بـ 10.204 قتيل، من بينهم 2.298 طفل و1.536  عدد 
سيدة. يف حني تعدى عدد الالجئني السوريني حول العالم مخسة ماليني ونصف مليون الئج 

وفًقا لألرقام الرسمية املسجلة باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني.

وحياول هذا العدد من سلسلة كراسات مراصد أن يالمس اخليوط الرئيسية اليت تشلكت 
بها اثلورة السورية وأدت إىل ما نراه اآلن من مآالت؛ من خالل دراستني خمتلفتني يف املنهجية، 

ولكنهم يصيغوا سويًّا صورة متماسكة عن القواعد اليت يقوم ىلع أساسها االقتتال احلايل. 

خالل  ادلمشقيني  السنة  علماء  »خطابات  بعنوان  قرييش  جواد  لدلكتور  األوىل   فادلراسة 
األحداث  مع  ادلمشقيني  السنة  وعلماء  املساجد  تقدم رسًدا خطيًّا تلعايط خطباء   ،»2011 ثورة 
ايلومية يف السنة األوىل من اثلورة. ومن خالل هذه ادلراسة يستطيع القارئ أن يتلمس املواقف 
وانلصيحة  الفتنة  ملفهويم  وتطبيقهم  إدراكهم  خالل  من  العلماء  هؤالء  اختذها  اليت  املختلفة 
للحاكم يف اإلسالم. وتثري هذه ادلراسة خاطرة هامة حول اتلفاوت بني مطالب املتظاهرين اليت 
اكنت يف بدء األمر تقوم ىلع حقوق مدنية خالصة، وبني استخدامهم األدايت للمساجد كأماكن 

للتجمع وانطالق اتلظاهرات.

أيديولوجية  القلعة:  انهارت  »إذا  بـ  العدد  هذا  يضمها  اليت  اثلانية  ادلراسة  تعنون   بينما 
ادلراسات  مركز  عن  اإلجنلزيية  باللغة  أواًل  صدرت  ادلراسة  وهذه  وأهدافها«،  السورية  اثلورة 
ادلينية واجليوسياسية باململكة املتحدة يف ديسمرب 2015. تعتمد هذه ادلراسة ىلع منهجية كمية 
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حتلل 90 مجاعة فاعلة يف الرصاع السوري، وحتاول تفنيد تداخل األيديولوجيات واألهداف هلذه 
اجلمااعت؛ حتسبًا ملا يمكن أن ينتيه إيله الوضع يف سوريا مستقباًل.  

سوريا  يف  الراهن  املشهد  يزال  وال   .2015 اعم  واثلانية   2012 اعم  األوىل  ادلراسة  فرتة  تنتيه 
حيكمه عدٌد هائٌل من املصالح واحلسابات املتشابكة واملتداخلة ألطراف الرصاع سواء ادلاخلية 

 

أو اإلقليمية أو ادلويلة. ذلا فإن هذا العدد ُيَعدُّ بمثابة ورقة توثيقية لالنطالقات األوىل للثورة ثم 
انقسام أصحابها لفرق ومجااعت تتقاطع أهدافها وأيديولوجيتها، بينما ختتلف اغياتها ومصاحلها. 

                                                                                                    املحرر
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خطابات علماء السنة ادلمشقيني خالل ثورة 2011*

  تأيلف: جواد قرييش**

ترمجة: أمنية اجلميل

الربيع العريب وادلين 

اتلونسية،  بوزيد  سيدي  مدينة  يف   2010 دليسمرب  العريب  الربيع  أشعلت  اليت  األحداث  تعود 
عندما أشعل حممد بوعزيزي - ابلائع اجلائل - نفسه بعد أن حترشت به قوات الرشطة املحلية؛ 
نتيجة لعدم قدرته ىلع دفع الرشاوي الستخراج ترصيح ابليع. اجتاح املحتجون واحلشود تونس، 
وقادت حركتهم غري املتوقعة إىل اإلطاحة بالرئيس اتلونيس زين العابدين بن عيل يف يناير 2011. 
بعدها بفرتة قليلة، موجة من االحتجاجات رضبت منطقة الرشق األوسط، ونتج عنها تنيح لكٍّ 
من الرئيس املرصي حسين مبارك والرئيس ايلمين عيل عبد اهلل صالح، وقُِتل القائد اللييب معمر 
القذايف. من ضمن ادلول اليت شهدت احتجاجات واسعة، قاوم نظامان فقط السقوط وصمدا يف 
مواجهة اتلظاهرات؛ انلظام املليك ابلحريين للملك محد اخلليفة، وحزب ابلعث السوري حتت 
للعام 2012 جنح ملك ابلحرين يف تهدئة  قيادة بشار األسد. بعد اعم من االحتجاجات ووصواًل 
االنتفاضة، يف حني ال يزال نظام ابلعث السوري متورًطا يف قتال مجااعت ذات ُجرأة ال يبدو عليها 

اجلاهزية لالستسالم.

)*(  تم نرش هذه ادلراسة ألول مرة يف سلسلة دراسات سورية الصادرة عن جامعة سانت اندروز – سكوتلندا، اعم 2012. وانلص األصيل 
https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/1459/1104 :متاح ىلع الرابط اتلايل باللغة اإلجنلزيية

)**( أستاذ مساعد اللغة العربية وادلراسـات اإلسالمية. اللكيـة اإلسالميـة األمريكيـة – شياكغـو، الواليات املتحـدة األمريكية.
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خالل العام األول من اثلورة، أبدى العديد من املالحظني اهتماًما متواتًرا بادلور اذلي يؤدِّيه 
ادلين والفاعلون ادلينيون. فيف بداية الربيع العريب، فطن املحللون ملالحظة أن اثلورتني اتلونسية 
شعارات  يف  واأليديولوجية  لدلين  العام  الغياب  إىل  باإلضافة  اإلسالميون،  َيُقْدها  لم  واملرصية 
 املتظاهرين. يف مرص، الغياب اجليل لقيادة األزهر للمسريات استعيض عنه بصور رجال األزهر – 
املعروفني بعمامتهم ابليضاء وطربوشهم األمحر – جنبًا إىل جنب مع املتظاهرين بمن فيهم أيًضا 
من األقباط املسيحيني للتأكيد القوي ىلع أن املخاوف الطائفية واهلوية السياسية يمكن وضعها 
ثالثني  طيلة  استمر  اذلي  مبارك  نظام  خلقها  اليت  جوهرية  األكرث  املشالك  مع  للتعامل  جانبًا 
– يف خطبة  – العالم ادليين املرصي الشهري، واملقيم بقطر  اعًما. حىت الشيخ يوسف القرضاوي 
مجعة اثلامن عرش من فرباير 2011 بميدان اتلحرير قام مهنئًا اثلوار املرصيني ملا أبدوه من وحدة 
»ادلين«  يظل  ما  دائًما  اثلورات،  بعد  اإلسالم.  أو  للمسيحية  سواء  املنتمني  صفوف  بني  وطنية 
الفقيه«،  »والية  اإليراين  اثليوقراطية اكنلموذج  لألنظمة  القليلون  ينحاز  فبينما  اهتمام.  موضع 
ينصب االهتمام املركزي للمالحظني ىلع دور ادلين يف تشكيل السياسات وسن القوانني. ويف ذلك 
فإن »انلموذج الرتيك« لإلسالميني هل انلصيب األكرب من الرواج، يف حني دائًما ما يلوح يف األفق 
املخاوف املتنامية من »السلفية«.  حبلول اعم 2012، أصبح هناك ما يعضد هذا االهتمام، خاصة 
بعد فوز حزب انلهضة اإلساليم يف االنتخابات اتلونسية، األداء القوي حلزب انلور السليف وحزب 
احلرية والعدالة لإلخوان املسلمني يف االنتخابات املرصية، إىل جانب الشخصية ادلينية للعديد 
من املحاربني اثلوريني يف يلبيا. يف سوريا، انقىض اعم 2012 ما بني احتجاجات يقابلها محالت 
أمنية من احلكومة السورية. يف حني أدَّى رجال ادلين ومؤسساتهم دوًرا حموريًّا يف تشكيل جانيب 
السياسية،  اتلجمعات  تمنع  السوري؛ حيث  نظام سلطوي اكنلظام  بدئها. يف  منذ  االحتجاجات 

صالة اجلمعة يه املناسبة الوحيدة اليت يسمح فيها قانونًا باتلجمع. اكن ذللك اعقبتان: 
للتواصل مع اتلجمعات  العلماء  إنه يف جمتمع مراقب دينيًّا اكملجتمع السوري، وفرص  أوالهما: 

الكربى للعامة ال تتسم باإلنصاف كما حال الفاعلني اآلخرين باملجتمع. 

ثانيتهما: شلكت املساجد مواقع رئيسية النطالق اتلظاهرات، وأيًضا كأهداف للحمالت األمنية 
احلكومية. ذلا؛ مثلت لك صالة مجعة فرصة للعلماء للتطرق لألحداث. أيًضا، مع تزايد أعداد 
باملساجد  املقامة  اجلنازة  صلوات  األمنية،  احلمالت  مع  اشتباكهم  يف  املتظاهرين  من  الشهداء 
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اثلورة السورية: اخلطاب واأليديولوجيا واألهداف

اجلمعة  يوم  موىت  نعوش  حلمل  اجلنائزية  املواكب  للمعارضة.  كموقع  املسجد  دور  رسم  أاعدت 
للمقابر اغبًلا ما حتولت تلظاهرات قوبلت بقمع من احلكومة. يف هذا اإلطار، ويف بداية اثلورة 

السورية، مثلت املساجد مواقع هامة للمقاومة والعنف مًعا. 

الورقة رسًدا ملا حدث يف دمشق منذ اندالع اتلظاهرات يف األسبوع األخري من  تقدم هذه 
مارس إىل مايو 2011، مع الرتكزي ىلع تدخل علماء السنة يف الشأن اعم بتطور األحداث)1(. عرب هذا 
الرسد، أعري اهتمايم للكيفية اليت تموضع بها العلماء )بأنفسهم( ما بني احلكومة واملتظاهرين، 
مركًزا ىلع املنطق املتبين وراء تلك املواقف. بداًل من تصنيف مواقف العلماء حتت أطر اعمة، 
اخرتت أن أعرض األحداث بشلك رسدي خطي نلقل حس اتلطور واتلصعيد يف األحداث. املواد 
املحللة حتتوي ىلع خطب، دروس اعمة، واللكمات اتلأبينية خالل العزاء، باإلضافة إىل الظهور يف 
القنوات اتلليفزيونية لدلولة)2(. أركز يف هذه الورقة ىلع دمشق – باإلضافة إىل كونها مركز القوة، 
فإنه من الصعب مجع املعلومات واتلأكد من صحتها حول بعض املدن والقرى اليت أثرت فيها 
بنياس، جرس شغور، محاة، ومحص.  الالذقية، دوما،  بقوة كدراع،  اتلظاهرات واحلمالت األمنية 
الفعايلات اليت سنذكرها  أيًضا، اكن الاكتب يف دمشق بني مارس وإبريل 2011 وشهد عدًدا من 
فيما يأيت. بعض األحداث اليت لم يشهدها الاكتب مبارشة، تم اتلحقق من دقتها بعد حدوثها بفرتة 

قصرية من خالل مقابالت شهود العيان.

مارس 2011: بداية اثلورة السورية

بينما اكنت رقعة االحتجاجات تتسع يف العالم العريب يف يناير وفرباير 2011. وقعت سلسلة 
تضمنت  اثلورة.  فتيل  إلشعال  ناجحة  غري  حماوالت  مثلت  سوريا  يف  املنفصلة  األحداث   من 
هذه األحداث تضحية فرد بنفسه يف احلسكة ىلع خطى ابلوعزيزي. »يوم الغضب« يف دمشق يف 
 الرابع واخلامس من فرباير 2011. مظاهرة يف سوق احلريقة يف دمشق يف السابع عرش من فرباير 2011، 
بدمشق  املرجة  ساحة  يف  مظاهرات  ابليع.  حمالت  أحد  مالك  ابن  برضب  رشيط  قام  أن   بعد 

)1(  لصورة أوسع للمواقف املتنوعة اليت تبناها الفاعلون ادلينيون داخل وخارج سوريا، انظر: 
Thomas Pierret, “Syrie : l’Islam dans la révolution”, Politique étrangère 76, no. 4 (Winter 2011): 879-891.
)2(  العديد من اخلطب وادلروس العامة اليت حللتها سجلت وأتيحت ىلع مواقع اتلواصل االجتمايع، باإلضافة إىل بعض املواقع املدارة 

بواسطة أتباع بعض العلماء حمل ابلحث. لك روابط املواقع املشار إيلها سيتم عرضها يف مواقعها خالل الورقة.  
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يف السادس عرش من مارس ومسرية ضد القذايف أمام مبىن السفارة الليبية يف دمشق يف اثلاين 
والعرشين من مارس )حيث تم القبض ىلع أكرث من مائة متظاهر(. لك هذه األحداث تم احتواؤها 

رسيًعا نسبيًّا وفشلت يف إهلام اجلماهري بثورة سورية.

يف السادس من مارس 2011 يف مدينة دراع اجلنوبية تم القبض ىلع مخسة عرش صبيًّا ما بني 
فيه شعار  بما  املدرسة،  للنظام ىلع جدران  مناوئ  لكتابتهم جرافييت  واخلامسة عرشة  العارشة 
بإطالق  املحلية  السلطات  الصبية  أهايل  طالب  انلظام«.  إسقاط  يريد  »الشعب  العريب  الربيع 
رساحهم بال طائل. يف اثلامن عرش من مارس، اآلالف من املتظاهرين خرجوا يف مسرية من اجلامع 
العمري بعد صالة اجلمعة مطابلني بإطالق رساح الصبية، واحلصول ىلع حريات سياسية أكرب. 
قابلت احلكومة املتظاهرين بقوات ماكفحة الشغب، مدافع املياه، الغاز املسيل لدلموع. وأخرًيا، 
قُِتل أربعة وُجِرح العرشات من املتظاهرين. يف بايق أحناء سوريا،  اذلخرية احلية. يف ذلك ايلوم، 
من  الفرتة  دمشق. يف  األموي يف  اجلامع  فيها  بما  اجلمعة  بعد صالة  تظاهرات صغرية  انطلقت 
اتلاسع عرش إىل الرابع والعرشين من مارس زادت حدة لكٍّ من االحتجاجات واحلمالت األمنية 
يف دراع بشلك متناسب. حلقة من العنف بدأت يف التشلك مع تزايد أعداد املتظاهرين وما قابلها 
من محالت أمنية ومواجهات أدت إىل تزايد أعداد القتىل واجلنائز اليت صارت تظاهرات قابلتها 
ا. انترشت أخبار دراع يف لكِّ سوريا عرب القنوات اتلليفزيونية خاصة  احلكومة بالعنف، وهلم جرًّ
اجلزيرة، ويب يب يس العربية. ىلع مدار الساعة أذاعت هذه القنوات مبارشة صوًرا حية اتلقطت 
بكامريات اهلواتف انلقالة مصحوبة بتعليقات حمللني ممن ال زالوا مبتهجني بما حدث يف تونس 

ومرص. ومن هنا، بدأت اثلورة السورية.

الرابع والعرشون من مارس: درس الشيخ سعيد رمضان ابلويط

ابلويط)3(  الشيخ سعيد رمضان  2011، ذهب  والعرشين من مارس  الرابع  يف مساء اخلميس 
القاعة  اكنت  األسبويع.  درسه  إللقاء  بدمشق  املزرعة  بمنطقة  يقع  اذلي  اإليمان  مسجد  إىل 

)3( للمزيد عن ابلويط، انظر:
Andreas Christmann, “Islamic Scholar and Religious Leader: A Portrait of Sheikh Muhammad Said 
Ramadan al-Buti”, in Islam and Modernity: Muslim Intellectuals Respond (London: B. I. Tauris, 1998): 
57-81; Jawad Anwar Qureshi, Islamic Tradition in the Age of Revival and Reform: Said Ramadan al-Bouti 
and His Interlocutors (PhD diss., University of Chicago, 2019).
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 الرئيسية للمسجد شبه ممتلئة، وأذيع درسه يف إحدى القنوات اتلليفزيونية، وأيًضا نرش ىلع موقعه 

ىلع شبكة اإلنرتنت. وبذلك فقد تابعه عدد أكرب من املئات املتواجدين بساحة ادلرس باملسجد. 
يف هذا املساء، لم يلزتم ابلويط جبدول املوضواعت املعد مسبًقا دلروسه، من أجل اتلطرق ملا يدور 
يف أذهان انلاس بشدة يف األسابيع الفائتة. قائاًل: »ربما من اجليد – وحنسب أنه من الواجب – أن 

أقول شيئًا عن الفتنة اليت أطلت برأسها علينا«)4(. 

ابلويط )ودل اعم 1929(، أستاذ فخري وعميد سابق للكية الرشيعة جبامعة دمشق، وهو من 
أكرث علماء ادلين أهمية بسوريا. تكونت بينه وبني حافظ األسد عالقة شخصية يف سبعينيات 
 – اجلديلة  املادية  أوهام  )نقض  ابلويط  كتب  من  واحًدا  األسد  قرأ  عندما  املايض.   القرن 

ادليالكتيكية(؛ مما قاد إىل سلسلة من االجتمااعت اخلاصة ىلع فرتات متقطعة بني الرجلني ىلع 
مدار العقدين اتلايلني. يف اثلمانينيات، وبعد أن أمخد نظام األسد انتفاضة محاة بالعنف. تعرضت 
املمارسات ادلينية يف املجال العام لقمع حاد، وواجه أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني عقوبات 
باألسد إلطالق  الشخصية  يستخدم عالقته  أن  ابلويط  استطاع  احلني  ذلك  لإلعدام. يف  تصل 
ادلينية مرة أخرى يف  للممارسات  العام  املجال  فتح  إىل  باإلضافة  املعتقلني،  رساح اآلالف من 
التسعينيات. بمرور الوقت، أصبح رابط ابلويط بانلظام أكرث متانة، وذلك بغض انلظر عن حقيقة 
أن ابلويط لم يتقدل أيَّ منصٍب رسيّم يف اجلهاز ادليين اتلابع لدلولة. مرتبة ابلويط كعالم ذي مقام 
رفيع، ونفوذه بداخل احلكومة قاد إىل عالقة برمجاتية بني ابلويط ونظام األسد. وبالرغم من ذلك، 
العلماء رأوا أن هذه العالقة تعكس سذاجة ابلويط  العديد من معارضيه بما فيهم بعض  فإن 

السياسية وتعاونه مع ادلولة)5(. 

هذا املساء، غطت خطبته أربع نقاط، واليت حذت حذو رواية احلكومة للتظاهرات، ويه:
انلقطة األوىل تناولت السبب الظاهري املؤدي الندالع اثلورات يف الرشق األوسط، وهو )مطلب 
وأيًضا  الشعوب،  حريات  تقيد  اليت  القوانني  تغيري  ىلع  يعود  هنا  باإلصالح  واملراد  اإلصالح(. 
واجتمايع.  ديين  واجب  اإلصالح  بأن  ابلويط  أقر  القمعية.  القوانني  هذه  عن  انلاتج   الفساد 

 http://www.naseemalsham.com ،4( وضع هذا ادلرس ىلع املوقع اذلي حيوي تسجيالت دروس ابلويط، انظر: نسيم الشام(
ولكنه الحًقا عدل يلحتوي فقط ىلع العرش دقائق األخرية من خطبته. حرض الاكتب هذا ادلرس واعتمد يف هذا املقال ىلع تسجيله 

الشخيص.
Thomas Pierret, Baas et Islam en Syrie (Paris: Presses universitaires de France, 2011): 99-105. )5(
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ولكنه أثار سؤااًل: ما وسائل حتقيق اإلصالح؟ بالنسبة للبويط اإلصالح يتطلب طرفني: طرف 
من  يتكون  اإلصالح  إىل  الطريق  بأن  وجادل  للشارع.  يزنلون  من  وطرف  السلطة،  يف  هم  من 
)اتلقاء( الطرفني، )التشاور(، )املذاكرة(، )اتلعاون(، )االتفاق(، ثم )االنطالق( يف جدول زمين. 
ويف خطابه أكد ىلع أن اإلصالح ال يمكن أن يقوم ىلع طرف واحد فقط وال يمكن إتمامه 
عن طريق استيالء فصيل ىلع شارع أو ساحة، حاماًل الفتات ومردًدا شعارات. )اثلورة( ىلع حد 
قوهل يمكنها اتلدمري يف غضون سااعت. فال يمكن إتمام ابلناء إال من خالل املراحل اليت ذكرها 

سابًقا)6(. 

 – ظاهريًّا   – بدأ  اذلي  الربنامج اإلصاليح  ابلويط، اكنت حول  تناوهلا  اليت  اثلانية  انلقطة 
إصالًحا جذريًّا، ويه  ليستتبع  الربنامج اكن  هذا  أن  لكمته  ابلويط يف  ادىع  سوريا.  بالفعل يف 
نتيجة اخلطوات املرسومة. وقصد بذلك املرشوع اذلي بادر به الرئيس السوري بشار األسد؛ حيث 
ُديع األخري إىل اجتماع )لم يرصح ابلويط بموعد انعقاد هذا االجتماع( مع عدد من العلماء 
واملثقفني السوريني لسماع احتياجات ادلولة وانلقائص اليت جيب أن يعاجلها من هم يف موضع 
سلطة. وفًقا للبويط، يف هذا االجتماع، »لك ما يمكن أن يتبادر ألذهان من يرفعون الالفتات 
تم اتلطرق إيله ومناقشته«)7(. تبع ذلك تعهدات بتحقيق االقرتاحات املقدمة، ثم رصح بأنه يف 
املستقبل القريب سوف تعلن قرارات اإلصالح اجلذري اليت انتظرها الشعب، وباتت سوريا يف 

َمسِّ احلاجة إيلها. 
َ
أ

انلقطة اثلاثلة دارت حول أصل االحتجاجات يف دراع. وهنا، كرر ابلويط الرواية احلكومية 
املحليني،  املواطنني  اهتمامات  بأن هذه االحتجاجات ال تعكس حقيقة  قائاًل  حول األحداث، 
املوقف يف سوريا وما حدث يف  َق بني  فَرَّ يأيت من خارج سوريا. ومن خالل لكمته  وأن أصلها 
أفراد معروفني لكيًّا دلى  بواسطة  داخليًّا،  تنظيمها  تم  اتلظاهرات يف مرص  أن  إىل  مرص، مشرًيا 
أفراد الشعب. وهو الوضع اذلي ال يمكن أن ينطبق ىلع سوريا ىلع حد قوهل. ثم أوضح قائاًل أن 
ة سلًفا – تفصل أيام  دعوات اتلظاهر تم استالمها من مصادر إلكرتونية جمهولة – كوصفٍة ُمَعدَّ
اتلظاهرات، ما يطلق من أسماء ىلع هذه األيام )يوم الغضب، يوم الرشف، وما إىل ذلك(، اهلتافات 

)6( تسجيل شخيص لدلرس. 
)7( املرجع السابق.
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املستخدمة، الشعارات اليت تكتب ىلع الالفتات، وغريها من األمور. ثم ذكر ابلويط أنه تلىق 
بنفسه عدًدا من االتلماسات تلحويل صالة اجلمعة كفرصة تلنظيم االحتجاجات، وأنه حاول 
حتديد مصدر الرسائل ولكن جمهوداته ذهبت هباء. واكن ذلك سببًا اكفيًا – وفًقا للبويط – لوقفة 
الوصفات  الرسائل ذات  انتباه. والسؤال اذلي اسرتاعه اكن: مع اعتبار جمهويلة املصدر، وطبيعة 
املعدة. كيف يمكن للمرء أن يترصف يف مثل هذا املوقف؟ وفًقا للبويط، تتحدث اآلية القرآنية 

ٌم«)8( عن املوقف احلايل. وقد فهم ابلويط من اآلية:
ْ
»َواَل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعل

تتبع أحًدا ال تعرف من هو، ال تضع يدك  تعلم، ال  تتبع من يأخذك من يدك إىل حيث ال   »ال 

يف يد شخص ال تعرفه. وال تضع يدك يف يد شخص تعرفه؛ ولكن ال تعرف نهاية ما يأخذك 
إيله«)9(.

ثقافة  مع جمهويلة مصدر ادلعوات، بدا عدد من االحتماالت منطقيًّا دلى ابلويط، اعكًسا 
تضيف مصداقية ىلع لك أنماط نظريات املؤامرة. فتساءل ابلويط قائاًل: أليس من املحتمل أن 
تكون هناك أياٍد إرسائيلية صهيونية حترك األمور؟ أليس هناك احتمايلة ترجح أن أعداء سوريا 
خلف ذلك؟ أال يمكن تصور أن اجلناح األيمن األمريكي خلف تلك االحتجاجات؟ وباملثل، 
أليس من املحتمل أنهم يستخدمون داعوي )اإلصالح(، و)احلقوق( إلشعال نار الفتنة الطائفية 
مرشوعة  مظالم  أساس  ىلع  قامت  االحتجاجات  أن  احتمايلة  بوضوح  أغفل  )وهنا  سوريا؟  يف 
سياسية واقتصادية واجتماعية طويلة املدى للشعب السوري(. ذلا، بناء ىلع تفسري اآلية القرآنية 

وجمهويلة مصادر ادلعوات، ويع ابلويط أخربه بعدم جواز الطاعة العمياء ملثل تلك ادلعوات.

ثم استطرد واصًفا املوقف احلادث يف يوم مجعة اثلامن عرش من مارس، حينما حاول مجاعة 
احلال  انتىه  ابلويط،  عهد  فعىل  األموي.  اجلامع  يف  الصالة  بعد  تظاهرة  يف  ابلدء  األفراد   من 
يف املسجد بعد الصالة بشلك طبييع. ولكن، مجاعة من األفراد خارج املسجد - لم يكونوا 
ضمن مجوع املصلني – انتظروا خارًجا انتهاء الصالة؛ ثم بدأوا مرددين شعارات مناوئة للحكومة. 
ومن ثم سعت مجوع املصلني اخلارجة من املسجد يف ابتالع املتظاهرين بينهم مرددين ابتهاالت 
الركوع«،  تعرف  ال  وأجسادهم  السجود،  تعرف  ال  »جباههم  بأن  ابلويط  وصفهم  وهنا   دينية. 

)8( »سورة اإلرساء: آية 36«.
)9( تسجيل شخيص لدلرس.
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مشرًيا إىل عدم اكرتاثهم بادلين واستخدامهم األدايت للمسجد. وهو األمر اذلي أوىح للبويط أن 
هؤالء األفراد من ذوي انلوايا املريضة، يفتقدون أليِّ اكرتاٍث باتلعايلم ادلينية)10(. 

لإلصالح  الوسيلة  تلك  أن  الليلة  تلك  لكمته  وسبب  لكه،  ذلك  مفاد  للبويط،  بالنسبة 
اإلصالحات  بللوغ  الوحيدة  والطريقة  وادلمار،  للعنف  إال  تقود  ال  الشعبية(  )االحتجاجات 
املرجوة من خالل ادلخول مع احلكومة يف حوار. وبذلك فإن سوريا يف حاجة تلطبيق القاعدة 
الفقهية »درء املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح«. معلاًل بأن املنطق اإلساليم ال يمكن أن يويص 

باتلظاهرات، وذلك ألن احتمال وقوع املفاسد من املظاهرات أكرث من أيِّ فضل حمتمل منها.

اهلل  إىل  باتلوجه  الشعب  ألفراد  قلبيًّا  نداًء  اكنت  الليلة،  تلك  يف  درسه  من  الرابعة  انلقطة 
باتلرضع خالل فرتة املحنة يلنري هلم طريقهم. أاعد ابلويط تلك األربع نقاط يف لقاء تليفزيوين 
ىلع اتلليفزيون الوطين السوري، واذلي أقنع معاريض اتلظاهرات فقط. سافر ابلويط يف الصباح 

اتلايل إىل اإلمارات ثم إىل بوروين للمشاركة يف مؤتمر لألسبوعني اتلايلني.

اخلامس والعرشون من مارس: خطبة الشيخ أسامة الرفايع 

بطيئًا  اختمرت  اليت  اتلوترات  مارس،  من  والعرشين  اخلامس  يف  بيوم،  ابلويط  درس   بعد 

يف أحناء سوريا بدأ غليانها يصل إىل دمشق. ايلوم السابق شهد أعنف محلة أمنية يف دراع منذ 
بدء اتلظاهرات، ومجااعت حقوق اإلنسان سجلت مقتل أكرث من مائة شخص)11(. يف هذه اجلمعة، 
– وضع موضوع خطبته )مطالب  تأثرًيا  – واحد من أكرث علماء دمشق  الرفايع  الشيخ أسامة 
اعلم   .)1973 اعم  )املتوىف  الرفايع  الكريم  عبد  للشيخ  األكرب  االبن  هو  الرفايع  املتظاهرين(. 
دمشيق أنشأ شبكة من اجلمعيات اخلريية، تقع جبامع زيد بن ثابت األنصاري بيح باب رسجية. 
املعرفة  إحياء  إاعدة  بارزًة يف  الكريم اكن عالمة  الشيخ عبد  فإن  اخلريية،  أعماهل  إىل  باإلضافة 
ادلينية يف منتصف القرن املنرصم)12(. اعش ابناه أسامة وسارية يف اململكة العربية السعودية منذ 

)10( اجلدير باذلكر هنا أن شهود عيان ممن حتدث معهم الاكتب خالفوا رواية ابلويط لألحداث. بعض الفيديوهات عرضت ىلع موقع 
ايلوتيوب تؤكد رواية شهود العيان .

 “We’ve Never Seen Such Horror: Crimes Against Humanity by Syrian Security Forces” (New York:  )11(
Human Rights Watch, 2011): 20-21.
)12( حممد مطيع احلافظ، ونزار أباظة، تاريخ علماء دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري، مج. 2 )دمشق: دار الفكر، 1986(: 906-905.
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اثلمانينيات يف الفرتة اليت مجد فيها عمل اجلمعيات اخلريية لوادلهم. برجوعهم لسوريا يف منتصف 
التسعينيات، أعيدت احلياة مرة أخرى والنشاط تللك الشبكة من اجلمعيات اخلريية وأصبحت 
من املؤسسات ادلينية اهلامة. اعتماًدا ىلع املسجد السابق لوادلهم ومسجد عبد الكريم الرفايع 
َزا ىلع  )املسىم بعد وفاته( يف كفر سوسة، استأنف األخان منهج وادلهم يف اتلواصل؛ حيث َركَّ
سلفيك  واكجتيل   Thomas Pierret برييه  توماس  أوضح  كما  ادليين.  واتلعليم  اخلريية  األعمال 
Kjetil Selvik)13(. حافظت )مجعية زايد( ىلع عالقة اغمضة بانلظام. من جهة، أعماهلم اخلريية 

بًا بها من قبل ادلولة.  تعالج مشالك متعلقة بالفقر ال يستطيع انلظام حلها، وهو ما جعلها ُمرَحَّ
ومن عالمات ذلك اتلوافق مقابلة الرئيس األسد للشيخ أسامة الرفايع، وحصول اجلمعية ىلع 
امتيازات متعددة من ادلولة مثل: اتلرصيح جبمع اتلرباعت، اتلحكم يف املساجد، وما إىل ذلك. 

بالرغم من ذلك، استطاعت أن حتافظ اجلمعية ىلع استقاليلتها بنجاح، وقاومت أن تكون 
القاعدة االجتماعية تلجار  اللسان املتحدث باسم انلظام. واستمدت اجلمعية قدرتها تلك من 
الطبقة املتوسطة اليت مكنتها من االستقالل املايل، والتشديد ىلع ابلقاء بعيًدا عن أموال ادلولة 
وتدخلها من أفاكر وادلهم ومن املكونات اهلامة لصورة اجلمعية. كما وضح استقالهلم األيديولويج 
يف خطبهم ودروسهم؛ من حيث انتقدوا بانفتاحية عنارص ادلولة اليت ارتأوا أنها تتناقض مع قيم 

اإلسالم)14(. وخطبة الرفايع يف تلك اجلمعة عكست استقاليلته.

بعد أن افتتح خطبته بمناقشة قصرية حول نعمة األمن، وواجب املحافظة ىلع األمان، قال: 
»إن ما نراه يف بدلنا هذا مما حدث منذ أسبوٍع أو أكرث أو أقل، وإىل يومنا هذا يف دراع ويف أماكن 
انلصيحة يف  اهلل«.  بها رسول  أمرنا  اليت  انلصيحة  انلظر يف وجوب  ذلك حيملنا ىلع  أخرى. لك 
اخلطاب اإلساليم مستمدة من احلديث القائل بأن ادلين يتكون من انلصيحة حلاكم املسلمني 
كما لعوام املسلمني)15(. تُعدُّ انلصيحة شكاًل أخالقيًّا تصحيحيًّا ألمر منتقد، حني يشعر انلاصح 

 Thomas Pierret and Kjetil Selvik, “Limits of Authoritarian Upgrading in Syria: Private Welfare. Islamic  )13(
 Charities, and the Rise of the Zayd Movement”, International Journal of Middle East Studies (IJMES)
41, no. 4 (2009): 595-614.

)14( املرجع السابق.
 ، ارِيِّ

َّ
اِن، َعْن َعَطاِء بِْن يَِزيَد، َعْن تَِميٍم ادل مَّ يِب َصاِلٍح السَّ

َ
َي بِْن َسِعيٍد، َعْن أ

ْ
نٌَس، أنبأ اللَّيُْث، َعْن حَي

َ
يِن أ ْخرَبَ

َ
)15( نص احلديث بالاكمل: أ

اٍت، َفَقالُوا: لَِمْن يَا رَُسوَل اهلل؟ قال: هلل، َوِلِكتَابِِه، َولِرَُسوهِلِ،  يُن انلَِّصيَحُة ثاَلَث َمرَّ نَُّه قَاَل: ادلِّ
َ
َعْن رَُسوِل اهلل َصىلَّ اهلل َعلَيِْه وََسلََّم، أ

ِتِهْم. ُمْسِلِمنَي، واََعمَّ
ْ
ِة ال ئِمَّ

َ
َوأل
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برضورة معاجلة ذلك األمر باتلحديد. عندما يتوجه بانلصيحة اعلم ديين لشخصية أو جهة ذات 
سيادة، ال يُعدُّ ذلك عماًل ثوريًّا أو عصيانًا )خراج(، بل فعاًل أخالقيًّا ونقًدا تصحيحيًّا. ويف دراسته 
العالم  أوضح  اخلليج،  حرب  فرتة  خالل  السعوديني  العلماء  من  فهد  للملك  املقدمة  للنصيحة 
األنرثوبولويج طالل أسد أن نقدهم لم يقدم بدياًل سياسيًّا أو هجوًما ىلع احلكومة، ولكن أخذ 
موقف انلقد األخاليق)16(. نقد احلاكم يف هذا اإلطار ال جيب خلطه بالعصيان املدين وحتديًدا 
)اخلراج(. وهو األمر املنكر لكيًّا وُيعدُّ )فتنة(. ذلا، فإن خطبة الرفايع جيب أن ال ترى كفعٍل معاٍد 
للنظام، أو يتم اخللط بينها وبني اثلورات املرصية واتلونسية، واليت نادت بتغيري رصيح للنظام. 
الشهادة األخالقية  إطار  بداًل من ذلك، يمكن رؤية خطبته يف  يريد إسقاط انلظام(.  )الشعب 

للنظام عن أحداث دراع.

الرفايع حديثه إىل رئيس اجلمهورية ومجيع اإلخوة املسئولني، ثم  ه  بنربة هادئة وتأملية، وَجَّ
فصل مطالب املتظاهرين. املوضوع املفصيل اذلي تمحورت حوهل بايق األمور؛ اكن فكرة احلرية. 
احلرية – كما جادل الرفايع – مكون جوهري إلنسانية الفرد، وبها تتمزي البرشية عن املخلوقات 
األخرى. سلب احلريات من األفراد – لكيًّا اكن أو جزئيًّا -  هو فقدان الفرد جلزء من إنسانيته. 
ومن ثم استشهد بمقولة خليفة املسلمني اثلاين عمر بن اخلطاب معنًفا أحد مسئويله عندما أساء 
املعاملة مع قبطي مسييح قائاًل: »مىت استعبدتم انلاس وقد ودلتهم أمهاتهم أحرارا؟«. الرابط مع 
احلالة السورية جيل. جردت ادلولة الشعب من حرياته، وبذلك عمليًّا أطاحت به ملوضع العبيد 
إنسانيته. تاريخ حرمان السوريني من حقوقهم يرجع لعام 1963 عندما طبق  وحرمته جزًءا من 
– كما قال  قانون الطوارئ. واذلي عظم من اهليلك السلطوي حلكومة ابلعث، »قانون الطوارئ 
الرفايع – َقيَّد لك احلريات اليت ينبيغ أن حيصل عليها لك شعب غري مستعمر«. وبذلك جيب إلغاء 
قانون الطوارئ الستعادة احلريات اإلنسانية األصلية، وإنسانية املتظاهرين. قدم الرفايع مثااًل ىلع 

 Talal Asad, “The Limits of Religious Criticism in the Middle East: Notes on Islamic Public Argument”, )16(
 in Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam (Baltimore,
 MD: Johns Hopkins University Press, 1993): 200-238; Compare with: Malika Zeghal, “The Nasiha of
 the Moroccan Sufi Shaykh Abdessalam Yassine to King Hassan II”, in Islamism in Morocco: Religion,
 Authoritarianism, and Electoral Politics, translated by George Holoch (Princeton: Markus Weiner
 Publications, 2008): 95-118.
انلصيحة عند ياسني أكرث تعقيًدا من مثيلتها عند الرفايع أو ما جاء يف كتاب أسد عن نصيحة علماء السعودية، من حيث ما هلا   

من طابع حتذيري ال يقدس رأس السلطة، وبذلك فيه أكرث مواجهًة وتدمرًيا.
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السياسيني  العدد اذلي ال حيىص للمسجونني  مدى قمع قانون الطوارئ للحريات باإلشارة إىل 
ومسجوين الرأي بالسجون السورية اذلين ال تتعدى جريمتهم كونهم خمالفني للحكومة يف الرأي.

ل الرفايع جمرى حديثه لألمور ادلينية، مؤكًدا ىلع أنه اكن يتحدث من منرب الواعظ؛ إال  َحوَّ
أنه يفضل ترك مثل تلك األمور ألصحاب االختصاص للخوض بها. كمثال ىلع احلريات املتعلقة 
بتقيد ادلين، أشار الرفايع إىل تزايد العلمانية يف املجال العام وتطفلها ىلع احلريات الشخصية. 
ويف هذا اإلطار أشار خاصة حلظر وزارة اتلعليم اعم 2010 املدرسات يف املدارس العامة وطابلات 
اجلامعات من ارتداء انلقاب. ونتج عن ذلك احلظر نقل أكرث من ألف مدرسة من وظائفهن. ومن 
ثم رصح وزير اتلعليم آنذاك »عيل سعد« يف حديثه ألحد اجلرائد بأن مثل هذه القرارات تسىع 
للحفاظ ىلع اهلوية العلمانية وحماربة األصويلة، وسوف يتبع ذلك عدد من القرارات من نفس 
ذات اتلوجه)17(. مشلكة الرفايع لم تكن مع العلمانية يف حد ذاتها، فقد اكن مستوعبًا لفكرة أن 
ادلولة ال تتبىن أو تُروِّج دلين بعينه. ولكن مشلكته اكنت مع أن ادلولة تتعدى حدودها وتعيق 
احلريات الشخصية، وتقيد االختيارات الفردية. مثل هذه األفعال – ىلع حد قول الرفايع – تثري 
النساء يف شوارع  نزع ومزق حجاب  1981 عندما  والعرشين من سبتمرب اعم  اتلاسع  ذكريات 
دمشق. وفيما خيص ذلك األمر، أعطت وزارة اتلعليم توجيهات شفهية بمنع أي مظاهر دينية 
يف املدارس، باإلضافة إىل وقف أي شلك من أشاكل األنشطة ادلينية مثل: »تالوة وتعلم آيات 
القرآن يف العربات من وإىل املدرسة، حفظ األحاديث، القيام بأداء الصلوات باملدرسة، وما إىل 
من  للتأكيد  املدارس  إىل  مفتشات  إرسال  تم  من حيث  باحلسم؛  اتسمت  القرارات  هذه  ذلك«. 
تطبيقهم. باإلضافة إىل قمع احلرية ادلينية، تم فرض ثقافة اجلواسيس واملخربين، واليت جعلت 
السوريني لعقود يف حالة دائمة من التشكك وعدم اثلقة. هذه اتلوجيهات صدرت شفهيًّا – كما 
املواجهة وإنكار وزارة اتلعليم - مثل هذه اتلوجهات لعدم وجود  – للفرار من  الرفايع  ادَّىع 

ورق يثبت ذلك.

)17(  وزير الرتبية يصدر قراًرا بنقل املنقبات من حقل اتلعليم حفاًظا ىلع »العلمانية«، انظر: »وزير الرتبية يصدر قراًرا بنقل املنقبات 
من حقل اتلعليم حفاًظا ىلع »العلمانية«، 

France 24, http://www.france24.com/ar/20100701-religious-laic-interdiction-niqab-syrie-education
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الصبان  قام  الصبان(.  )برش  دمشق  حمافظ  مارسها  اليت  املتطرفة  العلمانية  ىلع  آخر  مثال 
العلنية.  بتطهري اهليلك اإلداري أسفل منه من العرشات من املوظفني؛ نظًرا ملمارساتهم ادلينية 
واألكرث من ذلك، غري الصبان عرش حدائق )من جمموع 125 حديقة( من كونهم خمصصني فقط 
للنساء، يلتيح بهم دخول الرجال أيًضا. وعلق الرفايع ىلع أنه بعد اجللوس يف اجتمااعت مطولة 
مع املحافظ ونوابه، لم يرد األخري االعرتاف بطلبات احلدائق املنفصلة كحق رشيع للمواطنني 
)ىلع سبيل املثال قاطين األحياء اذلين طابلوا بإنشاء هذه احلدائق يف مبتدأ األمر(. وما ضاعف 

اإلحباط املعاملة الرافضة واحلادة وغري الالئقة اليت تلقوها من الصبان ومكتبه. 

بينما األمثلة املشار إيلها باتلحديد، يمكن حلارضي اخلطبة أال يكونوا اعينوها بأنفسهم. 
فقد روى الرفايع قصة يعرفها اجلميع بشلك مبارش، حول بريوقراطية ادلولة القمعية واتلطفلية، 

واليت تنتقص من حريات األفراد واجلمااعت.

أخرًيا، أشار الرفايع إىل الفساد املتجذر يف لك مستويات اهليلك اإلداري لدلولة، وكيف أن 
القوانني القمعية تطبق فقط ىلع الفقراء، بينما األغنياء قادرون بالرشوة أن جيدوا خمرًجا ملشالكهم 

القانونية. ثم اختتم خطبته قائاًل:
دراع  وبغري  بدراع  اتلهدئة  أرادوا  إذا  الرئيس.  السيد  رأسهم  وىلع  املسئولون،  اإلخوة  أراد  »إذا 
من القطر لكه من أوهل إىل آخره. فمفتاح اتلهدئة بيد السيد الرئيس واملسئولني مجيًعا. املفتاح 

بأيديهم، وهو تغيري هذه األمور اليت ذكرتها«)18(.

 أنىه الرفايع خطبته شاكًرا الرئيس األسد ىلع إخالء سبيل عدد من املساجني السياسيني،

إيلها  املشار  انلقاط  تكرار  يغفل  لم  ولكنه  احلكوميني.  املوظفني  مرتبات  زيادة  إىل  باإلضافة 
سابًقا. 

دراع،  ساكن  داعمني  اهلتاف  املصلني  مجوع  من  املئات  بدأ  الصالة،  انتهاء  بعد  الفور  ىلع 
ومرددين ما أصبح الشعار األشهر للمتظاهرين السوريني )اهلل، سوريا، احلرية، وبس(. األمن حول 
املسجد اكن قد ازداد منذ فرباير. وبمجرد وصول مجوع املصلني املتظاهرين حلدود قوات األمن، 

)18( اجلزء األخري من اخلطبة متاح ىلع الرابط اتلايل، انظر: »خطبة الشيخ أسامة الرفايع ادلين انلصيحة اجلزء 4«، 
                                                    YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=BWrP3Wm8RpI 
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قامت قوات األمن يف ابلداية بإغالق أبواب املسجد ملنع مجوع املصلني يف املسجد من املشاركة 
ثم  الكهربائية  والصواعق  بالعيص  باخلارج  املحتشدة  اجلموع  بدأت يف رضب  ثم  اتلظاهرة،  يف 

تقيدهم وإلقائهم بالعربات. 

الرفايع من املسجد حماًطا بعدد من املصلني. وعندما وصل يف مواجهة  وفًقا لشهود، خرج 
بأن قوات  الشهود  للتظاهر سلميًّا. وأقرَّ  العنف وترك احلشود  رجال األمن أمرهم باتلوقف عن 

األمن توقفت لربهة حىت اغدر الرفايع، ثم بدأوا محلتهم األمنية من جديد.

تناقضت خطبة الرفايع يف عدد من املالمح مع درس ابلويط. لم تعالج خطبة الرفايع فقط 
واقع مجوع املصلني يف مسجده، ولكن األهم أنها وجهت للحكومة، الرئيس األسد، ولك من 
هم يف موضع املسئويلة. وبمخاطبة احلكومة، وضع الرفايع نفسه يف مسافة بعيدة عن املواالة، 
ولكنه لم يفعل ذلك بتبين موقف املعارض. بداًل من ذلك، لعب الرفايع دور الوسيط بني احلكومة 
واملتظاهرين. وبذلك اكن قادًرا ىلع إعطاء صوت للمتظاهرين، تفصيل عدد من مطابلهم، بينما 
استطاع بنجاح أن يتجنب تنصيب نفسه كقائد أيديولويج للمتظاهرين. أيًضا، خطابه جلموع 
املصلني تعدى احلارضين يلصل حتًما من سيستمع خلطبته مسجلة )اعدة ما توضع ىلع شبكة 
للمتظاهرين.  دينيًّا  إرشاديًّا  ديلاًل  قدم  فهو  وبذلك  وتوزيعها(.  نسخها  إىل  باإلضافة  اإلنرتنت، 

 

يف تناوهل للحكومة واملتظاهرين، لعب الرفايع دور الوسيط األخاليق بني الطرفني، اعطيًا إياهم 
ادليلل اإلرشادي الرضوري ملالحظة )نعمة األمن(. أخرًيا، موقف الرفايع جتاه املتظاهرين مثل 
دامت  ما  للتظاهرات  دعمه  عدة  مرات  كرر  أنه  خطبته  يف  الرفايع  قال  فقد  ُمَؤِهلة.  ُمصادقة 
اتلظاهرات محل  استتبعت  لو  ذلك،  بالرغم من  الظلم.  وترفع  تطالب حبقوق مرشوعة،  سلمية، 
اذلي  األمر  وهو  )فتنة(،  يعترب  هذا  فلك  خاصة.  أو  اعمة  ممتلاكت  إتالف  دماء،  إراقة  سالح، 

ترفضه تعايلم اإلسالم.

الوسيط اذلي اختذه  ناقض موقف  للجماهري، مما  – وجًها  – ىلع عكس ذلك  درس ابلويط 
الرفايع. بداًل من ذلك، وضعه يف صف القوة، يبين حجته مستنًدا ىلع عدد من األسباب اليت 
هذه  مثل  يف  التشكك  األمر  حقيقة  يف  أو  اتلظاهرات،  يف  املشاركة  عدم  ىلع  اجلماهري  حتض 

اتلظاهرات. 
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بتأكيده ىلع أن اإلصالحات يف الطريق، نىف ابلويط أي احتمايلة تلحقيق اإلصالح من خالل 
أيًّا ما اكن يطمح الفرد يف احلصول عليه من اتلظاهر، يمكن حدوثه من  اتلظاهر، معلاًل بأن 
خالل العملية اليت فصلها. ما اغب عن درس ابلويط، اكن أي إيماءة ملطالب املتظاهرين جبانب 
فكرته املتخيلة عن )اإلصالح(. فبينما سىع الرفايع يف خطبته تلخفيف القبضة األمنية اثلقيلة، 
ولسماع أصوات املتظاهرين، سىع ابلويط يف درسه تلقليل اتلظاهرات من خالل إقناعهم بوعود 

اإلصالح. كالهما بالرغم من ذلك، ألىق اللوم ىلع احلكومة الستخدامها العنف.

بالنسبة  اعئًقا  تكن  لم  للحكومة  املوجهة  )انلصيحة(  االختالفات،  هذه  من  الرغم  ىلع 
للبويط أو ألي شخصية اعمة تتخذ موقًفا منارًصا للحكومة. فنصيحة الرفايع أداها بشلك علين 
تماًما، من ىلع منرب جامع وأمام املئات من املصلني، وانترشت بني عدد مجاهريي أكرب عن طريق 
وسائل اإلعالم اإللكرتوين. وبالرغم من ذلك، فإن انلصيحة يمكن أن حتدث بشلك رسي، وهو 
الشلك املفضل ألنها بذلك حتيم اجلوانب األخرى للتعايلم األخالقية لإلسالم مثل محاية سمعة 
 األفراد، عدم تعرضهم للتشهري، القدح، الوشاية وما إىل ذلك)19(. يف حالة تقديم انلصيحة لدلولة، 
ادلولة.  لسلطات  العامة  واملساءلة  الشعــوب،  تهييج  دون  يـحـول  الســر  انلصيحة يف   تقديم 
أنه وظف انلصيحة وقدرته يف اتلأثري ىلع انلظام يف  – أظهر كيف  – يف هذا اجلانب  وابلويط 

املسريات السابقة، وكيفية استفادته من هذا االقرتاب.

Talal Asad, “The Limits of Religious Criticism in the Middle East”: 223-227.  )19(
         يف مناقشته للنصيحة عند علماء اململكة العربية السعودية.



25

اثلورة السورية: اخلطاب واأليديولوجيا واألهداف

اخلامس والعرشون من مارس: خطبة الشيخ يوسف القرضاوي  

ىلع  أيًضا  ركزت  واليت  قطر،  من  خطبته  القرضاوي  يوسف  الشيخ  ألىق  اجلمعة،  نفس  يف 
االنتفاضة السورية)20(. هذا العالم األزهري دليه تاريخ سيايس من اإلثارة منذ شبابه، فقد أليق 
القبض عليه من امللك فاروق والرئيس مجال عبد انلارص عدة مرات. اغدر مرص يف الستينيات 
غزير  كاكتب  احلني  ذلك  منذ  هناك  واعش  ادلينية،  لدلراسات  اثلانوي  القطري  املعهد  لرئاسة 
ِعيَد نرش العديد من كتبه اهلامة بواسطة دور نرش حملية يف العالم العريب، حمدثني 

ُ
اإلنتاج، وقد أ

واللغات اإلسالمية  للغات األوروبية  أوسع لشخصه. كما ترمجت هذه األعمال  انتشار وقيادية 
أصبح   ،1996 اجلزيرة يف اعم  قنوات  بث شبكة  بدء  مع  واملااليو.  أوردو،  الرتكية،  مثل  األخرى 
برناجمه األسبويع )الرشيعة واحلياة( منصة القرضاوي للوصول لعدد أعظم من املتابعني ونقل 
رسالة )احلداثة اإلسالمية( خاصته. بهذه األدوات، باإلضافة إىل عدد ال نهايئ من املحارضات 
العابر  العالم  موقع  حيتل  أن   - شك  بال   - القرضاوي  استطاع  العالم،  دول  لك  يف  ألقاها  اليت 
 للحدود. إىل جانب ذلك، فهو ربما املؤيد األبرز للربيع العريب ما بني العلماء. يف خضم اتلظاهرات 
األجيال  بني  شهرة  نالوا  اذلين  املرصيني  العلماء  دعم  للحصول ىلع  املتظاهرون  يف مرص، سىع 
الشيخ أمحد  الشيخ عيل مجعة، وشيخ األزهر  العقد األخري، خاصة مفيت اجلمهورية  اجلديدة يف 
الطيب، إال أن لكيهما حذر الشعب من الزنول إىل ميدان اتلحرير، بل طابلوا املتظاهرين بالعودة 
أقباط،  مسلمني،   – اجلميع  بل  الشباب،  القرضاوي  شجع  ذلك،  من  العكس  ىلع  بيوتهم.  إىل 
علمانيني، شباب، عجائز، لك الفئات – الزنول مليدان اتلحرير. وبذلك لم يكن من املفاجأة – 
بعد أيام من تنيح مبارك – أن يؤم القرضاوي املتظاهرين يف صالة اجلمعة باتلحرير، ُمتَوًَّجا بلقب 

شيخ اثلورة)21(.  

)20( للمزيد عن القرضاوي، انظر: 
 Bettina Graf and Jakob Skovgaard-Petersen, eds., Global Mufti: The Phenomenon of Yūsuf al-Qaradawi
(London: Hurst, 2009).
)21( قمت باستخدام هذه اجلملة ألنه أبرز اعلم دين قدم دعًما غري مرشوط للربيع العريب، وقام بإجراء حوارات وحمادثات مع النشطاء 
املرصيني، وهو ما جعلهم يعتربوه واحًدا منهم. لقب )شيخ اثلورة( بالرغم من ذلك منح سابًقا للشيخ عماد عفت، خريج جامعة 
األزهر، ومسئول رفيع يف دار اإلفتاء املرصية، حرض عماد عفت لك اتلظاهرات اليت حدثت يف ميدان اتلحرير منذ بداية اثلورة 

يف يناير 2011. قتل خالل تظاهرة يف 16 ديسمرب 2011 بطلق ناري يف الصدر. 
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عنرص هام يف أفاكر القرضاوي يتداخل مع كونه اعلـًما اعبًرا للحدود، وهو رؤيته )للوحدة 
اإلسالمية(. ذلا فإن األمة اإلسالمية مجيعها تقع داخل دائرة اهتمامه. وما يعكس ذلك، الفتوى 
أجراه  لقاء  خالل  من   – اتلحرير  ميدان  خطبة  من  أيام  ثالثة  بعد   – القرضاوي  أطلقها  اليت 
ووضعها  الشعب،  وجه  عن  أسلحته  بكف  اللييب  اجليش  خماطبًا  الفضائية،  اجلزيرة  قناة   يف 

بها  الكيفية اليت صور  انعكس ىلع  أيًضا  بالوحدة اإلسالمية  القذايف. هذا االهتمام  يف مواجهة 
القرضاوي الوضع السوري ضمن الربيع العريب. بالنسبة للقرضاوي، هناك رابط قوي بني سوريا 
ومرص، وهلذا السبب فقد رفض بقوة فكرة )االستثنائية السورية(. نادت بهذه الفكرة أصوات 
 عدة، مستخدمني سيناريوهات خمتلفة. )بما فيهم الرئيس األسد يف الواحد واثلالثني من يناير 
ىلع  أصــرَّ  اجلميع  أن  األمر  جوهر  ولكن  سرتيت)22((.  وول  جبريدة  حواره  خالل   2011 اعم 
اختالف سوريا عن جريانها، وبذلك فيه بمنأى عن الصحوات واالحتجاجات اليت جتتاح العالم 
العريب. يف حني قاومت سوريا بوضوح املوجة اثلورية األويلة يف يناير وفرباير 2011، ردود األفعال 
احلادثة بمختلف املناطق السورية بعد احلمالت األمنية الواقعة بدراع يف مارس أثبتت للقرضاوي 
حتمية كمون الروح اثلورية بالشعب السوري. فقد قال القرضاوي: »ايلوم وصل قطار اثلورة إىل 

حمطة اكن ال بُدَّ أن يصل إيلها، ويه حمطة سوريا«)23(. 

احلكومة  جمهودات  من  وقلل  دراع،  يف  األمنية  احلمالت  عن  مبارشة  القرضاوي   حتدث 
والسياسية  اإلعالمية  املستشارة   – شعبان  بثينة  السابق،  ايلوم  يف  القائمة.   املشلكة  معاجلة  يف 
للرئيس األسد – اكنت قد أعلنت أن اللجنة العليا القطرية حلزب ابلعث العريب االشرتايك تنوي 
رفع قانون الطوارئ وتطبيق قانون األحزاب السياسية)24(. القرضاوي لم يكن رافًضا هلذه احلزمة 

من اإلصالحات املعلنة وال للجنة العليا القطرية فقط، بل لطريقة اتلفكري بأكملها.

)22( نص احلوار موجود بالرابط اتلايل، انظر:
“Interview with Syrian President Bashar al-Assad”, The Wall Street Jorunal,

  https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703833204576114712441122894
)23( اخلطبة متاحـة ىلع الرابـط اتلايل، انظـر: »خطبـة اجلمعـة لفضيلة ادلكتور يوسـف القرضـاوي 25 مـارس«،

 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=jEv_g2CnJxE         
)24( »احلكومة السورية تعلن حزمة وعود بينها دراسة إنهاء قانون الطوارئ: حقوقيون: سقوط مائة قتيل يف دراع ىلع أيدي األمن«، 

https://www.alarabiya.net/articles/2011/03/24/142851.html ،العربية. نت
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»ما اذلي أبىق حزب ابلعث احلاكم واللجنة القطرية العليا تتحكم يف أهل سوريا؟ حزب 
ابلعث انتىه وجوده بكل العالم العريب. لك هذه األحزاب السياسية القديمة، باد عهدها ونهايتها 
أقبلت. احلزب ادلستوري يف تونس، احلزب الوطين يف مرص. لك هذه األحزاب انتهت. ماذا بيق؟ 
حزب ابلعث؟ من أنت، يا حزب ابلعث؟ هؤالء متخلفون، يعيشون يف عرص غري العرص اذلي حنن 
فيه. حنن يف عرص اثلورات العربية. هؤالء ال يفتحون أعينهم، وال يفتحون آذانهم. ال يفتحون 
أعينهم يلبرصوا، وال يفتحون آذانهم ليسمعوا. وال يفتحون رءوسهم وعقوهلم يلفكروا. يفكرون 

بعقول أخرى«)25(.

بعد رفضه ملجهودات نظام األسد تلهدئة االنتفاضة يف دراع، حول اهتمامه للبويط، وإن لم يذكر 
اسمه رصاحة، إال أنه قصده بوضوح. انتقد القرضاوي ابلويط ىلع حمملني: ما رآه القرضاوي من 
تنصيب ابلويط نفسه حماميًّا عن احلكومة. والصفات اتلحقريية اليت نعت بها املتظاهرين: راعع، 
الشباب  إجناز  القرضاوي  السجود، وغريها. وضع  تعرف  اخلارج، رءوسهم ال   من 

ً
أمواال يتلقون 

املرصي يف مزنلة اعيلة اتلبجيل، ورأى الشباب السوري ىلع نفس القدر. ورأى القرضاوي أن 
االنتقاص من سمعة املتظاهرين السوريني، يعد انتقاًصا من سمعة املتظاهرين املرصيني وثورتهم. 

وأشار إىل نقد ابلويط للمتظاهرين السوريني قائاًل:
ظلمك عن  للظالم كف  يقول  أن  بداًل  املستوى،  هذا  إىل  بقدرهم  العلماء  يزنل  أن  أسفاه،  »وا 
انلاس. أقم العدل بني انلاس. يمدحه ويذم هؤالء الشباب. الشباب اذلين أقاموا ثورة مرص، شباب 

ميدان اتلحرير«)26(.

احلقيقية  والقوة  األسد،  العلماين نلظام  االنتماء  للحديث عن  األكرب اكنت يف حتوهل  اجلرأة 
راوًيا  األكرب يف سوريا؛  الغضب  مركز  اكنت تلصبح   – قاهلا يف عجالة   – واحدة  للنظام. مجلة 
أحداث زيارة نادرة هل لسوريا خالل احلرب ىلع غزة اعم 2008. ومن هنا وصف القرضاوي عالقة 
يقصد   - يعامله  السوري  الشعب  أن  أرى  »أنا  ييل:  كما  األسد  الرئيس  بنظام  السوري  الشعب 
الرئيس األسد - ىلع أنه سين«. ثم استطرد يف مالحظاته حول األسد مفصاًل أنه متفتح، مثقف، 

)25( اخلطبة متاحة ىلع الرابط اتلايل، انظر: »خطبة اجلمعة لفضيلة ادلكتور يوسف القرضاوي 25 مارس«، 
                                                                        YouTube, https://www.youtube com/watch?v=jEv_g2CnJxE   

)26( املرجع السابق. 
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يتخلص  أن  يستطيع  ال  طائفته.  وأسري  حاشيته،  »أسري  أنه  إال  الكثري.  يعمل  أن  يمكن  شاب 
منهم«. وكنتيجة اكن يرى لك يشء من خالل منظارهم. وبال شك اكن ذلك إسقاًطا ىلع هيلك 
وابلنية  ابلعث،  اجليش، حزب  فيهم  بما  وادله كرئيس،  فرتة حكم  بشار من  ورثه  اذلي  القوة 
اتلحتية للبوليس الرسي. وبذلك فإن القرضاوي قد اصطدم بانتماء الرئيس األسد ألقلية دينية، 
إىل جانب الرتتيبات الرشطية للحكم ىلع رأس انلظام السيايس. وهلذه االسباب، فإن القرضاوي 
قد بلور مشكالت ال يمكن حلها من جذورها)27(. بالرغم من ذلك، فإن لك نداءاته للشعب 
فلك  سدى،  ذهبت  قد  األسد  نظام  وجه  يف  للوقوف  والعرقية  ادلينية  طوائفه  لك  من  السوري 

اتلحراكت وانلداءات الطائفية للتضامن فرست ىلع أنها نرٌش للفتنة.

مفيت اجلمهورية، الشيخ أمحد حسون ورسدية انلظام

يف ظل غياب ابلويط، مفيت اجلمهورية – الشيخ بدر ادلين أمحد حسون، املولود اعم 1949 – 
خطا حنو الظهور اإلعاليم يلصدر رواية انلظام حول األحداث. اكن حسون سابًقا مفيت حلب، ثم 
خلف الشيخ أمحد كفتارو اذلي تويف اعم 2005 يف منصب مفيت اجلمهورية. زمرة من علماء الصف 
األول ابلارزين )بما فيهم ابلويط، وهبة الزحييل، مصطىف اخلن، مصطىف ابلغا، وغريهم( أفسحوا 
تعيينه  حول  املنترشة  اتلفسريات  من  واحد  اثلاين.  الصف  علماء  من  واحٍد  تلنصيب   الطريق 
يف هذا املنصب، هو رفض علماء الصف األول العروض اليت تلقوها للحصول ىلع املنصب. فرتته 
القصرية كمفيت، لم تكن تلمر بدول إثارة للجدل كما سرنى الحًقا. ىلع عكس كفتارو اذلي 
لعب  باحلكومة.  عالقته  يف  واستيعابيًّا  هادئًا  واكن  السوريني،  آلالف  الرويح  القائد  دور  لعب 

حسون دوًرا أكرب كسيايس ومتحدث رسيم عن احلكومة بداًل من دور املفيت.

 حسون بدأ حواره ىلع قناة اجلزيرة يف السادس والعرشين من مارس قائاًل: »حنن يف سوريا 

إيله  وصل  ما  إىل  وقيادة  كشعب  وصلنا  ألننا  فرحة؛  بعدها  ما  فرحة  ايلوم  نعيش  األحبة  أيها 
دماء  وإراقة  صدامات  هنالك  يكون  أن  دون  العريب،  العالم  ويف  مرص  ويف  تونس  يف   إخوتنا 

 )27( اخلطبة متاحة ىلع الرابط اتلايل، انظر: »خطبة اجلمعة لفضيلة ادلكتور يوسف القرضاوي 25 مارس«.
 https://www.youtube.com/watch?v=jEv_g2CnJxE
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اجلمعة  خطب  يف  باألمس  العلماء  فضالء  بعض  إيلها  داع  وكما  اإلخوة،  من  الكثري  زعم   كما 
يف اعملنا العريب«)28(. 

»خطباء  بـ   – ذهنه  يف  اكن  القرضاوي  أن  الواضح  ومن   – انلاس  هؤالء  إىل  حسون  أشار 
الفتنة« اذلين يريدون للشعب السوري أن يتمزق طائفيًّا ومذهبيًّا)29(. عندما سئل عن العرشات 
 من القتىل من املتظاهرين، وعد حسون بتطبيق العدالة انلاجزة ىلع لك من جتاوز من احلكومة 
يف احلمالت األمنية ىلع دراع مع اتلأكيد ىلع نقطة أن مصدر اتلظاهرات خاريج. خالل اللقاء 
ظِهَرت صور تبث من اهلواتف انلقالة ملتظاهرين يتحدثون بصوت أىلع وأوضح من 

ُ
أ احلواري، 

صوت حسون.

يف ذلك األسبوع، سافر حسون إىل دراع وزار اجلامع العمري، واذلي أصبح مركز االحتجاجات، 
العني، حتركت  ي 

ْ
َرأ إيله األمور  آلت  ملا  بعد رؤيته  العنيفة.  للحمالت األمنية  وباتلايل مشهًدا 

عيان.  شهود  عن  روي  أيًضا  وكما  هناك،  ألقاها  اليت  حمارضته  تسجيل  يف  ظهر  كما  مشاعره 
يظهر  بات  اجلماهري،  الكواليس تلهدئة  يعمل خلف  األنظار، وصار  لفت  بعد، جتنب  فيما   ذلا 

يف اتلليفزيون السوري من آٍن آلخر متمساًك بموقفه يف دعم احلكومة)30(.

منذ ذلك الوقت والرواية الرسمية لألحداث تأرجحت بشلك يلك. استبدل اتلليفزيون السوري 
الرواية  لألنباء.  السورية  العربية  الواكلة  الساعة لألحداث من  بتغطية ىلع مدار  املعتاد  برناجمه 
الرسمية تبنت فكرة أن مصدر اتلظاهرات ليس سوريا ولكن املندسني األجانب – إرسائيل، 
الواليات املتحدة األمريكية، أو غريهم – متخذي املراهقني السذج كضحايا. استمر اجلدل بأن 
الوضع السوري نادر يف منطقة الرشق األوسط؛ نظًرا الستقرارها، أمنها، وغياب القتال الطائيف 
اإلجنازات  بهذه  للعبث  تسىع   – الرسمية  الرواية  منطق  ذهب  كما   – اخلارجية  ايلد  هذه  بها. 
السيايس ادلويل  املجتمع  املعارض يف  السوري  للموقف  الطائفية  والفتنة   من خالل اتلظاهرات 

)ىلع سبيل املثال معارضة إرسائيل، ومعارضة اتلوسعية األمريكية(. 

)28( اللقاء متاح ىلع الرابط اتلايل، انظر: »الضال املضل أمحد بدر ادلين حسون ىلع قناة اجلزيرة - 26 مارس 2011«،
 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=8vqcuIOXEks         

)29( املرجع السابق. 
 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=teQj_1aSRbg ،»30( »مفيت سوريا أمحد حسون ينضم إىل اثلوار(
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أشاكل أخرى للرواية الرسمية حتدثت عن حتريض أعداء نظام األسد هلؤالء املتظاهرين أمثال 
اإلخوان املسلمني، نشطاء السلفية اجلهادية أو األعداء اخلارجني مثل القاعدة. بغض انلظر عن 
حتديد املصدر الفعيل لالضطرابات يف سوريا. هذا اتلهديد املحاك استدىع تطبيق قانون الطوارئ، 

واكن ثمرته األمن واالستقرار الذليْن نعمت بهما سوريا.

ريِّم راجح
ُ
األول من إبريل: مظاهرات أكرث يف دمشق، وخطبة الشيخ ك

 يف األسبوع اذلي تاله، يف مجعة األول من إبريل، تكررت اتلظاهرات يف دمشق. هذه املرة 
يف منطقتني: مرة أخرى يف مسجد الرفايع يف كفر سوسة. وأيًضا يف جامع احلسن يف يح امليدان 
بعد خطبة الشيخ كريم راجح. راجح شيخ قراء الشام )املولود اعم 1926( ومن قراء القرآن املعرتف 
بهم دويلًّا، وهل قاعدة شعبية قوية يف يح امليدان. وهو أيًضا وريث جمهودات الشيخ حسن حبنكة 
)املتوىف اعم 1978(. وهو إىل جانب الشيخ عبد الكريم الرفايع اكن أداًة إلاعدة إحياء املمارسات 

اإلسالمية يف دمشق خالل منتصف القرن الفائت. 

الشيخ حبنكة باإلضافة إىل كونه معلم اجليل األكرث تبجياًل من علماء دمشق اكبلويط، أيًضا 
عرف عنه معارضته للتحراكت السياسية اليت اختذها حزب ابلعث يف الستينيات والسبعينيات 
حبنكة  قاد   ،1965 اعم  املثال،  سبيل  ىلع  ابلدل.  ىلع  سيطرته  إلحاكم  املنرصم  القرن   من 
يف  نرشها  تم  لدلين  معادية  مادة  ىلع  كردٍّ  املدينة  يف  شخص  ألف  عرشين  من  مكونة  مسرية 
مطابلني  احتجاًجا،  دمشق  أسواق  أغلقت  حبنكة،  ىلع  قبض  عندما  للجيش.  تابعة   جملة 

األحداث  هذه  يف  كمعلم  ورافقه  قرًبا،  حبنكة  تالميذ  أكرث  اكن  راجح  رساحه)31(.   بإطالق 
املتعددة. 

 خطبة راجح – كما فعل الرفايع – لم تدعم رصاحة اتلظاهر. بداًل من ذلك، وضع خطبته 
يف إطار انلداء املوجه للشعب بالعودة إىل اهلل، وإىل وضع املمارسات ادلينية يف ماكنة أفضل يف حياة 
األفراد. ثم حتدث مطواًل عن احلريات ومطالب الشعب مستهدفًا عنرصين يف رواية احلكومة 

 

يف مواجهة املتظاهرين. األول اكن اداعء احلكومة بأن قانون الطوارئ كفل األمن اذلي يتمتع به 

Patrick Seale, Asad: The Struggle for the Middle East (Berkeley: University of California Press, 1988): 115. )31(
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لك السوريني. فقال: »نريد أن حنيا، نريد احلرية، نريد الكرامة، نريد هلذا الشعب أن يشعر أن 
 بإماكنه انلوم يلاًل من دون خوف يف قلبهم، أنه من املمكن استداعؤهم الصباح اتلايل لذلهاب هنا 

األمر  فهو  اإلرهاب،  ضد  بقوانني  واستبداهلا  إزاتلها  تم  لو  مشلكة.  الطوارئ  قوانني  هناك.  أو 
األسوء«. )وهو ما اكنت تنوي فعله احلكومة، وأخرًيا طبقته(.

األهم من ذلك، أنه استهدف االداعء بأن هذه املطالب نتيجة تلحريض خاريج:
»أتمىن للخطبة اليت ألقيها بنية لكمة خمترصة من فم رجل يعطي نصيحة خملصة لفم رجل غيور 
وال  منصبًا،  أتقدل  ال  أنا  اآلن،  اإلساليم.  العالم  غيور ىلع  العريب،  العالم  غيور ىلع  سوريا،  ىلع 
أدير مركًزا تعليميًّا، وال أتطلع لراتب أكرب مما أحصل عليه. أنا يف نهاية عمري. ذلا تلفهموا أن 
نييت من هذه اللكمات انلصح. من املناسب لشخص قد تعدى اعمه التسعني أن خياطب حاكم 
الشعب، أن خياطب اجليش، وأن خياطب املخابرات. رجل وصل هلذا  األرض، أن خياطب قائد 
قول  أن حيدث. حيق هل  الزمان، حدث هل لك يشء يمكن  يقرب من قرن من  ما   العمر، اعش 
هذه اللكمات. حًقا، خذ لكمايت كتلك اآلتية من مستشار خملص. أنا رجل سوري، عشت بسوريا، 
ألن  أصبو  بسوريا.  اعئليت  بسوريا،  أبنايئ  بسوريا،  األكرب  جدي  بسوريا،  جدي  بسوريا،  وادلي 
تكون سوريا قائدة العالم. سوريا، سوريا، وأن يقود اإلسالم العالم، وأن تقود ال هلإ إال اهلل العالم. 

هذا ما أصبو إيله«.

اعلـًما  ولكونه  لكربه  املستمعني  احرتام  جتتذب  أن  لكماته  استطاعت  عمره،  ىلع  بالرتكزي 
مبجاًل. رابًطا ذلك برتكزيه ىلع نسبه السوري األصيل، واذلي سمح هل باختاذ موقف قويم مربًرا به 
املطالب اليت تديع احلكومة تهديدها لروابط الوحدة الوطنية. بقوة بالغته، استطاع أن يدحض 
اداعءات »املندسني األجانب« وجيذر مطالب املتظاهرين كقاعدة ملطالب الشعب السوري. بعد 
توجهه باحلديث للحكومة، حول حديثه جتاه احلارضين مطابًلا إياهم بعدم خلط األمور )مثل 
من  حذر  كما  تعبدية،  غري  ألغراض  املساجد  استخدام  حمذًرا  اتلظاهرات(  يف  املشاركة  عدم 
بالرغم من طلبه،   حتميل اخلطب أكرث مما تعين وجعلها ذريعة النطالق تظاهرات من مسجده. 
املحلية.  للرشطة  الرئييس  املقر  ناحية  املسجد  من  انطلقوا  فرد  مائيت  حوايل  ايلوم،  هذا   يف 

ويف انلهاية، فضت هذه اتلظاهرة.
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عودة ابلويط 

اعد ابلويط من رحلته اخلارجية يلليق درسه يف الرابع من إبريل يف جامع اإليمان، وخصص 
لألهايل  تعازيه  وقدم  حزينة  اكنت  نربته  دراع)32(.  يف  املتصاعدة  األحداث  عن  للحديث  درسه 
الوحيد  أثاره قبل سفره من الطريق  اذلين فقدوا ذويهم خالل احلمالت األمنية. ثم كرر ما قد 
 – اثلورة  املدين.  املجتمع  وممثيل  ادلولة  بني  باحلوار  ويتم   – اإلصالح  بذلك  ويعين   – الصحيح 
من  ستتطلب  واليت  لإلصالح،  واحد  طرف  من  حماولة  تعد  السابقة  واالحتجاجات   – مكرًرا 
األمة دفع ثمن يفوق بكثري املنفعة اليت يمكن إجنازها عن طريق اثلورة. اهلدف من حديثه 
هذا املساء اكن اإلصالح احلقييق احلاصل من خالل احلوار، وأراد بذلك توضيح هذه انلقطة من 
خالل مثال فعيل. فأخرب احلارضين أنه قبل اتلظاهرات، اكن قد جلس مع الرئيس األسد وأشار 
عليه باحلاجة إىل فتح ابلاب للحريات، وأن زمان حكم احلزب الواحد قد انتىه. وفًقا للبويط 
بأنه يف طريقه ألخذ خطوات ناحية حتقيق هذه  فقد وافق األسد ىلع هذه االقرتاحات، ورصح 
األهداف. ومن ثم بادر الرئيس بسلسلة من االجتمااعت مع شخصيات اعمة بارزة يف املجتمع 
املدين السوري، وبذلك فإن طريق اإلصالح اكن قد بدأ. وادليلل ىلع جناح هذه املحادثات، أعلن 

ابلويط اإلصالحات ادلينية اتلايلة، واليت وعد نظام األسد بتنفيذها:
أعماهلن  إىل  انلقاب  بسبب  اتلدريس  عن  بِعْدَن 

ُ
أ الاليت  املنقبات  لك  بإاعدة  قرار  َصَدَر   

ووظائفهن.

مرسوم َصَدَر عن السيد الرئيس، بإحداث معهد الشام العايل لدلراسات الرشعية واللغوية،   
ودراسات اللغة العربية والرشيعة اإلسالمية. هذا املعهد العايل تتفرع عنه معاهد كثرية لكها 
للماجستري، وتؤهلهم لدلكتوراه، وشهادته  للشهادة اجلامعية األوىل، وتؤهلهم  تؤهل دارسني 

مقبولة.

تعليمات َصَدرَت من السيد الرئيس بإحداِث قناٍة فضائيٍة دينيٍة يف سوريا. قناة فضائية دينية   
ترىع اإلسالم احلق.

)32( لقراءة نص ادلرس متاح كتابة، انظر: »يغالطونك إذ يقولون/ مريئ«، نسيم الشام،
 http://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=Lessondetails&pg_id=9716&bk_id=9332



33

اثلورة السورية: اخلطاب واأليديولوجيا واألهداف

بالنسبة لإلصالحات السياسية – خاصة رفع قانون الطوارئ، وقف حكم احلزب الواحد، 
ِـّد احلريات – ذكر ابلويط أن الرئيس بالفعل قام بتغيريات وما تبىق فقط  وتغيري القوانني اليت تُقي
هو اإلعالن عنهم. وهو ما سيحدث يف املستقبل القريب. اختتم ابلويط انلصف األول من حديثه 

متسائاًل بنربة خطابية: » إذن أنا أعود فأسألكم: احِلوار أفاَد أم لم يُِفْد؟«)33(. 

ابلويط  فائتة.  أيام  عرشة  من  امللقاة  القرضاوي  خطبة  ىلع  ركز  حديثه  من  اثلاين  اجلزء 
منهما  لك  عالقة  هلذا  اهلامة  اجلوانب  أحد  اخلالفات.  من  طويل  تاريخ  دليهما  والقرضاوي 
حبكومته. ذلا لم تكن من املفاجئة أن يشري القرضاوي يف حديثه إىل ابلويط، ولم يفائج أيًضا 
ابلويط أحًدا برده عليه. وبذلك فقد عرب ابلويط عن دهشته ىلع تشجيع القرضاوي للتظاهرات، 
علم  رجل  لكون  الشديد  تعجبه  أبدى  وقد  لإلصالح.  غواغئية«  »طريقة  عليها  أطلق  واليت 
املتمثل يف احلوار. واألكرث  اكلقرضاوي يمكنه أن يدعو لطريق خترييب بداًل من طريق اتلعمري 
 من ذلك، فقد أبدى تعجبه عن امتناع القرضاوي عن توجيه )انلصيحة( خالل زيارته لسوريا 
اعم 2008 عندما أتيحت هل فرصة جمالسة الرئيس األسد. بداًل من ذلك، فقد اكل املديح واثلناء 
الرئيس  الرصيح يف وجود  يتوجب عليه احلديث  لسوريا ومعارضتها إلرسائيل وأمريكا، واكن 
الطائفية  يدع  أال  القرضاوي  من  ابلويط  ثم طلب  قطر.  منرب يف  اتلحدث ىلع  من  بداًل  األسد 

تشوش عليه عقله، وأن يرتك احلكم هلل.

يف انلهاية، قام ابلويط بأداء صالة الغائب ىلع أرواح الشهداء، وهو ما بعث برسالة حمرية. من 
جانب، أداء صالة الغائب ىلع قتىل دراع ودوما هو اعرتاف منه بشلك أو بآخر بشهادتهم. واألكرث 
من ذلك أن معاملتهم كشهداء يستتبع فكرة أن قتلهم هو عمل غري منصف، وباتلايل يليق إىل 
حد ما باللوم ىلع احلكومة. ذلا بداًل من االحنراف بعيًدا عن جتاوزات احلكومة وقبضتها املتينة، 
املقدمة،  واملتظاهرين يف  للحكومة  األخاليق  املوقف  التساؤل عن  الغائب وضع  وبصالته ىلع 

مقللة من ذنب األخري، وملقية باللوم ىلع األول.

الرتاشق بني القرضاوي وابلويط هل أهمية خاصة من حيث كونه حيدد بشلك بارز، ويرضب 
مثاًل ىلع احلرب الكالمية املحيطة باتلظاهرات السورية. كما ذكرنا سابًقا، أشار القرضاوي بشلك 

)33(  لقراءة نص ادلرس متاح كتابة، انظر: »يغالطونك إذ يقولون/ مريئ«، نسيم الشام،
 http://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=Lessondetails&pg_id=9716&bk_id=9332
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الواقفني جبانب انلظام. ورد ىلع لكٍّ من ابلويط وحسون  غري مبارش إىل ابلويط وعلماء سوريا 
املشكالت،  يف  بالتسبب  األجانب  العمالء  اتهام  انلظام  واصل  مبارش.  غري  أو  مبارش  بشلك 
واستطاعوا أن يوجهوا يد االتهام إىل شخصيات اعمة مثل القرضاوي كمثال ىلع اخلطباء األجانب 
الزناع بني ابلويط والقرضاوي ىلع  غري املسئولني اذلين يؤججوا اخلالف والطائفية يف سوريا. 
الرغم من ذلك خمتلف يف طبيعته عما بني القرضاوي وانلظام. القرضاوي – كما ذكرنا سابًقا – 
اعلم إساليم غري حدودي، وبذلك فهو غري مرتبط بشعب حمدد؛ ذلا فهو قادر ىلع وضع أشاكل 
ـًا يف منىف)34(. ابلويط ىلع  مثايلة للحكومة اإلسالمية. ويمكنه تبين مواقف صدامية لكونه اعمل
العكس من ذلك، اعلم مرتبط بوطنه. عندما نزح اغبلية العلماء ابلارزين يف سوريا يف أواخر 
بابلقاء وحاربوا من حضور اإلسالم يف  السبعينيات واثلمانينيات، تمسك ابلويط وقلة آخرين 
املجال العام. بغض انلظر عن ما هل من نفوذ خاريج )فعليًّا أقل مما يمتلك القرضاوي من نفوذ(، 
فإن اهتمام ابلويط اخلاص اكن مرتبًطا بمصالح الشعب السوري وليس بالرضورة ادلولة السورية. 
بطريقته اخلاصة، أبعد نفسه عن انلظام واستخدم نفوذه للتأكيد ىلع أن يرى اجلميع منافع ادلين، 
ولكنه فعل ذلك واضًعا يف ذهنه صالح املجتمع السوري. ذلا، فقد تطلب اقرتابه الربمجايت للتواصل 
مع نظام األسد منهًجا دبلوماسيًّا أكرث مما يتخذه القرضاوي. ذلا، فإن اهتمامه بالشعب فرض ىلع 

خطاب ابلويط قيوًدا لم تفرض ىلع القرضاوي.

اثلامن من إبريل: خطبة الشيخ حممد ايلعقويب

واحلرس  الرابعة  الفرقة  وقائد  للرئيس  األصغر  األخ   – األسد  ماهر  أرسل  إبريل،  أول  يف 
اجلمهوري باجليش السوري – إىل دراع للتعامل مع اتلظاهرات. قادت قواته محالت أمنية نظامية 
وعنيفة. انترشت صور وتقارير العنف رسيًعا يف لك ادلولة مما أثار ذكريات جمزرة محاة اعم 1982. 
لم ينَس أحد نظريه رفعت األسد واحلملة األمنية املمتدة لشهر اعم 1982، واكن أيًضا األخ األصغر 

للرئيس السابق حافظ األسد. وقد انترش الغضب من العنف املتصاعد لكيًّا.

)34( جيب ذكر أن لك أحاديث القرضاوي عن الربيع العريب، استخدم نربة أهدأ واهتماًما أقل عند تناوهل تظاهرات ابلحرين، مما يوضح 
اهتمامه بالعالقات اجليوسياسية القطرية. 
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أبو اهلدى ايلعقويب )املولود اعم 1963(، واذلي اعتاد أن يليق خطبه يف جامع  الشيخ حممد 
القالئل اذلين عربوا عن غضبهم وطابلوا  العلماء ادلمشقيني  احلسن يف قلب دمشق. اكن من 
بوقف العنف. الشيخ ايلعقويب ينحدر من نسل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  وينتيم لعائلة من العلماء. درس حىت 
املرحلة اجلامعية يف السويد، وهل عدد ضخم من اتلابعني اعمليًّا؛ نظًرا تلدريسه لسنوات يف شمال 
فيهم  بما  متعددة  ايلعقويب يف مساجد  2006، درس  وأوروبا. عقب عودته دلمشق اعم  أمريكا 
اجلامع األموي، وجامع – رضيح الصويف الشيخ حميي ادلين بن عريب، وحديثًا يف جامع احلسن يف 

يح الرمانة يف قلب دمشق.

وجه ايلعقويب خطبته يف جامع احلسن يف اثلامن من إبريل إىل لك من يدير ادلولة، قائاًل:
»أيها اإلخوة املؤمنون. تمر بالدنا بما تمر به من فنت، وأصبح القايص وادلاين يتحدث بما يرى 
ويسمع من فنت واضطرابات وقتل وإيذاء. وال بد من اجلواب و)انلصح( للكبري والصغري. للرئيس 
واملرءوس. للرايع والرعية. وخري انلصح ما خرج من قلب حمب. غيور ىلع دين اهلل عز وجل. 

حمب للبدل. غيور عليه أن يتمزق. غيور ىلع دماء املسلمني أن تراق بغري حق«)35(. 

ثم أردف ايلعقويب موضًحا أن مصدر اتلظاهرات كما ييل:
»كنا حنب أن تتسارع خطوات اإلصالح. فالشعب تقوده الطموحات وانلاس حتركها يف الشوارع 
سنون من الكبت الطويل. ويه ال تريد إال لقمة العيش وحرية اللكمة. ولكن بني هذا وذاك 
خرج انلاس إىل الشوارع. وإذا بنا نرى أبناء الشعب يسقطون واحًدا تلو اآلخر يف دراع ويف دوما، 

وكأنه ال كرامة للحياة اإلنسانية«)36(.

أكمل ايلعقويب مستشهًدا بآيات من القرآن الكريم وأحاديث حول نبل خلق اهلل لإلنسان، 
اآليات  ىلع  علق  ثم  للبرشية.  خالصة  اهلل  جعلها  اليت  واحلريات  األبرياء  وقتل  الظلم  حرمة 
املستشهد بها فيما خيص ادلولة السورية من تقييد حرية اتلعبري، ثورة املعلومات اليت ناقضت 
اإلسالم  تعايلم  يف  املسلمني  وغري  املسلمني  بني  العالقة  ىلع  وأيًضا  لدلولة،  الرسمية   الرواية 

)35( اخلطبة متاحة لالستماع ىلع الرابط اتلايل، انظر: »أحداث سورية خطبة اجلمعة للشيخ حممد ايلعقويب من دمشق«،
  YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=RTQHumyN5kM

)36( اخلطبة متاحة لالستماع ىلع الرابط اتلايل، انظر: »أحداث سورية خطبة اجلمعة للشيخ حممد ايلعقويب من دمشق«،
 YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=RTQHumyN5kM
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بما  اإلسالم،  بتعايلم  باالستمساك  يشاهدهم  ومن  املتظاهرين  نصح  ثم  العدالة.  موضواعت  يف 
انلصية  املصادر  من  العديد  ألن  باجلرأة؛  خطبته  تمزيت  اتلظاهرات.  سلمية  ىلع  احلفاظ  يعين 
اليت استشهد بها تضع استخدام العنف، الظلم، قتل األبرياء، االستبداد يف موضع معادل لعدم 
اإليمان. ورغم أن ايلعقويب لم يرصح بهذا األمر رصاحة، فإن خطبته اكنت بمثابة حتذير لدلولة 

وملاكنتها األخالقية.

تم رفع هذه اخلطبة ىلع موقع ايلوتيوب وأحدثت ضجة بني ادلمشقيني واملشاهدين خارج 
اتلايل.  األسبوع  هائلة يف  ايلعقويب حشوًدا  إبريل شهد جامع  اثلامن من  وبسبب خطبة  سوريا. 
يف  اتلظاهرات  مركز  يكون  أن  متوقعني  اخلطبة،  حلضور  رمانة  أبو  يح  خارج  من  أفراد  جاء 
دمشق. توقعت املخابرات نفس اليشء وانترش بأعداد كبرية خارج املسجد. وىلع العكس، أفسد 

ايلعقويب املوقف، وأعطى خطبة امتدت خلمس دقائق فقط، قائاًل:
تنطلق  أن  توقع  ابلعض  املدينة.  يف  خمتلفة  مناطق  من  اجلامع  هلذا  أتت  جديدة  كرثة  »وجود 
تظاهرات من هنا، وابلعض أىت يلضع نهاية هلذه اتلظاهرات. دعوين أحتدث بوضوح، إنين تسلمت 
رسالة األسبوع املايض من واجيب كإمام تسليمكم إياها. أناس هذا اليح مرسورون من قيادة 
بشار األسد وال يرغبون يف إحداث تـحريض أو مشكـالت. حنن نرحب بمجهوداته اإلصالحية 
وندعمه يف ذلك. لو أتيتم هنا ألغراض أخرى، ارجعوا ألحيائكم وافعلوا ما تريدون هناك. نشكر 

الرئيس ىلع استماعه للشعب، ونأمل أن حتقق وعوده اإلصالحات«)37(.

هذه اخلطوة من ايلعقويب جيب أال ترى كرتاجع عن موقفه السابق، بداًل من ذلك، فيه خطوة 
متسقة مع انلهج السين اذلي يتبعه ايلعقويب، الرافيع، وراجح، واذلي يرى أن إثارة عنف ادلولة 

جيلب أذى أعظم من الفشل يف دفع ادلولة تلحمل مسئويلتها األخالقية. 

مسألة الطائفية: اللكمات اتلأبينية للشيخ معاذ اخلطيب

جتنب العلماء اذلين أتينا ىلع ذكرهم مسبًقا – ابلويط، حسون، الرفايع، راجح، وايلعقويب – 
مسألة الطائفية إىل حد يقرتب من اللكية. تناولوه كخطر جيب احليطة منه. هذا اخلوف أنتج ثقافة؛ 

)37( سجل الاكتب شخصيًّا هذه اخلطبة.
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تتصور أن سقوط نظام األسد، سيضع الكتلة الساكنية السورية غري املتجانسة – سنة، علويني، 
دروز، مسيحيني، أكراد – يف مواجهة بعضهم ابلعض. ووفًقا هلذا املنطق، فإن نظام األسد حيجم 
الشعب قدًرا معينًا من األمن  املتبادل مقابل فقدانهم حلريات معينة؛ مما يوفر جلموع  عداءهم 
واألمان. بالنسبة لألجيال األكرب، احلرب األهلية اللبنانية يف السبعينيات واثلمانينيات أعطت 
العقد  العراقية  ادلولة  أوارص  مزق  اذلي  الطائيف  االقتتال  بينما  حيًّا،  مثااًل  السابق  األسد  نظام 
الفائت ال يزال طيفه يراود خيال العديد من السوريني ايلوم. يف مثل هذه ابليئة، عبارة القرضاوي 

العابرة اليت ذكر فيها االنتماء العلوي للرئيس األسد تعترب حتريًضا ىلع حرب أهلية.

الشيخ معاذ اخلطيب )املولود اعم 1960( واحد من العلماء القالئل اذلين استعرضوا املسألة 
الطائفية بشلك رئييس. خالل احلمالت األمنية اليت شنتها قوات ماهر األسد ىلع دوما ودراع، 
حارضة أخرى يف الضوايح الشمايلة دلمشق اشتعلت كمركز آخر للتظاهرات املناهضة للحكومة 
وأيًضا تم دكها بعنف. اخلطيب جنل اعئلة من العلماء. َدرَس اجليوفزيياء اتلطبيقية وعمل برشكة 
برتوكيماويات ملدة ست سنوات. حايلًّا هو رئيس مجعية اتلمدن اإلساليم، ويه مجعية إصالحية 
تكونت يف اثلالثينيات وتصدر عنها جملة علمية ذات شأن هام)38(. أعطى الشيخ معاذ سلسلة 
من املحارضات املؤثرة يف جتمعات العزاء يف دوما، المًسا العديد من املوضواعت. يف إحدى لكماته 

اتلأبينية يف السادس من إبريل، تناول مسألة اخلوف الطائيف بالطريقة اتلايلة:
»حنن يف سوريا أيها اإلخوة – وهذه ليست من نعم ادلولة بل من نعم اهلل تعاىل – عشنا طوال 
–  قلبًا واحًدا. واعش معنا إخوة  – سنة، شيعة، علويني، ودروز  أيها اإلخوة كمسلمني  حياتنا 
أكارم يهتدون بهدي عيىس - عليه السالم - حمبة وإخاء ومودة. وال يضيق صدر واحد منا عن 
أخيه. يفتح هل قلبه وداره وبيته. وهذا األمر هو األمر اذلي جيب أن نرص عليه يف لك وقت. وأال 

تنطلق مشاعرنا خارج هذا اإلطار انلظيف اذلي حيينا عليه ونموت عليه إن شاء اهلل«)39(.

 Ahmad Mouaz Al-Khatib. “Al-Tamaddun al-Islami : Passé et présent d’une association  )38(
réformiste damascène”, Maghreb-Machrek 198, no. 4 (2009): 79-92.

)39( خطبة الشيخ معاذ اخلطيب يف عزاء معضمية الشام، انظر: »د. معاذ اخلطيب يف عزاء معضمية الشام 6 إبريل 2011«،
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=nQJfz1DtSpk
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املتظاهرين يف مواجهة مشاعر اخلوف  العزاء، عرب اخلطيب بكفاءة عن مشاعر  يف نفس 
الكره  من  بنوع  ابلدل  هذا  إنسان يف  أيِّ  إىل  قلوبنا  ننظر ال يف مشاعرنا وال يف  »حنن ال  قائاًل: 

 

أو ابلغضاء وحاشاه هلل. ليس خوفًا من ادلولة وال املخابرات، فقد انتىه عهد اخلوف أيها انلاس. 
هذه بدلكم وعليكم أن حتافظوا عليها«)40(. 

يف ايلوم السابق، ألىق الشيخ معاذ اخلطيب لكمة تأبينية أخرى سىع من خالهلا إىل دحض 
ه صفعته لدلولة بتسليط الضوء ىلع املمزيات  املخاوف الطائفية بشلك أكرب. يف هذه اللكمة، وجَّ

اليت حتصل عليها الطائفة العلوية ىلع حساب اآلخرين.

»ليست خطيئة أيها اإلخوة األعزاء أن يكون أحدنا سنيًّا، شيعيًّا، علويًّا، إسماعيليًّا. أو أن 
ا. قيمة الفرد عند اهلل بتقواه. حنن جسد واحد. أقول لكم أن العلويني  ًـّ ا أو كردي ًـّ يكون عربي
أقرب يل من الكثريين. أعرف قراهم وابلؤس وعدم العدالة اليت اعشوا فيها. حنن نتحدث حبرية 
العريب،  الشعب  إسماعييل، مسييح.  أجل لك سين، علوي،  من  ابلدل.  هذه  فرد يف  أجل لك   من 

أو الشعب الكردي العظيم«.

نتج عن هذه املحارضات، استداعء اخلطيب لالستجواب يف اخلامس من مايو، ولم يعرف أحد 
سكت تماًما بعد إطالق رساحه.

ُ
عنه شيئًا ملدة شهر، ثم أ

انتشار اتلظاهرات يف ضوايح/ ريف دمشق

العديد من العائالت الكبرية بدوما دليها أقرباء يعيشون يف القرى واحلوارض املحيطة بدمشق، 
مثل سقبا وكفر بطنا، مما أدى النتشار اتلظاهرات يف هذه القرى أيًضا. مع اقرتاب األمر بطيئًا 
حنو املدينة، تداول ادلمشقيون قصص إلقاء املسئويلة األويلة مرة ىلع املتظاهرين ومرة ىلع عنف 
ادلولة. واحدة من القصص اليت انترشت بقوة يف حميط العلماء ادلمشقيني اكنت لـ )معزت باهلل 
الشعار(؛ وهو شاب يف اثلاين والعرشين من عمره، يدرس يف لكية احلقوق جامعة دمشق. واعئلته 

ىلع صلة ببعض العلماء. قتل يف اثلاين والعرشين من إبريل أثناء تظاهره ببدلته داريا. 

)40( املرجع السابق.
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الشعار من روابط مع  لعائلة  ملا  العديد من علماء دمشق  القصة رسيًعا بني  انترشت هذه 
القصص  مواجهة  للقصة يف  أكرب  الواقعة مصداقية  األفراد أصحاب  أعطت شهرة  علماء كرث. 
الشعار يف خطبة  قصة  إىل  ايلعقويب  أشار  ادلولة.  فظااعت  من  منقاة  تأيت دلمشق  اليت  األخرى 
العرشات. ومن  فرد، ولكنها يف احلقيقة قصة  قائاًل: »قصة  مايو،  السادس من  ألقاها يف  أخرى 
يعلم، ربما تكون قصة املئات«)41(. أطلق ىلع خطبة هذه اجلمعة )ادلاء وادلواء(. وقد اكن حمجًما 
عن انتقاد أخطاء ادلولة، ليس فقط منذ بداية األزمة ولكن منذ تويل انلظام احلايل احلكم. 
لعرش  تعود  الشارع  إىل  للزنول  املتظاهرين  قادت  اليت  املشكالت  أن جذور  ايلعقويب ىلع  ركز 
الطموحات  الربيع ادلمشيق عندما حطمت حكومة بشار األسد  سنوات مضت، ملمًحا لفشل 
ادليمقراطية للشعب. بالنسبة لليعقويب، فإن األمور قد وصلت ملرحلة الالعودة نظًرا لإلرساف 

يف استخدام العنف.

»أيها اإلخوة، اكنت املشكالت فيما مىض يف العرش سنوات السابقة يمكن أن حتل فيما بني 
الشعب واحلكومة. فمشلكة الفقر حتل بزيادة الرواتب. وقد بدأ احلل. ومشلكة ابلطالة حتل بتوفري 
ولكن  الصحف.  يف  الكتاب  وأقالم  اخلطباء  ألسنة  بإطالق  احلرية حتل  للعمل. مشلكة  فرص 
األزمة ايلوم وصلت فيما بني احلكومة والشعب إىل حد ال يمكن معه ربما احلل. فقد وصلت 
إىل إراقة ادلماء. من أين يؤىت بهذه األرواح الربيئة تلحيا من جديد؟ الفقري ترضيه بزيادة املعاش. 
واملضطهد ترضيه بإطالق رساحه من السجن أو بإطـالق قريبـه. ولكـن كيف يتم إرضاء ذلك 
اذلي مات ودله؟ أو قتل بقناص؟ وكيف يتم إرضاء ذلك اجلندي اذلي قتل ىلع يد قناص؟ وكيف 
يتم إرضاء ذلك املتظاهر اذلي خرج اعري الصدر ال حيمل أيَّ سالح، فإذا برصاصة تصيبه تُرِْديه 
قتياًل؟ أو بذلك اذلي محل إىل املستشىف جرحيًا وإذا به يقتل داخل املستشىف ىلع رسير املداواة؟ 

كيف يمكن أن تداوى هذه اجلروح؟«)42(. 

تماًما مثل الرفايع وراجح، دافع ايلعقويب عن حق الشعب يف اتلظاهر، مؤكًدا ىلع رضورة أال 
تقود اتلظاهرات إىل )الفتنة(. وأنىه خطبته مؤكًدا ىلع:

)41( اخلطبة بالاكمل متاحة ىلع الرابط اتلايل، انظر: »أحداث سورية: ادلاء وادلواء الشيخ حممد ايلعقويب«،
 https://www.youtube.com/watch?v=o7Ozu1xDlgM

)42( املصدر السابق.
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1-  سحب ادلبابات والقوات املسلحة من األحياء السكنية ومن حول املدن.
2-  إطالق رساح املسجونني السياسيني ومسجوين الرأي منذ اثلمانينيات وحىت اآلن.
3-  السماح جلميع املبعدين خارج ابلالد بالعودة، ذاكًرا )اإلخوان املسلمني( رصاحة.

األسبوع.  هذا  شهداء  أرواح  ىلع  الغائب  صالة  بأداء  ايلعقويب  قام  اجلمعة،  صالة  نهاية  يف 
ىلع عكس أداء ابلويط األسبوع اذلي سبقه، صالة ايلعقويب لم تبعث برسالة خمتلطة. فبالنسبة 
لليعقويب، انلظام اكن السبب املبارش يف مظلمة الشعب، ومسئواًل عن العنف. قتل مواطنيه بغري 

حق، وبذلك فقد استحقوا أن يكونوا شهداء.

اثلاين عرش من مايو ومنع من اخلطابة  ايلعقويب من منصبه يف  كنتيجة هلذه اخلطبة، عزل 
واحلديث العام. وهذا األمر لم يكن باجلديد ىلع ايلعقويب. فيف العام اذلي سبقه، اكن قد حدث 
بينه وبني حسون خالٌف اعم حول تعليقات حسون اليت اعتربها العديدون خمالفة تلعايلم ادلين 
الزنااعت  وحل  وادلبلوماسية  لدليانات  العاليم  املركز  من  وفد  إىل   - حسون  حتدث  اإلساليم. 
بايلهودية  اإليمان  عدم  مين  طلب  حممد  انليب  أن  »لو  قائاًل:   – ميسن  جورج  جلامعة   اتلابع 
أو املسيحية، لكنت لم أؤمن بمحمد«. وقال أيًضا: »لو أمرين حممد بقتل أحد، لكنت قلت هل أنت 
َي بكثافة يف اإلعالم  لست بنيب«. نزل تقرير عن هذا االجتماع يف جملة القدس العريب، وُغطِّ
العريب وحىت اإلرسائييل)43(. قوبلت هذه اتلرصحيات باستهجان قوي من علماء الرشق األوسط 
بما فيهم القرضاوي وابلويط. أقوى نقد وجهه حلسون يف هذا اإلطار اكن من ايلعقويب اذلي ألىق 
خطبة طابله فيها باالستقالة من منصبه. كنتيجة ذللك، أوقف ايلعقويب من إلقاء اخلطب ثم أعيد 
ايلعقويب شهرة  اكتسب  فقد  وبهذا  اتلدريس.  من  ولكنه حرم  قصرية  بفرتة  بعدها  أخرى  مرة 

واسعة، بعد منعه من إلقاء خطبة اجلمعة.

واضح  نشاط  هل  واكن  املتحدة.  اململكة  إىل  ومنها  مرص،  إىل  متجًها  دمشق  ايلعقويب   اغدر 

يف اجتمااعت املعارضة بمؤتمر اإلنقاذ الوطين السوري يف استانبول. ثم استقر يف املغرب. يف سبتمرب 
2011، بثت قناة اجلزيرة حلقة من برنامج )الرشيعة واحلياة( حول اثلورات العربية؛ عنوانها: اثلورة: 

Haaretz Service, “Syria’s Mufti: Islam Commands Us to Protect Judaism”, Haaretz, https://www.haaretz.com/ )43( 
 news/syria-s-mufti-islam-commands-us-to-protect-judaism-1.265712.
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فتنة أم رمحة؟ قدم القرضاوي احللقة من االستوديو يف حني قام ايلعقويب بمداخلة خمترصة عن 
طريق اهلاتف، واليت أفىت فيها بوجوبية وإلزامية اخلروج ىلع اإلمام اجلائر)44(. وفوق ذلك، أوضح 
ايلعقويب أن علماء سوريا الصامتني يف مواجهة نظام األسد قد يكونوا معذورين بسبب الضغط 
ادلولة ومفضني  دفااًع عن  اذلين حتدثوا  العلماء  العكس، خبصوص  الواقع عليهم. وىلع  اهلائل 
الرشعية ىلع أفعاهلا، وضعهم ايلعقويب يف نفس مزنلة اذلنب اليت تلحق بادلولة ملا اقرتفته من قتل 
وجور. إيماءته ىلع حسون لم تكن باخلفية ىلع أحد. ثم اختتم مداخلته بتناول إشاكيلة مفهوم 
الفتنة. فالسنة دائًما ما اعتقدوا أن احلرب األهلية تمثل لعنة، ولكن حبسب ايلعقويب، فإن هذه 

احلالة ال تنطبق ىلع املوقف السوري، قائاًل:
»أحاديث الفنت وما جاء يف كالم انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف الفتنة العمومية يه اليت ال يعرف فيها احلق من 
ابلاطل. أما هذا احلق وابلاطل ظاهر اآلن. احلق وابلاطل ظاهر. والعدل من الظلم، والربيء من 

الظالم هذا معروف مشهور. وإاعنة الظالم حرام ونرصة املظلوم واجب رشاًع«)45(. 

املجال  فسح  ما  رساعن  أخاليق  كشاهد  ايلعقويب  موقف  االنتفاضة،  أحداث  تطور  مع 
ا خارج سوريا، معارضة  لالستهجان األخاليق ىلع العنف املتصاعد واملستمر. من ماكنه مستقرًّ
ترشعن  اليت  اخلطابات  شلك  اختذت   - رشعيتها  بعدم  بوضوح  أقر  واذلي   - لدلولة  ايلعقويب 
لدلولة.  املعارض  املوقف  نفس  اختذوا  دمشق  علماء  من  القليل  انلظام.  ضد  اتلظاهر  وتوجب 
جناحات الربيع العريب يف ذلك احلني شجعت ابلعض ىلع تبين مثل تلك االسرتاتيجيات. ولكن 

بالنسبة لليعقويب، فإن انلظام لم يرتك هل خياًرا آخر.

)44( املداخلة متاحة ىلع الرابط اتلايل، انظر: »مداخلة الشيخ حممد ايلعقويب - الرشيعة واحلياة 12 سبتمرب 2011«،
YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=bxwASCphFUk

)45( املصدر السابق.
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تطـورات عـام 2011

َول من بدء 
ُ
الصفحات الفائتة وثقت للتطورات احلادثة بني علماء دمشق خالل األسابيع األ

وخارجها  سوريا  داخل  العلماء  من  العديد  أدىل  اثلورة،  من  األوىل  السنة  عرب  السورية.  اثلورة 
بدلوهم حول اثلورة، وفعليًّا مجيعهم أدانوا استخدام العنف)46(. خالل هذه الفرتة، املواقف اليت 
اختذها العلماء - كما وضحنا سابًقا - اختلفت إىل حد كبري. أسهم استخدام العنف اجلامح ضد 
انلظام  الضغط ىلع  وراجح. فخطابهم حتول من  تغليظ مواقف علماء اكلرفايع  املتظاهرين يف 
لوقف العنف وإجراء إصالحات إىل استهجاٍن يلّك ومطابلة بتغيري انلظام. هذا اتلحول، حدث 

مبكًرا إىل حد كبري مع ايلعقويب.

املرات  العديد من  – من اخلطابة  الرفايع وراجح  – مثل  بقوا يف سوريا  العلماء اذلين  منع 
خالل العام. بينما أسكت تماًما اخلطيب بعد إطالق رساحه من شهر االحتجاز اذلي قضاه يف 
يونية. ربما أكرث العالمات ادلالة ىلع إحباط انلظام من الرفايع وراجح ظهرت يف رمضان 2011. 
استمر العنف خالل الشهر املبارك، ويف يللة السابع والعرشين من رمضان املباركة هاجم شبيحة 
انلظام مسجد الرفايع. أطلق الرصاص املطايط ىلع املتظاهرين واعث الشبيحة باملسجد وجرح 

الرفايع.

ومن  سوريا  داخل  العديدين  من  العنيف  للنقد  هدفًا  وأصبحا  بشدة  وحسون  ابلويط  نبذ 
االثنني  ذي  ابنه  مقتل  بعد  لدلولة  أقرب  حسون  أصبح  خارجها.  املتظاهرين  مع  املتعاطفني 
والعرشين اعًما يف حمافظة إدلب يف اثلاين من أكتوبر. مقتل ابنه استخدم من قبل انلظام الداعء 
ترصحيات  بعض  ذلك،  وفوق  انلفس.  عن  ادلفاع  أنواع  من  كنوع  العنف  وتربير  اتلضحية 
القوى األجنبية )مثل دور انلاتو يف يلبيا يف بداية اعم 2011( اليت تساند املتظاهرين يف اإلطاحة 
بانلظام استفزت املفيت للترصيح بأن سوريا وبلنان سوف ترسل أبناءها وبناتها للقيام بعمليات 
استشهادية يف أوروبا وإرسائيل)47(. واجه ابلويط انتقاًدا قاسيًا من اعمة السوريني ومن العلماء 

)46(  من اهلام ذكر أن الشيخ السليف عدنان العرعور - املقيم بالرياض، اململكة العربية السعودية - نادى عرب برناجمه اتلليفزيوين 
باثلورة املسلحة ضد نظام األسد العلوي. اعلم سوري آخر مقيم بالسعودية، الشيخ حممد عيل الصابوين - إىل حد قريب من نهج 
الرفايع وراجح - حتدث عرب ايلوتيوب ومن خالل مداخالته ىلع قناة اجلزيرة معارًضا احلمالت األمنية،  املعارضة للشيخني 

ومتهًما ابلويط وحسون بانلفاق وبأنهم )علماء السلطان(. وأثىن ىلع حقوق املتظاهرين. 
 “Mufti of Syria Ahmad Badr Al-Din Hassoun Threatens to Activate Suicide Bombers in Europe and the )47(
U.S.”, MEMRI, https://www.memri.org/tv/mufti-syria-ahmad-badr-al-din-hassoun-threatens-activate-
suicide-bombers-europe-and-us.
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 اآلخرين لتشويهه املستمر لسمعة املتظاهرين وإرصاره العنيد ىلع ترديد الرواية الرسمية لألحداث. 
يف أواخر يونية، أفىت بعدم جواز اتلظاهر، وقوبلت فتواه بسخرية املتظاهرين.

رسميًّا كحسون،  سواء   – ادلولـة  من جهـاز  اكنوا جزًءا  اذلين  العلمـاء  أن  يتضح   مما سبق 

أو بشلك غري رسيم اكبلويط – لو اكنوا قادرين ىلع اتلباري مع ادلولة. بالوقوف ىلع ذلك، يمكننا 
اإلشارة إىل الشيخ إبراهيم السلقيين مفيت حلب اذلي حذر الرئيس األسد - عندما تصاعدت 
األحداث يف مرص وتونس – بنقل آثار الربيع العريب إىل سوريا، ونصحه بأخذ خطوات استباقية 
تلجنب الفتنة الطائفية. يف أغسطس، أصدر السلقيين وعلماء آخرون من حلب بيانًا منددين فيه 
بفظااعت احلكومة خالل اتلظاهرات. باإلضافة إىل ذلك، فقد ألىق سلسلة من اخلطب مستهجنًا 
سبتمرب  من  السادس  يف  السلقيين  تويف  الصيف.  طوال  احلادث  اتلصعيد  األلفاظ  بأقوى  فيها 
 حتت ظروف حتيطها الريبة معتقدين أن زيارة أفراد املخابرات األخرية هل خالل مرضه ساهمت 

يف وفاته. فرغم كونه مفيت حلب، فإن السلقيين حتدى أفعال ادلولة)48(.

الرتكزي ىلع املساجد وخطب اجلمعة يف الصفحات السابقة، ال يعين اقرتايح أن املتظاهرين اكن 
 مجيعهم بالرضورة أناًسا متدينني. فبالرغم من االنتقادات اليت طالت ابلويط، فإنه رشح - وبدقة - 

االستخدام األدايت للمساجد. فمع اكتساب املتظاهرين جرأة أكرب وانتشارهم، لم تعد املساجد 
تمثل نقطة االنطالق الرئيسية للتظاهرات، ومواقع أخرى ظهرت إىل جانبها اكلساحات العامة 
واألسواق. وفوق ذلك، يبدو أن العلماء فقدوا قدرتهم )أو ربما لم يملكوا يوًما القدرة( ىلع قيادة 
اتلظاهرات أو إرشادها، خاصة بعد ظهور اجليش السوري احلر واجلمااعت املشابهة. عدم تفاعل 
املتظاهرين مع اهلجوم ىلع الرفايع احلادث يف رمضان يقرتح عدم قدرة العلماء ىلع وضع أنفسهم 
كرموز أو قادة للتظاهرات. أخرًيا، هناك العديد من اتلفاعالت بني العلماء وانلظام حتتاج لألخذ 
يف االعتبار عند كتابة تاريخ هذه األحداث، خاصة يف املدن اليت اكنت فيها اتلظاهرات واحلمالت 

األمنية ىلع أشدها. 

 Roula Hajjar and Ellen Knickmeyer, “Syria: Death of Popular Sunni Cleric Stirs Unrest in Aleppo”, Los )48(
 Angeles Times, http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2011/09/syria-aleppo-sunni-cleric.html;
 Thomas Pierret, “Le décès du Mufti d’Alep, coup dur pour l’opposition syrienne”, Le Club de Mediapart,
https://blogs.mediapart.fr/thomas-pierret/blog/080911/le-deces-du-mufti-dalep-coup-dur pour-lopposition-
syrienne.
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ختاًما، يمكن اتلقاط مالحظات قليلة من الروايات املذكورة سابًقا. فقد اختذ علماء دمشق 
مواقف متنوعة يف مواجهة اتلغيري احلادث، واذلي شلكته القيود املفروضة من قبل انلظام. الصمت 
هذا  اختذوا  العديدين  أن  ايلعقويب  أوضح  فكما  دمشق.  علماء  تبناه  اذلي  األبرز  املوقف  اكن 
يهتدون  ممن  آخرون  هناك  ادلولة.  قبل  من  عليهم  مورس  اذلي  اهلائل  للضغط  نتيجة  املوقف 
فيها خري من  القاعد  انلبوي:  للحديث  أنها )فتنة(. وفًقا  بتعايلم اإلسالم فرسوا األحداث ىلع 

القائم.   

ابلعض اكلزتام أخاليق ىلع  – اختذها  الصمت  مبدأ  العكس من  )انلصيحة( - ىلع  ممارسة 
ادلولة عن طريق  للتفاعل مع  تمثل طريقة  الصامت. فيه  املالحظ  تبقيهم يف موقف  األقل ال 
راجح،  الرفايع،  حالة  يف  ادلولة.  مع  مبارشة  مواجهة  يف  ممارسها  تضع  وال  األخاليق،  انلقد 
تتسم  باملتظاهرين  العامة  انلصيحة  عالقة  املأل.  ىلع  انلصيحة  بإلقاء  قاموا  لكهم  وايلعقويب. 
باتلعقيد. فبينما ال تفرس انلصيحة ىلع أنها نداء رصيح باتلظاهر، مثلت مساجد الرفايع وراجح 
مركًزا للعصيان املدين يف دمشق. فاتلبعات الغري مقصودة للنصيحة العامة يف نظام سلطوي أدت 
تلغذية اتلظاهرات؛ حيث قمعت حرية الرأي لعقود، اتلحدث عن آراء اجلموع علنًا حتول إىل 
فالرفايع  بعيدة عنها.  بينما ظلت  املعارضة  انلصيحة  الطريقة، غذت  بهذه  جتمع غري مقصود. 

وراجح وايلعقويب لم يشاركوا يف أيِّ تظاهرات أو قادوا أيًّا منها.

ممارسة )انلصيحة( أيًضا يمكن أن يتم رًسا. كما ذكر ابلويط يف دروسه، مؤكدين ىلع أنه اكن 
قد قام بها. هذا يتضمن خياًرا ثاثلًا للتفاعل مع نظام سلطوي، عن طريق اتلعامل الربمجايت مع 
ادلولة. وكما رأينا، هناك اختالف يف طريق اتلناول أيًضا. فقد عمل علماء مثل حسون كجزء من 
انلظام، يف حني أن آخرين مثل ابلويط اختذوا عالقة أكرث تعقيًدا. فرغم وقوفه بعيًدا عن اجلهاز 
الرسيم لدلولة، اكن هل نفوذ بداخله. استغل هذا انلفوذ تلأمني بعض احلقوق ادلينية مثل: حظر 
الاكزينوهات، حرية اتلعبري ادلينية وما إىل ذلك. ذلا، فإن العمل مع جهاز ادلولة ال يعين عدم 
قدرة العلماء ىلع العمل من أجل اتلغيري. فكما أرشنا مسبًقا، السلقيين – مفيت حلب – اكنت هل 

جمهودات كبرية حلث انلظام ىلع تغيري أفعاهل، بينما اكن ال زال يف موقعه كمسئول حكويم.
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القيود اليت وضعتها ادلولة ىلع العلماء ال يمكن اتلأكيد عليها بشلك اكٍف. فأسكت بعض 
 – – اذلي ال يمكنه تقبل هذا املصري  القيود، بينما ايلعقويب  العلماء مثل اخلطيب بسبب هذه 
أجرب ىلع ترك سوريا. العلماء املبعدون عن سوريا مثل ايلعقويب والقرضاوي قادرون أكرث ىلع 
أن يكونوا هادمني ووقحني يف هجومهم ىلع ادلولة. إضافة إىل ذلك، فإن هناك سلسلة أخرى 

من القيود مثل القيود اخلطابية املتعلقة بتقايلد تعليمية إسالمية معينة، واليت الزتم بها العلماء.

جيب اتلذكري بأن هذه اخليارات اثلالث )الصمت – اتلفاعل الربمجايت – املعارضة والشهادة 
من  بعقد  لسوريا  العريب  الربيع  يصل  أن  فقبل  العلماء.  ىلع  فقط  مقترصة  ليست  األخالقية( 
الزمان، تم استخدام اخليارات اثلالث يف الربيع ادلمشيق املجهض، وإن لم يلبس عباءة ادلين 
 حينذاك)49(. يف السابع والعرشين من سبتمرب اعم 2000، نرش تسعة وتسعون شخصية اعمة بارزة 
موضواعت  نفس  فعليًّا  ابليان  هذا  تناول   .)99 الـ  )بيان  بـ  عرف  بيانًا  السوري  املجتمع  يف 
ثم  فقرات،  بثالث  ابليان  قدم  األخرية(.  خطبته  يف  ايلعقويب  إيله  أشار  )ما  العريب  الربيع 
السياسيني،  السجناء  عن  والعفو  الطوارئ،  بقانون  العمل  )إنهاء  مطالب  بأربعة  قائمة 
وحرية  اتلعبري  لـحرية  القانونية  واحلماية  للبالد،  بالعودة  واملنفيني  للمبعدين  والسماح 
عليها(،  املفروضة  املراقبة  أشاكل  وخمتلف  والقيود  القوانني  من  خايلة  اعمة  وحياة  اتلجمع، 
يدُع  لم  وابليان  وآملة.  تصاحلية  اكنت  ذلك  خالل  املستخدمة  انلربة  واحدة.  بفقرة  اختتم  ثم 
واملناقشات  الرسمية  غري  اتلجمعات  وانتشار  املدين  املجتمع  لزيادة  ولكن  تلظاهرات، 
املستتبعة:  للنقاشات  ممزيان  اقرتابان  وظهر  ادلولة.  يف  السياسـي  سوريا  مستقبل   حول 
تدرييج.  إصالح  حنو  يعمل  قد  واذلي  تكتيكـي،  كحليف  انلظـام  إلرشاك  سعـى   أحدهما: 
اتساقًا مع بيان ال 99 حيث اختذ موقف مواجهة مع انلظام  ثانيهما: االقرتاب اآلخر اكن أكرث 
طلق بيان ثاين ُسيم بـ 

ُ
مستنًدا ىلع قناعة أن انلظام غري قادر ىلع اإلصالح. يف يناير اعم 2001، أ

1000(، واذلي عكس االقرتاب اثلاين. قدم هذا ابليان بمقالة حتايك كيف أن املجتمع  )بيان ال 
املدين دمر يف سوريا متهًما حافظ األسد بذلك، وابليان استخدم ألفاًظا قوية يف صياغته للمطالب. 
كتابة هذا ابليان تم بني نشطاء املجتمع املدين السوريني وطال إطالقه جدل واسع انلطاق، خاصة 

 Flynt Leverett, Inheriting Syria: Bashar’s Trial by Fire (Washington, DC: The Brookings Institution Press, )49(
2005): 91-94, 203-212.
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مع ترسيب صحيفة بلنانية نص الوثيقة قبل توقيع لك األسماء عليها. ومن ثم حول انلظام الربيع 
رجعت  األسد  بشار  نظام  اختذها  اليت  الليربايلة  حنو  القليلة  فاخلطوات  ممطر.  لشتاء  ادلمشيق 
للخلف وسجنت لك األصوات املعارضة. االختالفات بني الربيع ادلمشيق والربيع العريب عديدة. 
املدين استخدما نفس  املجتمع  العلماء ونشطاء  يتقاطع كالهما من حيث إن كاًل من  ولكن 

األسايلب للتفاعل مع انلظام.
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إذا انهارت القلعة
أيديولوجية اثلورة السورية وأهدافها*

ترمجة: حممد عوض
مراجعة الرتمجة: خلود سعيد

ملخص إجرايئ
االنتظار يف الصف: جهاديو سوريا ىلع استعداد الستكمال ما بدأته داعش

مخس  بعد  سوريا  أن   2015 اعم  السياسية  واجلغرافيا  ادلين  مركز  من  صادر  حبث  كشف 
سنوات من االنتفاضة العلمانية يف الرشق األوسط املعروفة بـ »الربيع العريب« حتتضن أكرب جتمع 

للجمااعت اجلهادية يف العصور احلديثة.

ال يأخذ الرتكزي احلايل ىلع اهلزيمة العسكرية دلاعش يف االعتبار اجلمااعت األخرى يف سوريا 
العاملية نفسها، والطموح نفسه. وقد حدد هذا  بما هلا من األيديولوجية  العالم(  )وغريها حول 
ابلحث مخس عرشة مجاعة جهادية ىلع استعداد خلالفة داعش، ومجيعها ذات أيديولوجية سلفية 
جهادية: ويه أيديولوجية دينية - سياسية اعبرة للقوميات تقوم ىلع االعتقاد يف اجلهاد العنيف 

كوسيلة لفرض العودة إىل تصورهم عن اإلسالم يف عرص اتلابعني األوائل للنيب حممد.

تصدمنا أفعال داعش الوحشية واملرعبة، ولكن داعش ليست فقط »طائفة للموت«؛ فيه 
تُمثِّل استمراًرا لطريقة تفكري بدأت حىت قبل وجودها، وستستمر يف حال هزيمتها. بالرتكزي ىلع 
اجلهادية  تنيه  لن  فهزيمتها عسكريًّا  اسرتاتييج؛  فشل  باقرتاف  الغرب  وحدها، خياطر  داعش 

العاملية. ال يمكننا قصف أيديولوجية، فحربنا فكرية يف املقام األول.

يف حالة هزيمة داعش وحدها، هناك خماطرة كبرية أن مقاتيل داعش وغريها من اجلمااعت 
للم  اجلديد  انلداء  وسيصبح  سوريا.  خارج  هجمات  ويبدأون  نطاقهم  من  سيوسعون  اجلهادية 
اتلنافس  إىل   - خطري  تصعيٍد  يف   - اجلمااعت  هذه  وستسىع  اخلالفة«.  دمر  »الغرب  هو  الشمل 
 ىلع دائرة الضوء؛ الكتساب والء املقاتلني حول العالم واستجالب اتلمويل اذلي جتتذبه داعش 

يف الوقت احلايل.

* صدر انلص أواًل باللغة اإلجنلزيية عن مركز ادلراسات ادلينية واجليوسياسية باململكة املتحدة يف ديسمرب 2015.
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بعد اعمني من ترحيله من اململكة املتحدة، برزت أفاكر أبو قتادة؛ أحد القادة األيديولوجيني 
يف تنظيم القاعدة، يف جملة »♫الرسالة« انلاطقة باإلجنلزيية والصادرة عن جناح اتلنظيم يف سوريا.

م اتلقرير عرًضا هلذه اجلمااعت وأيديولوجياتها وأعضائها وحتالفاتها. فخالل عدة أشهر،  يُقدِّ
تتبع فريقنا جمموعة من املصادر للخروج بما يمكن أن نعتربه اتلحليل األكرث تفصياًل للجمااعت 

اجلهادية واملعارضة يف سوريا ]حىت ديسمرب 2015[.

انلتائج الرئيسية

-  60% من اجلمااعت املعارضة الرئيسية يف سوريا يه مجااعت إسالمية متطرفة.

-  ما لم ينتِه األسد، ستستمر احلرب السورية وتنترش ىلع نطاٍق أوسع.

-  ال يمكننا تقسيم املعارضة يف سوريا إىل متطرفني ومعتدلني.

-  الرتايخ العاليم يؤدي إىل ازدياد اتلطرف.

-  إذا هزمنا داعش، تقف 15 مجاعة يف طابور االنتظار.

1-  60% من اجلمااعت املعارضة الرئيسية يف سوريا يه مجااعت إسالمية متطرفة

أظهرت دراستنا ثلماٍن وأربعني من فصائل املعارضة يف سوريا أن 33% من اجلمااعت - أي 
يف  أخذنا  ما  وإذا  داعش.  تعتمدها  اليت  نفسها  األيديولوجية  تتبع  مقاتل-  ألف   100 يقارب  ما 
االعتبار اجلمااعت اإلسالمية )تلك اليت تسىع إىل دولة حيكمها تصورهم اخلاص عن الرشيعة 
اإلسالمية(، ترتفع هذه النسبة إىل 60%. تتضمن هذه اجلمااعت اإلسالمية منظمات مثل كتيبة 
اإلمام ابلخاري؛ ويه مجاعة جهادية أوزبكية اعبرة للقومية تعهدت بالوالء إىل املال عمر؛ القائد 

السابق جبماعة طابلان، اعم 2014.

ويف الوقت ذاته، وىلع خالف السلفية اجلهادية أو اإلسالميني، فإن 23% فقط من اجلمااعت 
املسلحة يف العينة دليها أيديولوجية اغمضة أو غري حمددة. فهذه اجلمااعت - اليت اغبًلا ما تكون 
الرغم من ذلك، فإن  أيديولوجيتها. وىلع  بأهدافها وليس  السوري احلر- معروفة  تابعة للجيش 
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للقتال إىل جانب املتطرفني، وقد يقبل ىلع األرجح بتسوية سياسية  العديد منهم ىلع استعداد 
إسالمية للحرب األهلية.

دينية،  أو  أو مجااعت محاية عرقية  قومية كردية،  ذات  العينة فاكنت  اجلمااعت يف  بايق   أما 
مع  األصغر  احلماية  تتحالف مجااعت  ما  أو اغمضة. واغبًلا  متغرية  أيديولوجيات  تتبع  قبيلة  أو 
جريانها األكرب واألقوى، فعىل سبيل املثال، يقع املجلس العسكري الرسياين؛ وهو مجاعة محاية 
للمسيحيني اآلشوريني يف رشق سوريا، حتت قيادة قوات ادلفاع الشعيب الكردستاين، بينما يتمسك 

يف الوقت ذاته بهويته املنفصلة.

 وتتغري هذه اتلحالفات بانتظام وفًقا لألهداف قصرية املدى واألحداث اخلارجية. فعىل سبيل املثال، 

أثَّر اندالع العنف بني تركيا واالنفصايلني األكراد وحزب العمل الكردستاين يف عمليات قوات 
ادلفاع الشعيب الكردستاين يف سوريا.
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ملف مجاعة جيش اإلسالم

جتمع من الفصائل السلفية يقوم بعمليات يف دمشق، ويعترب أكرب مجااعت املعارضة السورية 
يف املنطقة)1(.

 يُسيطر ىلع الغوطة بالقرب من دمشق، واليت استهدفها انلظام بغارات بالسالح الكيماوي 

يف اعم 2013 )2(.

وصف جبهة انلرصة بأنهم »إخوتنا«، ورصح قائاًل: »إننا ال نعتربهم خوارج كما أشيع عنا، 
حنارب إىل جانبهم، وحياربون إىل جانبنا«. 

يُزعم أنها استخدمت مدنيني يف أقفاص كدروٍع برشية دلرء هجمات سورية وروسية)3(.

حيث  عليها«؛  داعش  تكتياكت  »انقالب  إىل  يشري   2015 يويلو  يف  وحيش  فيديو   ظهر 
عدم 18 عضًوا من اجلماعة وهم يرتدون احللل الربتقايلة نفسها اليت اعدًة ما يرتديها ضحايا 

ُ
أ

داعش)4(.

“Syrian Army ‘Tightens Siege’ of Rebel Bastion Near Damascus”, Al Arabiya English, http://english.  )1(
alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/05/03/Syria-army-tightens-siege-of-rebel-bastion-near-
 Damascus-monitor.html.
Hadeel Oueiss, “The Rebel Commander of Damascus”, The Daily Beast, http://www.thedailybeast.com/  )2(

 articles/2015/12/15/the-rebel-commander-of-damascus.html.
Thomas Joscelyn, “Syrian Rebels Use Caged Civilians, Fighters to Deter Airstrikes”, Threat Matrix, http:// )3(
www.longwarjournal.org/archives/2015/11/syrian-rebels-use-caged-civilians-fighters-to-deter-airstrikes.php.

 Adam Withnall, “Isis Rivals Jaysh al-Islam ‘Turn Militant Group’s Tactics Against Them’ in a Mass  )4(
Execution Video”, Independent, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-rivals-jaysh-
al-islam-turn-militant-groups-tactics-against-them-in-mass-execution-video-10357957.html.
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)شلك 1-1(
توزيع اجلمااعت وفًقا لأليديولوجية، وبنسبة مجااعت املعارضة اليت تمت دراستها.
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توزيع اجلمااعت وفًقا لأليديولوجية )باستثناء اتلحالفات(.
*تُمثِّل مجااعت احلماية وامليليشيات القبلية والعرقية وادلينية.

Divisions of Groups by Ideology
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2- ما لم ينتِه األسد، ستستمر احلرب السورية وتنترش ىلع نطاٍق أوسع

يشري تقدير األهداف املتعددة- واملتضاربة أحيانًا- للجمااعت حمل ابلحث إىل طموح اعطيف 
واحد هو هزيمة نظام بشار األسد؛ حيث تتمسك 90% من اجلمااعت باإلطاحة باألسد كهدف 
ح هذه انلتيجة أنه ال يمكن عقد اتفاق سالم يُبيق األسد يف السلطة. بدأت احلرب  رئييس. تُوضِّ
األهلية السورية بهدف اإلطاحة باألسد. وقد أقرت مجااعت من اكفة األيديولوجيات اليت درسناها 
ز الغرب ىلع داعش أكرث من تركزيه ىلع القوى ادلافعة للرصاع  بأن هدفها هو هزيمته. وطاملا يُركِّ
واليت يستغلها اتلنظيم، سيستمر املتطرفون يف استخدام هذا يف اتلجنيد، يف حني أن اجلمااعت 

األقل تطرفًا ستسىع لطلب املساعدة يف تنفيذ أهدافها حيثما وجدت سبياًل.

اكنت هزيمة داعش هدفًا مشرتًك لـ 38% من مجااعت العينة؛ وتراوحت بني مجااعت السلفية 
اجلهادية اليت تسىع لالستيالء ىلع سلطة داعش، ومجااعت احلماية القبيلة وادلينية والعرقية اليت 

تُمثِّل جمتمعات حتت تهديد اخلالفة املزعومة.

أما ثاين األهداف غلبة ىلع العينة فاكنت إقامة نوع من الرشيعة اإلسالمية، فقد مثَّل هذا 
اهلدف قاسًما مشرتًك ىلع نطاٍق واسع من اجلمااعت، واليت تضمنت السلفية اجلهادية، واإلسالموية، 
والفصائل غري واضحة األيديولوجية. وىلع الرغم من أن رؤيتهم تلطبيق الرشيعة اإلسالمية لم 
تتضمن وسائل حمددة، فإن اجلمااعت السلفية اجلهادية تسىع إىل تفسري منفرد لدلولة يف الرشيعة 
اإلسالمية يعتمد ىلع القراءة احلرفية للنصوص. أما اإلسالميون فريغبون يف دوٍر مهيمن للرشيعة 
اإلسالمية يف جماالت القانون والسياسة واالقتصاد. بينما اجلمااعت األخرى فتأمل يف اتباع انلظم 

القانونية للغابلية املسلمة، واليت تعتمد الرشيعة كمبدأ مرشد للنظم الترشيعية.

انقسمت العينة فيما خيص هدفني؛ إقامة دولة إسالمية )اغبًلا اعبرة للقوميات(، وهو اهلدف 
اذلي دعمته نسبة 33%، وإقامة نظام ديمقرايط يف سوريا، وهو اهلدف اذلي دعمته نسبة 38% من 
العينة. ولم يظهر أي تداخل يف العينة بني اهلدفني. وجاءت معظم اجلمااعت اليت دعمت هدف 
إقامة دولة إسالمية من اجلمااعت السلفية اجلهادية، بينما اكنت الغابلية العظىم من اجلمااعت 
اليت دعمت ادليمقراطية، غري حمددة األيديولوجية. مع العلم أن بعض اجلمااعت اإلسالمية قد 

دعمت كال اهلدفني. توزيع اجلمااعت وفًقا لأليديولوجية )باستثناء اتلحالفات(.
*تُمثِّل مجااعت احلماية وامليليشيات القبلية والعرقية وادلينية.

Divisions of Groups by Ideology
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Defeating Assad

Defeating ISIS

Transnational Jihad 

Islamic State

Islamic Law

Democracy

Ethnic/Religious  
Protection 

Independent State

)شلك 2-2(
األهداف املتداخلة للجمااعت.

)شلك 1-2(

أهداف اجلمااعت 
بنسبة مجااعت املعارضة يف العينة )األهداف متداخلة وال يتم تنسيبها كلك لـ %100(. 
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Groups

Ahrar Al-Sham
Ajnad Kawkaz
Ajnad Sham Islamic Union 
Ansar Al-Sham
Fastaqim Kama Umirta 
Harakat Nour Al-Din Al-Zenki 
ISIS
Jabhat Al-Nusra
Jaish Al-Islam
Jaish Al-Jihad
Jund Al-Aqsa
Khorasan Group
Kurdish Islamic Front
Liwa Al-Haqq
Liwa Al-Umma
Turkistan Islamic Party

Islamist

Kurdish Nationalist
Jabhat Al-Akrad
YPG
YPJ

Al-Sanadid Forces
Al-Shaitat
Seljuk Brigade
Syria Military Council
Syrian Turkman Brigades

19th Division
 Asalah Wal-Tanmiya
Durou Al-Thawra
Faylaq Al-Rahman
First Coastal Division
Imam Bukhari Jamaat 
Jaish Al-Sunna
Liwa Al-Tawhid
Liwa Muhajirin Wal-Ansar 
Martyrs of Islam Brigade
Northern Storm Brigade
Sham Legion 
Tajammu Al-Ezza

18th March Division
Dawn of Freedom Brigades
Division 13
 Fursan Al-Haqq
Jaish Al-Nasr
Liwa Thuwwar Al-Raqqa
Martyrs of Syria Brigade
New Syria Forces
Northern Sun Battalion
Revolutionary Army
Yarmouk Army

Ambiguous

Protection Group

Salafi – Jihadi

Objectives

Defeating Assad

Defeating ISIS

Transnational Jihad 

Islamic State

Islamic Law

Democracy

Ethnic/Religious  
Protection 

Independent State

)شلك 2-2(
األهداف املتداخلة للجمااعت.
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)جدول 1-3(
The Spectator, https://www.spectator.co.uk/ :املصدر

3- ال يمكننا تقسيم املعارضة يف سوريا إىل متطرفني ومعتدلني

بغض  اجلمااعت  بني  اتلحالفات  تتكون  املدى،  أو طويلة  األهداف قصرية  تتداخل  عندما 
انلظر عن األيديولوجية. بطول ابلالد يقاتل اإلسالميون وغريهم داعش واألسد جنبًا إىل جنب. 
يهيمن ىلع جنوب غرب ابلالد حتالف جبهة اجلنوب بقوة 30 ألف مقاتل. وحيشد جيش الفاتح؛ 
وهو ائتالف تقوده القاعدة ويسىع إلقامة دولة إسالمية، مجااعت اإلسالميني والسلفية اجلهادية 
واجلمااعت غري واضحة األيديولوجية. ويف الرشق يقاتل القوميون السوريون جبانب االنفصايلني 
األكراد )يف حتالف القوى ادليمقراطية السورية( داعش. كما تنترش مجااعت أخرى بطول سوريا، 

يقاتلون بعضهم ابلعض يف ماكٍن ما، بينما ينتظم أعضاؤهم يف حتالفات يف ماكٍن آخر.

لك هذا يُظِهر أن أي حماولة من القوى ادلويلة للتفريق بني املعتدلني املقبولني واملتطرفني 
املنبوذين يه حماولة معيبة؛ فال يوجد أي حد للتداخل بينهما. فيف إحدى املعارك جبرس الشغور 
املسلحة يف  املعارضة  بغطاء من  استخدام مقاتيل جبهة انلرصة كجنود مصادمة،  تمَّ  اعم 2015، 
من  بالسالح  واملدعوم  احلر،  السوري  اجليش  بأن  تقارير  أفادت  نفسه،  الوقت  ويف  الغرب)5(. 

الواليات املتحدة األمريكية، كذب خبصوص تعاونه مع جبهة انلرصة)6(.

متكررة.  مشكالٍت  ومتطرفني  معتدلني  إىل  املعارضة  تلقسيم  الغربية  املحاوالت  القت 
تضم  مجااعت  ألربع  مسلًحا  دعًما  مت  قدَّ األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  تقارير  أفادت 
صواريخ مضادة لدلبابات))(؛ ويه مجااعت تعتمد األيديولوجية اإلسالمية أو السلفية اجلهادية: 
لواء املهاجرين واألنصار، وفيلق الرمحن، وحركة نور ادلين الزنكي، والفرقة األوىل الساحلية. 
كما أن الزعم بوجود 0) ألف مقاتل من املعتدلني ىلع استعداد دلعم اهلجوم اجلوي ادلويل ضد 
اليت تضمنها هذا  املحتملة  للفصائل  أظهرت دراسة  بشدة. وقد  فيه  ادلولة اإلسالمية مشكوك 

الرقم أن 19 ألف ميليشيا تم تصنيفها ىلع أنها إسالمية أو سلفية جهادية.

 Milo Comerford, “Jabhat al-Nusra: Moves Towards the Mainstream?” Centre on Religion & Geopolitics, )5(
http://tonyblairfaithfoundation.org/religion-geopolitics/commentaries/opinion/jabhat-al-nusra-moves-
 towards-mainstream.
Hosam Katan, “A Free Syrian Army Fighter in Aleppo”, Newsweek, http://europe.newsweek.com/  )6(
   moderate-rebels-please-raise-your-hands-283449?rm=eu.
Hasan Mustafa, “The Moderate Rebels: A Growing List of Vetted Groups Fielding BGM-71 TOW Anti- )(( 
Tank Guided Missiles”, https://hasanmustafas.wordpress.com/2015/05/08/the-moderate-rebels- complete-
and-growing-list-of-vetted-groups-fielding-tow-missiles/.
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Asalah Wal-Tanmiya

Harakat Nour Al-Din Al-Zenki

Faylaq Al-Rahman

Sham Legion 

Ajnad Al-Sham Islamic Union

Fastaqim Kama Umirta
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)شلك 1-3(

ملف مجاعة خرسان
●   خلية صغرية من املحاربني القداىم يف تنظيم القاعدة تقوم بعمليات يف سوريا. عالقتها جببهة 

انلرصة غري واضحة، وتعد ىلع األرجح »تنظيم داخل اتلنظيم«.

●   ال يُعرف عنها سوى القليل، وإن اكنت داعية تنظيم القاعدة قد أشارت إىل جيش انلرصة؛ 
وهو خلية صغرية داخل جبهة انلرصة تقوم بعمليات خاصة.

●   أطلقت عليها املخابرات األمريكية اسم »مجاعة خراسان« نسبًة إىل إقليم تارييخ يف جنوب 
ووسط آسيا؛ نظًرا النتشار املقاتلني من أفغانستان وباكستان بها)8(.

»هجمات حمتملة« ىلع  2014 تلعطيل  سبتمرب  منذ  األمريكية  اجلوية  اهلجمات  استهدفتها    ●
أهداف غربية، وذلك بعد ترصيح من مدير االستخبارات الوطنية جيمس كالبر أن اجلماعة 

قد تمثل خطًرا مماثاًل خلطر داعش)9(.

●   قُِتل سنايف انلرص؛ سعودي اجلنسية وقائد اجلماعة حسب وصف وزير ادلفاع األمريكي 
آش اكرتر، يف اغرة جوية ىلع والية حلب يف أكتوبر2015 )10(.

  Adam Taylor, “The Strange Story behind the ‘Khorasan’ Group’s Name”, The Washington Post,  )8( 
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/09/25/the-strange-story-behind-the-
 khorasan-groups-name/.
Dan Kedmey, “National Security: Worse than ISIS? A Primer on the Khorasan Group”, Time, http://time. )9(
com/3421701/khorasan-al-qaeda-iraq-isis-syria/.
 Thomas Joscelyn and Bill Roggio, “US Military Confirms It Killed Senior Al Qaeda Strategist Sanafi  )10(
Al Nasr in Airstrike in Syria”, FDD’s Long War Journal, http://www.longwarjournal.org/archives/2015/10/
 us-military-confirms-it-killed-senior-al-qaeda-strategist-sanafi-al-nasr-in-airstrike-in-syria.php..تداخل األيديولوجيات بني حتالفات املعارضة
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Ahrar Al-Sham
Ajnad Kawkaz
Ajnad Al-Sham Islamic Union 
Ansar Al-Sham
Fastaqim Kama Umirta 
Harakat Nour Al-Din Al-Zenki 
ISIS
Jabhat Al-Nusra
Jaish Al-Islam
Jaish Al-Jihad
Jund Al-Aqsa
Khorasan Group
Kurdish Islamic Front
Liwa Al-Haqq
Liwa Al-Umma
Turkistan Islamic Party
Islamist

Kurdish Nationalist
Jabhat Al-Akrad
YPG
YPJ

Al-Sanadid Forces
Al-Shaitat
Seljuk Brigade
Syria Military Council
Syrian Turkman Brigades

19th Division
 Asalah Wal-Tanmiya
Durou Al-Thawra
Faylaq Al-Rahman
First Coastal Division
Imam Bukhari Jamaat 
Jaish Al-Sunna
Liwa Al-Tawhid
Liwa Muhajirin Wal-Ansar 
Martyrs of Islam Brigade
Northern Storm Brigade
Sham Legion 
Tajammu Al-Ezza

 18th March Division
Dawn of Freedom Brigades
Division 13
 Fursan Al-Haqq
Jaish Al-Nasr
Liwa Thuwwar Al-Raqqa
Martyrs of Syria Brigade
New Syria Forces
Northern Sun Battalion
Revolutionary Army
Yarmouk Army

Ambiguous

Protection Group

Salafi – Jihadi

Forces
(October 2015)

Syrian Democratic

Jaish Al-Fatah

(March 2015)

Mujahideen 
Shura 
Council
(May 2014)

Mujahideen 
Shura 
Council

Southern Front
(February 2014)

Syrian 
Revolutionary 
Command Council
(August 2015)

Euphrates 
Volcano
(September 2014)

Islamic 
Front 
(November 2013)

Defeating ISIS

Defeating Assad
Defeating ISIS
Islamic State

Defeating ISIS
Democracy 

Defeating Assad

Defeating ISIS
Defeating Assad

Defeating Assad
Defeating ISIS
Democracy 
Pluralism

Defeating ISIS

Defeating Assad
Islamic State

تداخل األيديولوجيات بني حتالفات املعارضة.
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 اجلمااعت واتلحالفات 
لُّ

تشك

 اجلمااعت واتلحالفات اليت تكونت منذ بداية الرصاع السوري وفًقا لأليديولوجية 

)باستثناء أجناد قوقاز واحلزب اإلساليم الرتكستاين(.

4- الرتايخ العاليم يؤدي إىل ازدياد اتلطرف

الرغم  ىلع  السوري،  الزناع  يف  ناشطة  درسناها  اليت  واألربعون  اثلماين  اجلمااعت  تزال   ال 
من أن تاريخ نشأتها يرتاوح بني بداية اثلورة يف 2011 وحىت خريف 2015. تكونت معظم مجااعت 
السجون  من  قادتهم  من  العديد  رساح  وأطلق  و2012؛   2011 بني  ما  الفاعلة  اجلهادية   السلفية 

بعفٍو اعم 2011. 

يتناقض صعود اجلهاد يف احلرب األهلية السورية بشلك مثري لالهتمام مع يلبيا؛ حيث وضع 
ا للثورة، ولكن الفشل يف الوصول بابلالد إىل االستقرار ترك فضاء للجمااعت  العمل ادلويل حدًّ
املتطرفة تلنمو فيه. أما يف سوريا، برزت اجلمااعت املتطرفة يف احلرب األهلية منذ ابلداية. وأعقب 
سقوط العقيد معمر القذايف يف يلبيا نوفمرب 2011 زيادة مجااعت املعارضة يف سوريا؛ حيث رأت يف 
ذلك إشارة إىل أن اثلورة قد تنترص. وىلع ذلك، يشري الزتايد املتسارع يف عدد اجلمااعت السلفية 
األيديولويج(  انلقاء  تقوده احلركة حنو  باستمرار احلرب تسبب اتلحزب )اذلي  أنه  إىل   اجلهادية 

يف انقسام اجلمااعت وتضاعف عددها.

تباطأت وترية اتلحزب بدخول داعش احلرب يف سوريا يف إبريل 2013. ويف مواجهة استيالئها 
ىلع األرض من اجلمااعت األخرى، بما فيها أقرانها يف األيديولوجية مثل جبهة انلرصة وأحرار 
الشام، احتدت القوات املتناحرة وكونت حتالف اجلبهة اإلسالمية السلفية اجلهادية. ولكن قد 
يكون أحد اتلطورات املثرية لالهتمام أن نظام األسد قتل املئات يف هجوم بالسالح الكيماوي يف 
أغسطس 2013. ومع غياب اتلدخل ادلويل بعد اهلجوم ىلع الغوطة، تكونت ستة حتالفات خالل 
اعٍم واحد وال زالت فاعلة يف الزناع حىت ايلوم، وهو ما يشري إىل أنه يف مقابل غياب دعم اعليم 
معترب، توحدت مجااعت املعارضة تلعزيز جبهتهم يف مواجهة انلظام.ويف الوقت نفسه، لكما طالت 
احلرب بدون أي تدخل دويل شامل دلعم هدف املعارضة األهم- هزيمة األسد، زاد خطر وقوع 
سوريا حتت سيطرة اجلمااعت اليت تتشارك مع داعش يف نفس األيديولوجية. ويمكننا بالفعل أن 
نرى ذلك يف سقوط مدينة إدلب يف يد حتالف جيش الفاتح يف مارس 2015، وهو حتالف تسيطر 
عليه السلفية اجلهادية اليت تسىع إلقامة دولة إسالمية. وتعد إدلب العاصمة اإلقليمية اثلانية 

اليت تقع بالاكمل حتت سيطرة مجااعت املعارضة، بعد استيالء داعش ىلع الرقة.

شلك )1-4(
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Coalition Formation Date

Islamic Front November 2013

Mujahideen Army January 2014

Southern Front February 2014

Syrian Revolutionary Command Council August 2014

Euphrates Volcano September 2014

May 2014Mujahideen Shura Council

Protests against 
regime began in 

Deraa

Regime releases 
Jihadis and others 

held at Sednaya 
Prison 

Colonel Gaddafi 
defeated in Libya 

with NATO support

Syrian National 
Coalition forms 

ISIS enters  
Syria

Regime kills hundreds 
in chemical weapons 

attack
Airstrikes commence 
on ISIS in Iraq and 

Syria

New Salafi – Jihadi 
Coalition conquers 

Idlib

Salafi – Jihadi Islamist Ambiguous Kurdish Nationalist Protection Groups Coalition

2011 2012 2013 2014 2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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ملف مجاعة أحرار الشام
●  مجاعة طائفية مرتبطة باملمارسات الوحشية ضد العلويني والشيعة.

●  مجاعة دويلة ذات أهداف معلنة تتمثل يف »أن ندمر بأيدينا جدران سايكس بيكو«)11(. 
●  تتضمن أهدافها املعلنة »اإلسقاط الاكمل نلظام األسد يف سوريا، وإقامة دولة إسالمية تدين 

بالسيادة واملرجعية واحلكم واتلوجه لرشيعة اهلل عز وجل«.
●  تتضمن مقاتلني أجانب بني أعضائها، بما يف ذلك مقاتلني من الغرب)12(.

خادل  أبو  بينهم  )من  السابقني  األعضاء  كبار  خالل  من  القاعدة  بتنظيم  وثيقة  عالقة  ىلع   ●
السوري؛ أحد املجاهدين القداىم وقُِتل ىلع يد داعش اعم 2014( ممن اكنوا ىلع مقربة من 

قيادة تنظيم القاعدة.
●  أعدمت لك من خالف تأويلها للرشيعة اإلسالمية يف اإلقليم اذلي تسيطر عليه، كما قطعت 

رءوًسا من أرستهم من املعارضني.

ملف مجاعة جبهة انلرصة
●  جناح تنظيم القاعدة يف سوريا، وجددت والءها لقائد اتلنظيم أيمن الظواهري يف ديسمرب 

.)13( 2015
●  جنحت يف أن تندمج يف حتالفات واسعة لقتال األسد جنبًا إىل جنب مع عدٍد من الفصائل، 

منها اجليش السوري احلر، يف معركة إدلب.
سوريا،  إىل  عودتها  فور  داعش  ملناهضة  املتحدة  الواليات  دربتها  اليت   30 الفرقة  دمرت    ●

واستعرضت األسلحة األمريكية اليت استولت عليها)14(.
●  يُعتقد أنها تضم ثاين أكرب جتمع للمقاتلني األجانب يف سوريا.

●  رصح أبو فارس السوري؛ املتحدث الرسيم باسم جبهة انلرصة، يف أغسطس 2015 أن » تقترص 
معركتنا ىلع سوريا، أما أهدافنا فال«)15(.

 Nafeez Ahmed, “Ahrar al-Sham’s Apocalyptic Vision for Syria and Beyond”, Middle East Eye,  )11( 
 http://www.middleeasteye.net/columns/ahrar-al-sham-s-apocalyptic-vision-syria-and-beyond-455405201.
 Richard Barrett, Foreign Fighters: In Syria (New York: The Soufan Group, 2014), online e-book,  )12( 
 http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2014/06/TSG-Foreign-Fighters-in-Syria.pdf.
 Thomas Joscelyn, “Al Nusrah Front Leader Refuses to Break with al Qaeda”, FDD’s Long War Journal, )13( 
  http://www.longwarjournal.org/archives/2015/12/al-nusrah-front-leader-refuses-to-break-with-al-qaeda. php.
 Nabih Bulos, “US-Trained Division 30 Rebels Betray US and Hand Weapons Over to Al-Qaeda’s Affiliate   )14(
in Syria”, The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11882195/US-
 trained-Division-30-rebels-betrayed-US-and-hand-weapons-over-to-al-Qaedas-affiliate-in-Syria.html.
 Charles Lister, “Al-Qa`ida Plays a Long Game in Syria”, Combating Terrorism Center at West Point,  )15(
 https://www.ctc.usma.edu/posts/al-qaida-plays-a-long-game-in-syria.
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5- إذا هزمنا داعش، تقف 15 مجاعة يف طابور االنتظار
ينتظم يف صفوف مجااعت السلفية اجلهادية الستة عرش يف احلرب األهلية السورية ما يقارب 
داعش  تُمثِّل   ،]2014 ]اعم  األمريكية  االستخبارات  وكلة  تلقديرات  ووفًقا  مقاتل.  ألف   96
31 ألف مقاتل فقط من هذا العدد)16(. وقد أظهرت دراسة صدرت من مركز ادلين واجلغرافيا 
السيايس))1( األيديولوجية اليت تعتمدها مجااعت السلفية اجلهادية؛ فداعش ليست أكرث تطرفًا 
من القاعدة أو أحرار الشام أو غريها من اجلمااعت اليت تعتمد األيديولوجية نفسها. قد ختتلف 
أهدافهم ىلع املدى القصري، ولكن يف اتلحليل األخري، تُشلكِّ لك هذه اجلمااعت تهديًدا للغرب 
يف حال انفرادها بالعمليات دون منازع. يف حالة هزيمة داعش، هناك ىلع األقل 65 ألف مقاتل 
هذه  من  أربع  حملها.  حيلوا  ألن  استعداد  ىلع  األخرى  اجلهادية  السلفية  مجااعت  إىل  ينتمون 
الفاضلة؛  اإلسالمية  وإقامة دوتلهم  األقايلم  أحد  لالستيالء ىلع  الاكيف  بالقدر  اجلمااعت كبرية 
ألف   1(( اإلسالم  وجيش  مقاتل(،  آالف   10( انلرصة  وجبهة  مقاتل(،  ألف   15( الشام  أحرار 
مقاتل(، ولواء األمة )6 آالف مقاتل(، وهو ما جمموعه )48 ألف مسلٍح(، وقد أعربوا أيًضا عن 
نواياهم لالنضمام يف حتالف. يف هذه ادلراسة فقط تشارك 15 مجاعة سلفية جهادية األيديولوجية 
الوحشية نفسها دلاعش، بالرغم من أن بعضهم يعارضها، وستستفيد من هزيمتها. وترتبط ثماٍن 
من هذه اجلمااعت بالزتامات رصحية مع اجلهاديني ادلويلني، مما جيعلهم األقرب دلعم اهلجمات 

ىلع الغرب.

يضمون  مسلح  ألف   30 ىلع  يربو  ما  ىلع  وحدها  اثلماين  اجلهادية  اجلمااعت  هذه  تسيطر 
أن  انلرصة،  جبهة  زعيم  اجلوالين؛  حممد  أبو  رصح  وقد   .)1-5 )اجلدول  انظر  أجانب  مقاتلني 
 30% من قواته قوامها من املقاتلني األجانب. إذا عكس هؤالء املقاتلون نسب املقاتلني األجانب 

يف الزناع األوسع)18(، فإن هذا سيشري إىل أن اجلماعة الواحدة تضم أكرث من 0) مواطنًا بريطانيًّا.

Islamic State Fighter Estimate Triples - CIA”, BBC News, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-“  )16(
east-29169914.
 Emman El-Badawy, Milo Comerford and Peter Welby, “Inside the Jihadi Mind: Understanding Ideology  )1((
and Propaganda”, Centre on Religion & Geopolitics, http://tonyblairfaithfoundation.org/religion-
 geopolitics/reports-analysis/report/inside-jihadi-mind.
 Foreign Fighters: An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq (New  )18(
York: The Soufan Group, 2015), online e-book, http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/
 TSG_ForeignFightersUpdate4.
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)جدول 1-5(

 اجلمااعت واتلحالفات اليت تشلكت منذ بداية احلرب يف سوريا، موزعة وفًقا لأليديولوجية 

)باستثناء أجناد القوقاز واحلزب اإلساليم الرتكستاين(.

YPG
Northern Storm Brigade
Jaish Al-Islam
Ahrar Al-Sham
Martyrs of the Syria Brigades
Harakat Nour Al-Din Zenki

2011

Jabhat Al-Nusra
YPJ
Liwa Muhajirin Wal-Ansar 
Liwa Al-Umma
Khorasan Group
Durou Al-Thawra
Liwa Al-Tawhid
Ansar Al-Sham
Liwa Al-Haqq
Liwa Thuwwar Al-Reqqa
Martyrs of Islam Brigade
Asala Wal-Tanmiya
Fastaqim Kama Umirta

2012

2013
Syrian Military Council
19th Division
ISIS
18th March Division
Imam Bukhari Jamaat
Division 13
Kurdish Islamic Front
Faylaq Al-Rahman
Ajnad Al-Sham Islamic Union
Islamic Front

2015
Jaish Al-Sunna
Jaish Al-Jihad
Jaish Al-Fatah
Revolutionary Army
New Syrian Forces
Jaish Al-Ansar
Syrian Democratic Forces

Q1
Q1
Q1
Q2
Q2
Q2
Q3

2014
Q1
Q1
Q1
Q1
Q2
Q2
Q2
Q2
Q3
Q3

Sham Legion
Jund Al-Aqsa
Mujahideen Army
Southern Front
Dawn of Freedom Brigades
Northern Sun Battalion
Jabhat Al-Akrad
Mujahideen Shura Council
Syrian Revolutionary Command
Euphrates Volcano
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)جدول 2-5(

Ahrar Al-Sham 15,000

Ajnad Kawkaz 50

Ajnad Al-Sham Islamic Union 3,000

Jabhat Al-Nusra 10,000

Jaish Al-Islam 400

Jund Al-Aqsa 1,000

Turkistan Islamic Party 1,000

Khorasan Group 50

Groups Fighters
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توزيع مجااعت السلفية اجلهادية وفًقا لعدد املقاتلني األجانب يف سوريا.
)شلك 1-5(
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خاتمة

األهلية  احلرب  يف  الفاعلة  اجلمااعت  من  جمموعة  فقط  تُمثِّل  واليت   - األرقام  هذه  تُظِهر 
احلرب  يف  املسلحة  اجلمااعت  من  العظىم  فالغابلية  للرصاع.  اللكية  املقاربة  أهمية  السورية- 
يذهب  لم  وما  باألسد.  اإلطاحة  يف  تأمل  األيديولوجية،  انتماءاتها  عن  انلظر  برصف  األهلية، 

األسد، فإن أيَّ اتفاق للسالم حمتوم بالفشل.

الرصاع،  تنيه  لن  وحدها  األسد  هزيمة  فإن  ادلولة،  تلهدئة  إقلييم  دعم  بدون  ذلك،  ومع 
وسترتك الوضع معرًضا لسيطرة القوات املتطرقة. واملحاوالت ادلويلة تلقسيم اثلوار إىل معتدلني 
ومتطرفني حمكوم عليها بالفشل؛ ألن اثلوار أنفسهم نادًرا ما جيدون سبياًل للتميزي. وبينما تطبق 
أكرث عملية، وىلع  اآلخر  ابلعض  يُعترب  األيديولوجية حللفائها،  نقاء  اختبارات  اجلمااعت  بعض 
استعداد للعمل مع أي مجاعة تدعم أهدافهم. وبهيمنة اجلمااعت اإلسالمية والسلفية اجلهادية 

ىلع الزناع، يكون األكرث احتمااًل أن تأيت أي تسوية نهائية للزناع بمسحة إسالمية.

جتاهلها  يتم  ولكن  األيديولوجية،  نفس  داعش  تشارك  اليت  اجلمااعت  تُمثِّل  ذلك،  ومع 
 

يف املعركة هلزيمة هذا اتلنظيم، اخلطر األعظم ىلع املجتمع ادلويل. ويف حني أن اجلهود العسكرية 
السلفية  تهديد  تنيه  لن  هزيمتها  أن  يدركوا  أن  السياسة  داعش، ىلع صناع  ملواجهة  رضورية 

اجلهادية ما لم يصحبها دحر فكري وعقائدي لأليديولوجية اخلبيثة اليت تدفعها.



كراسات علمية 46

70

ملحق

السلفية اجلهادية

أيديولوجية دينية - سياسية اعبرة للقومية تقوم ىلع القراءة احلرفية للنصوص ادلينية واالعتقاد 
يف اجلهاد العنيف لفرض العودة إىل فهم اإلسالم املتُصوَّر عند أوائل اتلابعني للنيب حممد.

اإلسالموية

أيديولوجية دينية - سياسية حديثة تتطلب هيمنة تأويل معني لإلسالم كقانون لدلولة.

أيديولوجية غري واضحة

مجااعت املعارضة اليت ال تتبىن أي أهداف أيديولوجية واضحة ومعلنة.

مجااعت احلماية

مجااعت قبلية وعرقية ودينية تعطي األولوية للرتكزي ىلع محاية جمتمعاتها.  

القوميون األكراد

واثلقافية  العرقية  اخلصائص  القائمة ىلع  الكردية  القومية  اهلوية  تشدد ىلع  اليت  اجلمااعت 
املشرتكة.
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املنهجية

تُمثِّل ابليانات الواردة يف هذا اتلقرير مقطًعا عرضيًّا من 48 مجاعة فاعلة يف اثلورة السورية. 
انتىق حمللو مركز ادلين واجلغرافيا السياسية هذه اجلمااعت من عينة تضمنت 90 من اجلمااعت 
الفاعلة، تضمنت القوى املوايلة للنظام، لكنها ال تُمثِّل اتلحليل الشامل للك اجلمااعت الفاعلة 
اإلعالم  وسائل  مصالح  )بمعايري  وأهميتها  ثقلها  أساس  ىلع  اجلمااعت  اختريت  الرصاع.  يف 

واحلكومات( أو حجمها.

وبيانات  الرسمية،  أساس اتلرصحيات  واألهداف لك مجاعة ىلع  لأليديولوجية  تقديرنا  جاء 
كبار أعضائها، واتلقديرات احلكومية واالستخباراتية، واتلقارير مفتوحة املصدر.

العامة  اتلقديرات االستخباراتية  بهذه اجلمااعت وفًقا آلخر  تم حساب عدد األعضاء  وقد 
اتلقارير  ىلع  بناًء  معقواًل  تقديًرا  املحللون  استنتج  ذلك،  تعذر  حال  ويف  أمكن.  لكما  املتاحة 

العامة وترصحيات أعضاء اجلماعة.




