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الهويات  باتت  فقد  الراهنة،  العالمية  للسياسة  عامًا  إطارًا  يشبه  ما  الهوية  سياسات  تمثل 
من  ليس  لكن  الدولية؛  السياسة  إليها  ترتكز  أدوات  والوطنية  والدينية  والطائفية  العرقية 
الهّين أن نفهم ما هي الهوية، وكيف تبنى الهوية الوطنية في الظروف االجتماعية-السياسية 
المختلفة ووفقًا لمقتضياتها، األمر الذي يؤكد الحاجة إلى رؤى وآليات نظرية وعملية لالنتقال 
من الهويات الفرعية إلى الهوية الوطنية. وفي سورية لم يتحول بناء الهوية الوطنية السورية، 
على أهميته، إلى مشروع متكامل على المستويات السياسية والثقافية واالجتماعية، تعمل 
من أجل تحقيقه الفواعل المعنّية كافًة. وظلَّت القضايا المتصلة بالهوية الوطنية مغفلة أو 
متروكة لمشاريع ما دون الهوية الوطنية )الطائفية والمذهبية والعشائرية( أو ما فوق الهوية 

الوطنية )القومية واألممية والدينية(، رغم ارتباطها الوثيق باألمن الوطني.
 وتواجه سورية اليوم مخاطر وتحديات غير مسبوقة على صعيد الهوية، فقد حاول الكثيرون 
منذ بداية األزمة السورية استخدام موضوع الهويات واالنتقال منه إلى الحديث الطائفي واإلثني 
األضيق والهدام، فلم تهدف -بشكل عام- المقاربات التي عّدت األزمة السورية “أزمة هوية” إلى 
الوصول إلى هوية سورية جامعة، بل إلى تأجيج الخالف وتوسيع الهوة لتحقيق أهداف ومصالح 
سياسية، تتعارض بالطبع مع مصالح سورية الدولة والشعب. وأمام الظرف الذي تشهده سورية، 
بات على الجميع الوقوف لحظة للمراجعة وإعادة النظر، فالهويات أداة للصراع، وهي هدف رئيس 
له في الوقت نفسه. وَكُثر الذين يختزلون الهوية في انتماء واحد متحّيز ومذهبي ومتعصب 
وإقصائي وعنيف، ما يهدد بمزيد من التأزم االجتماعي، ومزيد من التدخالت الخارجية، فسياسات 

الهوية كانت والتزال بوابة للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية للدول والمجتمعات.
لذلك جاء مؤتمر “الهوية الوطنية: قراءات ومراجعات في ضوء األزمة السورية”، الذي 
 ،2018 الثاني  كانون   20-21 يومي  دمشق  في  والدراسات-مداد،  لألبحاث  دمشق  مركز  عقده 
باب  النقاش حوله، من  الوطنية، وافتتاح  الهوية  التفكير في موضوع  كمحاولة إلطالق شرارة 
انطالقًا من  يراه مركز دمشق تحديًا وجوديًا لسورية، وليس  لما  الثقافية والفكرية  االستجابة 
أجندة سياسية أو إيديولوجية بعينها، وال يريد من وراء ذلك أن يرسم أو يحدد هوية وطنية 
لسورية، وال أن يدفع نحو تقديرات ومدارك هوية بعينها، بل أن يشجع على تكوين رؤية مشتركة 
بين جميع مكونات الشعب السوري لهوية مستقبلية، تؤسس لجدلية التعدد واالختالف داخل 
الوطن الجامع، بما يدل على الغنى الحضاري النادر الذي يعبر عن عراقة سورية على المستوى 

التاريخي.

مؤتمر الهوية الوطنية
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ّّّامللخص

يهدف هذا البحث إلى معالجة مشكلة تفكيك الهوية الوطنّية السورّية في الوعي الجمعّي 

جاع ملا تسبب في انزياحها على 
ُّ

عب السورّي، إذ يمكُن تالفيها شريطة االستقصاء الفكرّي الش
َّ

للش

وّية هُ نحٍو خطير طوال مدة الحرب على سورّية، فقد انكشف بجالء أنَّ الثوابت املقّدسة في فهم ال

 من 
ً
ه ُيحافظ على بقاء الُهوّية صار سببا

ّ
أخذت تتحّول إلى عناصر سلبّية هّدامة، فما كان ُيظن أن

أسباب زوالها، لذلك ال بّد من إعادة النظر في مكّونين رئيسين من مكوناتها، أي املكّون الدينّي 

ى التناقض، أو على مستو  واملكّون السياس ّي، عالوة على جدلية العالقة بينهما، سواء على مستوى 

يقوم كّل واحٍد منهما على ِحَدته ببناء الهوية وتقويضها في آٍن، التركيب، ذلك أنَّ هذين املكّونين 

 
ً
 خطيرة

ً
، لذلك ُيعّد وسيلة

ً
 أو متطّرفا

ً
فالخطاب الّدينّي حّمال أوجه، إذ يمكن أن يكون معتدال

 باألفق التأويلّي الذي يصعب على أساسها تحديد معنى الُهوّية، ألنَّ هذا 
ً
التحديد يتصل مباشرة

 
ً
يتحرك الخطاب في حّيزه، فيمكن لهذا الخطاب عينه أن يقّدم هوية مغلقة أو مفتوحة وفقا

ملنطوقه التأويلّي، لكن في أفضل األحوال لن يقدر على أن يخرج من املوروث إذ سيبقى رهين 

 إذا تأسس على رؤية أحادية  محبسه. كما أنَّ الخطاب السياس ّي ال يعدو أن يكون 
ً
 دينّيا

ً
خطابا

للعالم والحياة واإلنسان، وهذا نفسه ما تكشفه التجربة في وطننا السورّي. أضف إلى ذلك أنَّ 

 لتشكيل معنى الهوية في وعي األفراد إذا 
ً
 أحيانا

ً
الخطابين الدينّي والسياس ّي قد يتضافران معا

يدخالن في تنافر رهيب إذا غاب االنسجام، وهذا يقتض ي  اتفقت الغايات واملصالح واألهواء، أو قد

 استقراء الواقع السورّي الحّي الستخالص العبرة ومتابعة طريق بناء الهوية الوطنية املرتقبة.

 كلمات مفتاحية

ين – الِعْرق  – الحرب على سورية – الهوية الوطنّية  – اإليديولوجيا – السياسة – الّدِ

 حزب البعث – التراث – مذهب الكثرة – الحزب األحادي – الخالفة اإلسالمية – سورية الطبيعية

الهوية  – هوية املطابقة –التكفير – السلفية الجهادية – جماعة الصوفية – اإلخوان املسلمون  –

 .الجيش السورّي  – وعي التمّزق  – الوجودّية
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ّاملقدمة

 في مّدة الحرب على ُيعدُّ التفكير املعّمق في العناصر املكّونة 
ً
للُهوّية الوطنّية السورية، تحديدا

 إلى أقص ى مدى، ذلك أنَّ سورية التي تضرُب بجذورها إلى آالف السنين في 
ً
 حيوّيا

ً
سورية أمرا

ختزل في أّية ُهوّية، وهذا يقتض ي تجاوز املركزيات 
ُ
التاريخ الحضارّي للنوع اإلنسانّي ال ُيمكن أن ت

م الهوّية التي تنّد عن أن تنضوي في كنف عرٍق أو طائفٍة أو حزٍب أو دعاوى التي يقوُم عليها مفهو 

م 
ّ
 إلى تعل

ً
ثورّية غير ناضجة. ويؤول بنا فهم الواقع األليم الذي عاناه املواطنون السوريون كافة

درٍس تاريخّي ينبغي أال يمحى من ذاكرة األجيال القادمة من السوريين على امتداد العصور مفاده 

ال يمكن تغليب عنصر على آخر من العناصر املكّونة للُهوّية، ألنَّ هذا التغليب عينه سيتسبب أنه 

 
ً
ٍن واحٍد أحٍد أّيا ل الُهوّية الوطنّية السورّية من مكّوِ

ّ
شك

ُ
ه من املمتنع أن ت

ّ
بدمار البالد. وبذا يتبّين أن

 ألمن الدولة وسالمتها، ذلك كان، إذ ال يمكن أن يوجد أيُّ مكّون أحادّي يقدر على أن يكون ضام
ً
نا

ين أو الطائفة من مقّومات الهوّية الوطنّية لشعٍب يتمّيز بتنّوٍع هائل  ه ال يمكن عّد العرق أو الّدِ أنَّ

 ما تكشف تجارب التاريخ عن تخلي األشخاص عن عرقهم لصا
ً
ح لمثل الشعب السورّي، إذ كثيرا

يدخل أتباع ديانٍة بعينها في صراٍع عرقّي في ما  دينهم، أو عن دينهم لصالح عرقهم، بمعنى أنه قد

بينهم، أو يدخل أتباع عرق بعينه في صراٍع مذهبّي، بعضهم مع بعض، أو قد يترك املتحزبون حزبهم 

 إذا ناداهم صوت الطائفة أو القبيلة أو العشيرة.

ة إعاداقتض ى هذا املنظور أن يأتي البحث في الفقرة األولى منه من أجل تحديد مسّوغات 

النظر في املعنى املتداول للهوّية السورّية، إذ إنَّ االنقسام الذي حدث في املجتمع السورّي كان 

، فكان ال بّد من استقصاء أسبابه التي لم يمنع مفهوُم الهوية 
ً
 غير متوقعة للوطنيين كافة

ً
صدمة

 إلى تحليل السائدة مفاعيلها السلبّية من الحدوث. كما جاءت الفقرة الثانية من البح
ً
ث هادفة

ين اإلسالمّي والقومّية العربية بصفتهما عنصرين مكّونين للُهوّية السورية وما يترتب على ذلك  الّدِ

من مشكالت معقدة ترجع إلى املوروث الثقافي اإلسالمّي وإسقاطاته على تكوين الوعي القومي 

وّية لكيفية طغيان الُهوّية اإلسالماملعاصر. واتجه البحث في الفقرة الثالثة منه إلى تحليل نقدّي 

وّية هُ كيفية تحّول النقد على سائر الهويات األخرى لها. وتأتي الفقرة الرابعة بقصد تبيان و 

وّية إلى ُهوّية جهادوّية تفتك بالهويات األخرى. وترمي الفقرة الخامسة من البحث إلى سالماإل 

 .بة الحرب على سوريةإمكانية تأسيس ُهوّية سورّية تنبثق من تجر مناقشة 
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ّ
ا
ة للهوية التقليدي املعنى إشكالية -أول ناع الوجه: السورّي ّوالِق

ت على سنوا سبع أكثر من بداياتها منذمن ة ولة السوريّ لقد كشفت األزمة التي تعصف بالّد 

 ملا تمَّ تداوله في وسائل إعالمّيةاعتقال أجهزة األمن السورية )مزاعم عن إثر 
ً
( خمسة عشر وفقا

 من مدينة درعا، بسبب كتابتهم على جدار مدرستهم شعارات تطالب بـ "الحرية" و"إسقاط 
ً
طفال

 النظام"، وما ترتب على ذلك 
ً
وتفاقمت إلى أعمال  ،التظاهر عمت أرجاء البالدمن دعوات إلى  الحقا

 من قوى  عنف
ً
 ومعنوّيا

ً
فق تأويلّي تكفيرّي مدعوٍم مادّيا

ُ
 في أ

ً
 انتحارّيا

ً
 جهادّيا

ً
دموّية اتخذت طابعا

ة، إذ إقليمية ودولّية معروفة ، أقول: كشفت هذه األزمة عن حدوث تمزق خطير في مفهوم الُهويَّ

  ية منهافي نسبة جغراف تحولت سورية
ّ
صت سلطة الدولة إلى مناطق يحكمها أمراء حرب، وتقل

أو جالء آخر جندي  3491املركزية إلى أدنى مستوى لها منذ إعالن االستقالل عن فرنسا عام 

بإصدار أوامرهم بالقتل  أمراء الحرب الجدد، وبدأ 3491نيسان عام  31فرنس ي عن سورية في 

عابر طريق ال يشاركهم عقيدتهم أو ال يوافقهم على آرائهم، على البطاقة الشخصية، لكّلِ مقيم أو 

أثنية  فدبَّ الذعر بين املواطنين وحدثت حركة نزوح مناطقية هائلة، إذ لحق كّل ذي عرق أو

باألماكن التي يوجد فيها أبناء عرقه أو أثنيته، ولجأ كّل ذي طائفة إلى ُمستقر له حيث يقيم أبناء 

، وفّر ميهاأو تح إلى اإلقامة في املدن والقرى التي تسيطر عليها الدولةطائفته، واتجه بعض الناس 

سٍح للحياة فيولبنان بعضهم اآلخر إلى خارج البالد، إما إلى مخيمات في تركيا واألردن
ُ
بلدان  ، أو إلى ف

أجنبية، وهكذا دواليك، ما أفض ى إلى بزوغ شعوٍر طاٍغ لدى كل إنسان سورّي بفقدان االنتماء 

ة وطنية جامعةإلى ُه  ا ، وهذتكفي وحدها إلزالة الفروقات وإخماد نار الفتنة وإعادة االستقرار ويَّ

أبناء  يعيش بين أدى إلى تقويض األسس التي تنهض عليها املواطنة، فكيف يمكن إلنسان سورّيٍ 

 
ً
جلدته أن يقبل بمواطنة مع أناس سوريين آخرين عاش بينهم طيلة حياته، إذ وجد نفسه مهددا

مباشرة من ِقَبِلهم بما يدمر كيانه الوجودي، 

 
ً
فاضطر من جراء ذلك إلى مغادرة منزله خوفا

 من على حياته أو حياة أفراد عائلته
ً
، هربا

ة عن بالٍد أخذت تتحّول إلى مدن منفصل

، أو أرياف نأت بنفسها، أو بواٍد 
ً
بعضها بعضا

زلت رغم اتساعها في قبائلها وعشائرها، 
ُ
اخت

 املعركة ليست 
ا
بل هناك  ؛فقطعسكرّية

يديولوجية، إمعركة أخرى ثقافية وسياسية ّو

خ النقسام بين السوريين  تدّل على ترسُّ

 .أنفسهم
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 وخنادَق، فصار السوريون بين شهيٍد وجريٍح وأسير 
ً
أو حارات انغلقت بسكانها، وصارت قالعا

  .ومخطوٍف ومهّجر

 لدى كّل إنسان سورّيٍ متأمل بدأ يتوجَّ 
ً
 صادقا

ً
ه نحو التساؤل عن وال شك في أنَّ تفكيرا

أسباب هذه املأساة الكبرى. وأكيٌد أنَّ وراء هذه املأساة نفسها مؤامرة خارجية؛ لكن هذه املؤامرة 

ل أنفسنا بأنفسنا، فقد وجدت الدولة نفسها أمام أمرين أن قادتنا إلى  ع أيدينا بأيدينا ونقّتِ ِ
ّ
نقط

 أو أن تتصدى فإما أن تترك للمؤامرة أن تسري كالنار ، أحالهما ُمّر 
ً
في الهشيم فتدمر البالد نهائّيا

 للخطر، وكان األمر فانبرى 
ً
ف من جميع  جنود لها بكّل حزم دفعا

ّ
الجيش العربي السوري املؤل

أطياف املجتمع إلى خوض حرب طويلة املدى من أقس ى أنواع الحروب التي عرفها التاريخ، إذ 

من جميع أنحاء العالم؛ لكن  جاءوارهابيين أقدموا على مواجهة قطيع مسعور من الجهاديين اإل 

 من هذا القطيع هو من أبناء سورية نفسها، ليس هذا فحسب بل هناك لألسف 
ً
 كبيرا

ً
فإنَّ جزءا

هم بمختلف ضروب الدعم، املادّي واملعنوّي، وهنا وجد  حاضنة اجتماعية كبيرة لهم، تمدُّ

وطني استثنائي غير طائفّي من جهة، السوريون أنفسهم في معمعان املعركة الدائرة بين جيش 

 وجماعات إرهابية طائفية من جهة أخرى.

غير أنَّ معنى هذه املعركة عينها ال يمكن أن ُيختزل بهذه البساطة، ومن ثمة نسوقه نحو 

ل البداهة، فنجعله غير قابل للنقاش أو املعالجة، 
ّ
 بعد تدخ

ً
بسبب ضعف مفاعيله، تحديدا

،  الحلفاء العسكريين للدولة
ً
 فاملعركة ليست السورية على نحٍو فّعاٍل جدا

ً
بل  ؛فقطعسكرّية

خ االنقسام بين السوريين إهناك معركة أخرى ثقافية وسياسية و  يديولوجية، تدّل على ترسُّ

 بل ،أنفسهم، حتى أننا ال نستطيع أن ننكر أنَّ هناك الكثير من األشخاص الذين عاصرناهم

ة على خطورة األزمة الراهنة ووجود عايشناهم انقلبوا على أعقابهم، 
ّ
وأسفروا عن مواقف دال

زات لها، سواء فنحن نعلم أنَّ هنالك  .في الوعي الجمعي أم في الالوعي الجمعي أكان ذلك محّفِ

من السياسيين ورجال الدين واملثقفين والفنانين واملوسيقيين والشعراء  نخبوّية جماعات

 ، إلخواألكاديميين
ً
دة ى "الثورة السورية" وتمَّ تجاهل أنَّ منطلقات هذه الثورة ، وقفت مؤّيِ ملا ُيسمَّ

ه موقف الهوتّي  عينها هي منطلقات دينية بحتة، وال يمكن أن ُيقرأ ما هو دينّي في هذه الثورة على أنَّ

 الظاهرة الدينية  شعبّي إزاء علمانية دولة ملحدة، ومردّ 
ً
ذلك إلى أنَّ الدولة السورية احترمت دائما

ف بمرسوم صادر عن السيد رئيس 
َّ
ؤل

ُ
إلى درجة تبنيها لوزارة لألوقاف في الحكومة السورية التي ت

هها القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي على أساس منطلقات الحزب  الجمهورية وتوّجِ
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ع"، ذلك النظرية، رغم أنَّ هذا الحزب كما ورد في تعريفه هو "حزب علماني قائد للدولة واملجتم

ها  قبل إلغاء املادة الثامنة إنَّ حزب البعث العربي االشتراكي هو »من الدستور السوري التي نصُّ

الحزب القائد في الدولة واملجتمع ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير 

 ي حكومة. فكيف يمكن لحزب علماني أن يضم ف«الشعب ووضعها في خدمة أهداف األمة العربية

 
ً
لها امليتافيزيقية وت –لألوقاف لوال إيمانه املطلق بالحالة الدينية  هو من قام بتشكيلها وزارة أصُّ

 في صميم املجتمع
ً
بل دعمت حركة بناء املساجد، وأسست معاهد  ؛ولم تكتِف الدولة بذلك ؟بنيوّيا

عتها لوزارة التعلي نويات م العالي، وأنشأت الثاتحفيظ القرآن الكريم، وأحدثت كليات الشريعة وتبَّ

الشرعية وألحقتها بوزارة األوقاف بالتنسيق مع وزارة التربية، هذا باإلضافة إلى إفساح املجال 

لرجال الدين بإلقاء خطبهم بحرية تامة، وتشجيع نشاط الدعاة الدينيين والداعيات الدينيات، 

رية لم تكن كفيلة بدرء خطر انتشار إلخ. غير أنَّ هذه الجهود كافة التي قامت بها الدولة السو 

ت هذه االعتقادات األصولية 
َ
ذ

َ
َنف

َ
األصوليات التكفيرية بين شباب وشابات املجتمع السوري، ف

وكأنها نصاٌل مسمومة في الُهوّية  ،التكفيرية

الوطنية ومزقتها، وطّوحت باملواطنة في هاوية 

محاوالت الحكومة  لم تكِف  لذلكال قرار لها، 

لدرء الخطر التكفيري باكتناف واستيعاب 

.
ً
  الظاهرة الدينية على النحو املشار إليه آنفا

ين الذي أنَّ شجاعة التفكير سُتفض ي بكّل واحٍد مّنا إلى التساؤل عن ماهية الّدِ وال ريب 

تبنت وزارات األوقاف والتعليم العالي بما تكتنفه من كليات الشريعة وحتى التربية بمناهجها 

للتعليم العام ما قبل الجامعّي نشَره بين الطلبة والتالميذ خاصة وبين الناس عامة؟ وهنا سيتبين 

ر عن مذهب "بجالء أنَّ هذا الّدِ  لنا " من بين مذاهب اإلسالميين الكثرة العدديةين املنشور ُيعّبِ

في  معينة أخرى هب ااملتعددة مع وجود استثناء بسيط يقوم على عروض سريعة ومحدودة ملذ

وجود توّجه يسعى إلى مراضاة الغالبية كليات الشريعة وبعض املدارس الشرعية، ومرد ذلك إلى 

يل وال ضير في ذلك فهم مكّوِن أص ه،يؤلفون الكثرة الكاثرة فيبما أنهم ، أفراد املجتمع السورّي من 

 
ً
للوجود السوري نفسه يستحق كامل االحترام؛ غير أنَّ املعنيين باملسألة الدينية لم يكن كافيا

وافقة تمع السوري بمأنَّ اآلراء واألفكار واملفاهيم الدينية املقدمة للمج بماين، تصورهم ملعنى الّدِ 

، لم تسهم في تقديم قناعات اعتقادية وتمت صياغتها في أفق إرضاء الكثرةالحكومة السورية 

ة  د للُهويَّ التمزق الطائفي ليس هو وحده املهّدِ

 ّوالوطنّية الجامعة 
ا
للمواطنة، بل هناك أيضا

خطر داهم يتهدد سورية إن لم يكن اآلن ففي 

 .املستقبل، أعني به التمزُّق العرقي
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حقيقية للمواطنين، ما أتاح الفرصة لألصوليات التكفيرية كيما تتغلغل في املجتمع السوري من 

دة له، ال يوافق الكثرة العدديةمنظور مذهب " لماء عليها الكثير من ع" نفسه لكن بتأويالت متشّدِ

ة" وحتى أبناء هذا املذهب الكريم أنفسهم نَّ ، هذا من جهة. والواقع من جهة أعني مذهب "أهل السُّ

أخرى يقول بوجود مذاهب متعددة للمسلمين في سورية من شيعة اثني عشرية وعلويين 

ة، ني في الحكومدين ومرشدية، لم يجدوا التعبير الحقيقي عن حضورهم الديوإسماعيليين وموّحِ 

أعني في وزارة األوقاف وإن ُوجد لهم ممثلون فيها؛ ألّن مذاهبهم الفقهّية والكالمّية بقيت مطموسة 

 لالهوتية افلسفاتهم و دة تتعلق بمواقفهم التأويلّية من النصوص الدينية ألسباب تاريخية معّق 
ً
وفقا

انت هذه الديانات سماوية أم لخصوصياتها. دْع وجود أتباع ديانات أخرى في سورية، سواء أك

وضعية، من مسيحيين على اختالف طوائفهم ويزيديين، إلخ، فأين يجد هؤالء التعبير الحقيقي 

عنهم إال ضمن تجمعاتهم املحددة وطقوسهم الخاصة؟! والحقيقة أنَّ أية محاولة من أّيٍ كان 

 كمشهد نعا
ً
مة تدفن رأسها في الرمل. لنكران هذا الواقع ستفض ي إلى أن يصير املشهد كوميدّيا

 استخدام مصطلح 
ً
وهذا يعني أننا أمام ُهوّيات دينّية تنضوي داخل الُهوّية الوطنّية، وليس بدعا

 
ُ
ِة طائف أنَّ  العين كيف ّمِ "ُهوّية دينّية"؛ ألننا نعلم علم اليقين ونشاهد بأ ة الكثرة الكاثرة من رجال أيَّ

ِة طائفة  يقتصرون حتى على مستوى الزواج باالرتباط بنساء طائفتهم نفسها، وكيف أبناء أيَّ

 ،
ً
 خاّصا

ً
كنى في مناطق يكثر فيها أبناء طائفتهم، وكيف نلمس عند بعض الطوائف زّيا يفضلون السُّ

 خاصة في العبادة إلخ. والحقيقة أنَّ لهذه الشواهد الواقعّية 
ً
 وطقوسا

ً
وكيف أنَّ لكّل طائفة طرقا

 دالالت سوسيولوجية ودي
ً
معنى في غاية الخطورة، ب وثيولوجية، إلخ،موغرافية وأنثروبولوجية فعال

ة يفتُّ في عُضد الهوّية الوطنية الجامعة. ة وطائفيَّ  لهويات دينيَّ
ً
 حقيقّيا

ً
ال

ُّ
 أنَّ هناك تشك

ة الوطنّية الجامعة   د للُهويَّ وُيضاف إلى ذلك أنَّ التمزق الطائفي ليس هو وحده املهّدِ

 خطر داهم يتهدد سورية إن لم يكن اآلن ففي املستقبل، أعني به  للمواطنة، بل هناكو 
ً
أيضا

التمزُّق العرقي، فنحن نعلم وجود أعراق وقوميات متنوعة في سورية من سريان أكراد وتركمان 

وشركس وداغستانيين وشيشانيين وآستين وأرمن على اختالف أعدادهم وتوزعهم الجغرافي، فليس 

 أن نقبل بأنهم 
ً
مستعدون للتخلي عن ُهوياتهم الخاصة لصالح الُهوية الوطنية السورية منطقّيا

الجامعة دون أن يصلوا إلى االقتناع املطلوب في هذا االتجاه؛ إذ إنَّ الهوّية السورية الجامعة، 

ة العربية،  دايات فقد الحظنا منذ بتتأسس في رأي الكثير من مثقفي هذه األعراق على طغيان الُهويَّ

إشارات إلى معاٍن سياسية خطيرة مثل رفع العلم  حملتاهر للميلشيات الكردية املسلحة مظ األزمة
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ذلك برعاية الهيئة الكردية العليا التي هي املنظمة الحاكمة لألراض ي  ،الكردي في أراٍض سورية

الواقعة تحت السيطرة الكردية، وهذه الهيئة أسسها حزب االتحاد الديمقراطي الكردي  ةالسوري

رالتا قد و  بع لحزب العمال الكردستاني، وهذا الفعل )رفع العلم الكردي( غير مقبول مهما كان املبّرِ

تسببت هذه التصرفات وغيرها بخلق كيانات كردّية في عفرين والحسكة وغيرهما، بسبب االنجرار 

 من أسس يعتقد 
ً
وراء مزاعم يوتوبية سياسية لقيادات كردّية تبحث عن االستقالل، انطالقا

األكراد أنها راسخة، ذلك أنه "ثمة من يقيم عالقة ارتباط أو مالزمة بين اللغة والُهوّية األثنّية أو 

القومّية، على الرغم من أنَّ السياق العالمي يضم حاالت كثيرة، فيها فصل بين اللغة والهوية 

ع أن يت
ّ
 ركز الجدال على الُبعدواألثنّية. وإذا كان الكرد ينظرون إلى املسألة على هذا النحو، ُيتوق

ز اإليديولوجيا الكردّية 
ّ
رك

ُ
 أن ت

ً
ع أيضا

ّ
اللغوي للُهوّية كأنما هو ُبعد جوهرّي أو وجودّي. ومن املتوق

 من إشكاليات املشروع القومّي"
ً
 .1على الُهويات والتكوينات اللغوّية باعتبارها جزءا

، ذلك
ً
أنه نتيجة للفتوحات العربّية  والحقيقة أنَّ املشكلة الكردّية تضرب بجذورها عميقا

في آسيا الصغرى، وانهيار الدولة الساسانّية في إيران بين ثالثينيات وخمسينيات القرن السابع، 

فقد وجد األكراد أنفسهم، كغيرهم من شعوب الشرق األدنى والشرق األوسط تحت سيطرة 

امن النصف الثاني من القرن الث الخالفة العربّية. وبدأ النشاط الحربّي للقبائل الكردّية يشتد في

 في مناطق املوصل والجبال وأذربيجان وغيرها
ً
 .2امليالدي، تحديدا

وتدّل هذه املعطيات أنَّ املشكلة الكردّية ليست سهلة يمكن إيجاد حلول لها كيفما اتفق، 

، لذلك ال بّد من إعاد
ً
نظر ة الألنها تضرب بجذورها في تاريخ بعيد وال تقتصر على ما يحدث راهنا

فيها على نحو مختلف، بمعنى أنَّ الشعب السورّي مؤلف من العرب واألكراد وغير ذلك كثير، وهذا 

 هو األفق الوحيد املمكن لالتجاه نحو البحث عن حلول ناجعة.

،كما أنَّ هناك
ً
 ال حصرا

ً
من املواطنين السوريين من أصول تركمانية  ُمعّينة نسبة ، تمثيال

ل بموجب ذلك كتائب تركمان سورية، وبالتالي صارت 
َّ
تحالفوا مع حزب العدالة والتنمية، وتشك

                                                           
ربي املركز الع)بيروت:  والسياسة: دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهويةاألكراد واللغة عقيل سعيد محفوض،  1

 .331 ، ص(3131لألبحاث ودراسة السياسات، 
ة ، نقله إلى العربية: مجموعاألكراد من القرن السابع إلى القرن العاشر وفق املصادر العربّيةنظر: أرشاك بوالديان، ا 2

 .331-332 ، ص(3119دار التكوين، )دمشق: من املترجمين 
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 للعثمانيين الجدد، أعني حزب العدالة والتنمية، 
ً
نسبة من املناطق التركمانية في سورية جيوبا

 يضخون فيها ما يشاؤون من إرهابيين.

مواجهة عدد من  –يكتبون على نحٍو متناغم مع أدبيات "الثورة السورّية"–ثون ويعزو باح

 إلى نهايات القرن العشرين، ذلك 
ً
، إلى أسباب قمعّية تعود زمنّيا

ً
التركمان للدولة السورية، عسكرّيا

 لواحٍد من هؤالء الباحثين "قد اعتقل النظام السوري املئات من مثقفيهم وتحفظ عليهم
ً
ه وفقا  أنَّ

بالسجون في فترة التسعينيات، وتمت محاربة لغتهم وتجريم النشر والكتابة بها. ومنع نشر ثقافتهم 

عنى بذلك، ليس هذا فقط، بل تم 
ُ
املختلطة بالتركية، وعدم الترخيص للجمعيات الثقافية التي ت

صت األحوال الشخصّية الخاصة بهم، كما أنهم منعوا 
ّ
 منفرض املزيد من التشريعات التي قل

 .3املشاركة في القطاعات العسكرية واألمنية، وتم منعهم من الحصول على جوازات السفر"

لكن، هنا ال بّد من التساؤل عن أمرٍ يحتاج تأّمٍل معّمق، أعني به أنَّ محاولة عدد من تركمان 

فهم على أنها محاولة إلغناء 
ُ
لهوية اسورية التمسك بلغتهم وثقافتهم وكيانهم املستقل، أيمكن أن ت

 تجاوزها واالستقالل عنها ورفضها؟الوطنية السورية أو محاولة ل

 على أنَّ 
ً
، ال تدّل أبدا

ً
 مع اسِتَعاِر الحرب على سورية فصاعدا

ً
إنَّ مجريات األحداث، تحديدا

ِكنُّ أي عداء للتركمان، لكن يبدو أنَّ تأثيرات معّينة فيهم أفضت إلى تغير 
ُ
الدولة السورية كانت ت

 عدد منهم، فتشكلت ميليشيات عسكرية تركمانية عملت ضد الدولة السورّية.مواقف 

لم ينضم التركمان للثورة وتكشف أدبيات املعارضة السورية نفسها هذه القضية: "

ى العنف و تالسورية ضد نظام الرئيس بشار األسد في بداياتها إال أن الظروف املتعاقبة وزيادة مس

وشكلوا ألوية عسكرية منها لواء الجوالن في دمشق  ،راط في الصراعدفعتهم في النهاية إلى االنخ

والذي تشكل من أبناء القصير الذين نزحوا بعد اجتياح  ،ول في القلمون واللواء التركماني األ 

 .4"مدينتهم، وتمكنوا من تأسيس كتل سياسية ناجحة في تركيا موطنهم األم

ن أن ما بعد ال يمكدايتها، فإنَّ انضمامهم إليها فيوإذا لم ينضم التركمان إلى "الثورة" في ب

 منهم إلى -ُيحمل على "زيادة مستوى العنف"؛ بل هناك خلفية عرقّية
ً
 معّينا

ً
طائفّية دفعت قسما

                                                           
 ،مراجعة: محمد املصطفىأبحاث اجتماعية، ، "تركيبة املجتمع السورّي وحياته السياسية"نظر: إبراهيم قيسون، ا 3

 .33، ص 3131، طوران لألبحاث والدراسات الستراتيجيةمركز 
 السابق.املرجع  4
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افتعال مواجهة عسكرّية مع الدولة السورّية، أو باألحرى هناك تحريض تركي على هذه املواجهة 

ر باملواجهات التي حدثت في جبل التركمان، إذ في ذلك الوقت نفسها. ويمكن في هذا السياق التذكي

قال عارف أماتش نائب الرئيس العام لحزب الحركة الوطنية التركمانية السورية خالل مداخلة 

رك"هاتفية مع قناة 
ُ
لقد فقدنا العديد من املناطق. »التركية حول عمليات القصف  "قنال ت

غاية، لكن الناس في وضعية سيئة لل ر في األماكن املتبقية.مجاهدونا يواصلون املقاومة بشكل كبي

 
ً
وضاع ، واأل والطائرات الروسية تأتي بالعشرات. تركمانيو منطقة باير بوجاق في حالة بائسة جّدا

 –عالىت–املناطق السكنّية تدمرت بالكامل وأصبحت واألرض سواء. أملنا الوحيد بعد هللا  ة.مخيم

لكن إن ذهبت هي األخرى ستنتهي منطقة  ،ةاستراتيجيال منطقة هو تركيا. لم يبق لدينا إ

 .5«التركمان

عرقّي، كما ُيفصح عّما يمكن أن أسميه -يدل هذا النمط من التفكير على وعي مناطقّي 

االستغاثة بالِعرق، فتركيا صارت بالنسبة إلى هؤالء املسلحين من التركمان املنقذ الوحيد، كما أن 

 تفوق روابطهم مع سورية.روابطهم معها، صارت 

والحقيقة أنَّ هناك آراء في هذه 

ن ماالتجاه تحتاج إلى تفنيد من ِقَبِل املعنيين 

التركمان السوريين، إذ نجد أحد الباحثين 

يؤكد على لسان التركمان أنَّ من ثوابتهم 

 .6"إسقاط النظام السورّي، وأركانه جميعها"

وال يخفى على كل أريب أنَّ من أشّدِ األخطار على تحقيق مواطنة واقعية بين السوريين هذا، 

ل صادق يعلم ما عاناه ويعانيه اآلن هو التفاوت االقتصادي بين الناس، وال ريب في أنَّ ك لَّ متأّمِ

. وهناك رأي 
ً
 وتفش ي البطالة خاصة

ً
الكثير من السوريين بسبب سوء األوضاع االقتصادية عامة

 
ً
وجيه ُمفاده أنَّ هناك الكثير من العاطلين عن العمل وجدت فيهم التنظيمات التكفيرّية صيدا

 لضمهم تحت لواءاتها املتعددة األلوان
ً
، وَمْن مّنا ال يعرف أنَّ هذه التنظيمات ترسل دعاتها سهال

                                                           
 ،3132نوفمبر تشرين الثاني/ 33، موقع مصر العربية، "كارثة في سورية: سقوط منطقة جبل التركمان" 5

https://goo.gl/AAMF2L  
 "هاني الحاج أحمد،  6

ً
 وسياسّيا

ً
 ،مركز حرمون للدراسات املعاصرةأبحاث اجتماعية، ، "تركمان سورية ودورهم عسكرّيا

 .31 ، ص3131آذار/مارس  31

نحن اآلن أمام مشكلة في غاية التعقيد ترجع 

بالدرجة األولى إلى تمّزٍق طائفّيٍ وعرقّيٍ 

ٍق ُمنحتٍم في  واقتصادّي، يؤدي بدوره إلى تمزُّ

 .الُهوّيِة الوطنية الجامعة

https://goo.gl/AAMF2L
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 لسوق املرء نحو نكران مجتمعه 
ً
إلى حيث يكون الفقر؛ ألنه هناك يكون الجهل، وكفى بالفقر دافعا

 التمييز بين الخير والشّر، أعني  بل التمرد عليه ومحاربته
ُ
ة

َ
ك

َ
والحق أنه ال يمكن إلنسان في داخله َمل

ر بالنقمة على الواقع عندما يرى إلى أشخاٍص يرفلون في نعيِم الغنى وإلى الضمير إال أن يشع

، لذلك ال بّد من مكافحة البطالة وكأنها طاعون يفتك بالبالد أشخاٍص يتلظون في جحيم الفقر

ها، ألنَّ العاطل عن العمل يشعر بفقدان االنتماء، إذ إنَّ غالبية الشعب السوري، تعتمد على 
ّ
كل

ومية، وفقدان عدد كبير من الشباب إلمكانية العمل، يعني أنهم سيحرقون سفنهم الوظائف الحك

 من املعاناة يفوق قدرة كّل منهم على التحّمل.
ً
 خلفهم، إذا بلغوا حّدا

إنَّ الخطوة اإلصالحية الكبرى التي ُيفترض بالدولة السورية أن تخطوها هي التوزيع العادل 

ات عمل ذات قدرة فعلّية على تحقيق العدالة االقتصادية بين للّدخل، لذلك ال بّد من تفعيل آلي

أبناء الشعب السورّي، وال يغيب عن الذهن في هذا االتجاه أنه "ال يوجد في أي مجتمع هيئة 

مركزية تحصل على اإلنتاج وتقوم بعد ذلك بتوزيع عوائده، بل إنَّ العملية تتم من خالل تفاعل 

الطبع فإّن ذلك ال يعني بأي حال من األحوال أن الهيئات املركزية البشر داخل املجتمع وخارجه. وب

أو الحكومات ال تأثير لها في توزيع الدخل، فهي تستطيع من خالل سياسات الضرائب واإلعانات 

 . 7والدعم واإلنفاق العام التأثير بشكل هائل في توزيع الدخل وإعادة توزيعه في املجتمع"

م مشكلة في غاية التعقيد ترجع بالدرجة األولى إلى تمّزٍق طائفّيٍ والواقع أننا نحن اآلن أما

ٍق ُمنحتٍم في الُهوّيِة الوطنية الجامعة، فكيف إذا كانت هذه  وعرقّيٍ واقتصادّي، يؤدي بدوره إلى تمزُّ

 هي األخرى في الُعمق على أساٍس عرقّيٍ 
ً
 نفسها في نظر بعض رافضيها مبنية

ُ
، أعني، دينيٍّ  –الُهوّية

 لعملية املواطنة؟ 
ً
ها كيما تكون ناظمة

ُ
على أساس العروبة واإلسالم، فعلى أية قاعدة يمكُن ترسيخ

ة واملواطنة من الرجوع إلى األصول التاريخية  قة ملسألة الُهويَّ  معمَّ
ً
هنا ال بدَّ من أجل تكوين رؤية

ة التمزق لتركيز على مشكل، وهذا ما سينجلي بنسبٍة ما عبر اتهددهاالتي انبثقت عنها املخاطر التي 

 املذهبي الدينّي على وجه التحديد.

  

                                                           
، (3113 ،3ط مركز دراسات الوحدة العربية،)بيروت:  وتوزيع الدخل في الوطن العربيالفقر عبد الرزاق الفارس،  7

 .49-41ص 
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ّ
ا
ة الهوية -ثانيا ة في القومّي ّوالعروبة اإلسالم بين تكوينها جدلّي

إنَّ املعالجات العابرة ملسألة التجانس الوطني تربطها بالزمان الحاضر وتفهمها في أفق 

والعدالة واملساواة وإلى ما هنالك من الحريات املدنية وتحقيق الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

مصطلحات واردة في األدبيات السياسية الراهنة؛ غير أنَّ الحقيقة أبعد من ذلك بكثير، فال بدَّ من 

 لعلم التسلسل الزمني أجل فهم هذه املسألة نفسها من أن نتعاطى معها كرونولوجيّ 
ً
، أعني وفقا

ً
ا

chronology ذلك بالرجوع إلى ينابيعها األولى. 

ة  هذه املنهجّية الكرونولوجّيةوالواقع أنَّ  تقتض ي مّنا القول: إنَّ اإلسالم هو أساس الُهويَّ

 للحضارات أو للثقافات من 
ً
 صادقا

ً
العربية في مختلف أنحاء الوطن العربي؛ ألنَّ استقصاًء واقعّيا

ها في مشرق الوطن العربي إلى مغربه ُيظهرنا على 
ُّ
أمم وشعوب وأعراق وأديان ولغات ال تنضوي كل

كنف اإلسالم العروبّي أو العروبة املسلمة، لذلك ُيعزا اتساع مفهوم االقتران بين العروبة واإلسالم 

 على أساس الّدِ 
ً
ن يإلى الفتوحات اإلسالمية، ومن هذا املنطلق علينا أن نسلم بالُهوّية العربّية ُعمقّيا

 إلى العرب، وتدلُّ اإلسالمي املست
ً
 ند إلى الخطاب اإللهي، أعني القرآن املوّجه على األقل لغوّيا

 لعلكم تعقلون"
ً
 عربَيا

ً
ا أنزلناه قرآنا

ّ
، و"وكذلك 8الشواهد الكثيرة من اآليات على ذلك، مثل: "إن

 وصّرفنا فيه من الوعيد"
ً
 عربّيا

ً
هم9أنزلناه قرآنا

ّ
 غير ذي ِعَوٍج لعل

ً
 عربّيا

ً
، و"كتاٌب 10يتقون" ، و"قرآنا

 لقوٍم يعلمون"
ً
 عربّيا

ً
لت آياته قرآنا ّصِ

ُ
 لننذر أم القرى"11ف

ً
 عربّيا

ً
. 12، و"وكذلك أوحينا إليك قرآنا

 ين اإلسالمي والعروبة؛وال ريب أنَّ في هذا اآليات دالئل واضحة على التالزم بين الّدِ 

إلسالم، إذ إنَّ التالزم الجوهرّي لكن، ال بّد من إعادة النظر في طبيعة العالقة بين العروبة وا

بينهما، يطرح تساؤالت فيما يتعلق بهذه اإلشكالّية، عن مواقف العرب من غير املسلمين، وكذلك 

عن مواقف املسلمين من غير العرب! لذلك أيمكن أن تؤسس العالقة بين العروبة واإلسالم لديِن 

ين؟  الِعرق أو ِعرقّية الّدِ

                                                           
 (.3)سورة يوسف: آية  8
 (.331)سورة طه: آية  9

 (.32)سورة الزمر: آية  10
 (.1)سورة فصلت: آية  11
 (.1)سورة الشورى: آية  12
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 يمكن التأكيد في هذا اال
ً
 الفتا

ً
تجاه على أنَّ حزب البعث العربّي االشتراكي يمثل نموذجا

للعالقة التكوينّية بين العروبة واإلسالم، إذ استطاع هذا الحزب تأسيس فلسفة تستلهم اإلسالم 

 وتبني عليه مشروعها اإليديولوجي الكبير "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، فاألمة 
ً
ُعمقّيا

وجودة لوال الفتوحات اإلسالمّية، واللغة لم تكن عربية في أنحاء هذه األمة املقصودة لم تكن م

ها لغة القرآن.  لوال أنَّ

سين األوائل لـ "حزب البعث العربّي االشتراكي" رغم نزعتهم العلمانّية قد  ونجد أنَّ املؤّسِ

لية: حماسّية عا زي يقول بعباراتفهموا هذه املسألة وتقّبلوها وأسسوا عليها، فها هو زكي األرسو 

 لحماية الحّق، وبقيت »
ً
وما دامت دولة اإلسالم في أيدي أهلها العرب كان جمهور املسلمين معسكرا

وظيفة قائد املوقع وإمام املصلين في الجامع مجتمعين في شخٍص واحد، وهل من عجب أن سلك 

ورسول العالم  أجدادنا هذا املسلك وقد اتخذوا من الرسول قدوة؟ أفلم يتخذ بطلنا القومّي 

 والحسام وسيلة في نشر العدل بين األنام؟ إنَّ قدوة املجاهدين األبطال هو من قال: 
ً
العقاب شعارا

ال، الخيل معقود بنواصيها الخير، رباط يوم  )أنا نبّي الرحمة(. أنا نبّي امللحمة، أنا الضحوك القتَّ

بيل الحّق تضفي على البطولة وهي وليلة خير من صيام شهٍر وقيامه. والشهادة وهي املوت في س

 .13«صفة مشاهدة عالم الغيب ولم يزل الشهيد على قيد الحياة

، أكثر مما ينظر إليه بصفته 
ً
 قومّيا

ً
يتضح أنَّ األرسوزي ينظر إلى النبّي محمد بصفته بطال

 إلى اإلنسانية جمعاء، والحقيقة أنَّ في هذه النظرة دالالت خطيرة، إذ تؤسس 
ً
ب النبثاق حز رسوال

شمولّي على نحٍو نهضوّيٍ أو حداثوّي من ديٍن سماوّي، ُيعّد في نظر معتنقيه آخر األديان، وُينظر إلى 

نبّيه بصفته خاتم األنبياء. إذن الّدين األخير والحزب الشمولّي يتضافران، ويدخالن في عالقة 

 القرن العشرين.
ً
 تكوينّية، تناسب روح العصر، أعني تحديدا

ويعترف أحد أبرز البعثيين القدامى، أعني به سامي الجندي، إذ يؤكد أنَّ األرسوزي تمسك 

بشعار: "العرب أمة واحدة: لم يقل أمة عربية واحدة. ذلك أنه عرقّي يؤمن باألصالة والنبالة، 

 أرستقراطي النزعة والفكر. العرب عنده قوم، الفردية فيهم نزعة إنسانية أما األمة فمزيج تضيع

 .14فيه مالمح اإلنسان التي تسمو على قْدر ما تصفو األعراق"

                                                           
سلسلة آفاق ثقافّية، منشورات وزارة الثقافة في  )دمشق: 34، الكتاب الشهري الجمهورية املثلىزكي األرسوزي،  13

 . 44 ، ص(3119 ،3ط الجمهورية العربية السورية،
 .31، ص (3414دار النهار، )بيروت:  البعثسامي الجندي،  14
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 ينبغي أن ُيفهم 
ً
وإذا عطفنا كالم األرسوزي على كالم الجندي لتبّين لنا أنَّ اإلسالم ُعمقّيا

 على هذا املستوى على أنه دين العرب.

أى أنَّ رتحزب البعث العربّي االشتراكي قد ا"ويؤكد ميشيل عفلق من هذا املنطلق نفسه أنَّ 

ين تعبير صادق عن إنسانّية اإلنسان... ين في صميم القضية العربّية، واملواطن العربّي  الّدِ إذن فالّدِ

 من الحقيقة 
ً
، وأن نكتم عنه جانبا

ً
 أو زائفا

ً
 ناقصا

ً
الذي نعمل لتكوينه لم نرَض له أن يتكّون تكوينا

 .15أو ِنصف الحقيقة..."

 للقومّية  نظر  يعني ذلك أنَّ فيلسوف البعث
ً
 رئيسا

ً
ين اإلسالمّي بصفته مكّونا إلى الّدِ

 براعته في هذا 
ً
ه استطاع استقراء الواقع التاريخّي على نحٍو يثبت تماما العربّية، وهذا دليل على أنَّ

إذ اكتشف أنه كما أدى اإلسالم إلى تكوين خالفة  analogyاالتجاه في استخدام قياس التمثيل 

 راف، يمكن لإلسالم أن يؤدي إلى تكوين أمة عربية مترامية األطراف.إسالمّية مترامية األط

 ملا قال عفلق: 
ً
...اإلسالم إذن كان حركة عربية، وكان معناه: تجدد العروبة »وعليه، وفقا

وتكاملها. فاللغة التي نزل بها كانت اللغة العربية، وفهمه لألشياء كان بمنظار العقل العربي، 

 عربية  كانت فضائل عربية ظاهرة أووالفضائل التي عززها 
ً
كامنة، والعيوب التي حاربها كانت عيوبا

في طريق الزوال. واملسلم في ذلك الحين لم يكن سوى العربي، ولكن العربي الجديد، املتطور،  ةسائر 

املتكامل. وكما نطلق اليوم على عدد من أفراد االمة اسم "وطني" أو "قومي" مع أنَّ املفروض أن 

 يكون مجموع األمة قو 
ً
 االتي آمنت بقضية بالدها، ألنه ، ولكننا نخص بهذا االسم الفئةميا

ذا متها وتتحمل مسؤولية هأاستجمعت الشروط والفضائل الالزمة كيما تعي انتسابها العميق إلى 

االنتساب، كان املسلم هو العربي الذي آمن بالدين الجديد، ألنه استحضر الشروط والفضائل 

ين يمثل وثبة ا  .16«لعروبة إلى الوحدة والقوة والرقيالالزمة ليفهم أنَّ هذا الّدِ

 للشك أنَّ املسلم العربّي الحقيقي هو القومّي العربّي  ويتضح من
ً
كالم عفلق بما ال يدع مجاال

الحقيقّي، إذن نحن هنا إزاء دين القومّية أو قومّية الّدين، ما ُيفض ي إلى طرح سؤاٍل كبير عن موقع 

ألعراق لالعلمانّية في جدلية العالقة بين الدينّي والعرقّي يمكن صياغته وفق اآلتي: كيف يمكن 

                                                           
 .331 ، ص(بدون تاريخ :بغداد) 3، في: الكتابات السياسية، جفي سبيل البعثميشيل عفلق،  15
 .لقب كان ُيطلق على ميشيل عفلق 

 .3491 /أبريلنيسان 2في  يةالسور  معةخطاب ألقي على مدرج الجا، "ذكرى الرسول العربي"ميشيل عفلق،  16
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 لها تحت شمس اإلسالم 
ً
 حقيقّيا

ً
 األحزاب األخرى أن تجد مكانا

ً
األخرى واألديان األخرى وأيضا

 ؟!والعروبة بعد تمازجهما في حزب شمولي هو حزب البعث

ُيعّبر عن  –وهو صاحب أكبر مشروع نقدّي للعقل العربّي –وها هو محمد عابد الجابرّي 

إعجابه الشديد بفكر ميشيل عفلق، ويتكلم الجابري هنا على عفلق بلغة يكاد يشعر قارؤها بأنَّ 

من بالوحدة العربية كان يؤ » الجابري قد قّدم أوراق انتسابه إلى حزب البعث، يقول عن عفلق:

، أمة 
ً
 واحدا

ً
ويعمل لنشر الفكرة القومية، الفكرة التي ترى في العرب من املحيط إلى الخليج قوما

 من البعث املحمدّي، من رسالة اإلسالم التي كان يرى فيها رسالة العرب إلى 
ً
واحدة تكونت انطالقا

آلن أن ينهضوا ليؤدوها من جديد، العالم أجمع، الرسالة التي أدوها في املاض ي والتي عليهم ا

فـ"البعث" وهو االسم الذي اختاره للحزب 

الذي أسسه، ال يعني مجرد انبعاث في 

الحاضر ومنه، مجرد النهوض، بل يعني أكثر 

من ذلك، بعث النموذج املحمدي الحامل 

رسالة العرب، وذلك باستلهام بطوالت 

الرسول العربّي وتضحياته واالقتداء بروحه 

 .17«لية وسلوكه املثاليالنضا

إنَّ هذه املقاربة الجابرّية )نسبة إلى الجابرّي( بين البعث املحمدّي وحزب البعث تدّل على 

أحالم يوتوبّية خطيرة، تقوم على املزج بين القومية العربية واإلسالم لتكوين األسس النظرّية لحزب 

ينّي لصالح الحزبّي، يروم تكوين دولة حديثة، وال بّد أن يقتض ي هذا التكوين  نفسه توظيف الّدِ

 ملنظور مؤسس ي البعث ليس األفق 
ً
 وفقا

ً
 إلى أنَّ الحزبّي حقيقة

ً
وإال لتالش ى الحزبّي في الّدينّي، نظرا

 الجديد الذي عليه أن يقود الدينّي إلى غاياٍت إيديولوجّية.

 
ً
 ديالكتيكّيا

ً
القة ، إذ يجد أنَّ العويفهم شبلي العيسمي العالقة بين العروبة واإلسالم فهما

 امتداد طبيعّي متطور للعروبة؛ بل ثورة صححت مسار العروبة، 
ً
بينهما تقوم على أنَّ اإلسالم ُعمقّيا

                                                           
 فكّر" :، محاضرة في الندوة القومية حول "العروبة واإلسالم في فكر األستاذ ميشيل عفلق"محمد عابد الجابري،  17

 .3441حزيران/ يونيو  31-31، بغداد، "األستاذ ميشال عفلق

ما لم ينتبه إليه منظرو حزب البعث هو إلى 

أّي حّد يمكن أن يتجاوب معهم جمهور 

والعراق على املسلمين من العرب في سورية 

 وجه التحديد؟
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 يتعلق برؤيته لحقيقة العالقة بين 
ً
 خاصا

ً
فا

ّ
واتجهت بها نحو أفٍق عالمّي، وقد وضع العيسمي مؤل

 .18العروبة واإلسالم

البعث هو إلى أّي حّد يمكن أن يتجاوب معهم جمهور  لكن ما لم ينتبه إليه منظرو حزب

–دواكما اعتق–املسلمين من العرب في سورية والعراق على وجه التحديد، ذلك بصفة البعثيين 

ق بتحليل مدى خطورة التعويل على الّدين 
ّ
املمثلين الحقيقيين لإلسالم؟ إنَّ هذا السؤال يتعل

 إليديولوجيا حزب ُمعّين. 
ً
وال شك في أنَّ هذا املكّوِن بدأ يتحّول إلى مكّون خفّي، بصفته مكّونا

 في الحالة السورّية، ذلك أنَّ هذا النمط من الوعي الحزبي القائم على املزج بين العروبة 
ً
تحديدا

واإلسالم لم ينجح في تحويل سورية إلى دولة علمانية حقيقية، ذلك أنَّ فلسفة الحزب كما تبّين 

 تحترم الّدين ا
ً
 في تكوينها. ولئن استطاع حزب سابقا

ً
 داخال

ً
إلسالمّي، بل تنظر إليه بصفته عنصرا

البعث تكوين مؤسسة دينّية رسمية تتناغم مع فلسفته الدينّية، إال أنَّ هذه املؤسسة نفسها لم 

تقدر على منع انفالت الّدين من آليات الضبط التي اعتمدتها، لذلك صار للّدين وجهان: وجه 

لدولة، ووجه آخر متشدد ال تقّره الدولة؛ بل تحاربه. كما أنه بسبب احتضان فكر معتدل تقّره ا

اتخاذ  علىالبعث للمؤسسة الدينية الرسمية لم تعد الدولة التي يحكمها البعث في سورية قادرة 

 التخاذ خطوات تقود إلى 
ً
مواقف حاسمة بصدد االتجاه نحو تنوير الوعي االجتماعي ليكون متقّبال

 لدولة.علمنة ا

لقد كانت االندفاعة الفلسفّية لحزب البعث ملزج العروبة باإلسالم ذات حماسة مشبوبة، 

، فاعتقد هؤالء املنظرون 
ً
كما انكشف ذلك من تحليل كتابات املنظرين الكبار للحزب كما مّر سابقا

ال إأنفسهم أنَّ في مقدورهم تكييف تأويل الّدين اإلسالمي لصالح نظرتهم اإليديولوجّية الكبرى، 

أنَّ هذا األمر خرج على سيطرتهم، فانفلت التأويل من أيديهم، بسبب أنَّ نزعة حزب البعث إلى 

 مع ما يقتضيه النص 
ً
تكوين دولة حديثة تحكمها دساتير وقوانين وقواعد وضعية، ستتناقض حتما

البعث  حزب الديني اإلسالمّي نفسه من تحكيم للشريعة اإلسالمية. وقد أدت هذه اإلشكالّية إلى أنَّ 

 
ً
 من الّدين بأن يعمل على فصله عن الدولة؛ بل وجد نفسه مضطرا

ً
 جوهرّيا

ً
الحاكم لم يتخذ موقفا

للدخول في جدل بيزنطّي غير مباشر أمام الشعب السوري بوساطة أجهزته اإلعالمية مع الجماعات 

ق بأنَّ املؤسسة الدينية الرسمية التي يتبنا
ّ
مثل ها الحزب هي التي تاإلسالموّية املتشددة، يتعل

                                                           
 .(3422بيروت، دار الطليعة، ) عروبة اإلسالم وعامليتهُينظر: شبلي العيسمي،  18



   

والسياس يّّ الدينيّّ بين السورّية الوطنّية الُهوّية أزمة  18 

 

 من 
ً
اإلسالم الحقيقّي في مقابل النزعة التكفيرية املتشددة التي تتبناها جماعات إسالموية، بدءا

 إلى تنظيم 
ً
 وجيش اإلسالم وجبهة النصرة. "داعش"الطليعة املقاتلة واإلخوان املسلمين، وصوال

 ّية، غير أنَّ توكيدهم علىإذن كان ينبغي على مفكري حزب البعث أن يطوروا فلسفته الدين

 إلى أقص ى حّد، ألنَّ 
ً
 ملّحا

ً
الُهوّية القومّية العربّية حال بينهم وبين هذا التطوير الذي كان مطلبا

 التسليم بأّن اإلسالم رافعة لها.
ً
 القول بالقومية العربية يقتض ي حتما

الُهوّية السائدة لم لقد أفض ى الربط أو املزج بين العروبة واإلسالم إلى تأسيس نمط من 

 لفلسفتهم، فهم 
ً
 وجدوا في اإلسالم منطلقا

ً
يتبناه حزب البعث فحسب، ذلك أنَّ الناصريين أيضا

 يؤمنون بفكرة القومية العربية ويدافعون عنها وفي مرحلة ما قبل الوحدة بين مصر وسورية 
ً
أيضا

عد إلى أن حدث االنفصال كان حزب البعث مع فكرة الوحدة وإن اختلف موقفه في ما ب 3422عام 

، وبمعزل عن الخالفات بين البعثيين والناصريين، فإنَّ العقلّية الحزبية الناصرّية ال 3413عام 

 في فهم الُهوّية عن العقلّية البعثّية، فها هو أحد أبرز منظري التيار الناصري، أعني 
ً
تختلف ُعمقّيا

تقلت من الطور القبلّي إلى الطور الشعبّي ان»لة يقول عن األمة العربية إنها: عصمت سيف الدو 

. وتفاعل شعب املدينة بالهجرة إلى املدينة )الوطن الخاّص بـأهل امل
ً
دينة( فأصبح أهل املدينة شعبا

عن طريق الدعوة والفتح بشعوب محيطة وقبائل أخرى وّحدها اإلسالم بعد تعّدد، وآمنها بعد 

 خوف، وحماها بعد إباحة لكّل غزو، وتركها ق
ً
ما بينها وبين األرض املشتركة، أداتها تتفاعل في رونا

 . ويستأن19«لغة واحدة، وحدودها نظام واحد...
ً
كان عبد »ف عصمت سيف الدولة كالمه قائال

 يحمل في ذاته هذا املؤشر الذي غرسته حضارته كعربّي 
ً
ي مسلم. وله ف الناصر منذ أن كان طفال

 .20«تاريخه آيات كثيرة

ّجه عند البعثيين والناصريين فقط؛ بل نجده عند مفكرين عرب معاصرين وال نجد هذا التو 

 إلى فرقة املعتزلة(، فها هو املفكر ا
ً
صري مليصدرون في أفكارهم عن ينابيع إسالمّية )ُمعتزلية: نسبة

األمر الذي ال شك فيه هو أن التناقض بين العروبة والقومية العربية وبين »محمد عمارة يقول: 

 ...والذين َيعون افتعاله هم صانعوه ومروجو فكره من أعداء العروبة 
ً
اإلسالم مفتعل تماما

واإلسالم، ألنهم هم املستفيدون عندما يتسللون من الثغرة التي يصنعها هذا التناقض في جبهة 

                                                           
، (دار املوقف العربي للصحافة والنشر والتوزيع، بدون تاريخ :القاهرة) عن الناصريين وإليهمعصمت سيف الدولة،  19

 .42 ص
 .41 ، صالسابقاملرجع  20
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وفي صفوف القوى الوطنية بعاملنا العربّي...وخلف هؤالء األعداء، وفي  شعوب الشرق ودوله،

رت له، وأقامت على أساسه 
ّ
شراكهم، وقعت قوى إسالمية وقومية، صدقت هذا التناقض، فنظ

 .21«خططها في الفكر والتنظيم والتحالفات!

وهو على حّق في –لقد اكتشف عمارة 

 بين الُقوى  –ذلك
ً
 قوّيا

ً
أنَّ هناك رابطا

اإلسالمية والُقوى القومّية، لذلك ال يوجد 

أّي مبرر لحالة التصارع القائمة بين 

ة غايتهم النهائي اإلسالميين والقوميين، ألنَّ 

  ذات أفق مشترك.

كما نعثر على مفكرين يصدرون عن أصول ماركسّية يؤكدون على فكرة التالزم بين العروبة 

واإلسالم، ذلك أنَّ مؤسس املدرسة املاركسية املصرية، أعني أنور عبد امللك، يؤكد على قيمة ما 

: يسميه "الدائرة اإلسال 
ً
 على استراتيجيتنا الحضارية »مية حول أمتنا العربية" قائال

ً
كان لزاما

حضارات  أن تحدد مكانتها في قلب –اإلسالمية-وفي قلبها االستراتيجية الحضارية العربية– الشرقية

الشرق، وعلى تفاعٍل واٍع وسطّي بين القوى االشتراكية العظمى في العالم، وعلى صلة واقعية واعية 

 .22«قطاعات املختلفة للحضارة الغربيةبال

إنَّ ما سبق يقتض ي التأكيد على أنَّ أّي طرح سياس ّي ألولوية الُهوّية القومّية العربّية، سواء 

 
ً
 أن يكون اإلسالم حاضرا

ً
 من البعثيين، أم من القوميين، أم من اليساريين، يقتض ي حتما

ً
أكان نابعا

يتها سوى إعادة بعمق في هذا الطرح، لذلك ليست فكرة الُهوّية القومّية العربّية في أصل ماه

صياغة الُهوية اإلسالمّية لتصير مالئمة لروح عصر حددته عوامل نشوء الدولة القومية في أوروبا. 

 نفورهم من دعوة 
ً
 عداء القوميين العرب للنزعات القطرّية، كما ُيعلل خصوصا

ً
ر عموما وهذا يفّسِ

 أنطون سعادة إلى ُهوّية سورّية، تنبثق من فكرة سورية الطبيعية.

                                                           
مها مركز دراسات الوحدة العربية"العربية...والجامعة اإلسالمية الجامعة"محمد عمارة،  21

ّ
 ، في: الندوة الفكرية التي نظ

 .392 ، ص3422، 1، بيروت، ط"القومية العربية واإلسالم: بحوث ومناقشات"
مها "بين القومية العربية واإلسالم في صياغة عالم جديد"أنور عبد امللك،  22

ّ
دراسات  مركز ، في الندوة الفكرية التي نظ

 .241 ، ص3422، 1، بيروت، ط"القومية العربية واإلسالم: بحوث ومناقشات"الوحدة العربية: 

ليست فكرة الُهوّية القومّية العربّية في أصل 

لُهوية اإلسالمّية ماهيتها سوى إعادة صياغة ا

لتصير مالئمة لروح عصر حددته عوامل 

 نشوء الدولة القومية في أوروبا.
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ق بنمتهم البعثيون مع أفكار سعادة فيلئن اختلف القوميون العرب وفي مقدو 
ّ
زعته ما يتعل

 لوال 
ً
ه صاحب دعوة ضيقة، إال أنَّ خالفهم معه لم يكن ليحدث أصال

ّ
اإلقليمية إذ اعتقدوا أن

فصله بين الدين والسياسة، وقد انتهى به هذا الفصل إلى فهم سورية في أفق غير قومي أي غير 

 ّي؛ لكن هذا ال يعني رفضه لالمتداد العربي أو ميله عن الّدين اإلسالمّي.إسالم

اإلقليم ال يعني قطع العالئق  –الطبيعية  ةسوري تحقيق كيان عن سعادة ومن هنا إن بحث

 من شروط طبي ،بل يعني االنفتاح أكثر عليها ؛مع بقية األقاليم
ً
ون أكثر تاريخية تك –عية انطالقا

 واقعية.

 على سورية وقد استطاع أن يستشرف األخطار التي تهددها من غير 
ً
أنَّ سعادة كان حريصا

 من نزعتها الطورانية 
ً
دول الجوار ببصيرة ثاقبة، وعرف أنَّ كون تركيا دولة إسالمية لن ُيغّير شيئا

لت في أواخر القرن التاسع عشر امليالدي بين األتراك العثمانيين، كبديل م
ّ
ترض فالخطيرة التي تشك

 عن توحيد املسلمين 
ً
عن الخالفة اإلسالمية العثمانية التي بدأت آنذاك إرهاصات انحاللها، فعوضا

في كنف الخالفة العثمانية بدأ الطورانيون بالتفكير في توحيد أبناء العرق التركي في كنف القومية 

 التركية، إذ صارت لها األولوية لها في منظورهم.

قرب وأقوى وأخطر الدول التي تنظر إلينا بعين جشعة، وهي ترتقب هي أ اتركي»يقول سعادة: 

ذن ونحن نعرف إمن هذا القبيل. فما هو واجبنا القومي  ش يءالفرص الدولية لتتمكن من عمل 

مضغنا، وباألخص فإن  ُل هِّ َس ما نعرفه عن طمع الغير بنا؟ علينا أن نكون أقوياء، ألن الضعف يُ 

د فينا إرادات جزئية سهلت تجزئة سورية الى دويالت. ولم فقدان التجانس بين أفراد امل
ّ
جموع ول

 
ً
تزل عملية التشريح والتقسيم جارية حتى اليوم ملا يرون في مجموعنا من حيوية وقوة تكون خطرا

 .23«عليهم

من الرؤية الدينية للوجود واملصير  سعادةاآلن هو موقف  الوقوف عندهأنَّ ما يجب  كما

إذ استطاع بذكاء بارع أن يفهم  سعادةواإلنسان أو بكلمة ينبغي الرجوع إلى فلسفة الدين عند 

ويستشرف خطر ما يمكن أن ينجم عن الوعي الديني إذا سار في مسارات خاطئة وما يمكن أن 

ظاهرة  ينمما ال شك فيه أنَّ الّدِ : »سعادةيؤدي إليه من تقويض لالجتماع اإلنساني الطبيعي. يقول 

نفسية عظيمة الخطورة من ظواهر االجتماع البشري. إنه ظاهرة قد نشأت وارتقت بعامل تطور 
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اإلنسانية نحو سيطرة النفس وحاجاتها في شؤون الحياة.  وهو قد تطور مع تطور البشرية، ولن 

. وفي هذا الب
ً
ب وكلما كان الشع ...طء سر خطورتهينفك يتطور بتطورها. ولكن تطوره بطيء جدا

 في االرتقاء الفكري الفلسفّي كلما كان الّدين أفعل في السيطرة على العقلّية
ً
 .24«متأخرا

هنا عميق غاية العمق، فهو لم يعزل الظاهرة الدينية عن الظاهرة  سعادةإنَّ كالم 

 فاالجتماعية، لكنه لم يعّد األولى أساس الثانية، أي أنه لم ينظر إلى الّدِ 
ً
 داخال

ً
ي ين بوصفه عنصرا

 
ً
، بل االجتماع اإلنساني هو الذي أفرز الدين. لذلك ونظرا

ً
 ماهوّيا

ً
تكوين االجتماع اإلنساني تكوينا

أسباب ال يتسع املجال لذكرها اآلن ليس بمقدور الدين أن يتساوق من حيث تطوره البنيوي إلى 

 مع تطور االجتماع اإلنساني ولذلك إنَّ هذا االجتماع عينه ينّد عن مقوالت الّدِ 
ً
ين وأحكامه ندودا

. من هنا يظهر أنَّ الرؤية الدينية من حيث هي ناجمة في أصولها عن حالة من حاال 
ً
ماع ت االجتبنيوّيا

اإلنساني باملعنى الشامل، فإنَّ هذه الحالة غير قادرة على توجيه الحاالت األخرى الناجمة عن هذا 

 باملقارنة مع الظاهرة الدينية. وعلى هذا 
ً
االجتماع عينه والتي تحولت إلى ظواهر متطورة جدا

ها س غير لبوسساس وبسبب أن الظاهرة الدينية تتطور ببطء فهي محل ألن تتلبس بلبو األ 

غرة لولوج اآلفات في الجسد االجتماعي الطبيعّي، لذلك ال بّد من تحييد الدين 
ُ
الطبيعي، أي تصير ث

ن السياس ي لالجتماع اإلنساني. وهذا ال يعني البتة رفض الدين؛ ألنه في النهاية   عن التعيُّ
ً
نهائّيا

ي فإتاحة املجال للدين كيما يسهم فظاهرة طبيعية أفرزها االجتماع اإلنساني وهنا تكمن املفارقة 

 هو أمر خطير؛ لكن الخطورة نفسها تكمن في أية محاولة لعزل 
ً
تكوين االجتماع اإلنساني سياسّيا

 عن االجتماع اإلنسانّي. وهذا ما كان 
ً
إنَّ الحزب »على وعي تام به عندما قال:  سعادةالدين نهائّيا

يكون لكل فرد من أفراد األمة السورية الحق السوري القومي االجتماعي يقول: إنه يجب أن 

والحرية ليعتقد في الشؤون املتعلقة بما وراء املادة، كاهلل والسماء والجحيم والخلود والفناء، كما 

 اجتم
ً
 ألمته ووطنهيريد. وال ُيطلب منه إال أن يكون قوميا

ً
 مخلصا

ً
 صحيحا

ً
 .25«اعيا

 وعلى نحو مثير للدهشة؟ الحقيقة اآلن إذا تأملنا في هذه األفكار أال نجدها مت
ً
حققة فعلّيا

 إلى مذاهب مختلفة لكن  ةأنَّ الذين يدافعون عن سوري
ً
الطبيعية اآلن هم أبطال ينتمون َعقدّيا

ون قوم  ُيعدُّ
ً
يين اجتماعيين على تجمعهم غاية واحدة هي درء الخطر عن بالدهم، أي هم جميعا

، لكن قوميتهم االجتماعية هنا ال تعني انتماءهم إلى حزب بعينه، بل تعني انتماءهم ةحد تعبير سعاد
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 إنَّ الواقع يفرض علينا أن نعترف بهذا الوطن 
ً
إلى وطنهم السوري الكبير. وكما سبق وأكدنا مرارا

 ذلك في النضال ،السوري الكبير؛ ألنه اآلن يظهر كُهوّية تاريخية مستقلة عن الُهوّيات األخرى 

، فسورية الطبيعّية أعظم حتى من تصور أّي حزب عنها حتى لو املستميت ألبنائه في الدفاع عنه

 بها؛ ألنَّ هناك من ال ينتمون إليها ويضحون في سبيلها ممن ال ينتسبون إلى أّي حزب
ً
 .كان مؤمنا

ّدين؛ اللقد تبّين أنَّ سعادة احترم العروبة لكنه أعطى األولوية لسورية الطبيعية، واحترم 

 في تكوين الدولة، لذلك دعا سعادة إلى ُهوّية سورية، 
ً
 داخال

ً
 جوهرّيا

ً
لكنه رفض أن يكون عنصرا

بينما نجد القوميين العرب على اختالف مشاربهم يدعون إلى ُهوّية قومّية عربّية. إنَّ ديالكتيك 

ّل رح السؤال اآلتي: أيدالتاريخ إذا جاز لنا أن نستخدم هذا املصطلح املاركس ّي، يسمح لنا بأن نط

هذا الديالكتيك نفسه على فشل تصور ُهوية قومية عربية تنهض على الّدين اإلسالمّي، ويدل في 

 الوقت نفسه نجاح تصور ُهوّية سورّية تقوم على العمق الحضاري الهائل لسورية؟

 انبثقت إنَّ الجواب عن هذا السؤال ُيفهم على أساس تجاوز فكرة الخالفة اإلسالمية التي

 إذن 
ً
عنها فكرة القومية العربية، من أجل الوصول إلى فكرة الُهوّية الوطنّية السورّية. وليس بدعا

أن تسود الدعوات اإلسالموية إلى تغليب ُهوية إسالمّية ُمحدثة على سورية، لكن من منظور غير 

ّي، وتحول إلى وسيلة قومّي. وهذا ما نعانيه اآلن، فقد انفلت العنصر الدينّي من العنصر القوم

 فتك بكّل ما ُيغايره.
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ّ
ا
ة -ثالثا وّي ة الُه ّاإلسالموّي

 إلى مزج العروبة باإلسالم 
ً
كانت فكرة األمة العربية التي أسس لها حزب البعث، استنادا

بقصد ترسيخ الُهوية العربية قابلة لالستخدام في سياق آخر مختلف، أعني السياق اإلسالموّي، 

للُهوية العربية القومّية ُهوّية أخرى مناقضة لها رغم أنها تصدر عن ينابيعها  لذلك صار املقابل

 على كافة الناس.
ً
 نفسها أعني بها الهوية اإلسالموية التي يسعى اإلسالمويون إلى فرضها عنوة

وهناك تنظيرات فعلّية ترمي إلى ربط الُهوّية بالعقيدِة الدينّية اإلسالمّية، على أساس أنَّ 

ل ُهوّية ثابتة، ذلك أنَّ دعاة هذا النمط من الفهم للُهوّية يؤكدون أنَّ "اإلسالم بعقيدته اإلسال  ِ
ّ
م يمث

وشريعته وتاريخه وحضارته ولغته هو ُهوّية مشتركة لكّلِ مسلم، كما أنَّ اللغة التي نتكلم بها ليست 

ها قداسة املقّدس التي مجرد أداة تعبير ووسيلة تخاطب، وإنما هي: الفكر والذات والعنوان، بل ول

 .26أصبحت لسانه بعد أن نزل بها نبأ السماء العظيم"

 لتكوين ُهوّية شعب من 
ً
 جوهرّيا

ً
وها هنا نجد حّتى اللغة عند هؤالء، بصفتها عنصرا

 لقيمتها جّراء تحّدرها من عنصر ميتافيزيقي غامض، واملفارقة أنَّ 
ً
الشعوب، قد صارت مكتسبة

.لها األسبقّية التاريخيّ 
ً
 ة عليه، وبذا صارت الهوّية معطى طائفّيا

إال بمعيار وحيد هو االعتقاد الدينّي الفقهّي  االنتماء في هذا النمط من الوعي لم يعد ُيقاس

لفئة ما، وهذه الفئة ال تعدو أن تكون فئة متصارعة أو متحازبة مع فئات أخرى، فلم يعد معيار 

بل فقط االعتقاد الدينّي الفقهّي، فُهوية املرء، أعني قبوله  ؛االنتماء هو اللغة أو األرض أو الحضارة

 
ّ
 على عقيدته،في وطنه صار متعل

ً
 أو باألحرى متوقفا

ً
 رئيس قا

ً
 فحتى اللغة العربّية بصفتها عنصرا

ً
ا

ينّي اإلسالمّي! ، صارت تنبثق من العنصر الّدِ
ً
 والعربّية عموما

ً
 للهوّية السورية خصوصا

ً
 مكّونا

وإذا كان للحكومة السورية ممثلة بوزارة األوقاف منظورها الخاص لهذه األزمة والذي 

الحالة التكفيرية اإلرهابية حالة شاذة تقوم على سوء تأويل للدين اإلسالمّي،  تعّد نها إ إذنحترمه، 

 ية هيفي اإلسالم سنكتشف أنَّ هذه الحالة التكفيرية اإلرهاب 27فإننا برجوعنا إلى مشكلة اإلمامة

                                                           
 .33ص ،(3133مؤسسة السماحة للنشر والتوزيع، )الكويت:  الدعوة اإلسالميةجاسم بن محمد بن مهلهل الياسين،  26
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: محمد عابد الجابري، 
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 .(3133الوحدة العربية، 
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ما يكشف  ، وهذاالكالمية )نسبة إلى علم الكالم( في اإلسالم-الفقهية ُمفرٌز حتميٌّ للبنية الثقافية

 تتهدد صميم معنى تجّدد فكرة "دولة الخالفة"
ً
، ليس هذا فحسب، بل هناك مشكالت عميقة جدا

يحدد العالقة ، إذ يجب اتخاذ موقف حاسم الوجود التاريخّي للشعب السوري ال بّد من اجتالئها

 –كما كشفت األزمة–بين الّدولة والّدين، إذ إنَّ عقول عدد كبير من الشباب السوريين املغّرر بهم 

 خالفة واإلمامة ودولة اإلسالم.تؤمن بفكرة ال

الداعشية على ترسيخ شخصية أبي بكر البغدادي في  بروباغندالقد عمل دعاة ومنظمو ال

، بصفته خليفة املسلمين، 
ً
، وشباب العراق وسورية خصوصا

ً
عقول شباب املسلمين عموما

 قبل كّل ش يء، 
ً
فرجعوا بنسبه إلى النبّي محمد حتى تتوافر فيه شرائط اإلمامة، أي أن يكون قرشّيا

التدريس فاإلمامة والخطابة في عدد من مساجد فمن وبالغوا في وصف مآثره وتجاربه وخبراته "

 ،فالعضوية في مجلس شورى املجاهدين ،فاإلمرة لبعض املجموعات الجهادية في العراق ،العراق

  فالرئاسة على اللجان الشرعية والقضاء في دولة العراق
ً
مية ال لدولة العراق اإلساإلسالمية، ثم أميرا

 .28"لعقد فيهاوا ّلِ الَح  بمبايعة مجلس شورتها وأهل

وقد اتجه خبراء البروباغندا الداعشّية إلى تأصيل فكرة خالفة أبي بكر البغدادّي بعد مقتل 

–كما رّوجوا–أمير املؤمنين املزعوم أبي عمر البغدادّي ووزيره األول أبي حمزة املهاجر، إذ انعقد 

آلت إلى أبي بكر  مجلس شورى الدولة اإلسالمية املزعومة مباشرة لحسم مسألة الخالفة التي

  لةالدو طيلة الفترة املاضية للقاء وزراء  في حال انعقاد مستمر ىور الشوظل مجلس البغدادّي، "

طليعتها  منهم اإلسالم ونخّص  ةأم ر والعقد وأصحاب الرأي فيها، ونبش ووالتها وأهل الحّل 

مكان، بأن الكلمة قد اجتمعت على بيعة  الجهاد في  كّلِ  وقادة ةشيوخ األممقّدمتهم املجاهدة، وفي 

  القرش يّ  سينيّ الُح بكر  البغدادي   بياملجاهد أ الشيخ
ً
وكذا   ةللمؤمنين بدولة العراق اإلسالمي أميرا

  سني القرش يّ الَح ية الشيخ املجاهد أبي عبد هللا على تول
ً
 له"أو  وزيرا

ً
 ونائبا

ً
  .29ال

 انتشار هذا النمط من الوعي بين الشباب العربّي، إذ تؤّمن النصوص 
ً
وال ُيَعدُّ ُمستغربا

الدينّية التراثّية القاعدة املطلوبة له، ولم يوجد أّي فكر مقابل يعمل على مواجهته، فوجد 

ار في الهشيم، ووجدت   لغسل العقول، وقد سرت دعواتهم سريان النَّ
ً
التكفيريون الفرصة سانحة
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، بل استقطبت أفكارهم داعمين لهم ف
ً
 سهال

ً
ي فئات الشباب املحبط الناقم على الحكومات صيدا

على أجزاء واسعة من العراق  "داعش"من مختلف أنحاء العالم، وقد ساعد استيالء تنظيم 

ى عل ،وبعد مض ي بضعة أعواموسورية على ترسيخ فكرة الخالفة بإمرة أبي بكر البغدادي، "إذ 

ين في أمير املؤمن)ليكون الشيخ بذلك:  ،امتد سلطان دولته إلى بعض ربوع الشام ،إلمامبيعة هذا ا

. نسأل هللا أن يأتي اليوم الذي نرى فيه شيخنا وقد جلس على ..(دولة اإلسالم في العراق والشام

لم  بل ،لو كان الشيخ في سكون  ،وما كان هذا ليكون  .كرس ي الخالفة! وما ذلك على هللا بعزيز..

 نه لبس ألَم إإذ  ،وبذله املثمر ،إال لعطائه املستمر - يتحصل ذلك له فضل هللا
َ
منذ عقد  الحرب ة

ولم تلن له قناة وال  ،وأقدم على الدواهي املدهية ولم يخف من أحد ،من الزمن ولم يخلعها بعد

 .30"!رف لتضحيته حّد عُ 

الشبان السوريين اآلن تكشف هذه املعطيات عن حضور املوروث في عقول نسبة كبيرة 

وعلى نحوٍ أكثر قّوة مما كان عليه من قبل، ما أفض ى إلى وجود مشكلة حقيقية في فهمهم وشعورهم 

بهويتهم الحقيقية، أي باندماجهم في مجتمع ال يجدون فيه أّي تعبير عن ذواتهم وأفكارهم 

عوات الجماعات ومطامحهم، ولم يعزز هذا النمط من التفكير عندهم سوى انجرارهم وراء د

التكفيرّية التي استطاعت بالفعل التغلغل إلى عقولهم من جراء إهمالهم من قبل الجهات الحكومّية 

 لدعاة التكفير.
ً
 سهال

ً
 بتركهم صيدا

إنَّ هذا الوعي باألمور ُيظهرنا على اكتشاف عالقة جوهرّية بين العنف والّدين في أفق تأويل 

ين أو في أفق تأويالت ، بمعنى  معّين للّدِ
ً
، لكنها متقاربة ُعنفّيا

ً
متعددة، قد تكون متباعدة إيديولوجّيا

 أو غير 
ً
 مشروعا

ً
أنه ال بّد أن ُيفرز الخطاُب الدينّي منظوره العنفّي، لكن يمكن أن يكوَن عنفا

 أو 
ً
 أو قانونا

ً
، بل شرعا

ً
مشروع، لكن من منظور اإليديولوجيا الغالبة، فال يبدو بصفته عنفا

.
ً
 ناموسا

ه "ليس   لـ "رينيه جيرار" إلى أفق آخر، إذ إنَّ
ً
حيل مسألة العالقة بين العنف والّدين وفقا

ُ
وت

، باملعنى 
ً
س يستحق أن يسّمى دينّيا ين إال عنصر واحد مؤّسِ ر جهلنا الحالّي لكّل من العنف والّدِ ُيفّسِ

 تسمية الهوتّي. هذا العنصر هو دائم التأسيس بيننا ألنه 
ً
إن دائم الخفاء، حتى و الذي يفوق عمقا

                                                           
  َبُس تحت

ْ
روع على قدر الرأس، ُيل َفٍر )=َزَرٌد ُينسج من الدُّ

ْ
ها من رمٍح، وبيضٍة )=خوذة(، وِمغ

ُّ
 الحرب كل

ُ
داة

َ
: أ

ُ
َمة

ْ
الأل

لنسوة(، وسيٍف، ودرع.
َ
 الق
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ينّي   بعد يوم. إنَّ الّدِ
ً
يكن خفاؤه في تناقص مستمر وكان البنيان املشّيد عليه يمعن في التزعزع يوما

ينّي في كّل  ينّي، فإذا كّنا ال نفهم الّدِ  وراء احتجاب العنف نفسه وراء الّدِ
ً
يدرأ عّنا العنف محتجبا

ه في األمور الجوهرّية"حين فما ذلك ألننا خارجه، بل ألننا ما زلن
ّ
 .31ا داخله، أقل

ينّي  ينّي نفسه، إذا لم تكن ويقتض ي وجودنا في الحّيز الّدِ أنَّ نتوّهم أننا صرنا بمنأى عن الّدِ

 من العنف الكامن فيه؟ إنَّ هذا العنف 
ً
ينّي ضربا نظرتنا عنفّية في عمقها، لكن أال يقتض ي الّدِ

 في املذهب 
ً
 في ذوبان الفرد نهائّيا

ً
يظهر واضحا

أو الطائفة أو العقيدة. ذلك أنَّ "الوجه األخير 

ابة الفرد في األنا للعنف يكمن في إذ

الجمعّية، إذ ينكر الفرد ذاته ويفقد 

استقالله ويتحّول إلى ذرة في جسم الجماعة، 

وتكون أهميته بقدر ما يقّدم لها من خدمات 

أو تضحيات، حيث ُيختزل اإلنسان في 

  .32الثقافة األصولّية..."

بهذا اإلقحام أو يرفضه، إذن هناك إقحام لألنا في الجماعة، لكن إلى أّي مدى يقبل الشخص 

 دى يقتنع به أو ينأى بنفسه عنه؟!أو إلى أّي م

ثار مشكلة الُهوّية في ما يتعلق بهوية الشخص في اإلطار االجتماعي، بأن  كما أنه وإن
ُ
كانت "ت

 G.Meadيشعر بالهوية مع أشخاص املجتمع الذي يعيش وينمو فيه، وهو ما يسميه جورج ميد 

االندماج باتا و ، فإنَّ هذا التعميم 33واندماج الذات فيه" neralized othergeباسم )تعميم الغير( 

 في سورية؛ ألننا أضحينا أمام واقع متشٍظ إلى أبعد حّد 
ً
 معقدا

ً
 العربيُّ  اإلنساُن  ، فقد صارَ أمرا

بعامة والسوري بخاصة يتحرك في ظلمات تاريخية تحيط به من كّل جانب، والحقيقة أنَّ تراثنا 

 مض ى 
ً
هو السبب في ذلك، هذا التراث الذي نتوهم أننا بمنأى عنه ليس وراءنا، أعني ليس أمرا

ة صوانقض ى؛ بل هو أمامنا وسوف يأتي إلينا على هيئة قَدر ذي ضربات عنيفة تحملها منقوالته الن يَّ

                                                           
املنظمة العربّية للترجمة، )بيروت: ، ترجمة: سميرة ريشا، مراجعة: جورج سليمان العنف واملقّدسرينيه جيرار،  31

 .21 ، ص(3114
 مركز دمشق، )دراسة اجتماعّية(، "ثقافة العنف: بحث في األسباب والتداعيات والحلول املحتملة"كريم أبو حالوة،  32

 .2 ، ص3131دمشق،  ،لألبحاث والدراسات )مداد(
 .(3429املؤسسة العربية للدراسات والنشر، )بيروت:  3ط ،3، جموسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي،  33

ينإنَّ مشكلة   اعتقادنا رغمكمنقوٍل تراثّي  الّدِ

بوضوحها وتجاوزها؛ إل أنها ما زالت عقبة 

كأداء في وجه التجانس الوطني عند العرب 

 وعند العرب السوريين 
ا
املسلمين عموما

.
ا
 املسلمين خصوصا
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 ألذهاننا أو  ولذلكإلى الوعي 
ً
 أساسا

ً
نا إلى الواقع؛ ألنه فرض سيادته علينا إلى درجة أنه أضحى مكّوِ

 
ً
ه يقوم بذلك masterباألحرى لطرق تفكيرنا باآلخر. و"هكذا عندما يصير التراث سيدا ، فإنَّ

 جّد 
ً
 الوصول إليه، ابتداًء بالطريقة التي فيها ما ينقله ُيجعل متعذرا

ً
أن وعلى األكثر، ذلك يكون با

ِقل إلينا ويحيله إلى الوضوح الذاتّي 
ُ
. يأخذ التراث ما قد ن

ً
ره محجوبا إنه يعوق  self-evidenceُيصّيِ

ورودنا إلى املنابع األصلية التي منها أورثت لنا املقوالت واملفاهيم...، إنه بالفعل يجعلنا ننس ى أنَّ لها 

 مثل هذا، ويجعلنا نفترض أن
ً
. 34ضرورة الرجوع إلى هذه املنابع هي ش يء ال نحتاج إلى فهمه" أصال

 االعتقاد اآلن بأنَّ علينا أال نلتفت إلى املاض ي
ً
 بل أن ننطلق في معالجة األمور من ؛نعم صار سائدا

غير أّن مثل هذا االعتقاد هو ما يقف وراء غياب قدرتنا على معالجة املشكالت، إنَّ  ،الحاضر

 قدر.اإلسالمي يأتي إلينا على هيئة املستقبل ويضربنا ك الكالمي-الفقهي نا التراثاملاض ي وأعني به ه

 القول: إنَّ مشكلة 
ً
ينوعليه، صار متاحا اعتقادنا بوضوحها  رغمكمنقوٍل تراثّي  الّدِ

 وعند 
ً
وتجاوزها؛ إال أنها ما زالت عقبة كأداء في وجه التجانس الوطني عند العرب املسلمين عموما

.العرب ال
ً
 سوريين املسلمين خصوصا

 نحو تكفير اآلخر لم تقف سلبّية نزعة في هذا املنقول التراثّي والحقيقة أنَّ 
ً
،، تمثيال

ً
  ال حصرا

 بتلميذه ابن قيم  ؛ذي النزعة الحنبلية املتشّددة 35عند ابن تيمية
ً
بل امتدت واتسعت مرورا

 إلى محمد بن عبد الوهاب36الجوزية
ً
ذا النمط من التفكير بين ، ومن ثمة ساد ه37، وصوال

ة مع حسن  الوهابيين في اململكة السعودية، ونشروه حيثما قدروا، وظهرت هذه العقلية التكفيريَّ

البنا املرشد العام لجماعة اإلخوان املسلمين في مصر الذي رفعه أتباعه إلى مصاف األنبياء، إذ 

ه نموذج من »ه املفكر اإلخواني أنور الجندي: يقول عن النماذج النادرة التي عرفها تاريخ اإلسالم إنَّ

                                                           
34 Martin Heidegger, Being and Time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson (New York: 

Harper and Row, 1962), p.43. 
يقول ابن تيمية: "هؤالء القوم املسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى،  35

بل وأكفر من كثير من املشركين وضررهم على أمة محمد صلى هللا عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار املحاربين مثل كفار 

عند جهال املسلمين بالتشيع ومواالة أهل البيت وهم في الحقيقة ال يؤمنون التتار والفرنج وغيرهم، فإنَّ هؤالء يتظاهرون 

)الرياض:  ريةرسالة النصيتقي الدين ابن تيمية، باهلل وال برسوله وال بكتابه وال بأمر وال نهي وال ثواب وال عقاب...". ُينظر: 

 .31-33، ص (من مطبوعات دار اإلفتاء، بدون تاريخ
: ابن قيم الجوزية، ا 36

ً
محمد بن املوصلي، قرأه  :، اختصارمختصر الصواعق املنزلة على الجهمية واملعطلةنظر مثال

 .(3119دار أضواء السلف،  :الرياض)وخرَّج نصوصه وعلق عليه وقدم له: الحسن بن عبد الرحمن العلوي 
ها وعلق عليها: أبو بكر عبد الرزاق بن صالح ، حققرسالة في الرد على الرافضةراجع: محمد عبد الوهاب النجدي،  37

 .(3111دار اآلثار، )صنعاء: بن علي النهمي 
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 صلى هللا عليه وسلم، فهو من ِعْق 
ً
هؤالء  ِد الطويل منذ أرسل هللا سبحانه برسالته الخالدة محمدا

، وقد استطاع اإلخوان 38«الدعاة األبرار املصلحين الربانيين الذين عرفتهم األمة اإلسالمية

 دعاتهم في أنحاء الوطن العر 
ّ

  ،بّي املسلمون بث
ً
وكسب الكثير من املؤيدين حتى صار وجودهم كثيفا

، وموقفهم من 
ً
 وطاغيا

ً
ليس بحاجة إلى توثيق، إذ بدأت اتجاهاتهم  املغايرين لهم معروف،ومهددا

مع زعيمهم في سورية مروان حديد زعيم "الطليعة"، أي: الجناح  في سورية املعادية للمجتمع املدني

سورية،  ثم تفاقم األمر أكثر مع فقهاء الجهاد الجدد وعلى رأسهم  العسكري لإلخوان املسلمين في

ي لإلرهابيين التكفيريين والذ الرئيسينعبد هللا عزام هذا الرجل الخطير الذي ُيعّد من املنظرين 

 فتواه 
ً
َع على محاربة الروس في أفغانستان مطلقا جَّ

َ
 أنَّ ش

ً
دا

ّ
الكفار إذا دهموا بلدة إسالمية،  مؤك

يؤكد عزام على ضرورة كما ، 39أو جبالها أو ِخراجها، فإنه يتعّين القتال على كل أهلهاعمرانها 

: حقيقي في أفغانستان ب ّي و تشكيل وجود إسالم
ً
ن إنَّ الفرصة اآل »عد االنتصار على الروس قائال

 ذهبية وسانحة إلقامة دولة إسالمية في أفغانستان بعد انتصار املجاهدين...إنها الفرصة الذهبية

، وتتضح عقلية عبد هللا عزام التكفيرية 40«السانحة اآلن في األرض كلها إلقامة حكم هللا في األرض

، إذ وهو مشغول بالحرب الروسية األفغانية ال تغيب عن ناظريه سورية، إذ 
ً
 تاما

ً
الخطيرة وضوحا

 هم ولقد كانتاملجازر تعمل فيو  يقول:" لقد آن للمسلمين أن يركزوا جهودهم بعد أن رأوا املذابح

ملحمة حماة التي تعتبر من مآس ي العصر أوضح صورة تدل على أنه يستحيل اللقاء بين اإلسالم 

، وعلى هذا األساس وجد عبد هللا عزام أنَّ األولوية القصوى للمجاهدين هي محاربة 41والجاهلية"

لذين ا )...(»ية ، وهو يقصد بالجاهليين في سور الروس في أفغانستان ثم نقل املعركة إلى سورية

، وبالفعل عن التيار الذي أسس له عبد هللا عزام انبثقت القاعدة التي أطلقها «اختطفوا الحكم

، وعن القاعدة انبثقت جبهة النصرة وتنظيم أيمن الظواهرّيوتوالها بعد مقتله  أسامة بن لدن

رية خاصة اآلن، داعش، فهذه االتجاهات فتحت أحضانها ألبناء الوطن العربي عامة وأبناء سو 

 وإن لم يبُد 
ً
 ذلك فجاء هذا األمر طعنة نجالء في بنية املجتمع الذي انقسم على نفسه ماهوّيا

 
ً
 .ظاهرّياتّيا

                                                           
، (3111دار القلم، )بيروت: ، سلسلة أعالم املسلمين ... حسن البنا الداعية اإلمام واملجدد الشهيدأنور الجندي،  38

 .1ص 

 .(3422، 2الناشر الجامع، ط)جدة:  األفغانآيات الرحمان في جهاد نظر على وجه العموم: عبد هللا عزام، ا 39
 .311، ص السابقاملرجع  40
 .321، ص السابقاملرجع  41
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 في سورية؛ لكن دون انتباٍه عميٍق 
ً
وتفاقمت مشكلة العالقة بين "السلطان والقرآن"، تحديدا

حكم الشريعة ومقتض ى أحكام دين هللا في واقع »هو أبو مصعب السورّي، يؤكد أنَّ لها فها 

يد فاملسلمين وأزماته الشرعية والدنيوية، ت

أنَّ الجهاد هو الحّل، وأنَّ سبيله الوحيد في 

قيام املقاومة اإلسالمّية العاملّية املسلحة، 

وفي املواجهة الشاملة مع أعدائنا املحتلين 

وحلفائهم املرتدين واملنافقين. ليس من حّل 

إال في دروب الشهادة. في أن يطلب شباب 

هذه األمة املوت كي توهب لهم وألمتهم 

 .42«الحياة

 أشياخه في هذا االتجاه، 
ً
 على الجهاد مستلهما

ّ
ويستأنف أبو مصعب السوري عملّية الحث

ها املؤمنون ...أوصيكم بما كان قد أوص ى به شهيد اإلسالم في سوريا الشام شيخنا »ليقول:  أيُّ

مروان حديد رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته: أسوتكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. جاهد في 

 .43« حتى أتاه اليقين. فعاملوا أعداء هللا بما أمر هللاهللا

يتضح أنَّ الخطر الذي يهدد الهوّية الوطنّية السورّية هو من جّراء تسّرب املوروث السلبّي 

إلى الوعي الدينّي للشباب، لذلك ال بدَّ من إعادة النظر في هذا املوروث عينه من منظوٍر تأويلّيٍ 

واألحاديث النبوّية، واملتون الفقهّية، والفتاوى، إلخ، أعني تلك التي يستند  جديٍد لآليات القرآنّية،

إليها التكفيريون في خطابهم الالإنسانّي. وينبغي طرح سؤال رئيس في هذا االتجاه هو: أيمكن أن 

 توجد قابلّية في النصوص الدينّية كيما يتم تأويلها في السياق التكفيري؟

يبدو أنه توجد خطورة في النصوص الدينّية نفسها، وهذه الخطورة تأويلّية في املقام األول، 

لذلك ال بدَّ من دعوة عامة مشتركة إلى أقص ى حّد تشارك فيها الكثرة الكاثرة من علماء الدين 

 على أسباب الن
ً
ول، زورجال الفكر والباحثين، يكون محورها هو "ضبط التأويل"، والتركيز ُعمقّيا

                                                           
)الجذور والتاريخ والتجارب(، طبعة  3، جدعوة املقاومة اإلسالمّية العاملّيةعمر عبد الحكيم )أبو مصعب السورّي(،  42

 .342 ، ص3119خاصة، 
)الدعوة واملنهج والطريقة(، طبعة  3، جة املقاومة اإلسالمّية العاملّيةدعّوعمر عبد الحكيم )أبو مصعب السورّي(،  43

 .3119 ، ص3119خاصة، 

يتضح أنَّ الخطر الذي يهدد الهوّية الوطنّية 

السورّية هو من جّراء تسّرب املوروث السلبّي 

إلى الوعي الدينّي للشباب، لذلك ل بدَّ من 

النظر في هذا املوروث عينه من منظوٍر إعادة 

 تأويلّيٍ جديٍد.
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ق بهم،  44وال بّد في هذا السياق نفسه من تحديد اآليات القرآنّية
ّ
التي تتناول "الكّفار" أو تتعل

 من أجل وضع منهجّية تكفل منع إسقاطها على 
ً
وإخضاعها لدراسات مستفيضة معّمقة جّدا

ه هذالواقع الراهن، بما يؤدي إلى منع شيوع ثقافة القتل باسم النّص اإللهي، عن طريق إدخال 

املنهجّية املانعة والرادعة للتكفير في مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وكذلك في التعليم 

.
ً
 الجامعي أيضا

، وها هو التراث الدينّي يأتي من املستقبل ويضربنا كقدر، لقد تمزّ 
ً
قت الُهوّية الوطنية تراثّيا

ناتها لذلك دفاعها  ، وتضع خطوطفي الواقع الحيّ  تتجدد انبثاقات سلطة املوروث الدينّي وتجد تعيُّ

األمامية في مواجهة أية محاولة معرفية جادة تسعى للمغايرة معها، وتنغرس في عقول األفراد 

، معاملجتوتفرض حضورها من هذا املنطلق في  ،وتتأصل فيها ثم تمتد إلى املجتمعات ،بعمق

ع سلطة م ت التكفيرية اإلرهابية، بلليس مع الجماعا وتتمازج في هذا املساق سلطة التراث الديني

  الدولة
ً
، فتفرض نفسها على الحياة االجتماعية في مختلف أبعادها فتصير سلطة الدولة أيضا

ل كنصوص في أفق إرضاء  يديولوجيتها، ورغم إداعمة لسلطة املوروث الديني من حيث هو مؤوَّ

ت أخرى متعددة للنصوص الدينية ذلك تنفلت سلطة املوروث الديني من الدولة؛ ألنَّ هناك تأويال 

املوروثة من قبل أفراد أو جماعات أو حتى أحزاب قد تنطوي على أبعاد خطيرة يمكن أن تشكل 

ي إلى وهذا يفض  ،الدينية التي تبنتها الدولة –دينية مناقضة للحالة االجتماعية  –حالة اجتماعية 

 على ضبط تأثيرها في عقول الناس فينشأندود أو جموح سلطة التراث الديني بحيث ال تقدر الدولة 

يار آخر تين الواحد بين تيارين متضادين، تيار تتبناه الدولة، و التطرف، فنكون إزاء صراع في الّد 

 يخرج من ينابيع مختلفة.

يمكن بناًء على املنظور السابق التأكيد على فكرة ذات داللة خطيرة وهي أنَّ الدولة لم 

 إين تنبثق من لّدِ تؤسس لحالة رؤية فلسفية ل
ً
 دينّيا

ً
ها  يديولوجيتها، وإنما احتضنت حالة تمثل توجُّ

 مع 
ً
 متناسبا

ً
يديولوجيتها، والفرق كبير هنا بين الحالتين، ألّن الناس في نهاية املطاف لن إمعتدال

 للّدِ 
ً
 معّينا

ً
 على الدولة أن تيقبلوا تأويال

ً
 محتما

ً
ع ضين فقط ألن الدولة تتبناه؛ لذلك صار واجبا

                                                           
: 11هناك آيات كثيرة تتناول الكفار في سور مختلفة من القرآن: "يا أيها النبّي جاهد الكفار واملنافقين وأغلظ عليهم" ) 44

" )-التوبة(
ً
 كّفارا" -:نوح(31"وقال نوح رّبِ ال تذر من الكافرين دّيارا

ً
وا عبادك وال يلدوا إال فاجرا

ّ
"إنك إن تذرهم ُيضل

: 11"لقد كفَر الذين قالوا إن هللا ثالث ثالثة" )-:املائدة(13"لقد كفر الذين قالوا إن هللا هو املسيح بن مريم" )-:نوح(31)

ة، تدينين من أتباع الجماعات التكفيرياملائدة(، إلخ.. والحقيقة أنَّ هذه اآليات ذات مفعول سيكولوجي عميق في نفوس امل

 إذ يعدونها مطلقة وذات طابع غير زماني، أي تصلح لكّل عصٍر ومصر.
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كون ين ال تأنَّ "الّدِ ذلك ين ُيرضيها. "رجال دين" مهمة وضع تأويل للّدِ  فلسفة للدين، ال أن تترك لـ

له قوة القانون إال بإرادة من لهم الحق في الحكم، وأنه ليس هناك حكم خاص يمارسه هللا على 

 الشرعية وأفعالالبشر ويتميز عن ذلك الذي تمارسه السلطة السياسية، وأنَّ ممارسة العبادات 

التقوى الظاهرة يجب أن تتفق مع سالمة الدولة ومصلحتها، وهذا يعني أن تقوم السلطة العليا 

 وعادل منطقيٌّ  هذا االتجاهوال ريب في أنَّ  45وحدها بتنظيمها".
ً
. ، ألنه يحفظ سالمة الّدولةتماما

ين نفسها نابعة طة الّدِ ين بوصفه سلطة، بل يجب أن تكون سلإذ ال يجوز أن تقبل الدولة الّدِ 

 
ً
مَّ تترك لألفراد  ملنظورها،من سلطة الدولة، أي أنَّ على الدولة أن تضع ماهية الدين وفقا

َ
ومن ث

ل ، ال من منطلق دين بعينه؛ بحرية االعتقاد لكن ضمن أفق ديني هي التي قامت بتكوين حقيقته

ين  .من منطلق فلسفتها ملعنى الّدِ

ذهب م وقد سبق التأكيد على أنَّ وزارة األوقاف في الحكومة السورية تتبنى على نحو واضح

الكثرة، وهذه هي سياسة الدولة في هذا االتجاه في تشكيل الحكومات املتعاقبة منذ االستقالل 

، وهذا 
ً
يجب أن تعمل الدولة على استدراكه، ألن الشعب السوري مؤلف من أديان أمر فصاعدا

على الدولة أن تعامل الجميع  لذلكوطوائف ومذاهب وعقائد تدل على غنى روحي حضاري عظيم، 

حتى على  تقترحعلى نحو متعادل، وأن 

األقليات الدينية التي تخش ى من التصريح 

 
ً
بمواقفها املذهبية أن تجد لها صيغا

متناسبة مع روح العصر بحيث تتآلف مع 

 ال يحقُّ " إذ ،الكثرة، وهذا موقف جوهري 

ولة أن تنحاز إلى صف دين أو مذهب ديني للّد 

 .46ره على دين أو مذهب ديني آخر"وأن تنص

ويجب التأكيد على أنه ال يوجد دين بعامة أو مذهب ديني بخاصة ينطوي على الحقيقة 

املطلقة. إذ كل دين أو مذهب ديني يعتقد أنه يمتلكها، فما هو املعيار الذي ُيستند إليه في ذلك؟ 

يير أو باألحرى إزاء تصارع حقائق مطلقة والجواب أنَّ لكّلٍ معياره، وبالتالي نحن هنا إزاء تصارع معا

                                                           
ليعة دار الط)بيروت: ، ترجمة وتقديم: حسن حنفي، مراجعة: فؤاد زكريا رسالة في الالهوت والسياسةباروخ سبينوزا،  45

 .913، ص (3449، 1للطباعة والنشر، ط
 .44، ص (3421املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  :بيروت) فلسفة الدين والتربية عند كنتعبد الرحمن بدوي،  46

 إنَّ ترسيخ مذهٍب دين
ا
ّيٍ بعينه مهما كان عظيما

على حساب مذاهب أخرى، لن يفض ي البتة 

لن ّو إلى اندماج أتباع هذه املذاهب األخرى فيه

يكون مصدر أمان ألّية هوية وطنّية جامعة 

 لشعب ينتمي أفراده إلى أديان مختلفة.
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، "فال وجود لحقيقة دينية خالصة خارج التاريخ. إذ ال توجد أي حقيقة بشرية إال وهي في ُمفترضة

الوقت نفسه حقيقة تاريخية. وإنما يجري التعبير عن التجربة الدينية كما يجري نقلها ضمن سياق 

 47تاريخي مخصوص".

ه نحو الحقيقة دون خوف أو وجل، أعني نحو  ينبغي على كّل سورّيٍ أصيل اآلن أن يتوجَّ

 وإلى األبد، فمن الالزم أن 
ً
مواجهة الواقع املفروض رغم كل ما فيه من آالم، من أجل تغييره نهائّيا

 لخصوصياتهم الدينية. وهذا األمر 
ً
نفسح في املجال للناس كافة كي يعبدوا هللا كما يشاؤون، وفقا

عن طريق سلطة الدولة، لذلك نأمل أن ينبثق وعي جديد يتساوق مع هذا  ال يمكن تحقيقه إال 

االنعطاف التاريخي الخطير الذي يمر فيه وطننا السوري، ويجب أن يكون االنطالق من منح 

ر أتباعها عن  الحريات الدينية على أكمل وجه لجميع األديان واملذاهب والفرق بحيث ُيعّبِ

 فق اإلنسانّي العام الذي ال يمس اآلخر بأّيِ شكٍل كان.خصوصياتهم كما يريدون ضمن األ 

 على حساب مذاهب أخرى، لن يفض ي 
ً
وعليه، إنَّ ترسيخ مذهٍب دينّيٍ بعينه مهما كان عظيما

ولن يكون مصدر أمان ألّية هوية وطنّية جامعة  البتة إلى اندماج أتباع هذه املذاهب األخرى فيه

، بل سيقودهم ذلك إلى مزيد من االنغالق في مقابل الهيمنة فةلشعب ينتمي أفراده إلى أديان مختل

، ألنَّ مذهب الكثرة سيصير املعيار الوحيد للتمييز بين الدينية التي يشعرون بأنهم خاضعون لها

، لذلك ال بّد من تشجيع كل إنسان على إبداء تصوره الديني عن العالم، وهذا املؤمن والكافر

األمر إلى انفصال هذا ياة املشتركة. وإذا كان هذا هكذا، سيؤدي شرط أساس للصدقّيِة في الح

  ين عن السياسة بحكم الضرورة التاريخية.الّد 

  

                                                           
، (3111املنظمة العربية للترجمة،  :بيروت)، ترجمة: سعود املولى البحث عن التاريخ واملعنى في الدينمرتشيا إلياده،  47

 .21ص 
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ّ
ا
ة السلفية -رابعا ة إما: الجهادّي ة أو اإلسالم ُهوّي وّي  الكفر ُه

 على أنفسهم إلى عدد من التيارات
ً
، ويعّد تيار السلفية الجهادّية ينقسم اإلسالمويون راهنا

نفسه التيار الوحيد امللتزم بالّدين اإلسالمّي، ألنه تبّنى الجهاد ضد األنظمة الحاكمة في البالد 

اإلسالمية ومنها العربية بصفته املنهج الوحيد للتغيير، ويوّجه فقهاء التيار الجهادي ومشايخه 

 لكافة التيارات اإلسالموّية األخرى.
ً
 معّمقا

ً
 وقادته نقدا

 نمٍط والحقيقة أنَّ هؤال
ّ

ء السلفيين الجهاديين ومن يسيرون في قافلتهم مسؤولون عن بث

من الوعي بين الشباب سرى كالنار في الهشيم، ووجَد مئات اآلالف ممن يقّدمون أرواحهم في سبيل 

عوالم موهومة يختلقها هذا الوعي عينه، لكن ما يعنينا هنا في هذا املقام هو أنَّ هؤالء السلفيين 

قّدموا فلسفة تاريخ خاصة بهم كان غرضهم منها إحياء فكرة الخالفة اإلسالمّية، يأن استطاعوا 

وتكفي اإلشارة في هذا االتجاه إلى أنَّ قوات الحشد الشعبي في العراق قد استطاعت إلقاء القبض 

على جهاديين من كافة الجنسيات أتوا من األردن والسعودية والكويت وتونس واملغرب والجزائر 

ة وهذا ينطبق على الحال– الشيشان وكوسوفا والبوسنة وأملانيا والصين وكندا وغيرهاوتركيا و 

 
ً
 تحليل منظورهم  –السورية أيضا

ً
في سبيل تأسيس هذه الخالفة املزعومة. ويمكن أن يكون مفيدا

، إذ هي ما يحّدد فهمهم للواقع الراهن، أو في هذا االتجاه لتبيان طرق تفكيرهم وفهمهم للتاريخ

للهوّية املطلوب استجالب الشباب أو الناس إليها، فالُهوّية ُمعطى الخالفة، والحقيقة أنَّ أفكارهم 

، وهذا يحتاج إلى دراسات سيكولوجية وسوسيولوجّية واقتصادّية 
ً
 وإقباال

ً
تجد صدًى وقبوال

 وسياسّية معّمقة؛ بل يحتاج إلى فرق من الباحثين.

                                                           
 :يمكن إجمال هذه التيارات وفق اآلتي 

 تيار السلفّية الجهادّية، ويكفر كافة التيارات األخرى حتى السلفية منها التي ال تقول إنَّ الجهاد هو الحل. .3

 تيار سلفّية الصحوة الذي يرمز له سلمان العودة )سعودي الجنسية( وسفر الحوالي )سعودي الجنسّية(؛ .3

 التنظيم الدولّي(؛-تيار اإلخوان املسلمين )الحركة األم .1

 ان الترابّي؛تيار إخو  .9

 ي: أبُينظر وغيرها(. الفليبينتيار الجهاد الشعبّي )مثل حركة حماس والجهاد اإلسالمّي وحركو تحرير مورو في  .2

 وما بعدها. 1، ص (مركز البحوث والدراسات اإلسالمّية، طبعة خاّصة)بغداد:  إدارة التوّحشبكر ناجي، 
 .لبحث الحق 

ً
 يمكن أن تكون هذه املسألة موضوعا
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  ُيجمع السلفيون الجهاديون 
ً
على أنه قد سادت بعد تحرر الدول العربية من  48عموما

االستعمار األوروبي حكومات كافرة عميلة زرعها األوروبيون والصهاينة ملنع إعادة إحياء دولة 

الخالفة اإلسالمّية التي كانت آخر تجلياتها الخالفة العثمانية، وهنا على وجه التحديد تأتي أهمية 

، إذ إنَّ هذه الثورات لم تكن متوقعة عند دوائر صنع القرار في العالم، ذلك "ثورات الربيع العربي"

، والواقع 
ً
أن هذه الثورات ترجع في رأي السلفيين الجهاديين إلى أنَّ قراءة الواقع العربّي عامة

، تدفع املرء إلى القول: إنَّ األمور وصلت إلى حّد االنفجار. كما يؤكد السلفيون 
ً
السورّي خاصة

 في سورية على فكرة ذات أهمّية فائقة بالنسبة إليهم، وهي أنه مهما كانت الج
ً
هاديون، تحديدا

لسورية ا "الثورة"اآلالم والعذابات والتضحيات التي سيسوقها الجهاد ضد الدولة السورّية في أفق 

 بفي مواجهة نظام الحكم، يجب تحملها، ألنها ستنقذ الشعب السورّي على نحو نهائّي. كما يج

ه يهدف 
ّ
 إلى كل ما يقال في اإلعالم الدولي أو العربي أو السورّي، إلخ؛ ألنه كل

ً
عدم الركون إطالقا

إلى التالعب بعقول املجاهدين. وهنا ال يتورع منظرو الجهادية السلفّية، عن أخذ أفكارهم حتى 

 بالقاعدة الفقهّية التي تقول: "ال
ً
من"، حكمة ضالة املؤ من مفكرين ُيعّدون كافرين في نظرهم، عمال

، ومنظري جبهة النصرة
ً
 عند منظري السلفيين الجهاديين عموما

ً
،  لذلك نجد اهتماما

ً
خصوصا

                                                           
  ينبغي ذكر منظرّي السلفّية الجهادية وإن كانوا زعماء حركات عسكرّية متعددة الوالءات لتنبيه القّراء أو املعنيين

م(؛ وينتمي إليهم أبو األعلى 3423-3421(؛ وعدنان عقلة )3411-3419بتوجهاتهم، ويأتي في مقدمهم مروان حديد )

( ؛ وعباس ي مدني 3424-3493سالمّية في باكستان؛ وعبد هللا عزام )( وكان من رؤوس الجماعة اإل 3414-3411املودودّي )

تل في حادث - 3421( وعلي بلحاج من زعماء جبهة اإلنقاذ الجزائرية )-3413)
ُ
( وشامل باسييف قائد شيشاني جهادي ق

ومحمد  (؛   -3423(؛ وأيمن الظواهرّي )3133-3421؛ وأسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة )3111انفجار عام 

(؛ وينتمي إلى هذا -3411(؛ والكويتي حامد العلي )3413( شقيق أيمن الظواهرّي؛ وهاني السباعي )  -3421الظواهرّي )

 أبو محمد املقدس ي "عصام طاهر البرقاوي" )
ً
(؛ وأبو -3411(؛ كما ينتسب إليه أبو قتادة الفلسطينّي )-3424التيار أيضا

(، 3131-3422ب إليهم أبو عمر البغدادي خليفة أبي مصعب الزرقاوي )(؛ وينتس3111-3411مصعب الزرقاوي )

( صاحب املؤلفات التكفيرية املتعددة الذي يوصف -3422وينضوي تحت لواء السلفيين الجهاديين أبو مصعب السورّي )

ي؛ وأبو محمد ( وخليفة أبي عمر البغداد-3413بأنه فيلسوف تنظيم القاعدة؛ وأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش )

 ( قائد جبهة النصرة ألهل الشام )فتح الشام(، وغير ذلك كثير.-3423الجوالني )
 إلى عدد من مؤلفاتهم ومن مقابالت معهم  48

ً
قام الباحث بتلخيص هذا التصور السياس ّي للسلفيين الجهاديين استنادا

: أبو 
ً
 ال حصرا

ً
ة إبراهيم ودعوة األنبياء واملّرمحمد املقدس ي،  وكتابات صحافّية عنهم وبرامج وثائقّية. ُينظر تمثيال

ّ
سلين مل

، شإدارة التوح، منبر التوحيد والجهاد، طبعة خاصة؛ أبو بكر ناجي، وأساليب الطغاة في تمييعها وصرف الدعاة عنها

بهة شرته ج؛ الفيلم الوثائقي الذي نسابق، مرجع دعوة املقاومة اإلسالمّية العاملّية؛ أبو مصعب السورّي، سابقمرجع 

 النصرة تحت عنوان: ورثة املجد، وبثته مؤسسة املنارة البيضاء التابعة لجبهة النصرة وهو متاح على اليوتيوب.
 .تغيرت تسمية جبهة النصرة على جبهة فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام 
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، ذلك أنَّ محور هذا الكتاب يدور على أنَّ 49بكتاب هربرت أ.شيللر وعنوانه: "املتالعبون بالعقول"

 ملصالحها.
ً
  النخب تتالعب بعقول الجماهير وفقا

وعليه، ارتأى منظرو السلفّية 

ل 
ّ
الجهادّية أنَّ النظام العالمّي الجديد املتمث

السياسّية )األمم املتحدة(، في مرجعيات: منها 

ومنها األمنّية )مجلس األمن الّدولي(، ومنها 

االقتصادية )صندوق النقد الدولي( لم يبصر 

النور ويظهر إلى الوجود، إال بعد سقوط 

الخالفة اإلسالمّية، وتقسيم العالم اإلسالمّي إلى دول متعددة، أي تمزيق الُهوّية الكلّية إلى ُهوّيات 

وعندما  قام النظام العالمّي بوضع حاكم مستبد على رأس كل دولة من هذه الدول... جزئّية. كما

حاول النظام العالمي تبنيها لكن على مضض، ذلك بإزاحة الرؤساء  "ثورات الربيع العربّي "قامت 

واإلبقاء على مؤسسات الجيش واألمن للمحافظة على مصالحه. ويعتقد السلفيون الجهاديون أنَّ 

مثل الديمقراطية والشرعية الدولية وحقوق اإلنسان ال تعدو أن تكون أدوات مصطلحات 

استعمارية جديدة، ويسوقون أمثلة على ذلك، فعندما وصلت جبهة اإلنقاذ إلى الحكم في الجزائر 

 انقلب عليها الجيش وأطاح بها، كما أنَّ الديمقراطية نفسها التي أوصلت محمد مرس ي 
ً
ديمقراطّيا

 من املساعدة على االنقالب عليها.مصر لم يتورع الغربيون  إلى الحكم في

ز السلفيون الجهاديون على فكرة ذات أهمّية بالغة في منظورهم هي أنَّ كافة املحاوالت  ِ
ّ
وُيرك

الجهادية اإلسالمية في العالم العربّي كانت فاشلة بداللة إخفاقاتها في سورية والجزائر ومصر؛ لكن 

ديون أنه عندما بدأت حركة الجهاد اإلسالمّي ضد االتحاد السوفياتي في يعتقد السلفيون الجها

أفغانستان انقلبت األمور، إذ سطر املجاهدون في أفغانستان، سواء أكانوا من املهاجرين، أم من 

األنصار أروع البطوالت! ويؤكد السلفيون الجهاديون على أنَّ انتصارهم املزعوم على االتحاد 

 انستان بعث األمل في نفوس املسلمين في جميع أنحاء العالم اإلسالمّي.السوفياتي في أفغ

غير أنَّ انهيار االتحاد السوفياتّي أخرج النظام العالمي من كونه ثنائي القطب )االتحاد 

السوفياتي في مقابل أمريكا( إلى كونه أحادي القطب )أمريكا وحدها(. وقد تسببت أمريكا إلى جانب 

                                                           
 إلعالن ووسائل التصالاملتالعبون بالعقول: كيف يجذب محركو الدمى الكبار في السياسة واهربرت.أ شيللر،  49
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ز السلفيّو ِ
ّ
ن الجهاديون على فكرة ذات ُيرك

أهمّية بالغة في منظورهم هي أنَّ كافة 

املحاولت الجهادية اإلسالمية في العالم 

العربّي كانت فاشلة بدللة إخفاقاتها في 

 سورية والجزائر ومصر.
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ام في
ّ
  طغيان الحك

ً
زيادة أزمة املجتمعات اإلسالمّية! وهنا يتساءل الجهاديون السلفيون سؤاال

 هو: ما الحلول التي بحثت عنها الجماعات اإل 
ً
 سالمّية؟معّمقا

ويرفض السلفيون الجهاديون حل اإلخوان املسلمين الذين عملوا على ترشيح زعاماتهم في 

 من أجل االستي
ً
الء على الحكم. كما يرفضون حّل جماعة التبليغ االنتخابات والفوز بها ديمقراطّيا

من مواليد الهند، فانطلقت هذه  (3499 – 3222محمد إلياس الكاندهلوي )والدعوة التي أسسها 

 من الهند وانتشرت في كافة أنحاء البالد العربية واإلسالمّية، ولم يلق الحل 
ً
الجماعة نفسها بداية

 عند السلفيين الجهاديين، ألنه يقض ي بالدعوة إلى إصالح الفرد 
ً
الذي وضعته جماعة التبليغ قبوال

 إل 
ً
مَّ املجتمع، وهذا ال يناسبهم نظرا

َ
يمانهم بالعنف. ويرفضون كذلك حّل جماعة الصوفية ومن ث

الذي يدعو إلى التهذيب الروحّي بصفته أساس السمّو باملجتمع. وال يوافقون على حل السلفّية غير 

الجهادية التي ينادي دعاتها بالعودة إلى عقيدة السلف إلصالح الناس من دون لجوء إلى العنف، 

التحرير في مصر الذي يقض ي بالهجرة إلى ذوي الشوكة  لكن يأخذون على طريقتهم بحّل جماعة

ة ومنعة كما هاجر الرسول من مكة إلى املدينة، فتؤدي هذه  من املسلمين، أي إلى من عندهم قوَّ

الهجرة إلى تضافر قوى املسلمين، بما ُيسهم في عودتهم إلى بلدانهم عودة قوية كما عاد الرسول 

ام. والحقيقة أنَّ هذا الحّل قد اقتنع به إلى مكة من أجل تحريرها من الطواغ
ّ
يت، أي من الحك

السلفيون الجهاديون، بداللة أنَّ ملصطلح "املهاجرين" أهمية كبرى في األدبيات العسكرّية 

 الستقطاب املجاهدين التكفيريين من كافة أنحاء 
ً
اإلسالموية املعاصرة، لكنهم استخدموه مؤخرا

 على حّل رئيس يقوم على تكفير السلطة ورجالها العالم. وعّوَل السلفيون الجهاد
ً
يون أيضا

 للوصول إلى 
ً
 وحيدا

ً
ومؤيديها، عالوة على تكفير الشريحة العامة من الناس وإعالن الجهاد سبيال

 ،
ً
 ال حصرا

ً
ي هذا ف-وهو أحد السلفيين الجهاديين-أهدافهم. ويحاول، أبو عبد هللا املهاجر، تمثيال

ه في كتاب يربو على خمسمئة صفحة االتجاه أّن يجعل اإليم
ّ
ان بالحرب األساس املطلق لإليمان كل

 .50بعنوان: "مسائل في فقه الجهاد"

إنَّ الُهوّية التي ينبغي التأسيس لها في منظور هؤالء السلفيين ليست قطرية وال قومية وال 

وّية احتمالين: ُه حتى إسالمّية تكتنف جميع مذاهب اإلسالميين؛ بل الُهوية في منظورهم ال تعدو 

ة والجماعة )ابن تيمية(؛ أو ُهوّية الكفر. نَّ  اإليمان وفق تأويل متشدد ملذهب أهل السُّ
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 من قناعة راسخة مشتركة بينهم هي ضرورة 
ً
وعليه، ينطلق السلفيون الجهاديون عموما

 ملنظوره
ً
ن قبيل: م، مالحكم بما أنزل هللا، ويستندون في ذلك إلى آيات قرآنية واضحة الداللة وفقا

م بما أنزل هللُا فأولئك هم الكافرون..." )املائدة:
ُ
م بما أنزل هللا 99"ومن لم َيْحك

ُ
( "ومن لم َيحك

(؛ "ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الفاسقون..." 92فأولئك هم الظاملون...")املائدة:

 (.94" )املائدة: (؛ "واحذرُهم أن يفِتنوك عن بعض ما أنزل هللا إليك...91)املائدة:

 إلى هذه اآليات على أولوّية مطلقة بالنسبة إليهم تقوم على تحكيم 
ً
ز السلفيون استنادا

ّ
رك

شرع هللا في األرض، لذلك كّفروا حكومات الدول التي ال ُيحكم فيها بشرع هللا، واقتض ى ذلك أن 

امها
ّ
الذين ال يحكمون بما أنزل  ُيكّفروا مجتمعات معاصرة بأكملها، ألنَّ هذه املجتمعات تداهن حك

ة إبراهيم" 
ّ
، يوّجه في كتابه ذائع الصيت "مل

ً
 ال حصرا

ً
وهو –هللا. وها هو أبو محمد املقدس ي، تمثيال

الدعاة السلفيين ليحرضوا في دعواتهم عامة املسلمين على رفض  –من الكتب التكفيرّية الرئيسة

ي هذا الزمان انتشار شرك التحاكم إلى وها نحن نعايش ف»ما يخالف ما أنزل هللا، فيقول:  كل

ة 
ّ
الدساتير والقوانين الوضعية بين ظهرانينا، فيلزم هذه الدعوات وال بّد، التأس ي بنبيها في اتباع مل

إبراهيم بتسفيه قْدر هذه الدساتير وتلك القوانين وذكر نقائصها للناس وإبداء الكفر بها وإظهار 

وإال  وبيان تلبيس الحكومات وضحكها على الناس.. ذلك.. وإعالن العداوة لها ودعوة الناس إلى

فمتى يظهر الحّق، وكيف يعرف الناس دينهم حق املعرفة، ويميزون الحق من الباطل والعدو من 

 .51«الولي..

ق بأنَّ السلفيين الجهاديين، 
ّ
تظهر هنا إشكالّية عالية التعقيد، ينبغي الوقوف عندها تتعل

تحكم بمقتض ى الشريعة اإلسالمّية دول كفر وإن كانت هذه الدول نفسها يعّدون الدول التي ال 

ين اإلسالمّيِ وتبني املساجد وتدعم ممارسة الشعائر والطقوس الدينية وإلى ما هنالك  تعترف بالّدِ

ين على هذا النحو مرفوض في رأي السلفيين الجهاديين،  ح الحاكم مع الّدِ
ُ
من هذه األمور، فتَصال

 حكم بما أنزل هللا.إذ يطلبون ال

وهنا ال بّد من طرح سؤال جوهرّي مفاده: ماذا يعني الحكم بما أنزل هللا؟ إنَّ اإلجابة عن 

من سورة املائدة وهي  99هذا السؤال تقتض ي الوقوف عند العبارة السابقة الذكر الواردة في اآلية 
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م بما أنزل هللُا فأولئك هم الكافرون..."، وال بّد 
ُ
من أجل ذلك من إعادة النظر في  "ومن لم َيْحك

 معنى هذه العبارة:

 يؤكد الفخر الرازي في تفسيره للقرآن أنَّ في هذه العبارة مسألتين، ذلك وفق ما يأتي:

)املسألة األولى( املقصود من هذا الكالم تهديد اليهود في إقدامهم على تحريف حكم هللا »

حكم هللا املنصوص عليه في التوراة وقالوا: إنه غير  تعالى في حّد الزاني املحصن، يعني أنهم أنكروا

واجب، فهم كافرون على اإلطالق، ال يستحقون اسم اإليمان ال بموس ى والتوراة وال بمحمد 

 والقرآن.

)املسألة الثانية( قالت الخوارج: كل من عص ى هللا فهو كافر. وقال جمهور األئمة: ليس األمر 

هذه اآلية وقالوا: إنها نّص في أنَّ كّل من حكم بغير ما أنزل هللا كذلك، أما الخوارج فقد احتجوا ب

 
ً
 .52«فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل هللا، فوجب أن يكون كافرا

ويتضح من هاتين املسألتين أننا إزاء احتمالين: األول، إما أن تكون اآلية نزلت في اليهود دون 

 ي املسلمين على وجه العموم.غيرهم على وجه الخصوص، أو نزلت ف

وُيبطل الفخر الرازي االحتمال األول، إذ يؤكد أنَّ هناك متكلمين ومفّسرين يذهبون إلى "أنَّ 

هذا اآلية نزلت في اليهود فتكون مختصة بهم، وهذا ضعيف ألنَّ االعتبار يكون بعموم اللفظ ال 

 .53بخصوص السبب"

وعليه، يرفض الرازي أن تكون اآلية 

قد نزلت في اليهود وحدهم، ألنَّ االعتبار هنا 

أي القياس يكون بعموم اللفظ، أي بما يدل 

عليه اللفظ داللة عامة، أي على كل من ال 

يحكم بما أنزل هللا، وال يجوز لذلك أن 

ُيقتصر على خصوص السبب، أي أنَّ هذه 

. وينتهي الفخر الرازي بعد تفنيد اآلية نزلت في اليهود وحدهم، ب
ً
ل نزلت في اليهود واملسلمين أيضا

                                                           
لعربية، دار إحياء الكتب ا :بيروت)، الجزء الثاني عشر التفسير الكبير لإلمام الفخر الرازّيأبو عبد هللا الفخر الرازي،  52
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مية يالسلفيين الجهاديين قد وجدوا في ابن ت

ضالتهم املنشودة، ورفعوه إلى أعلى املراتب، 

وأخذوا بتأويالته لآليات واألحاديث دون غيره 

 من فقهاء ومتكلمي املسلمين.
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تأويالت متعددة لهذه اآلية إلى أنَّ املقصود بها "إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه، أما من 

عرف بقلبه كونه حكم هللا وأقّر بلسانه كونه حكم هللا، إال أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل 

 .54عالى، ولكنه تارك له، فال يلزم دخوله تحت هذه اآلية"هللا ت

يقتض ي هذا الوعي العميق من الرازي الذي يمثل أعلى ذروات الوعي الكالمّي عند املسلمين 

–والحّد هنا ما يطبق على الزاني املحصن من عقوبة أي الرجم– أنَّ الحاكم التارك لتطبيق الحدود

 من
ً
 ولو ترك حّدا

ً
، أنه حّد من حدود هللا،  ال ُيعّد كافرا

ً
 ولسانا

ً
، عقال

ً
حدود هللا، إذا كان مقتنعا

 لتحوالت الزمان. لكن، هذا النمط من 
ً
وهذا يدّل على مرونة هائلة في التعاطي مع النّص وفقا

 بالنسبة إلى السلفيين الجهاديين ال يقبلونه البتة، ألنهم أغلقوا عقولهم 
ً
 صراحا

ً
التأويل ُيعّد كفرا

 من األهمّية واتبعوا 
ً
تأويالت أخرى وجدوا لها ينابيعها التراثية، إذ نجد ظاهرة على درجة كبيرة جدا

م نجد أنَّ ابن تيمية قد أعلن كفره 3331-م3321في هذا السياق فالفخر الرازي الذي ولد عام 

أي  عن –الذين ينخدعون بسهولة ببدعة التكفير–وطعن في إسالمه، ليبعد جمهور املسلمين 

 لفكر متحرر في غاية العمقتوّج 
ً
 .55ه نحو النظر إلى مؤلفاته بصفتها ينبوعا

والحقيقة أنَّ السلفيين الجهاديين قد وجدوا في ابن تيمية ضالتهم املنشودة، ورفعوه إلى 

أعلى املراتب، وأخذوا بتأويالته لآليات واألحاديث دون غيره من فقهاء ومتكلمي املسلمين، وقد ذهب 

م بما أنزل من سورة املائدة  99ويل العبارة السابقة الواردة في اآلية ابن تيمية في تأ
ُ
"ومن لم َيْحك

َحَراَم »إلى اآلتي:  هللُا فأولئك هم الكافرون..."
ْ
َل ال

َّ
َساُن َمَتى َحل

ْ
ن ِ

ْ
ْيِه  –َواإل

َ
ْجَمَع َعل

ُ ْ
َح  –امل

ْ
َم ال ْو َحرَّ

َ
َل أ

َ
 ال

ْجَمَع  –
ُ ْ
ْيِه  امل

َ
وْ  –َعل

َ
َل  أ ْرَع  َبدَّ

َّ
ْيِه  –الش

َ
ْجَمَع َعل

ُ ْ
اِق  – امل

َ
ف ِ

ّ
ا ِبات دًّ

َ
اِفًرا ُمْرت

َ
اَن ك

َ
َهاِء ك

َ
ُفق

ْ
  .ال

ِئَك ُهُم 
َ
ول

ُ
أ
َ
ُه ف

َّ
َزَل الل

ْ
ن
َ
ْم ِبَما أ

ُ
ْم َيْحك

َ
ْيِن: )َوَمْن ل

َ
ْول

َ
ق

ْ
َحِد ال

َ
ى أ

َ
ُه َعل

ُ
ْول

َ
َزَل ق

َ
ا ن

َ
ِل َهذ

ْ
اِفُروَن َوِفي ِمث

َ
ك

ْ
ْي  (ال

َ
أ

 
ْ
ْسَتِحلُّ ِلل

ُ ْ
هُ ُهَو امل

َّ
َزَل الل

ْ
ن
َ
ْيِر َما أ

َ
ِم ِبغ

ْ
 .56«ُحك
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ه ُعني بأديان املشركين مما يتصل بعباد 55
ّ
ة في ة الكواكب. يقول ابن تيميخرَّج ابن تيمية تكفيره للرازي على أساس أن

ِة َعْن  سياق تكفيره للمتكلمين من ذوي النزعة الفلسفية :" دَّ ِرِكيَن َوالّرِ
ْ

ش
ُ ْ
 ِفي ِديِن امل

ُ
ف نَّ ِمْنُهْم َمْن ُيَصّنِ

َ
ِلَك: أ

َ
ُغ ِمْن ذ

َ
ْبل

َ
َوأ

ى ُحْسِن 
َ
 َعل

َ
ة

َّ
ِدل

َ ْ
اَم األ

َ
ق

َ
ْصَناِم، َوأ

َ ْ
َواِكِب َواأل

َ
ك
ْ
اِزي ِكَتاَبُه ِفي ِعَباَدِة ال  الرَّ

َ
ف َما َصنَّ

َ
ِم، ك

َ
ْسال ِ

ْ
َب اإل

َّ
ِلَك َوَمْنَفَعِته، َوَرغ

َ
َوَهِذِه  ِفيِه،  ذ

م". ُينظر
َ

ْسال ِ
ْ

ى اإل
َ
اَب ِمْنُه َوَعاَد إل

َ
وُن ت

ُ
ْد َيك

َ
اَن ق

َ
ْسِلِميَن، َوِإْن ك

ُ ْ
َفاِق امل ِ

ّ
ِم ِبات

َ
ْسال ِ

ْ
 َعْن اإل

ٌ
ة جموع م: تقي الدين ابن تيمية، ِردَّ

 .22 ، ص(3442مجمع امللك فهد،  :اململكة العربية السعودية)الجزء الرابع فتاوى ابن تيمية، 
 .311 ، صسابق، الجزء الثالث، مرجع مجموع فتاوى ابن تيميةتقي الدين ابن تيمية،  56
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وهنا يظهر تمام الظهور الفارق في التأويل بين الفخر الرازي ذي النزعة األشعرّية وبين ابن 

 
ً
تيمية ذي النزعة الحنبلّية، لذلك ُيعّد تدريس مؤلفات ابن تيمية بالنسبة للجهاديين السلفيين أمرا

، ومن أكثر ما يركزون عليه 
ً
ف ابن تيمية "الرسالة التدمرية"جوهرّيا

ّ
، كما يهتمون بمؤلفه 57مؤل

ف الحافظ أحمد بن محمد الطحاوي )مات  58"العقيدة الواسطية"
ّ
 بمؤل

ً
هذا إلى أنهم يهتمون أيضا

ها بحاجة إلى تأّمل 59"العقيدة الطحاوية" هـ( املسّمى بـ133سنة 
ّ
. والحقيقة أنَّ هذه املؤلفات كل

 اتها، لكن ال يتسع املجال لتحقيق كل ذلك اآلن.وتدقيق وتعّمق لفهم خلفي

موقف ابن تيمية التأويلي وانتهوا إلى أن كل من ال يحكم  إذن، تبنى السلفيون الجهاديون 

، وحكم املرتد القتل، وبناًء على هذه الفتوى، 
ً
، أي يكون مرتدا

ً
 صراحا

ً
بما أنزل هللا فهو كافر كفرا

 للجهاديين السلفيين، صارت الدول ذات األكثرّية املسلمة و 
ً
ال تطبق الشريعة اإلسالمّية مباحة تماما

ويدخل شعبها في ُهوية الكفر، ويخرج من ُهوّية اإليمان، إذا لم يواجه حكاَمها من "الطواغيت" 

 لتسميتهم، لكن هؤالء السلفيين لم يدركوا أنهم استندوا إلى تأويل من بين تأويالت متعددة، 
ً
وفقا

 ينبوع جرائمهم الفظيعة، فصارت الحياة اإلنسانية كلها رهينة تأويالتهم.لذلك صار التأويل 

ولئن أجمع التكفيريون على ضرورة غزو املدن واملناطق والقرى التي تكون خاضعة لسلطة 

 لتأويالتهم، فيوجهون صواريخهم وقذائفهم 
ً
 وفقا

ً
عّد كافرة، فهذا أمر مشروٌع لهم تماما

ُ
الدولة التي ت

 من األهمية ُيظهر الجواب عنه وقنابلهم ورصا
ً
صهم عليها؛ لكن هناك سؤال على درجة عالية جدا

حقيقة طريقة تفكيرهم هو: إذا وجد مسلمون في مدينة كافرة أو خاضعة لسلطة دولة كافرة، فما 

هو حكمهم إذا اضطر السلفيون الجهاديون إلى قصف هذه املدينة، بمعنى آخر: أيجوز قتلهم مع 

 الكافرين أم لهم حكم آخر، أي هل تنطبق عليهم ُهوّية اإليمان أو ُهوّية الكفر؟ أهل املدينة من

حيل هذه املسألة الخطيرة، أي التي تدل على طبيعة تفكير عقول هؤالء القوم، إلى ما ُيسّمى 
ُ
ت

"أحكام الديار"، وكان ابن تيمّية من أوائل إن لم يكن أول من قام بتأصيل هذه النمط من أحكام 

ما ُيعرف بمسألة ماردين، وماردين مدينة سورية تقع في اد، وقد تطرق إلى هذا املوضوع فيالجه

. وكان أن بعث أهل ماردين 3431الشمال السوري، وُضمت إلى تركيا بموجب معاهدة لوزان عام 

                                                           
 .(مكتبة السنة املحمدية، بدون تاريخ :اململكة العربية السعودية) الرسالة التدمريةُينظر: تقي الدين ابن تيمية،  57
 :يةاململكة العربية السعود)، تحقيق: أبو محمد أشرف عبد املقصود العقيدة الواسطيةُينظر: تقي الدين ابن تيمية،  58

 .(3444أضواء السلف، 
رف مكتبة املعا)الرياض: ، )الطبعة الشرعية الوحيدة( العقيدة الطحاوية: شرح وتعليقمحمد ناصر الدين األلباني،  59

 .(3113للنشر والتوزيع، 



   

والسياس يّّ الدينيّّ بين السورّية الوطنّية الُهوّية أزمة  41 

 

إلى ابن تيمية مسألة يستفتونه فيها مفادها أن ماردين خضعت لحكم التتار، فاختلط أهل ماردين 

عّد ماردين مدينة كفر أم مدينة إسالم؟ ونورد هنا نص من ا
ُ
ملسلمين بالكفار من التتار، فهل ت

 ألهميته الفائقة:
ً
 املسألة نظرا

ِد »
َ
ُه َعْن َبل

َّ
ُد  "َماِرِديَن " َوُسِئَل َرِحَمُه الل

َ
ْم َبل

َ
ُد َحْرٍب أ

َ
ٍم؟َهْل ِهَي َبل

ْ
 ِسل

ِقيِم ِبهَ 
ُ ْ
ْسِلِم امل

ُ ْ
ى امل

َ
ْم َوَهْل َيِجُب َعل

َ
ِم أ

َ
ِْسال

ْ
ِد اإل

َ
ى ِبال

َ
 إل

ُ
ِهْجَرة

ْ
؟ا ال

َ
ا َوَجَبْت  ال

َ
 َوِإذ

ُم ِفي 
َ
ث
ْ
ْو َماِلِه َهْل َيأ

َ
ْسِلِميَن ِبَنْفِسِه أ

ُ ْ
ْعَداَء امل

َ
ْم ُيَهاِجْر َوَساَعَد أ

َ
 َول

ُ
ِهْجَرة

ْ
ْيِه ال

َ
َعل

ِلَك؟
َ
ْم  ذ

َ
ُه ِبِه أ اِق َوَسبَّ

َ
ف ُم َمْن َرَماُه ِبالّنِ

َ
ث
ْ
 َوَهْل َيأ

َ
 ؟ال

َجاَب:
َ
أ
َ
َحْمُد  ف

ْ
ِه ال

َّ
وا  .ِلل

ُ
ان

َ
 ك

ُ
ث  َحيم

ٌ
َمة ُهمم ُمَحرَّ

ُ
َوال مم

َ
 َوأ

َ
ِلِمين سم

ُ م
ِفي ِدَماُء امل

ْو  " َماِرِديَن "
َ
ْيِرَهاأ

َ
ِم  .غ

َ
ال سم ِ

م
ِريَعِة ِديِن اإل

َ
 َعنم ش

َ
اِرِجين

َ
خ

م
 ال

ُ
ة

َ
 َسَواٌء َوِإَعان

ٌ
َمة ُمَحرَّ

ْو 
َ
ْهَل َماِرِديَن أ

َ
وا أ

ُ
ان

َ
ْيَرُهْم ك

َ
اَمِة ِديِنِه َوَجَبْت  .غ

َ
اَن َعاِجًزا َعْن إق

َ
ِقيُم ِبَها إْن ك

ُ ْ
َوامل

 
ُ
ِهْجَرة

ْ
ْيِه ال

َ
ْم  .َعل

َ
ْت َول ْسُتِحبَّ

ُ
 ا

َّ
ِجْب.َوِإال

َ
ُفِس  ت

ْ
ن
َ ْ
ْسِلِميَن ِباأل

ُ ْ
َوُمَساَعَدُتُهْم ِلَعُدّوِ امل

ْيِهْم ااِلْمِتَناعُ 
َ
ْيِهْم َوَيِجُب َعل

َ
 َعل

ٌ
َمة ْمَواِل ُمَحرَّ

َ ْ
َنُهْم ِمْن  َواأل

َ
ْمك

َ
ِريٍق أ

َ
ّيِ ط

َ
ِلَك ِبأ

َ
ِمْن ذ

َعٍة 
َ
ْو ُمَصان

َ
ْعِريٍض أ

َ
ْو ت

َ
ٍب أ يُّ

َ
غ

َ
ِهْجَرِة ؛ ت

ْ
 ِبال

َّ
ْم ُيْمِكْن إال

َ
ا ل

َ
ِإذ

َ
ْت.ف

َ
ن َعيَّ

َ
ُهْم  ت  َيِحلُّ َسبُّ

َ
َوال

 
ً
اِق  ُعُموما

َ
ف  ؛ َوَرْمُيُهْم ِبالّنِ

َ
ُع َعل

َ
اِق َيق

َ
ف ْمُي ِبالّنِ بُّ َوالرَّ و َبْل السَّ

ُ
ك

ْ
ذ
َ ْ
اِت امل

َ
ف َرِة ى الّصِ

ْهل َماِرِديَن 
َ
ُل ِفيَها َبْعُض أ

ُ
َيْدخ

َ
ِة ف نَّ ِكَتاِب َوالسُّ

ْ
ْيُرُهمِفي ال

َ
ْوُنَها َداَر  .َوغ

َ
ا ك مَّ

َ
َوأ

ِهَي 
َ
ٍم ف

ْ
ْو ِسل

َ
 َحْرٍب أ

ٌ
َبة

َّ
ْعَنَياِن  ُمَرك

َ ْ
ِة ِفيَها امل

َ
ِزل

ْ
ْيَسْت ِبَمن

َ
ْجِري  ؛ ل

َ
ِتي ت

َّ
ِم ال

ْ
ل َداِر الّسِ

يْ 
َ
ِم َعل

َ
ِْسال

ْ
اُم اإل

َ
ْحك

َ
ْوِن ُجْنِدَها ُمْسِلِميَن  ؛َها أ

َ
َها ؛ ِلك

ُ
ْهل

َ
ِتي أ

َّ
َحْرِب ال

ْ
ِة َداِر ال

َ
ِزل

ْ
 ِبَمن

َ
َوال

اٌر  فَّ
ُ
ارُِج َعْن ؛ ك

َ
خ

ْ
ُل ال

َ
ات

َ
ُه َوُيق ْسِلُم ِفيَها ِبَما َيْسَتِحقُّ

ُ ْ
 ُيَعاَمُل امل

ٌ
اِلث

َ
َبْل ِهَي ِقْسٌم ث

ِم ِبَما 
َ

ِْسال
ْ

ِريَعِة اإل
َ

هُ يَ ش  .60«ْسَتِحقُّ

 
ً
قسم إلى: أوال

ُ
ديار  -تقتض ي فتوى ابن تيمية كما هو واضح من تحليل منطوقها أنَّ الديار ت

 
ً
  -سلم؛ ثانيا

ً
بة من اإليمان والكفر. وفي هذا النوع الثالث من الديار يجب  -ديار كفر؛ ثالثا

ّ
ديار مرك

على املسلمين في رأي ابن تيمية أن ُيعاملوا فيها الكافر بما يستحقه، أي القتل، وأن ُيعامل املسلم 

بما يستحقه؛ لكن ما الذي يستحقه املسلم الذي خالف شريعته؟ هذا سؤال تمكن اإلجابة عليه 

                                                           
 (.211/ 1، دار الكتب العلميةبيروت: ) الفتاوى الكبرّىتقي الدين ابن تيمية،  60
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النّص نفسه، فإذا تعاون املسلم مع الكافر بما يضّر عموم املسلمين، سرى عليه من منطوق هذا 

 الكفر وقوع االسم على املسّمى. 

هذا، وبعد أن استندت الجهادية السلفية إلى أحكام الديار التي أصلها ابن تيمية )فتوى 

 ن ُهوّية مملكتهمماردين(، واستخدمها أسامة بن الدن ضد آل سعود في اململكة السعودية، بحجة أ

 من 
ً
تتألف من دار مركبة من الكفر واإليمان، شعر آل سعود بالذعر، ألنَّ ابن تيمية ُيعّد ينبوعا

ينابيع الوهابية، لذلك ال يمكنهم الطعن فيه، لذلك كان ال بّد من إيجاد حّل لهذه الفتوى، إذ من 

آل سعود على إقامة مؤتمر شأنها تحريض جمهور املسلمين في السعودية على آل سعود، فشجع 

 في يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من في مدينة ماردين نفسها، 
ً
فانعقد املؤتمر فعال

لترشيد )لندن( الذي يرأسه عبد هللا بن وابدعوة من املركز العالمي للتجديد  3131شهر آذار عام 

وجاء  .(مارديندن( وجامعة أرتوكلو )ستشارات )لنبيه، بالتعاون مع مؤسسة كانوبوس اإلسالمية لال 

ل السعودية عبد هللا عمر نصيف رئيس مجلس 
ّ
املؤتمر تحت عنوان مؤتمر "ماردين دار السلم" ومث

الشورى السعودي األسبق، وانتهى املؤتمر إلى إبطال فتوى ابن تيمية عن طريق التالعب باأللفاظ 

 .61أنَّ منطوق نّص الفتوى واضح وصريح لتبيان أنه ال ُيشّرع قتل املسلمين لفئة منهم، رغم

لكن سخر السلفيون الجهاديون من هذا املؤتمر ورفضوا توصياته، ولم يكترثوا بكل ما قيل 

  ، ونظروا إلى املؤتمر على أساس أنه افتراء على ابن تيمية.62فيه

ذلك أنَّ الحقيقة تقتض ي القول 

: إنَّ نصوص ابن تيمية، تتفق 
ً
استطرادا

ه يذهب 
ّ
 مع النزعة املتشددة، ذلك أن

ً
أساسا

 للّرعب، فهو ُيجيز للولد املسلم 
ً
 مثيرا

ً
مذهبا

أن يقتل والده املشرك! فهو يذهب في تفسيره 

 يتناقض مع األدبيات اإلسالمية املعروفة، ذلك على النحو اآلتي: "ق
ً
: ل تعالىالآليات القرآنية مذهبا

 ما حرَّ  قل تعالوا أتُل "
ً
 " م ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا

ً
 "ال يجوز منه ش يء فهذا محرم مطلقا

                                                           
 املوقع الرسمي الشيخ عبد هللا، "مؤتمر ماردين )ماردين دار السالم("ُينظر لالطالع على حيثيات ونتائج مؤتمر ماردين: 61

  http://binbayyah.net/arabic/archives/1037، بن بيه
62  :

ً
 ال حصرا

ً
تشرين  33. العربية CNN"، للجهاد بالغرب املسلمين ويدعو تيمية ابن عن يدافع األمريكي عزام"ُينظر تمثيال

  http://archive.arabic.cnn.com/2010/world/10/23/adam.azzam/index.html  .3131الثاني/نوفمبر 

 في أي عنصر 
ا
لم يعد معنى الهوّية قائما

ين  أو معروٍف من عناصرها كالعرق أو الّدِ

 في تأويٍل متطّرف 
ا
اللغة؛ بل صار معناها قائما

 للنّص الّديني.

http://binbayyah.net/arabic/archives/1037
http://archive.arabic.cnn.com/2010/world/10/23/adam.azzam/index.html
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ً
فهذا فيه تقييد. فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل  "وبالوالدين إحسانا

  إليه.له أن يأمره وينهاه وهذا األمر والنهي للوالد هو من اإلحسان 
ً
ه جاز للولد قتل وإذا كان مشركا

 .63"وفي كراهته نزاع بين العلماء

أو إسالمية أو قطرّية؛ بل إّن هذا النمط من التفكير ال يفتك بالهوية، سواء أكانت قومية 

يفتك بالُهوّية البيولوجّية نفسها، أي يدفع اإلنسان إلى نكران كّل ش يء ال يتفق مع عقيدته، إنه 

!
ً
 الولد على قتل والده إذا كان كافرا

ّ
 دفٌع نحو انسالخ املرء من كّل ش يء، فكيف يمكن تصور حث

بة 
ّ
إذن، نحن اآلن في منظور السلفيين الجهاديين نعيش في سورية داخل ُهوّية كبرى مرك

من اإليمان والكفر، والرسالة التي يريد إيصالها هؤالء إلى جمهور املسلمين في سورية فحواها: إذا 

سيسري ال محالة عليكم حكم الكفر، ذلك  –التي هي في منظورهم كافرة–تعاملتم مع الدولة 

 بموجب فتوى ماردين، هذا إذا كنتم تؤمنون بالشريعة اإلسالمية! 

 
ً
ها نحن نجد أنفسنا اآلن إزاء فهم مخيف ملعنى ُهوّية اإلنسان، إذ لم يعد معنى الهوّية قائما

ين أو اللغة؛ بل صار معناها   في تأويٍل في أي عنصر معروٍف من عناصرها كالعرق أو الّدِ
ً
قائما

متطّرف للنّص الّديني، أي أننا اآلن إزاء ما يمكن أن أسميه "الُهوّية الّدينّية التأويلّية"، أي أنَّ 

اإلنسان ال تنطبق عليه الُهوّية الّدينّية إذا كان ينتمي إلى ديٍن بعينه؛ بل ينبغي أن ينتمي إلى هذا 

 لتأويٍل فقهّيٍ محّدٍد له، 
ً
 على حكم الشريعة، إذن هنا ال ُيكتفى الّدين عينه وفقا

ً
وإال ُعّد خارجا

 للتأويل املطلوب 
ً
 ملنظور التكفيريين ينبغي أن يكون اإليمان وفقا

ً
باإليمان لتعيين االنتماء، ألنه وفقا

 ملعنى الُهوية اإلسالموية الشمولّية التي تدمر كافة الهويات األخرى.

ه "إذا عدنا إلى ا إلسالم، فإننا نالحظ أنه ليس تلك الوحدة املنسجمة وعليه، يمكن تأكيد أنَّ

والتي تخفي املمارسة الجماعية، ونتأكد من وجود نماذج متعددة لإلسالم. وعليه ال بّد من ان 

 
ً
نخرج من هذا الليل الغارق في التجريد، أو كما يقول هيغل: )حيث األبقار كلها شهباء(، فاملهمة إذا

 .64ات أهمية قصوى"هي تحليل جميع الفوارق، فهي ذ

                                                           
 .911 ، صسابقمرجع  ،، الجزء الرابع عشرمجموع فتاوى ابن تيميةتقي الدين ابن تيمية،  63
، في: الهوية وقضاياها في الوعي العربي املعاصر، تحرير وتقديم: رياض اإلسالم والهوية: مالحظات للبحثعلي الكنز،  64

 .343، ص (3131(، مركز دراسات الوحدة العربية، 12سلسلة كتب املستقبل العربي ) :بيروت)زكي قاسم 
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هذا، وال ينبغي إغفال مسألة فائقة األهمية ال ُيعنى بها كثير من املحللين الذين يتناولون 

م–املشهد السورّي، وهي أنَّ سورية هي أول بلٍد عربّيٍ انبثقت منه 
ّ
 –على نحٍو واضح وصريح ومنظ

التي نشرها -ان املسلميندعوة السلفّية الجهادّية، إذ خرجت هذه الدعوة نفسها من دعوة اإلخو 

( الذي كان من 3419-3432املراقب العام األول لإلخوان املسلمين في سورية مصطفى السباعي )

إذ كان أحد أهم أعضاء الجماعة في حماة، أعني مروان  -"حسن البنا" مؤسس الجماعة املقّربين لـ

 على التوّجه السياس ّي لحزب البعث في سبعينيات القرن 
ً
املنصرم، فحاول أن ينقل  حديد ناقما

 في هذا االتجاه بأفكار سيد قطب، 
ً
را

ّ
اإلخوان املسلمين من العمل السياس ّي إلى العمل الجهادّي متأث

 
ً
فوجد من لّبى دعوته من صفوف اإلخوان بعد اعتراض زعمائهم على مواقفه، ذلك وفقا

 السوريين.لتصريحاتهم، وما يزال إلى اآلن الرمز الكبير للجهاديين السلفيين 

ص »
ّ
 بأنَّ "الجهاد" هو الطريق الوحيد للتخل

ا
كان مروان حديد مقتنعا

)من بالء كحزب البعث(، وفي سبيل ذلك، حاول إقناع التنظيم العام لإلخوان 

املسلمين باإلعداد للمواجهة مع السلطة، وتشكيل ذراع عسكرّي للجماعة. 

ا لم ينجح في ذلك، توّجه مع تالميذه لإلعداد 
ّ
للقتال، وذلك من خالل ومل

-3611العمل مع حركة فتح الفلسطينية في قواعد الشيوخ في غور األردن )

ن من إعداد النخبة األولى لتنظيمه الجهادّي الذي سّماه 3651
ّ
(، وهناك تمك

ّ.65«)تنظيم الطليعة املقاتلة(

 حزب رغم أنَّ وهنا يمكن أنَّ نتلّمس بدايات الخالف بين اإلسالمويين والبعثيين في سورية، 

، وعّده أساس نزعته 
ً
ين اإلسالمّي احتفاًء كبيرا البعث كما تبّين في سياق البحث احتفى بالّدِ

ق بموقفه من أن ينقسم حزب البعث على نفسه في القومّية، لكن من غرائب األقدار 
ّ
ما يتعل

كما هو معروف – جماعة "الطليعة املقاتلة"، إذ إنَّ قيادة البعث في العراق أيام حكم صدام حسين

دعمت العمليات اإلرهابية التي نفذتها الطليعة املقاتلة في سورية، ولم تردعها  –وغنّي عن البيان

 مبادئ الحزب القومية عن القيام بذلك.

وهنا يمكن التنبيه إلى أنَّ "تجربة الطليعة املقاتلة وفرت تربة خصبة لوالدة الحركات 

الجهادّية في سورّية؛ فالسلفية الجهادية تعتبر الشيخ مروان حديد )الشخصية الثانية( بعد سيد 

                                                           
ث ااملركز العربي لألبح دراسة، ،"جبهة النصرة ألهل الشام: من التأسيس إلى االنقسام"حمزة مصطفى املصطفى،  65

 .1 ، ص3131، الدوحة، ودراسة السياسات
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قطب التي ساهمت في نشأة التيار الجهادّي. كما أنَّ الجهاديين السوريين الذين "هاجروا" إلى 

ساحات الجهاد املختلفة نشأ معظمهم في كنف الطليعة املقاتلة. ولعّل أبرز وجوه تجربة مروان 

ر الحركات الجهادية في أفغانستان والجزائر 
ّ
حديد هو أبو مصعب السورّي والذي سيصبح منظ

 .66والعراق وسورية"

 للكثير من القّراء، والحقيقة أنَّ هذه املعلومات على درجة عالية من األهمية، إذ ُيعّد ُمفاجئ
ً
ا

، أعاد تجديد نفسه 
ً
ه انتهى نهائّيا

ّ
أن تنظيم الطليعة املقاتلة الذي اعتقد كثير من املحللين أن

بلبوٍس جديد وقّدم شخصّية تستحق كّل عناية واهتمام من الباحثين، أعني بها شخصية أبي 

 آخر  مصعب السورّي 
ً
 بـ "فيلسوف القاعدة" وحينا

ً
بـ "عبقرّي تنظيم القاعدة". الذي ُيلقب حينا

 من املؤلفات ذات الطابع التخطيطّي. 
ً
 كبيرا

ً
 وقد وضع أبو مصعب عددا

الثورة اإلسالمية الجهادية في سورية: الجزء وُيعّد أكثر مؤلفاته إثارة للجدل في هذا االتجاه )

وأساسيات على طريق األول: التجربة والعبرة: "آمال وآالم"؛ الجزء الثاني: الفكر واملنهج: "أبحاث 

 
ً
جهاد ثوري مسلح"(. ويحاول أبو مصعب في هذا الكتاب الذي يقارب ألف صفحة، أن يضع خططا

وقواعد ومبادئ ألعمال مسلحة ضد الدولة السورية، بعد دراسة معّمقة لفشل تجربة الطليعة 

 املقاتلة.

ة الُهوّية لقد أّسس أبو مصعب السورّي في هذا الكتاب وعلى نحو مدروس بعمق حقيق

، فالُهوّية املعترف 
ً
املنشودة في منظوره، فال قيمة لإلنسان السورّي املسلم في رأيه إال إذا كان جهادّيا

 من الرجال يخوضون 
ً
، هي يمكن ما نسميه "الُهوّية الجهادوّية"، ألنها تشمل نمطا

ً
بها إسالموّيا

                                                           
 السابق.املرجع  66
  باسم )عمر عبد الحكيم(، وهو: أبو مصعب، مصطفى بن عبد القادر بن مصطفى بن حسين بن الشيخ 

ً
ُيعرف أيضا

عرف عائلته اليوم بـ "ست مريم"، نسبة إلى جدة األسرة؛ "مريم". ولد 
ُ
ْك الجاكيري الرفاعي، وت َزّيِ

ُ
لب، في مدينة حأحمد امل

هـ، ودرس في كليتها؛ الهندسة امليكانيكية. التحق بتنظيم "الطليعة املقاتلة"، الذي أسسه مروان حديد، وتلقى 3112عام 

تدريبات عسكرية في األردن، شارك أبو مصعب مرة أخرى مع عدنان عقلة في محاولة إعادة بناء "الطليعة املقاتلة" في 

ءت بالفشل، واعتقل عدنان عقلة، ومعظم من تبقى من "الطليعة". تفرغ بعد ذلك إلحياء ، لكن تلك املحاولة باةسوري

شيخ شاور/ باكستان على البيالعمل الجهادي في بالد الشام، وقد قادته تلك املحاوالت إلى أفغانستان، حيث تعرف في 

العسكرية في تدريب الوافدين الجدد  عبد هللا عزام الذي أقنعه باالنضمام إلى تجمع املجاهدين العرب، ليضع خبراته

إلى أفغانستان. التحق بتنظيم القاعدة في بداية تأسيسه، وقد كان قبل ذلك من املقربين من أسامة بن الدن طوال 

 ،منبر التوحيد والجهاد، "ملف أبي مصعب السوري"مرحلة الجهاد األفغاني". ُينظر: 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_808.html  

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_808.html
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. ويضع أبو 67"حتمية الحّل الجهادّي" "معارك أو مالحم آخر الزمان". ذلك أنَّ أبا مصعب يؤكد على

 لت
ً
 أساسية يرتكز عليها الجهاديون كحل "للواقع املرير" وفقا

ً
، يمكن عبيرهمصعب السوري نقاطا

ام القائمين على أنظمة وضيعة مرتدة...؛ ب-أ»إجمالها وفق اآلتي: 
ّ
وجوب -كفر الحكومات والحك

العمل لنصب اإلمام املسلم وإقامة الحكم وجوب -الخروج على الحاكم إن ظهر عليه الفسق...؛ ج

داء الفروض والواجبات وجوب قتال الطوائف املمتنعة إن امتنعت عن أ-اإلسالمّي...؛ د

 . 68«الشرعية...

ومهما يكن من ش يء، ال بّد من دراسة أفكار أبي مصعب وتحليل مدى تأثيرها في جمهور أو 

غبونين، ألنهم صيد سهل يقع في شباكها بسرعة، عوام الناس من الفقراء والعاطلين عن العمل وامل

 إذ وجدوا في بيئة جاهلة ال يوجد فيها من يواجه هذه األفكار وُينير أبصارهم وبصائرهم. 
ً
 تحديدا

عندما يعرف أنَّ اسم جبهة النصرة عندما بزغ هذا التنظيم التكفيرّي  وقد يتفاجأ القارئ 

هها أبو مصعب السوري في نهاية كتاب له جاء تحت ألول مّرة مأخوذ من أحد النداءات التي وج

ة في الشام في مواجهة النصيرّية والصليبّية واليهود"، إذ يقول: من الشام املباركة  نَّ عنوان: "أهل السُّ

في مطلع الستينيات كانت بداية انطالق الجهاد، وفيها ازدهرت في الثمانينيات، وإليها تعود اليوم 

 .69النصرة يا إخوة الجهادإن شاء هللا، فالنصرة 

وعلى أي حال، إّن تنظيم القاعدة بشقيه العراقي )تنظيم داعش( أو السوري )جبهة النصرة 

 للتسميات املتعددة التي أطلقها أتباع هذا 
ً
أو جبهة فتح الشام أو هيئة تحرير الشام، ذلك وفقا

ن من التغلغل في األراض ي 
ّ
 جماعات الشق من تنظيم القاعدة على أنفسهم( تمك

ّ
السورية، وبث

متطرفة موالية له في جميع أنحاء الدولة السورية، لتلبس لبوس ثورة مزعومة، لكن سرعان ما 

                                                           
، الجزء الثاني: الفكر واملنهج: "أبحاث وأساسيات على الثورة اإلسالمية الجهادية في سوريةأبو مصعب السوري،  67

 .319طريق جهاد ثوري مسلح"، طبعة خاصة، ص 
 .311، ص السابقرجع امل 68

  أنَّ بإمكان أّي جهادّي تكفيرّي أن يقوم بـ "هّز سلسلة" مشائخ التكفير، فمن أبي محمد الجوالني إلى 
ً
هنا يبد واضحا

 إلى سيد قطب وحسن البنا، انتهاًء 
ً
 بـ عدنان عقلة إلى مروان حديد إلى عبد هللا عزام، وصوال

ً
أبي مصعب السوري، مرورا

الوهاب وابن القيم الجوزية وابن تيمية. كما أنَّ هؤالء في رأي الجهاديين التكفيريين من األجيال الشابة  بـ محمد بن عبد

 عمياء.
ً
 يتكلمون باسم املقدس أو العالي، وألنهم كذلك يجب أن ُيطاعوا طاعة

 .4 ، صسابق، مرجع "جبهة النصرة ألهل الشام: من التأسيس إلى االنقسام"حمزة مصطفى املصطفى،  69
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 إلى ذرائع مختلقة، فوجدت كافة القوى 
ً
 مسلحة ضد الدولة السورية، استنادا

ً
افتعلت أعماال

 حرب شاملة. املعادية للدولة السورية الفرصة سانحة لتحويل هذه األعمال املسلحة إلى

وال شك في أنَّ هذا الوضع األليم وضع الُهوّية السورّية في أقس ى امتحان لها على امتداد 

تاريخها، إذ تحّول املواطنون السوريون في األدبيات السياسية الراهنة، إما إلى "مؤيدين للنظام" 

 متناسين األصل 
ً
ه الثورة الحقيقّي لهذأو معارضين له. ونظر املعارضون إلى أنفسهم بصفتهم ثوارا

 ال عالقة له بمعنى الثورة.
ً
 بغيضا

ً
 املزعومة التي أخذت منحى طائفّيا

ورغم كّل ما شاهدناه من مجازر وتفجيرات وإبادة جاءت تحت عباءة هذه "الثورة" من ِقَبِل 

 من ِقَبِل املعارضة السورية الخ
ً
 عاما

ً
 سياسّيا

ً
على  ارجّيةالسلفيين الجهاديين نجد أنَّ هناك توّجها

 أنَّ هذه "الثورة" تمثل موقف الشعب السورّي.

وما يزال هناك باحثون ُيصّرون على أنَّ الجهاديين السلفيين أقحموا أنفسهم في "الثورة 

 بدعم عربّي وغربّي 
ً
 جهادّيا

ً
 سلفّيا

ً
 السورية"، ولم يقتنعوا أنَّ الثورة نفسها ال تعدو أن تكون افتعاال

أقحمت الحركات الجهادية نفسها في مسار الثورة السورية، »لباحثين: في آن، إذ يقول أحد ا

وأصبحت بحكم عوامل عّدة أحد الفاعلين في املشهد السورّي. وتعاملت القوى الثورّية السياسية 

واملسلحة بقصر نظر مع هذه الحركات عندما غضت الطرف عن نشاطها وممارستها، وفي بعض 

 .70«في الثورة أو التصدي ملنتقديهاا األحيان عندما حاولت إدماجه

إنَّ الكالم على ثوريين سوريين من الطراز البحت، أي من غير السلفيين الجهاديين أو من 

، بالنسبة إلى كافة األشخاص الذين يدخلون في خانة 
ً
 تماما

ً
غير املتواطئين مع األجنبي، ُيَعّد ممتنعا

ة، ويسعون لقتل أبناء جلدتهم بأيديهم، ألنَّ العمل املسلح ضد الجيش السورّي والدولة السوريّ 

 ثورّية مهما كانت املبررات.
ً
َعّد أفعاال

ُ
 شائنة من هذا القبيل ال يمكن أن ت

ً
 أفعاال

وأكرم  وهنا ال بّد من تحليل وجهة نظر فائقة الحساسية قّدمها كّل من جيروم موكورنت

مع السورّي: ثالثون سنة بعد ميشيل في بحث مشترك لهما بعنوان: "محاولة لقراءة املجت كش ي

                                                           
 .31 ، صاملرجع السابق 70
 .اقتصادي، أستاذ في جامعة سانت اتيين وفي املدرسة الوطنية العليا، ليون 
  باحث في مركز البحث األورومتوسطي والشرق األدنى(GREMMO).جامعة ليون الثانية ، 
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، إذ حاوال في بحثهما إحياء رؤية املستشرق الفرنس ي ميشيل 71سورا: نقد وتحليل الخطاب الطائفي"

هذه الرؤية التي تقوم على تحريض طائفي مقيت كان هدفه تمزيق الُهوّية الوطنّية  سورا

ستندان في تحليلهما لألزمة السورّية إلى السورّية، إذ يعرض هذان الباحثان أقوال سورا، إذ هما ي

لكن ليس لغاية إيجابية، وإنما من أجل  72نقد آراء "سورا" التي أوردها في كتابه الدولة البربرية

يحاجج سورا بأن السلطة في سورية تتركز في »ض إلى أبعد،  ذلك أنهما يقوالن: الذهاب في التحري

،
ً
قبل أن يقارن وضع حكم األقلية في سورية، من خالل  يد العلويين، وهم أقلية مهمشة تاريخّيا

إحالة تاريخية، بوضع املماليك في مصر. هكذا يصبح العلويون في نظر سورا هم "املماليك الجدد" 

في سورية. الدولة البربرية، بحسب سورا، يجب فهمها بوصفها انتقام الصحراء من املدينة، وفي 

ةانتقام الجبل  –نس يّ بحسب الصحافّي الفر – سورية يعني ذلك يَّ ِ
ّ
ن  .    73«العلوّي من املدينة السُّ

، إال إلى تمزيق وحدة السوريين، 
ً
غرض ال يهدف أبدا

ُ
والحقيقة أنَّ هذا النمط من التفكير امل

 لّفه يسعون إلى إحياء هذا 
ّ

وها نحن نجد جماعات من الباحثين من أمثال برهان غليون ومن لف

السوريين، وكأنَّ أبناء سورية في نظر سورا كانوا قد انقسموا منذ األزل الفكر، لزرع الفرقة بين 

 إلى طوائف نهائية تسكن جغرافيا نهائّية!

 –العلويينشمولي تحت سيطرة الضباط  كحزب–سورا كيف أن حزب البعث يبين 

 
ً
للسيطرة على الدولة واملجتمع في سورية، وكيف أن هذه السيطرة كانت تقوم  اسُتخدم أساسا

 أسا
ً
 التي شكلت رابط« العصبية»على فكرة  سا

ً
 خاصا

ً
جمع هؤالء العلويين من خالل حزب البعث ا

شكل وهي ت انتشرت نظرية سورا في أوساط املثقفين واملستشرقين،سلطة األسد.  نفسه حول 

 من األرثوذ اليوم
ً
 .74كسية املهيمنة في تحليل الشأن السوري"نوعا

                                                           
كش ي، "محاولة لقراءة املجتمع السورّي: ثالثون سنة بعد ميشيل سورا: نقد وتحليل وأكرم ُينظر: جيروم موكورنت  71

، املجلد 31، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، العدد دورية عمران للعلوم الجتماعيةالخطاب الطائفي"، 

 .13-23، ص 3139خريف الثالث، 
  تل في أحداث الحرب األهلية في لبنان عام

ُ
 .3421مستشرق وصحافي وباحث فرنس ي ق

 كيما يقوم فريق من الباحثين بترجمة وتقديم كتاب  3139يبدو أنَّ بحث موكورنت وكش ي املنشور في عام  72
ً
كان حافزا

م: مارك بيالو، تقديو  مة: أمل سارة، ترجسورية الدولة املتوحشةسورا إلى العربية، وكان ذلك وفق اآلتي: ميشيل سورا، 

  .(3131الشبكة العربية لألبحاث والنشر، )بيروت: جيل كيبل و  برهان غليون 
كش ي، "محاولة لقراءة املجتمع السورّي: ثالثون سنة بعد ميشيل سورا: نقد وتحليل الخطاب وأكرم  جيروم موكورنت 73

 .21، ص ، مرجع سابقدورية عمران للعلوم الجتماعيةالطائفي"، 
 .21ص  السابقاملرجع  74
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وما يلبث الباحثان أن ينقلبا على رؤية سورا، ألنها رؤية السلفيين الجهاديين نفسها التي لم 

تعد مقبولة أو أصبحت مكشوفة، بتأكيدهما أنَّ الذين يؤمنون بآراء سورا يهملون عوامل التغّير 

لقد تشكل النظام بداية من " في العقود األخيرة.االقتصادي واالجتماعّي التي طرأت على سورية 

تحالف واسع مع برجوازيات املدن ورأس املال املحلي، واستند منذ انقالب حافظ األسد، إلى توازن 

إقليمي وصل فيه الجناح املحافظ في البعث إلى السلطة في سورية. وهذا النظام دافع ويدافع عن 

عن تحالفات وتوازنات واسعة في املجتمع السوري  ل الدفاعنية، كما يواصمصالح البرجوازية السُّ 

 تهبرم
َ
ل هذه العوامل يتيح للمستشرقين حجب العوامل االجتماعية واالقتصادية عبر اُه َج . ت

 .75"املبالغة في دور العوامل الثقافية والدينية

ان دوهنا يتضح ضعف املنظور الذي يحلل على أساسه الباحثان املشهد السورّي، فهما يري

القول: إنَّ هناك فئة مستفيدة تتألف من جميع الطوائف على اختالفها، وهذا ما منع سقوط 

الدولة السورية، ألنَّ هناك شبكة هائلة من املصالح املتداخلة ال يمكن تمزيقها. وهذا كالم غير 

 صحيح، ألنَّ الصحيح هو أنَّ هناك وطنيين من كافة مكّونات الشعب السورّي وفي مقدمتهم

الشهداء والجرحى والجنود من السوريين ضحوا بكل ش يء من أجل بقاء سورية، وهؤالء كافة 

 على مستوى املصالح.
ً
 ينتمون إلى أقل الفئات استفادة

هنا يقدم لنا الباحث سهيل »يجدان فيه ضالتهما، إذ يقوالن:  ويستند الباحثان إلى رأي

تحليله سبب عدم سقوط النظام، وهو أن حجم  "سورية بشار األسد"أطروحته عن  في بلحاج

والعلويين واملستفيدين من كل مكونات املجتمع السوري بلغ حد  بين الّسّنة التداخل والتحالفات

أن سقوط أحدهم يهدد سقوط اآلخر، وهذا ما يفسر عدم تصدع جهاز الدولة والجيش حتى 

 .76«اآلن

 للحقيقة الواقعّية، والحقيقة أنَّ هذا النمط من التحليل ال يعدو أ
ً
؛ بل تزييفا

ً
ن يكون تشويها

 من أقس ى الحروب، لم تعد هناك 
ً
ه في بلد مثل سورية يخوض حربا ألنَّ هؤالء الباحثين يغفلون أنَّ

مصالح مادية يمنعه أصحابها بسببها من االنهيار؛ ألن كل أصحاب املصالح غادروا سورية ولم 

                                                           
 السابق.املرجع  75

 Souhaïl Belhadj, “La Syrie d’Al-Assad: De la résistance du régime”, Moyen-Orient, no. 21 (Janvier-Mars 

2014). 
76 Ibid, p 59. 
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ى أبناؤه، من عسكريين ومدنيين، من أجل بقاء الوطن يبق إال الشعب السوري الحقيقي الذي ضح

  السورّي. وهذا ما ال يراه هؤالء وال يعترفون به.
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ّ
ا
ة تأسيس إمكانية -خامسا ة ُهوّي  على الحرب تجربة من تنبثق سورّي

ّسورية

تحتاج سورية من أجل أن تستمر على املستوى الحضارّي إلى شجاعة التفكير، ذلك أنَّ 

تقّدم لنا نفسها اآلن من أجل استشراف مستقبلها ورعايته، تعاني من خلٍل بنيوّيٍ بالدنا التي 

عميق استبان في ما حدث من انقساٍم دخلّيٍ داٍم، وانتهاٍك خارجّيٍ أثيم، لذلك وصل املواطن 

 إلى ما عاناه من مأساة كبرى، تسببت بها 
ً
السورّي إلى ما يمكن أن أسميه "وعي التمّزق"، نظرا

وامل: منها الخارجية التي يأتي في مقّدمها أنَّ أمريكا والحكومات املؤمركة كانت قد قررت جملة ع

 يتهدد 
ً
 بالجنون الرهيب للتكنولوجيا  العسكرية األمريكّية التي صارت خطرا

ً
تدمير سورية، مدفوعة

ه.
ّ
 مصير النوع اإلنسانّي كل

راسخة من املؤسسات واللوبيات سياسات الدولة األمريكية إنما تصدر عن منظومة إنَّ "

والكارتالت، تخّدمها وتروج لها وتتبادل املنافع معها إمبراطوريات إعالمية هي بحد ذاتها أحد 

العناصر الفاعلة واألساسية في هذه املنظومة، تحافظ على تماسك هذه البنية واستقرارها "نواة 

 
ً
بتماٍه شبه تام مع "مصلحة الدولة  صلبة" من العالقات املتشابكة واملتداخلة املتجذرة عميقا

العليا" املرتكزة على فلسفة تنهل من َمعين البراغماتية، سليلة امليكافيلية، واالبنة الشرعية 

للشروط التاريخية لتشكل الدولة األمريكية، فالصحيح هو الناجح، والنافع، واملفيد ألمريكا 

 .77"وألمريكا فقط

أن تدّمر البدء األصلي للتاريخ في سورية، إنها دولة قامت في لقد قررت أمريكا ألنها بال تاريخ 

 من إبادة الهنود الحمر 
ً
عمق ماهيتها التاريخية على القتل واالستهتار بالكرامة اإلنسانّية، بدءا

 بتاريخ دموّي حافل ظهرت أبشع صوره في إلقاء قنبلتين نوويتين واحدة 
ً
واستعباد األفارقة، مرورا

 إلى تدمير فيتنام وأفغانستان على مدينة هيروشي
ً
ما والثانية على مدينة ناغازاكي في اليابان، وصوال

والعراق وسورية، وغير ذلك كثير؛ ومن هذه العوامل نفسها ما هو داخلّي من قبيل انضواء شرائح 

واسعة من الشباب السوري في الجماعات التكفيرّية بدالئل تكشف كيف جمع هؤالء التكفيريون 

، في نفوسه
ً
فا

ّ
دّيِ وأكثرها تخل

َ
 وأقدم ضروب التفكير الَعق

ً
م أحدث تقنّيات القتل املصّنعة أمريكّيا

                                                           
دمشق لألبحاث والدراسات مركز ، "عن ترامب واحتماالت التغيير بين النواة الصلبة والحزام الواقي"إنصاف حمد،  77

  https://goo.gl/8Qrrze. 3131تشرين الثاني/نوفمبر  39، داد()مِّ

https://goo.gl/8Qrrze
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فقّدمت لنا أمريكا جهاديين حداثويين وما بعد حداثويين، ذلك إلى ما حدث من انحالٍل في البنية 

م االجتماعّي ظلاالقتصادّية للدولة، يمكن تلّمسه في التفاوت الطبقّي، واملغايرة، والالإنسانية، وال

 واألنانّية حتى صار بوسعنا القول مع من قال: "إنَّ اإلنسان وجدان ال فائدة منه".

 ،
ً
يؤول بنا هذا الواقع إلى طرح السؤال اآلتي: كيف يمكن لإلنسان السورّي، بصفته مواطنا

مّيٍ ودولّيٍ وإقليأن يحقق اشتراطه اإلنسانّي، أعني اشتراط تفّتح ُهويته وانبثاقها، في واقٍع داخلّيٍ 

 ويسحق الشخص اإلنسانّي إلى أقص ى مدى؟
ّ
ز هذا املطلب إلى أقص ى مدى، لكنه يحط  78ُيحّفِ

 قبل الحرب 
ً
لقد وعى السوريون هذا التناقض؛ بل واجهوا حقيقة أنَّ القيم التي كانت سائدة

 
ْ
ن املجتمع السورّي م على سورية، سواء أكانت دينّية أم علمانّية، راديكالّية أم ليبرالّية، لم تنقذ

االتجاه نحو االنهيار، لوال ما حققه الجيش العربّي السورّي من انتصارات كبرى وما قّدموه من 

تضحياٍت عظيمة على جميع املستويات، فأثبتوا أنَّ ماهية سورية؛ بل هويتها تنبثق من آالمهم، 

مالهم، من أجل بقاء الوطن فقد ضحى هؤالء الرجال األفذاذ بفرديتهم، وغاياتهم الشخصّية، وآ

جانب الصواب إن قلت: لقد أثبت رجال الجيش العربّي السورّي أنهم 
ُ
السورّي. وال أظّن أنّي أ

ما عدا ذلك أظن أننا إزاء أزمة شاملة في القيم. ويقتض ي وا القيم الوطنية العليا؛ لكن فيابتكر 

 االنتماء إلى الوطن.هذا املقام مناقشة قيمة تشملها هذه األزمة، أعني بها قيمة 

ق 
ّ
 إلى مشكلة الهوّية. وهنا ال يسعني أن أقاوم إغراًء يتعل

ً
حيل مشكلة قيمة االنتماء مباشرة

ُ
ت

دة اشتقها املترجمون العرب القدامى 
ّ
بتحديد أصل لفظة ُهوّية في اللغة العربّية، إذ هي لفظة مول

 من "هو"، ثم فرضت نفسها كمصطلٍح داّلٍ على ما به يكون الش 
ً
يُء هو نفسه، وبذا يصيُر متمايزا

التي تدّل على أنَّ الش يء  Identityمن األغيار؛ لكننا اآلن نستخدم لفظة هوّية ألداء معنى لفظة 

ق. وبذا نمّيز بين معنيين للفظة هوّية: األول   لنموذٍج أو مثاٍل مسبَّ
ً
يكون ذا هوّية إذا كان مطابقا

 
ً
للمصطلح القديم؛ والثاني دخيل يحمل داللة إيديولوجية أصيل ويحمل داللة وجودّية، ذلك وفقا

وهب الذاتّية ُهويتها، أي وجودها السياس ي واالقتصادّي 
ُ
املطابقة لقوانين أو معايير من أجل أن ت

 وترّسخ في الفضاء الثقافّي 
ً
 للمصطلح املتداول اآلن الذي انبثق أساسا

ً
واالجتماعّي، ذلك وفقا

                                                           
، فكر هيغللقد كان هذا التناقض محور تفكير الفيلسوف األملاني هيغل، ُينظر في هذا االتجاه: روجيه غارودي،  78

 .(دار الحقيقة، بدو تاريخ :بيروت)ترجمة: الياس مرقص 
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مركة، ذلك من أجل استقطاب أشخاٍص بال جذور وبال تاريخ لتصنيعهم األنغلوسكسونّي الداعم لأل 

 بعد مطابقتهم لشروط الحصول على الهوية األمريكية املختلقة.
ً
 أمريكّيا

ً
 بصفتهم شعبا

وقد انتقل هذا املعنى نفسه للهوية بصفتها مطابقة إلى ثقافتنا وتعاشق مع عناصَر رجعيٍة 

، ألنه يصلح بالنسبة إلى أناٍس بال تاريخ، لكنه ال يصلح لبالٍد بعراقة 
ً
 عكسّيا

ً
في تراثنا، فأّدى مفعوال

ابق قانون ي أن أطسورية؛ ألنَّ تطبيق مفهوم الُهوّية فيها بصفته مطابقة يعني تمزيقها! فهل يكف

؟ وهل من العدالة أن أطابق إيديولوجيا الحزب الواحد حتى 
ً
الجنسّية السورّية حتى أعّد سورّيا

؟ 
ً
؟ أو هل علّي أن أطابق دين الكثرة حتى أعّد مؤمنا

ً
 وأنال حقوقّي السياسّية كاملة

ً
أعّد وطنّيا

ر على أنفسنا تقديم إجابولنفترض أنَّ كافة هذه املطابقات تقتضيها ضرورات ُمعّينة حتى 
ّ
ات نوف

إيديولوجّية تبريرّية، ورغم ذلك تبقى هذه املطابقات املشار إليها ظاهرّية وقابلة لالنزياح، ألنَّ هناك 

 من املطابقة 
ً
 باطنّية

ً
تكون أكثر أولوّية في وعي االفراد، إذ  –ما دامت ثقافتها هي السائدة–أنواعا

كشفت الحرب على سورية بما اكتنفته من أزمة عميقة كيف اتجه أفراٌد كثٌر إلى مطابقة العائلة 

والعشيرة والقبيلة واملذهب والطائفة والِعْرق، وتمزقت وحدة سورية لهذا السبب وهذا ما تمليه 

اس ولم تكّرس مفهوم الشعب، وأعتقد أنَّ الفرق ثقافة املطابقة التي أّدت إلى تكريس مفهوم الن

شاسٌع بين الناس في سورية والشعب في سورية، فالناس ال يعيشون في وطن؛ لكن في مكان 

جغرافّي، ويلغون املسؤولية الوطنّية العامة املشتركة لصالح مآرب كّل فرد منهم، ذلك أنَّ الناس 

نهاية ال ش يء! فمفهوم الناس ينحّل في النهاية إلى مفهوم غارق في الضالل والتضليل، ألنهم في ال

جمٍع من أناوات متالصقة، بعضها إلى جوار بعض، وال يمكن أن يوّجهها مبدأ كلّي. وإذا كان هذا 

 
ُ
 ثبوتا

ً
 بشعوره بذاته أو تفضيله لذاته الذي ُيعّد أكثر حالة

ً
 مسّبقا

ً
هكذا، يصيُر كّل إنسان محكوما

، فكّل قوى فيه، فاملوجود اإلنسانّي 
ً
 عّما يخّصه ويمّيزه وينفعه ويجعله مستقال

ً
 دائما

ُ
يبحث

اإلنسان الداخلّية تدفعه نحو االنغالق في شرنقته النرجسّية، وإذا حدث أن خرج اإلنسان من 

هذه الشرنقة عينها إلى الواقع الخارجّي، فإنه ال يريد أكثر من أن ينتقل من الشرنقة الصغرى إلى 

 ملتعه وأهوائه ورغباته، الشرنقة الكبرى، 
ً
 لوجوده ومرتعا

ً
أي يريد من الواقع أن يكون استطالة

 التناقض 
ُ

، فينكشف
ً
لكن سرعان ما تصدمه إحباطات الواقع وعقباته وعوائقه ومتطلباته أيضا

 وما ُيطلب منه 
ً
-لواقعبحكم ا-الرهيب أو الُهّوة الشاسعة بين ما يشعر به اإلنسان وما يبتغيه فعال

. وبذا ُيفَرُض على اإلنسان بسبب الضرورة التاريخّية  أن يؤمن
ً
 أو يتأدلج به سياسّيا

ً
دّيا

َ
–به َعق

 
ً
 في جملة أو جزءا

ً
دّي واإليديولوجّي، ليصير عنصرا

َ
االجتماعّية أن ُيساق إلى خارج ذاته نحو الَعق
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 علىمن كّل، فتتهّدُد ذاتّية اإلنسان بالتالش ي والضياع، وبما أنَّ اإلنسان أكثر ال
ً
 كائنات قدرة

 لتلبية رغباته 
ً
دّي واإليديولوجّي أو السياس ّي وسيلة

َ
 للحياة، فإنه سيجعل من العق

ً
ف وحّبا التكيُّ

 الجوهرّية العميقة.

ين بفعل   للشك كيف صارت اإليديولوجيا وصار الّدِ
ً
 وقائُع التاريخ بما ال يترك مجاال

ُ
وتكشف

تأويالت طاغية وسيلة لتلبية مصالح فئة أو طبقة أو جماعة معّينة، وصارت قيمتهما نابعة من 

 لتنمية الذاتّية، كو 
ً
نهما يقّدمان املراتب السياسية والكهنوتّية وإلى ما هنالك، أي أنهما صارا وسيلة

 بهما ألنهما ال 
ً
، فهذا يقتض ي أنَّ الُهوّية الوطنّية الجامعة ال تنبني عمقّيا

ً
وإذا تم التأّمل فيهما جيدا

ُر  ِ
ّ

ين ُيبش زانها، وإنما يعززان الذاتّية، فالّدِ يعّزِ

ر أو يتسامح معتنق هذا –يه بالخالص، ويكّفِ

في عالقته مع املغايرين أو األغيار،  –إن حدث

وهذا املوقف الديني يشابه املوقف الحزبّي، 

إذ ينظر املنتمي أو املنتسب إلى حزٍب سياس ّيٍ 

ما إلى رفاقه في الحزب نفسه بصفتهم أعداًء، 

.  لطبيعِة املوقِف السياس ّيِ
ً
  ذلك وفقا

هذا، وال ُيرّجُح حتى في أحسن األحوال أنَّ التسامح الدينّي يحّل مشكلة الطائفّية، كما أنَّ 

قبول املعارضة السياسّية ال يحّل مشكلة التنازع على السلطة، ألنَّ الجمر تحت الرماد أكثر منه 

ين أن  اأن تحّل في أفق اإليديولوجي –وهذا هو واقع الحال–فوقه، فكيف يمكن  لة تحّل املشكوالّدِ

 أو 
ً
الرئيسة، أعني مشكلة الهوية الوطنّية؟ ذلك أنَّ معنى الوطن أكبر وأعقد من أن ُيحّدد دينّيا

 لحزٍب بعينه، أو ديٍن بعينه، لذلك يقّدم 
ً
، ألنَّ الوطن مقام وجودّي أبدّي، وليس مقاما

ً
سياسّيا

ين مع احترامنا الوطن السورّي نفسه إلينا اآلن، من أجل التفكير فيه، بمعزٍل ع ن السياسة والّدِ

 .الكامل لجميع األديان وتقديرنا لكافة األحزاب

لقد كشفت التجربة التاريخّية واألحداث الراهنة كيف ُيفض ي ترسيخ أولوّية عرق أو طائفة 

حادّي دوغمائّي لن 
ُ
، إلى تمزيق األوطان، إذ إنَّ كّل فكر أ  ألّيِ قياٍس كيفّيٍ أو كمّيٍ

ً
أو حزب، وفقا

ٍن للُهوّية بموجب ذلك الفكر عينه، سيؤول إلى سلب  يتوقف عن "عبادة جذوره"، لذلك أّي تعيُّ

ناتها.  عناصر أخرى مكّونة للهوّية من وجوداتها وتعيُّ

مسألة الهوّية الوطنّية السورّية هي ما بعد 

دينّية وما بعد حزبّية وما بعد عرقّية أو أثنّية، 

ض  بتقويولن يتم الوصول إلى هذه املرحلة إّل

 كانت، ألن سورية أعظم من أن 
ا
املركزّيات أّيا

حادّية.
ُ
ختزل في أّية نظرة أ

ُ
 ت
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ً
ن سياس ّيٍ في سورية اآلن، أنَّ عظمة اإلنسان السورّي تقوم ُعمقّيا ينبغي أن ُيثبت أّي مكّوِ

ي عن إرادة القّوة األ 
ّ
ه، وعلى االبتعاد عن اتخاذ على التخل

ّ
حادّية لصالح قّوة املجموع التكوينّي كل

 أّي قرار يؤدي إلى مصلحة أّية فئة دون أخرى.

ويقتض ي هذا الوعي أنَّ مسألة الهوّية الوطنّية السورّية هي ما بعد دينّية وما بعد حزبّية وما 

 كانت، ألن سورية بعد عرقّية أو أثنّية، ولن يتم الوصول إلى هذه املرحلة إال 
ً
بتقويض املركزّيات أّيا

ها، 
ّ
حادّية، ولن يتحقق ذلك إال بإطالق الحرّيات السياسّية كل

ُ
ختزل في أّية نظرة أ

ُ
أعظم من أن ت

وإلغاء وصايِة عرٍق على سائر األعراق األخرى، أو ديٍن على سائِر األدياِن األخرى، أو حزب على سائر 

 أدت إلى خراب األحزاب األخرى، وهذا هو املعن
ٌ

ى الحقيقّي للحرّية، ال املعنى الذي كّرسته أحداث

 سورية.

لكن، ينبغي حينما نستخدم لفظة حرّية أن نستخدمها بحذٍر بالغ، إذ كشفت لنا التجربة 

الراهنة بأبعادها املختلفة، أنه لو انتصرت الثورة السورّية املزعومة التي حرضت عليها الدول 

 وأمريك
ً
 وتبنتها الرجعّية العربّية واستغلتها الجماعات التكفيرّية الغربية عامة

ً
ا وإسرائيل خاصة

 إلى انهيار الّدولة السورّية وانقسامها 
ً
لتحريض الشباب ضّد الدولة، لكان ذلك سيؤدي إلى حتما

على نفسها، وهذا ما ال يقبله أّي مواطن سورّي، لكن إذا كان انتصار ثورة الحرّية املزعومة سيؤدي 

لسورّية سيؤدي إلى ى دمار الدولة السورية، فكيف نرّد على من يقول اآلن: إنَّ انتصار الدولة اإل

 دمار الحرّية؟

 بعد هذه التضحيات التي بذلتها كافة 
ً
 وأخالقّيا

ً
 على األقل منطقّيا

ً
 تماما

ً
لذلك ُيعّد ممتنعا

ل الُهوّية الوطنّية السورية من مك
ّ
شك

ُ
حادّيٍ ذي منظوٍر مطلق، مكونات الشعب السورّي، أن ت

ُ
ن أ ّوِ

حادّية ستحمل 
ُ
وصار بإمكان أّي مواطن سورّي بعد هذه التجربة املريرة استشراف أنَّ أّي نظرة أ

 في داخلها بذور فشلها، ألنها ستقض ي على مفهوم الحرّية.

، ذ
ً
ينيُّ ُمتجاوزا اء لك يكون ببنإنَّ الُهوّية املستقبلّية لسورّية هي العرقيُّ أو الحزبيُّ أو الّدِ

 من أّي تشخيص، لذلك لن تتحقق الُهوّية السورّية املستقبلّية إال 
ً
اإلنسان السورّي محّررا

بالتجاوز، أي بأن تطرح منها كّل ما هو سكونّي، وأن تعزل منها كّل ما يحمل في ذاته أسباب انقسام 

ٍن سورية على نفسها. وهذا االنتقال من السكونّي إلى الحركّي، ومن ُهويّ  ٍة مغلقة تقوم على مكّوِ

أحادّي قطعّيٍ وناجز إلى ُهوّية مفتوحة، يمكن أن تستمر في الزمان الحضارّي القادم، وأن تستوعب 
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املكّونات كلها باحتراٍم كامل، لكن شريطة أن تنزع منها منظورها األحادّي، وتنقلها إلى ما يمكن 

 ة، أو الهوية داخل االختالف.تسميته العدالة الوحيدة، أعني التعّدد داخل الوحد

إنَّ الهوية الوطنّية السورّية شأن حضارّي عظيم، وأعتقد أنها ال تخّص الشعب السورّي 

 من أقس ى التجارب في 
ً
ها. وأعتقد أنَّ الشعب السورّي قد خاض تجربة

ّ
وحده؛ بل اإلنسانّية كل

التاريخّية أو العدالة اإللهّية التاريخ وهو اآلن يتجاوزها، لذلك سيفرز هذا الشعب بحكم الضرورة 

 من داخله انتصاره العظيم، أعني االنتصار على كل أسباب فشل تكوين هوية سورية جامعة.
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ّالبحث نتائج

ّ
ا
هناك أسباب داخلية عميقة لألزمة التي عصفت بسورية تعاشقت مع أسباب خارجّية،  -أول

 ،
ً
 ضروسا

ً
، لتصير شمولية فآل األمر إلى صيرورة األزمة السورية حربا

ً
 ودولّيا

ً
اتسع نطاقها إقليمّيا

إلى أقص ى حّد، إذ اتخذت طابع صراع داخلّي وآخر خارجّي، ما أفض ى إلى تقسيم سورية إلى مناطق 

يحكمها أمراء حرب من منطلق عرقّي أو دينّي أو حزبّي مستندين إلى مختلف أنواع الدعم الهادف 

ساٍم خطير، كانت له انعكاساته الجغرافّية والسياسّية إلى تمزيق سورية على نحٍو يدّل على انق

ك الُهوّية الوطنّية الجامعة 
ّ
والعسكرّية، على وحدة البالد بطريقة تحمل دالالت عميقة على تفك

ها، إذ الهوية الوطنّية الحقيقّية تعني اقتناع جميع الفرقاء بها، فالهوية الوطنّية 
ّ
لألطراف كل

 مة حقيقّية، وهذا يبّرر إعادة النظر في مسألة الهوّية.السورّية الجامعة تمّر بأز 

ّ
ا
،  -ثانيا

ً
 وشعبا

ً
 في الحفاظ على وحدة سورية، أرضا

ً
 عظيما

ً
ى دور الجيش السورّي تجلّيا

ّ
تجل

إذ أثبتت املؤسسة العسكرّية السورّية قدرتها الحقيقّية على مواجهة تحديات لم يشهد لها التاريخ 

، فقدمت 
ً
تضحيات نادرة لم تنبع من أّي معتقٍد دينّي أو انحياٍز حزبّيٍ أو تعّصٍب املعاصر مثيال

 مكّون من جميع أطياف املجتمع السورّي، فحافظ هذا الجيش 
ً
عرقّي، ألنَّ الجيش السورّي ُعمقّيا

، كان يتخلى فيها الكثيرون عن الوحدة السورية الشاملة 
ً
على ُهوّية سورية في مراحل حالكٍة جدا

 مل
ً
طامعهم وأهوائهم ومصالحهم ونزعاتهم الضيقة، فأثبتت املؤسسة العسكرّية السورّية أنها تلبية

متقّدمة بأشواط على جميع مؤسسات الدولة األخرى التي تدين إلى املؤسسة العسكرّية بمعاودة 

 القدرة على النهوض.

ّ
ا
 العالقة بين الّدولة والّدين، إذ عملت الدولة ت -ثالثا

َ
 حقيقة

ُ
 على دعمكشف البحث

ً
 اريخّيا

املؤسسات الدينّية التي تخص مذهب الكثرة، ولم تشجع األقليات الدينية على التعبير الصريح عن 

 على الدولِة 
ً
نفسها، بما يؤدّي إلى قبولها على نحوٍ تدريجّي في مجتمع الكثرة، فانعكس هذا األمر سلبا

يرّية لة لها، ما أفض ى إلى ظهور تيارات تكفنفسها، إذ الهوّية الدينّية للكثرة انفلتت من ضوابط الدو 

نبعت من هذه الكثرة نفسها ووجهت نصالها إلى هذه األقليات الدينية التي لم تشجعها الدولة على 

 لقبولها في اإلطار االجتماعّي الشعبّي العام، فسادت الهوّية الدينية 
ً
اإلفصاح عن نفسها تمهيدا

 .للكثرة؛ بل تحولت إلى معيار للوطنّية
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ّ
ا
لم تكن املؤسسات الدينّية التي دعمتها الدولة تملك القدرة على ضبط أو إقناع أو  -رابعا

استقطاب جماعات كبيرة من الشباب السورّي، فلم يجد هؤالء سوى التنظيمات اإلرهابّية لتزرع 

 بما أنهم استقوها من نصوص مقّدسة 
ً
 قدسّيا

ً
 مسمومة أضفوا عليها طابعا

ً
في عقولهم أفكارا

 في فئات الشباب، ع
ً
 هائال

ً
ملوا على تأويلها بما يتفق مع نزعاتهم التكفيرّية، وأحدثوا بذلك تأثيرا

وبثوا في نفوسهم الحقد على كّل ما يمت ملفهوم الدولة بصلة، فشعر هؤالء الشبان أن هويتهم 

ن لك مالحقيقية تنبع من عمق التراث الذي سيعيد بالدهم إلى أمجادها الغابرة، ويتخلصوا بذ

 الظلم والفقر والبطالة واإلهمال.

ّ
ا
عَن مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وال مناهج التعليم الجامعّي ذات  -خامسا

ُ
لم ت

 على عقول الشباب، أعني بها فكرة "الخالفة اإلسالمّية"، إذ 
ً
الصلة بفكرة من أكثر األفكار خطرا

 إلى دراسات نقدّية عميقة، كان ينبغي تقويض كافة األسس التي تقوم عليها هذ
ً
ه الفكرة، استنادا

تثبت أنها تتناقض مع طبيعة العصر، لكن لألسف وجدنا أنَّ هذه الخالفة قد انتشرت في أرجاء 

واسعة من سورية، ولوال الجيش السوري وتضحياته العظيمة، لكان كثير من السوريين يعيشون 

. وها هي محافظة إدلب مع اآلن في كنف هذه الخالفة نفسها. وهذا ما شاهدنا
ً
ه في الرقة سابقا

؛ بل 
ً
 سورّيا

ً
ريفها خير دليل على ذلك، فلم تعد هوية اإلنسان فيها تعني هويته بصفته مواطنا

 لألمير أو الخليفة في اإلمارة التي يجب أن تكون إسالمّية. 
ً
 هوّيته بصفته ُمبايعا

ّ
ا
لى وضع ما يمكن أن أسميه علم ينبني على البحث اقتراح دعوة االختصاصيين إ -سادسا

 من كافة أنحاء 
ً
نفس الجهاديين التكفيريين، ذلك أنَّ الجهاد أضحى ظاهرة عاملّية، تستقطب أناسا

العالم، ينتمون إلى بلدان أعراق وثقافات ولغات وسويات اقتصادية مختلفة، لذلك هناك دوافع 

ط دانهم وعائالتهم وأعمالهم لالنخرانفسّية عميقة تحركهم على نحو مشترك، وتدفعهم إلى ترك بل

في أعمال إجرامّية، يعتقدون أنها تقربهم إلى هللا، وتنقلهم إلى الفردوس األعلى في حال موتهم أو 

 قتلهم.

ّ
ا
هناك كم هائل من املؤلفات التكفيرّية التي وضعها مشايخ الجهاديين، ال بّد من  -سابعا

الندوات والحلقات النقاشّية من أجل تحليلها على حصرها وفهرستها ودراستها، وعقد املؤتمرات و 

، وإشراك الشباب على وجه التحديد في عملية إبداء آرائهم فيها، وتخصيص برامج 
ً
نحو واٍف تماما

 إلى منهجّية تتسم بالصدقّية 
ً
في وسائل اإلعالم املختلفة من أجل مكافحة تأثيراتها، استنادا

 األهداف املوضوعة في هذه املؤلفات.املطلقة، ذلك من أجل إحباط أو إفشال 
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ّ
ا
ينبغي النظر إلى مطالبة بعض القوميات في سورية باالستقالل عن الوطن السورّي  -ثامنا

 من الخطورة، ال يمكن إهماله أو تجاوزه أو التغاض ي عنه؛ بل 
ً
على أنها أمر على درجة عالية جدا

 وعلى نحٍو نهائّي 
ً
حتى ال تبقى مستمرة لتصطدم بها األجيال  ال بّد من معالجة هذه املشكلة جذرّيا

 ألبناء هذه القوميات املطالبة باستقاللها، 
ً
القادمة، لذلك ال بّد من ابتكار حلول تكون مقنعة فعال

شريطة أن تبقى في أفق الدولة السورّية، فإذا كان إعطاء هذه األقليات حقوقها اللغوية والثقافّية 

 في وحدة الوطن والدينّية واالقتصادّية، إلخ مط
ً
 إلى أقص ى حّد، فهذا لن يؤثر سلبا

ً
 ملّحا

ً
لبا

السورّي؛ بل سيدل على غناه الحضارّي العظيم، لذلك ال بّد أن تتجه الُهوّية السورّية من االنغالق 

على عرق أو لغة أو دين إلى االنفتاح الشامل على جميع مكّوناتها، ألنَّ الهوّية السورّية في عمقها 

 الحضارّي تعددّية وليست واحدّية. -التاريخيّ 

ّ
ا
ليست سورية الطبيعّية مقولة عارضة، بل هي ذات أساس تاريخّي عميق، ويمكن  -تاسعا

ف 
ّ
أن تكون األولوّية اآلن لتحقيق نوع من الوحدة االستراتيجية بين األجزاء الجغرافّية التي تؤل

 للشك استهدافها الدائم، ودفاعسورّية الطبيعّية، ألّن التجربة التاريخّية أثبتت بما ال 
ً
ها يدع مجاال

الدائم عن نفسها بصفتها وحدة، وما التقاء الجيشين السورّي والعراقّي مع وجود املقاومة اللبنانّية 

على الحدود السورية العراقّية في معرض القضاء على تنظيم داعش سوى دليل حاسم على هذه 

 كن هذا ال يعني عدم االنفتاح على املحيط.الرؤية التي صار يجب أن تؤخذ بالحسبان. ل

ّ
ا
  -عاشرا

ً
، تحديدا

ً
 ومعنوّيا

ً
توجد جهود هائلة يبذلها السلفيون الجهاديون وداعموهم، مادّيا

من دول الخليج العربّي، ذلك من أجل فرض ُهوّية إسالموّية شاملة تفتك بالخصوصيات 

د على تكوين هذه الُهوّية اإلسالموّية نفسها الحضارّية ملكّونات الُهوّية الوطنّية السورّية، ويساع

التركيب البنيوّي لبعض مكّونات املجتمع السورّي، وهذا ما دلت عليه التجربة التاريخّية، لذلك 

 في التشكيلة االقتصادّية
ً
االجتماعية لسورية، من أجل تالفي أية -ال بّد من إعادة النظر جذرّيا

 أخطار مستقبلّية، وهذا يحتاج إلى فر 
ً
ق من الباحثين، إذ إنَّ الدعم االقتصادي الخليجّي عامة

، لشرائح من الشعب السورّي على امتداد سنوات طويلة وبطرق مختلفة أثر 
ً
والسعودّي خاصة

 في الوعي االجتماعي لألفراد املنتمين إلى هذه الشرائح نفسها، وأفض ى في كثير من 
ً
 كبيرا

ً
 سلبّيا

ً
تأثيرا

 ات تدين بالوالء لداعميها االقتصاديين داخل املجتمع السورّي.الحاالت إلى تكوين تجمع

إنَّ أمريكا خطر وجودّي حقيقّي يهدد مصير الشعب السورّي، فقد تحّولت  -حادي عشر

التكنولوجيا العسكرّية املتفّوقة التي تمتلكها إلى واهب للحياة أو مانع للحياة، لذلك ال بّد فهم هذه 
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، ألنَّ 
ً
وجود الدولة السورّية بأكمله مهّدد بالزوال إذا تحركت الترسانة العسكرّية املسألة ُعمقّيا

جائّي وهذا احتمال قائم، وال يجوز االستناد على نحٍو مطلق إلى الحلفاء 
ُ
األمريكّية ضدنا على نحٍو ف

ق
ّ
ه ال يجب املراهنة على اآلخرين، في ما يتعل

ّ
 العسكريين في هذه القضية الفائقة الخطورة، إذ إن

 
ً
بالوجود الجوهرّي للدولة السورّية مهما بلغت درجة التحالف معهم، لذلك ال بّد من التفكير ملّيا

في هذا األمر حتى بعد انتهاء الحرب على سورية وانتصار الدولة السورّية. كما ينبغي العمل بكّل 

كافة  اجهد مع تسخير كافة الطاقات لوضع خطط عمل كبرى على جميع املستويات تتضافر فيه

الجهود واملوارد والطاقات من أجل تالفي هذا الخطر التكنولوجّي العسكرّي األمريكّي، إنَّ تدمير 

 أفغانستان والعراق وليبيا واليمن شاهد حّي ينبغي أخذ العبرة منه.
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