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مؤسسة طلبة الفكر
تقدم:

والدة اهليئة..
هل زاغ البصر أو طغى؟!

كتبو األخ اجملاىد:

أبو عماد الشامي
-حفظو هللا ورعاه-

مجادى اآلخرة ٕٓٔ2 /ٖ - ٖٔٗ1م

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ليس من الشطط القول أن ادلعركة يف الشام ىي الكربى يف اتريخ األمة ادلسلمة منذ أن ىلك عنها
سلطاهنا وأفلت خالفتها؛ فهي الكربى يف ىذا احلضور اجلهادي العارم غًن ادلسبوق يف حجم اقتداره
وعظم عطائو ،والكربى دلا تدفق يف رلراىا من نزف وأمل وجهاد مل يشهد مثلو ،جتلد خاللو أىل الشام
لفظائع وأىوال ال صرب عليها ،ودفعت فيها راحات األيدي حد اخلناجر والنصال ،يف إصرار عجيب
مضرج ابلدم ادلنهر والدمع اجلاري ..وىي ادلعركة الكربى مبا تشابك يف ساحتها
وصمود مهيب ،وإابء ّ
من صراع وتناقض دويل ابلغ التعقيد كثًن األطراف ،عميق اخلالف ،ولّد فسحات استقرار ورلاالت
ىدوء استثنائية ،وفرت للعاملٌن ذلذا الدين للمرة األوىل يف قلب األمة النابض مساحة رحبة للتشييد
اردا ومقدرات ،وحزمة متكاملة من ادلقومات ،كانت مؤىلة لبدء هنو
والبناء ،ورو ً
افدا تنهمر طاقة ومو ً
جدي ضلو إعادة السلطان ادلغيّب.

احلت اخلارجية
لكن األودية سالت بغًن قدرىا الذي نشتهيو ،وأدى تتابع ادلعاول الذاتية مع عوامل ّ

اذلدامة ،فخر سقف اآلمال،
إىل نكبات موجعة ،أتت بنيان الطموح من القواعد بعد سنٌن من الفاعلية ّ
وتضاءلت آفاق ادلمكن ،وضاقت مساحة احلركة واالختيار ،وأمسى اخلوف من حتول الشام إىل فرصة
أمرا مقل ًقا مؤرقًا ،ترتاءى كوارثو لكل بصًن حريص؛
ضائعة وجتربة عابرة أخرى –برغم كل ما اجتمع ذلاً -

فاألذى البالغ ادلستدام على دعوة اجلهاد وحركتو سيتعاقب ألجيال ،بل سيتعدى اخلراب ليطال العمل

اإلسالمي برمتو ،وستتكفل الصدمة الفكرية واالجتماعية بنفي الفكر اجلهادي إىل مآرزه يف أطراف العامل
حتملو آلة الباطل كل أوزار الفشل والرسوب ،وتَغرس يف أذىان
اإلسالمي ،بال قوة وال انصر ،بعد أن ّ

متنكرا ،وإال كان لو
الشعوب ما يدفعو عن أي سوق آخر يقدر هللا قيامتو ،فال يدخلو إال مطليًّا
ً
كالطائف لدعوة النبوة األوىل ،حبجارة األىايل قبل األسياد.

إن االنكسار يف الشام –ال قدر هللا -سيحدث زلزلة وىزة عنيفة ،ذات تداعيات سليفة على ادلنطقة
وىويتها ،ومصًن أىل السنة فيها لعقود كثًنة قادمة ،وستالحق اجلوائح من تبقى منهم جيال بعد جيل،
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جوائح يف العقيدة والتصور والثقافة ،يف الرتبية والسلوك ،وأخرى يف األنفس واالعرا  ،مع تيو وضيعة
يهرم فيهما الكبًن ويشيب الصغًن ،وذكرى حرب تشتَم بكرةً وعشيّا ،وتلقى خطاايىا على أىل اللحى،

فادلشرد ادلهزوم ال ؼلط اترؼلا ،وقلما غلد آذاان
كلهم مجيعا؛ الذين لن ؽللكوا حينها
ً
توضيحا وال شرحاّ ،
تسمع ما يقول ،أو تعبأ ابلصوت الشريد ..وتغدو الشام بعدىا معزوفةً مفضلةً ذات أثر ابلغ يف ختدير

معربا خلطط
األمة ورفع مستوى سكرهتا ،يستدعيها الطواغيت عند كل قمع وظلم واضطهاد ،وتستحيل ً

اإلخضاع واإلخصاء والتدجٌن والتغريب ،ومثاال ثقيالً يرىب كل دعوة حترر وانعتاق ،وفاقرةً لن يقوى
خليق إبسكان اجلموع يف بيداء اليأس
ظهر األمة على حتملها ،فقهر ثورة بذلت كل ىذا العذاب ٌ
ادلديد ،وقمٌن إبشباع الذىن اجلماعي ابلرضى والتسليم لواقع األنظمة ،مهما كان كئيبا مريرا.
و ال شك أن ىذا الوجود اجلهادي يف الشام ىو –إبذن هللا -الضامن واحلائل دون فشل ىذه
الثورة ،وادلانع من ضياع اجلهاد وحلول ىذه الكوارث وسواىا الكثًن ،واحلافظ ألىل الشام واألمة مجعاء؛
ولذا ال بد أن يستقر السعي للحفاظ على ىذا الوجود يف رأس ىرم األعلية ،لدى الداخل واخلارج ،يف
ذىن كل ٍ
فارضا ألولوية البقاء ،موجبًا
مفت وانصح ومرشد؛ وقد ابت الواقع اليوم معززا للتخوفاتً ،
خلطوات وحتوالت إسعافية ،ومراجعات تصحيحية ،يف الواقع والفكر وادلمارسة ،تنعش ىذا اجلسد
اجلهادي ادلنهك ابجلراح ،وادلهدَّد ابلقهر واإلفناء.
متدىورا يف كل ادلستوايت؛ فالكثًن من أ ِزّمة الثورة آلت إىل ؽلٌن
ِإذ احلال قد أمسى ال يرثى حبروف،
ً
الداعم ييممها حيث شاء ،ويرهتنها ورقة للعبو على طاولة ِ
مصادرا لقرار
ادليسر السياسي الدويل،
ً
زلددا لألىداف وأطر العمل ورلال التحرك ،وبوصلة
الفصائل اخلاضعة وسالبًا إلرادهتا واستقالذلا ،بل و ً

العسكرة والسياسة ،واستطاع بلوغ منتهى العبث بتجميد اجلنوب ،وسوق الفصائل إىل االرتزاق يف درع
الفرات ،واثلثة األاثيف تسليم حلب للروس بطوع األحزاب الذليلة وإذعاهنا ،مث أط ِرىا إىل األستانة
ابلسوط والعصا ،لينتقل التآمر ىناك إىل القوة ادلمانعة الباقية ،ادللتزمة ابخلط اجلهادي والوفية دلبادئ
الثورة ،واليت فشلت مساعي مراودهتا عن نفسها ،أو سوقها إىل القبول ابلتنازل عن إسقاط النظام؛
فباتت تلك القوة اجملاىدة الفاعلة مكشوفة حتت األضواء الدولية والرتكيز العادلي ،وزلالً للمساومة،
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ابان ؼلطَّط لتقدؽلو على مذبح التسوية ادلرتبقة ،بعد أن محلت لسنٌن طوال جل أعباء الدفع والتحرير،
وقر ً
ومن ِع اجلبهات من التفتت واالهنيار.
كل ىذا يف مشهد مل تعد فيو احلاضنة دافئة دتاما ،وبدأ الناس ابلتساؤل عن موعد النهاية ،وسرى
دتلمل يتصاعد ،بعدما انء ظهرىم ابألمحال الثقال ،وأهنكوا يف معرتك ابتوا يشعرون أهنم
بٌن الزحام ٌ
احللقة األضعف فيو ،وَمكسر عصا لكل الفرقاء ،واجلهة اليت انذلا جل النصب والعذاب ،مع اشتداد

ادلآسي واستمرار القصف والنزوح ،وتتابع فشل عسكري وعجز أمين وخدمي ،عزز ىذا الفتور والنفور؛
وقد كان ىذا شيئا يراد ،ومرحلة ضمن خطة الغرف الداعمة ،كرسوا يف سبيلو احلالة الفصائلية ادلنفرة

للحاضنة ،ليسهل بعد ذلك إخضاع الثورة حٌن االنتهاء من توظيفها ،دون شلانعة شعب تكون غاية
حل وفكاك.
تطلعاتو قد اختزلت يف البحث عن فرجة أمل وطوق صلاة ،أو بداية ّ
فكان ال بد للمجاىدين من التحرك يف قفزة صلاة وخطة إنقاذ ،وخطوة إحياء ،تضم القوة إىل القوة،
وتعيد بث الروح يف جسد الثورة ادلنهك ،وتنهي ادلهزلة الفصائلية ادلهلكة ،عرب سلطة جامعة وكيان
أوحد ،يلغي كل فصيل أعطى قليال وأكدى ،ويبين كتلة عسكرية ضاربة ؽلكن للشعب االتكاء عليها
واإليواء إليها ،ختو

حرب ادلصًن ابلطاقة القصوى ،مستثمرةً كل مورد قوة أو عامل صمود ،وتراىن

على جدوى العمل العسكري وتشرع ابإلصلاز فيو ،جاىد ًة يف إرجاع الدفء واألمل إىل أىل السنة
واستنهاضهم من جديد؛ تنجز يف ادليدان ،وتناور يف احمليط لتثبيت جىن البنادق ،وتفر

إن أحسنت

االلتصاق جبماىًنىا قوة سياسية يف البيئة اإلقليمية ،شلا يعرقل زلاوالت وأد الثورة وضرب اجلهاد،
طي ملف احلرب يف حلظة توافق الوكالء واخللطاء.
و ّ
يصعب من ّ
على اذليئة اليوم إذن مسؤولية عظيمة وأمانة جليلة ،دلا دتثلو من مالذ أخًن ،للجهاد والثورة واألمة،
تفر

عليها احلرص التام على صون احلالة اجلهادية واستبقائها ،وتسييج مكاسبها ،فتتكيف مع

األخطار بسياسة شرعية تراعي حفظ الضرورات ال الشعارات ،وتتجنب فر
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مزيد من التحدايت،

حريصة كل احلرص على منع فوات ما أمكن من ادلصاحل ،أمينة على الدماء واجلراح ،وميزاب غلمع ما
تدفق يف رلرى الشام ادلبارك ليصبو يف إنبات شجرة اإلسالم.
و ىذا ػلتاج إىل وعي اتم مبيزان القوى مع فهم حقيقي للذات ،واستنباط فقو ادلرحلة من نظًنهتا
ادلالئمة يف ادلسًنة النبوية ،من حيث األصلح وادلتاح ،والقدرة واالستطاعة ،على ضوء التصور الصحيح
فن التعامل وفحوى
حلجم اجلماعة ادلسلمة وموقعها ،مث بصًنة حتدد اخلط ادلناسب للسًن واحلركة و ّ
اخلطاب؛ وختتار من فقو االستضعاف والعجز والعوز اليت ىي فيو ما يؤىل للنهو واالرتقاء ،وتعقد
التفاعلات والعالقات بناء على ادلوازنة العميقة بٌن قوى الذات واحمليط ،ومبا ؼلدم اذلدف األوحد يف ىذه
ادلرحلة ،وىو استبقاء اجلهاد وإسقاط النظام؛ وعلى ذلك تُفهم الرخص بغًن اعوجاج ،ويستفاد من مرونة
الشريعة دون التواء ،مع جتنب االستغراق يف االنتماء للمرحلة فيتطبع الكيان الوليد هبا ،بل يُعمل على

ترسيخ روح التمكٌن والعزؽلة يف وجدان األفراد ،وفيهما يُبدأ ويعاد ،ويُغرس يف الثقافة واألدبيات الداخلية
أظلا ىي درجة يف سلم الصعود إلقامة دولة اإلسالم ،تسًن بفقو طوارئ وواجب اضطرار ،إىل أن ػلدث

هللا بعد ذلك أمرا.
إن حصول الثقل السياسي ادلنشود متوقف على تعزيز احلضور الشعيب والسيادي؛ أما السيادي فال
بد من خطة الستكمالو ،مبا ال يؤثر على الرأي العام ومزاجو ،لكن التحول إىل حالة مجاىًنية ىو قطب
الرحى ،وعلى الكيان اجلديد أن ينفتح على ذلك بكليّتو ،مندرلًا ابجلموع متحركا هبم ،ليشكل معهم
شخصية معنوية واحدة ،بثالثية اإلسالم واألر والثورة؛ فرتسم اخلطط وحتبك الرؤى ،وػلرص على
تقدمي الوضع ادلدين يف اإلدارة واخلدمات ،وتسهيل نشاط ىيئات اجملتمع ادلدين مع دلسات جهادية،
توحي على الدوام بتأييد فعالياهتا للخط والكيان ،وكذا إنشاء الروابط واللجان الطالبية واجلامعية ادلوالية،
وإبراز نشاطاهتا ،وتكثيف ادلؤدترات الشعبية احملتفلة بنصر ػلدث أو ادلؤبنة لقائد يرحل ،أو احملتفية
ابدلناسبات التارؼلية والثورية ،واحلرص على خطاب اجلماىًن فيها من قائد اذليئة أو نوابو؛ أما القضاء
فمحك وامتحان ،وبعدلو يتأتى القبول والتأييد ،وال بد من إيالئو أعلية ابلغة ،واالعتناء بتنظيفو وتنزيهو،
وإاتحة الشكوى الفعالة على العسكريٌن ،وتفعيل الشريعة يف كافة اجملاالت مع اعتبار القدرة والعلم
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واألفهام ،والتنبو إىل كل أداء يرجع على ىدف التحشيد ابلعرقلة والتأخًن؛ ويبقى نصب األعٌن على
ىم أدائو وإصلاحو ،وىو إكمال مشوار الثورة اإلسالمية
الدوام محل الكافّة على واجب الوقت وحتميلهم ّ

ورفض احللول السياسية ،وتثبيت العامة على سقف إسقاط النظام .أما االنفتاح على اخلارج وعالقاتو
فال يقل أعلية يف حساابت البقاء ،لكنو يفتقر إىل العناية الشديدة واحليطة واحلذر ،والدراسة التقييمية

الدائمة ،وادلتابعة ادلستمرة لتقلبات مناخو وجتاذابتو ادلتالطمة ،ومعرفة اجتاىاتو وقبلة رايحو ،لتبصر اذليئة
بعد ذلك موضع القدم ،وحدود فسحة التحرك ادلمكن ،برؤية ترتكز على عمق فهم الواقع والنظر يف
العاقبة وادلآل ..كل ىذا سيجعل االستهداف للهيئة حرًاب مع الشعب نفسو ،وال بد أن يفكر مليّا من
أراد إزاحة شعب أو إزالة حالة مقاومة متجذرة.

و مع ىذا؛ فاخلطى يف ىذا ادلسار تعوزىا ادلراقبة الدائمة ،فهو مضمار اضطرار حساس ،ال يلجو إال
من عرف متانة دينهم وحسن سابقتهم ،وقوة اعتزازىم ابإلسالم واستعالئهم بو ،وعمق انتمائهم لو،
جربوا يف زلك الدنيا وفتنتها ،وصقلوا يف أتون ادلعارك وأنضجهم ذليبها ،وعرف عنهم البالء والبذل نصرة
للشريعة وسعيا إلقامة دولتها؛ وىؤالء إن حازوا الكلمة فال خوف إن أعادوا صياغة ما تكلّس من
سياسات فرضتها السرية ،أو خففوا نربة خطاب رفعها زلارب عصاابت ال شيء لديو ليخسره ،أو أقاموا
عالقات يفرضها موقع مسؤوليتهم عن رعاية شعب أبكملو ولزوم استجالب مصاحلو؛ فمن كليات ىذا
الدين أن األمر إذا ضاق اتسع ،واحلاجة العامة عند نزوذلا تبيح ما كان أبصلو زلظورا زلرما ،ينزل فيها
إحلاحا من
اجلمع والشعب منزلة الفرد يف ضرورتو اخلاصة ،وأي ضيق أشد شلا ضلن فيو ،وأي حاجة آكد ً
ْ

مطالب ال غىن عنها لتحصيل القوة وادلناورة هبا حلفظها ،وصرف ادلكائد عنها ،وتوجيو طاقتها لدفع

شلنوعا!
زلرما ً
مأمورا بو أو مفضوال ال ً
الصائل الداىم العاجل! وكيف إذا كان كل ىذا يف أصلو ً
وىنا يتحتم على مشايخ اجلهاد والعالمة أاب قتادة حفظو هللا على وجو اخلصوص ،أن يوضحوا ىذه
األحكام مبا يالئم عظم النازلة ،وبنظر يوفّق بٌن سد الذرائع وما ترخص بو الشريعة وجتيزه ،أو أتمر بو إن
علم مبدلول اليقٌن حصول احلرج البالغ بل اذلزؽلة بفواتو؛ وأن يُفهموا الشباب أن محل الناس على

ادلطالب العالية يف ظرف كهذا غًن سديد ،سيُجري عليهم وعلى اجلهاد ما ال طاقة بدفعو أو ّرده ،وػليل
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الشام أنقا

جتربة أخرى؛ إن ادلطلب اليوم ىو إنشاء نفوس هتوى واقعية البناء ال بريق الشعار ،حتمل

ىم ادلتابعة ال روح الفناء ،وتؤمن حبتمية ادلرحليّة يف احلركة واإلنشاء ،حتصر اخلصومات ما أمكن وتتعلم
فن التوجو والرتكيز ،وتكظم غيظ مصافحة ٍ
أايد ترى قطعها ،وتتفهم مد جسور الود مع ٍ
سلالف ما من
ّ ّ
ترتو على التهدئة
وصلو ّ
التحرف واالضلراف ،وتسارع إىل التأليف ال التصنيف ،و ّ
بد؛ تفرق بٌن ّ
اللتقاط األنفاس وتثبيت ادلكتسبات ،فال تستنفر لنسف ما نسج من حتوالت ضرورية للدؽلومة والنماء،

وتتحمل وجود ادلنافقٌن شلن ال فائدة يف االنشغال هبم ،وتدع أذاىم وتتوكل على هللا؛ مستوعبةً أن كل
ىذا وغًنه الكثًن من الشريعة مبكان ،ػلتمو ىدف محاية اجلهود من التشتيت ،وجهاد األمة من التبدد
والضياع.
أما الناقدون ادلتخوفون ،ادلعرقلون ،شلن يلقي هتم الزيغ والطغيان؛ فال ينبغي أن يعلو صوهتم فوق
صوت ادلعركة ،وعليهم مجع أجزاء ادلشهد واستحضار سياقو كي تزال عنهم الغشاوة ،وتنجلي الصورة،
وإال فانتزاع كل حركة أو كلمة مث أتملها مبعزل عن واقعها سيبقي الضبابية اليت يشتكوهنا؛ إن احلرب قد
تكون آذنت ابخلتام ،وأوشكت أن تذىب هبا التسوايت ،وإن مل يلتحف الناس بعجرىم وجبرىم بشملة
واحدة فالزوال ىو ادلآل ،وسيذىب الكفر بعدىا ابلفرقة الناجية ،مع السبعٌن األخرى ،مث ال يبقى ألىل
اجلهاد إال تقليب األكف ،وترتيب ادلخابئ ،والتالوم على ما فرطنا يف ىذه الساحة الساضلة وقد خوت
على عروشها ،واحلسرة على ما ِ
أنفق ومل حتفظ أمانتو ،مع شآبيب الندم على االتعاظ ابلنفس ال ابلغًن،
واألسى لفوات االعتبار مبا خال من قبلنا من جتارب ومثالت ،بل ابلذي يُرى عياان يف اجلوار لدى كيان
ٍ
ظهرا أبقى ،مث
غالة اعتسف ادلراحل وتنكب السنن ،وأسس بنيانو يف التيو والعمى ،فال ً
أرضا قطع وال ً
الغالبة احلاكمة.
قهرتو سنن هللا ّ
إن ىذه اذليئة ال تبدو انعطافة وال اضلرافة ،بل تطبيق لفقو أئمة القاعدة والطالبان وشلارساهتم العملية،
لكن االعتبار خاصية ألويل األلباب ،أما ضيقو األفق ومن ُمجّد عليو فكره ،شلن ال يقبل أن تلبس كل

األمة إال مقاسو؛ فلن يربحوا على الفشل عاكفٌن ،يصفقون حبفاوة لكل مجع منحدر إىل قاع الضياع،

وػلثونو على اإلسراع ،وينظّرون دلشاريع حتفر الصخر وحترث ادلاء ،ال دترع وال توصل وال تغين من جوع،
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وال تتواىل يف صرحها لبنتان ،كلما اتسقت األخرى مع األوىل؛ انبعثوا لنثرعلا مجيعا! فتتشظى شررا يتفرق
ىنا وىناك ،مث ال يبقى لو يف سطوة اجلليد احمليط إال التالشي واالنطفاء.

أبو عماد الشامي
قناة التيلجرام:

https://t.me/aboimad807
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