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 االفتتاحية 

  عند  الديني  والتصور   الدينية  احلياة  موضوع  يتناول  أيديكم  بني  الذي  الكتاب  هذا  إن

  سوريا   يف   الثورة   بدأ  بعد   أعوام،   عرشة  منذ   التاريخ   هذا   يف   إنسانية  مأساة  يعيش   زال  ما   شعب

  نزف  وقت  يف  والتدمري،  اخلراب من  أنواعا   املنطقة  القت  واحلروب  اجلرائم  ونتيجة 2011  عام

  وقراهم،   ديارهم   ترك   إىل   املضطهدين  من   املاليني   فيه   واضطر   األبرياء،   من  اآلالف   مئات   دم 

  لظهورها،  مالئمة  بيئة  اإلرهابية  األنظمة  بعض  وجدت   واإلنساين  السيايس  الوضع  سوء  ونتيجة

  الديني -  الوضع   عل   وخصوصا    احلياة  من   أخرى   جوانب  عل   التأثري  يف   كبريا    دورا    لعبت  ولقد

   وضعت  ولقد  الراهنة،  األحداث  نتيجة   كبرية  صدمات  القت   التي  - الدينية  والرتبية   وتصوره 

  خالل  من  السوري   الشامل   مناطق  يف   احلياة  لتأمني   جادة  عملية  خطوات  الرتكية  اجلمهورية 

  يف  وضعت  التي  اهلامة   اخلطوات   ومن   والدينية،   والصحية  والتعليمية   األمنية   املؤسسات  تفعيل

  خدمة   للشعب   توفر  ومعاهد  كليات  بفتح   عينتاب  غازي  جامعة  به  قامت  ما   اآلمنة  املناطق

 طبيعتها،  إىل  احلياة  وعودة  االستقرار  وهتيئة  العايل  التعليم  تقديم  إىل  هتدف  التي  العايل  التعليم

 طريقها  بداية   يف  وهي  اعزاز،   مدينة   يف   افتتحت   التي   اإلسالمية   العلوم   كلية   الكليات   هذه   ومن

  عمل   ورشة  بعقد  قامت   وقد  احلنيف   الدين  تعاليم   من  املجتمع  حاجة  حيدد  قويم  مبدأ   من  املنطلق

  العمل   ورشة   يف  طرحت  مواضيع  جمموعة  هو  الكتاب  وهذا  شهور،  بأربعة  الكلية  افتتاح  بعد

 . للحلول وخطط 

  الشامل   يف  إلنشائها   الرتكية  الدولة  سعت   التي  اآلمنة  املنطقة  يف  إنسان  مليون  من  أكثر  يعيش

  طرأت  وجوانب  تأثريات  عدة  وُيالحظ  بلده،  ضمن  ونازح  مهجر  املجتمع  وأغلب  السوري،
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 الدين  صورة  تشويه   عل   عملت  التي  اإلرهابية  والتنظيامت   احلروب  نتيجة   الناس  عقيدة  عل 

  الصحيح،   املنهج  يدعي   الذي  املتشدد  الطرف   هو  لذلك  مثال  وأكب   شتى،  بأشكال  احلنيف 

  صواب  وادعت  احلقيقي  الدين  عن  وبعيدة  علامنية  هلجامت  تعرضت  املناطق  هذه  أن  ونرى

 وإن  األمور،   واجهة   يف   الدين   رجال  جتعل   إرهابية   تنظيامت   بيد  لتصبح   فقط   بكالمها   النهج

  يف  العايل   الرشيعة   ومعهد   اعزاز  يف   اإلسالمية   العلوم   لكلية  عنتاب   غازي  جامعة   تأسيس

  العمل  عمود   هو   الرتكية   الدينية   الشؤون  لرئاسة   الدينية   الشؤون   تنسيق   مكتب   ووجود   جرابلس

  وقت  يف  احلنيف  الدين  وأمور  تعاليم  من  املجتمع  حاجات تلبية إىل   يسعى  الذي  اهلادف  الديني

 . اهلدف  نفس  يف  كبريا   جهدا   املدنية  املؤسسات فيه تبذل 

  مسؤولية   عاتقها   عل   أخذت   والتي -  واملدنية  احلكومية   املؤسسات  ممثيل   مجع   عل   عملنا 

  عمل   ورشة   يف  امللف  هبذا  هيتم   من  وكل-الواقع   أرض  عل   والعاملة  املنطقة  خدمة  يف  كبرية

  إمكانياته،  منه   كل  حيدد  حر   بشكل  والنظريات   اآلراء   فيها   وتتبادل   الواقع   صورة  وترشح  تعكس

  تم   قد   مهمة   وعتبة  خطوة  أن   سيتبني  الورشة   هذه  يف   املشاركني  السادة  قائمة   إىل  النظر  وعند

 يتضمن  أقسام،   أربعة  من  ويتألف   أقيمت   التي   للورشة   موازي   عمل  هو   الكتاب   وهذا   اجتيازها،

  توصياهتا   مع  واملدنية   احلكومية  املؤسسات   ومسؤوليات   مهام  جوانب  تقييم  األول  القسم

  ذكر  مع  وتوجهاته  املنطقة  عل   هييمن  الذي  الديني  املفهوم  يعرض  الثاين  القسم  ويف   ومتنياهتا،

 تقدمها  التي   والفعاليات  وتقييمها   األعامل   عل   نقف  الثالث  القسم  ويف  ونتائجه،  أسبابه

 احلياة   جمال   يف   املنطقة   حاجات   عل   الرتكيز   تم   الرابع   القسم   ويف  واملدنية،   احلكومية   املؤسسات 

 . الورشة هناية يف  إعالنه تم   الذي اخلتام  بيان عرض  تم الكتاب  هناية ويف  تلبيتها، وطرق  الدينية 

  بخالص   نتقدم   كام  وعقدها،  الورشة  هذه   تنظيم  يف   ساهم  من  كل   إىل   اجلزيل   بالشكر  نتقدم

  عمر السيد كلس  وايل ومعاون غور، عيل  الدكتور األستاذ عينتاب غازي جامعة  لرئيس  الشكر

  األكاديمية،   أتيك   ومنصة   جرابلس، يف  العليا   واملعاهد   اعزاز،  يف اإلسالمية   العلوم  وكلية  يلامز،
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 والسيد  املعارف،   وقف  يف   العاملني  وجلميع   سوريا،  يف   الدينية  الشؤون  رئاسة  تنسيق  ومكتب

 . املنطقة هذه  يلزم ما   كل يف عملنا  يساهم أن  أمل عل  طاووز، عامر

 ر هيئة التحري

 م2020 آب عينتاب، غازي
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 العلامء واملفكرين ةمسؤولي

 رئيس جامعة غازي عنتاب  ور گأ.د. عيل 

ترشف  تإقامة ورشة العمل هذه، و ب  جامعة غازي عنتاب  ترشفت،  أهال وسهال بكم مجيعا  

عنتاب   غازي  عاملية بجامعة  والكليات يف  و  ، أيضا    كوهنا جامعة  للمعاهد  بافتتاحها  تترشف 

منه   يالتعليمالنشاط  يصال  إلالتي هتدف  و  ،أيضا    سوري ال داخل  ال املرجوة  خاصة  و   ،للغاية 

 التعليم الديني وتعليم القرآن الكريم. 

ا الطويلة يف هذا املجال تسعى  وجامعة عنتاب نتيجة خبهت  ، نحن نعلم أن هذا العمل كبري

 دائام لتحقيق هذا اهلدف لسعادتكم. 

ثابتة وواضحة  وذهو دين  دين اإلسالم العظيم    نحن نعلم أن التقصري يف    وإن  ،مبادئ 

 دوث املشاكل املوجودة حاليا يف املنطقة. حلأدى  ياملجال العلمي الدين

العلم  تقصريو   ،وكلنا نعمل هلا   ،نعلم أن هناك آخرة  توازن وعدم  ال عدم  ينتج عنه  نا يف 

 عدل. ال

سنة يف    400  أكثر منخالل  العامل اإلسالمي بقي    عند النظر للتاريخ اإلسالمي نجد أن

ازدهار  حالة  يف  بدأت  وانطالق  األندلس  التي  املتتالية  احلروب  نتيجة  أما  عهد  ،  املامليك يف 

 والعباسيني تدهور العامل اإلسالمي. 

الفكري اإل  تالشى  نأي األندلس مع  االزدهار  بدأ يف  الذي  الرصاعات    نشوبسالمي 

أين هذه   ؟! بخارى واهلند والسند وبغداد والشام  أين  ؟! واحلروب التي حدثت بني الشعوب

 ؟! أين النتائج املرجوة من هذا الفكر اإلسالمي ؟! النهضة اإلسالمية

 م. عظيهذا التاريخ ال مع األسف نتيجة احلروب فقدنا 

 . كون هلا مستقبل ينعلم أن أي أمة بدون علم ليس من املمكن أن  

أن جيتمعوا ويتشاوروا    - املتواجدين يف اجلامعات  خصوصا  - لذلك عل مجيع املدرسني  

 . لتحسني الوضع بشكل عام 
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 . القلب والعقل عند اجتامعهام يعطون نتيجة تفيد املجتمع بشكل كبري

وال جيب علينا أن نلقي    ،له وظيفة يف هذه احلياةو  ،نعلم أن كل إنسان مسؤول عن نفسه 

قال  كام    به،   وإنام كل شخص وكل فرد له مسؤولية خاصة   ، مسؤوليتنا عل األشخاص اآلخرين

يتم ذلك  و  [،112]   ِّ يث ىث نث ّٰٱ:  يف سورة هود   تعاىل مل    ،اجلهل   فسنهوي يف إن 

 عدم التطور أو عدم النهضة. وسنعاين من 

االجتامع والتوصل إىل هدف واحد    - سواء كانوا يف تركيا أم يف سوريا -عل أهل العلم  

  تملةك أو آراء غري م  ،حدث رصاعات وخالفاتال أن نُ   ،أو نتيجة واحدة جيب العمل عليها 

 إنام اهلدف توحيد اجلهود للعمل يف املنطقة.  ،مرتابطة مع بعضها  وغري وغري ناضجة

الدينية  املذهبي  هو اخلالفات   سبب تفرقنا  واحدة    لو اجتمعنا وكنا يدا  و  ة، أو الفكري   ة أو 

 ولكن إىل اآلن مل نصل إىل ذلك.  واملهاجرين،  لكنا كاألنصار

نعلم اآلن مع األسف وبكل أسى أن اجليل اإلسالمي وديننا وتارخينا اإلسالمي يذهب  

م يأت  من الظال   ه ونعلم أن  ، مدى األمل  رى إىل الظالم نتيجة الظلم املطبق عليه، ولكن جيب أن ن

ونحن   ،للتخلص من هذه األمور  مكن باجتامعنا هذا أن نوجد حلوال  يو   ،النور وينري طريقنا 

عل األخالق والدين الثابت إن   مبنيا    قادما    سنعتب هذا األمر مثل الوالدة التي ستلد لنا جيال  

 شاء اهلل. 

  ، وأن نعمل  ، علينا أن نستيقظ  تستوجب   هر احلايل أن نتيجة الظلم والق  - كام قلنا -نعلم  

 . ونسعى إىل الوصول للخالص من هذه احلالة  ،نأت بكلمة واحدةأن و ،وأن نجتهد

أعاملنا   هذا  وسنعتب بداية  الطريق،  االجتامع  هذا  للتطبيق    يف  هدف  هناك  وسيكون 

األمة  تنهض    لكي   ها وغاية جيب عليه أن حيقق  ة ونعلم أن كل فرد منا له وظيف  ، بتواجدنا معا  

 ونحن بدين اإلسالم نرتقي ونصل إىل الغاية املرجوة. ،بجيلها 

 ا . ستكون نتيجته خري نعلم أن من كانت نيته خريا  

ونشكر باقي األساتذة يف    ة،نار عل إعداده هلذه الورشجونشكر األستاذ الدكتور حممود  

 . تنظيم وإعداد وإكامل هذا العمل املرشف



 جامعة غازي عنتاب  احلياة الدينية يف املناطق اآلمنة السورية 
 

17 
 

 ة سوريالورشة عمل احلياة الدينية يف املناطق اآلمنة 

 نائب وايل كيلس  عمر يلامز أ.

 ..األفاضل، أهال  بكم أستاتذتنا 

 . نشكركم ملشاركتكم يف هذه الفعالية

حترير منطقة درع  عل  مر علينا ثالث سنوات  سيكون قد نحن نعلم كلنا أنه يف شهر آذار  

 الفرات، ومن ذلك الوقت بدأنا العمل يف عدة جماالت. 

فعاليات يف    ذلكمنذ   تطبيق  الصحي والعلمي والديني يف  املجال  بدأنا يف  هذه  الوقت 

 املناطق ملساعدة الناس القاطنني هناك. 

وإنام بمساعدة األوقاف املوجودة يف املناطق املحررة استطعنا الوصول    ،نحن لسنا وحدنا 

 إىل هذا اهلدف. 

  ،نظرنا وسألنا واستفتينا يف هذه املناطق عن األمور الواجب توفرها يف املناطق املحررة 

الو األساسيات  هو من  التعليم  أن  الفراغ فرأينا  نتيجة وجود  احلايل  الوضع  توافرها يف  اجب 

 والقلة يف التعليم يف هذه املناطق.

من خالل فتح املعاهد يف جرابلس وفتح  -وبفضل جامعة غازي عنتاب وعملها اجلاد  

األخرى  اهلدف  - الكليات  هذا  والعمل    ، نلنا  املحررة،  املناطق  يف  اهلدف  هذا  عل  وحصلنا 

 من ذلك إن شاء اهلل. مستمر لتحقيق ما هو أعل  

 نشكر رئيس اجلامعة عل وجوده معنا. 

نحن هدفنا من هذا العمل أن نحطم ونقيض عل اإلرهابيني واملخربني يف هذه املناطق  

 ونسعى لتحقيق األفضل فيها. 

تسعى إىل تشويه الفكر اإلسالمي وتشويه ديننا    ن التنظيامت اإلرهابية دائام  إمع األسف  

 يف هذه املناطق. 
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من    املنطقة   ص يلكلية العلوم اإلسالمية يف إعزاز لتخل  مهم وبارز  هلذا السبب يوجد عمل 

نتمنى    ونحن دائام    ، اجليل اإلسالمي  يف أذهانلوضع هناية للتشويه الذي حيصل  ، وهذا املأزق

 .لوصول إىل األهداف كاملة لأن يستمر هذا اجلهد وهذا العمل 

لكن   ، نحن يف مناطق درع الفرات املحررة قطعنا مسافة كبرية يف األمور الواجب تطبيقها 

ف  ا هدإىل األ  تلك املؤسسات   صلت ل   والنشاطات  ل عاماأل  هستمر هذت يف املجال العلمي نرجو أن  

 . ها من ة املرجو

لتنظيم    املبادرةعل    الشكر لكملنتوجه بجزيل    هذه  جمتمعون يف ورشة العملإذ  نحن  و

 فيه.  الذي نتواجدهذا العمل وهذا البنامج 

ووسيلة للتوصل إىل    ،وسيلة لالرتقاء  هذهورشة العمل    من اهلل تعاىل أن تكون نتمنى  و

 األهداف املرجوة. 

 . أنا أشكر مجيع من ساهم يف هذه الفعالية 
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  الفكر الديني يف الشامل السوري وأثره يف احلياة اليومية

 عميد كلية العلوم اإلسالمية يف إعزاز ناريأ.د. حممود ج

ت  اإلسالمية  العلوم  احلياة  كلية  حول  تتمحور  التي  عملنا  ورشة  يف  بكم  الدينية  رحب 

 ويف بداية كلامت أحييكم مجيعا باحلب واالحرتام.  ،ة يف سوريا منوالتصور الديني يف املناطق اآل 

 وثالث جلسات متخصصة.  ،جلسة االفتتاح : تتكون ورشة العمل من أربع جلسات

األ الظهراجللسة  بعد  ما  فرتة  يف  االفتتاح  بعد  املناطق  »بعنوان    ، وىل  يف  الديني  التصور 

 . «املحررة

مؤسسات الرتبية والتعليم الديني يف  »حول  يوم التايل فهي  صباح ال  يف أما اجللسة الثانية  

 . «املناطق املحررة

األخرية  أ اجللسة  املحررة»بعنوان    فهيما  املناطق  يف  الديني  التعليم    ، احتياجات 

 . «مكانياتنا لتأمني هذه االحتياجاتإو

ىل التقاط صورة  إ  هتدف   ورشة العمل هذه  نرى أن  من عناوين اجللسات  هو ظاهركام  و

 ة. منملا جيري يف الفكر الديني والتعليم الديني واحلياة الدينية يف املناطق اآل

يف تنظيم ورشة العمل   أسهمتؤسسات األخرى التي املعزاز للعلوم االسالمية و إكلية 

بشأن ما يمكننا   أكثر وضوحا  عن الوضع، فتجعل رؤيتنا  عطائنا صورة واضحة  تسعى إلهذه  

 . القيام به يف هذه املنطقة

سلسلة من األعامل    احللقة األوىل يف ورشة العمل هذه    عد  من وجهة النظر هذه يمكن  

 .التي جيب القيام هبا عل التوايل 

أن حتل حمل األخرى    ا امهحدللجامعات وظيفتان مهمتان ال يمكن إل  أن  كام هو معروفف

خرى هي مشاركة املعلومات املنتجة مع واأل  ، ا إنتاج معلومات صحيحة ومفيدةمهاحدإ  :أبدا  

 املستفيدين منها. 
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التطبيق و جمال  بت  فإن  يف  جامعتنا  رئيس  مع  أالسيد  التواصل  حتقيق  املستمر حول  كيده 

  ،بشأن هذه القضايا   الختاذ خطوات أكثر نشاطا  نه حيفزنا  إخرى فيام يتعلق باجلامعة فامليادين األ

اإل العلوم  كلية  ستعمل  التحفيز  هذا  يف  مع  سيتم  إسالمية  التي  الدراسات  دعم  عل  عزاز 

اإل والعلوم  الدينية  احلياة  جمال  يف  اإل اجراؤها  قدر  وبشكل    ،مكانسالمية  نود  املعنى  وهبذا 

 وأن يعلموا أننا مستعدون دائام    ، م خاص من أصحاب العلم أن يروا كليتنا هذه وكأهنا منزهل

   نصح. للدعم وتلقي ال

 أعزائي االساتذة أصحاب العلم القيمون: 

وعلينا أن نعرتف بأن اجلهل    ، بل منطقتنا كلها متر بأوقات عصيبة  ، ليست سوريا وحدها 

بمنطقتنا   التالعب  حتاول  التي  اخلارجية  اخليانة  شبكات  من  العديد  جانب  إىل  والتعصب 

 للمنطقة. امة  دلسالم واهلدوء فيها وحماولة االستيالء عل مواردها هي من العوامل اهلوتعطيل ا 

من كسبب  السالم والرفاه واأل  دين فبسبب هذا اجلهل والتعصب يمكن أن يظهر ديننا  

خوة تكمن يف  األ  د  ال يمكن لدين اهلل عز وجل الذي يعو  ، لالستقطاب واالنفصال واحلرب

 يامن كافيا  للقتال واحلروب. هذا الدين الذي يعتب أن اإل   ا  يامن أن يكون سببرشط واحد وهو اإل 

 . يامن عل الشخص نفسهحيث يستند رشط اإل ، خاءلإل

املؤمنني إخوة    تبعا   أن نقبل كل  البعض متورطا  فومع ذلك    لنا،  لذلك علينا  يف    إذا كان 

دينه  بسبب  ليس  فذلك  واألذى  الفتن  أعامل  ملصاحل  ،بعض  توقعاته  ولكن  أو  الشخصية  ه 

 . السياسية أو ملخاوف أخرى 

  ه ؤدي هذت قد  و   ،عميقةبينها هوة  رى أن هناك تقاليد دينية وفكرية  نعندما ننظر إىل منطقتنا  

استخراج الثراء والتنوع من هذا   ومع ذلك فمن املمكن أيضا    ،إىل بعض اخلالفات  أحيانا    وةاهل

كن حتويل كل من االجتاه السلفي وامليل إىل الصوفية  عل سبيل املثال من املم  .العمق واخلالف

 للدين أعطى  ني ن رئيسييإن التزام السلفية بالقرآن والسنة كمصدر  . الشائعة يف املنطقة إىل ميزة 

يف حني أن الصوفية يف اهتاممها باحلياة الدينية العميقة    . وهي ميزة  ، ضد اخلرافات  مستقيام    موقفا  
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وهي ميزة    ، للحياة الدينية  كبري يف احلياة االجتامعية أعطى ُبعدا  يف حياة الشخص والتسامح ال 

 أيضا . 

لنا خمتلفني من املمكن أن نوالف بينهام وأن نستفيد منهام    وانبديهذان االجتاهان اللذان  ف

 . عل حد سواء

مثل عز  -بعض العلامء  عظيمة ل  وعندما ننظر إىل تاريخ الفكر اإلسالمي نرى إنجازات

 شعوب األناضول جمتمعة. يف جعل نجحت  -الدين بن عبد السالم وعيل القاري

 فاضل: أساتذتنا األ

يستند إىل مخسة مبادئ    ملسو هيلع هللا ىلصسالم الذي بدأ مع نبي اهلل آدم واختتم برسول اهلل حممد  دين اإل

القانونية واألخالقية واملعنوية الرتتيبات  املقدسةوإن    ، أساسية يف مجيع   ندرج ت  مجيع األحكام 

حتت مظلة هذه املبادئ األساسية اخلمسة. هذه املبادئ التي متسى بالرضورات أو الرضورات  

الكليات اخلمس هي أو  النفس  :اخلمس  املال   ، حفظ  النسل   ،وحفظ  العقل  ،وحفظ  ،  وحفظ 

 . وحفظ الدين 

ه املبادئ  هذه  النفس  و وأول  الدين    ، حفظ  علامء  فإن  ذلك  ومع  العيش.  يف  احلق  أي 

بعضا   بعضهم  يؤذون  قد  قيمة  أعل  احلياة  احلق يف  يعتبون  الذين  دينية.    اإلسالمي  ألسباب 

الذين يعتبون تقاسم املدخرات املالية  -  املسلمني رى أن توزيع الدخل بني املتدينني  نوباملثل  

 غري متوازن وغري عادل.  -ية بشكل متوازن وعادل من أعل القيم اإلسالم

يقوموا   أن  العامل  هذا  مثل  يف  الديني  التمثيل  موقع  يف  هم  الذين  األشخاص  جيب عل 

 . بدراسة الوضع واختاذ موقف من خالل بذل العناية الواجبة بشكل رسيع وعاجل

العمل و به هلذا    بدورها   هذه  هتدف ورشة  القيام  الذي جيب  إىل حتديد ما هو ممكن وما 

 ة. من صة ملناطقنا اآل وخا  ، الغرض

إحدى القضايا التي نحتاج إىل التأكيد عليها بحساسية يف كل من نواحي العلم والتعليم  
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يدرس    ا  وبصفتي أخ-بعد يوم    ين يبعدون أنفسهم عن الدين يوما  ذفالنا وشبابنا الطهي أن أ

قد رأيت ولألسف أن  ف  - هذا املجال ويستمع إىل الشباب بشأن هذه املسألة منذ سنوات قليلة

 سبب ابتعاد الشباب عن الدين هم ممثلو الدين واملتدينون. 

  -والتي تتناول أيضا مؤسسات التعليم الديني -من املتوقع أن تعطي ورشة العمل هذه  

 وأن تكون مفيدة هبذا اخلصوص.  ، رؤية

وبشكل خاص رئيس جامعتنا    ، أود أن أشكر كل من ساهم يف ختطيط وتنظيم هذا العمل

أساتذت وزمالئي   ، ورك الدكتور عيل    ستاذاأل امتناين جلميع  أعرب عن  أن  أشكر    ، وأود  وأن 

 . منسق الشؤون الدينية السورية ملسامهتهم يف هذا العمل 
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 الدور الرتكي الذي ينتظره العامل اإلسالمي 

 *  أ.د. مصطفى مسلم

 . بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأتم التسليم عل سيدنا حممد وعل آله وصحبه  

 أمجعني: 

 : احلقيقة، املوضوع الذي طرح 

 « احلياة اإلسالمية يف املناطق املحررة»

  ؛ ، ولكن بعضها ال نستطيع البوح بهوله مشاعر يف النفس كثرية أيضا    ، له جوانب كثرية

 .نقصد فهم عل غري ما يُ ألنه قد 

ما حررت هذه املناطق انتعش املسلمون يف هذه املناطق وتنسموا رائحة  عند  ه ال شك أن

 . ورأوا أهنم ال حياسبون عل االفتتاح بالبسملة عندما يتكلمون ،احلرية 

هذا    قد يؤدي به إىل السجن:   كان اخلطيب أو املتكلم إذا بدأ ببسم اهلل الرمحن الرحيم  قديام  

 وغري ذلك.  ، هذا أصويل ..هذا متزمت .. متخلف 

القرآنية   باآليات  بالبسملة ويستشهدوا  يبدأوا  أن  يستطيعون  احلرية أهنم  رائحة  تنسموا 

 . ملسو هيلع هللا ىلصوبأحاديث رسول اهلل 

 

 رئيس جامعة الزهراء.   *
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الشكر للحكومة الرتكية عندما    ،« من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل»:  ملسو هيلع هللا ىلص يقول رسول اهلل  

بالتعليم  اآلالف  واخل  ، جندت  لإلمامة  اآلالف  املحررةوعندما جندت  املناطق  هذه  يف    ،طابة 

 ودعمت التعليم الرشعي لتعليم الناس أمور دينهم. 

أن املهمة امللقاة عل كاهل احلكومة الرتكية والشعب الرتكي أكب من  باحلقيقة نحن نشعر  

 هذا بكثري. 

املناطق املحررة فيها أربع مخس ماليني سبع ماليني أكثر أقل لكن مهمة احلكومة الرتكية  

 لة الرتكية قيادة العامل اإلسالمي املكون من أكثر من مليار وسبعمئة مليون مسلم. والدو

أقول هذا لتتحمل احلكومة الرتكية الدولة الرتكية مهامهتا وتطلعات املسلمني إىل دورها  

 يف العامل اإلسالمي. 

 أريد أن أبني بعض احلقائق العلمية يف متى تكون الدولة مؤهلة للقيادة؟ 

 تكون مؤهلة للقيادة إن مل يكن عندها اكتفاء ذات لغذاء شعبها.   الدولة ال 

إن مل تكن الدولة عندها اكتفاء ألدوية مرضاها وعالج مرضاها وجرحاها ال تكون فيها  

مؤهلة   تكون  ال  بيدها  تصن عه  جيشها  لسالح  كفاية  عندها  الدولة  تكن  مل  إن  القيادة،  ِقوامة 

 خلف قيادته ال تستطيع قيادة العامل.   واحدا   صفا  للقيادة، إن مل يكن الشعب يقف 

بالعامل    ا  ىل طنجة يف املغرب مرورإندونوسيا  ألو استعرضنا العامل اإلسالمي من جاكرتا يف  

 واستعرضنا هذه املقومات يف أي دولة ال نجدها متوافرة كام هي يف تركيا.   ،اإلسالمي

ولذلك عندما تدرك الدولة الرتكية إمكانياهتا هذه فإن اهلل قد كلفها هبذا وهي مسؤولة  

 يوم القيامة إن مل تقم هبذا الدور الفعال يف العامل اإلسالمي. 
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تطل قطر  مثل  اإلسالمي  العامل  يف  املظلومني  من  احلاميةكم  تطلب    ؟!ب  ليبيا  مثل  وكم 

من شعبها مسلم حتكم من قبل النصارى أو عمالء    % 95وكم من الدول يف إفريقيا    ؟!احلامية

 ؟! الدول الكبى

هبذا الدور املهم يف العامل اإلسالمي ينبغي عل    للمسؤولية وتعريفا    ولذلك أنا أقول تبليغا  

 ادة وقيادة العامل اإلسالمي. تركيا أن تبدأ خطوات عملية لتحقيق هذه القي

األوىل  املستقبل حتسب حسابا    هي   اخلطوة  يف  بحيث  العربية  اللغة  اللغة    نرش  تكون  أن 

  ؛ العربية هي اللغة األوىل يف جتمع العامل اإلسالمي. كل الدول تتنازل عن لغتها اىل اللغة العربية

 ألهنا لغة القرآن لغة اإلسالم. 

والفرس ال يتنازلون عن لغتهم إال للغة    ، م إال للغة العربيةاألوردو ال يتنازلون عن لغته 

أن تكون اللغة العربية    بدوالسواحل يف أفريقيا وغريهم ال يتنازلون إال للغة العربية، فال  ، العربية

 . هي األساس يف جتميع هذه القوى حول تركيا 

  قد تكون واقعا  و  ، تحقق آمال املستقبل وأحالم املستقبلتولكن قد   ،هذه آمالنا وأحالمنا 

 نعايشه إن شاء اهلل تعاىل. 

اقرتاح أقرتح  املحررة  للمناطق  هذه    ا  بالنسبة  وتزداد  املوجودة  املشاكل  يف  نقع  حتى ال 

لوضع   ، مشايخ األتراك وبعض مشايخ السوريني  ؛ منحبذا لو شكلت جلان من العلامء  .املشاكل

 يفهموها للناس. لمناهج التعليم وبدء احلياة اإلسالمية العملية،  

إن مل تتوحد    -من الديانة واإلفتاء- إن مل تتوحد مناهج التعليم: املعارف والتوجيه املعني  

 . ستبقى مدارس خمتلفة متشاكسة متصارعة
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كامل يف  وتنظيمها  املناهج  وضع  يف  كبرية  خبات  عندهم  كلهم  السوريون  ل  شايخ 

ي   ، املجاالت لكي تتوحد   ، وا بدورهم يف هذه املرحلة احلساسةقومفأرجو االستعانة هبم لكي 

 التوجهات كلها إلقامة حياة إسالمية فيها اخلري والبكة والسعادة. 

 أشكركم إلتاحة هذه الفرصة. 

 . السالم عليكم ورمحة اهللو
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 كلمة أ. أمحد شيليك 

 فتي غازي عنتاب م

 السادة احلضور أساتذتنا األفاضل: 

 . السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 . وأن يلهمنا كل ماهو خري وصواب  ،يتم علينا ورشة العمل هذه   أن اهلل نسأل أوال : 

اجلامعات واملفتني وعميد كلية اإلهليات والسادة األفاضل نرجو اهلل أن  بحضور رئيس  

 . وتؤدي بنا إىل ما هو مرجتى أن شاء اهلل  ،تكون هذه عالمة خري لورشة العمل هذه

وإن شاء اهلل   ،نبني فيه بلدنا ونفيد شبابنا ف  ،نشكر اهلل تعاىل عل إعطائنا هذا العلم لنفيد به

 ا األمر بكل جد. وبإذن اهلل نداوم عل هذ

مشاكل  طبعا   وله  أهداف  له  اجلميع  أن  نعلم  هذه  وجمتمع  نا ولكن  ،نحن  حلل  اآلن  ن 

  ،غازي عنتاب تقام عدة ندوات وأعامل حلل هذه املشاكل يف املناطق املحررةيف  وهنا    ،املشاكل

 لنتوصل للحلول التي تفيد شباب وطننا.    ؛حلل هذه املشاكلهنا  ونحن مجيعا  

بوجود   كُ طبعا  عيل  الدكتور  موساألستاذ  شيخ  والدكتور  األفاضل    ى ل  واإلخوة 

منها  سوحتفيزهم   املرجوة  النتائج  عل  واحلصول  هذه  العمل  ورشة  اهللإنسعى إلمتام  شاء    ن 

 .  تعاىل

  ، طبعا  نحن نعلم أن األعامل املرجوة والنتائج املرجوة ال تكفي فقط باالجتامع واالتفاق

  .وعلينا أن نتبادل األفكار ونتبادل ما هو مفيد وأيضا    ، الجتامع مهما  وطبعا    ،ولكن حتتاج لعمل 

 ومن دون عمل ال نصل إىل الغايات املرجوة من ورشة العمل هذه.    ،جيب علينا أن نبدأ بالعمل 

 والينا تكلم كثريا ، وأنا سأتكلم باملخترص.  طبعا  

منطقتنا كلها متر بأوقات عصيبة وكيفية  أوال  ذكر أننا نعلم أنه ليس فقط يف سوريا ولكن  

ونحن   ، واملشكلة التي جمتمعني من أجلها هي مشكلة التعليم الديني وغريه  ،حل هذه املشاكل 
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حدث   أنه  نعلم احلرب  النحو  تبسبب  هذا  عل  كثرية  عنتاب    طبعا    ،مشاكل  غازي  جامعة 

أوال   يف   بافتتاحها  اإلسالمية  العلوم  كلية  وافتتاح  جرابلس  هذا  إ  معاهد  لتحقيق  تسعى  عزاز 

 . اهلدف الذي نحن جمتمعني عليه اليوم 

ة  كثريواحتكاكي مع السوريني تبني يل أن هنا أشياء    ،بتواجدي ملدى ثامن سنوات  طبعا  

ونرى أن الشعب السوري عند حدوث أي مشكلة يف بلده   ، تراك مع السورينيها األعليتمع  جي

 .ومفيد لبالده  توصل إىل كل ما هو خريلل بأقىص جهده يسعى 

هبذا االجتامع سنأخذ بأرائكم ونتناقش وسنخرج بنتائج وهل سنطبقها عل أرض    طبعا  

الواقع طبعا نشكر حضوركم ونشكر األستاذ الدكتور عل كول عل قدومه ونرجو اهلل أن يكون  

 هذا العمل خري للمنطقة بشكل عام. 
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 من علامء حلب 

 *  د. عبد اهلل سلقيني

 بسم اهلل الرمحن الرحيم، واحلمد هلل رب العاملني، وبعد:

حديثي خمترص يتعلق بحلب، وأول ما أذكر به أن والية حلب قديام  كانت أغنى الواليات  ف

العثامنية الدولة  الثالث  ؛ يف  القارات  تربط  كانت  الشامل   : ألهنا  يف  الرشق  ،أوروبا  يف    ، وآسيا 

الكبرية   للعلوم واملاديات والتجارة، فكان هلا أمهيتها  وأفريقيا يف اجلنوب، فكانت حلب ممرا  

 . جدا  

وما سأحتدث به اآلن خمترصا  عن ناحية علمية يف مدينة حلب بالذات، لقد كان يف حلب  

كُ  ومن  ثُ علامء  الطباخ  ر،  راغب  الشيخ  كتاب  إىل  فلريجع  عليهم  والتعرف  التزود  بغية  »أراد 

حلب  تاريخ  يف  ولك«الطلب  سأذكر  ن،  صحيحةهنا  ني  أخبار  عنهم  وصلني  ن  مم  ،فقط  من 

 ألن احلديث أكثر من ذلك يطول كثريا .  ؛ عارصهتم وأخذت عنهم بعض العلوم

السلقيني  إبراهيم  بالشيخ  جدي  الكبري،  أبدأ  ألنه  اخلس  ، ال  مدرسة  ألن  التي  ولكن  فية 

كانت مهملة فرتة من الزمن وأول من بدأ    -ن الثانوية الرشعية واسمها اآل-أسسها خسو باشا  

بن حج سعيد اخلطيب، وأصل العائلة كنيتها اهو الشيخ إبراهيم السلقيني    فيها   التعليم املجاين 

وملا عاد إىل حلب كانت زوجته    ،ولكن سافر أحد اجلدود إىل سلقني وتزوج من هناك  ، اخلطيب

له تقول  وكان إخوة اجلد وأوالد إخوته    . رجع أنت سلقيني، ومشت كلمة سلقيني ا  :األوىل 

اإلنسان   :قال هلم ف  ؟ لامذا سموك سلقيني يف عهد االنتداب الفرنسف  ، أنت خطيب   : يقولون له 

 . به يرشف اسمه وال يترشف 

 

 رئيس املجلس الرشعي ملحافظة حلب. *
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التدريس يف اخلسفية هو الشيخ ابراهيم السلقيني  ثم تاله    ،والذي هيمنا أن أول من بدأ 

،  أيضا  ثم الشيخ الذي ألف تاريخ حلب الشيخ راغب الطباخ  ،الشيخ أمحد الزرقا وتعاون معه 

 . « بغية الطلب يف تاريخ حلب»الذي كتب فهو و ، وهو معروف ومشهور

ب  له  الزرقا كانت  الدروس يف اخلسفية والشيخ أمحد  وكان ختصصه    ،قليلة   ها ولكن  ،عض 

 . الفقه والقواعد الفقهية يف املذهب احلنفي

فرتات،   عدة  سوريا  لوزراء  رئيسا   كان  الذي  الدواليبي  معروف  الدكتور  ذلك  بعد  يأت 

  توفريوآخر لقاء يل معه يف الرياض عندما طلب مني    ،وكنت ألتقي به يف دمشق أثناء دراستي

 ؟ ملاذا هتتم بهيومها: ، وسألته  رمحه اهلل تعاىل  جلدي إبراهيم السلقيني له  صورة

وكان يكتب اآلية عل السبورة يرشحها ويبني    ، ألنه كان يدرسنا تفسري القرآن والنحو  :قالف

نزهلا اهلل  ثم خيوض يف اإلهليات والوجدانيات التي تربط هذه اآلية بمُ  ، غويةلما هبا من األمور ال

 . وقد أثر فينا أثرا  عظيام   ،فكان يبكي ونحن نبكي معه إىل آخر الدرس  ، سبحانه وتعاىل

والشيخ نجيب خياطة رمحه اهلل درسنا الفرائض والقرآن والتجويد، وكان شيخ القرآء يف  

 . مدينة حلب 

  ، الذي درسنا يف جامعة دمشق يف كلية الرشيعةو  ،أيضا  وبعدهم جاء الشيخ مصطفى الزرقا  

وجاء ولده   . إن ما يدرسكم إياه إنام تعلمناه من والده الشيخ أمحد الزرقا   :وكان والدي يقول 

 . واستفاد وتعلم ونرش العلم 

الفتاح أبو غدة الذي قال عنه والدي رمحه اهلل، مل أر مثله يف دقته    يأت بعد ذلك الشيخ عبد

 . ويعتبه أهم معلم تعلم منه   ، وكان دائام يذكر والدي بخري . باالجتامع والتسجيل والضبط

العرت، وهو متخصص   الدين  الدكتور نور  وهو    ، باحلديث وعلوم احلديثيأت بعد ذلك 

كان من زمالء أخي الدكتور إبراهيم سلقيني الذي   . ونرجوا اهلل أن يمده بالصحة والعافية  ،حي

 تعاىل.كان مفتي حلب رمحه اهلل 
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 . أتذكرهم نهم أهم مهؤالء و

  « أصول الدين»عبارة    وعندما نسمع   ، أصول الدينيتعلمون  وكان مجيعهم يتعلمون العلم و 

 . علم العقائد بشكل عام ا شبابنا اليوم يظنون أهن ا يسمعه وأ

وأن أصل الدين ألوهية    ،أصول الدين عند هؤالء االرتباط باهلل تعاىل واإلخالص هلل  وإنام

وحده املالك  ، اهلل  اخلالق  اهلل  طاعة  واجلن  ،أي  اإلنس  لشياطني  التبعية  من  وأول    ،والتحرر 

ويأخذ تعاليمه    ، ويتصل باهلل  ،يتحرر اإلنسان منها   أن و  ، التحرر هو من النفس األمارة بالسوء

 . وأحكامه ورشيعته من اهلل ورسوله الذي بني هذا القرآن

ستسالم هلل تعاىل وحده ال رشيك له، وهؤالء كانت هلم  اال  :هذه هي العقيدة الصحيحة 

 . ا كراماتخاصيات يذكرها كثري من الناس عل أهن

وأختم حديثي بكرامة من كرامات هؤالء، وهو ما ذكر من أشخاص ثقات وذكروها يل  

اهلل،   إبراهيم رمحه  الشيخ  يُ أنه  وألخي  كان  إىل  -س اجلد يف اخلسفية  ر  د  عندما  والذي ذهب 

قد    هذه القباب كانت    -متاما    حلب يعلم بناء اخلسفية والقبب مثل البناء العثامين املوجود حاليا  

وكانت النريان حتيط بكل القباب    ويف الصيف اشتعلت نارا    ،نبتت فيها األعشاب واحلشائش

اهلل   رمحه  اجلد  فأخبوا  لهتعاىل  الصغرية،  يوجد وقالوا  املئذنة   :  غرفته حتت  وكانت    ، حريق، 

 . فانطفأت النريان ،اهلل أكب اهلل أكب  : ورفع جبته وقال تعالة  فخرج الشيخ إبراهيم رمحه اهلل

  ، وما كان هلؤالء بأن تنقل عنهم الكرامات   ، هذه يعتبها بعض أهايل حلب كرامة للشيخ

ونرشه بالعلم  هيتمون  الكلمة    ، ولكن  جهاد  املسلم  به  يبدأ  الذي  الصحيح  اجلهاد  هو  وهذا 

 . لتحررعن امن يمنعه  عن حريته ممكن أن يستعمل السالح ملقاومة ع  نِ فإذا مُ  ،واللسان
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ي  أن  استطاع  إذا  اجلهاد  قاوم أما  أصل  هو  فهذا  وبالعلم  املجاهدون    ،بلسانه  هم  وهؤالء 

 . اآلن  وإىل ريبعرٍص ق يف األوائل الذين أذكرهم 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 
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 :ثاينالفصل ال

 التصور الديني يف املناطق اآلمنة 

 نار و د. أمحد الطعان يحممود ج د. أ.

 مقدمة: 

    ، احلمد هلل الذي أكرمنا بنور اهلداية، وأخرجنا من ظلامت الغواية
ٍ
وجعل لنا يف كل يشء

صالة وسالما    ، آية، وجعلنا من أمة سيد األولني واآلخرين، سيدنا حممد عليه الصالة والسالم

 وبعد:   . دائمني متالزمني بال هناية

ألهنا مل تكن ثورة ضد نظام مستبد يف   ؛ فلقد كانت رضيبة الثورة السورية عالية التكاليف

جرام العاملي، ثورة ضد نظام التوحش العاملي الذي يريد  سوريا فقط، بل هي ثورة ضد نظام اإل

يُ  فاغرة    ي بقأن  له،  خاضعة  وتبقى  وختلفها،  ضعفها  حتت  ترزح  واملتخلفة  الضعيفة  الدول 

 أفواهها كأسواق جتارية لبضائعه، وثرواهتا كأل  مباحا  له يأخذ منها ما يريد ويرتك ما ال يريد. 

ولذا نجد أن كل ضباع العامل وذئابه قد وقفوا مع سفاح سوريا ينارصونه باملال بال حدود،  

األجناسوامليلشيات   كل  من  القمع    ؛املرتزقة  أنظمة  كل  لسقوط  مقدمة  يعني  سقوطه  ألن 

والتي جعلت من   الغربية،  للرأساملية  املستعب دة  الوظيفية  العربية  األنظمة  العاملية، وخصوصا  

بلداننا العربية واإلسالمية مستعمرات ألعداء هذه األمة يف الرشق والغرب مقابل بقائهم عل 

 يتهم من شعوهبم. كرايس احلكم ومحا 

السورية زيف االدعاءات العاملية، وفضحت الشعارات األممية حول    الثورة وقد كشفت  

ألن الشعب السوري يتعرض لكل أصناف    ؛ القيم اإلنسانية وحقوق اإلنسان، والعدالة واحلرية 

رك القتل والدمار واإلبادة عل مرأى ومسمع من األمم املتحدة واملنظامت العاملية دون أن حت 

ساكنا ، بل إهنا تبارك القتل والدمار، وتدعم القاتل ليل هنار، دون أن حيقق هلا ما تتعجل إليه من  

 إمخاد الثورة وإهناك الثوار.  

فثورتنا صامدة رغم اآلالم، وشعبنا يواجه كل صنوف اإلجرام، بقلوب صابرة ال تلني  

والظالم، وتتحقق األحالم،  وال تضام، حتى يتحقق النرص وترتفع األعالم، وينجاب الظلم  
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سبحانه  العالم  امللك  بإذن  اإلسالم،  ديار  يف  والوئام،  احلب  وينترش  والسالم،  العدل  ويعم 

 وتعاىل. 

وتداخل املصالح وتشابك    ة، وبسبب طول أمد هذه الثورة الفريدة، كل هذه املدة املديد

والتيارات اجلديدة، أو األماين املطامح للدول العديدة، فقد أفرزت هذه الثورة كثريا  من األفكار  

البعيدة، وتوزعت بني مذاهب نافعة سديدة، وأخرى كاسدة عنيدة، واجتاهات سائغة محيدة، أو  

والتقاطعات   اإلقليمية،  واملصالح  العاملية،  املخابرات  تداخل  ذلك  كل  وأذكى  بليدة،  نافرة 

اخل  ؛ األممية وتوسيع  اإلحن،  وتعميق  املحن،  وزيادة  الفتن،  وتشتيت  إلثارة  الراقع،  عل  رق 

الواقع  يف  التطلع ؛  الِفرق  أو  السيادة،  أو حتقق  القيادة،  توحد  للثورة يف  أمل  أي  عل  للقضاء 

 للريادة، أو حماولة اخلروج من عنق الزجاجة، وكنس آثار هذه األزمة والعجاجة. 

املا بيلالبحث    هدف وقد   يف  انترشت  التي  واملذهبية  واملنهجية  الفكرية  اآلثار  ناطق  ن 

من   العديدة  السنوات  هذه  بعد  الفكرة،    ورةث الاملحررة  ونعمق  العبة،  نأخذ  لعلنا  املجيدة، 

 إىل الطريق الرشيد، بعد هذا الضياع املديد.  الثائرينونوجه 

 فجاء هذا البحث يف مقدمة ومدخل متهيدي وثالثة مباحث: 

 املدخل التمهيدي: األوضاع يف سوريا قبل الثورة. 

 انطالقة الثورة السورية.  املبحث األول: 

 املبحث الثاين: االجتاه السلفي يف الشامل السوري. 

 املبحث الثالث: االجتاه الوسطي.  

 اخلامتة. 

 : األوضاع السورية قبل الثورة : مدخل متهيدي

اال كان  واإلسالمية   حتالللقد  العربية  بالدنا  يف  يطمع  متميزة    ؛دائام   مواقع  ذات  ألهنا 

، ثم الغزو  األوائل ية مستمرة منذ عهد الصليبيني  صليبفاحلمالت ال   .تارخييا  وجغرافيا  واقتصاديا  

 ثم الدخول إىل بالد الشام واستباحتها وتدمريها. ، وإسقاط اخلالفة العباسية،  املغويل والتتاري

أو من الداخل من خالل    ، أيضا  دائام   وكانت األمة اإٍلسالمية تتلقى الطعنات من اخللف
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فام إن جيدوا الفرصة للغدر   ، العمالء التارخييني الذين يعيشون بيننا يف أرضنا خانعني خانسني

واخليانة والطعن حتى يسارعوا إىل ذلك، وقد سبقتهم إىل ذلك قبائل اليهود يف املدينة املنورة 

 قريظة[. الواحدة تلو األخرى ]بنو قينقاع وبنو النضري ثم بنو  

  يف   كبريا    دورا    الباطنية  الشيعية  والفرق   –   تارخييا    معروف   هو   كا   –كام كان البن العلقمي  

وإبادة  ، والقضاء عل اخلالفة العباسية بغداد،  لتدمري  املغول من  معه   ومن هلوالكو   الطريق  متهيد

وإلقاء آالف الكتب يف هنر دجلة    ،وتدمري احلضارة والعلم   ،آالف بل ربام ماليني املسلمني آنذاك

 . (1)حتى أصبحت مياهه زرقاء بسبب احلب

وجيب أن ال ننسى أن اخلالفة العثامنية حني كانت متارس فتوحاهتا يف أوربا لنرش اإلسالم  

 .(2) ة الصفوية كانت تتعرض للطعن من اخللف من قبل الدول

املجاهدين   رضبات  حتت  سوريا  من  باخلروج  فرنسا  مهت  حني  احلديث  العرص  ويف 

خطاب   سوريا  يف  النصريية  الطائفة  زعامء  أرسل  املايض  القرن  من  األربعينيات  يف  والثوار 

 

مي الزركيل قال خري الدين   (1) ٌلق  م( حممد بن أمحد )أبو 1258-1197  /هـ656-هـ593)يف كتاب األعالم: »ابن الع 

املستعصم  حممد بن حممد بن أمحد( بن عيل، أبو طالب، مؤيد الدين األسدي البغدادي، املعروف بابن العلقمي: وزير  

مماألة   يف  النكراء،  اجلريمة  وصاحب  من    "هوالكو"العبايس.  العرب  املؤرخني  أكثر  رواية  يف  بغداد،  غزو  عل 

 نقال  عن ويكيبيديا.   .اهتموه باخليانة والعاملة للمغول وابن تغري ابن كثري أمثال

يف الوقت الذي كان يقوم فيه العثامنيون بحصار بعض دول أوروبا متهيدا  لفتحها، كانت سهام الصفويني تنطلق    (2)

باجتاه الدولة العثامنية، وتشغلها عن متابعة فتوحاهتا، وعمد الصفويون إىل احتالل بعض البلدان التابعة للعثامنيني  

ها، األمر الذي جعل الصدام بني العثامنيني والصفويني أمرا  ال  كالعراق، وعقدوا حتالفات مع الدول األوروبية ضد

م( أكب املعارك بني الطرفني وانترص فيها العثامنيون  1514  -هـ  920سنة )  ""جالديران"مفر منه، وتعتب معركة  

ية عاجلت السلطان  انتصارا  كبريا ، غري أنه مل يقىض عل الصفويني قضاء  هنائيا ، فأعادوا تنظيم صفوفهم خاصة أن املن

 العثامين سليم األول. وتسببت املؤامرات الصفوية ضد العثامنيني بأمرين خطريين: 

 للمدن  حصارهم  لوقف  يضطرون  كانوا  العثامنيني  أن   ذلك  ألوروبا،  اإلسالمية   الفتوحات   إعاقة :األول    

 . بالد من الصفويون ليهع يستويل  كان ما واسرتجاع الصفويني، مع حدودهم لتأمني والعودة األوروبية،

  شكلت   إياها  منحوهم  التي  والتسهيالت  األوروبية  الدول  مع  الصفويون  عقدها  التي  التحالفات  أن :الثاين    

[     58  –  57لعلوي عطرجي، ]    "الصفويون والدولة العثامنية "انظر:    الوجود األورويب.و  االستعامر،  عهد   بداية

 وانظر أيضا  العدد الثاين من الراصد:   

 378php?topic_id.show_topic/net.alrased://http= الصفويون حيالفون  الصليبيني   " 

http://alrased.net/show_topic.php?topic_id=378
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 . (3) استجداء للحكومة الفرنسية يطلبون منها البقاء يف سوريا 

إىل  سوريا  تقسيم  فرنسا  حاولت  ودولة    وقد  للدروز  دولة  فأسست  طائفية  دويالت 

 للعلويني ودولة يف حلب وهكذا...  

إال أن الفرنسيني ملا حزموا أمرهم عل اخلروج من سوريا قرروا أن يستفيدوا من الطوائف  

 املوالية هلم وكان من أكثر هذه الطوائف إخالصا  للفرنسيني هم الطائفة العلوية.  

ال البعد  التخلص من  أجل  الطريق إىل االستعامر  ومن  يعرقل  عبئا   يبقى  طائفي حتى ال 

اجلديد تم تأسيس واجهة قومية متثلت يف حزب البعث العريب االشرتاكي الذي تم تأسيسه يف  

عام   آذار  من  وتقوده شخصيات  1963الثامن  عليه  تقوم  عفلق   مشبوهةم  ميشيل  أمثال  من 

طر عليه بعد ذلك حافظ األسد وجيعل  وزكي األرسوزي وأكرم احلوراين ليسي  وصالح البيطار

 .  (4) منه واجهة حلكمه الطائفي بدعم من بريطانيا وفرنسا 

السنة   أهل  تفرقة  عب  وسلطانه  لنفسه  للتمكني  البداية  منذ  األسد  حافظ  سعى  وقد 

النظام   ومنحه  كفتارو  أمحد  الشيخ  أمثال  من  املطلق  بالوالء  له  تدين  شخصيات  وتقريب 

تيار ديني يكون سندا  له يف ترسيخ سلطته يف البالد فكانت معاهد امتيازات   واسعة لتأسيس 

األسد لتحفيظ القرآن الكريم فكانت معاهد دينية حتت رقابة املخابرات يف كل مكان وملعرفة  

ذلك يف الوقت الذي تم فيه هتميش العلامء العاملني من أمثال الشيخ حسن   .كل صغرية وكبرية 

 .  (5)والشيخ حممد عوض والشيخ حسني خطاب وغريهم  حبنكة امليداين

 

فاجأ لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا، مندوب النظام السوري لدى األمم املتحدة بشار اجلعفري، أثناء مداوالت    (3)

ات جملس األمن بشأن الالجئني السوريني، بوثيقة تعود اىل عهد االنتداب الفرنس عل سورية الذي امتد من عرشيني

أنك   وبام  ونظريات..  آراء  إشباعنا  »كفاك  اجلعفري  خماطبا   فابيوس  وقال  املايض.  القرن  أربعينيات  منتصف  إىل 

رك بأن جد رئيسكم األسد طالب فرنسا بعدم الرحيل عن   حتدثت عن فرتة االحتالل الفرنس، فمن واجبي أن أذك 

عليها وحمفوظة يف وزارة اخلارجية الفرنسية،    سورية وعدم منحها االستقالل، وذلك بموجب وثيقة رسمية وق ع

عنها نسخة  أعطيك  أحببت  جريدة     16141العدد    -م  2012سبتمب    2  -هـ    1433شوال    15االحد  .  وإن 

 الرياض. 

 فام بعد. 133بريوت ص  –م  2012/ 2دار النهار ط –كامل ديب  –يراجع كتاب تاريخ سوريا املعارص    (4)

)5(   -c961-3f49-4f1f-7846a0eb/pages/specialfiles/net.aljazeera.www://https

28a00bb69d76 موقع قناة اجلزيرة.  –لبيب شبيب   –.  اخللفية الدينية والطائفية للوضع السيايس يف سوريا 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/eb0a7846-f1f4-49f3-961c-76d69bb00a28
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/eb0a7846-f1f4-49f3-961c-76d69bb00a28
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واستمر النظام يف ممارسة كل صنوف االستبداد ضد الشعب السوري من جتهيل وإفقار  

النفط   أن عائدات  لذلك  مثاال  واحدا   للثروات واخلريات وأذكر  وقمع وظلم وإفساد وهنب 

ألف برميل    350خزينة الدولة السورية كانت تشكل مليون ونص برميل يوميا  يوضع منها يف  

 .(6) وما تبقى يذهب إىل حسابات العائلة احلاكمة يف البنوك األجنبية 

م التي فجرها اإلخوان املسلمون وبدأت يف محاه ثم دمشق ثم   1980وقد اندلعت ثورة  

حلب ثم شملت أغلب املحافظات السورية إال أن النظام استطاع قمعها وإمخادها وقام عل أثر  

الرعب يف    ذلك يبث  السجون حتى  السوريني وإعدام اآلالف يف  مئات اآلالف من  باعتقال 

ببعض    ،النفوس  بعضهم  يثق  ال  الناس  أصبح  حتى  مكان  كل  يف  املخابرات  عنارص  وزرع 

وأصبح احلديث يف السياسة خميفا  للمجتمع السوري وأصبحت العبارة الشائعة أن اإلنسان إذا  

   .(7)خيفض صوته ألن احليطان هلا آذانأراد أن يتكلم يف السياسة 

وبريطانية   أمريكية  مباركة  بشار  ابنه  واستالم  األسد  حافظ  األكب  السفاح  وفاة  وبعد 

وفرنسية بل وعاملية أصبح السفاح االبن يطرح مصطلحات جديدة حياول هبا خمادعة الشعب  

القومية واالشرتاكي البعث يف  أبوه عب مقوالت حزب  فعل  كام  ثم  السوري  ومن  والوحدة  ة 

يتغري    ، املقاومة مل  أنه  التحديث والتطوير والشفافية إال  مثل  االبن مصطلحات جديدة  فطرح 

يشء عل أرض الواقع فلم يتم اإلفراج عن السجناء السياسيني بل زادت عمليات االعتقال  

ضد  سطوهتا  متارس  األمنية  املؤسسات  وبقيت  وغريها  دمشق  ربيع  جمموعة  اعتقال  فكان 

 .  (8) ملواطنني واسترشى الفساد أكثر مما سبق بل زادت تسعرية الرشوة بحجة مكافحة الفساد ا

 : انطالق الثورة السورية: املبحث األول 

مأساة الشاب التونس ]بوعزيزي[ التي فجرت ثورة تونس ثم مرص ثم ليبيا ثم    كانتلقد

 

مركز أمية للبحوث والدراسات   –حممد فاروق اإلمام    "النفط السوري وتصارع الضباع والذئاب عليه    ": مقال  انظر   (6)

انظر موقع    2018أيار    29وانظر أيضا: جريدة زمان الوصل    . مقال منشور يف موقع املركزعل النت  -االسرتاتيجية   

 اجلريدة عل النت   

 فام بعد.   562بريوت ص  –م  2012/ 2دار النهار ط –كامل ديب  –انظر: يراجع كتاب تاريخ سوريا املعارص    (7)

م تقرير منشور   2018متوز    17انظر: موقع: ] اقتصاد: مال وأعامل السوريني  [ تقرير بحثي من إعداد أمحد الراغب     (8)

 . عل النت
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ثر اعتقال النظام لعدد من  إم ثم تفاقمت عل  2011/  3/  15اندلعت األحداث يف سوريا يف  

م  ا والدور اإلجرامي الذي ق   ، األطفال يف درعا الذين كتبوا عل اجلدران ]إجاك الدور يادكتور[

 .(9) وار مع أهايل درعا به عاطف نجيب يف احل

 :رياح الربيع العريب  :املطلب األول

ومل تكن كام روج    ، تفجرت الثورة السورية بعدوى الرياح الثورية التي محلها الربيع العريب 

النظام وأتباعه أهنا مؤامرة كونية، وأن الثوار كانوا يتلقون الدعم واملساعدات من جهات أجنبية  

بل كانت ثورة عفوية شعبية أراد    ،فلم يكن يشء من ذلك أبدا  ، ها بقصد تدمري سوريا وختريب

السوريون من خالهلا أن يتخلصوا من أنظمة االستبداد والقمع اجلاثمة عل صدروهم وينعموا  

 . باحلرية والكرامة مثلهم مثل بقية الشعوب احلرة يف العامل 

اجلمعة   يوم  توقف وخصوصا   بدون  املظاهرات خترج  لكوبدأت  اسم    ل وأصبح  مجعة 

الزيتون من   ثورة سلمية حتمل أغصان  الثورة،  تنسيقيات  العامل أ ختتاره  الثورات يف  كان   ،مجل 

كان يغيظ    وهذا ما [  واحد  السوري  الشعب ]  ينادون  وكانوا[  سلمية  ..الشباب ينادون ]سلمية 

ويزعجه  أكثر  الثورة  ،النظام  ألسلحة  سعى  يلق  ،ولذلك  والذخرية  يفكان  بني    األسلحة 

 . املتظاهرين ويكلف شبيحته بعمليات االغتيال يف كل مرة

   :ظهور الشبيحة وأسلحة الثورة :أوالا 

درعا  مظاهرات  يف  الشبيحة  ملصطلح  ظهور  أول  وهو    ،وكان  أناس  يظهر  كان  حيث 

 

البوعزيزي  .(9) حممد  الطيب  اجلمعة(2011  يناير  4  1984  مارس  29)  طارق  يوم  قام  تونس  شاب  هو   ، 17 

عام/ديسمب األول  والية  م2010  كانون  مقر  أمام  نفسه  يف  النار  بوزيد بإرضام  مصادرة   سيدي  عل  احتجاجا  

مدينة البلدية يف  بوزيد السلطات  برفض   سيدي  وللتنديد  رزقه،  لكسب  والفواكه  اخلضار  عليها  يبيع  كان  لعربة 

الرشطيةسلطات   حق  يف  تقديمها  أراد  شكوى  قبول  محدي املحافظة  له  صفعته التي فادية  وقالت  املأل   أمام 

أي ارحل فأصبحت هذه الكلمة شعار الثورة لإلطاحة بالرئيس وكذلك شعار الثورات   (Dégage ) ::بالفرنسية

زين العابدين بن عيل، أما  لرئيسدامت قرابة الشهر أطاحت با النتفاضة شعبية وثورة أدى ذلك .العربية املتالحقة

بعد   تويف  فقد  البوعزيزي  النار يف جسده. أرضم عل األقل    18حممد  إشعاله  النار يف   50يوما  من  مواطنا  عربيا  

العاصمة  يف  له  ختليدا   تذكاري  متثال  أقيم  البوعزيزي.  الحتجاج  تقليدا  متشاهبة  اجتامعية  ألسباب  أنفسهم 

 .باريس الفرنسية
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وهم من    ، قون الرصاص عل املتظاهرين ثم يفرون وخيتفونلملثمون ومقنعون ]كاألشباح[ يط

ثم   ،عصابات النظام وخمابراته، وبدأ األمر يتفاقم أكثر حني أصبح الناس يدافعون عن أنفسهم 

  ، ثم كانت جمزرة احلولة   ، ولدفعه حلمل السالح ، اجته النظام الرتكاب املجازر إلرهاب الشعب

بانياس جمزرة  داريا   ،ثم  خماب،  ثم  فروع  وكل  واجلوية  البية  قواته  بكل  النظام  دخل  راته  ثم 

البلد[   . وشبيحته ضد الشعب السوري وأصبحت الشعارات يف كل مكان ]األسد أو نحرق 

   . (10) ذبح حتت شعارات طائفيةنفسهم وعائالهتم التي تُ أفاضطر الناس حلمل السالح للدفاع عن  

 : أسلمة الثورة :ثانياا 

   : بطريقتنيلك ذ اخلطوة الثانية بعد أسلحة الثورة كانت أسلمة الثورة و 

اإلفراج عن آالف املعتقلني املتشددين التكفرييني الذين حيملون فكر القاعدة من   : األوىل

صيدنايا  يف  النظام  من   ،سجون  املعتقلني  آالف  عن  التوقيت  نفس  يف  اإلفراج  تم  وكذلك 

   .وكل ذلك كان بتخطيط من قاسمي سليامين ]اهلالك[  ،السجون العراقية يإيعاز من املالكي

للعمل يف مؤسسات الثورة أو    له   جتنيد عمالء للنظام عنارص خمابرات أو موالني   :انيةالث

فصائلها حلرف اجتاهها من ثورة شعبية إىل ثورة إيديولوجية مسلحة، وكذلك إثارة االنقسامات  

 

ب يحة"يعود استخدام السوريني لقب    انظر:    (10) عائلة  إىل عدة عقود، حيث أطلقوه أول ما أطلقوه عل أفراد من  "الش 

السوداء املعتمة   S600 سيارات املرسيديس امتهنوا هتريب السالح واملخدرات والدخان وغريها، ضمن األسد

ب ح" كانت تعرف باسموالتي    ،(Mercedes S600)  النوافذ املشهورة هبيكلها الفخم ، ومن هنا جاء لفظ  "الش 

ب يح"ومفردها  "الشبيحة" وأجهزهتا األمنية، ومتارس أعامهلا   "الدولة"، ليدل عل العصابات التي حتظى بتغطية "ش 

بْح"وال عالقة للكلمة العربية    .دون اكرتاث حلسيب أورقيب  "املافيوية" )والتي تعني ربط اإلنسان بني وتدين   "الش 

ضد  الثورة السورية وبعد اندالع  .كام تم ذكره الشبح سيارات املرسيديس ده( هبذه التسمية حيث أهنا أتت من جلل

األسد نظام عام بشار  آذار/مارس  السوري  2011 يف  النظام  عن  للدفاع  الشبيحة  من  كبرية  أعداد  تنظيم  تم  م 

ي النظام الذي دعموا النظام يف قمع  معنى أوسع وصار يطلق عل مؤيد  "الشبيحة"فاكتسب مصطلح    ،ومساندته 

، وآخرون  "الدفاع الذات"، فضال عن مرتزقة  "جيش الدفاع الوطني"وصوال  إىل    "اللجان الشعبية"الثورة، بدءا  من  

أول من شجعها وأغراها وسهل هلا  أنه  يسيطر عليها، رغم  النظام أن  منضوون ضمن جتمعات ال يستطيع حتى 

التي  "بلطجية" يشابه إىل حد  ما كلمة سوريا فأصبح هذا املصطلح يف.  واالنتهاكات  ارتكاب شتى أنواع اجلرائم

يف للنظام  موالية  مجاعات  لوصف  كلمة اليمن يف "بالطجة" وكلمة مرص استخدمت  التي   "زعران" وكذلك 

يف أ  .األردن استخدمت  من  ذوه  نف  وما  للشب يحة  والعملياتي ة  ة  والتعبوي  التنظيمي ة  الطبيعة  ضد   لكن  دموي ة  عامل 

ق امل و " جتعل البعض ُيطلقون عليهم اسم سوريا املتظاهرين واملعارضني يف  ."فِر 
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بتحريك اخلالفات املذهبية الراكدة وهؤالء العمالء أغلبهم خضعوا لدورات عملية يف داخل  

وأسباب    النظام   سجون املذاهب،  بني  اخلالف  نقاط  ومعرفة  السجناء  مع  التعامل  كيفية  يف 

   . التكفري والتبديع والتفسيق وما أشبه ذلك

اإلسالمي الفصائل  الشام  ا  ظهور  أوهلم   وكان   ، املسلحة  ة فظهرت  أحرار  ان  كو  ، حركة 

املُ  من  هلا  املؤسسني  وأغلبهم  فر  أغلب  من سجن صيدنايا  عنهم  البداية  ج  يف  فكر  كان  يتبنى 

ثم كان  ،  (12) ثم ظهرت جبهة النرصة وهي خطوة أخرى باجتاه التشدد أكثر    ،(11) السلفية اجلهادية

االنشقاق األكب عن جبهة النرصة لفصيل داعش ]دولة اإلسالم يف العراق والشام[ بقيادة أيب  

 .  (13) إدلب مؤخرا   بكر البغدادي الذي قتل يف ريف

وقد بلغت دولة البغدادي األوج يف التشدد والتكفري، وتم الرتويج هلا عب كل القنوات  

سة والراعية هلا مع إيران ألهنا هي املؤس    ؛الكبى وغض الطرف عنها من قبل الدول الكبى 

والوكيلة العميلة  املنطقة  من   . وأنظمة  كبري  وجزء  سوريا  نصف  من  أكثر  عل  داعش  فسيطرت 

وكانت أرتال الدولة تتحرك مسافات شاسعة بني سوريا والعراق عل مرأى ومسمع من    العراق

 

ُس حركة أحرار الشام اإلسالمية، تيسري علوين قناة اجلزيرة الفضائية، يف حديثه مع مراسل    (11) حسان   يقول مؤس 

، وهو االسم الذي اختذته احلركة عند انطالقتها، سبقت  "الشامكتائب  أحرار  "عبود، امللقب بأيب عبد اهلل احلموي إن  

ت بإعداد خالياها رسا  حتى حلظة  2011يف نشأهتا اجليش احلر، حيث تمَّ تشكيلها يف شهر أيار عام   ، ولكنها استمر 

عام   هناية  يف  الكتائب  تشكيل  عن  اليوم  .2011اإلعالن  عبود..  -لقاء  اإلسالمية  حسان  الشام   - حركة 

YouTube 2017يناير  01 نسخة حمفوظة.  

جبهة النرصة أو جبهة فتح الشام والتي أصبحت فيام بعد هيئة حترير الشام، كانت منظمة تنتمي للفكر اجلهادي     (12)

خالل احلرب الثورة السورية   2011تصنف من قبل الواليات املتحدة كمنظمة إرهابية، وتم تشكيلها أواخر سنة  

للنظام السوري خلبة رجاهلا   ورسعان ما نمت أبرز قوى املعارضة املسلحة  قدراهتا لتصبح يف غضون أشهر من 

س  ومترسهم عل القتال.  سوريا. ويكيبيديا. ،2012يناير  23 :التأسيس .أبو حممد اجلوالين :املؤس 

أيب بكر البغدادي يف   ) العراقبدأ فصل جديد من القصة بظهور قائد دولة العراق اإلسالمية )القاعدة يف    .انظر:     (13)

  مسمى   حتت   ‘ الشام  ألهل   النرصة  جبهة’ و  ‘ اإلسالمية  العراق   دولة’ ، يعلن فيه احتاد  2013نيسان   9 ،مقطع صوت

 خطابا    ‘ البيضاء  املنارة’ تنرش   2013  نيسان  10  األربعاء  يوم  صبيحة  ويف  ،‘ اإلسالمية  والشام  العراق  دولة’ 

ره بمخاطبة مجيع املسلمني والفصائل املقاتلة واملجاهدين وأهل الشام وأبناء   للجوالين  وكان   ، ‘ النرصة  جبهة’ ُيصد 

لمته عدم علمه بام ذكره البغدادي يف كلمته وتاكيده بقاء جبهة النرصة مستقلة عن دولة العراق والشام. ك  يف جاء ما

مقال منشور   –بني الدولة اإلسالمية وجبهة النرصة القصة كاملة    -انظر: عبد اهلل سيف مقال يف جريدة اجلمهورية

  13498ar/net.aljumhuriya.www://https/م. الرابط:  2013متوز  23يف 

https://youtu.be/2HPQxA3catY
https://youtu.be/2HPQxA3catY
https://youtu.be/dzVku-yCza8
https://youtu.be/dzVku-yCza8
https://www.aljumhuriya.net/ar/13498
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   . نجاز املهمةإلالطريان األمريكي والغريب واإليراين دون أن يتم التعرض هلا ألهنا كانت حترض 

  ، تاحة الفرصة هلا للقيام باملهمة املوكلة إليها فاجلميع كان يتجاهلها ويغض الطرف عنها إل 

ين خرجوا مطالبني  ذوهي اإلجهاز عل الثورة السورية والقضاء عل آالف الثوار واملجاهدين ال

الولدان  .باحلرية والكرامة  له  ما يشيب  الفظائع  ارتكبت داعش من  وتفننت يف أشكال   ، وقد 

ذلك كانت تطري به وسائل اإلعالم العربية    وكل   ،القتل والذبح واحلرق والتفخيخ واإلغراق 

يمكن أن يصل إليه حكم    ذيال  موذجوينترش انتشار النار يف اهلشيم عل أنه يمثل الن  ، والغربية

 . سالميون لو وصلوا إىل احلكمفعله اإلي وما يمكن أن  ، اإلسالم واملسلمني

ثم    ، ثم إيران  ،روسيا أوال  ثم دخلت الثورة السورية مرحلة التدخل الدويل العلني عب  

أمريكا  بقيادة  الدويل  سوريا   ،التحالف  شامل  يف  الرتكي  التدخل  املؤامرات    ، ثم  كل  وبرغم 

الدولية ضد ثورة الشعب السوري، ورغم كل الدعم الذي يتلقاه بشار األسد من أعداء الربيع  

وال يزال القابضون عل العريب وقادة الثورة املضادة يف الغرب والرشق ال تزال ثورتنا صامدة،  

وال يزال بشار األسد الذي يسميه الثوار ]خمتار حي املهاجرين[ ال يستطيع    ، الزناد يف خنادقهم

 . التحرك إال بمؤازرة الطريان الرويس وامليلشيات اإليرانية واملتعددة اجلنسيات

ه إىل  وال تزال الثورة بحمد اهلل عز وجل تسيطر عل مساحات واسعة من األرض من محا 

عزاز والباب وجرابلس، كام أن املناطق التي أعاد النظام  إرأس العني يف احلسكة مرورا  بعفرين و

ويمكن اعتبارها يف    ،السيطرة عليها يف درعا وغوطة دمشق هي مناطق ليست مستقرة للنظام 

حالة ثورة كامنة، أو ثورة حتت الرماد يوشك أن تشتعل من جديد، وإن اشتعاهلا لوشيك إن  

 . تعاىل  شاء اهلل

ويمكن القول إن الثورة أفرزت قضايا كثرية يعايشها اآلن الشعب السوري يف املناطق 

الشعور باحلرية  اتفمن أهم األمور اإلجيابي  ،املحررة الشامل املحرر هو  فال   ، التي نعيشها يف 

وال مسؤول غشوم، فالشعور باحلرية والكرامة مكسب عظيم نرجو    ، خوف من سلطان ظلوم

    .ن يثمر نرصا  كامال  عل كل أركان االستبداد، وتعرية وإسقاط كل أنظمة القمع واإلرهاب أ

   :االجتاه الفكري السائد يف بالد الشام : املطلب الثالث

  من  ،من املعروف أن بالد الشام والعراق كانت معقال  لالجتاه الصويف منذ مئات السنني
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املكي    عهد الغزايل  ،  هـ(465  : ت )والقشريي    هـ( 386  : ت) أيب طالب  يف    هـ( 505  : ت) ثم 

إىل اإلمام النووي   ، هـ(561)ت:    ثم الشيخ عبد القادر اجليالين   ، األموي واملقصورة الغزالية 

 . هـ(660  :ت )إىل العز بن عبد السالم    ،هـ(676  : ت)

ة  ويف العرص احلديث قبل الثورة أيضا  كانت االجتاهات الصوفية هي االجتاهات السائد

  : حيث يشار هنا يف دمشق إىل الشيخ حسن حبنكة امليداين ]ت  ،الغالبة عل املجتمع السوري 

]ت ،  [م 1978 خطاب  حسني  ]ت  ،[ م1988  : والشيخ  الرفاعي  الكريم  عبد    :والشيخ 

 .  (14) وأوالده الشيخ سارية والشيخ أسامة الرفاعي حفظهام اهلل   ،[م 1973

  وابنه الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ،م( 1990)ت: رمضان البوطي  الاملوالشيخ 

  ، م(2016  : )توالشيخ رجب ديب    ، م(2004)ت:    ثم الشيخ أمحد كفتارو   ، م(2013)ت:  

 . الفرفورومعهد الفتح اإلسالمي والقائمني عليه من آل 

والشيخ الدكتور نور الدين    ،[ م2002 : ويف حلب يذكر الشيخ عبد اهلل رساج الدين ]ت

[، والشيخ الدكتور عبد  م2011  : سلقيني ]تحممد  عرت حفظه اهلل، والشيخ الدكتور إبراهيم  

اهلل حفظه  سلقيني  اهلل   ، اهلل  رمحه  عيسى  القادر  عبد  كتاب    [ م 1991ت:  ]   والشيخ  صاحب 

   .ومدرسته [ م1974ت: ]  النبهاين حممد أمحد النبهان أو  والشيخ، «صوفحقائق عن الت»

اخلزنوية  املدرسة  احلسكة  يف  يذكر  اهلل    كام  رمحه  اخلزنوي  الدين  عالء    ت:] وشيخها 

   . والرشقية من سوريا  وجهودها يف الدعوة واإلرشاد يف املناطق الكردية  [م 1969

وكانت أغلب الطرق الصوفية منترشة يف بالد الشام كالطريقة الرفاعية القادرية والطريقة  

 . والشاذلية والنقشبندية 

*       *       * 

وبعد أن حترر الشامل السوري وبعد أن انقرضت داعش متايز يف املجتمع السوري اآلن  

 : منهجان أو اجتاهان واضحان

 

الرابط:    (14) هذا  عل  السوريني   العلامء  رابطة  العلامء   هؤالء  ترمجة  يف  انظر 

 /140show_cvs/site/com.islamsyria://https.  

https://islamsyria.com/site/show_cvs/140
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األشد عنفا  وتشددا  نحو األدنى إىل األكثر اعتداال   املنهج السلفي الذي يتدرج من    :األول

 . ووسطية

وقد    ،هو اللون الوسطيو  ، املنهج الصويف الذي يتميز يف املحرر بلون واحد تقريبا    :الثاين

 . خالل السنوات السابقة   عليه ختلص من األلوان املتدرجة نتيجة ضغط املنهج األول

 : يف الشامل السوري السلفي جتاهاال: املبحث الثاين

  ، ثم نزوال  إىل السلفية اجلهادية  ، هذا املنهج إىل سلفيات عديدة تبدأ من داعش  ى وقد تشظ 

 . ثم السلفية املتوجسة أو املتشنجة، ثم السلفية التقليدية، ثم السلفية اإلصالحية أو العلمية

وقد انطلق التيار السلفي ليقدم نفسه بشكل أكثر تفاعلية يف مرحلة جديدة من ظهوره  "

كالدخول يف ميدان السياسة والعمل احلزيب كام هو احلال يف مرص    ،وتعامله مع الواقع امليداين 

  ،ثم ظهور تنظيم الدولة يف العراق والشام  ،ثم االنقالب عل املكتسبات الثورية   ،زب النور[]ح

  ، ي[ يف مساحات واسعة يف العراق والشامتوتأسيسها خالفة بشكل مفاجئ متددت بشكل ]دول

خرى من السلفية  أدى ذلك إىل ظهور نامذج  أوقد    . االنحسار املتتابع واالختفاء امليداينبوانتهت  

القاعدةامل وتنظيم  الدولة  بني  املهجنة  اجلهادية  والتنظيامت  تيارات كجند    ،حلية  مثلته  والذي 

 .(15) "األقىص وحراس الدين وهيئة حترير الشام

 : السلفيات اجلهادية :أوالا 

   :حركة أحرار الشام -1

  ، لقد ظهرت السلفية اجلهادية يف الثورة السورية بشكل منظم عل يد حركة أحرار الشام

حيث استقطبت هذه احلركة أعدادا  كبرية من الثوار واملجاهدين الذين كانوا يتطلعون إىل دولة  

بالرشيعة  حتكم  تستطع    ، إسالمية  مل  الذي  األمني  والفلتان  الفوىض  من  كثري  بعد  وخصوصا  

باإلضافة إىل تورط بعض الفصائل التي تنسب نفسها للجيش    ،كتائب اجليش احلر السيطرة عليه

وتفاعل الناس بإجيابية مع حركة أحرار الشام عل أمل أن    ،يف عمليات اخلطف واالبتزازاحلر  

 

بحث مقدم ملركز    "السلفية السورية يف زمن الثورة: ديناميات التفاعل وأفق التعريف    "عرايب    عرايب عبد احلي    (15)

 .4جسور ص 
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والقادرة عل توحيد الساحة الثورية واجلهادية حتت قيادة واحدة،    ، تكون املخلص من الفوىض

إال أن حركة أحرار الشام مل تكن عل مستوى الطموحات التي تطلع إليها الناس فيها، وفشلت  

 : شال  ذريعا  لعدة أسباب من أمهها احلركة ف 

والقادة -1 األشخاص  من  العديد  هبا  يتحكم  فقد كان  القرار  املركزية يف  وجملس    ، ضعف 

أدى إىل عدم القدرة عل اختاذ القرارات أو حسم املواقف يف   و ما وه  ،شورى غري متناغم

 . األوقات احلرجة التي مرت هبا الثورة 

كل كبري عل احلركة دون وجود إدارة قادرة عل  املال السيايس الذي كان يتم ضخه بش -2

كان يتم توزيع هذا املال بشكل عشوائي  ، فتوظيف هذا املال يف بناء قيادة ثورية موحدة

 . لكسب الوالءات

الشعبية   -3 للحاضنة  العام  االجتاه  عل  واملتعالية  الثورة،  روح  عن  املنفصلة  األدجلة 

 . (16)العريضة

توترات دائمة بني احلركة وبني الثوار ]عسكريني ومدنيني[  يف خمتلف  وقد أدى ذلك إىل  

وأكثر اخلالفات كانت بني الرشعيني يف احلركة وبني عموم طالب العلم    ، املدن السورية املحررة

فقد كانت    ، بسبب التجاذب حول استالم املساجد واخلطابة واإلمامة  ، يف املدن السورية املحررة 

سلطاهنا الديني وفكرها السلفي عل الناس من خالل املساجد وخطب   ن تفرضأاحلركة تريد  

  من   والذين يكونون يف الغالب ،العلامء وطالب العلم من أهايل املدن ا فيقف يف وجهه ،اجلمعة

 

زيد      (16) أبا  أمحد  النت.  "انظر  عل  شام  شبكة  يف  حتلييل  مقال  ؟  الشام  أحرار  حركة  اهنارت   كيف 

-9%81D%A9%8D9%83%D/%articles-opinion/articles/org.shaam.www://http

-AA8%D1%B8%D7%A8%D9%87%D9%86%D7%A8%D%

-1B8%D7%A8%D1%B8%D%AD8%D3%A8%D%-9A8%D9%83%D1%B8%D%AD8%D%

html.F8%9D9%85%D7%A8%D4%B8%D9%84%D7%A8%D%      ملاذا حسني:  عقيل  أيضا:  وانظر 

 جريدة إلكرتونية عل النت. –؟ جريدة املدن اهنارت حركة أحرار الشام 

8D7%A8%D9%85%D9%84%D/2017/7/30/%arabworld/com.almodon.www://https

-AA8%D1%B8%D7%A8%D9%87%D9%86%D7%A8%D%-7A8%D0%B%

-1B8%D7%A8%D1%B8%D%AD8%D3%A8%D%-9A8%D9%83%D1%B8%D%AD8%D%

9%85D7%A8%D4%B8%D9%84%D7%A8%D% 

http://www.shaam.org/articles/opinion-articles/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%9F.html
http://www.shaam.org/articles/opinion-articles/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%9F.html
http://www.shaam.org/articles/opinion-articles/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%9F.html
http://www.shaam.org/articles/opinion-articles/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%9F.html
https://www.almodon.com/arabworld/2017/7/30/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.almodon.com/arabworld/2017/7/30/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.almodon.com/arabworld/2017/7/30/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://www.almodon.com/arabworld/2017/7/30/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
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ما يمكن أن نسميهو   ،ؤدجلنياملغري   الثورة وهو  قبل  السائد  الشعبي  للتيار  اإلسالم  "  ينتمون 

 . "الشعبي العام

هذ أن  بعض طالب  صحيح  عند  أشعرية  أو  بصبغة صوفية  كان مصبوغا   العام  التيار  ا 

 . لكنه كان املذهب السائد يف سوريا قبل حكم عائلة األسد بمئات السنني ، العلم

وقد أدى هذا السلوك من قبل حركة أحرار الشام إىل تشنجات وخصومات وأحيانا  إىل  

يسيط  التي  والبلدان  املدن  أهايل  مع  مسلحة  عليها نزاعات  الدائمة    ،رون  حماوالهتم  بسبب 

 .السيطرة عل املساجد وعزل األئمة واخلطباء املحليني وفرض فكرهم السلفي عل املجتمع

 القاعدة: وتنظيم النرصة جبهة   -  2

أعلن فيه عن تشكيل    بيانا   أبو حممد اجلوالين  أصدرم  2012يناير/كانون الثاين    24يف    

من    جبهة لنرصة أهل الشام، وقد حدد البيان اهلدف من إنشاء اجلبهة بالقول، إهنا جاءت سعيا  

ك  للعرضِ   نثأر  وأن  ،أرِضه  إىل  اهللِ  سلطانِ   إلعادة"مؤسسيها   ة    ونردَّ   ،الناِزف  والدمِ   املُنت ه    البسم 

ع  لألطفالِ     الُرضَّ
ِ
مل  والنِساء   مركزا    رضبت ف  سوريا،  يف  انتحارية  عملية   أول  اجلبهة   تبنت.  "الرُّ

 .دمشق يف  كفرسوسة مركز يف  أمنيا  

البعث   البعض لالستعانة بقوى غربية للخالص من نظام حزب  البيان دعوة  استهجن 

  ، وُمصيبة ُعظمى ال يغِفُرها اهلل  ،وجريمة ُكبى   ،دعوة شاذة ضالة"إياها بأهنا    احلاكم، واصفا  

الدهر أبد   التاريُخ  ا  أصحاهب  يرحم  وعل و.  "ولن  الرتكية،  الدولة  عل  بشدة  البيان  محل 

إنه    قائال   إيران كام هاجم البيان  .الذي حكم عليه بالفشل قبل البدء به اجلامعة العربية  مرشوع

السعي  اإليراينَّ احلثيث مع  " منُذ سنني قد خلْت  ال خيفى عل كل  عاقٍل  النظاِم )البعث(   هذا 

فالشام إليران هي   الفارسية،  اإلمباطورية  امُلباركِة الستعادة  األرِض  هذِه  الصفوية يف  لزرِع 

 .(17)  "الرئة التي يتنفُس هبا مرشوعها البائد

مدينة يف  وتفجريات  هجامت  عدة  إنشائها  منذ  بالعاصمة  ،  حلب وتبنت  امليدان  وحي 
 

نت       (17) اجلزيرة  موقع  سابقا      "انظر   الشام  فتح  النرصة  جبهة  الشام  فتح  عل     "تعرف 

/2014/12movementsandparties/clopediaency/net.aljazeera.www://https

-9A8%D9%87%D8%A8%D%AC8%D/14/%

9A8%D1%B8%D5%B8%D9%86%D9%84%D7%A8%D% 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/12/14/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/12/14/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/12/14/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9
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،  2012، وعل منشآت أمنية يف دمشق مطلع مايو/أيار  2012السورية يف يناير/كانون الثاين  

 م. 2014يف أبريل/نيسان . إدلب عل مقر جهاز األمن يف  كام تبنت هجوما  

املسلمني  انتقد      لعلامء  العاملي  تنظيم   االحتاد  زعيم  مبايعة  النرصة  مجاعة  إعالن 

فيام اعتب البعض أن جبهة    احلر   ،، ودعاها للعودة إىل صفوف اجليش أيمن الظواهري القاعدة

توأم الدولة اإلسالمية النرصة  بينهام يف   تنظيم  لتشاهبهام عقائديا وانحصار اخلالف  يف سوريا 

يف   وتوعده  بـاخلوارج  ووصفه  املذكور  التنظيم  هاجم  اجلبهة  يف  بارزا  قياديا  أن  إال  تفاصيل، 

 .تسجيل صوت بمقاتلته

يف مدينة البوكامل احلدودية مع العراق، لكن    2014وقد تقاتل التنظيامن يف أبريل/نيسان  

الذي أراد حترير عدد من  -جبهة النرصة استعادت سيطرهتا عل املدينة واضطرت تنظيم الدولة  

باملدينةاملاعضائه   فصائل    -عتقلني  من  مساعدة  تلقيها  بعد  خارجها  أخرى  للرتاجع  مسلحة 

 .ومنها اجليش احلر

، وحتالفت  احلر اجليش السوري مع عدد من فصائل -مؤقتا     –خالفاهتا  النرصة  أهنت      

ونفذت معها عمليات مشرتكة. وطاملا أكدت اجلبهة أن   "أحرار الشام"مع فصائل إسالمية كـ

 .مشيدة بتضحيات مجيع الفصائل  ،معظم مقاتليها حيملون اجلنسية السورية

دمشق  والقنيطرة،  درعا  حمافظتي  يف  نفوذها   تركز   :جغرافيا  ،  دالبال  وشامل  وريف 

ومقاتيل و السورية  احلكومية  القوات  مع  معارك  اهلل خاضت  بلدات   حزب  اللبناين السرتداد 

 .القلمون يف

  مع  االرتباط   فك  اجلوالين   حممد   أبو   "النرصة"  زعيم   أعلن  2016  متوز / يوليو 28ويف  

وقال اجلوالين يف ترصيح مصور ظهر فيه للمرة  ". الشام فتح  جبهة" إىل  االسم  وتغيري القاعدة،

،  املجتمع الدويل تباط جاء تلبية لرغبة أهل الشام يف دفع ذرائعاالر  فك   إن  وجهه،  األوىل كاشفا  

أن هذه اخلطوة هتدف إىل حتقيق أهداف مخسة هي: العمل عل إقامة دين اهلل وحتكيم    موضحا  

صفوف   لرص   املعارضة  الفصائل  مع  والتوحد  الناس،  كل  بني  العدل  وحتقيق  رشعه، 

وأعوانه،  النظام  عل  والقضاء  الشام  أرض  وحترير  الشامي   املجاهدين،  اجلهاد  محاية  ثم 

فيه كافة    ،واالستمرار  املسلمني  واعتامد  خلدمة  والسعي  ذلك،  عل  املعينة  الرشعية  الوسائل 
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والوقوف عل شؤوهنم وختفيف معاناهتم، وحتقيق األمن واألمان واالستقرار واحلياة الكريمة  

 .(18) لعامة الناس 

إال أن شيئا  من ذلك مل حيصل فقد تعاملت جبهة النرصة مع الشعب السوري ليس عل  

بل اعتبته شعبا  جاهال    ،جاءت لنرصته كام هو معلن عنه يف البيان وأهنا  ،أساس أنه شعب ثائر 

ولتعلمه لتحكمه  جاءت  التكفريية   ، ضعيفا   إيديولوجيتها  عليه  إتاوهتا    ، ولتفرض  ثم  ومن 

اإلنقاذ  ،ورضائبها  حكومة  يف  متثلت  هلا  واجهة  اإلتاوات    ،وأنشأت  حكومة  تسميتها  يمكن 

فبالرغم من ظروف الناس الصعبة الحقت الناس مطالبة إياهم بدفع رضائب لكل    ،والرضائب 

وتشكلت عصابات يف داخل جبهة النرصة كأمراء حرب ال    ،يشء، عدا عن سيطرهتا عل املعابر

 . يشبعون من مجع األموال وهنب خريات البالد وثرواهتا 

حشدت وجي شت كل  وتفرغت لذلك و  ،وقد قامت اجلبهة بمحاربة فصائل اجليش احلر 

التكفرييني  املعارك بتحريض من مشايخ اجلبهة  اليقظان املرصي    أمثال أيب   ، عنارصها يف هذه 

  . الذي حيرض عنارص جبهة النرصة عل قتل عنارص أحرار الشام قائال هلم ]ارضب يف الراس[

من    اتوقتلت املئ  ،من فصائل اجليش احلر  وقد قامت اجلبهة بتفكيك أكثر من ستة عرش فصيال  

األموال   ، وهنبت كل األسلحة واملستودعات  املجاهدين األحرار، وسيطرت    ،وصادرت كل 

 .عل كل املوارد يف إدلب وريفها 

النظام   الثورية يف قتاهلا ضد  الفصائل  التي كانت ضد  بل    ، ومل نجد منها هذه الرشاسة 

وانسحبت من   ومنها منطقة ]رشق السكة[،  ،انسحبت من مناطق شاسعة دون قتال يف إدلب 

وكانت طوال السنوات املاضية تغدر باجليش    ،وكانت من أوائل املنسحبني   ، حلب دون مقاومة

 احلر يف املعارك وترتكه وجها  لوجه مع النظام وتنسحب يف أحلك الظروف واحلاالت. 

   :حكومة اإلنقاذ الوجه اآلخر جلبهة النرصة  -  3

تأسست حكومة اإلنقاذ يف حمافظة إدلب بإيعاز من اجلوالين لتكون احلكومة الوجه اآلخر  

سابقا [ النرصة  ]جبهة  الشام  حترير  بدور   ،هليئة  لتقوم  احلكومة  يف  وزارات  عدة  تكونت  وقد 

الناعمة الظاهر   ، السلطة  بحسب  املجاالت  كل  عل  اإلرشاف  أن    ، فاستلمت  احلقيقة  أن  إال 

 

 السابق نفسه.  :انظر   (18)
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وقد تولت    ، واحلكومة هي جمرد أداة تنفيذية لسلطته العسكرية  ، من اجلوالين  اإلمالءات تأت

  ،احلكومة عن طريق وزارت التعليم العايل والرتبية اإلرشاف عل املدارس واجلامعات واملعاهد

ومن أكب اجلامعات يف الشامل املحرر هي جامعة إدلب التي تضم أكثر من مخسة آالف طالب  

ا  ،وطالبة أبرزها  واملناهج  ومن  ]الوهابية[  السلفية  املناهج  هي  فيها  تدرس  التي  يف  لرشعية 

 .كتاب أصول اإليامن ملجموعة من العلامء السعوديني العقيدة 

  ، والسيطرة عل مقراهتا وممتلكاهتا   ،وقد قامت حكومة اإلنقاذ بإغالق جامعة حلب احلرة

كذلك لتوحيد السلطة وإكامل    ،ملقررةألهنا ال تلتزم باملناهج السلفية ا  ؛ وطردت العاملني فيها 

كذلك قامت حكومة اإلنقاذ بإغالق كل املدارس اخلارجة عن   ،السيطرة عل إدلب بالكامل

 . السيطرة أو التي ال تلتزم باملناهج التي تقررها هيئة حترير الشام

ب القول  الفكر واملناهج  أوهكذا يمكن  إمارة سلفية وهابية من حيث  ن إدلب أصبحت 

ففيها تدرس املناهج السعودية بحذافريها رغم االختالف الشديد سياسيا    ،نى الكلمة بكل مع

   .وبني السلفية التقليدية السعودية  ،بني السلفية اجلهادية التي يتبناها اجلوالين 

أما املقاتلون فيتلقون علومهم عب دورات متالحقة يف العقيدة اجلهادية والعقيدة السلفية  

السلفية   املهدي  : أمثال  ، اجلهاديةمن مشايخ  الرزاق  املحيسني  ،الشيخ عبد  اهلل    ،والشيخ عبد 

والشيخ إبراهيم شاشو ]الذي كان   ،والشيخ أبو اليقظان املرصي، والشيخ أبو احلارث املرصي 

  : أمثال  ،وهؤالء مجيعا  يدينون للمرجعيات السلفية الكبى يف العامل اإلسالمي   ، [نصوفيا  فتسلف

وطارق عبد   ، وأبو قتادة الفلسطيني ]عمر حممود عثامن[  ،أبو حممد املقديس ]عصام البقاوي[

السباعي وهاين  عل   ،احلليم،  القائم  الوهايب  باملفهوم  والباء  الوالء  عقيدة  املقاتلون  ويتلقى 

ففي كل فرتة من الفرتات تتكثف الدورات التي يتم فيها حتذير املقاتلني من   ،خالفني تكفري امل

 . واحلكم عليها بالكفر ألهنا تتبنى العلامنية والديمقراطية  ، تركيا والفصائل املدعومة منها 

   :السلفيات الفكرية والسياسية :ثانياا 

 : السلفية التقليدية  -1

تبنتها    والتي  الوهاب  عبد  بن  حممد  أسسها  التي  السلفية  هنا  التقليدية  بالسلفية  نقصد 

السعودية  الشيخ[،    ،احلكومة  وآل  سعود  ]آل  والشيخ  امللك  بني  األمد  طويل  حتالف  ونشأ 
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  ،وقامت احلكومة السعودية بنرش املذهب الوهايب يف السعودية بمختلف الوسائل واألشكال

الصعد  كافة  واملساجديف   ،وعل  واجلامعات  املدارس  ينشأ    ،   أن  ومنذ  والصغار،  الكبار  وبني 

الطفل يرضع مع احلليب العقيدة الرسمية للدولة، كام تقوم احلكومة السعودية بنرش مذهبها يف  

احلج طريق  عن  األخرى  أهنا    ،البلدان  كام  عام،  كل  يف  للحجاج  املنشورات  ماليني  وتوزيع 

لك جتد ذول ،تأسيس مراكز إسالمية يف كل املدن الكبى يف العاملتعاقدت مع الدول األوربية ل

وهو قطعة من السعودية    ، يف كل مدينة أوربية من املدن الكبى ما يسمى ]املركز اإلسالمي[

وترشف عليه السعودية إرشافا  كامال ،    ، يتبنى السياسة السعودية واالجتاه املذهبي السعودي متاما  

 .(19) ايخ يدينون بالوالء املطلق للفكر والسياسة السعودية ويقوم عليه موظفون ومش

 :واهلدف من هذه املراكز أمران أساسيان

وعدم إفساح املجال له يف أوربا، ليبقى اإلسالم    ، هو حمارصة اإلسالم السيايس  : األول

 . والذي ال فاعلية له يف حياة األمة وهنضتها وتقدمها  ،املهجن املحارص يف املسجد واملنزل 

الرتويج للمذهب السلفي ]الوهايب[ التكفريي بني الشباب، وجتنيد اآلالف منهم    : والثاين

املناط هبم   بالدور  أيام  بعد احلشد والتجييش ليقوموا  املناسبني. كام حصل  الزمان واملكان  يف 

وجتنيد الشباب خلدمة املصالح األمريكية باسم اجلهاد، وكام حصل    ، حرب السوفييت واألفغان

 . يف العراق وسوريا ومرص واجلزائر قبل ذلك

إن آالف الشباب الذين ينفرون من أوربا للجهاد يف بالد اإلسالم واملسلمني والدفاع عن 

إال    ، وهدفهم نبيل وغايتهم سامية  ،مة هم يف الغالب خرجيو هذه املراكز اإلسالمية الدين واأل

فيتم دائام  القضاء عل   ، أن توظيفهم دائام  يتم من خالل التواطؤ بني املخابرات الدولية والعاملية

ثم تقيض عليهم كام حصل    ، أجيال من اجلهاديني بعد أن خيدموا مصالح دول عديدة توظفهم

وقبله يف    ، وقبله يف مرص  ،وقبله يف أفغانستان  ،وقبل ذلك يف العراق  ،م الدولة يف سوريا مع تنظي 

عب    .اجلزائر  اجلهادي  الفكر  الذين حيملون  للشباب  املتواصل  التفريخ  بدور  السعودية  تقوم 

الدول   العاملية خدمة ألجندات  الدوامات  يف  توظيفهم  ثم  ]الوهابية[،  السلفية  اإليديولوجيا 

 

ط    –لبنان    –دار الساقي    124املستقبل  ص    –التوحش    –الدولة اإلسالمية: اجلذور    "عبد الباري عطوان    :انظر    (19)

   .م 2015/  1
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بازالكبى   ابن  التقليدية:  السلفية  العرش. ومن أشهر مرجعيات  بقاء آل سعود عل    ،مقابل 

 .  (20) وهيئة كبار العلامء يف السعودية  ،وصالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان  ،وابن عثيمني 

وذلك من خالل    ، وهذه السلفية التقليدية هلا أذرعها يف كل البلدان العربية واإلسالمية

قبل ظهور الفضائيات  - الرتويج املستمر عب املنشورات السنوية للحج، وكان للبامج اإلذاعية  

وكان برنامج ]نور عل الدرب[ من أهم    ،يف نرش املذهب الوهايب يف العامل   دور كبري  -واإلنرتنت

    . البامج يف هذا االجتاه

  : مثل  ،سلفية تقوم هبذا الدور بشكل كبريأما يف السنوات األخرية فقد كانت القنوات ال

مثل    ، وكذلك املواقع الرسمية السلفية  ،والقنوات الرسمية السعودية   ، وقناة الرمحة،  قناة الناس

  :مثل  . وغريها   ، باز  ابن  الشيخ   موقعو  ، حممد صالح املنجد   الشيخ  وموقع   ، إسالم ويب  : موقع 

   .ملتقى أهل احلديث 

ويف سوريا يمثل هذا اللون من السلفية الشيخ عبد القادر األرناؤوط رمحه اهلل، والسلفية  

 . والشيخ أبو عبد الرمحن كعكة ]سمري كعكة[ ، الدومانية ]دوما[

أستاذ    كتب عبد النور بيدار م 2014يف رسالته املفتوحة إىل العامل اإلسالمي أواخر العام     

  تنجب  ال  كيف  تعرف  أن  تريد  كنت  وإذا" س يف نيس بفرنسا:الفلسفة بجامعة صوفيا أنتيبولي 

ته،  الذي  التعليم  بإصالح  تبدأ أن  بد    ال(..  داعش)  الوحوش  هذه  مثل  مستقبال     تعطيه أطفالك برم 

أن تصلح كل  مدرسة من مدارسك، ومجيع أمكنة املعرفة والسلطة.. هذه وسيلتك الوحيدة كي  

  املفكر  بيدار  متكن  اإلسالمي  العامل  مصارحة  يف  الصادقة  بكلامته.  "ال ُتنجب مثل هذه الوحوش

ب التقهقر الوهايب  " يف  هنا  تكمن  املشكلة.  املفتوح  اجلرح  عل  يده  وضع  من  املسلم  الفرنس   املتعص 

اإل )العامل  تقريبا  داخل حدودك  يعيث فسادا  يف كل  مكان  ما يزال  الذي  سالمي(،  والظالمي 

سة يف اململكة العربي ة السعودي ة كسطان ينطلق  وهي وهابي ة تنرشها انطالقا  من أماكنك املقد 

 .(21).. املشكلة تكمن يف التعليم الذي سمحت به وصاغت أسسه الوهابية"من قلبك ذاته!

 

 . 24مقال منشور عل موقع قناة فرنس  -كيف تتحكم السعودية يف التيار السلفي ؟ سفيان فجري :انظر   (20)

 2641مقال منشور يف جريدة البالد عل النت العدد    "من ذا الذي يسق وجهنا ؟    "انظر غسان الشهايب    :انظر    (21)

   .م 2016يناير  7اخلميس  /
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ر موقع  2014يف عام     األمريكي املتخصص يف الشؤون األمنية    "Daily Paul"، قد 

عدد املقاتلني السعوديني يف صفوف داعش بسبعة آالف مقاتل ليحتلوا بذلك املرتبة األوىل يف  

إحصاء  أظهر    "روسيا اليوم"، نرش موقع  2015عدد املقاتلني لناحية اجلنسية. ويف بداية العام  

 ل السعوديني املرتبة الثانية يف مقاتيل التنظيم. احتال

  املقاتلني  أن  2014  اكتوبر /األول   ترشين  يف   أقرت   نفسها  السعودية  "احلياة"صحيفة     

 نفسها،  الفرتة  ويف.  العراق  يف  لداعش   االنتحارية   العمليات  من  %60  نفذوا  السعودين

جتعل   "العربية"قناة   ناقشت التي  األسباب  احلوارية  براجمها  أحد  أكثر  "يف  السعوديني 

والعراق سوريا  يف  من "االنتحاريني  انتحاريوها  كان  من  فقط  والعراق  سورية  ليست   .

األفالسعوديني،   يف  املسلحة  واهلجامت  والدمام  التفجريات  والقطيف  يف  -حساء  وكذلك 

 ناعة اإلرهاب؟ نفذها سعوديون. فكيف متكنت السعودية من ص - الكويت 

حييل كالم املفكر الفرنس عبد النور بيدار إىل أن جذور التكفري تكمن يف التعليم. يف     

املناهج التي ُتقدم لألطفال، وينشأ عليها اجليل السعودي. وأبناء الدول التي تفتح عل أراضيها 

ىل باريس وروما  إ  ، مدراس سعودية من واشنطن إىل جاكرتا، مرورا  بالرباط واجلزائر ومدريد

إىل    ،وبرلني وبون األملانيتني وفيينا موسكو، وصوال  إىل اسطنبول وأنقرة، ومن ثم إسالم أباد

وصوال  إىل بكني، حتى جيبوت. فيام قررت بريطانيا وإيرلندا إغالق هذه   ، فنيودهلي  ، كراتيش

 املدارس.

يف مقرر التوحيد  صورة تشكيل العقل التكفريي يف السعودية تظهر من خالل البحث    

ملحمد   "التوحيد"املعتمد يف مناهجها، وتتضح أكثر إن ُعرف أن املقرر نفسه، املستند إىل كتاب 

ونؤكد    .الوهاب، ُيدرس يف املدارس التي أقامها تنظيم داعش يف مدن كحلب والرقة  بن عبد

داعش  من    ؛هنا أن كتب حممد بن عبد الوهاب تدرس لدى كل السلفيات بمختلف تشخصاهتا 

   .مرورا  بجبهة النرصة وأحرار الشام   ،إىل السلفية العلمية واإلصالحية

  التي   املناطق  يف  داعش   تنترش" :الشمري  اهلل   عبد  السعودي  ويعلق الباحث التارخيي     

ومشايخ    القيم  وابن  تيمية   ابن   وكتب  السلفية   العقيدة   عليها   تسيطر  الوهاب  عبد  بن  وحممد 

 ".الدعوة النجدية الوهابية ومدارسها 
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  :شنجة واملتوجسةالسلفية املت -  2

وأعني هبا السلفية التي تبحث دائام  عام يف ضامئر الناس أو يف أقواهلم أو سلوكياهتم ما يبر  

متوجسة    ي وه  ، فهي أبدا  ال متل من التنقيب عن املثالب واألخطاء فال يرضيها يشء  ، هلا اهتامهم

فهي أبدا    ، وتبحث دائام  عن مداخل للتكفري أو التفسيق أو التبديع أو التخوين   ، من كل يشء

واإلسقاط  بالطعن  األفكار   ،مشغولة  أو  املذاهب  مع  والبينية  الداخلية  املعارك  تلهيها  وغالبا  

   .ة األخرى عن املعارك مع املخالفني يف الدين أو امللة كاملالحدة والنصارى والعلامنينياإلسالمي

 . ومتيل دائام إىل ترجيح األشد من األقوال، واألصعب من اآلراء، واألخطر من املذاهب  

حد منظري االجتاه  أ ممثال  هلذا االجتاه وهو    « بصري الطرطويس  وأب »يمكن اعتبار الشيخ  و

   :، ونتناول بعض أفكاره واختياراته املذهبيةالعامل، وأحد منظري السلفية اجلهاديةالسلفي يف 

كله مع اإلقرار    لك وذ  ، ففي موضوع الصالة يرجح أن تارك الصالة كافر كفرا  أكب بيقني -1

 .  (22)يعني تارك الصالة كافر حتى لو تركها كسال  وهو يقر بفرضيتها  ،بوجوهبا 

والطاغوت املقصود هنا من أبرز مظاهره    ، من مل يعلن تبؤه من الطاغوت  الشيخ   كفر يو -2

األولياء قبور  عند  عبد    ، االستغاثة  بن  الشيخ حممد  بقول  هنا  أبو بصري  الشيخ  ويستشهد 

ومل    ، ثم دعا نبيا  أو وليا  عند قبه فقد اختذ إهلني اثنني  فمن عبد اهلل ليال  وهنارا  "  : الوهاب

كام يفعل املرشكون عند قب الزبري أو عبد القادر    ،ألن اإلله هو املدعو   ،يشهد أن ال إله إال اهلل 

غريهم جائزة    . "أو  األنبياء  أو  باألولياء  االستغاثة  يرون  الذين  املسلمني  عموم  فاعتب 

 .(23)كفارا  

مُ   ،اهلل من جهة الدعاء أو اخلوف أو الطاعة أو املحبة فهو طاغوتفمن عبد   طاع  وكل 

ويدخل يف هذا حكام الكفر واجلور واألحبار والرهبان   ،لذاته من دون اهلل تعاىل فهو طاغوت 

 

الطرطويس      (22) بصري  تارك  "أبو  الشخيص   16ص    "الصالة    حكم  موقعه  يف   منشور  له  كتاب 

http://www.abubaseer.bizland.com/   ويف موقع التوحيد واجلهاد.  

الطرطويس      (23) بصري  اهلل    "أبو  إال  إله  ال  الشخيص   "رشوط  موقعه  يف   منشور  له  مقال   ص 

http://www.abubaseer.bizland.com/   ويف موقع التوحيد واجلهاد.  
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والشيوخ ورؤساء األحزاب واجلامعات وغريهم واملطيع هلم لذواهتم عابد للطاغوت من دون 

 .(24) م اهلل علم بذلك ام مل يعل

  "التحذير من فتنة التكفري"كتابا  سامه    - رمحه اهلل -  باينلوقد كتب الشيخ نارص الدين األ

   .(25)ق بني الكفر االعتقادي والكفر العميل وفر   ،حتدث فيه عن اإليامن وأقسامه ومسمياته 

إال أن الشيخ أبا بصري الطرطويس مل يعجبه ذلك واعتب كالمه تأصيال  لعقيدة جهم يف  

   .(26) إليامن ومتابعة ملرجئة العرصا

كذلك مل يسلم    أيب بصري وكالمها حمسوٌب عل السلفية،    األلباين من  الشيخ   وكام مل يسلم

فالشيخ رسور   (، مفتي املخبين)من اهتاماته الشيخ رسور زين العابدين ويسمي الشيخ رسور  

جبن  أ الشيخ رسور  ...  واملجاهدينرف بحقده الدفني والقديم عل اجلهاد  عُ "  :بنظر الطرطويس

فهو يعرف خطورة ذلك   ،  عام يف نفسه من حقد وكراهية للجهاد واملجاهدين رصاحةعب  من أن يُ 

  ،لذا نراه يستعيض بعبارات ملتوية مقبولة عند كثري من الناس  ،وعل سمعته ومجاعته  ،عل نفسه

مع االنتباه أهيا  "  : ثم يضيف  ،"ةوعل أهنم من أهل الغلو والغال  ،كطعنه بالتفجري واملفجرين

وإنام يقصد    ،ال يقصد ذات التفجريات وحسب   (الفتن والتفجريات)القارئ أن الرجل بعبارته  

فهي كلها   ،فهو يعني كل هذه املعاين   ، ومن يسري عل درب اجلهاد  ،ومبدأ اجلهاد ،عقيدة اجلهاد

الشيخ رسور كام هو ظاهر من  هو خيشى أن ُيفهم كالم    ،"فتنبه لذلك  ( من الفتن)تعني عنده  

 . (27) ل عل حممل حسن فيحذر القارئ من ذلكم  أو حُي  ، عبارته

ومن الطبيعي بعد أن يفرغ الشيخ من معاركه الطويلة مع إخوانه يف السلفية أن يبحث عن  

ويتمثل هذا العدو يف شكل من أشكال الليبالية أو العلامنية بحسب منظور الشيخ   ، عدو آخر

كام أن الغالة خيدمون  "  :نفسه طبعا ، فيشن الشيخ محلة شعواء عل الليباليني واحلداثيني بقوله 

 

 السابق نفسه.      (24)

فتنة التكفري"انظر:  الشيخ حممد نارص الدين األلباين       (25) دار ابن خزيمة للنرش    –فام بعد    32ص    "التحذير من 

 هـ. 1418  – 1997/  2ط –ه  1418والتوزيع 

لنت وعل موقع منشور يف موقعه عل ا  31ص    "أعامل خترج صاحبها من امللة"انظر: الشيخ أبو بصري الطرطويس       (26)

 .التوحيد واجلهاد

 مقال منشور عل موقع التوحيد واجلهاد.  "الشيخ رسور مفتي املخبين"انظر: الشيخ أبو بصري الطرطويس     (27)
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ومهمة التدخل يف شؤون األمة، كذلك اجلفاة دعاة   ،العدو ويسهلون عليه مهامه االستعامرية

والتفريط والليبالية فإهنم خيدمون العدو ويسهلون عليه مهمة التدخل يف شؤون األمة،  احلداثة  

.  (28) "ويف أدق مفاصل حياهتا سواء كان ذلك بعاملة مبارشة أو من دون عاملة، فالنتيجة واحدة

أهل احلداثة والليبالية هم الزاوية الرخوة يف األمة التي من خالهلا يتسلل العدو "  :ثم يضيف

كلفة ممكنة، سواء كان ذلك بعاملة مبارشة   ل ستعمر إىل أدق تفاصيل حياة األمة وقراراهتا وبأقامل

 . (29)"أو من دون ارتباط وعاملة

ونحن معه فيام يقول إذا كان يقصد باحلداثيني العلامنيني املعروفني الذين يتبنون احلداثة  

بل يريد اإلسالميني الذين    ، قطوالعلامنية بشكل رصيح وواضح، لكن الرجل ال يقصد هؤالء ف

يقول ولذا  فيها  االختالف  غ  ُيسو  أمور  يف  وذلك  والفكر،  الرأي  يف  معه  احلداثة  "  : خيتلفون 

وكذلك الليبالية املسجاة بثوٍب إسالمي واملطعمة بالدين والتدين أخطر بكثري من الليبالية  

بالية وكذلك احلداثة نعني  ونحن عندما نشري إىل خطر اللي  ،الرصحية واملجردة عن ذلك كله

ضفى عليها زورا  الرشعنة اإلسالمية من واملطعمة بالدين والتي يُ  ،منها املسجاة بثوب إسالمي

 . (30)"قبل املفتونني واملنحرفني 

   :ثم يسد الشيخ صفات املشايخ احلداثيني 

 إن قيل: هل يوجد مشايخ حداثيون، يعتقدون احلداثة أو ملوثني بفكر احلداثة؟   

يوجد، وهم الطرف األخطر يف املوضوع؛ ألهنم يرتدون ثوب    - ولألسف  - أقول: نعم  

الدين، ويتكلمون ويوق ُعون باسم الدين، وجُيادلون عن احلداثة وأفكارها، أو بعض أفكارها 

 من أبرز صفاهتم: و ، فهم من هذا اجلانب أكثر رشا  ورضرا ، وإضالال  للناس ،باسم الدين

وحتكيم العقل يف كل يشء؛ فام ،  تقديم العقل عل النقل الصحيح، ومعارضة النقل بالعقل  -1 

قبلوه، وما خالف العقل، ردوه ورفضوه! وهؤالء لو كانوا من  -بزعمهم    - وافق العقل  

به الصحيح، وأخذوا  النقل  العقل حقا ، التبعوا  والنقل،  . أتباع  العقل  . وملا عارضوا بني 

 

   . انظر: موقع الشيخ عل التلغرام    (28)

   .انظر: السابق نفسه     (29)

   . انظر: موقع الشيخ عل التلغرام    (30)
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يع أن  الصحيحالستحالة  الن قل   السليم،  العقل  العقُل    ، ارض  املعارضة؛ خيرج  حال  ويف 

 . واتباع اهلوى!   . مبارشة من صفة العقل إىل درجة وصفة اهلوى

، ليجدوا ملسو هيلع هللا ىلص التقليل من قيمة وعصمة النص القرآين، أو النص احلديثي الثابت عن النبي    -2 

 ألنفسهم متسعا  يف حتقيق احلرية املتمردة!  

ديثهم بقلة األدب مع اهلل تعاىل، ومع أنبيائه ورسله، ومع الصحابة الكرام، ليوصلوا  يتسم ح  -3 

أن يكون عرضة   أو حتى  أو أن خُياض فيه،  النقد،  أنه ال يوجد يشء مقدس فوق  رسالة 

ة املتمردة (! . للتهكم، واالستهزاء، واملزاح   . ) حتقيق احلري 

قاصد مع النصوص، ورد النصوص الثابتة يف  التوسع يف احلديث عن املقاصد، ومعارضة امل   -4 

املقاصد،   عن  احلديث  فيوسعون  باملقاصد،  واألخذ  العمل  زعم  حتت  والسنة،  الكتاب 

 وليس يف نفوسهم رغبة سوى رد ومعارضة النصوص!  

ل  األحاديث النبوية الرشيفة هي أحاديث آحاد، وبالتايل فهي  التوسع يف احلديث عن أن ُج   - 5 

الداللة  ردها  ،  ظني ة  يف  واحلرية  احلق  كامل  وللعقل  ملزم،  غري  الداللة،  ظني  كان  وما 

دة (! . ومعارضتها، وعدم األخذ هبا   . ) حتقيق احلرية املتمر 

ع يف تفسري حديث    - 6  .  .، بام ال حتتمله لغة احلديث، وال مناسبته"أ ْنُتْم أ ْعل ُم بأ ْمِر ُدْني اُكْم    "التوس 

  ". حتت عنوان وزعم  .ة باحلالل واحلرام، واحلق والباطللريدوا به النصوص ذات العالق

 !  "أ ْنُتْم أ ْعل ُم بأ ْمِر ُدْني اُكْم 

النصوص   املشايخ مشكلتهم األساس مع  الكتاب والسنة    - فاحلداثيون من  ألهنم    - نصوص 

دة  "يرون فيها العقبة واملانع من حتقيق   املنشودة! "احلري ة املتمر 

الثوابت يف الدين؛ فيخرجون ما يعد من ثوابت الدين، إىل خانة وقسم    التقليل من مساحة  - 7 

وعدم   فيها،  واخلوض  جتاوزها،  يسهل  التي  الفروع  من  الدين  غالب  ليصبح  الفروع؛ 

دة (!  . االلتزام هبا، بخالف الثوابت  . ) حتقيق احلرية املتمر 

قدرهم،    -8  من  واالنتقاص  أمجعني،  عنهم  اهلل  ريض  بالصحابة  قوهلم،  الغمز  حجي ة  ومن 

وأقوال  نصوص  من  عنهم  بام صح  االلتزام  من  ليجدوا ألنفسهم خمرجا   )  .وإمجاعهم؛   .

دة (!    حتقيق احلرية املتمر 
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أنزل اهلل  -9  قيام دولة إسالمية، ذات نظام إسالمي، ومن أمهية احلكم بام    ، التقليل من أمهية 

التطبيق وال  التارخيية    ،تنفيذوالتشكيك بوجود نظام إسالمي سيايس ممكن  التجارب  وأن 

، مرورا  بحكم اخللفاء الراشدين، إىل  ملسو هيلع هللا ىلص من لدن النبي    - السياسية التي حكم فيها اإلسالم  

 وال تصلح لزماننا!  ، كلها غري ملزمة -عهد العثامنيني  

فيذكروهنم    ،فون إعجاهبم باحلداثة الغربية، وبنظمها، وبروادها ومفكرهيا الغربيني ال خُي   - 10 

 بقمة االحرتام والتوقري والتبجيل! 

فمن حتققت أو وجدت فيه خلة    ، هذه أبرز خصال وصفات املشايخ املفتونني باحلداثة 

ومن حتققت فيه    ، من تلك اخلالل اآلنفة الذكر أعاله، فهو ملوث باحلداثة عل قدر تلك اخللة

أنه حداثي   م  وجتلب ب، وتظاهر  مجيع اخلالل والصفات اآلنفة الذكر، فاعلموا  تعم  جلد، مهام 

 من هم هؤالء ياترى؟  .(31) بالتدين!!

والقائم عليها   للثقافة واإلعالم  أمثال مؤسسة رؤية  العالمة  إهنم  الدكتور عبد    أستاذنا 

   :الكريم بكار والفريق الذي معه يقول الشيخ الطرطويس 

، التي ُيرِشف عليها الدكتور  "مؤسسة رؤية للثقافة واإلعالم "بادئ ذي بدء تفاعلنا مع  »  

الثورة  منابر  من  منبا   اعتبارها  عل  ُعكاش،  حذافة  الدكتور  ويديرها  بكار،  الكريم  عبد 

واالعتدال. السورية احلق،  منابر  ومن  مؤسسة  ..  أن  لنا  لتظهر  األيام متيض  وإذ  ما "رؤية".   ،

والعلامني ة املبط نة، حتت عناوين  نشئت إال للرتويج لثقافة الليبالية، واحلداثة، والديمقراطية،  أُ 

اقة . وهم ألجل هذا اهلدف ال يتورعون أن يبثوا البامج واللقاءات التي  . إسالمية عديدة وبر 

تتطاول عل أعالٍم أخيار، شهدت هلم األمة بكل خري، هلدم إرثهم العلمي واجلهادي، ولتنفري  

إرثهم، من هؤالء األعالم  املثال ال احلرص -  الناس عنهم وعن  سيد قطب رمحه    - عل سبيل 

 اهلل..!  

. وهي مثلها كمثل كالب تنبح، بينام  . املنابر الليبالي ة التي تطعن باإلسالم وأعالمه كثرية  

 آخر؟!   . فام هو املشكل هنا لو أضيف لتلك املئات من املنابر منبٌ . قافلة احلق تسري

، حمسوبون عل  "مؤسسة رؤية للثقافة واإلعالم"اإلشكال واملشكل هنا أن القائمني عل    

 

 انظر: موقع الشيخ الرسمي عل التلغرام  وموقعه الرسمي أيضا عل النت عل النت.      (31)



 جامعة غازي عنتاب  احلياة الدينية يف املناطق اآلمنة السورية 
 

57 
 

التوجه اإلسالمي، وكلهم ينتمون إىل املجلس اإلسالمي السوري، وبعضهم أعضاء يف جملس  

. وما يبثونه من شبهات، وآراء  .األمناء للمجلس اإلسالمي؛ أي من الدائرة الضي قة للمجلس

نه باسم اإلسالم، بينام هي تتعارض مع توجهات املجلس اإلسالمي السوري، وما متفل تة، يبثو

 . واألهم من ذلك أهنا تتعارض مع اإلسالم ذاته! . تواطأ عليه أعضاؤه

الطواغيت     عن  للجدال  نفسها  جن دت  التي  املدخلية،  لفية  الس  من  نعاين  قبل  من  كنا 

نعاين   فأصبحنا  ا  -الظاملني،  السلفية  إىل  املدخلية  - ملدخلية  إضافة  احلداثية  الليبالي ة  .  .من 

واجلامع بينهام الت فريط، واجلفاء، والطعن والتشكيك باألخيار، وإرثهم، وهنجهم، وعل رأسهم  

 سي د قطب رمحه اهلل! 

ر أمام أحد أعضاء مؤسسة     طط والتَّفريط إىل أي مبلغ قد بلغ، ُيذك  ولتعلموا حجم الش 

. أن املسيح عليه السالم سينزل يوما  حيكم  .و يف املجلس اإلسالمي رؤية، والذي هو أيضا  عض

، عل مسمع مأل كبري من الناس:.برشع اهلل ام  يعني رح يستلم احلكم    ". فرد  عليه معرتضا  ومتهك 

السالم    - انتخابا     - أي عيسى عليه  أم  بالعقيدة،  .(32) ؟!!"تغل با ،  له مساس  . وهذا خطأ كبري 

 .  (33) «. واهلل املستعان!.وز السكوت عليه. ال جي.والت وحيد

وُيسأل الشيخ عن املفكر اإلسالمي جاسم سلطان وأحاديثه عن النهضة واحلداثة فيجيب  

توجد شلة من املشايخ املعارصين جتمعهم صفة مشرتكة، وهي قلة األدب مع رسول  »  :بقوله 

، وجاسم سلطان من هؤالء، وملن يطيق االستامع للرجل يدرك هذا املعنى الذي أرشنا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

 .(34)« إليه يف أي حديث من أحاديثه

   :يةداثالسلفية احل  - 3

حممد بن عبد الوهاب يف أن األوىل ال  ختتلف سلفية حممد عبده ورشيد رضا عن سلفية  

بحرفية النصوص  عل  تُ   ، جتمد  واالجتهادبل  التطور  عل  وانفتاحهم  السلف  بروح    ،عنى 

  ، وفتح باب االجتهاد والتقدم نحو املستقبل  ،والتخلص من األسطورة واالنحطاط واخلرافة

 

انظر: كنت شاهدا  عل هذه احلادثة، الرجل الذي قال ذلك قاله عل سبيل املزاح واملداعبة للسلفيني املتشددين      (32)

 له استهزاء أو سخرية. أمثال الشيخ أيب بصري، ومل يق

 انظر: موقع الشيخ الرسمي عل التلغرام  وموقعه الرسمي عل الشبكة أيضا.     (33)

   .انظر: السابق نفسه    (34)
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 . (35)الوهاب انكفاء ومجودا    فتمثل هذه السلفية نقطة مرجعية نحو التقدم بينام متثل سلفية ابن عبد

  االنتداب  قبيل  البارز  السوري  اإلصالحي  الوجه  م 1935  –  1865وقد كان رشيد رضا  

  السياق   هذا  يف   أيضا    م1914  –  1866  القاسمي  الدين  مجال  الشيخ  اسم  ويظهر  ، الفرنس

يه حممد هبجت  تالم  من  وكان  واألدب  بالدين  علام    وأوسعهم  عرصه  يف  الشام  إمام  باعتباره

  1909  الطنطاوي  عيل   والشيخ  م1982  1909  العظمة  مظهر  وأمحد  م1976  –  1894البيطار  

  القاسمي حلقة  فكانت وثقافتها  اإلصالحية السلفية  الدعوة  تابعوا ممن  هؤالء  فكان م 1999 –

 من  لعدد  األسبوعي   للتجمع   مركزا  [  م1920  –  1852  اجلزائري  طاهر  الشيخ]  واجلزائري 

  م 1940  –  1876ات احلضور الوطني املؤثر يف األحداث السياسية ك عبد الرمحن شهبندر  قام

  املجم  رئاسة  منصب  توىل  الذي  األديب  اللغوي  م1956  –  1868  املغريب  القادر  عبد  واألستاذ

العظم  1962  –   1873  اخلوري  وفارس  بدمشق  العريب  العلمي   اللغوي   –  1827ورفيق 

 .(36)  وغريهم  م1953-  1876 عل  كرد  وحممد م 1925

   : ية منها داثكام تأسست عدد من اجلمعيات احل

الغراء الدقر    :اجلمعية  عيل  الشيخ  أنشات 1943- 1877أسسها  وقد  اجلمعية    م  هذه 

العديد من املدارس للتعليم يف ظل االنتداب إضافة إىل إنشائها معهدا  للعلوم الرشعية أرشف  

عليه نخبة ن العلامء الذين كان هلم أثر واضح يف احلركة اإلسالمية كالشيخ حسن حبنكة امليداين  

   .(37)  م1973  – 1901  الرفاعي الكريم عبد والشيخ  م1974 –  1908

الت اإلسالمي مجعية  العظمة    : مدن  مظهر  أمحد  من  بدعوة  اجلمعية    –  1909أنشئت 

 الدين  مجال   الشيخ   تالمذة  كبار  من  البيطار  هبجت  حممد   الشيخ  وكان  م1930  عام  م 1982

   .والثقايف الديني  اإلرشاد طابع اجلمعية  عل  غلب  وقد  شخصياهتا  أبرز  أحد القاسمي

كام أصدرت العدد األول من    ، م1945اإلسالمي عام  وافتتحت اجلمعية ثانوية التمدن  

التوعية االجتامعية والدينية والسياسية والعلمية واألدبية والصحية  1933جملتها سنة   بغية  م 

 

بحث مقدم   "السلفية السورية يف زمن الثورة: ديناميات التفاعل وأفق التعريف    "عرايب عبد احلي عرايب    :.انظر    (35)

 . 8ملركز جسور ص 

 السابق نفسه. :انظر   (36)

 .13السابق ص  :انظر   (37)
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سجال    كوهنا  يف  املجلة  أمهية  وتكمن  وفاته  إىل حني  حتريرها  العظمة  مظهر  أمحد  ترأس  وقد 

حظ حرص املجلة عل حضور كتابات واسعة  للسلفية اإلصالحية الشامية وتطوراهتا حيث نال

كافة  أعدادها  يف  والسلفي  الصويف  كاالجتاه  اإلصالحية  الكبى  االجتاهات  خمتلف  من 

 .  (38) واستمرت عل هذه احلال إىل أن توقفت عن الصدور يف الثامنينات 

عام   البعث  انقالب  بعد  بالتفكك  اإلصالحية  السلفية  األحزاب  1963بدأت  م وحل 

التعددية السياسية فبدأ بالظهور لون خمتلف من السلفية عرف فيام بعد باسم السلفية العلمية  

  يف  خاصة   رؤية   لنفسه   بنى   الذي  م 1999  –   1914وأبرز منظرهيا الشيخ نارص الدين األلباين  

 عل  بتتلمذه  تأثر  كام  املنار   جملة  يف  بثها   التي   رضا   رشيد   بآراء  وتأثر  ةوالنهض   اإلصالح   سبيل

جت البيطار وقد نرش يف جملة التمدن اإلسالمي عددا  ال بأس به من تصحيحات  هب  حممد   الشيخ 

وتعرض الشيخ األلباين لالعتقال مرتني يف حقبة سيطرة البعث    . وتضعيفات لبعض األحاديث

العامل يف  السلفية  الرموز  أهم  أحد  الوجوه    .وأصبح  من  عدد  األلباين  الشيخ  عل  تتلمذ  وقد 

مجيل   حممد  والشيخ  عرور  عدنان  والشيخ  عبايس  عيد  حممد  كالشيخ  املشهورة  السلفية 

 .  (39)  م[1998   : نبويل ]تم[ واألستاذ حممد مهدي االستا 2010-1925زينو]

مكونات املجلس اإلسالمي السوري، ويمكن اعتبار    إحدىوهي    :هيئة شام اإلسالمية 

فهي تقوم بدور جيد يف املناطق   ، هيئة شام اإلسالمية جتمع بني السلفية العلمية واإلصالحية 

واملعاهد  ونرش الفكر والوعي وتأسيس املدارس ،املحررة من حيث األنشطة العلمية والفكرية

الفكرية املراجعة  يف  به  بأس  ال  دور  وله  القرآنية،  بالغلو    ،واحللقات  يتعلق  فيام  وخصوصا  

آرائهم  والتكفري وتفنيد  والغالة  الغلو  تعرية  يف  عديدة  منشورات  اهليئة  أصدرت  حيث   ،

 . (40) ومناهجهم 

ترشين أول /  هـ الثالث من  1432تأسست اهليئة يف اخلامس من شهر ذي القعدة عام  

- 31( وتاريخ 14مسجلة يف سورية يف جملس حمافظة حلب بقرار رقم ) وهي  .م2011اكتوبر 

 

 .15- 14السابق ص  :انظر   (38)

 .السابق نفسه  :انظر   (39)

باإلضافة إىل  ،للدكتور عامد خيتي –من أهم الكتب التي أصدرهتا اهليئة كتاب شبهات تنظيم الدولة والرد عليها    (40)

 عدد من املطويات التي وزعت يف املحرر عل الفصائل، واملدارس وغريها. 
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متارس اهليئة نشاطاهتا يف كامل األرايض السورية ومواطن اللجوء خارج سوريا،  و   .2013- 8

   .وذلك من خالل جمموعة من املراكز والفروع داخل سوريا وبعض دول اللجوء

عنى ببناء اإلنسان علميا  ودعويا  وتربويا  وتعليميا ،  سطية جتديدية، تُ منظمة و  :ورسالتها 

   :وتسعى لنهضة املجتمع السوري من خالل مؤسسية احرتافية وكفاءات ختصصية، بينام رؤيتها 

 :وغايتها  ، النموذج الرائد يف بناء اإلنسان وهنضة املجتمع السوري

 متكني دين اهلل يف املجتمع اعتقادا  وسلوكا .  -1

 . املجتمع يف اإلسالمية  اهلوية  املحافظة عل   -2

   .التنمية البرشية واملجتمعية وبناء الشخصية املتكاملة  -3

 : بينام مسارات عملها 

 . السورية النوازل  ومعاجلة الرشعية،  الدراسات إعداد -1

 تقديم برامج إصالحية دعوية للمجتمع السوري.   -2

 . املستقبل بناة ليكونوا وتربيتهم  الناشئة  العناية بتعليم -3

   .وسوف أضيف بعض املالحق التي تبني منشورات اهليئة وجهودها يف الدعوة والتعليم 

   :املراجعات السلفية :ثالثاا 

الثورة   من  املدين  املستوى  أو  العسكري  املستوى  عل  سواء  السلفية  التجربة  استفادت 

األحيان وأبرز مثال عل ذلك ما السورية وتعاطت مع ردود األفعال بشكل إجيايب يف كثري من  

ممتازة  أصبحت  األمور  أن  ذلك  يعني  أن  دون  اإلسالمية،  شام  هيئة  منهج  من  وأن    ،ذكرناه 

اخلالفات بني النهج السلفي والنهج العام يف الشام قد زال متاما ، إنام هناك حتسن ملحوظ نسبيا  

راف السلفية والصوفية لتجنب  وحماوالت حثيثة من كل األط  ،يف التعامل مع القضايا الشائكة 

 . ذكي الفرقة وتسبب خصومات ونزاعات بني الناساملسائل اخلالفية التي تُ 

كام يمكن اعتبار ما قام به أبو يزن الشامي من مراجعات عل املستوى العسكري صيحة  

لشام  سواء يف حركة أحرار ا  ،نذير كان هلا دورا  كبريا  يف تعزيز املراجعات بني صفوف املجاهدين

يف النرجسية الزائدة   الثورية   فقد كان الرجل رمحه اهلل جريئا  يف نقض أوهام السلفية  ، أو غريها 
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والتي تعاملت فيها مع الثورة والثوار من عاجية متعالية، ودعا إخوانه إىل التخلص من وهم  

   . واالندماج مع الناس والتامهي مع روح الثورة وشعبيتها   ،التفرد والتميز

   :تغريداته التي انترشت بكثرة ومن أهم  

علمني اجلهاد أن رأس السياسة حتصيل أعل املكاسب ملن تسوس بأقل اخلسائر فإن  -

   .كانت وفق للرشع كانت سياسة رشعية 

علمني اجلهاد أن السبيل للغاية العظمى يستلزم منك الرتكيز عل أهداف مرحلية   -

   . عن الغايةفيحسب ن يقرأ املشهد معزوال  عن سياقه أنك ختليت 

إين سقيم    : علمني اجلهاد أن إبراهيم اخلليل عليه السالم عند نظره يف النجوم وقال -

 بني عبادها مل يغفل التوحيد بل أراد إدبارهم ليحطم أصنامهم فمن يل بصنم بشار؟!

يف احلديبية    ]هذا ما صالح عليه حممد بن عبد اهلل سهيل بن عمرو[  علمني اجلهاد أن -

 ال بد منه مرحليا  لتحقيق فتح مكة بعد سنوات.   ملسو هيلع هللا ىلص ومل يقل رسول اهلل 

الواقع   - عن  انفصال  زماننا  يف  التمكني  فقه عرص  من  االنطالق  أن  اجلهاد  علمني 

   .واالكتفاء بفقه عرص االستضعاف مراوحة باملكان واألمر عوان بني ذلك 

ة بل بزمن آخر له مناطات من كليهام  علمني اجلهاد أننا لسنا بمرحلة مكية أو مدني -

   . فلننظر للسرية نظرة استنباط تعالج واقعا  فاألمر فقه ال حماكاة

]ويل أمه مسعر حرب[ ليس ختليا  عن أيب بصري    ملسو هيلع هللا ىلصعلمني اجلهاد أن قول النبي   -

   .أراد األوىل  ملسو هيلع هللا ىلص لكن فقه بناء الدول خيتلف عن فقه العصابة ورسول اهلل 

نعتذر منكم ألننا أدخلناكم    :من أهل الشام فقال  - رمحه اهلل– مي بو يزن الشا أوقد اعتذر  

يف معارك دنكوشوتية أنتم يف غنى عنها، وأعتذر عن متايزي عنكم وانغالقي الفكري بحجة  

   . أنني من السلفية اجلهادية

أبو   باألردن  السلفي اجلهادي  التيار  املحيسني ومنظر  الدكتور عبد اهلل  يزن  أبو  وطالب 

املق ينتمي  حممد  ال  فصيل  بأي  والتشكيك  والوسوسة  التخوين  منشورات  عن  بالكف  ديس 

وكفوا عن دفع النرصة ألن تكون معزولة جمتمعيا ، فنحن أحرص منكم عليها   ،للسلفية اجلهادية 

 .(41)  وعل اجلهاد الشامي

 

 / https://aboyazan4science.wordpress.comيراجع موقع الدرر الشامية. وموقع أبو يزن     (41)
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 : "الصويف األشعري"التيار الوسطي : املبحث الثالث

   : القدوات العلمية والعملية للتيار الوسطي يف بالد الشام :أوالا 

حقيقة هذا التيار هو الذي يمثل بالد الشام وهو األصل واألساس يف سوريا قبل الثورة  

الشام من  يمثله خرية علامء  امللتزم والذي  السني  التصوف  وبعدها، والتصوف يف سوريا هو 

ن بعده الشيخ أسامة والشيخ سارية، ويمثله الشيخ أمثال الشيخ عبد الكريم الرفاعي وأوالده م

حسن حبنكة امليداين، والشيخ ملة رمضان البوطي  والشيخ عبد الرمحن الشاغوري، وغريهم  

الكبار الشام  الدين  ، من علامء  الشيخ نجيب رساج  اهلل    ، بينام يف حلب نجد  الشيخ عبد  وابنه 

والشيخ الدكتور إبراهيم   ،والشيخ حممد النبهان ، والدكتور الشيخ نور الدين عرت ، رساج الدين

وغريهم من   ، رمحه اهلل  والشيخ عبد القادر عيسى   ، والشيخ الدكتور عبد اهلل سلقيني  ، سلقيني

الصالح السلف  خطى  عل  ساروا  الذين  العلامء  مفهوم    ، كبار  يقابل  هلم  بالنسبة  والتصوف 

   . حديث سيدنا جبيل عليه السالماإلحسان الوارد يف 

وقد ذكر الشيخ عبد القادر عيسى رمحه اهلل تعريفات عديدة للتصوف يف كتابه املهم يف  

 : فمام قاله "حقائق عن التصوف"بابه 

النفس، وتصفية األخالق وتعمري الظاهر والباطن "  - التصوف علم تعرف به أحوال تزكية 

 . "لنيل السعادة األبدية

 . "التصوف استعامل كل خلق سني وترك كل خلق دين" -

 .(42)  "التصوف كله أخالق فمن زاد عليك باألخالق زاد عليك بالتصوف" -

وقد كان التصوف منهج أهل الشام منذ اعتكف    ، هذا هو مفهوم التصوف عند أهل الشام

، واستمر ذلك إىل  وال تزال املقصورة الغزالية إىل االن قائمة   اإلمام الغزايل يف اجلامع األموي

وال كالم  "  : مرورا  بالعز بن عبد السالم واإلمام النووي والسبكي وابن عابدين الذي قال   ، اليوم 

ق من ساداتنا الصوفية امل بئني عن كل خصلة ردية، فقد سئل إمام الطائفتني سيدنا لنا مع الُصد 

دعوهم مع اهلل تعاىل يفرحون فإهنم قوم قطعت    :إن أقواما  يتواجدون ويتاميلون؟ فقال   : اجلنيد

 

 .  17ص   "حقائق عن التصوف  "الشيخ عبد القادر عيسى      (42)
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أكبادهم فؤادهم  ، الطريق  النصب  مداواة   ، ومزق  تنفسوا  إذا  عليهم  فال حرج  ذرعا   وضاقوا 

  .(43) "حهمولو ذقت مذاقهم عذرهتم يف صيا  ، حلاهلم

قال  الذي  الطباخ  راغب  حممد  بالشيخ  تزكية  "  :ومرورا   عن  عبارة  التصوف  كان  فإذا 

وذلك هو الغاية من بعثة األنبياء عليهم الصالة    ، ونعم املقصد  ،النفوس واألخالق فنعم املذهب

وينقل عن اجلنيد رمحه    . ((بعثت ألمتم مكارم األخالق    إنام  ))  ملسو هيلع هللا ىلصففي احلديث عنه    ،والسالم 

قوله تعاىل  الكتاب والسنة وقوله  "  : اهلل  بأصول  علمنا هذا مشيد بحديث    : مذهبنا هذا مقيد 

 .(44)  "ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

الذي تتلمذ عليه    (م 1961  :ت )ثم الشيخ املريب الكبري الشيخ حممد اهلاشمي رمحه اهلل  

كبري و  مجع  العلم  األمةمن طالب  طبقات  خمتلف  من  الشام  بالد  يف  هبديه  ،العلامء    ، هيتدون 

بإرشاداته اهلل   ،ويسرتشدون  رمحه  علومه  من  العقيدة   ، ويغرتفون  يف  كثرية  مؤلفات  وله 

 والسلوك.  

واليوم بدأ التيار الصويف يف املحرر يستعيد شيئا  من مكانته يف حياة الناس بعد أن تعرض  

أو أحرار    ، أو النرصة  ، سواء عل يد داعش   ، قبل التيار السلفي   للقمع والتهميش والرتهيب من

 . أو غريها من الفصائل السلفية ، الشام

يف    السلفية  ومن ضغط  الثورة  من  اآلخر  هو  استفاد  الصويف  التيار  إن  القول  ويمكن 

التي لصقت به والعادات  التارخيية  األعباء  بالتصوف    ،التخلص من بعض  والتي ال صلة هلا 

احلقيقي فاندثرت كثري من الطرق التي كانت هتتم بالشكليات والطقوس الدخيلة التي ال صلة 

 . تربية وتزكيةهلا بالتصوف كمنهج  

يف بعض األماكن وخصوصا  يف إدلب وسنشري إىل    إال أن القمع السلفي ال يزال موجودا  

   . بعض األمثلة الحقا  

املحرر هي   اآلن يف  السلفي  للتيار  املوازي  التيار  متثل  التي  املؤسسات  إن  القول  يمكن 

وربام يكون    ، حلبافظة  حمواملجلس الرشعي يف    ، ورابطة علامء الشام  ، رابطة العلامء السوريني

 

  .471السابق ص     (43)

   . 477لسابق ص ا    (44)
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   .من أبرزها وأكثرها جهدا ونشاطا  هي رابطة العلامء السوريني 

كام جتدر اإلشارة إىل أن هذه املؤسسات مع هيئة شام التي حتدثنا عنها آنفا كممثل لالجتاه  

   .السلفي كلها تنضوي حتت سقف املجلس اإلسالمي السوري

األم  املؤسسة  هو  السوري  اإلسالمي  تضم   فاملجلس  شام    : التي    العلامء  رابطة   – هيئة 

لعديد من ا  إىل  باإلضافة.  حلب  حمافظة  يف  الرشعي  املجلس  –  الشام   علامء  رابطة  –  السوريني

 . الروابط األخرى لكن هذه أشهرها وأبرزها 

 : املؤسسات املمثلة للتيار الوسطي  :ثانياا 

   : رابطة العلامء السوريني -1

يف    الرابطة  نيسان/  16تأسست  غري  م2010/  اجتامعية  دعوية  علمية  منظمة  وهي   ،

الرتكية،   املخيامت  أغلب  ويف  السورية  األرايض  داخل  تعمل  اعتبارية  ذات شخصية  ربحية، 

ودعمهم نفسيا وعلميا    ، وحتفيظهم القرآن الكريم  ،هتدف إىل تعليم وتدريب الالجئني السوريني 

وتعليميا، وتعمل عل الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة، وعل نرصة اإلسالم، وتسعى  

 .جلمع كلمة العلامء يف سورية ليكونوا مرجعية للمسلمني فيها 

 مهامها:

تنطلق يف فهمها اإلسالمي من الفكر الوسطي الشامل واملتوازن، الذي جيمع بني اتباع  

الناس  النصوص  مصالح  ورعاية  الرشيعة،  مقاصد  حُمْ ،  وحتقيق  بني  جيمع  الرشع كام  كامت 

عل إبراز دور العلامء يف ريادة العمل اإلسالمي يف   -  إن شاء اهلل  - وتعمل ، ومقتضيات العرص

،  وتعمل جاهدة إن شاء اهلل عل ضبط الفتوى واألحكام واملفاهيم اإلسالمية،  الساحة السورية 

 مع كل رشائح املجتمع السوري فيام حيقق مصلحة أمتنا ووحدة شعبنا.   وتؤمن باحلوار

 أهداف الرابطة: 

تقديم اإلسالم بصورته الصحيحة، عقيدة ورشيعة، بعيدا  عن التعصب، وبخطاب معارص   -

 متطور األسلوب. 

 تبني مهوم األمة وقضاياها.  -
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كالهتم، والسعي إىل  العناية بالعلامء والعاملني يف احلقل اإلسالمي، والعمل عل حل مش -

 تطوير كفاءاهتم ورفع مستواهم العلمي واملادي. 

العمل عل عودة العلامء السوريني املهاجرين إىل بلدهم لضم جهودهم إىل جهود إخواهنم   -

 يف الداخل. 

التعاون والتنسيق مع اهليئات اإلسالمية يف سورية وكافة روابط العلامء الشقيقة يف البلدان   -

ا   ،األخرى لرابطة بتحقيق أهداف االحتاد العاملي لعلامء املسلمني باعتبارها عضوا   وتلتزم 

 فيه ملتزمة برسالته. 

 . التقريب بني العاملني لإلسالم يف الساحة السورية  -

 . تشجيع املدارس واملعاهد الرشعية وتقويتها والسعي لالرتقاء هبا  -

املستجد - املسلمني  قضايا  تدرس  إسالمية  بحوث  مراكز  إلنشاء  احللول  السعي  وتقدم  ة 

 املناسبة. 

بكافة  - املدين  املجتمع  ومنظامت  السوري  والشعب  العلامء  بني  والعالقات  الروابط  متتني 

 الوسائل املتاحة. 

 إحياء الوقف اإلسالمي ورسالة املسجد العلمية والرتبوية.  -

 أعامهلا: اإلرشاف عل حلقات القرآن الكريم التي تقام يف املساجد:

 القرآن الكريم:أهداف حلقات 

ا، والسعي إىل استظهارهم له عن ظهر   .1 ا وتدبر  تعليم الطالب القرآن الكريم تالوة وجتويد 

 . قلب

 . غرس حب القرآن يف نفوس الطالب، وتعريفهم بعظمته، وتربيتهم عل تعاليمه وآدابه  .2

 تزويد الطالب بجملة من أحكام اإلسالم وآدابه، مما ال يسع املسلم جهله.  .3

ب بعض جوانب الثقافة اإلسالمية، وشيئا  من سري األنبياء والصحابة والعلامء،  تعليم الطال  .4

 . وذلك حسب ما يتناسب مع أعامرهم وثقافتهم

 إحياء رسالة املسجد واستعادة مكانته ودوره يف املجتمع.  .5

 تقوية املهارات اللغوية لدى الطالب وإثرائهم بجملة وافرة من مفردات اللغة وأساليبها.  .6

 فعات من الطالب مؤهلة لتدريس القرآن الكريم. ختريج د .7
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 تقديم البامج الدعوية جلميع رشائح املجتمع.  .8

 أرقام وإحصائيات: 

عل   الرابطة  يف  اهلل  إىل  والدعوة  والتعليم  املخيامت  جلنة  األرايض    15ترشف  يف  خميام  

ف حلب وريف  مركزا  يف حلب وري   30خميامت يف األرايض السورية، باإلضافة إىل    3الرتكية، و 

مركز يف تركيا وسوريا، وإمجايل عدد احللقات يف سوريا    80إدلب، وإمجايل عدد املراكز حوايل  

 طالب وطالبة.  18000حلقة، وإمجايل عدد الطالب يف سوريا وتركيا   750وتركيا  

   :رابطة علامء الشام   -  2

ارية مستقلة، وهي  هيئة إسالمية علمية دعوية ذات مرجعية إسالمية، تتمتع بشخصية اعتب  -

  وتقوم   الشام،  بالد  علامء  ِمنْ   نخبة    تُضمُّ  ..  وإداريا    ماليا   مستقلةٌ   ،مؤسسة أهلية غري ربحية 

 .واجتامعية  وعلمية  دينية  بأدوار

ْت   -  ْت يف دمشق رابطٌة لعلامء الشام يف النصف األول من القرن العرشين، مج ع  سبق أْن قام 

 .حينها ِخرية علامء الشام يف 

تاريخ   -  تتطلبه    13/ 2012/8يف  بام  عليها؛  والبناء  وإشهارها،  الرابطة  تلك  إحياء  أعيد 

 .والوطن ثانيا   وبام يفي بمسؤولياتنا جتاه الدين واألمة  املرحلة الراهنة أوال ،

   : أهداف الرابطة

 تسعى الرابطة لتحقيق مجلٍة ِمن  األهداف هي: 

ين، وصوُن   - ب ث والتحريِف والتبديِل. حراسُة الد   أحكاُمه ِمن  الع 

 التفقيُه يف الدين، ونرُش علوِم الرشيعة واللغة العربية.  -

ْعُي لتطبيق أحكام الرشيعة وتْقنينها.  -  السَّ

ِف.  -  احلفاُظ عل االعتدال يف التدين، وترشيُد أفكاِر الُغُلو  والت طرُّ

ك  - لتجنيبهم  والسعي  السوريني  مصالح  السلطوية  صيانُة  واإلكراهات  الفتـن  أشكاِل  لَّ 

 واملعاشية، ِوْفق  مبدأ العدالة واحلرية واملساواة. 

 إصالح الشأن الديني بام يتناسب مع مقتضيات العرص وأحكام الرشيعة.  -

 احلفاظ عل وحدة الدولة السورية، وترسيخ هويتها العربية اإلسالمية.  -
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ْور.الدعوة إىل اهلل تعاىل، وإنشاء املؤ -  سسات التي تقوم هبذا الدَّ

-  . ِع الثقايف  يف املجتمع السوري  ، والتنوُّ  احلفاظ عل النسيج االجتامعي 

 : املهام واألدوار

 تضطلع الرابطة باملهام اآلتية: 

 القياُم بواجب جهاد الكلمة، الذي هو أوجُب عل العلامء ِمْن غريهم.  -

ين. رعايُة مصالِِح النَّاس  - ار   بالرشيعِة اإلسالميِة التي جاءْت إلسعادهم يف الدَّ

 رعايُة شعائِِر اهلل لتقوم عل وْجٍه صحيٍح.  -

ات.  - ة االستنباِط الفقهي، واإلفتاء يف النوازل واملستجدَّ  القيام بمهمَّ

-   .  توجيُه املامرسات االجتامعية، وترشيدها وفق اإلطار األخالقي  والِقي مي 

 بتحديد املشكالت التي تواجه األمة، وتقديُم حلوٍل هلا، والعمُل عل تطبيقها. القياُم  -

ينية يف العامل.  - سات الد   التعاوُن والتنسيُق مع املنظَّامت واملؤسَّ

 علومات، يساعد الرابطة يف مهامها.وامل للبحوث  مركزِ  إقامةُ   - 

   : املجلس الرشعي يف حمافظة حلب -  3

مؤسسة جامعة   وإناثا (،  هو  )ذكورا   وريفها  الرشعي يف حلب  االختصاص  ألصحاب 

ترعى مصاحلهم وتتابع شؤوهنم، وتسعى إىل سد الفراغ الرشعي والتعليمي والوقفي يف حمافظة  

بعد سلسلة مشاورات    2013حلب احلرة. عقد املجلس مؤمتره التأسيس األول يف حزيران  

يف حلب أفرادا  وهيئات. ويعد  أول مؤسسة    شارك فيها معظم العلامء وطالب العلم الرشعي

رشعية يف حمافظة حلب يتم اختيار رئيسها وجملس أمنائها بعملية انتخابية شارك فيها أكثر من  

مقيمني    450عضو، منهم    800شخصا . ويبلغ عدد أعضائه يف الوقت احلايل أكثر من    120

 داخل املحافظة. 

ْفنا عند تأسيس املجلس إجياد   يقول الشيخ عبد اهلل العثامن، األمني ال د  عام للمجلس: »ه 

املساجد   شؤون  إدارة  حيث  من  حلب،  حمافظة  يف  الدينية  للشؤون  واحدة  رشعية  مرجعية 
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باالستقاللية   املجلس  ويتمتع  الوقفية.  األمالك  وإدارة  والدعوة  واإلفتاء  الرشعي  والتعليم 

 الكاملة فكريا  وإداريا  ويف عالقته بسائر السلطات«. 

ويقول الشيخ حممد يارس أبو كشة، رئيس املجلس الرشعي، يف لقاء مع »عني املدينة«:  

»أبرز ما يمي ز املجلس هو إيامن أعضائه بفكرته وأمهيتها ودعمهم هلا من ماهلم اخلاص، وهو  

أحد األسباب الرئيسية التي حافظت عل متاسك عمل أفراده خالل أربعة أعوام خلت، رغم  

سيه يف الثانويات الرشعية عل وجه اخلصوص«. شح  اإلمكانات ا مة لدعاته ومدر   ملقد 

 : اهلوية واالنتامء

الوطني   ببعدها  إليها  وينتمي  الثورة،  رحم  من  حلب  حمافظة  يف  الرشعي  املجلس  ولد 

ُه من يمث ل الثورة، وخرُي   واألخالقي فكرا  وتطبيقا ، إذ يعد  الشعب  ومرشوع اجليش احلر  وحد 

ويد يعب   املنطلق جاءت  من  هذا  والفصائلية. ومن  احلزبية  عن  بعيدا   أهدافها  وعن  عنها  افع 

مواقف املجلس وفتاواه منذ تأسيسه وحتى اليوم، إذ كان له قصب السبق يف إصدار فتوى لرد  

عدوان تنظيم دولة العراق والشام يف حمافظة حلب، أما مؤخرا  فقد كان من أبرز مواقفه فتوى 

لتغلب« بحجة توحيد الفصائل )يف إشارة إىل هيئة حترير الشام التي هامجت  بني  فيها حرمة »ا 

 عدة فصائل مؤخرا (. 

 : نشاطات املجلس

فضال  عن إدارة املساجد وشؤون األوقاف يقوم املجلس بنشاطات دعوية علمية وتعليمية  

مستمر   وبعضها  وغريها،  واملسابقات  الرمضانية  كالنشاطات  آين   بعضها  ة،  كالزيارات  عد 

يتوالها  التي  امللفات  أبرز  من  وهو  الرشعي  التعليم  وكذلك  اجلبهات.  عل  للثوار  التوعوية 

تركها  ها وعدم  بد من سد  ثغرة عظيمة ال  الغلو والتكفري  ثقافة  تفكيك  أن  يعتُب  إذ  املجلس، 

النبو  واهلدي  لإلسالم  الصحيح  الفهم  عن  بعيدة  بـ»أفكار  متلؤها  قد  أخرى  ي فارغة جلهات 

 القويم«. 

طالب وطالبة، متوزعني    2500ثانوية رشعية تعلم خالهلا    32افتتح املجلس ما يقارب  

املجلس   التعليم يف  مكتب  يدير  )سابقا ( وأريافها. وحاليا   املدينة  ثانوية رشعية    24يف حلب 

ويبلغ عدد طالهبا    ، كافة  أرياف حلب  تتوزع يف  و  2096للذكور واإلناث  معلام    313طالبا  

سعى إىل افتتاح مدارس أخرى يف بعض القرى البعيدة، ضمن خطة لزيادة العدد إىل  وإداريا ، وي 
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مدرسة يف حال توافرت اإلمكانيات املادية واألمنية. ويأت عمله بالتنسيق مع مديرية الرتبية    30

 يف حمافظة حلب احلرة التابعة للحكومة السورية )املؤقتة سابقا (. 

هها البع ض للمجلس قال أبو كشة: »إن معظم أعضاء املجلس  وردا  عل انتقادات يوج 

الفاعلني مقيمون داخل سورية بمن فيهم رئيسه، ولوال دعم أعضائه يف اخلارج أيضا  ملا استمر   

 عمل من هم يف الداخل، العملية تكاملية كجناحي طائر!«. 

 :املجلس الرشعي ودرع الفرات 

احلدودي الرشيط  امتداد  عل  الدولة  تنظيم  طرد  افتتاح    بعد  املجلس  أعاد  تركيا  مع 

الثانويات الرشعية يف ريفي حلب الشاميل والرشقي، ومن أبرزها ثانوية تركامن بارح التي بلغ 

يقارب   ما  فيها  والطالبات  الطالب  والرشاب    250عدد  والطعام  السكن  هلم  يؤمن  طالبا  

جرواملبيت يف  الدينية  الشؤون  تنظيم  عدم  ساءنا  املجلس:  رئيس  ويقول  من  .  وغريها  ابلس 

مناطق درع الفرات كام ينبغي، إذ ال نود تكرار جتارب فاشلة. نريد هذه املناطق خالية متاما  من 

أي بيئة حاضنة ألفكار الغلو  والتطرف، ونتطل ع كمجلس إىل أن يكون لنا دور الريادة فيها، ويف  

هنا كتابا  رسميا  للمجلس اإلسالمي السوري للتواصل م ع السلطات الرتكية  سبيل ذلك وج 

هبذا الصدد؛ إذ تعتُب األخريُة املجلس  اإلسالمي  جهة  رسمي ة  معرتفا  هبا. وقد بدأت احلكومة  

أننا  الرتكية بخطوات جيدة عل هذا الصعيد من خالل إطالق دورات لألئمة واخلطباء، إال 

 لة. نأمل بأن تتم هذه اخلطوات والنشاطات عب تنسيق أكب معنا كمؤسسة فاع

   :املجلس اإلسالمي السوري - 4

رابطة علمية ورشعية يف أنحاء سورية، بعد    40اجتمعت قرابة    2014يف منتصف نيسان  

سلسلة من املناقشات واجلهود، وأعلنت تأسيس »املجلس اإلسالمي السوري« هبدف »تكوين 

دة للشعب السوري حتافظ عل هويته ومسار ثورته« ك ام جاء يف  مرجعية رشعية وسطية موح 

 بيانه التأسيس.

  يعد املجلس اإلسالم السوري هو املظلة اجلامعة لكل اهليئات والروابط الرشعية يف سوريا 

   : املحررة فهو يضم قرابة أربعني رابطة وهيئة من أبرزها اهليئات التي أرشنا إليها سابقا  وهي

  يف  الرشعي   املجلس   –  الشام   علامء   رابطة  – رابطة العلامء السوريني    –هيئة شام اإلسالمية  

   حلب حمافظة
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والتخلص من اخلالفات    ،وحتقيق االصطفاف السني  ،وقد سعى املجلس إىل مجع الشتات

ولذا حرص املجلس اإلسالمي عل   ،والتشنجاب التي تفرق صف األمة ما بني صوفية وسلفية

السورية األطياف  كل  والتعارف ضمن حدود  و  ، احتواء  التعايش  أعل سبل  لتحقيق  السعي 

   . االختالف املتاح يف رشيعتنا الغراء

مع بداية الثورة السورية املباركة تشكلت يف الداخل السوري اهليئات والروابط الرشعية  

لتسد الفراغ احلاصل من غياب مؤسسات الدولة وانحسارها يف املناطق املحررة، عل صعيد  

د من قبل العلامء والروابط التي أجبها    م2011  آخر شهد عام مبادرات إلجياد كيان جامع موح 

رابطة وهيئة رشعية يف منتصف    40وعل خطى التوحيد، اجتمع نحو    ، النظام عل االغرتاب

العلامء واهليئات  2014نيسان   الذي ضم  السـوري«،  »املجلـس اإلسـالمي  تأسيس  ليعلنوا   ،

ية السورية، ليكون قرارا  مشرتكا  يعب عن إرادة موحدة لرموز املدارس  الرشعية والروابط العلم

 .الفكرية اإلسالمية املعتدلة يف سوريا 

 :اهلوية

الكيانات   وممثيل  والدعاة  العلامء  كلمة  مجع  إىل  تسعى  سورية،  وسطية  رشعية  مرجعية  هيئة 

ملشكالته وقضاياه، واحلفاظ عل الرشعية، وتوجيه الشعب السوري، وإجياد احللول الرشعية  

 . هويته ومسار ثورته 

 :الرسالة

 . ترسيخ املرشوع اإلسالمي وتفعيل دور املؤسسة الدينية يف املجتمع السوري 

 :الرؤية

 .متكني املرجعية اإلسالمية للشعب السوري من االضطالع بدورها الريادي يف املجتمع

   :املبادئ اخلمسة للثورة السورية

والتي    ”السورية  للثورة  اخلمسة  املبادئ“إصدار وثيقة  ببادر املجلس اإلسالمي السوري  

تعد إحدى أهم الوثائق التوافقية اجلامعة، حيث وقع عليها معظم اجلهات الرشعية والقضائية  

هامة،   وطنية  املحلية، وشخصيات  املجالس  املدين،  املجتمع  ومنظامت  العسكرية،  والفصائل 

، واعتامدها الحقا   2015/ 9/ 18الل مؤمتر صحفي بثته وسائل اإلعالم بتاريخ  وتم إعالهنا خ

 :وهي  ،ضمن مؤمتر الرياض كأحد الثوابت األساسية يف أي عملية تفاوضية مع النظام املجر 

خروج كافة القوى األجنبية    - 3تفكيك أجهزته األمنية،    - 2  ، إسقاط نظام األسد  - 1   



 جامعة غازي عنتاب  احلياة الدينية يف املناطق اآلمنة السورية 
 

71 
 

السورية  األرض  عل  وهويتها،  واحلف  -4  ،من  سورية  وحدة  عل  املحاصصة    - 5اظ  رفض 

 .بأنواعها 

 :أهم املسائل املختلف فيها بني السلفية والصوفية :ثالثاا 

الصوفية   مجاهري  بني  اخلالفات  إثارة  يف  تتسبب  التي  املسائل  أهم  إىل  هنا  اإلشارة  نود 

عام  كل  يف  مستمر  بشكل  وتتكرر  السوري  الداخل  يف  السلفية  هذه   ،ومجاهري  يف  واخلالف 

إال أنه يف السنوات األخرية أخذ بعدا  خطريا  بسبب وسائل    ،املسائل قديم ويتجدد يف كل عام

ففي كل    .التواصل االجتامعي وانتقال اخلالف إىل األوساط الشعبية واالجتامعية وعوام الناس

ال ويمتلئ  وصويف  سلفي  بني  ما  واالصطفافات  والتصنيفات  التشنجات  تتجدد  فضاء  عام 

 . اإللكرتوين باخلصومات والسباب والشتائم والتكفري والتفسيق والتبديع 

يف   أو  العلم  طالب  حلقات  بني  فيها  واخلالف  النقاش  يثور  املسائل  بعض  فهناك 

 : املحارضات اجلامعية مثل مسائل

اخلبية - التأو  : الصفات  يقبل  يقبليوهل  ال  أم  فيها  هذه    ؟ ل  يف  واخللف  السلف  ومذهب 

 القضية. 

احلاكمية واحلكم بام أنزل اهلل، وهل يكفر من مل حيكم بام أنزل اهلل مطلقا  أم أن هناك تفصيال    -

 يف األمر. 

 . املوقف من الديمقراطية، هل هي مناقضة للرشيعة بشكل مطلق أم أن هناك تفصيال   -

 وهل مها جائزان أم ال؟   ،التوسل واالستغاثة  -

 . الوالء والباء ومفهومهام ومدلوهلام -

ومثل هذه املسائل تثار يف املحارضات أو حلقات الدروس وتدور فيها النقاشات وغالبا   

   . ال تنتهي إال بتشنجات أو خصومات أو عداوات

سامء فهو  من ال يعتقد أن اهلل عز وجل يف ال  :وقد بلغني عن بعض األساتذة أنه قال لطالبه

فسبب ذلك ردود أفعال سلبية بني الطالب وُنقلت هذه الكلمة لشيوخ كبار فسفهوا    .مرشك

    .قائلها 

وآخر ال يعتقد أن األشاعرة من أهل السنة واجلامعة، وبالتايل خيرج النسبة األكب من أهل  

 . سوريا من مسمى أهل السنة واجلامعة
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 : البدع واخلالف حوهلا  -

الص ذلك  أمثلة  النبي  ومن  اآلذان  ملسو هيلع هللا ىلص الة عل  بعد  بامليكرفون  بعض    ، جهرا   عند  وهذه 

وقد كانت املساجد قبل الثورة ويف بداياهتا يف سوريا كلها تتبع   ،اإلخوة السلفيني بدعة ال جتوز 

ن التيار السلفي وانترش عن طريق القوة العسكرية أخذ  فلام متك    ، ملسو هيلع هللا ىلص األذان بالصالة عل النبي  

ويمنعو ينهون  النبي  السلفيون  عل  الصالة  من  املؤذنني  أحد  ملسو هيلع هللا ىلصن  أرص  الباب  مدينة  ويف   ،

   . بعد األذان فُأرسل إليه هتديد من بعض السلفيني فتوقف ملسو هيلع هللا ىلصاملؤذنني عل الصالة عل النبي  

واألمر قد يصل إىل القتل كام حصل مع أحد األئمة يف قرية الدانا بريف إدلب حيث تم  

يتبنى النهج الصويف وأنه    بعد ذلك أن السبب هو أن اإلمام اغتيال اإلمام من قبل ملثمني، وتبني  

]كام حكى والد القتيل    فتم هتديده فلم يمتنع فتم قتله  بعد األذان  ملسو هيلع هللا ىلصعل النبي    يرص عل الصالة

 . يف رسالة صوتية أرسلها[ 

  ، فهي بدعة عند السلفية  ،ومن أمثلة ذلك أيضا الذكر اجلامعي والتسبيحات بعد الصلوات

جتنبا    الصلوات  بعد  بالذكر  اجلهر  بعدم  الناس  أكثر  ويلتزم  منها،  الناس  يمنعون  ولذلك 

 . للمشاكل والصدامات مع السلفيني

ومن هذه األمثلة التي خيتلف حوهلا الناس يف الفضاء االجتامعي والفضاء اإللكرتوين كل  

ر عدد  وقضية  النبوي،  املولد  قضية  أيضا   شعبان،  عام  من  النصف  وصيام  الرتاويح،  كعات 

 . والتهنئة بعيد السنة امليالدية اجلديدة وغري ذلك

وتثور النقاشات عل    ،فتأخذ مثل هذه القضايا أبعادا  من االصطفاف والتحزب املذهبي

وسائل التواصل االجتامعي ما بني مؤيد ومعارض، علام  أهنا قضايا خالفية قابلة للرأي والرأي 

 واهلل أعلم.   .واخلالف فيها ممكن وجيب أن ال يفسد للود قضية ، اآلخر

وال حل للخالفات بني السلفية والصوفية إال باحلوار والتسامح وأن يعذر بعضهم بعضا ،  

بينهم العدو سيدخل فيام  العدو سيدعم    ،وإال فإن  وتبقى األمة يف حالة ضعف مستمر، ألن 

  ، أن مساحة اخلالف يف ديننا واسعة  ولنعلم  . ميعحتى يتمكن فيجهز عل اجل   ،طرفا  عل طرف 

 . جعل الباري عز وجل االختالف سنة ربانية ماضية ال يمكن أن خيلو منها البرش قد و
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 أوراق من عينة الدراسة املسحية

 التصور الديني يف املناطق اآلمنةعن 

 :املستوى الديني يف منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون

 حممد النجار د. 

صاحب  حممد  سيدنا  عل  األكمالن  األمتان  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

الدين   احلنيفية  هذا  والصحب محلة  والرىض عن اآلل  كنهارها  ليلها  النقية  البيضاء  السمحة 

 وتابعهيم بإحسان إىل يوم الدين وبعد.  

تسليط الضوء عل احلياة الدينية يف الشامل السوري )درع الفرات    فكرة الورقة البحثية هي 

عملية ترفع من   حيث يتم تشخيص الداء ووصف الدواء بغية إجياد خطوات  صن الزيتون(غو

مستوى الواقع الديني هناك فكانت ورقة البحث إطاللة رسيعة عل الواقع الديني يف كبيات  

 .(1) املدن هناك )عفرين وإعزاز والباب وجربلس(

 مدينة عفرين   -1

 املوقع واألمهية:

  مركز   من  وتتألف   حلب،   حمافظة  من   الغريب   الشاميل   القسم   يف   عفرين  مدينة   تقع :  جغرافيا    •

ان  –   بلبل   - :  رئيسة  نواحي  وست(  عفرين  مدينة )   املنطقة    –  احلديد   شيخ   -   جنديرس  –  رشَّ

 . قرية (    370)    قرابة هلا  وتتبع معبطيل  –  راجو

( نسمة قبل الثورة  800.000)   قرابة   وريفها   عفرين   مدينة   سكان   عدد  يقدر :  سكانيا    •

عن   يزيد  ما  منهم  الكرد  يشكل  كالعمريات    90السورية،  العربية  القبائل  من  الباقي  أما   ،%

.  أما العدد احلايل فغري معروف بشكل دقيق %10إىل    8والبوبانَّه والعجيل فيرتاوح عددهم بني  

ليون نسمة مع وجود ما  إال أنه حسب االحصائيات غري الرسمية فإن عدد السكان يزيد عن م

 

أشخاص   (1) من  وغريهم.  احلمد  وأمحد  احلسن  وأمحد  شاكر  وماهر  كنو  خالد  األساتذة  بالذكر  منهم  وأخص 

 ومؤسسات قائمة عل أرض الواقع.   
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% من الالجئني من مناطق أخرى من حلب وريفها وريف إدلب ودمشق    60يزيد عن نسبة  

 وريفها ومحص ودير الزور واملنطقة الرشقية وغريها. 

 املستوى الديني  

إن الناظر يف واقع األكراد يف سورية اليوم لريى ضياع اهلدف والوجهة يف املجتمع الكردي  

الشباب خاصة. ومن أهم املظاهر التي بات يعرف هبا األكراد السوريني هو  عامة ولدى جيل  

)عفرين   الكردية  املناطق  يف  اإلسالمية  املظاهر  انعدام  وشبه  الديني  عني    - الضعف  كوباين 

  العاملني   لقلة   سواء  اجلاد،   الدعوي  العمل   غياب  نتيجة  إال  ذلك  وما (  القامشيل   –العرب  

يف تنفري الناس من املساجد واملظاهر اإلسالمية، إضافة   PYD  ال  وسياسة  األكراد،   والدعاة

لعدم انتباه والتفات املراكز الدعوية إىل العمل الدعوي اإلسالمي يف هذه املناطق ولو بشكل  

غري معلن، وال ننسى السياسة التي كان يتبعها نظام األسد يف املناطق الكردية بالتضييق عل 

املناطق الكردية بشكل عام، وعفرين بشكل خاص مع إتاحة مساحة جيدة   األعامل الدعوية يف 

أهلها  من  العلم  أهل  يتمتع  عفرين  منطقة  أن  علام  املاركس.  االحلادي  للفكر  العمل  نت 

الطريقة   )عل  التصوف  وكذلك  املذهب(  )حنفيي  التشدد  عن  بعيدا   واالعتدال  بالوسطية 

 ام وحلب.  النقشبندية(، درس أكثرهم عل علامء الش

الوسطي   الفكر  أن  فيها  العام  والوضع  مساجدها  من خالل  عفرين  منطقة  يف  يالحظ 

املعتدل هو السائد والوجه العام فيها، باستثناء بعض املصليات التي كان عل افتتاحها بعض  

الفجر   األذان  توقيت  من خالل خمالفة  جليا   هذا  السلفي، وظهر  الفكر  تتبنى  التي  الفصائل 

 املغرب يف رمضان لبقية املساجد، وكذلك نوعية اخلطاب املقدم عل منابرها. بالذات و

من   عفرين  منطقة  يف  الدينية  احلال  وصف  مرحلتنييمكن   :  خالل 

مرحلة قبل عملية غصن الزيتون والتي كانت السيطرة فيها لنظام األسد إىل وقت الثورة   األوىل

بالتضييق عل األعامل الدعوية والدينية    عل املنطقة حيث يشرتكان باملجمل  PYDثم سيطرة 

احلالة   عل  واضح  انعكاس  له  كان  وهذا  استطاعوا،  إن  إيقافها  أو  بتحديدها  املنطقة  يف 

االجتامعية وااللتزام الديني بشكل عام، وباألخص ما يتعلق باالختالط والسفور وغريها من 

 املظاهر. 
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احلركة الدعوية يف املنطقة، بسبب  مرحلة بعد عملية غصن الزيتون: حيث نشطت    الثانية

حترر الدعاة من أهل عفرين من القيود التي كانت عليهم سابقا، ووصول عدد من املهجرين 

األرض حتسنا  انعكس عل  مما  واخلطباء،  واألئمة  والدعوية  العلمية  الكوادر  من  عفرين  إىل 

 وارتقاء عل املستوى الديني واملجتمعي. 

 ي يف هذه املنطقة يف مرحلة ما بعد غصن الزيتون: ويمكن تلخيص الواقع الدين

بدأت دائرة اإلفتاء يف املنطقة نشاطها، وبدأ تعيني األئمة واخلطباء من خالل مسابقات،  

مستفيدة من الكوادر املوجودة يف املنطقة من املهجرين، وتم افتتاح بعض املساجد وعدد كبري  

ك األمر يف القرى، ويف الفرتة األخرية كان هناك من املصليات يف أحياء عديدة من املدينة، وكذل

نشاط طيب يف ترميم املساجد قامت به وقف الديانة، وما زالت املنطقة تعاين من نقص مساجد  

حاد وواضح يف املدينة ابتداء  وإىل بعض القرى التي ما زالت دون مسجد، وربام تم بناء بعض  

 الشوادر واخليام كمساجد يف بعضها.

تثبيت    تم اعتامد  -1 احللقات القرآنية يف كل املساجد واملصليات للذكور واإلناث، وتم 

  50أشهر أقيم حفل يف مدينة عفرين حيث تم تكريم   3مدريس القرآن الكريم، وقبل  

حافظا  للقرآن الكريم، ومنهم من مجع القراءات العرش، ويزيد عدد الطالب يف املعاهد  

 لب  طا  15000يف منطقة عفرين وما حوهلا عن 

 األنشطة الدينية    -2

الستينات   -1 بداية  يف  تأسيسها  تم  للبنني،  واحدة  رشعية  ثانوية  عفرين  يف  يوجد 

لعدة    1960 والرعاية  االهتامم  من  وافر  بحٍظ  الثانوية  هذه  حتظ   مل  ولألسف  م 

بعد   الرشعية  الثانوية  افتتاح  إعادة  وتم  وغريها.  وسياسية  أيديولوجية  أسباب 

ل قوي وتبناها كادر مهني أعطاها األولوية يف عمله  عملية غصن الزيتون: بشك

ليقبل عليها الطالب والطالبات ـ وتنطلق بقسميها الذكور واإلناث، وسجل هبا  

 طالب وطالبة.  800يف سنتها األوىل ما يزيد عن  

افتتاح بعض املعاهد الرشعية التي تعلم الطالب    2019املعاهد الرشعية: تم يف   -2

الرشعية، كمعهد اإلمام النووي يف مدينة عفرين، والذي يستقبل الطالب  العلوم  

 والطالبات يف اعامر خمتلفة لتعليمهم العلم الرشعي. 
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الدورات الدعوية والعلمية: خالل السنتني املاضيتني تم إقامة عدد ال بأس به من   -3

رشحي تستهدف  والتي  املدينة  يف  األوقاف  برعاية  والدعوية  العلمية  ة  الدورات 

 الدعاة واألئمة هبدف رفع مستواهم الدعوي والعلمي. 

ويمكنني القول باختصار إن النشاط التعليمي بام فيه الديني قد واكب املرحلة الراهنة كام   

وكيفا  إذا قيس بام كان عليه قبل عملية غصن الزيتون وال شك أن لقدوم املهجرين دور نشط  

اوبا  جيدا  من السكان األصليني بعد توجس مشوب  يف هذا من حيث العمل واخللق إذا وجد جت

 بحذر.  

 مدينة إعزاز     -2

 املوقع واألمهية 

مدينة إعزاز التابعة ملحافظة حلب، ومركز املنطقة، تقع شامل غريب مدينة حلب عل مسافة  

  17كم، وهي البوابة احلدودية لرتكيا من اجلهة اجلنوبية، وتبعد عن حمافظة كلس حوايل    48

نسمة. وللحديث عن وضعها الديني ال بد   75000ويبلغ عدد سكان املدينة ما يقارب  كم،  

 أن ننظر إىل املراحل التي مرت به املدينة ألن لكل مرحلة خصوصيتها، 

 املستوى الديني. 

كان اهتامم أهايل املدينة بالشؤون الدينية ضعيفا . ولكن هذا األمر ال يلغي الصبغة الدينية  

ي الفطري يف هذه املدينة، فأغلب سكان املدينة عل مذهب اإلمام الشافعي يف  أو الطابع الدين

 األحكام الفقهية، وكان التوجه العام يميل إىل التصوف املعتدل البعيد عن اإلفراط والتفريط،    

قبل   ما  بمراحل  مرت  السوري  الشامل  أخواهتا يف  مثل  مثلها  إعزاز  أن مدينة  وال شك 

بعد مواجهة شديدة مع   م2012/    7/    19سيطر اجليش احلر تاريخ    الثورة وما بعدها حيث

النظام، ويمكن القول عن الوضع الديني يف هذه املرحلة بأنه كان ذهبيا  لوال تدخل الغالة. وأن  

بالسلفية   يسمى  ما  أو  الغلو  فكر  تبغض  كانت  البلد  يف  املسؤولني  قبل  من  العامة  الوجهة 

اجهة كيال يتسبب ذلك يف شق الصفوف. ولعد سيطرة داعش  اجلهادية، ولكن كانت ختشى املو

قبل إعالهنم خالفتهم املزعومة. ومدينة أعزاز كغريها من املدن التي تربت عل   2014مطلع  

اإلسالم الفطري مل تستسغ هذا الفكر الدخيل وحينام وجدت داعش أن بيئة أعزاز غري جمهزة  

 م.    2014هلم بدؤوا باالنسحاب يف آذار سنة  
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م بدأت احلركة الدينية تأخذ حيزا     2017أواسط عام  مرحلة ما بعد التدخل الرتكي  وأما  

واإلفتاء   األوقاف  دائرة  التي سبقتها، حيث أرشفت  املراحل  أكثر من  والرتتيب  التنظيم  من 

وافتتحت كلية   املساجد من خطابة وتعليم قرآن وخدمة.  الدينية بشكل فعيل عل  والشؤون 

جلامعة حلب احلرة وكذا كلية الرشيعة التابعة جلامعة الشام العاملية ثم توجت    الرشيعة التابعة 

مدينة   يف  احلكومية  عنتاب  غازي  جلامعة  التابعة  اإلسالمية  العلوم  كلية  بافتتاح  املرحلة  هذه 

 إعزاز

واملالحظ يف هذه املرحلة انحسار الفكر السلفي املتمثل بالالمذهبية، مع تراجع للمستوى  

ند الناس عامة وذلك بسبب ردة فعلهم عل فكر الغلو الذي خلفته داعش، وكان له  الديني ع

 آثار كارثية عل الثورة عموما  وعل البلد خصوصا .   

 مدينة الباب   -3

 املوقع واألمهية:

بعضهم   يسميها  التي  الوادعة  املدن  من  الباب  مدينة  الفقراء"تعد  الفقرُي    "مدينة  حيث 

يعيش فيها كريام  مستور احلال وأهل اخلري فيها كثر من أشخاص ومجعيات كام أهنا تعد من املدن 

القديمة يف التاريخ يرجح أهنا تعود اىل العهد الروماين. حيدها من الناحية الغربية جبل الشيخ 

كم عل 34عقيل املطل عليها بشكل كامل وتقع رشق مدينة حلب اىل الشامل قليال  بحدود  

كم وهذا يكسبها 50الطريق الدويل بني حلب ومنبج وصوال  اىل احلسكة كام تبعد عن منبج  

زراعية وجتارية وصناعية مع صدارة يف   مدينة  أهنا  اىل جانب  إضافة  واقتصادية  أمهية جتارية 

وانية وأللباهنا وأجباهنا شهرة واسعة وهي ذات سهول وبساتني وأرض خصبة.  املنتجات احلي

قرية وكل من ناحية )تادف ودير حافر وبزاعة وقباسني    300يتبع هلا إداريا  قبل الثورة قرابة  

 م 2008ألف نسمة وفق إحصائية   300والعريمة والراعي( وبلغ عدد سكاهنا ما يزيد عل  

 : املستوى الديني

م من أنه ال يوجد يف املدينة سوى الديانة اإلسالمية مع وجود عرقيات تركية  عل الرغ

ظلت مدينة متعايشة مع خمتلف األعراق والديانات ممن يزورها   -وكردية يف أقضيتها وقراها  

 أو يسكنها بشكل مؤقت ومل يرصد أي حالة خمالفة لذلك.  
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حيث من النادر جدا  أن  نسائها )اإلمالية(  ولعلها املدينة األبرز التي كانت تتميز بلباس  

حنيفة   أيب  اإلمام  مذهب  عل  تعاىل  اهلل  يتعبدون  أهلها  وغالب  الوجه.  مكشوفة  امرأة  ترى 

عقيدة   واجلامعة عل  السنة  أهل  من  الشافعي مجيعهم  اإلمام  مذهب  آخر عل  وقسم  النعامن 

التصوف. بعد موجة تشيع بدأت تتسب يف   املدينة بدعم خفي من األشاعرة بمرشب أهل 

دول   إىل  وفدوا  من  بعض  من  السلفي  الفكر  ذلك  ومثل  وأمنيا   وسياسيا   ماليا   النظام  أركان 

 اخلليج ولكن كليهام مل يأخذ شكل الظاهرة.  

وعل شاكلة معظم الشامل السوري هبت املدينة بكل مشارهبا لتقارع ظلم نظام األسد  

عل املدينة وطيقت اخلناق عل الدعاة وفرضت   وما كادت تتنفس اهلواء حتى سيطرت داعش 

منهجها بقوة السالح وإن وجدت جتاوبا  بشكل ما من األهايل بحكم خلفيتهم الدينية وقرص  

نظر كثري منهم عن أبعاد هذا الفكر املتطرف. وتم اإلعالن عن حترير مدينة الباب من داعش  

هبا فصائل اجليش احلر مدعومة    م بعملية درع الفرات التي قامت2017/    2/    23بتاريخ  

نتيجة   الوسط ولكن بحركة خجولة  الديني  املنهج  إىل  الرتكي حيث نشطت الدعوة  باجليش 

التخوف من جرائم التنظيم اإلرهايب التي زرعت اخلوف يف النفوس ثم غدت الباب مقصدا  

ات وإجرام  ومالذا  آمنا لكثري ممن هجروا من مدهنم يف اجلنوب الوري ووسطه بسبب التسوي

نظام األسد. استقر هؤالء النهجرون يف مدينة الباب، وعاشوا بني أهلها حتى غلب عددهم  

عل عدد سكاهنا األصليني مع ما حيملون من أفكار ورؤى.  وكثري منهم حيملون الفكر السلفي  

  ولكن مل حيصل أي تصادم فكري ظاهر إنام تم إقصاؤهم عن النشاط  -إن جاز التعبري-املعتدل  

الدعوي يف املساجد من قبل طلبة العلم القائمني عل مقاليد األمور يف املنطقة )األوقاف( طبعا  

كان هذا اإلقصاء ردة فعل ملا جرى يف مرحلة حتكم غالة الفكر السلفي يف املنطقة يف فرتة سابقة.  

  ولكن رغم ذلك مل يكن خالف جوهري يذكر عل الساحة لنضوج الفكر بشكل عام وملآثرة

الفكرية   املجاذبات  جراء  فساد حصل  من  رؤوا  ملا  الوديعة  السلفية(  أقصد  اآلخر)  الطرف 

والتبديع والتكفري والتطرف الذي تعرضت له املنطقة. أضف اىل ذلك أن طلبة العلم ال حيملون 

طقوس التصوف الذي كان يامرس سابقا  وإنام هو انتساب للمرشب فقط فلم جيمعهم جمالس  

وو إنام قليل من اإلنشاد. ويف حقيقة األمر إذا حررت اخلالف يف اجلوهر إنام ذكر وحرضات وو
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يف أمور شكلية ومصالح شخصية واألمور املختلف فيها أصال  تعد عل األصابع وهي ال تعدو 

 عن اختالفات مذهبية ال تفسد للود قضية.  

السوري من حيث   وما فعلته األوقاف يف مدينة الباب ال يتخلف عام فعل يف مدن الشامل

الدعاة والداعيات يضاف إىل   القرآن ومعهد إلعداد  الثانوية الرشعية وحلقات  افتتاح  إعادة 

الفكر   نرش  حماولة  مع  كلية رشعية.  من  أكثر  وفيها  باشاك شهري  فرع ألكاديمية  افتتاح  ذلك 

   ا(.   الوسطي لكن بخطوات بطيئة جدا  نتيجة تأثر املنطقة بالفكر املتطرف )داعش وأخواهت

 مدينة جرابلس.   -4

 املوقع واألمهية:

تقع مدينة جرابلس عل الضفة اليمنى لنهر الفرات شامل سوريا، وهي متامخة للحدود  

كم عن حمافظة حلب،  125اجلنوبية لرتكيا، حيث إهنا أول مدينة يدخل عبها النهر، وتبعد  

البحر   ارتفاعها عن سطح  القرن    م..367وتتبع إداريا  هلا، ويبلغ  املدينة اسمها مطلع  محلت 

العرشين، وكانت قبل ذلك تعرف باسم كركميش، وهي عاصمة احلثيني القدماء. و يبلغ عدد  

قرابة   املدينة  األعراق    90سكان  من  خليط  هبا  استقر  وقد  العرب،  من  أغلبهم  نسمة  ألف 

 األخرى، كالرتكامن واألرمن. 

 املستوى الديني. 

الدينية   احلال  وصف  من  يمكننا  جرابلس  منطقة  مراحل  يف  ثالث   :  خالل 

مرحلة قبل عملية درع الفرات والتي كانت السيطرة فيها لنظام األسد إىل وقت الثورة   األوىل

حيث كانت املدينة بحكم بعدها عن مدينة حلب يف حكم النسيان أو اإلمهال ومع هذا كانت  

السمة الغالبة لسكان املدينة وما حوهلا هي اإلقبال عل املظاهر الدينية عل املستوى الشعبي،  

التساهل الرسمي يف التعاطي معها، وذلك من خالل املوروث الصويف املوجود يف    وحالة من

الرفاعية،   كالطريقة  املنطقة،  يف  بكثرة  الصوفية  الطرق  تنترش  كانت  حيث  الشام؛  بالد 

النبوي  املولد  بعيد  كاالحتفال  بكثرة،  الدينية  للموالد  إقامة  من  ذلك  يتبع  وما  والنقشبندية، 

اإلرس وبليلة  يف  الرشيف،  الشافعي  املذهب  يتبعون  الناس  ومعظم  ......الخ   واملعراج  اء 

 الفروع. 

الثورة: حيث سيطرت فصائل اجليش احلر ومعه بعض احلركات    الثانية مرحلة ما بعد 
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ذات التوجه السلفي املدعومة خارجيا  فكات ختتفي الطرق الصوفية واعتزل عدد ال بأس به  

االنعزال وبعد سيطرة داعش اختفت الطرق الصوفية متاما  من أئمة املساجد خوفا  أو رغبة يف  

 حيث فرضت عل الناس منهجها السلفي اجلهادي التكفريي بقوة السالح. 

ما بعد درع الفرات أي بعد خروج داعش من املنطقة ودخول اجليش احلر مدعوما     الثالثة:

 من تركيا عادت األمور إىل ما كانت عليه قبل الثورة تقريبا ، 

الزيتون: حيث  ويم بعد غصن  ما  املنطقة يف مرحلة  الديني يف هذه  الواقع  كن تلخيص 

 بدأت دائرة اإلفتاء يف املنطقة نشاطها عب اخلطوات اآلتية  

تعيني األئمة واخلطباء من خالل مسابقات، مستفيدة من الكوادر املوجودة يف املنطقة    -1

 من املهجرين،  

 بتمويل من وقف الديانة الرتكي  افتتاح بعض املساجد وترميم عدد منها  -2

 إعادة فتح الثانوية الرشعية للبنني بعد إغالقها   -3

 املوافقة عل افتتاح معهدي إعداد الدعاة والداعيات.  -4

إرشاف   -5 حتت  وريفها(.  )املدينة  املنطقة  يف  بكثرة  القرآنية  احللقات  من  العديد  إقامة 

 مديرية األوقاف. 

 نرش املنهج الديني الوسطي   -6

 التنسيق مع جامعة الزهراء اخلاصة الفتتاح فرع هلا يف جرابلس.   -7

بالعودة ولكن بشكل خجول، وذلك بسبب   الصوفية  الطرق  بدأت  ناحية أخرى  ومن 

التي كانت تتبعها  الثقة هبم؛ نتيجة للمامرسات  نفرة الناس من املشايخ وطلبة العلم وفقدان 

 .  التيارات املتشددة

وتوجت هذه الفرتة بافتتاح أول معهد عال رشعي ضمن معاهد جامعة غازي عنتاب  

 .  2018التابعة للحكومة الرتكية سنة 

هذه هي إحاطة موجزة عل املستوى الديني يف كبى مدن الشامل السوري )درع الفرات،  

قب  ما  الديني  املستوى  إطاللة عل  فيها مع  الضوء  تسليط  الزيتون( حاولت  الثورة وغصن  ل 

ألظهر الفرق بني حال املنطقة يف الشامل السوري ما قبل التدخل الرتكي وما بعده وإن كانت  

 األولوية ملرحلة ما بعد عمليتي )درع الفرات، وغصن الزيتون(.  



 جامعة غازي عنتاب  احلياة الدينية يف املناطق اآلمنة السورية 
 

81 
 

والنتيجة أن جهدا  واضحا  من اجلانب الرتكي يف هتيئة البنية التحتية للمؤسسات الدينية  

ستية حيث قاموا برتميم املساجد وتقديم الدعم املايل ألرباب الشعائر  هناك من دعم مايل ولوج 

 . الدينية ودعم كامل للخدمات الدينية بشتى الطرق املتاحة 
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 :(2) د. عبد اهلل لبابيدي

ا يف حياة اإلنسان السوري، خصوصا   ا كبري  بعد بداية الثورة، وقد    يشكل الدين حضور 

وقع عل عاتق العلامء وطلبة العلم مسؤولية كبرية يف توجيه الناس نحو تشكيل الوعي الديني  

نتيجة ظهور تيارات وأفكار خمتلفة، سواء  كانت عن طريق نرش اإلحلاد أو    ،لألجيال الصاعدة

حوث امليدانية بعينات  بإجراء املزيد من الب  عن طريق نرش التطرف الفكري، ويف النهاية أويص

بالدين  والتمسك  الديني  الوعي  عن  دقة  أكثر  نتائج  عل  للحصول  معينة  ومناطق  حرصية 

الت الوعي الديني  عند الشباب قبل الثورة وبعدها   .وحتو 

  

 

 . عزازإمدرس مادة احلديث النبوي يف كلية العلوم اإلسالمية بجامعة غازي عينتاب يف   (2)
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 :(3)أسامة عبد الكريم العثامند. 

الشامل   يف  اآلمنة  املناطق  يف  الدينية  للحياة  الصحيح  الواقع  يستوجب  ملعرفة  السوري، 

تلك  يعيش يف  من  يلتزمها  التي  واملنهجية  املذهبية  واملؤثرات  فيها،  الناس  معرفة حال  علينا 

 املناطق.

وكام نعلم فإن املناطق اآلمنة يف الشامل أصبحت خليطا  من مجيع فئات الشعب السوري،  

 بسبب التهجري الذي أصاب مجيع املناطق السورية. 

اء األديان واملذاهب، ففيها األديان الساموية وغري الساموية،  وتعرف سوريا بأهنا فسيفس

 ومجيع املذاهب الفقهية والعقدية واملنهجية التي ال يمكن أن جتتمع يف مكان غريها يف العامل. 

نرصانية   أقلية  يوجد  )إذ  اإلسالم  ديانة  عليه  يغلب  اآلمنة  املناطق  يف  املجتمع  أن  وبام 

 عن احليادة الدينية اإلسالمية فقط. وأخرى آشورية( فسيكون الكالم 

كان من سياسة النظام السوري املجرم العمل عل تفريق أهل السنة واجلامعة )وهم غالبية  

املجتمع السوري( إىل مجاعات ومناهج ومذاهب متناحرة وخمتلفة ويغذي هذا االختالف بكل  

 م.1970باالنقالب عام  وسيلة يستطيعها، وقد كانت هذه سياسته منذ أن استوىل عل السلطة  

لذلك فجميع اخلالفات حتى الفقهية منها تأخذ يف نفوس أتباعها تطبيق مسائل الوالء  

أهلها  نفوس  زادها سوءا  وغذى يف  املناطق  تلك  )داعش(إىل  تنظيم  والباء، وعندما وصل 

 التكفري واحلكم بالردة عل املسلمني وخاصة أهل السنة. 

العموم  وجه  عل  النفوس  والفكري،    فتحفل  واملنهجي  املذهبي  والتعصب  بالتحزب 

 وهلذا نجد كثريا  من املشاكل تعود يف أقوى أسباهبا هلذه األمور.

 وبناء  عل ما سبق وصفه يف هذه املقدمة املخترصة فإنني أويص بام ييل: 

 التسليم بوجود مجيع اطياف اهل السنة يف املناطق املحررة وال يمكن جتاهل اي فئة.  - 1

 نبغي إشاعة ثقافة تقبل اآلخر والتامس العذر له فيام ترجح عنده يف اجتهاده. ي - 2

نقول )كفى( لتلك اخلالفات التي ال يمكن الوصول حللها وهي ال تسبب اختالف الدين  - 3

 او املذهب ألهل السنة. 

 

 .  قسم الدراسات العليا -يف جامعة الزهراء مدرس   (3)
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ينبغي وضع مقررات دراسية رشعية )للمدارس الرشعية والنظامية( تنتهج تقديم اخلالف    - 4

 قدي )ملن يشمله مظلة أهل السنة واجلامعة( كاختالف أئمة املذاهب األربعة. الع

وجوب متثل خلق االحرتام والتقدير وتقديم التامس العذر جلميع فئات أهل السنة وعدم    -5

 النيل من األشخاص والتزام اخللق الرشعي يف تقديم النصيحة بآداهبا. 

لتامس العذر ملن خيالف ما تعتقده وخاصة امام  عدم نرش اخلالفات العلمية بني العامة وا   - 6

 العامة وطلبة العلم فهذا له دور كبري يف تغيري القناعات املتوارثة يف هذا الشأن. 

)احلوار    - 7 بجانب  هتتم  للعامة  واملتصدرين  الدعاة  ومهارية جلميع  تربوية  دورات    -إقامة 

 فقه االئتالف(.  -فهم املخالف   - أسلوب اخلطاب 

فقه االئتالف    - دورات موجهة للعاملني يف اجلانب الدعوي تتضمن )أدب احلوار  إقامة    - 8

 كيف نختلف(.  -التخطيط الدعوي   - التعامل مع املخالف  -

رضورة ضبط عمل املؤسسات العاملة بالعمل الديني بالرتاخيص الالزمة )من املجلس    -9

ون حتت شعار: الوسطية  االسالمي السوري وهيئة األوقاف يف احلكومة املؤقتة( وان تك

 واحرتام اآلخر. 

رضورة التنسيق بني العاملني يف الدعوة حتى ال يكون هنالك تكدس يف العمل يف مكان  - 10

 وتصحر يف مكان آخر. 

العمل عل وضع خطط دعوية اسرتاتيجية )كل خطة ستة أشهر( لرفع املستوى الديني    - 11

 ة. واألخالقي ومعاجلة األمراض الفكرية واألخالقي

 . ، واهلل ويل التوفيقهذا ما تم تدوينه يف هذه الورقة املخترصة
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 :(4) حممد نور محداند. 

تيارات عل املستوى الديني بالظهور بشكل جيل    بعد ثورات الربيع العريب بدأت أربعة 

 وسأستعرض يف هذه الورقة هذه التيارات الدينية. 

التيار األول وهو التيار الذي وقف مع احلاكم املستبد وأيده وبرر له ترصفاته ورشعن له  

ا أفعاله منطلقا من نظرية وجوب طاعة اإلمام بشكل مطلق سواء كان برا أم فاجرا عادال أم ظامل

مستدال بمجموعة من النصوص الدينية التي تأمر بوجوب طاعة اإلمام بشكل مطلق وإن جلد  

حترم   التي  الفقهية  النصوص  من  ومعتمدا عل جمموعة  وهتك عرضك  مالك  وأخذ  ظهرك 

اخلروج عل احلاكم مهام كان هذا احلاكم وإن البقاء يوم بدون حاكم هو أعظم عل األمة من 

احل راية  أفعال  البقاء حتت  تقديس احلاكم من خالل تصوير  التيار يف  بالغ هذا  الظامل بل  اكم 

احلاكم املستبد بأهنا أوامر إهلية أمره اهلل عز وجل هبا مستمدا صورا من سرية النبي صل اهلل عليه  

وسلم ومقارنا بني أفعال الرسول صل اهلل عليه وسلم وبني هذا احلاكم املستبد مشبها أفعال  

ال الرسول صل اهلل عليه وسلم وممن وقع يف هذا التيار أعالم ورموز وعلامء تعتب  احلاكم بأفع

 مرجعيات لكثري من الناس يف العامل العريب واإلسالمي. 

التيار الثاين وهو التيار املغايل املتشدد يف الدين والذي اعتب أن هؤالء احلكام املستبدين  

إس إمارات  تأسيس  جيب  وأنه  قتاهلم  جيب  من كفار  بعدد  متمسكني  إسالمية  وخالفة  المية 

النصوص الدينية التي تبرش بوجوب عودة اخلالفة وأن إقامة اخلالفة أمر رشعي أمرنا اهلل عز  

وجل هبا وأن مهمة حراسة الدين موكولة إليهم وكل من مل يطالب هبذه املطالب فهو مرتد كافر  

اتية كبرية عل مستوى القيادة كام أن هذا جيب قتاله. إال أن هذا التيار شهد اخرتاقات استخبار

مستوى   عل  فراغا  شهدت  والتي  قامت  التي  العريب  الربيع  ثورات  حساب  عل  متدد  التيار 

 السلطة كام يف ليبيا وسوريا والعراق. 

التيار الثالث وهو التيار الذي قام كردة فعل عل تيار الغلو والتشدد والذي بدأ بحملة  

القضاء والقدر ومسألة  التشكيك عل كثري من   الدينية كمسألة اخلري والرش ومسألة  الثوابت 

احلرية الدينية ومكانة السنة يف الرشيعة واملوروث الديني والنصوص الدينية وتفسريها وقد 

 انترش هذا التيار يف بالد املهجر واللجوء. 

 

 .  يف جامعة الزهراء الفقه وأصوله مدرس  (4)
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قام ضد االستبداد وأعلن عدم رشعية احلكا  الذي  التيار  الرابع وهو  املستبدين  التيار  م 

وساند ثورات الربيع العريب ودعمها وأيدها بالفتاوى والدراسات الرشعية ومل ياملئ مشايخ 

أن   معتبا  املنكر  وتنهى عن  باملعروف  تأمر  التي  الدينية  النصوص  اعتمد عل  وقد  السلطان 

وعندما  أبناء شعبهم  والتهجري ضد  القتل  مارسوا  عندما  فقدوا رشعيتهم  قد  احلكام   هؤالء 

استقدموا املحتل واألجنبي لقمع ثورات الربيع العريب وقد طالب هذا التيار بإقامة دولة احلرية  

والعدالة التي تضمن جلميع املواطنني حقوقهم بغض النظر عن أعراقهم أو دينهم أو مذهبهم  

اخلطاب مرفوض يف   هذا  أن  معتبا  املتشدد  الديني  الغلو واخلطاب  التيار رفض  هذا  أن  كام 

سالم فاإلسالم يأمر بالوسطية وينهى عن التشدد وحيارب الغلو والتطرف وقد واجه هذا اإل

التيار تيار املشككني يف النصوص الدينية معتبا أن هذا التيار يؤدي إىل تعطيل النصوص الدينية  

 وضياع الدين. 

نظرة  بعد رسد هذه التيارات األربعة التي ظهرت بعد ثورات الربيع العريب جيب أن ننظر 

التيار األول يالحظ عليه أنه مل يكن  التيارات حتى تتضح األمور لكل متابع. أما  ناقدة هلذه 

متمثال بمدرسة فكرية معينة كالسلفية أو الصوفية كام أنه مل يتجسد بشخصيات معينة هلا طابع 

التيار فقد شهدنا عدد من أصحاب الفكر الصويف وعدد من  التنوع يف هذا  واحد بل شهدنا 

أصحاب الفكر السلفي كام أن بعض هذه الشخصيات انطلقت من مبادئ نظرية واجتهادات  

معينة تؤمن بوجوب طاعة احلاكم بأي شكل من األشكال ما مل يظهر الكفر البواح منه وبعض  

هذه الشخصيات انطلقت من مبدأ املصلحة واملنفعة والتقرب عند احلكام لينالوا مكانة ومنصبا 

 ذا التيار دعم احلكم وامللوك والسالطني لتبير قمعهم واستبداهم ورشعنتها. وماال وقد نال ه

أما التيار الثاين وهو تيار الغلو والتشدد فقد سعى إىل إقامة خالفة إسالمية يف األرايض  

السورية والعراقية والليبية وقد استطاع بتسهيل دويل إقامة هذه اخلالفة ومما يالحظ عل هذا 

من   أنه  فيها إطالقات  التيار  دينية  اعتمد عل نصوص  أنه  كام  املتشددة  السلفية  املدرسة  أبناء 

( وقوله   افُِرون  ئِك  ُهُم اْلك  ُأْول  ل  اهللَُّ ف  أ نز  ُْكْم باِم   ْ حي  ْن مل  م  كفرية منطلقا ألفكاره كقوله تعاىل: )و 

ذا اخلطاب عدد  صل اهلل عليه وسلم )حتى تكون خالفة عل منهاج النبوة( ولقد استهوى ه

إىل أرض   الشباب  استقطب هؤالء  ثم  املسلم يف مشارق األرض ومغارهبا  الشباب  كبري من 

املوعودة يف أرض اخلالفة كانت رسابا  ذلك أن مجيع تلك األحالم  بعد  تبني  أنه  إال  اخلالفة 
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ستعداء  وحلام مل تتحقق وكان هلذا التيار دور كبري يف إجهاض ثورات الربيع العريب من خالل اال

الدويل وجلب التحالفات العاملية وتثبيت أركان احلاكم املستبد ألن احلاكم أوهم تلك الدول  

اإلرهابية   املجموعات  هذه  ستنترش  وبدونه  املسلحة  اإلرهابية  املجموعات  هذه  يواجه  أنه 

 لتحرير القدس وروما كام ظهر يف أدبيات وشعارات هذا التيار.

ار اخلوارج الذي ظهر زمن الصحابة وقد كفر معظم الصحابة  وقد كان هذا التيار أشبه بتي

رضوان اهلل عليهم وشن حروبا قاسية ضد اخلالفة األموية والعباسية. وقد ظهر التيار الثالث  

كردة فعل عل التيار الثاين وهو تيار الغلو ويالحظ أن أصحاب هذه املدرسة يكثرون من النقد  

ملوروث هو سبب البالء واملصائب وأصحاب هذا التيار للموروث الديني ويعتبون أن هذا ا

الديني حتى صل   للموروث  النقد  درجة  وقد خيتلفون يف  واحدة  فكرية  مدرسة  ال جتمعهم 

بعضهم إىل رفض هذا املوروث بشكل مطلق معتبا أن املوروث الديني هو السبب يف وجود  

ألهنا ال تناسب العرص والوقت  الغلو وداعش وينادي بالتحلل من كثري من األحكام الرشعية  

احلايل وقد يكتفي بعضهم بنقد أفكار دينية معينة وأنه ال بد من التخلص منها ملواكبة التطور  

واحلضارة واملدنية كام يالحظ أن نسبة من هؤالء دعموا ثورات الربيع العريب ضد االستبداد  

 كام أن قسام منهم أيد احلكام املستبدين. 

لرابع وهو التيار الذي أخذ موقف الوسط من هذه التيارات الثالثة  أما أصحاب التيار ا

رفض االستبداد والظلم الذي يامرسه احلكام عل شعوهبم فلم ياملئ السلطان ومل يدعمه بل  

وقف يف وجهه وأيد مطالب الشعب بالعدل واحلرية والكرامة وكان ذلك سببا يف زج الكثري  

انط وقد  واملعتقالت  السجون  يف  حترم  منهم  وفقهية ورشعية  نظرية  مبادئ  من  موقفه  يف  لق 

الوقوف مع الظامل وتطالب الوقوف يف وجهه وأن أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر  

وكذلك رفض تيار الغلو والتطرف والتكفري والتشدد يف الدين منطلقا من مبادئ نظرية تنهى  

و والسامحة  باليس  وتأمر  الدين  يف  والتنطع  التشدد  للعاملني  عن  رمحة  دين  هو  اإلسالم  أن 

  وللبرشية مجعاء وبسبب مواجهته هذا التيار استشهد عدد من الشباب عل يد أصحاب هذا التيار 

كام أنه رفض التيار الثالث املتهجم عل املوروث الديني منطلقا من مبادئ نظرية مفادها التفريق 

التغيري والتبديل  بني األصول والثوابت وبني الفروع واملتغريات فاألصو  التي ال تقبل  ل هي 

 والفروع واملتغريات هي التي تقبل التجديد والتغيري بحسب متغريات الزمان واملكان. 
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ومما يالحظ عل هذا التيار أنه مل يتمثل بمدرسة فكرية معينة وإنام تشكل من عدة مدراس  

تيار الكثري من التضييق من دينية كالصوفية املعتدلة والسلفية املعتدلة وقد مورس عل هذا ال

املجتمعات   صحوة  يف  سبب  هو  التيار  هذا  صحوة  أن  يعتبون  ألهنم  املستبدين  احلكام 

اإلسالمية لذلك نرى أن معظم أصحاب هذا التيار إما يف السجون واملعتقالت أو يف بالد املنفى  

 واللجوء أو هم شهداء عند رهيم يرزقون. 

األمل وعليهم تقع املسؤولية واألمة حتتاج إىل هذا  إن أصحاب هذا التيار عليهم معقد  

التيار ملواجهة مشاريع الغلو والتطرف ومشاريع االستبداد والظلم واستغالل السياسة ألهل  

العلم لذلك من الواجب عليهم التوحد وعدم االنشغال يف املسائل والنقاشات اجلانبية التي  

ها األمة وتنتظرها املجتمعات املسلمة والشباب  تنهك قوهتم وتفرقهم فهم املرجعية التي تنتظر

 . املسلم

وقد أشار النبي صل اهلل عليه وسلم إىل هذا التيار عندما قال )حيمل هذا العلم من كل  

 . ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني( خلف عدوله 
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 :(5) شادي حممود احلجيد. 

نظرا  ملا عاينُته يف الداخل السوري املحرر الذي أعيش فيه من ضعف تأثري العلامء يف احلياة  

غياب   ، ويف ظل  أداء وظيفتهم  الدينية يف  الشؤون  القائمني عل  بعض  وتقصري  االجتامعية، 

إىل  ا الكثريين  واحتكام  والعلمي واألمني،  الديني  أشكاله  بمختلف  للعمل  الناظمة  لقوانني 

املنضبط   املؤسسات  العمل  تعطيل  إىل  أد ى  مما  والعمل،  اإلدارة  معيارا  يف  واملناطقية  العصبية 

بالقوانني العلمية التي حتقق العدالة، ونتج عن هذا التعطيل فشل إداري وفساد عريض، ولكيال  

والعلمية،   الدينية  احلياة  والفساد، وحرصا  عل متكينه يف  الفشل  الشباب ضحية  يكون جيل 

يف   والعلمية  الدينية  احلياة  اآلتية إلصالح  املقرتحات  م  أقد  تيه وضياع،  حالة  يف  تركه  وعدم 

 الداخل السوري : 

 . والدينية العمل عل تطبيق القوانني واألنظمة التي حتقق العدالة االجتامعية  .1

   .متكني العلامء يف احلياة العامة بمنحهم صالحيات واسعة  .2

ثبت تقصريه   .3 الصادقني وإقصاء من  األكفياء  العلم  أهل  الدينية  الشؤون  تولية 

 . واستغالله منصبه

 املحافظة عل كرامة العامِل وأمنه. .4

بكليات   .5 السوري  الداخل  يف  عنتاب  غازي  جامعة  حضور  زيادة  عل  العمل 

 قر إليها الطالب وحيتاجها الناس كالكليات الطبية. جديدة يفت

توحيد مؤسسات التعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي يف املناطق املحررة بجعلها   .6

 . تابعة جلهة قادرة عل تأمني متطلبات االعرتاف العاملي العلمية والقانونية

دم تركهم  رعاية هذا اجليل جيل الشباب علميا  وديني ا، وتأمني ما ينهض هبم، وع .7

 . جلهة ما تستغلهم وتتاجر هبم وبمستقبلهم

 

 . يف كلية العلوم اإلسالمية بجامعة غازي عينتاب يف أعزاز لغة العربيةمدرس مادة ال  (5)
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 :(6) خدجية محوي. أ

بني   فيها من رصاعات  بام جيري  املحرر وعل إطالع  السوري  الداخل  أنني من  باعتبار 

مجاعات تدعو إىل الغلو والتكفري وتنظيامت متطرفة تدعو اىل تشويه صورة اإلسالم وجهل عام  

 سني عاما  أقيمت هذه الورشة لبحث ما يصلح أمر أمة اإلسالم  سائد يف وطننا امتد ألكثر من مخ 

 حيث خرجنا منها بمعطيات ما حيتاجه الداخل السوري املحرر  

من رضورة الوعي الديني ونرش الفكر الوسطي وإىل رضورة تدريس املواد الدينية يف كل  

املراحل الدراسية ودعم املدارس الرشعية ورفع مستوى التعليم الرشعي ملا له أثر وانعكاس  

 كبري عل البنى الفكرية والسلوكية وإىل  

 ير قدراهتم العلمية   رضورة تفعيل دور املرأة والشباب يف الفعاليات الدينية وتطو

احلقيقة نحن بأشد احلاجة لتكرار مثل هذه اللقاءات والورشات وأمتنى أن تقام ورشات  

ختص األطفال الذين هم يف عمر الروضات واكيد ستعود بالنفع واخلري لألمة اإلسالمية الن  

 التغيري يبدأ من هنا  

 ألف شكر لكل من دعم وساهم وشارك إلنجاح هذه الورشة  

اخلاص لألخ الكريم واألستاذ الفاضل عامر طاووز الذي كان له دور يف اقرتاح    شكري

 دعوت للورشة  

دامت أمة اإلسالم بفخار وعز بوجود أناس مههم الدعوة االسالمية إنشاء جيل مسلم  

 . واع مثقف تكون عل يده هنضة اإلسالم وما ذلك عل اهلل بعزيز 

  

 

 . ناشطة نسائية (6)
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 : (7) ماهر شاكر . أ

ت والضيق يلجأ إىل ربه ودينه    حم  جم يل  ىل مل خل ّٰٱاإلنسان بفطرته عند املُلامَّ
فكيف إذا كان هؤالء الناس مسلمني نشأوا يف أرض مباركة )بالد    [، 33]الروم:     ِّ مم  خم 

الشام( وسوريا عل اخلصوص، والتي تعرض أهلها خالل السنوات العرش ما تعرضوا له، من  

الشدة واحلرب والضنك والتهجري والترشيد، وكابدوا من الشدائد ما ال يعلم به إال اهلل، وكان 

احلي عل  الواضح  أثره  الوضع  وعل هلذا  الفرد  مستوى  عل  السوري  الشعب  عل  العامة  اة 

أن   بعد  عليه، وخاصة  الضوء  ويسلط  فيه  ينظر  ما  أوىل  الدينية هي  واحلياة  املجتمع.  مستوى 

أكرمنا اهلل أن وجد املظلومون املرشدون من مناطق متعددة من سوريا من جنوهبا إىل شامهلا،  

ما بعيدا  عن قصف الطريان والباميل املتفجرة،  وجدوا منطقة يشعرون فيها باألمان إىل حدٍّ  

وبعيدة عن الظلم واالعتقال التعسفي واالستبداد الذي عاشه ويعيشه الشعب السوري يف ظل   

 النظام االسدي املجرم. 

يمكن أن نجمل التصور الديني الذي يرتبط باعتقاد الناس وسلوكهم ومدى التزامهم  و

التي مجعت باإلضافة إىل أهلها بدينهم ضمن املناطق اآلمنة يف الش امل السوري، هذه املناطق 

رين من مجيع مناطق سوريا تقريبا، يمكن أن نجمله يف النقاط اآلتية:  وسكاهنا أناسا  آخرين مهج 

وماتريدية(   -1 )أشاعرة  سنة  أهل  مسلمون  هم  بالعموم  سوريا  أهل  االعتقاد:  يف 

ضحا  يف علامئهم ومرجعياهتم  معتدلون، بعيدون عن الغلو والتطرف، ويظهر ذلك وا

العلمية والدينية واالجتامعية خالل عرشات العقود التي مضت يف مجيع املدن السورية  

وأريافها، وعليه فإن فكر التطرف الذي ظهر هنا أو هناك يعد  دخيال  ليس له جذور  

 عند أهل سوريا. 

م بتدريس مذاهبهم يف  يف الفقه والعمل: يتبعون الفقهاء املجتهدين األربعة، مع االهتام -2

املعاهد واملساجد والكليات وخصوصا مذهب اإلمامني أيب حنيفة والشافعي رمحهام  

 اهلل تعاىل، من غري تعصب. 

التطرف والغلو والتشدد هو يشء دخيل ال جذور له، كان له نشاط حمدود قبل الثورة   -3

ة ولكنه  من خالل بعض الشخصيات واجلمعيات اخلريية والدعوية يف مناطق متفرق

 

 . عزازإمدرس يف كلية العلوم اإلسالمية بجامعة غازي عينتاب يف   (7)
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من   وأرضاهبا  )داعش(  بصورة  بقرنه  الفكر  هذا  علينا  أطل  األخرية  سنوات  خالل 

دماءهم   استحلت  أن  إىل  وصوال   رهتم،  وكف  عتهم  وبد  الناس  قت  فس  التي  التيارات 

االعامل   خالل  من  أو  براقة  شعارات  خالل  من  فكرهم  نرش  وحاولوا  وأمواهلم، 

   اإلغاثية مستغلني حاجة الناس وفاقتهم.  

عن   -4 الناس  إبعاد  بمحاولة  كبرٌي  دوٌر  اإلحلادية  والتشكيالت  لامنية  الع  لألحزاب  كان 

دينهم، بدأها حزب البعث يف كل  سوريا خالل عرشات السنوات من خالل التضييق  

عل العمل الديني، وخنق أي  نشاط يكون له ثمرة عل األرض، وتأطري ذلك بمنظومة  

   PYDو   Pkkع هذا العمل بشكل أوضح حزب  ال خترج عن سياسته املرسومة، وتاب

يف املناطق التي سيطروا عليها، بالتضييق عل الناس وتنشيط حركات التنصري وحماولة  

جذب الناس إىل فكرهم اإلحلادي مستغلني جهل الناس يف املناطق التي سيطروا عليها  

 .  وكذلك استغلوا البعد القومي يف املناطق الكردية بشكل خاص 

متيل إىل التدين فتحرتم  -املهجرين إليها  أهلها أو -الناس عموما  يف هذه املناطق اآلمنة  -5

العلامء وتتقبل الدعوة إىل اهلل وترتاد املساجد، ولكن هذا الضغط الشديد الذي تعرض  

له الناس يف احلرب والتهجري والفقر وانشغاهلم بالبحث عن لقمة العيش جعل عندهم  

ا  وااللتزام  املسجدية  والدروس  الدينية  األنشطة  يف  للمشاركة  طبعا   فتورا   لديني، 

يضاف إىل ذلك كل ه حالٌة من اجلهل بالدين ال ينكر وجودها، وكذلك بعض العادات  

 واألعراف التي ال ختلو من خمالفات رشعية. 
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 :(8) مهند إسامعيل. أ

يعتب التدين عند الناس )يف املناطق اآلمنة( حالة فطرية اجتامعية، وينبغي عند احلديث عن  

 املناطق أن نميز بني أربعة أنواع: التصور الديني يف تلك 

 األول: التدين عند عامة الناس:

فهي تدين فطري يقوم عل اإليامن باهلل ورسوله، وحمبة اإلسالم وتعظيمه يف النفوس دون  

 ..( .أن يكون له أن خلفية إيديولوجية أو مدرسية )سلفية أو أشعرية 

التعايش وال يقيم بينهم أية حواجز فكرية  وهذا هو التدين البسيط الذي يساعد الناس عل  

 أو مذهبية، وال يثري أية نعرات طائفية أو عرقية. 

 الثاين: التدين عند طالب العلم الرشعي: 

فهو أيضا تدين فطري بسيط، وال خيوضون يف مسائل اخلالفات العقدية أو الفلسفية، لكن  

 الغالب األعم( يتبعون فيها  إن حصل نقاشات أو أثريت مسائل اخلالف يف العقيدة فهم )يف

أقوال مشاخيهم يف بالد الشام الذين يتبعون املذهب األشعري أو املاتريدي يف تلك املسائل  

 بشكل عام. 

 الثالث: التدين عند طبقة املثقفني:

تعتب طبقة املثقفني من األطباء واملهندسني ونحوهم من أكثر الطبقات التي تأثرت بالتيار  

انترش الذي  املسلحة  السلفي  للفصائل  اخلليجي  الدعم  بفعل  املحررة  املناطق  يف  بقوة   

التوجه   ذات  واملنظامت  للجمعيات  السلفية  اجلهات  ومتويل  السوري،  للنظام  املعارضة 

السلفي الستقطاب أكب عدد ممكن من الشباب، وقامت بنرش الفكر السلفي يف صفوف  

ا االستقطاب  من  حالة  أحدث  مما  واليافعني،  التيار  الشباب  بني  املجتمع  داخل  لديني 

 السلفي الوافد والتيار الديني الفطري املنترش يف املجتمع. 

 الرابع: الغلو الديني: )النرصة، داعش( 

يعتب الغلو الديني من الظواهر الوافدة إىل بالد الشام عموما حيث مل يكن هذا النمط من  

 

 .  بغازي عينتاب  جامعة الزهراءيف  حمارض ومدير االمتحانات  (8)
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دخول املسلحني األجانب إىل سورية بحجة  التدين معروفا عند الناس، وإنام وفد إليها بقوة بعد  

جهاد النظام السوري، وقامت هذه الفصائل املسلحة ذات التوجه الديني املتطرف باستقطاب  

الشباب املتحمس لقتال النظام السوري تغذيته فكريا من خالل ما يسمى بالدورات الرشعية،  

املساجد   إىل  الفصائل  تلك  رشعيي  بدخول  ذلك  عن  األمر  زاد  رشعية  بل  دروس  وإقامة 

أخرى  تارة  والفسق  تارة  بالكفر  واهتامهم  عام  بشكل  البلد  أهل  علامء  بعقيدة  فيها  يطعنون 

وقامت بإثارة شبهات كثرية يف صفوف عوام الناس خاصة يف املناطق التي سيطرت عليها تلك 

 . سنوات )يف شامل ورشق سوريا( 3الفصائل ملدة زمنية زادت عن  
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 :(9) مموسى اإلبراهي . أ

من   الكثري  لدى  غامضة  كانت  التي  األمور  من  الكثري  ظهرت  املباركة  الثورة  قيام  بعد 

طبقات املجتمع وبعد أن كان أغلب أهل الشام بل األكثرية املطلقة من أهل الشام يتبنون املنهج 

الوسطي منهج أهل السنة واجلامعة فيام خيص املنهج الديني وال يستطيع أحد يزاود عل أهل  

 ذلك.  الشام يف

وذلك بشهادة اهلل سبحانه وتعاىل: )سبحان الذي أرسى بعبده ليال  من املسجد احلرام اىل  

األفاضل   العلامء  يسكنها  التي  املباركة  األرض  فهذه  حوله...(  باركنا  الذي  األقىص  املسجد 

 الذين علموا الناس املنهج الوسطي واالعتدال يف كل يشء. 

اهلل   اهلل صل  وأهلها  وبشهادة رسول  الشام  تذكر فضل  التي  األحاديث  عليه وسلم يف 

وخصوصا  يف آخر الزمان، كحديث )إين رأيت عمود الكتاب انتزع من حتت وسادت فنظرت  

 فإذا هو نور ساطع عمد به اىل الشام، أال إن االيامن إذا وقعت الفتن يكون يف الشام(. 

لنرصة أهل الشام ألهنم يعرفون    حتى أهل الغلو أنفسهم يعرفون فضل الشام فقالوا جئنا 

 أن أهل الشام هم أهل اإليامن، ولكنهم فعلو عكس ما قالوا فقتلوا أهل الشام. 

وكل هذا جيعلنا نؤمن أن منهج أهل الشام يتفق عليه اجلميع، والذي نستطيع أن نسميه  

 منهج الوسط واالعتدال منهج السلف الصالح. 

الث قيام  بعد  الشام  أرض  اىل  دخلت  باملال  ولكن  مدعومة  خمتلفة  وأفكار  تيارات  ورة 

اخلارجي بعضها يتسم بالغلو فكفر أهل الشام الذين جاء لنرصهتم االمن بايعه، وبعضهم أيضا   

 أخذ اجلانب األخر فأصابه الشطط والبعد عن املنهج السوي. 

 وبني هذا وذاك البد من بعض اخلطوات للتوفيق بني مجيع هذه التيارات املنترشة: 

التيارات    - 1 بني  اخلالفات  لتجاوز  خطة  ووضع  بالعلم  هلم  املشهود  العلامء  جيتمع  أن 

من   ويكون  التيارات،  هذه  بني  مشرتكة  قواسم  إجياد  عل  والعمل  الفكرية  واملدارس 

 

 .  مفتي مدينة جرابلس (9)
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أولوياهتا غرس القيم يف النفوس وحماربة الظلم واالستبداد وإقامة العدل مع قبول كل  

 ار الذي يؤدي إىل البناء وليس اهلدم. طرف للطرف األخر عل أساس احلو

شموله جلميع   - 2 مع  السوري  اإلسالمي  املجلس  يكون  أن  ويمكن  دينية  مرجعية  وجود 

األطياف ووضع منهاج موحد تعتمده املؤسسات الدينية يف املناطق املحررة لتوحيد الفكر  

 وتقوية الصفوف واالبتعاد عن االختالف الذي يؤدي اىل اخلالف. 

عل االهتامم باملرأة والشباب وعدم امهال دورهم يف املجتمع ملا هلم من األمهية يف  العمل   - 3

يف   واملبادئ  القيم  زرع  تستطيع  التي  وهي  الرجال،  مصانع  هي  فاملرأة  األمة،  مستقبل 

 أبنائها منذ نعومة أظفارهم، والشباب هم قادة املستقبل. 

وآخر فالكل بنظرهم أعداء فلام نساعدهم    أن يدرك اجلميع أن األعداء ال يفرقون بني تيار - 4

عل اضعاف أنفسنا بمحاربة بعضنا، وعلينا أن نبدأ العمل اجلاد من أجل تطوير البلد من  

 كل النواحي وال نرتك الفراغ يقتبل اوقاتنا ويشغلنا ببعضنا. 

كار العمل عل إجياد معايري سلوكية وأخالقية وأدبية جتمع بني حماسن كل االطياف واألف - 5

املنترشة يف املجتمع ملا هلذه الفرتة من حساسية، وإلزام كل املعنيني بإدارة العمل الديني  

االلتزام هبذه املعايري، ليتعلم أطفالنا منذ نعومة أظفارهم وحدة الكلمة ووحدة الصف  

 وبناء األمة يكون بالتكاتف والتعاون، واهلدم يكون بالتنازع واالختالف. 

اجليل عل كل املستويات من املرحلة االبتدائية اىل اجلامعية، مع االهتامم    االهتامم بتنشئة - 6

الشباب طاقات   الوسطي، ووضع خطة تفجر يف  الوعي والفكر  بإنشاء جامعات تنرش 

 االبداع، وحب االخرتاع والنهوض باألمة. 

األفكا  - 7 هلذه  الدعم  مصادر  ومراقبة  األمة  هدم  اىل  يؤدي  الذي  التعليم  بؤر  ر  اغالق 

 الدخيلة، كون هذا الفكر مدعوم بدعم ال حمدود من أعداء األمة. 

مشاريع   - 8 انشاء  من خالل  دعمهم شحيح  الوسطي ألن  الفكر  لنرش  تأمني مصادر دعم 

 . استثامرية وتنمية األموال الوقفية

االستفادة من التجارب واخلبات لدى األمم األخرى بام يفيد أمتنا وعدم االنجرار وراء    - 9

 . ليد األعمىالتق
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 :(10)يارس أبو كشة. أ

 : ىلإ الوعي الديني ينقسم 

 . بسبب توايل سنوات التجهيل من النظام الغاشم  ، وعي معدوم وغري موجود -

  ،واستطاع أربابه أن يكونوا سدا  منيعا  يف وجه األفكار الدخيلة   ،وعي صحيح وبقي كذلك -

 من جاء هبا. 

الوعي  - فئة ال حتمل  عل  أتت  دخيلة  وتبنوها   ، أفكار  هلا  األفكار   ،فأنصتوا  فأصبحت هي 

   . الصحيحة برأهيم بعد ذهاب الدخالء

بسهولة،    وهذه األخرية هي األخطر من األفكار ألهنا جتذرت وبات من الصعب اقتالعها 

 .منها سببها اخلوف من التشدد الذي محلته هذه األفكار أفكاراا عىل النقيضوتواجدها ولد  

 :وسبب تأثر الناس باألفكار

فمثال وجود داعش كان له أثر قوي يف نرش    :عالمي والدعوي قوة التأثري العسكري واإل -أ

حلظة  كل  يف  تنترش  األفكار  ألن  فقد  ،األفكار  املستويات  كافة  الدورات    وعل  أقاموا 

 . اإللزامية للناس ليسمعوا األفكار رغم أنوفهم 

هذا الضعف إذا ضمنناه لقوة التأثري ولد ترسيخا  قويا     :ضعف الوعي املتجذر عند الناس -ب 

 . يف األفكار الدخيلة عند فئة مهمة من املجتمع

 :املقرتحات للحد من خطورة األفكار الدخيلة واجلهل املتجذر

 : لتأسيس مرشوع متكامل يبني اللبنات الدينية بخطوات نحن بحاجة 

الديني عند فئات    دراسة الواقع الديني بشكل دقيق ودراسة ظاهرة العزوف عن التطوير   - 1

 متعددة من املجتمع ومعاجلتها.

الدينية و أوضع خطة متجددة ملدة ستة    - 2 الثقافة  الدينية  حو األمتشهر تلبي احتياجات  مية 

يأت الناس عل طبق من الوسائل    ،تشمل برامج متنوعة تناسب انشغال الناس  ،للعوام 

 . املتطورة التي أوجدهتا احلضارة اجلديدة

تطوير الدعاة بام يتناسب مع احتياجاهتم من خالل برامج حمددة تتم بالتنسق بني املؤسسات    - 3

 

 . تآخ بال حدود يف غازي عنتاباملدير التنفيذي ملؤسسة  (10)
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 . دور اإلفتاء يف املناطق بنيالعاملة يف هذا املجال و

تطرح برامج دبلومات ختصصية تطويرية    صة الكرتونية من جامعة غازي عنتاب تأسيس من  - 4

 . ، خرجيي اجلامعات الرشعيةللدعاة
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 :لثالثا فصلال

 فعاليات املؤسسات الدينية يف احلياة العامة

 د. إبراهيم سلقيني و  د. فهمي صوغوق أوغلو 

 العلمي للمجلس الرشعي يف حمافظة حلببالتعاون مع الفريق 

 مقدمة: 

منطقة شامل حمافظة حلب من املناطق التي بدأت مرحلة االستقرار النسبي بعد حتريرها  

أرضية   تشكل  مما جيعلها  املبارش  األمني  اخلطر  دائرة  بعيدة عن  داعش وأصبحت  من سيطرة 

ملختلفة وكانت مبادرة افتتاح أفرع  خصبة للعمل عل زيادة االهتامم بتنمية املنطقة من النواحي ا

جامعية جلامعة غازي عنتاب هي أوىل اخلطوات نحو النهوض باملنطقة لتقوم اجلامعات بالدور  

 . العلمي املنوط هبا 

عزاز بالدعوة  إمع مبادرة كلية العلوم اإلسالمية يف جامعة غازي عنتاب فرع    وانسجاما  

ل  ي وذلك لتشك   ، فتم العمل عل هذا البحث،لورشة عمل عن الوضع الديني يف الشامل السوري

 تصور للمشكالت واحللول لالرتقاء باحلياة الدينية يف املنطقة. 

  لقسمني  عمل فيها قد تم تقسيم اللعملية فأما الدراسة النظرية فهي مشرتكة، أما الدراسة ا

 :لتسهيل تنفيذها 

األول:   السوري:القسم  الشامل  يف  الدينية  املؤسسات  فهمي    استبيان  الدكتور  إعداد  من 

 ضوغوق أوغلو. 

من إعداد   استبيان الوصول واالنتشار للمؤسسات الدينية يف الشامل السوري:القسم الثاين:  

 . الدكتور إبراهيم سلقيني 
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 الدوافع:

تعتمد الدراسات التي هتتم بفهم الواقع الديني يف معظمها عل األسلوب الوصفي التحلييل  

من خالل استقراء الواقع بدون االستناد باملضمون عل أي معلومات إحصائية من الواقع لعدة 

 عوامل أمهها: 

o  صعوبة التعامل مع القضايا الفكرية بطريقة إحصائية 

o الشأن الديني باألدوات اإلحصائية   قلة خبة املختصني يف 

لذلك رغب القائمون عل البحث بعمل بحثي مستند عل معلومات من أصحاب التأثري  

باإلضافة للمتأثرين بالواقع بشكل مبارش عب استخدام أدوات االستبيان املبارش للعاملني يف  

ية النظرية مع الواقع الشأن الديني واملستفيدين لتكون خطوة أوىل نحو ربط الدراسات الدين

 الفعيل وحتقيق أهداف البحث. 

 اهلدف العام: 

وضع   ملعرفة  الالزمة  األولية  املعلومات  الدينية  جتهيز  حيث  املؤسسات  /  من  )أثرها 

واملأمول والذي  احلايل واملتوقع الدوروالسعي لتحديد  فاعليتها( يف الواقع الديني واالجتامعي

 : أدواره التاليةيتأمل منه أن تعود له  

o   الدور اإلصالحي o  الدور الوقفي 

o   ( . للمجتمع - العام   )للشأنالدور املوجه.... o  الدور اإلداري 

o الدور الرتبوي o  الدور املرجعي 

o  فكريا اجتامعيا دينيا(القائد الدور(  

 خطة العمل:

 جتهيز جمموعتني من األسئلة وفق حمورين: 

 األسئلة. األول: حمور املؤسسات بحيث تغطي 

o  خارطة املؤسسات الدينية 

o  أنواع املؤسسات الدينية وتبعيتها 
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o   خدماهتا 

o  توزع وانتشار خدماهتا 

o   املستفيدين املبارشين وغري املبارشين 

o   اهداف   - االدوار واملسؤوليات واضحة    - )هلا هيكلية واضحة مفعلة  املؤسسية البنية  

 ختصصية العمل(  -حمددة 

 . للمؤسسات  سؤاال   19حيث تم جتهيز  

 الثاين: حمور املستفيدين بحيث تغطي األسئلة. 

o  دراسة األثر والعائد للمؤسسات 

o   تفاعل املجتمع مع املؤسسات 

o  وخدماهتا  وأدوارها املؤسسات  املجتمعمعرفة 

o   رأي املجتمع بمرجعية املؤسسات وطالب العلم 

 . للمستفيدين سؤاال   16وقد تم جتهيز 

للمستجيبني                التوجه  آلية  وتقييمها وحتديد  املختصني  من  فريق  مع  األسئلة  مناقشة 

عل   األسئلة  تصميم  وتم  وانتشارها   "googleنامذج  "لالستبيان  توزيعها  عملية  لتسهيل 

االفرتايض للمستجيبني وتم خماطبة من هلم صلة أو تأثري واطالع بالعمل املؤسس الديني يف  

 املستهدفة. املنطقة 
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 العمل امليداين:

 :استبيان املؤسسات الدينية يف الشامل السوري :األول  قسمال

 د. فهمي صوغوق أوغلو

 األهداف اخلاصة: 

 رسم خارطة للمؤسسات الدينية يف املنطقة   .1

 نوع اخلدمات الدينية املقدمة  .2

 املستفيدين من النشاطات املختلفة  .3

 األدوار واملسؤوليات  .4

 واحللول املشكالت  .5

 املنجز: 

 . من املؤسسات واملبادرات العاملة يف املنطقة   80تم الوصول باالستبيان لـ 

 : بعض املؤسسات الدينية العاملة يف الشامل السوري

 : مؤسسات رسمية

o  هيئة األوقاف والشؤون الدينية 

o   وقف الديانة 

o  اهليئة الرشعية يف محاة 

o  الدينية يف املناطق املختلفة مديريات االوقاف واالفتاء والشؤون 

o  اهليئة الرشعية للجبهة الوطنية 

o   اهليئة الرشعية يف فيلق الشام 

 مجعيات 

o  رابطة علامء إدلب 

o  مؤسسة االمام الشافعي لتعليم القرآن الكريم وعلومه 
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o  مجعية تاج لتعليم القرآن الكريم 

o  املكتب التعليمي والدعوي يف هيئة العمل اإلنساين 

o   املؤسسة السورية للرعاية والتنمية مسات 

o  مجعية اهلدى 

o مؤسسة األحباب اإلنسانية 

o مؤسسة اتقان 

o  مجعية مهة 

o  مجعية بردى لإلغاثة والتنمية والتعليم 

o   رابطة خطباء الشام 

o  جتمع دعاة الشام 

o   هيئة الشام اإلسالمية 

o  مؤسسة زيد بن ثابت األهلية 

o   جممع سلطان العلامء 

o منطقة الرشقية  جملس طالب العلم لل 

o  منظمة الرسالة السورية 

o  جيل القرآن 

o  مجعية النهضة 

o املجلس الرشعي بمحافظة حلب 

o  مجعية حياة النسائية 

o  مجعية نسائم الرمحة الدعوية 

o  تآخ بال حدود 

o   اهليئة الرشعية يف الغوطة الرشقية 

o  جتمع طلبة العلم يف القلمون الرشقي 

o   رابطة العلامء السوريني 
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o   هيئة علامء محص 

o  املجلس اإلسالمي السوري 

o  اجلمعية اخلريية للقرآن الكريم 

 مؤسسات التعليم  

o   اعزاز -كلية العلوم اإلسالمية جامعة غازي عنتاب 

o  جرابلس - معهد العلوم اإلسالمية جامعة غازي عنتاب 

o  جامعة الزهراء 

o   معهد مكة 

o  املناطق املحررة كلية الرشيعة جامعة حلب يف 

o  جامعة شام 

o  الباب  –جامعة باشاك شهري 

o  جممع معاهد االمام النووي 

o  املدارس الرشعية ومدارس االمام خطيب املنترشة يف املنطقة 

 مبادرات دعوية 

o معهد عبد اهلل بن حذافة السهمي 

o  مرشوع إال صالت 

o  مرشوع إدارة احللقات القرآنية 

o مرشوع تطوير الدعاة 

o  القرآن لتحفيظ القرآنمعهد آهل 

o  معاهد سيدنا عثامن بن عفان ريض اهلل عنه 
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 أبرز املشكالت كام يراها املستجيبون: 

 اجلانب الدعوي الرتبوي  

o   ضعف العلوم الرشعية األساسية وخصوصا يف مناطق عفرين 

o  أخذ العلم عن أهله بشكل أكاديمي 

o  بمستوى معاهد القرآن من مستوى احلفظ فقط إىل املستويات األخرى من    االرتقاء

 التدبر والتطبيق  

o   البحث واإللقاء 

o  العميل ضعف يف اجلانب 

o  اجلوانب املهارية والتنمية البرشية للعاملني يف الشؤون الدينية 

 الكوادر  تأهيل  

o  خيص املرأة  الرشعية وخاصة ما تعليم املرأة الثقافة االسالمية ضعيفة اجلوانب العلمية 

o   الدورات التدريبية املعاهد 

o   الدعاة    دإعدا"الدعاة    دإعدا"األكاديمية  تطوير العمل الدعوي وتأهيل الدعاة الكوادر

 يوجد ضعف يف الدعاة

o  الفكر الوسطي البعيد عن التشدد السرية؛ فقه الفقه؛  احللقات التخصصية يف 

o  عدم وجود القدوة عامل عامل 

o  والدروس    - بشكل منهجي باألساليب غري التقليدية    الدينية تثقيف املجتمع دينيا    الرتبية

 العلمية 

o عداد طالهبا قليلة اعداد الكوادر الدراسات العليا مرتفعة االقساط وا 

o   اجلامعة بصالة  االهتامم  املسجد  يف  الصلوات  اجلامعة، حضور  مساجد صالة  بحاجة 

 الدعوة

o  الم ـ العقدية البعد عن القرآن االنتامء لإلس 

o   .الدعوة العامة خارج املساجد الدعوة املبارشة بني الناس عب أنشطة حمببة كتب التزكية 

o الوعظ الناس  جمالس  يف  امليدانية  الدعوة  عفرين  قرى  يف  اجلانب    _ايامنيات    _الدعوة 

 الدعوي
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 : اجلانب االخالقي السلوكي القيمي

o  املعامالت ـ 

o  الشباب، التبج عند النساء.. اآلداب األخالق والسلوك تفلت 

o " التقوى السلوك ـ" 

o  احلقوق والواجبات للفرد املسلم التعاون بني الناس والتواضع والتنازل لبعض 

o  التزكية عن طريق القدوات الصاحلة احلكيمة 

o الوازع االيامين واالستهانة بالشعائر 

o   .بناء وتعزيز القيم ما يعزز اليقني يف اهلل 

 ين  اجلانب الفكري االيام

o  العقيدة الصحيحة 

o  كذلك بعض اجلوانب الفكرية التي حتارب التشدد وتعيد تأهيل املتشددين 

o "  ربطه بحياة   -ربط الدين بالواقع واملجتمع  -فهم مقاصد الدين  - السياسة الرشعية

 الناس

o  فكريا .توعية النساء  . 

o  )الرد عل الشبهات بطريقة حديثة )خاصة لدى الشباب واليافعني 

o  والتزكية  العقيدة 

o   الوسطي الرشعي  الفكر  التوعية  ونرش  والتشنجات  اخلالفات  عن  البعيدة  املواد 

 مناهضة الغلو  ؛ وة للدعايات االعالمية املضللة من النظام املجرمدالفكرية املضا 

o   علام للعامة  املشوشة  والتوجهات  املناهج  األأ  كثرة  هي  العوام  نسبة  عل  ن  عل 

تتناسب مع هذه الفئة وتعمل عل تأليف القلوب  االطالق لذلك البد من مناهج  

 وتوحيد الصفوف وخاصة العقيدة اإليامن.  

   : اجلانب العلمي

o  االمور فقهية والفتاوي 

o  فقه املعامالت 
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o  قراءة القرآن واحلديث الرشيف 

o  فقه اخلالف واملوازنات واالولويات 

o   والصحابة والصاحلني    ملسو هيلع هللا ىلص االحكام الفقهية بشكل عام وضعف بسرية النبي

 الفقه. 

 : احللول املقرتحة من املستجيبني

 تعزيز التنسيق وتطوير العمل املؤسس املشرتك وبناء املرجعية  

o  تكثيف التنسيق بني املؤسسات العلمية الدينية 

o  تكثيف اللقاءات الدورية لطالب العلم 

o   العمل يف  تنظيم  العاملة  املؤسسات  جتمع  مركزية  عمليات  غرفة  وعمل  الدعوي، 

الشأن الديني التوعوي لرتكيز اجلهود وزيادة الفاعلية وتوزيع اجلهد بشكل صحيح  

 وعمل خطط شاملة للمنطقة 

o   لقاءات دورية + عمل مشرتك + اساليب مبتكرة وتفعيل اهليئات يف الداخل حتت اسم

 أثرها  املجلس اإلسالمي السوري ليزيد

o  التعاون يف املسابقات القرآنية والعلمية والدعوية 

o   ما يرفع شأن األمة التعدد والتنوع والرتكيز عل  املتفق عليه واستيعاب  الرتكيز عل 

 ويقوهيا 

o   التعاون مع إدارة األوقاف لتنفيذ دورات ومشاريع حتتاجها املنطقة حسب األولوية

 وتكرارها مع كل دائرة إفتاء 

o  لتنسيق اجلهود بني املؤسسات العاملة  متخصصة ورش عمل 

o  الرتكيز عل واقع الناس والتخصص فيه 

o   بشكل الدعوي  العمل  تنظيم  العاملة  املؤسسات  بني  اخلبات  تبادل  من  االستفادة 

 أفضل

o   الرقابة احلكومي  الدور  فيكون  الرشعية،  املؤسسات  استقاللية  عل  املحافظة 

 واإلرشاف والتنظيم 
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o   فستكون    إنعظمت    مهاماجلهود مرجعية  وجهات  وتنظيم  ترتيب  هنالك  يكن  مل 

النتائج أقل من املأمول ان تكون املؤسسات حتت اسم جملس او صفه رشعيه ترشف  

املؤسسات   باقي  أعامل  عل  لالطالع  دورية  واجتامعات  املؤسسات  اعامل  عل 

 ة إلقامة البامج الدينية وللتعارف فيام بينها تيسري األمور القانونية والرسمية واألنظم 

o  التسويق واإلعالن للبامج الدينية والرتبوية للجمعيات واملؤسسات املوثوقة 

 تطوير العمل الدعوي الرتبوي 

o   االهتامم باملساجد وتفعيل دورها أكثر من الصلوات والدروس واخلطب: حمارضات

 دينية، احتفاالت، مسابقات، مناسبات اجتامعية، نشاطات شبابية

o  ل الدور املجتمعي والتوعوي السيايس يف كل املؤسسات الدينية تفعي 

o التجول بني الناس وزيارهتم والتواصل معهم مثل أهل الدعوة 

o إنشاء مراكز دعوية، ومعاهد رشعية ومعاهد حتفيظ قرآن إضافية 

o  إنشاء إذاعة تركز عل التثقيف الديني 

o ة خاصة أافتتاح مراكز هتتم بتثقيف املر 

o  تفعيل الدروس املسجدية بثلة من العلامء 

o  الرتكيز عل إذكاء روح الفريق الواحد بعد التشظي الفكري الكبري يف املنطقة 

o  عمل اجتامعات للتنسيق بني املكونات القائمة عل األرض 

o   العشوائية املخيامت  يف  واإليامن  اإلسالم  وأركان  والصالة  الوضوء  تعليم  محالت 

 واألحياء الفقرية 

o  الشيوخ الكبار العاملني وربط الناس بعلامئها  دخول 

o برامج مركزة تعنى بالطفل واملرأة 

o  االهتامم ودعم اإلعداديات والثانويات الرشعية 

o رفد حلق القرآن بمناهج داعمة 

o   نرش جملتني رشعيتني عل غرار جملة الوعي اإلسالمي الكويتية؛ بحيث نكون نسخة

 للكبار ونسخة لألطفال. 
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o  مسابقات رشعية عن طريق وسائل التواصل ودعمها بجوائز مادية ومعنوية. إجراء 

o   التوعوية والرتفيهية يف احلدائق لألطفال وإعطاء جوائز املسابقات واحلفالت  إقامة 

 مادية ومعنوية 

o   التعليم واخلروج من  الواقع  وإسقاطه عل  اإليامين واألخالقي  اجلانب  الرتكيز عل 

 طريقة الطرح  التقليدي التلقيني وتطوير

o  الكتب واملطويات  وتوزيعنرش 

o  أن تلتزم املجالس املحلية بواجباهتا يف دعم العمل الدعوي 

o  عمل ملتقيات دعوية مجاهريية يف املدن واملخيامت 

 تطوير وتأهيل الدعاة ورفع املستوى العلمي  

o  متخصصة تأهيل الدعاة، بإقامة دورات تدريبية لتأهيل كوادر أكاديمية ودعوية 

o  كفاالت طالب العلم النشيطني وتفعيلهم أثناء دراستهم 

o  منح إكامل الدراسات العليا للطلبة املتفوقني 

o  افتتاح املعاهد واجلامعات يف املنطقة 

o   من طلبة العلم بأجور    أكب عدددعم مادي لألساتذة املتطوعني توفر إمكانية تشغيل

 قليلة، ثم تفريغ النشيط منهم 

o   من دعاة  مرجعيات،  استقرار  الناس  تتخذهم  حتى  الداخل  يف  والفقه  الرتبية  أهل 

 وعقد ندوات مجاهريية معهم 

o  تدريب الشباب عل املهارات احلديثة يف اخلطاب والدعوة، وحتديدا  اخلطباء 

o   قراءة ومسابقات  دورات  عب  األساسية  الرشعية  العلوم  يف  والشباب  النساء  تقوية 

 الكتب النوعية 

o اهلمة والكفاءات اختيار اصحاب اهلم و 

o  تفعيل نظام الوقف من أجل تقوية الدعم 

o  تعليم املؤذنني واخلدام فن التواصل لريغبوا الناس يف دخول املساجد 
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o  نرش الفكر الوسطي وإبراز الدعاة والعلامء القدوة املجاهدين املرابطني 

o  دعم معاهد القران وحلقات القرآن 

o  استمرار التواصل مع الداخل ورفده بام يلزم 

o  إعادة فتح الثانويات الرشعية ودعمها وتقويتها 
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 أوراق من عينة الدراسة املسحية

 عن فعاليات املؤسسات الدينية يف احلياة العامة 

 :(1) يارس املقدادد. 

موضوع احلياة الدينية يف املناطق اآلمنة من املواضيع احليوية التي ينبغي أن ُتعطى حظا   

هذه املناطق وأصحاب املشاريع املجتمعية والدعوية، لذا كانت    وافرا  من االهتامم من قبل إدارة

مبادرُة إقامِة ورشٍة نقاشيٍة عل مدى يومني بني هذه األطرف خطوة  هامة  ينبغي أن تسهم يف  

 وضع تصوٍر دقيٍق لطبيعة احلياة الدينية يف هذه املناطق.  

املنطقة لتعطينا متهيدا  منطقيا   وهنا جيب أن نستحرض املتغريات األساسية التي طرأت عل 

 لتحديد املحاور األساسية للنقاش، وأهم هذه املتغريات: 

املناطق نزوحا  كبريا  من كافة مناطق سوريا، مما   - 1 الديموغرايف، حيث شهدت هذه  التغري 

 يعني تعددا  يف التجارب واملناهج واملدارس والعادات والتقاليد

داعش وترك ذلك آثارا  نفسية  وفكرية  التزال بادية  عل   بعض هذه املناطق خضع لسيطرة   - 2

 بعض فئات املجتمع.  

هذه املناطق ال تزال تعاين من ثغرات كبرية يف األمن، السيام املتصدرون للمشهد بأنشطة    - 3

الوالءات    فاعلة، خمتلفة  متعددة  جمموعات  بيد  السالح  وجود  ذلك  إىل  ويضاف 

 ستقرار، وال سيام األمن الفكري.  والتوجهات، مما هيدد األمن واال

ٍز هادٍف.    هذه عدة نقاط لعلها تعطي تصورا  للوضع يف املناطق اآلمنة يمهد لنقاش مرك 

بناء  عل ماسبق فإنه يمكن حتديد الرشائح التي نستهدفها يف نقاشنا هذا، فهل نستهدف  

 لقائمون عل مشاريع دعوية؟عموم الناس، أم املتدينون، أم الدعاة املتخصصون يف الرشيعة، أم ا

الدينية يف   املستهدفة يقودنا إىل تقديم طرح مناسب، فعندما نقول احلياة  حتديد الرشحية 

 

 . رابطة خطباء الشام  (1)
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العام و عرض طبيعة   املناطق اآلمنة فاملتوقع أن يكون احلديث يف إطار حفظ اهلوية واالنتامء 

الترشيح   وليس  عامة،  للمجتمع  واإلشكاالت  الدينية  والثقافة  للتيارات  توجهات  العميق 

والتيارات   املدارس  ترشيح  ز عل  يرك  بمحتوى  مت  ُقد  التي  الدراسات  فإن  لذلك  املنهجية،  

النقاش  إىل مسار آخر بعيدا  عام يعزز احلياة الدينية املقبولة املعتدلة لدى عامة   هت  ج  الدينية و 

اسب مع هذه الرشحية  الناس؛ كام أنه البد أن تؤدي هذه الدراسات إىل مقرتحاٍت وحلوٍل تتن

 املستهدفة مع مراعاة املتغريات السابق ذكرها.  

جمتمع املناطق    فهل لدينا دراسة توضح وترصد أهم املشكالت واألمراض التي يواجهها 

تعاطي  أو  خلقي،  االنحالل  أو  الشباب،  لدى  بأنواعه  اإلحلاد  أو  مثال ،  كالتطرف  اآلمنة، 

 املخدرات، وغري ذلك من املشكالت واألمراض املتوقعة يف بيئات غري مستقرة.  

 بناء عليه أقرتح املبادرة التالية:  

تع حول  واألهلية  الرسمية  للمؤسسات  الدعوية  األنشطة  وبناء  تركيز  العام  الدين  زيز 

اليقني بتعظيم اهلل ورسوله صل اهلل عليه وسلم، واالبتعاد عن الدعوات املنهجية الضيقة، وذلك 

 من خالل منابر اجلمعة ودروس املساجد واألنشطة التعليمية للمؤسسات العلمية والدعوية.  

يف هذا املجال فال    وعندما نتكلم عن احلياة الدينية للمناطق اآلمنة ونسهم يف طرح حلول

بد أن تكون نظرُتنا شمولية  حتيط بجميع أطراف املوضوع، فإنه مثال  ال يمكن حتقيق هذه احلياة 

وفرص   واملأوى،  والطعام  كاألمن،  األساسية:  احلياة  متطلبات  تأمني  بدون  الوسطية  الدينية 

 العمل احلر الكريم، والتعليم اجليد. 

يُق تكامٍل بني املؤسسة الدينية واملؤسسات األخرى  ومن هنا أقول إنه من الرضوري حتق

كاملجالس املحلية واإلدارات التعليمية وبقية اإلدارات املدنية لصنع حلٍّ متكامٍل يمكن تطبيقه  

 . عل الواقع 
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 :(2) د. عبد اهلل لبابيدي

  من عوامل االستقرار الفكري والديني يف املناطق   مهام    تشكل املؤسسات الدينية عامال  

تقديمه بحث يف غاية   تم  الذي  والبحث  دينهم،  أمور  الناس  تعليم  القائمة عل  املحررة فهي 

األمهية ُيبني فعالية هذه املؤسسات يف هذه املناطق، فهي عل ثغر عظيم من ثغور اإلسالم قائم  

قيتة إال والدعاة يكونو ن يف  عل الدعوة والتعليم واجلهاد، فام من مشكلة عشائرية أو فصائلية م 

الواجهة للصلح بني املتخاصمني وحل النزاعات، لذا عل هذه املؤسسات تطوير نفسها أكثر  

 . مما هي عليه اآلن مواكبة لتطور املجتمع، وملزيد من الظهور القوي يف احلياة العامة

  

 

 . مدرس مادة احلديث النبوي يف كلية العلوم اإلسالمية بجامعة غازي عينتاب يف أعزاز  (2)
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 :(3) ماجد عليوي. د

 أقرتح هبذا اخلصوص املقرتحات التالية: 

مع  1 التعاون  زيادة  املنطقة  ـ  يف  الدينية  للحياة  العامة  السياسة  رسم  يف  اإلسالمي  املجالس 

املجال   يف  العاملني  اإلخوة  غالب  عند  املرجعية  السلطة  له  اإلسالمي  فاملجلس  اآلمنة، 

 الرشعي، وهو املرجعية الرشعية للثورة السورية. 

م ويتنقلون  ـ تفعيل اجلانب الدعوي العميل، بتشكيل ورشات عمل من اإلخوة طالب العل2

بني املناطق يف املنطقة اآلمنة، ضمن خطة ُتعد  مسبقا ، ويف سبيل ذلك حيسن إجراء دورة  

 علمية مكثفة إلعداد من يعمل يف هذه الورشات وتزويدهم باملهارات املناسبة. 

ـ زيدة االهتامم بالدعوة النسائية، حيث أن الدعوة النسائية تقترص يف غالب املناطق اآلن عل 3

ات القرآن، وهذا ال يفي بالغرض، ونالحظ أن بعض املنظامت التي هتتم بشؤون املرأة  حلق

يف   سلبية  آثار  له  املنظامت  هذه  مشاريع  وغالب  النساء،  وتستهدف  الفراغ،  هذا  تستغل 

 املجتمع. 

ـ زيادة االهتامم باجلانب الدعوي يف الفصائل املقاتلة يف املنطقة اآلمنة، فهناك غياب ملحوظ  4

ذا اجلانب، وهو ما ينتج عنه أخطاء مرتاكمة أعطت صورة سلبية عن سائر املنطقة يف  يف ه

 اجلانب العسكري. 

ناحية  5 )من  أوسع  بشكل  دورها  تفعيل  أجل  من  الرشعية  التعليمية  املؤسسات  تقوية  ـ 

 االعتامدية.  واملنح جامعية.  وخميامت الكشافة( 

املن6 يف  التعليمية  الرشعية  املؤسسات  تأطري  ناظمة  ـ  ترشيعات  وضبطها ضمن  اآلمنة،  اطق 

 لعملها، حتى ال نقع يف فوىض املؤسسات. 

 ـ إحياء فكرة الوقف وتفعيله.7

التعليمي  8 اجلانب  يف  باملخيامت  االهتامم  وزيادة  املخيامت،  وخاصة  األمية  حمو  دورات  ـ 

 . واجلانب الدعوي

 

 .  مدرس يف كلية الرشيعة بجامعة حلب احلرة (3)
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 :(4) عبدو ياسني رستم . أ

بالواقع   النهوض  أجل  حضاري  من  جمتمع  إىل  للوصول  املحررة  املناطق  يف  املجتمعي 

 ووطن آمن أرى تفعيل األمور التالية: 

للرشيعة   -1 الصحيح  الفهم  عل  القائم  الوسطي  املنهج  خالل  من  والوعي  املعرفة  نرش 

 وأحكامها وروحها. 

الكوادر   -2 طريق  وعن  التعليم  رسالة  خالل  من  وأخالقه  املسلم  املجتمع  قيم  ترسيخ 

 ة واملؤسسات الدينية واملجتمعية املشهود هلا باالعتدال والوسطية وقبول اآلخر.  التعليمي

إطالق محلة إعالمية عب وسائل التواصل جمهزة باملواد العلمية والبامج التوعوية التي   -3

 . ختدم هذا الغرض 

  االجتامعي   والقبول   الطيب  األثر   ذات  –الدينية واملجتمعية    - متكني املؤسسات الثورية   -4

 . معها  والتعاون العمل من

 تأهيل الكوادر من خالل تفعيل الدورات العلمية والدعوية واملهارية.   -5

التواصل احلثيث واملستمر مع كافة رشائح املجتمع من خالل املدارس واملساجد واملراكز   -6

 ة ووسائل التواصل.  الثقافي

 تفعيل دور املرأة والعمل وفق خطة مدروسة وحمددة.  -7

بأخالق عنارص   -8 للرقي  والرتبوي واالجتامعي  املعنوي  والتوجيه  الدعوي  امللف  تنشيط 

 . املؤسسات اخلدمية واألمنية والعسكرية

  

 

 . ناشطة نسائية (4)
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 : (5) ماهر شاكر . أ

سوريا   يف  العلم  ألهل  كان  السورية  الثورة  بداية  املظلومني  مع  الناس  مع  دورهم 

رشائح  مجيع  له  تعرضت  ملا  فتعرضوا  وإرشادا ،  ونصحا   تعليام   معهم  فكانوا  واملضطهدين 

الناس يف حياهتم، وهذا كان واضحا  يف   العلامء مرجع  املجتمع قتال  واعتقاال  وهتجريا ، فكان 

اآلمنة يف الشامل، ويمكن مجيع املناطق املحررة يف السنوات السابقة وكذلك احلال يف املناطق  

 بيان فاعلية املؤسسات الدينية يف املناطق اآلمنة من خالل تقسيمها إىل قسمني: 

 املؤسسات الدينية الرسمية.  -1

 املؤسسات الدينية األهلية.  -2

: والتي تتمثل بدوائر األوقاف واالفتاء والتي تتم متابعتها املؤسسات الدينية الرسمية   -1

)الشؤون   قبل  يف  من  اآلمنة  املناطق  مجيع  يف  عملها  يتوزع  والتي  الرتكية(  واألوقاف  الدينية 

ة أمور أمهها:-درع الفرات-الشامل املحرر )غصن الزيتون    نبع السالم(، ويتنوع عملها يف عد 

: من حيث ترميُمها وإصالُحها وفرُشها ومتابعُة ما حتتاجه املساجد، وصوال  إىل بناء  املساجد -

 طق التي حتتاج إىل مسجد. مساجد يف املنا 

: حيث يتم تعيني القائمني عل املساجد من خالل مسابقات جتري هلذا  القائمني عىل املساجد -

 األمر لألئمة واخلطباء. 

: التي ال خيلو مسجد منها، من خالل تعيني مدريس القرآن الكريم  املعاهد واحللقات القرآنية -

 آنية يف الشامل املحرر. وتعليم جزء الرشيدي، وإقامة املسابقات القر

 

 . عزازإمدرس يف كلية العلوم اإلسالمية بجامعة غازي عينتاب يف   (5)
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باإلضافة إىل الثانويات الرشعية )إمام خطيب( التي تتوزع يف مدن الشامل التي ترشف  

 عليها مديريات الرتبية والتعليم. 

األهلية:  -2 الدينية  التي ضمت  املؤسسات  الرشعية  اهليئات والروابط واملجالس  وهي 

لضبط العمل الديني يف مناطقهم، ومتابعة الناس  أهل العلم يف مناطقهم، فشكلوا هذا الروابط  

اهليئة الرشعية لدمشق  -املجلس الرشعي ملدينة حلبعلميا  ودعويا  واجتامعيا  عل سبيل املثال )

-اهليئة الرشعية يف محاة-رابطة العلامء السوريني- رابطة علامء إدلب- هيئة علامء محص-وريفها

الروابط   هذه  وينظم  اإل ...غريها.(  السورياملجلس  سنة    سالمي  تأسيسه  تم  م  2014الذي 

 والذي يضم مجيع هذه اهليئات، ويرتكز عمل هذه الروابط واهليئات بام ييل: 

املرجعي  - الشيوخ  الدور  ِجل ة  من  العلم  أهل  هم  واهليئات  الروابط  هذه  عل  فالقائمني   :

إليهم ترجع  والناس  خصوصا ،  ومدينتهم  بلدهم  وضمن  عموما   سوريا  يف  يف    األفاضل 

 أمورهم العامة. 

االجتامعي  - أفراحهم  الدور  يف  ومشاركتهم  مبارشة،  الناس  مع  التواصل  خالل  من   :

وأتراحهم، والتواصل مع الثوار واملقاتلني يف مقراهتم وربطاهتم، باإلضافة إىل دورهم يف حل   

 املشكالت والصلح يف اخلصومات. 

التخص    التعليم الرشعي:  - املعاهد الرشعية  إنشاؤها، وكذلك وذلك من خالل  تم  التي  صية 

 بعض الكليات الرشعية واملقارئ القرآنية. 

: من خالل الدروس العلمية التخصصية التي يقيمها العلامء يف مدن الشامل  تأهيل الكوادر  -

 املحرر، والتي تستهدف األئمة واملدرسني رفعا  ملستواهم العلمي زيادة يف التوجيه الدعوي.   
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من املنظامت واملؤسسات اخلريية التي تنشط يف العمل الرشعي    باإلضافة إىل وجود عدد

 . والديني
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 :ثاين: استبيان الوصول واالنتشار للمؤسسات الدينية يف الشامل السوريالقسم ال

 سلقيني.  عبد اهلل من إعداد الدكتور إبراهيم 

 األهداف اخلاصة: 

o  .تفاعل املجتمع مع املؤسسات الدينية 

o   ملؤسساته الدينية وأدوارها وخدماهتا املقدمة. معرفة املجتمع 

o  .تصور املجتمع عن احلالة الدينية للمنطقة واملرجعيات الدينية 

 املنجز: 

من األفراد املوجودين يف املناطق املحررة عن طريق    383متت االستجابة لالستبيان من 

 . عينة عشوائية غري مقصودة

 املخرجات: 

36.8%

15.9%
14.4%

3.0%

2.5%

2.0%
4.0%

4.0%

17.4%

توزع منطقة االقامة للمشاركين

اعزاز الراعي الباب مارع صوران جرابلس عفرين إدلب مناطق مختلفة
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31.9%

19.1%

32.6%

13.3%

3.1% عائدية المؤسسة بحسب علمك

(عام وخاص)مشترك  (حكومية)رسمية  ..(مسجد )عامة  ...(جمعية)شعبية أهلية  مختلف
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30.0%

35.0%

40.0%

45.0%
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11.2%

17.5%

41.3%

17.0%

13.1%

شأن الديني كيف تقيم مدى الفاعلية والتأثير لألشخاص القائمين على ال
في المنطقة

1الجابة بين تتدرج ا)كيف تقيم مدى الفاعلية والتأثير  لالشخاص القائمين على الشأن الديني في المنطقة 
(التي تعبر الفاعلية والتأثير القوي5إذا لم اجد تأثير وفاعلية و  زيادة الرقم تعبر عن وجود الفاعلية حتى 
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11.2%

ثير للمؤس أ ت ل فاعلية وا ل ا تقيم مدى  سات كيف 
لمنطقة ا نية في  دي ل ا

إذا لم اجد تأثير وفاعلية و  زيادة 1تتدرج االجابة بين )كيف تقيم مدى الفاعلية والتأثير  للمؤسسات الدينية في المنطقة 
(التي تعبر الفاعلية والتأثير القوي5الرقم تعبر عن وجود الفاعلية حتى 
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14.1%

21.4%

38.1%

18.5%

7.8%

لمنطقة  ا لديني في  ا قييمك للوضع  ت ماهو 
 ً عموما

ل إذا التقييم ضعيف و  زيادة الرقم تعبر عن تقييم أفض1تتدرج االجابة بين )ماهو تقييمك للوضع الديني في المنطقة عموماً 
(الذي يعبر عن الوضع الديني الممتاز5للوضع الديني حتى الرقم 
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24.5%

41.5%

15.1%

5.2%

تقييمك للوضع السلوكي واألخالقي في المجتمع ضمن منطقتك

إذا التقييم ضعيف و  زيادة 1تتدرج االجابة بين )تقييمك للوضع السلوكي واالخالقي في المجتمع ضمن منطقتك 
الذي يعبر عن الوضع السلوكي واالخالقي 5الرقم تعبر عن تقييم أفضل للوضع السلوكيو االخالقي حتى الرقم 

(الممتاز
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23.8%
21.7%

30.8%

لدينية في مسج د هل تشارك في النشاطات ا
منطقتك 

إذا التقييم بعدم المشاركه و زيادة الرقم تعبر عن تقييم 1تتدرج االجابة بين )هل تشارك في النشاطات الدينية في مسجد منطقتك
(الذي يعبر عن المشاركه الدائمه5أفضل للمشاركه حتى الرقم 
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15

ماهي أنواع األنشطة الدينية في منطقتك

عدد اإلجابات لكل نشاط

34.2%

31.9%

19.6%

14.4%

.....إلى من تلجأ في القضايا الدينية التي تطرأ على حياتك

شيخ معروف في المنطقة اتواصل مع أحد المشايخ المشهورين من خارج منطقتي

أحد العاملين في المؤسسات الدعوية في منطقتي إمام المسجد القريب
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 احللول املقرتحة من املستجيبني: 

 علمي  - 1

o  زيادة الفرص العلمية وتنويعها وأشخاصها 

o  زيارات ملتخصصني رشعيني معروفني للمنطقة 

o  تفعيل علوم الدين املختلفة وربطه بالعمل 

o  تعزيز الفكر الوسطي 

o  دعم التفرغ العلمي 

o  العمل عل حمو األمية للنساء والرجال 

o  ربط السرية بالواقع 

o  الوعي الديني مع ضعف املجالس العلمية والتدريس املدريس يف املدارسضعف 

o  ضبط الفتوى 

 تربوي  - 2

o ربط التعليم الرشعي باحلياة 

o  دعم التعليم الرشعي بالعلوم الكونية 

o  توحيد التعليم الديني 

o تفعيل وزيادة الدورات الرشعية 

 اجتامعي  - 3

o  االهتامم باألولويات املجتمعية 

o  القدوات العملية تعزيز 

o  االهتامم بالوصول اخلاص للشباب واملرأة والطفل 

o   وصحف )إذاعة  الدعوية  الدينية  األمور  لنرش  للمجتمع  الوصول  أدوات  تنويع 

 .( .ووسائل تواصل أخرى
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o  .تعزيز عالقة طالب العلم بالعوام من خالل الفعاليات واألنشطة 

o  .االهتامم بخطاب العامة واخلطب املنبية 

o رات خاصة بتأهيل املقبلني عل الزواج وتربية األوالد ومشاكل الطالق. برامج ودو 

o  .االهتامم بتفعيل برامج اإلصالحي األرسي واالجتامعي 

o  )معاجلة مواضيع الشباب الفكرية واالجتامعية )التطرف واالحلاد 

o  )معاجلة الظواهر االجتامعية املرضية )الفاظ الكفر وأيامن الطالق 

o لتعامالت املالية )الرهنية والربا والرصافة(معاجلة املشاكل يف ا 

o .حماربة الفساد األخالقي والتجاري 

o  .االهتامم بوضع الطلبة الديني والنفس والفكري 

o  .االهتامم باآلداب العامة وتعزيز الوعي والتكافل املجتمعي 

o  .تعزيز برامج التحفيز لاللتزام بصالة اجلامعة 

 اجلانب الدعوي  - 4

 األدوات واألسلوب من ناحية  

o   تنويع وتطوير األسلوب مع البساطة والطرح 

o   توسيع العمل الدعوي 

o   تفعيل الوجوه الدعوية املعروفة 

o .جوالت دعوية عل املؤسسات 

o  تعزيز الدعوة املجتمعية 

o  دعم التحفيز لألطفال لاللتزام الديني والعلمي 

o  تعزيز دعوة العسكريني 

o  االهتامم باملخيامت 

o  .االهتامم بالعمل الدعوي بني الفئات املجتمعية املختلفة األطفال والشباب والنساء 
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o  املنبية. تطوير األسلوب الدعوي للخطب 

o  .تعزيز العمل الدعوي بامللتقيات والدروس املسجدية 

 من ناحية القائمني عل العمل  

o   رعاية الدعاة واالهتامم بتحفيزهم 

o  الكوادر الدينية العاملة بمختلف االختصاصات. تطوير أداء الدعاة وتأهيل 

o  .تنمية الفاعلية واملبادرة لطالب العلم 

 من الناحية االدارية  

o  .تعزيز دور اإلفتاء وتطوير أدائهم عب ورشات عمل للعاملني يف األوقاف 

o  . االهتامم بمعايري الكفاءة للدعويني والعاملني يف الشأن الديني عموما 

o  يف جمال العمل الدعوي.  فيةوالشفا تعزيز املشورة 

o  .البعد عن املناطقية والتعصب املذهبي يف العمل الديني 

o   دعم احتياجات املساجد وزيادة الدعم املادي واللوجستي للعمل الديني بمختلف

 جوانبه. 

o  دعم الدعاة أصحاب املبادرة واهلم 

o  عموما . التدقيق يف املرجعيات العلمية للمعاهد والعمل التعليمي الديني 

o  .االستقاللية عن اجلهات العسكرية 

o  .فصل املهام بني املجلس املحيل واألوقاف 

o استقاللية املؤسسة الدينية . 

 التوصيات العامة

 . ابراز دور املرجعيات الدينية املعتدلة وتعزيز دورهم املجتمعي ❖

 . ختصيص قسم للدعوة النسائية يف دوائر اإلفتاء ❖
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 . باملؤسسات الدينية لشؤون األرسة تعنى باجلانب الرتبوي واإلصالحيإجياد أقسام خاصة   ❖

 . تفعيل نظام ملتابعة وتقييم أداء العاملني الدعويني ❖

 . مدارس إمام وخطيب فقط للمرحلتني اإلعدادية والثانوية وفق جودة تربوية ❖

 

  



 جامعة غازي عنتاب  احلياة الدينية يف املناطق اآلمنة السورية 
 

135 
 

 أوراق من عينة الدراسة املسحية

 احلياة العامة عن فعاليات املؤسسات الدينية يف 

 احلالة اإليامنية يف املناطق املحررة

 حممد جلياليت. أ 

 مقدمة:أوالا: 

ما  هو  وعامرهتا  األرض  يف  واالستخالف  األرض    العبادة  هذه  عل  بسببه  اهلل  خلقنا 

أجلها  من  عملت  التي  والغاية  إليها  دفعت  التي  العقيدة  فروحها  وجسد  روح  هلا  والعبادة 

وجسدها عمل اجلوارح من لفظ اللسان وحركات اجلسم فالصالة مثال  حركات وألفاظ قيام  

يكن الدافع  وقعود وركوع وسجود وتالوة وذكر وتسبيح ولكن هذا كله جسد الصالة فإن مل

إليه توحيدا  صحيحا  وعقيدة سليمة ومل يكن املقصود به أمتثال أرم اهلل وطلب رضاه كانت  

 الصالة جسدا  ميتا  ال روح فيه. 

وهذا هو دورنا كطالب للعلم أن نحيي الروح يف جسد هذه األمة نقية صافية موحدة  

 لرهبا وخالقها مستفيدين من نقاط قوة لنا يف املجتمع وهي: 

o األمة و هذه  لدى  السليمة  األصلية  الفطرة  عليها    جود  والبناء  التعويل  يمكن  والتي 

 متنتّٰٱ:  وذلك بتنظيف الران عن قلوب األمة كام قال سبحانه وتعاىل يف سورة املطففني
غامر  .   ِّ ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نتيجة خوض  اعرتضها  الذي  الصدأ  هذا 

التنظيف تصبح هذه   للبناء  الدنيا واالنشغال هبا وهبذا  أرضا  خصبة صاحلة  القلوب 

 عليها وتزويدها بجرعات الوقاية واإلصالح اإليامين. 

o  املجتمع العلم يف  املهم لطالب  الدور  التشويه لدور طالب    بقاء  بالرغم من محالت 

يف صف   ووقوفهم  الرشعي  العلم  عل  ممن حيسوب  بعض  وفعل  املجتمع  يف  العلم 

 الظاملني مواالهتم وامليل هلم. 
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 مرين ملا مكننا اهلل سبحانه وتعاىل منه من أدوات وأدوار:ومستث 

 الوعظ املسجدي اخلطابة املنبية 

 التعليم الديني يف املدارس العامة  التعليم املسجدي 

 الفتاوى واالستشارات الرشعية اللقاءات الدعوية العامة 

  التحكيم بني الناس

هذه القوة وهذه األدوار حتتم علينا واجبات العمل عل إصالح وترميم ووقاية املجتمع  

ن أساس األمر هو مايعتقده الفرد منا وهذا مانحن بصدد  إمن االنحراف والزلل ونعيد القول 

 . االتفاق عل اساسياته وأساسيات دورنا كطالب علم فيه 

 القضية السورية: ناجتة عن الشكالت اإليامنية املثانياا: 

 املشاكل الناجتة عن القضية السورية: ❖

بشكل خاص املنطقة  السوري يف  املجتمع  اإليامنية يف  لألزمات  املسببة  املشكالت    أبرز 

 : والتي يستوجب عل طالب العلم إداركها لالستعداد والتحضري ملواجهتها 

o التقلبات الفكرية احلادة خالل فرتة قصرية . 

من   قصرية  فرتة  نفوذ  فخالل  هلا  التي  اجلهات  اختلفت  السورية  األزمة  خالل  الزمان 

متناقضة   وجلهات  املناطق  يف  وعسكري  وحتى  فكري  متعددة  إسالمية  فكرية  اجتاهات  من 

عل  التشويش  وكثرة  األمة  عوام  بني  الفكري  االنقسام  ازدياد  يف  زاد  هذا  كداعش  متطرفة 

   عقائدها.

o ه اخلفيفرتة طويلة من التقييد الديني والتوجي . 

السوريني   عانى خالهلا  احلايل  احلاكم  النظام  وتوجيهه  من  خالل حكم  الديني  التحكم 

جتاه تسطيح الدين وقرصه عل شعارات ورموز وتعلق وقد ساروا با   للعلم  اخلفي عب مدعني

ليسوا الواعي    بأشخاص  اإلسالمي  الفكر  أصحاب  وحماربة  األمانة  حلمل  يبني  أهال   الذي 

 وحيررها.  ويرتقي باألمة
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o اجلمود والغلو. ه الفكري احلادة نحو يفرتة من السيطرة الفكرية املبارشة ذات التوج   

بضغط اإلرهاب    عملت عل السيطرة عل املنطقة وأهلها داعش يف املنطقة    سيطرة فرتة  

من  القادمة  لألجيال  والتجهيل  املخالف  ومنع  الفكرية  السيطرة  وإحكام  الدماء  واستباحة 

اإليامن األطفال   من  الكفر  بني  للفصل  أساسا   وجعلها  وتضخيمها  اخلالفيات  يف  واإلغراق 

 واجلزئية األخطر يف ذلك هو زرع هذه العقلية يف جيل األطفال. 

o  بيئة حمدودة التواصل االجتامعي والتغري السكاين. االنتقال الكبرية بني 

الفرات(  املنطقة    عانت  األزمة  )منطقة درع  ماقبل  الفرتات  التهميشيف  باخلدمات    من 

مغلقة اجتامعيا  فاملنطقة كانت منطقة باألساس  كانت بالعموم التعليم والتوجيه والعامة ومنها 

فيها اختالط مع جمتمعات أخرى لكن مع ليس منطقة زراعية ليست جتارية أو سياحية فليس  

هذه األزمة وبعد انحسار داعش عن املنطقة واالستقرار األمني للمنطقة واشتداد األزمات يف  

ما املناطق املحيطة أدى لتوافد النازحني إليها من خمتلف املدن السورية ومن العراق أيضا  مع  

 عادات االجتامعية والفكرية. بالاختالف رافق ذلك من 

خمتلف   من  النزوح  بعد  أخرى  ببيئات  املبارش  لالمتزاج  وكبري  بشكل رسيع  وتعرضها 

 املناطق السورية للمنطقة ويف بعض احلاالت نزوح من العراق. 

o  .ردات الفعل من اخلبيات املتكررة يف الشأن امليداين السوري 

املوضوع  هذا التعقيد ناتج عن كثرة الدول التي تتدخل يف  و   ، الوضع السوري معقد جدا  

والذي أدى النتكاسات كبرية عل مستوى حتقيق طموحات الناس واألهداف التي   ،السوري 

الوضع   هذا  الظلم  من  حتررهم  يف  أجلها  من  اإلهلية  إ خرجوا  املعونة  عن  فعل  ردات  حدى 

 ونرصة احلق وهذا من اجلهل بطبيعة السنن الكونية واألخذ باإلسباب. 

o دة.االفتقاد للمرجعية الدينية الواح 

بعد التحرر من الذي طال املنطقة نشط االجتاهات الفكرية املختلفة بمدارسها املتنوعة ومل  

املرجعية   غياب  إىل  ذلك  أدى  املركزية  الدولة  وبغياب  املنطقة  الدوراملتكامل يف  أخذ  تستطع 
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حتديد   يف  االختالف  )مثال   العبادات  أداء  مستوى  عل  حتى  واالختالف يف  الواحدة  الدينية 

 عد صالة الفجرة وبدء الصيام يف رمضان وغري ذلك.....( مو

أدت   ❖ النقاط  فئات  هذه  اإليامنيةالنحراف    املجتمع ببعض  الوسطية    أحواله  عن 

 إىل:  واالعتدال

 االجتاه نحو اجلمود والتشدد يف أسلوب اعتقاده -1

 االنحراف نحو االنحالل والضياع بني العلامنية واالحلاد   -2

 ات اإليامنيةالالمباالة جتاه املعتقد -3

اإليامين   والعالج  بالتحصني  ومقاومته  تصحيحه  العلم  عل طالب  استوجب  ما  وهذا 

 والفكري لعوام الناس. 

نحتاج إىل حتديد دقيقة لنسب هذا التحوالت وخصوصا  يف فئة الشباب والتي تظهر  )وهنا  

 ( املناطق املحررة ودول اللجوء بشكل كبري ومبارش يف شباب

 دور طالب العلم: ثالثاا: 

نقول   األنبياءإكام  العلامء هم ورثة  قال فاأل  ،ن  العلم»  : ^  نبياء كام  أو كام    ، «إنام ورثوا 

مثيل »  : بنفسه يف احلديث الذي رواه مسلم عن جابر  ̂ قال... فدورهم كام مثل رسول اهلل  

اجلنادب والفراش يقعن فيها وهو يذهبن عنها وأنا آخذ  ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا  فجعل  

فواجبنا كطالب علم أن نجز الناس عن النار وهذا يكون عل مستويني    .« بحجزكم عن النار...

ذات فاألصل بإلنسان إصالح وتأمني نفسه حتى يكون حمصنا  قادرا  عل اإلنطالق للمستوى 

 طلوبه منه كام قلنا بمستويني: الثاين من إصالح وحتصني األمة فاألدوار امل

 : هذاتطالب العلم مع : دور األول

، وهذا يستدعي  دور طالب العلم مواجهة التحديات الفكرية التي تؤثر عل عقائد األمة

و  وقايةال الذات  اهللوالتحصني  عل  التوكل  تعاىل:حسن  قال  كام   هئ مئ خئ حئ جئ ّٰٱ  ، 
 من خالل مراقبة اهلل يف أعامله من خالل:  ، وذلك[ 3]الطالق:    ِّ جبحب
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 التمكن العلمي:  .1

فمطلوب منه حسن ضبط املسائل العلمية العقائدية واإليامنية ومداومة النظر والبحث  

 واملدارسة ملسائل العقيدة وعلومها 

 التمكن من أدوات احلوار:  .2

مهارت األدوات    تطوير  من  والتمكن  العامة  مع  والتواصل  اآلخرين  وخماطبة  احلوار 

 العرصية يف نرش املعلومة وتبليغها بام يناسب حال األمة ورشائحها أجياهلا 

 التواصل مع العلامء األكثر خبة والتعلم الدائم:  .3

نهم  املواظبة العلمية عل أكابر العلامء من أهل االختصاص واخلبة والتجربة والتلقي م

 ومتابعة التحصيل األكاديمي العلمي 

واال .4 البحث  للواقع  مداومة  املناسبة  واحللول  الطارئة  الفكرية  املشكالت  عل  طالع 

 احلايل ألمة واملستجدات املعرتضة. 

عل جديد العلوم وما يعرتض من شبه سواء عل مستوى املجتمع والبيئة    اإلطالع الدئم 

املحيطة أو عل املستوى العاملي الذي يؤثر يف بيئة الشباب مع انتشار التقنية ووسائل التواصل  

 املختلفة وعامل املعلومات املفتوح

 مل. االعتقاد واإليامن بالع الفصل بنيالتزام القدوة بالذات والبعد عن مشكلة  .5

وذلك عب املراقبة الذاتية الدائمة وحماسبة الذات عل تقصريها فاهلل سبحانه وتعاىل يقول  

يف قرآنه    إذا كان اهلل    ]القصص[    ِّ مت   خت  حت  جت  هب  مب  خب  ّٰٱ:  يف كتابه

يعلمنا بأن خري من نأمنه عل أعاملنا من اتقن عمله يف الدنيا وحفظ آخرته بعمله فكيف يكون  

سعينا لذاتنا وقد وضعنا أنفسنا يف حمل وراثة النبوة ومحلنا هذه األمانة التي رشفنا واختارنا اهلل  

 هلا.
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 مع عامة األمة:   طالب العلم  : دور الثاين

عمله فئات من الناس يستوجب عليه حسن التعامل معها واملكنة  يعرتض طالب العلم يف  

أن  يمكن  مما  من  تقي  والتي  ألمراضها  الشافية  املعلومة  من  وحاجتها  خطاهبا  أدوات  من 

 تعرتضها من شبهات فهو مضطر ألن خياطب: 

o  العوام 

o   والشباب 

o   والطالب 

o  واملثقفني 

o   واألطفال 

o  والنساء 

النقاط   مراعاة  فواجبهم  أدران  شبه  من  قلوهبم  يف  مايعلق  ويزيل  فطرهتم  حيرك  خطابا  

 التالية: 

o  تكلف الذي  المن الصحابة بعيدا  عن    األخذ بالناس إىل بساطة وصفاء إيامن من سلفنا

اخل  إىل  أدت  األمة من دواخل كثرية والتي  تفكري  ما دخل  نتيجة  وض  حدث الحقا  

أصال     ذلكوليس مطلوبا  منهم  فهمها واخلوض فيها  مة  تفصيالت يصعب عل العا ب

وإىل مجود الوهابية    تكلمني وال إىل رشوحات املتفلسفني  فال هم بحاجة إىل تأويالت امل

وإنغالقها و العمل عل تبسيط طرح أمور العقيدة وأولوياهتا وإخراج منها ما أقحم  

والتمسك كالتوسل   اخلالفية  الفرعية  املواضيع  من  ذلك    فيها  وغري  النص  بظاهر 

والعودة بالعوام إىل أساسيات االعتقاد املطلوب منهم كام ذكرنا يف بداية املحارضة و  

سبحانه   للخالق  واأللوهية  الربوبوية  معنى  العوام  حتقيق  يف  بدون  بني  إدخاهلم 

  االعتامد و   لوصول بالناس إىل حقيقةتعقيدات املصطلحات واملفاهيم ويكون هدفنا ا

 و متكني األمور االعتقادية من حياهتم وزرع مراقبته يف أعامهلم.   ل اهلل سبحانهالتوكل ع

o التعلق    بمسبباهتا حيث  الرشكوبذور النفاق ومما يصيبها من اخللل    تصفية عقائد الناس

والدنيا  واملال  دوام    بالسلطة  العلم  كطالب  منا  فاملطلوب  النفس  وحظ  واجلهل 
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مراض والعمل عل التصدي هلا باملنابر الوسائل  االطالع عل مايشوب املجتمع من أ

وما   وقضاياهم  الناس  مع  واالحتكاك  االختالط  دائمي  نكون  وأن  اهلل  مكننا  التي 

 يعرتضهم من حوادث ومؤثرات تثري يف نفوسهم الشبه وتزرع بزور الشك. 

o  هلل العبودية  شعار    ترسيخ  يف  احلقة  الوحدانية  معنى  ترسيخ  الفاحتة(  سورة  )معاين 

 توحيد ال إله إال اهلل ال

الرتكيز بني العوام عل معاين التوحيد والعبودية خلالقنا سبحانه والتي شعارها ال إله إال  

اهلل حممد رسول اهلل والتي بتحققها بالنفس حتقق العزة واملنعة لدى األمة والتي فصلت كمنهج 

 عمل كامل متكامل يف فاحتة كتاب ربنا العزيز  

من  :   ِّ  يم  ىم  مم  خم  حم  ّٰٱ األكوان  وخالق  خالقنا  عل  والثناء  الشكر 

 . حولنا 

 . اللطيف املتفضل بالرمحة واحلفظ لنا يف الدنيا واآلخرة:  ِّ خن  حن  جن  ّٰٱ

احلق    : ِّ  جه  ين  ىن  من ّٰٱ ومالك  للبرشية  املطلق  والعدل  احلساب  بيده  من 

 . والفصل بني املظلومني

 .لك طاعتنا وانقيادنا الكامل ال  ألحد سواك:  ِّ ىه مه  ّٰٱ

أمورنا    : ِّ حي  جي  يه  ّٰٱ كل  يف  واالستجارة  واالستعانة  واملدد  العون  منك 

 . ماصغر منها وما عظم

اهلداية  :   ِّ يي  ىي  مي   خي   ّٰٱ منك  ونرغب  الطريق  نرجو  إىل  التوجيه 

 . القويم 

والصديقني  :   ِّ ٌّ   ٰى  ٰر  ٰذ  ّٰٱ النبيني  من  املقبولني  املهديني  اهلداة  طريق 

 . والشهداء

وأجرنا وأبعدنا ياربنا عن كل صاحب   : ِّ  رئ  ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ ّٰٱ

 . زيغ أو ضالل أو هوى
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o للعوام وهي من األمور التي ليس للناس التهاون بإطالقها. توضيح معنى الكفر 

إن مسألة الكفر من األمور االعتقادية والتي هي نقيض اإليامن أي أن الكافر هو الذي  "

   "ليس عنده يشء من اإليامن أو خلط إيامنه بالرشك فنقضه وأبطله

من ظهر منه كفر  وعل ذلك فال تطلق ألفاظ الكفر عل أحد من أهل اإلسالم إال عل  

بواح ظاهر فإن مل تكن قطعية يف ثبوهتا وعالنيتها فإن األمر موكول إىل علم عالم الغيوب املطلع 

 عل رسائر عباده. 

غاية   يف  مسألة  فهي  الكفر  إطالق  يف  التساهل  من  التحذير  العلم  عل طالب  ووجب 

ا أحدمها إما القائل وإما اخلطورة فمن قال ملسلم: يا كافر فقد باء هبا أحدمها أي فقد رجع هب

 املقول له... 

o واالرتقاء بوعيهم مة بناء اإليامن الواعي يف نفوس األ 

بعد التجارب التي خاضتها املنطقة آن أن يستثمر طالب العلم هذه التجارب بالعمل عل  

رفع الوعي بني أفراد العامة فتأثري سنوات من التجهيل املتعمد  تلتها عدة سنوات من سيطرة  

عن ال األمة  وإهلاء  و  النصوص  بظواهر  واألخذ  والتكفري  الغلو  فكر  نرش  مع  املنطقة  يف  غلو 

قضاياها الكبى وأولياهتا اإلعتقادية إىل االنشغال بأمور احلاكمية والوالء والباء والتوسل  

وحتى   بل  العامة  حديث  مدار  وجعلها  العقيدة  بأساسيات  األمور  هذه  وإقحام  واالسغاثة 

عق يف  هذه غرسها  أساسها  عل  ويكفروهنم  امللة  من  الناس  هبا  خيرجون  كأمور  األطفال  لية 

التجرب القاسية وجب استثامرها ليس بالعمل عل التعايف منها برد الناس إىل صفاء العقيدة 

عن  اإلبتعاد  مع  بعقيدهتا  املحصنة  الشخصية  وبناء  األمة  لوعي  رافعا   سببا   أيضا   بل  األوىل 

الن باألمور  املنبية  اخلوض  واخلطب  العامة  الدروس  يف  العقائدية سواء  واملناظرات  قاشات 

 وحلقات التعليم ومدارسها فعوام الناس ليسوا بحاجة إليها  

o العمل عل األمور التي جتمع الناس وال تفرقهم و  االبتعاد عن طرح األمور اخلالفية  

ما أمر اهلل بأمر إال  "يقول ابن القيم يف مدارج السالكني  خماطبة الناس خطاب تبشري  و
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وللشيطان فيه نزغتان: إما إىل تفريط وإما إىل جماوزة وهي اإلفراط وال يبايل بأهيام ظفر  

 "زيادة أو نقصان  

لذلك فإن واجب طالب العلم بني العامة عدم اخلوض ومناقشة القضايا اخلالفية التي  

القريبة حتى يستقر اإليام الناس ويتوقف  كثر اجلدل فيها وباألخص يف الفرتات  ن يف نفوس 

التشويش احلاصل يف اعتقاداهتم أولويات ويرتفع مستوى الوعي واملناعة الذاتية لدهيم عل 

  . مقاوم الشبه التي تعرتضهم
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 :(6)حممد نجيب بنان. أ

موضوع   يف  املنطقة  حتتاجها  التي  الدراسات  املناطق  »من  عل  وأثره  املتطرف  الفكر 

 قضية التداخل االجتامعي فيها.  «املحررة

بقاء مناطق حتت سيطرة تنظيم الدولة لفرتة طويلة قبل دحره كان له األثر السء الكبري  ف

عل الناس حيث كان هناك تغلغل شديد للتنظيم بني الناس عب وسائل عدة منها الزواج مما  

م  2016متصف    م وحتى2014خلق رشخا كبريا عقب مقاتلة التنظيم ودحره ما بني عامي  

وما تزال املنطقة تعاين من ذلك حيث هناك قرابات وارتباطات بني املقيمني يف املناطق املحررة  

 . وأقارب هلم انضموا إىل التنظيم

حتاول الدراسة استقصاء احلال عب استبانة تعد لذلك ولقاءات مع أبناء تلك املناطق  و

مدى التأثر واملخاطرة وتقديم توصيات يف آخر  ملعرفة مدى الرتابط السابق وأثره احلايل ملعرفة  

 . الدراسة هبذا اخلصوص

  

 

 .  نائب رئيس املجلس الرشعي يف حمافظة حلب (6)
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 :(7) مهند إسامعيل. أ

 أهم املؤسسات الدينية املوجودة يف املجتمع هي: 

 األوقاف والشؤون الدينية  -1

 الرشعية  اتالثانوي -2

 املساجد -3

 املعاهد الرشعية اخلاصة -4

 بالنسبة لألوقاف والشؤون الدينية:

تعتب هي املؤسسة الدينية الرسمية يف تلك املناطق، وكان نشاطها الرئيس يف تلك املناطق 

أموال الوقف، وإقامة   هو متابعة أمور األئمة واخلطباء والدروس املسجدية، واإلرشاف عل 

 بعض الدروس والفعاليات الدينية يف تلك املناطق. 

التي  لكن أثرها يف احلياة العامة كان حمدودا جدا وذ  لك بسبب الفوىض الدينية الكبرية 

خلفها وجود داعش يف تلك املناطق، إضافة إىل عدم توفر التمويل املايل الكايف لدعم البامج  

 الدينية والدروس املنظمة التي تساهم يف مواجهة أفكار الغلو والتطرف يف املجتمع. 

 الثانويات الرشعية: )مدرسة األئمة واخلطباء(

الثانويا  بالعلامء  تعتب  املنطقة  تلك  متد  التي  العريقة  الدينية  املؤسسة  هي  الرشعية  ت 

الذي حلق   الطويلة واخلراب  لكن بسبب ظروف احلرب  العلم عب سنوات طويلة،  وطالب 

هذه  أداء  أصبح  فقد  املايل،  التمويل  املنطقة وضعف  من  العلامء  أكثر  وهجرة  منها  كبري  قسم 

 فيها قليل جدا مقارنة بام كانت عليه احلال سابقا.  الثانويات حمدودا وصار عدد الطالب

 املساجد:

تعتب املساجد هي املؤسسة الدينية األكثر تواصال مع حياة الناس العامة سواء من خالل  

 

 .  بغازي عينتاب  جامعة الزهراءيف  حمارض ومدير االمتحانات  (7)
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أو حلقات حتفيظ القرآن، ولكن   إقامة صلوات اجلامعة أو خطب اجلمعة أو الدروس املسجدية

أصحبت املساجد ضعيفة اإلداء يف املجتمع بسبب أن أغلب األئمة الذين يعملون هبا يف هذه 

الفرتة ليسوا من أصحاب التخصصات الرشعية، وإنام هم من عامة الناس الذي لدهيم بعض  

الد إلتزام ديني يدفعهم ألداء هذه الوظائف  أو لدهيم  ينية، وحتى طالب  املعلومات الرشعية 

العلم املوجودون يف تلك املناطق أصبح أداؤهم ضعيفا بسبب الوضع املعييش الصعب الذي 

 يدفعهم للقيام بأعامل أخرى إىل جانب العمل املسجدي. 

 املعاهد الرشعية اخلاصة: 

النظام   حكم  من  حتررها  عقب  املناطق  تلك  يف  باالنتشار  الرشعية  املعاهد  هذه  بدأت 

أغلب تلك املعاهد مدعومة ماليا وفكريا من الفصائل املسلحة ذات التوجهات  السوري وكان 

الدينية السلفية، فكانت تلك املعاهد بديال عن التعليم الديني التقليدي الذي كان موجودا يف  

السيطرة   بسبب  املعاهد،  تلك  توقفت  للمنطقة  داعش  تنظيم  حكم  ظل  ويف  املناطق،  تلك 

 م عل كل ما هو موجود يف تلك املناطق. الفكرية التي فرضها التنظي 

ثم بعد خروج تنظيم داعش عادت تلك املعاهد لالنتشار مرة أخرى لكنها مدعومة من  

منظامت ومجعيات ذات طابع ديني، وطهرت مرة أخرى بوادر االستقطاب الديني يف املجتمع،  

املناهج يف تلك  تثار بسبب اختالف  التي  املذهبية  تبعا الختالف    إضافة إىل اخلالفات  املعاهد 

 جهة الدعم أو اجلهة املرشفة عل ذلك املعهد. 
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 :(8)يارس أبو كشة. أ

ال خيفى أن منطقتي غصن الزيتون ودرع الفرات حظيتا باهتامم كبري من الشؤون الدينية  

أعدادا  جديدة  ،الرتكية  إليهم  وأضافت  األئمة  استوعبت  احللقات    ،حيث  من  وفتحت عددا  

ت املنطقة بحفاظ لكتاب اهلل تعاىل، و عدد ال بأس به من السائرين عل طريق   ، القرآنية ج  وتو 

 . احلفظ 

  ، لكن مما ال ينكر أن هناك مؤسسات دينية شعبية كانت متواجدة من بداية الثورة يف املناطق

لكنها بادرت وعادت للنشاط بعد حترير    ،حينام تقدمت داعش لالستيالء عل املنطقة   وانحست

وال    ،فكان هلا دور إجياد النواة التي بنت عليها األوقاف ودور اإلفتاء يف املناطق  ،املنطقة مبارشة

  ولتعينه  ، تبز نشاطاهتا لتطور كوادره  ، تزال هذه املؤسسات عضد لإلفتاء املوجود يف كل منطقة

 . يف بعض احلاالت 

ومراكز    ، لذا نجد أن من احلكمة أن تبقى الرابطة قوية بني هذه املؤسسات الدينية الشعبية

وأن تساعدها مراكز اإلفتاء وتقدم هلا التسهيالت الالزمة ما دامت تطمئن    ، اإلفتاء يف املناطق

 . ولفكرها ،خلطواهتا

 

 . املدير التنفيذي ملؤسسة تآخ بال حدود يف غازي عنتاب (8)
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 : رابعال فصلال

 واحلاجات وإمكانية حلوهلا  التاملشك

 إلكي  خليل  د. هدى العبيس و أ. إبراهيم 

 ىل  مل  خل ّٰٱ :خلق اهلل اإلنسان هلدف ورسالة هامة يؤدهيا، فهو خليفة اهلل ىف األرض 
حيمل رسالة وأمانة عليه أن يؤدهيا عل   [، 30]البقرة:     ِّ  ىميم مم  خم  حم  جم  يل 

ليعمر األرض ويعيش سعيدا  فيها   ؛ أبعاد هذه الرسالة  ي أكمل وجه، مما يستدعى إعداده ليع

طموحاته،    ِّ  مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف ّٰٱ  حمققا  

بمعنى وجوده ومعنى حياته    فكانت الرتبية هى األداة لبناء وإعداد اإلنسان الواعى  ، ]يونس[ 

ينبغى بناء اإلنسان   ىف    املسلم ليحقق أهدافه وآمال جمتمعه الذى يعيش فيه ومن هذا املنطلق 

 ضوء فكر تربوي خاص بنا، فيحمل مهوم وطنه وأمته العربية واإلسالمية. 

  فهي إن لبالد الشام )عاصمة الدولة األموية تارخييا ( أمهية  خاصة لدى املسلمني السنة  

عن ذا ضاقت بالد املسلمني. فإوهي آخر قالع اإلسالم السني    املنيع  وحصنه  اإلسالم  معقل

: جنٌد »: ملسو هيلع هللا ىلص -عبد اهلل بن حوالة قال: قال رسول اهلل   سيصري األمُر إىل أن تكونوا جنودا  جمندة 

يا رسول اهلل إن أدركت ذلك.  «شام وجنٌد باليمن وجنٌد بالعراقبال ، قال ابن حوالة: ِخْر يل 

أبيتم،  »فقال:   إذا  ا  فأم  إليها خريته من عباده،  أرضه، جيتبي  اهلل من  فإهنا خريُة  بالشاِم  عليك 

داود وصححه  . رواه أبو  (1) «فعليكم بيمنكم، واسقوا من ُغُدركم، فإن اهلل توكل يل بالشام وأهله

 األلباين. 

الشام، فهي   لبالد  الكبرية  األمة األمهية  أعداء  املوقع االسرتاتيجي  بسبب  يدرك  ذات 

لذلك نجد الرصاع عل بالد الشام منذ   ،توسطها القارات الثالث وإرشافها عل البحر املتوسط 

األر الصليبية  اإلمارات  وتأسيس  عليها  الصليبية  احلمالت  فكانت  التاريخ،  الرها فجر  بع 

السلطة   عل  وتنافسهم  املسلمني  وترشذم  ضعف  وساعدهم  والقدس  وطرابلس  وانطاكية 

 

 .6ص  ،2ج دار الكتاب العريب ـ بريوت، ج،4السجستاين(: سنن أيب داود، أبو داود )سليامن بن األشعث  )1)
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اليوم   الدنيوية، وهذا يشبه حالنا  املناصب  بالصليبني للحفاظ عل  املكائد واالستعانة  وصنع 

فاحلمالت الصليبية عل بالدنا مل تتوقف والغزو الفكري مازال مستمرا، والعمل جاري عل 

الم شعائر تعبدية، فقط غري مرتبطة بالعمل، وهذا حال املسلمني فعل الرغم من  جعل اإلس

 أموات كغثاء السيل.  ملسو هيلع هللا ىلصكثرة عدد املسلمني لكنهم كام ذكر النبي  

ُسوِل اهللَِّ   ْن ر  ال    ملسو هيلع هللا ىلصع  ِة  »  : ق  ْصع  ل  اْلق  ى ع  اع  ت د  ام  ت  ل ْيُكْم ك  ى ع  اع  ت د  ُم أ ْن ت  ا ُيوِشُك اأْلُم  ُته  ل    . أ ك 

ال    :ِقيل   ق  ئٍِذ ؟  ْوم  ي  ن ْحُن  ٍة  ِقلَّ ْيلِ   : أ و  ِمْن   السَّ
ِ
ُغث اء ُغث اٌء ك  ل كِنَُّكْم  أ ْكث ُر و  أ ْنُتْم  ْل  ب  هذا حال    .(1)«ال  

العثامنية اخلالفة  زوال  بعد  حيث املسلمني  عميلة    ت تول   ،  أنظمة  العربية  البالد  يف  السلطة 

ن السيطرة عل الشعوب من خالل إفقارها وجتويعها وتشديد  إلرسائيل التي هدفت إىل ضام

السيام يف سوريا حيث عمل النظام عل السيطرة    ، القبضة األمنية عليها وحماربة العلوم الرشعية

عل املؤسسة الدينية وتطويع العلامء، ومارس اإلرهاب ضد كل رجل دين عارضها أو حاول  

 . من أمثال الشيخ عيل الطنطاوي فهرب من هرب  ، معارضتها بالقتل والسجن

فمع وصول نظام األسد إىل السلطة عمل إىل جتميد هذه املؤسسة والسيطرة عليها، ولقد  

الذي أدى ، وم انقالب الثامن من آذار 1963كانت قبل فرتة األسد تتمتع باستقالهلا حتى عام  

الدولة األمنية  الوطنية يف نموذج  الدولة  جمهورية  االنقالب نفسه كحيث طرح    ،إىل دخول 

الثورية  ت أركان ي ولتثب  ، للرشعية بشكل تلقائي  ةأي قوة عل األرض فاقد  ، وجعل الرشعية 

الرشعية   الثورة  بمجهورية  قام قاموا  وبالتايل  للثورة،  املناهضة  القوى  من  اجلمهورية    واتطهري 

  ، سب زعمهموعل وجه اخلصوص املؤسسة الدينية الرجعية ح   ،بمواجهة شاملة لكل القوى

إىل أن حدث االنفجار   ،وبدأ رصاع التطويع مع املؤسسة الدينية وطبقة علامء الدين يتصاعد

حركة االحتجاج التي قادها نخبة املدينة عل   إثر  ،م يف حلب 1982-1978الكبري يف الفرتة  

وجه  مستوى نقابات األطباء واملحامني واملهندسني والصيادلة وفعاليات املدينة وشباهبا، يف  

األفواه تكميم  وعمليات  مجيع   .الطغيان  إضعاف  األسد  أكمل  الثامنيات  أحداث  وبانتهاء 

استطاع ف  ،قصاها عن الفعل العام حيث أ  ،بام فيها املؤسسة الدينية   ،مؤسسات املجتمع املدين

وحتى يستطيع استتباعها وتطويعها والسيطرة    .حسم الرصاع مع املؤسسة الدينية وعلامء الدين

 

 ،1ج  ،1984  بريوت،  –مؤسسة الرسالة    ،ج 4الطباين )سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم(: مسند الشاميني،  (1)

345. 



 كلية العلوم اإلسالمية يف إعزاز  ملشاكل واحلاجات وإمكانية حلوهلا ا
 

150 
 

وأصبح التعيني اليتم إال بعد   ، فقد اتبع سياسة املوافقات األمنية املسبقة واملراقبة األمنيةعليها  

للتعيني يف املناصب السيام الدينية منها، ومل تعد     املوافقة األمنية، وأصبح الوالء للنظام مقياسا  

مهمة للمؤسسة    ، املصداقية  وسمح  وضعية،  بقاونني  الرشعية  املدارس  عل  التضييق  وكان 

فانترشت الفوىض، وأخذت الرشاوي، وعم الفساد اإلداري   ،الشيعية بالعمل بكامل حريتها 

ونتيجة للقمع واخلوف والقبضة األمنية شجع بعض السوريني عل كتابة التقارير   ، واملجتمعي

التقار  ،األمنية  كتابة  واملصالح  ، يروتفننوا يف  اآلراء  أن   ، السيام من خيالفهم يف  األمر  ووصل 

كام فعلت نجاح العطار بأخيها عصام، فوصل اىل    ،يكتب األخ تقريرا  بأخيه واألخت بأخيها 

  ،مألوفا    وغدت الرشوة أمرا    ،فرغوها من حمتواها أدار اإلفتاء مشايخ رسقوا سجاد اجلوامع و

األمنية وترسل إىل فروع املخابرات العتقال الشباب    ويف مقرات حزب البعث جتمع التقارير 

أو أي شخص له اجتاه خمالف هلم، ويف ظل هذه القبضة األمنية    ،و من يفكر بالتدينأاملتدين  

 وصل اخلوف عند السوريني  إىل درجة اخلوف من جدران املنازل خشية أن يكون هلا آذان. 

الشيعة يف   د بعض األمثلة عن  نشاط ، وسنور (1) ونشط التشيع أيام األسد بشكل ملحوظ

 حلب وأهم مراكز التشيع: 

  أثرا    فيه   أن  يزعمون ف  ،املشهد  أو   النقطة  مسجد  هو  حلب  يف  للشيعة   األسايس  املركز *

  واملنشورات  الكتب  توزع  وفيه  ،بكثرة  وغريها   إيران  من  الشيعة  إليه  وحيج  ،أئمتهم   لبعض

 الطعام.  من  الدسمة الوجبات وتقدم ،الشيعية 

  ، إلسالمية اجلعفرية ا  واإلحسان  اإلعامر   مجعية  باسم   مجعية  شكلت   هـ1379  سنة   يف  *

هدفها إعادة البناء وإضافة بعض املشاريع اخلريية، وبدعم من املرجعية الدينية للشيعة تم إنجاز 

 املشاريع التالية: 

 بناء معهد اإلمام احلسني للدراسات اإلسالمية.   - أ     

 ء صحن آخر املشهد وبناء ميتم ومشغل. بنا  -ب      

 موقف للسيارات القادمة لزيارة املشهد مع اخلدمات.  - ج     

 بناء مستوصف ومشفى خريي.  - د     

 

 م. 2009للدراسات السورية، ط، املعهد الدويل 2007 - 1919البعث الشيعي  من اجل التشيع يف سوريا انظر:( 1)
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  ُنبُّل  ا مهو  ،قديم   فيهام  والتشيع  ، بالكامل  شيعيتان  حلب  نواحي  من  قريتان  هناك *

  وعائلة ،زم   عائلة   الناشطة يف نبل:. وألهلهام نشاط واضح، وأهم العائالت الغنية  والزهراء

 )من التقية ال من التقوى(.  والتقي ، واألبرص ، وعائلة بلوى وشحاذة رشبو،

داعل    قرى  وثمة  * كفر  وقرية  العسل  خان  قرية  منها  التشيع  إىل  طريقها  يف  كانت 

وهم حياولون بكل جهدهم    ،واملنصورة. وعل مستوى أقل قرية النريب غري بعيد من حلب

الستقطاب العوائل الكبرية املشهورة للتشيع، لتكون دعاية هلم يف تشييع الناس، فنجحوا يف  

 . استقطاب بعض أفراد العوائل الكبرية

هناك عامئم    كام نشط الشيعة يف منبج من أعامل حلب ووزعوا عل بعض شيوخ العشائر  

 ومن حقهم أن يتميزوا هبذه العامئم حتى يعرف فضلهم.  ،سوداء بحجة أهنم من آل البيت

  :(1) أهم الرجاالت املتشيعني أو املتأثرين بالتشيع والداعني إليه يف حلب 

ام - عك  س  ،الرشيعة   يف   دكتور  ألنه   ؛ أخطرهم  وهو  :حممود    يف   حلب   جامعة   يف   ويدر 

 مسجد  يف  خيطب  وألنه   ،واملثقفني   الطالب  من   كثريا    فيستقطب  ، والرتبية  احلقوق  كليتي

وألن الناس الزالت خمدوعة   ،يشغل موقعا  متميزا  و وأشهرها  املساجد أكب من وهو ،التوحيد 

 به وتظنه من أهل السنة. 

نقشبندي  -مفتي سوريا    -:  أمحد حسون   -   مواالته   مؤخرا    أعلن وقد  ،وهو صويف 

  طعنه  املنب  عل   أعلن  أن  فبعد  ،سورية  يف   الناس  لتشييع  اهلل  حزب  جلهود  ومباركته  للرافضة

يه عل اهلل بأنه سيحاسب معاوية    ،ريض اهلل عنه  معاوية  يف  طعنه   ثم   عنها   اهلل   ريض  عائشةب وتأل 

 ويعاقبه قائال : )سيكون لك موقف أمام اهلل يسألك عنه يا معاوية(. 

ال  - تشي ع    ، من قرية معرة مرصين  سني   األصل   يف   وهو   ، حلب  يف   يسكن   : حممد ديب رح 

  ونشط يف حركة التشيي.

ومشفى اهلالل األمحر    ، عليها الشيعة فيام زعموا  يسيطر   ، حلب  يف  منظمة اهلالل األمحر   -

 . هو مشفى إيراين 

 

 . 30حتى 26،ص 2007ال حسني ) عبد الستري(: حتذير البية من نشاط الشيعة يف سوريا،ط ( 1)
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  طالب   بعض  بدعوة   تقوم   حيث   ، خبيث  واضح  نشاط   هلا   بحلب   :القنصلية اإليرانية    -

مما يغرهيم    ، دسمة  وجبات   هلم  وتقدم  معهم  وتتواصل   ، أصال    القريب  مبناها   إىل   اجلامعية   املدينة

 عل التقرب والتشيع. 

للشيعة  واسعة  صالحيات  االبن  األسد  أعطى  قرار  ، لقد  أصحاب  وبتنا    ، وأصبحوا 

األمة خلطورة أنخاف من   الثورة وصحوة  اندالع  الشام كلها شيعية، وكان  ن تصبح سورية 

نريد  »  : وصدحت احلناجر بأعل صوهتا   ، وعمت املظاهرات أرجاءالبالد  الوضع يف بالد الشام، 

النظام إ الرد  ،«سقاط  البلد»:  وكان  نحرق  او  البلد   .«األسد  العميل  النظام  حرق  وبالفعل 

  ،نحاء سوريا أوسلمها للروس واإليرانيني، فكانت هجرة السوريني اىل مناطق الشامل من كافة  

الشامل السوري سورية املصغرة  الديني سواء يف اجلوامع    ،بحيث أصبح  التدريس  و  أ ونشط 

 وزاد عدد األطفال من حفظة القرآن الكريم.  ،املدارس الرشعية 

 داف التعليم الرشعي لصالح التشيع:استه

وجهت اهتامات للواء هشام بختيار )الذي قىض يف تفجري خلية األزمة( يف استهداف   

الرشعي وزيرا    ، التعليم  املرشدية(  الطائفة  )من  سعد  عيل  الدكتور  بختيار  عني    ،للرتبية   فقد 

دينيــة لكل طائفة )دروز بتأليف كتاب تربيــة  الشــرعــي، وطالب  التعليم    ،علوية   ، فحارب 

وزير    . ســـنة(  ،شيعة   ،إسامعيلية تابع  األجانب  اكام  الطالب  قبول  فمنع  املهمة،  ألوقاف 

والعرب يف أي مؤسسة تعليمية سورية، ومنع منحهم إقامات، ومنع التمويل اخلارجي هلذه 

احللبي،  املؤسسات، و الرزاق  مثل )عبد  الديني من عملهم  التعليم  القائمني عل  كبار  أعفى 

 . حسام فرفور( سارية الرفاعي، والدكتور عبد الفتاح البزم، ود. 

السيد   الستار  عبد  حممد  األوقاف  وزير  قام  عينه  -كام  بالذي  دعم  ب  -ختيارهشام 

تبع األوقاف وتعرتف هبا وزارة ومنحهم عرش ثانويات رشعية ت ،املؤسسات التعليمية الشيعية 

اهلل   )عبد  السيد  إىل  بختيار  هشام  وأوكل  ثانويات رشعية.  إىل  حوهلا  حوزات  وهي  الرتبية، 

الرشعية    (1)نظام( الثانويات  مناهج  بتنقية  اإليرانية  السفارة  من  الشديد  بقربه  يعرف  الذي 

 

يران يف سوريا حسب أحد الشهود الثقات أنه من أصل فاريس مل حيصل عل اجلنسية أيام األسد اب حصل إرجل  (  1)

 عليها أيام االبن
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ان الذي وقع عليه عدد من  )السنية( من األمور التي ال يرىض عنها الشيعة. وربام يوضح البي

والذي وقعه عدد كبري من العلامء من -علامء الشام بخصوص محلة استهداف التعليم الرشعي  

الدكتور  و  ، الشيخ عبد الرزاق احللبيو  ،الشيخ حممد كريم راجح )شيخ قراء بالد الشام(   :بينهم

  ، الشيخ صادق حبنكةو  ، اخلطيب )وزير األوقاف األسبق(  الدكتور حممد حممدو  ،وهبة الزحييل 

 عيل  حممد   الشيخ و  ،الرفاعي  الكريم   عبد   سارية   الشيخو  ،الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعيو

  الدكتورو  ، اجلزائري  احلسني   زياد  حممد  الشيخو  ،كفتارو  أمحد  الدين   صالح  الشيخو  ،الشقري

  التي  اإلجراءات   طبيعة   -وغريهم   ، البوطي  رمضان  سعيد  حممد   كتور دوال  ،النابلس  راتب  حممد

 بنوده:  يف جاء  حيث . األسد بشار نظام اختذها 

إن من املمكن تنفيذ اهلدف الرامي إىل إحداث املرحلة األساسية مكونة من حلقتني   -1 

وتدريس مقرراهتا كاملة، دون احلاجة إىل حذف املقررات الرشعية التي    ،االبتدائي واإلعدادي

وتلك هي احلال يف    ،ا طالب املعاهد والثانويات الرشعية من حلقة اإلعدادي فيها يكلف هب

مدارس الشويفات، تدرس فيها مقررات املرحلة األساسية مضافا  إليها زيادات غري موجودة  

يف مدارس الدولة، ومل يعرتض أحد عل تلك الزيادات ومل تطالب إدارة تلك املدارس بحذفها.  

مة يف وزارة الرتبية هتدف إىل جتفيف روافد الثانويات واملعاهد الرشعية ثم  ولكن اخلطة املرسو

القضاء عليها وذلك ألن الطالب إذا جتاوز احللقة الثانية من املرحلة األساسية بعيدا  عام ال بد 

ة  منه من املقررات الرشعية املمهدة فإنه لن جيد ما يدعوه تربويا  وال ثقافيا  إىل التحول إىل الدراس

الرشعية ولسوف خيتار ما هو أمامه من الفرع العلمي أو األديب وبذلك يتم القضاء عل املعاهد 

 .والثانويات الرشعية من حيث هي

إن تسكني اهلياج القائم اليوم يف صدور اآلباء واألمهات هلذا البالء الذي فوجئوا به    - 2 

يل عل أحد وال يمكن هلا أن عن طريق الوعد بإحداث معاهد رشعية متوسطة ألعوبة ال تنط

ختدر املشاعر أو أن تبد لظى هذا اهلياج، إن املقصد الذي ال بديل عنه وال تعيض عنه كنوز  

الدنيا أن تتوفر ألوالد هذه األرس يف مرحلة املراهقة ضامنات الرتبية الدينية والسلوك األخالقي  

والثانويات الرشعية يليها ما تتممها   األمثل وإنام ميقات ذلك احللقة األوىل يف منهاج املعاهد

من الدراسات الرشعية الالزمة يف احللقة الثانية وإذا زج بالتالمذة يف مرحلة املراهقة داخل تيار  

فهيهات للمعاهد املتوسطة أن تصلح فسادا    ،الضياع األخالقي وبني أمواج النزوات النفسية
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 عتبار ما ييل: أو أن تقوم أي اعوجاج ال سيام إن أخذنا بعني اال

من املعلوم أن معظم املدارس االبتدائية وماكان يسمى باإلعدادي يف األرياف وضواحي    -

املدن مدارس خمتلطة وقد كانت األرس املحافظة املقيمة يف تلك األماكن تفر بأوالدها من  

املرحلة   من  بدءا   الرشعية  املعاهد  أو  الثانويات  إىل  الشائنة  وآثاره  االختالط  آفات 

اإلعدادية، ولكن اخلطة ترمي اليوم إىل سد هذا السبيل يف وجوه األرس وإنام األداة إىل ذلك  

 .إلغاء املرحلة اإلعدادية من املعاهد والثانويات الرشعية 

إن احلوزات الشيعية ماضية يف جتاهل هذا التعميم مرصة عل عدم االستجابة له ومدارس    -

األ املرحلة  منهاج  إىل  تضيف  الساعات  الشويفات  يف  الزيادات  من  تشاؤه  ما  ساسية 

واملقررات واملدارس التبشريية األجنبية ماضية يف مناهجها اخلاصة هبا وأساليبها الرتبوية  

البالء برأس املعاهد   دون أي معارضة وال إشكال. ترى ماهي احلكمة من أن ينزل هذا 

عل الرتبية الدينية عموما   والثانويات الرشعية وحدها؟ وأن متيض هذه اخلطة يف التطبيق  

التعليم الرشعي خصوصا  حتى االختناق؟ كان لدى وزارة الرتبية خطة تآمرية   ومناهج 

  مقصودة لإلطاحة بدين هذه األمة وثقافتها اإلسالمية وتراثها الرشعي؟

 أقوى تربير للثورة:

املدارس اإلسالمية وكتاتيب   للتضييق عل  نظام األسد جهده  بذل  القرآن، ولكن  لقد 

مقاومة العلامء والشعب السوري املسلم لذلك نجحت يف احلفاظ عل قدر ال بأس به من هذه 

دُّ مضايقات األسد للحركة الدينية يف سوريا وإطالقه العنان للتبشري   املدارس والكتاتيب، وُتع 

دمري التعليم  الشيعي واجلمعيات اإليرانية مع طرد املعلامت املنقبات من املدارس الرسمية وت

 .يف كثري من املناطق السنية من أهم األسباب التي أدَّت إىل انطالق الثورة السورية

األمر    ، فقد قاومت مؤسسات التعليم الرشعي األهلية الضغوط والعسف واالستهداف

الذي أنجب حراكا  ثوريا  قويا  حني انفجرت الثورة يف وجه نظام بشار األسد يف آذار من عام  

خرج طالب تلك املدارس ومنسبيها ليتظاهروا من املساجد، وبرزت منذ األسابيع   ،م 2011

األوىل مواقف أساتذهتم الكبار أمثال الشيخ كريم راجح، والشيخ سارية الرفاعي، والشيخ 

الرفاعي وسواهم   يف -   احللبي  الرزاق   عبد  اجلليل  شيخهم   الثورة  أثناء  ودعوا  وحني  …أسامة 
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 .كبى  مظاهرة  إىل  جنازته   حتولت -م 2012  شباط  من الرابع

احلرية مشعل  الدينية  املدارس  معركة هنوض    ؛ لقد محلت  احلرية  معركة  يف  رأت  ألهنا 

  حممد.  د)  رموزها   أحد   رأت   وعندما   ، اجتامعي وأهيل، قبل أن تكون معركة بحث عن سلطة

  عنه   أسقطت  ائمه جر  وتبير  الديكتاتور  وراء   االصطفاف  يف  متادى  وقد(  البوطي  رمضان  سعيد

فنة من رجال األمن  حل  املصورة   دروسه  وتركوا   حوله،   من   طالبه  وانفض   السابقة،   هالته   كل

 . واملخبين يملؤون زاوية التصوير يف حرضته 

ر واملخيامت   سات العاملة يف الداخل املحر  ة احتوت اجلمعي اُت واملؤس  بعد الثورة السوري 

الكثري من الكتاتيب يف املساجد واخليم، يقوم عليها معلامت  األطفال  واليافعني، وافتتحت هلم 

فاضالت، وشباب غيورون عل دينهم يعل مون األطفال القراءة والكتابة وباقي املواد العلمي ة،  

وحيف ظوهنم القرآن الكريم، فأسهم ذلك بشكٍل كبرٍي يف حماربة اجلهل وتنوير العقول ومواكبة  

 .الذي سب بته احلرب   السري وتكسري الركون العلمي  

ويبقى واجُب القائمني عل هذه الكتاتيب القرآنية اليوم أن ُيلِحُقوا هبا البامج التعليمي ة  

أو   املخيامت  يف  بالبقاء  تتشب ُث  زالت  ما  التي  د  والتشد  الغلو   أفكار  من  ب  الطالَّ ُظ  ف  حت  التي 

د طالب الكت  ر؛ فإن من أهم  األخطار التي هتد  ، ففي  الداخل املحر  ف والغلو  اتيب اليوم التطر 

اإلسالم  مبادئ  ل  أو  الطفل  يتعل م  القرآن  منتظرا    ،كتاتيب  بدينِه  قلُبُه  يتعل ق  يشب     وفيها  أن 

ُه شياطنُي   ُه بكل  ما يستطيُع.. وبينام هو يف ريعاِن الصبا ككتلٍة متوق دٍة؛ إذ به حتوُم حول  ليخدم 

ها لُتغو ف واإلرهاب باذلة  جهد  ُه يف خدمة عقائِدها الفاسدِة التطر  ُه وتستخدم  ي ه وتستزل  قدم 

تعليمي  وتربوي    برنامٍج  الكتاتيِب مطالبون  بوضِع  القائمني  عل هذه  وإن   اآلثمة،  هِتا  وأجند 

علومه بعض   ن  ويتضم  ه  مقاصد  وُيبني   اإلسالم  يرشُح  واليافعني  مع    ،لألطفال  يتناسب  بام 

بام للطفل  العقلي ة  التميُّع    الرتكيبة  حتى  أو  والتكفري،  ف  التطر  طرق  يف  االنزالِق  من  حيميه 

ث  فجعل   يوم،  ذات  عمر  الخ »:  قال  التيمي    إبراهيم  عن  …والنفاق واحلداثة هُ   حيد    كيف :  نفس 

 ونبي ها  األمة   هذه  ختتلف  كيف :  فقال  عباس  ابن  إىل  فأرسل!  واحٌد؟  ونبي ها   األمة  هذه  ختتلُف 

لِمنا وع  فقرأناه،   علينا   القرآنُ   ُأنِزل    إن ا !  املؤمنني  أمري  يا :  عباس  ابن  فقال !  واحدٌة؟  وقبلُتها   واحٌد،

، فيكوُن هلم فيه رأٌي،   ل  نا أقواٌم يقرؤون  القرآن وال يدرون  فيم  ن ز  فيم  نزل، وإن ه سيكوُن بعد 

 ..« فإذا كان هلم فيه رأٌي اختلفوا، واقتتلوا..



 كلية العلوم اإلسالمية يف إعزاز  ملشاكل واحلاجات وإمكانية حلوهلا ا
 

156 
 

وهذا ما نعاين منه اليوم ليس انتشار املدراس واملعاهد الرشعية يف كافة انحاء املحرر،   

املنهاج واختالف  املدارس  هذه  يف  التبعية  اختالف  الداعم   ، وإنام  يفرضه  وعندما   ،فاملنهاج 

تشكلت احلكومة املؤقتة انضمت بعض هذه املدارس إىل هيئة األوقاف التابعة هلا، وقد كان 

التابعة هلا الدور الفعال يف حماربة الغلو والتطرف والفكر التكفريي، واستفاد الشامل  للمدارس  

 إذ جاء من بينهم احلفظة واملتعلمني واملثقفني.  ،السوري من هجرة أهل الغوطة

إجيايب أثر  هلذا  مدينة    ،وكان  عل  التعليمية  إالسيام  العملية  نشطت  فقد  والباب،  عزاز 

 وزاد عدد حفظة القرآن.   ،وتم افتتاح املعاهد الرشعية ،من املساجد للقرآن الكريم يف الكثري

املدارس واملعاهد الرشعية وأماكن توزعها واجلهات املرشفة عليها وأعداد  وسنورد عدد  

 الطالب فيها:

 :(1) املدارس الرشعية

 عدد املدارس الرشعية  اجلهات املرشفة  ماكن تواجدها أ

 12 االوقاف والشؤون الدينية  حلب الريف الغريب 

 14 املجالس املحلية  حلب الريف الشاميل والرشقي 

 2 املجالس املحلية  عفرين 

 1 الرتبية + املؤقتة  الالذقية 

 2870  امجايل عدد الطالب 

 املعاهد الرشعية: 

 عدد املعاهد الرشعية  اجلهات املرشفة  اماكن تواجدها 

هيئة األوقاف   والرشقي ريف حلب الغريب والشاميل 

 والشؤون الدينية 

13 

 35 دلب ريفها إ

 3863  امجايل عدد الطالب 

نجد نسبة    (2)(  670824ذا قارنا عدد طالب املدارس الرشعية بعدد الطالب العام )إ 

 

 املؤقتة.هيئة األوقاف احلكومة ( 1)

 وزارة الرتبية احلكومة املؤقتة.( 2)
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وذلك لعدة أسباب وعوائق يعانيها التعليم بشكل   ، الطالب يف يف املدارس الرشعية قليلة جدا  

 عام والرشعي بشكل خاص: 

حيث بلغ عدد املتسبني    ،زاد فيه عدد األطفال املتسبني مؤملا   فرض الترشد والنزوح واقعا   -

عن التعليم بشكل عام، مما جعل من    ( (1121670  م إىل 2019حسب آخر إحصائية عام  

 عملية التعليم عميلية غري مستقرة بسبب التهجري والقصف. 

الديني  - التعليم  وظهور    ، فوىض  املناهج  اختالف  إىل  أدى  التمويل  مصادر  واختالف 

ل وقد    ،مصطلحات جديدة )إخوة املنهج، الصحوات(  الفرقة    ذلككان  دور يف تكريس 

بحيث انخفضت نسبة    ، مر الذي انعكس عل التعليماأل   ،ي واالنقسام يف املجتمع السور

 طالب املدارس الرشعية. 

 نفسهم بالقداسة والعصمة.أحاطة  إاحتكار البعض للتعليم الديني لرشعنة الظلم والفساد و  -

 رسال األوالد إىل اجلامع حتى ال يفقد األهل الولد بانضاممه لداعش أو ماشابه. إاخلوف من    - 

العلام  - الرفاعي اضطرار  وسارية  الرفاعي  وأسامة  راجح  وكريم  النابلس  راتب  أمثال    ء 

د كفر  جمسجد عبد الكريم الرفاعي إىل تنظيم مساسم  بأن غري  آل الرفاعي  )عاقب النظام  

هنم معرضني خلطر االعتقال يف مناطق النظام  أل  ؛سوسة( وغريهم من الرموز ملغادرة البالد

املحررةاملواالغتيال يف   املحررة عل  وس  ، ناطق  املناطق  املتطرف يف  الفكر  يطرة أصحاب 

 أثناء سيطرة داعش وبعض الفصائل املتطرفة عليها يف فرتة سابقة. معظم املساجد  

والقادة    - التاريخ والرموز  الشام-هجمة رشسة عل  هنم اليفقهون أبحجة    -السيام علامء 

  ، وتصغريعلامء الشام  ،حيحوأهنم جاؤوا إىل الشام ليعلموننا الدين الص   ،الدين الصحيح

  ، جلها املصطفىرسل نبينا ألأ وخلو قلوب هؤالء من الرمحة التي    ، واهتامهم بالردة والكفر

 وهذا انعكس عل طالهبم الذين حتولوا إىل أداة طيعة لتمرير مرشوعهم. 

 . غياب املنهج الواضح واخلطوات الالزمة لبناء جيل حيمل صفات القيادة والريادة -

فاملدارس الرشعية تستقبل ـ يف    ، الشهادة الرشعية تتيح حلاملها  الدخول يف الفروع األدبية    -

قدم هلم تعليام  يوازي ما  ت معظم األحيان ـ الطالب بعد إكامهلم دراسة املرحلة االبتدائية، و

بل أن  ) الفرع األديب(، أي ق  يتلقاه الطالب يف املرحلتني املتوسطة والثانوية يف التعليم العام

الكيمياء والفيزياء والرياضيات واللغات األجنبية،    :مثل  ،يدرس العديد من املواد املهمة 
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وهذه املواد تشكل عامد العلوم املعارصة، ومن املؤسف أن جل  املدارس واملعاهد الرشعية  

جدا    كبرية  ثغرات  وجود  يعني  وهذا  قيمة،  ذي  أي يشء  لطالهبا  املواد  هذه  يف  تقدم  ال 

نوع من العزلة عن ثقافة العرص، كام يعني وجود فجوة ثقافية    ثمة يف ثقافتهم، و وخطرية  

كبرية بني داريس العلوم الرشعية وباقي الدارسني يف مدارس التعليم العام، وهذه الفجوة  

عرصهم   عن  االغرتاب  من  بنوع  يشعرون  الرشعية  العلوم  طالب  من  كثريا   جتعل 

بينهم وبني  كام أن عدم حتصيلهم لألس  ، تمعهموجم التي ذكرناها حيول  العلوم  اسيات يف 

يف   وظيفة  أي  عل  احلصول  وبني  بينهم  وحيول  ذلك،  بعد  جامعية  كلية  أي  يف  دراستها 

ألن املؤسسات املتقدمة تسعى إىل توظيف شباب لدهيم    ؛مؤسسة أو رشكة حديثة ومتطورة

لموس عند أدنى تأمل  وهذا واضح و م  ،ثقافة معارصة ومتصلة بالتقنية والعلوم احلديثة

 يف نوعية الوظائف و األعامل التي يعمل فيها خرجيو تلك املدارس. 

الرشعية يف    - العلوم  إىل دراسة  يتوجهون  املدن ال  أبناء  الثرية وكثري من  أبناء معظم األرس 

.  املرحلة املتوسطة والثانوية ـ هلذا بالطبع استثناءات قليلة ـ وإنام يتوجهون إىل التعليم العام 

وصار ارتباط الوظيفة واملكانة االجتامعية وحجم الدخل السنوي بنوعية التخصص الذي  

هذا   يف  متدنية  مرتبة  يف  الرشعية  العلوم  تكون  ما  وكثريا   وظاهرا ،  قويا   اإلنسان  يدرسه 

 الشأن! 

مم  - أساتذة  اجتذاب  ـ  الغالب  يف  ـ  تستطيع  ال  الكايف  املال  متلك  التي ال  املدارس  تازين إن 

فيها لل للعمل    ، تدريس  موظفني  تستقطب  التي  اجلهات  وكل  املؤسسات  كل  مثل  متاما  

الرشعية املدارس  من  كثري  يف  وواضح  ملموس  وهذا  املعهد    ،لدهيا،  يدفع  ال  وحني 

مدارس   يف  نظراؤه  يتقاضاه  بام  مقارنة  بالرضا  يشعر  وجيعله  حاجاته،  يسد  ما  للمدرس 

ه بتطوير نفسه، كام ال يستطيع حماسبته عل التقصري،  التعليم العام فإنه ال يستطيع أن يطالب

 وهذا يشكل يف احلقيقة مصدرا  ملعاناة كثري من املدارس واملعاهد الرشعية. 

وحول بعض املدارس إىل أداة تستخدم لتسخري    ، اختالف التمويل فرض اختالف املناهج  -

 الفتاوى لفئة ضد فئة أخرى.      

الرص  - يف  الديني  املنب  من توظيف  حالة  فرضت  الفصائلية  حالة  واستمرار  السيايس  اع 

 ينعكس عل التعليم.   ذااالضطراب األمني وه
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التاريخ اإلسالمي  - تدريس  الذين كان هلم دور كبري يف    ،إمهال  بالعلامء  وتعريف األجيال 

 النهوض واالرتقاء. 

البطالة وغ  - وانتشار  النزوح والفقر  الكثري بسبب  منه  يعاين  الذي  األمر  اليأس  املعيشة  الء 

ألن الرصاع مل يعد ضد نظام احلاكم    ؛ عن حياة كريمة مستقرة   الذي يدفع اىل اهلجرة بحثا  

 فقط. 

ضفاء صبغة  إالظلم وعدم تكافؤ الفرص وتعدي عل حقوق األخرين وسلبهم ممتلكاهتم و -

 رشعية عل تلك األعامل. 

متنفذة    - بقوة  أرائهم  الناس عل  الذين حياولون محل  الفقهاء  بقوة اإلأتسلط  عالم وأخذ  و 

  مغ   ّٰٱ  فانطبق قول اهلل تعاىل عليهم:   ،حيق هلم ما ال حيق لغريهم أنه  بعضهم دور املرشع و
 خل  حل  جل  مك  لك   خك حك  جك  مق  حق  مف خف  حف  جف 

]آل     ِّ  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل مل 

 . عمران[

ضعف التأكيد عل بناء الشخصية األخالقية، ومل يعد من األولويات تعليم الناس وتنشئتهم    -

فضل  أتباعه، وقد بني النبي عليه  أ عل املعايري األخالقية السامية التي يطلبها اإلسالم من  

ِق إِنَّام  ُبِعْثُت أِلمُت  م   »  : خالق عندما قالالصالة والسالم عل أمهية األ  الِح  اأْل ْخال  ، وقد  (1) «ص 

أقليات صغرية من   أو  أفراد مبدعني  ينشأ عن  توينبي أن كل نمو  الفيلسوف  املؤرخ  أكد 

وعندما تثبت األقلية   ، األفراد تكون مهمتهم حتويل املجتمع إىل طريقة احلياة اجلديدة تلك

جدارهتا  يسعه  ،املبدعة  ال  الشعوب  باقي  ا   ، تباعهمإال  إ  ا فإن  يريد  فاملهمة  ملن  لفورية 

و إالصحوة   االحرتام  واكتساب  اجلدارة  اجلامإثبات  لدى  االعتبار  العامل  هعادة  ولدى  ري 

 رسه.أب

وال   -  األستاذ  بني  االتصال  املعلمني   طالب ضعف  من  كثري  عند  مهنة  إىل  التعليم    ،فتحول 

 . القيم واملعايري األخالقيةمن  ورصاع البقاء أفقد الكثري    ،ىل األفئدةإوقسوة احلرب انتقلت  

 حتول التعليم الديني إىل مهنة عند كثري من املتعلمني بعد أن كان رسالة ورمحة للعاملني.   -

التارخيية    - استهدفت معظم رموزنا حتى  والرموز يف ظل حرب  القدوة  املعلم  إىل  االفتقار 

 

 . 512، ص 14ج ج، مؤسسة الرسالة،50محد(: مسند االمام، أابن حنبل)( 1)
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 منها. 

 اإلسالم نزل لرجال الدين فقط.  اقتصار العلوم الرشعية عل رجل الدين وكأن   -

ضعف بل انعدام االهتامم بتحديث املناهج وتطويرها بام خيدم صناعة جيل مثقف مؤمن   -

 . بقضيته

اهلدف منها  و  ،ما اليوم فجهارا  أ  ،كانت حتت الطاولة   ،عاملية ثالثة   ا  سلمني اليوم حربيواجه امل   -

حتويل اإلسالم إىل فلكلور يقترص عل ممارسة الطقوس وزخرفة اجلوامع وكسوة الكعبة  

اسمه ومن  بومحل املسبحة ومراسم استقبال احلجيج، فاحلال يقول بأننا اكتفينا من اإلسالم  

 رسمه. بالقرآن 

مرت منطقتنا بأزمات مشاهبة وتداعت علينا األمم، وكان اخلالص بالرجوع إىل اهلل  لقد  

السيام علوم    ، وتطبيق الرشيعة اإلسالمية القائمة عل العدل بني الناس واالهتامم بالعلوم كافة

 فقد كانت تلك العلوم ملزمة لكل الفروع.  ،القرآن والسنة النبوية واللغة العربية

ال مدار  لدن  وعل  من  ومحلتها  الرشعية  للعلوم  رعاية  هناك  كانت  اإلسالمي  تاريخ 

فالعلم   مفهوم.  والسبب  حمدودة،  ـ  قليلة  استثناءات  مع  ـ  الرعاية  تلك  وكانت  احلكومات، 

الرشعي واالحتساب والدعوة إىل اهللـ  تعاىلـ  تؤسس ألصحاهبا سلطة روحية وأخالقية، تنازع 

وتنافسها عل قيادة اجلامهري، وكانت األمة تقدم لطالب العلم    يف أحيان كثرية السلطة السياسية

والدعاة الدعم املساند عن طريق الصدقات واألوقاف املختلفة، لكن الشعور بعدم كفاية ما 

م كان شيئا  مستمرا ، وهذا غري مستغرب.   ُيقدَّ

أحيانا    ومهام يكن األمر فإن العواصم اإلسالمية كانت تعج  يف معظم العصور بعرشات ـ

مئات ـ املدارس واملعاهد والكليات الرشعية، ويذكر املؤرخون )عل سبيل املثال( أنه كان يف  

العلوم الرشعية ملن  يزيد عل ثالثامئة وسبعني مدرسة، تقدم  ما  الدين زنكي  أيام نور  دمشق 

  را  ويف زمانه صارت مق   ،وأهله   يرغب من الطالب حتى إن بالد الشام كانت خالية من العلم

والناس    ، لرصف مهته إىل بناء املدارس والربط وترتيب أمورهم   ، للعلامء والفقهاء والصوفية

 .  1آمنون عل أمواهلم 

 

 هـ(: الروضتني يف أخبار الدولتني   665)شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم ت  املقديس الدمشقي( 1)
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العلامء كام هو معروف يف احلديث النبوي هم ورثة  ف ،وكان للعلامء دور كبري يف الصحوة

والدولة، واجلامعة واألمة، فهم  األنبياء، وهم من النخبة التي تصون الدين والدنيا، واملجتمع  

حراس الرشيعة الساهرون عل إقامة العدل واحلق، كام هلم أسامء ال حتىص يف تراثنا اإلسالمي  

يف شتى احلقول وامليادين املعرفية، وسنتطرق يف هذا املقال إىل نامذج من بعض هؤالء العلامء  

 .ت معينة من تارخينا الذين انتهت سريهتم إىل هنضة فعلية وصحوة عملية يف فرتا 

 : عبد اهلل بن ياسني وتأسيس دولة املرابطني

ظهر املرابطون عن طريق رجل واحد يف ساحة التاريخ، وهذا الرجل هو الفقيه املالكي  

الكزويل ياسني  بن  اهلل  اللمطي (1) عبد  زلو  بن  الشيخ وجاج  تالميذ  الذي كان من  يف منطقة    ، 

سوس جنوب املغرب األقىص، فاختاره أستاذه هذا ملرافقة حييى بن إبراهيم اجلدايل الذي كان 

اإلسالم   بالد شنقيط  الصنهاجية يف صحراء  القبائل  ليعلم  الدعاة،  الشيوخ  أحد  يبحث عن 

الصحيح وليعمل عل هنضتهم، وافق عبد اهلل بن ياسني عل هذه املهمة بعد أن رفض باقي  

بالتعليم  الط القيام  يف  كبريا  جهدا  وبذل  الصحراء  إىل  حييى  الصنهاجي  الزعيم  فرافق  الب، 

وشحن اهلمم، فلم يأبه بالعراقيل التي اعرتضته يف البداية، فنجح يف أن جيعل من الصنهاجيني  

م، فاستطاع بذلك الزحف هبم إىل  1052هـ/ 445قوة عسكرية سامها املرابطون وذلك يف سنة  

األقىص، حيث واجهوا تسلط القبائل الزناتية وقضوا عل أمرائهم، باإلضافة  جنوب املغرب  

اخلارج عن   (2)إىل اجلهاد ضد الطوائف من الوثنيني والشيعة واخلوارج، ثم الكيان البغواطي

اإلسالم والذي استنزف قوى املرابطون، حيث سقط عبد اهلل ابن ياسني شهيدا يف قتاله معهم  

ذلك يكون الشيخ عبد اهلل بن ياسني قد أسس حركة املرابطني التي  م وب1059هـ/451عام  

تبنت دعوته، واستطاعت هبا قبائل صنهاجة يف غرب الصحراء الكبى كس احلصار املرضوب  

ليخرج من    ،عليها من جهة الشامل حيث سيطرة الزناتة ثم اجلنوب حيث البوابة نحو إفريقيا 

 

والصالحية،           الرسال5النورية  مؤسسة  املدرسة   اخلطيب  .57ص 1ج  م،1997بريوت  -ةج،  حسن(:  )عدنان 

 .1436اإلسالمية نشأة وتطورا وواقعا ومستقبال، الرياض 

 . 182ص  ،6ج بريوت، لبنان، ابن خلدون )عبد الرمحن بن حممد(: تاريخ ابن خلدون، احياء الرتاث،( 1)

 . 160، ص6ابن خلدون: املصدر الساق، ج( 2)
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ابن ياسني، حيث كان أبو بكر بن عمر قائد املرابطني  هذه احلركة رجال عظام ساروا عل هنج  

بعد وفاة ابن ياسني الذي اجته نحو اجلنوب وقاد عمليات الفتح اإلسالمي يف غرب إفريقيا،  

إىل دولة كبى ذات حكم    يف الشامل الذي قام بتحويل احلركة املرابطية  (1)ثم يوسف بن تاشفني  

 إسالمي رشيد يف املغرب واألندلس. 

 : اهلروي وابن اخلشاب والدعوة إىل جهاد الغزاة الصليبيني

اإلسالمي   العامل  اصطدم  امليالدي،  عرش  اهلجري/احلادي  اخلامس  القرن  أواخر  يف 

األر اخرتاق  الصليبيون  استطاع  إثرها  وعل  املرشق،  عل  األوىل  الصليبية  ايض  باحلملة 

اإلسالمية بدءا  من األناضول وانتهاء  بفلسطني، بعد أن وجدوا حالة من الضعف تصيب األمة  

اإلسالمية يف ذاك اجلزء، حيث بدأ االنقسام يعرتي دولة السالجقة الكبى حاضنة اخلالفة 

العباسية )الضعيفة أصال(، ثم الرصاع بينها وبني الفاطمية العبيديني يف مرص، وهذا ما مكن 

وقد أثار خب املذبحة   . لفرنجة الصليبيني من احتالل بالد الشام وإقامة إمارات نرصانية فيها ا

م، التي قتلوا  1099هـ/ 492الشنيعة التي ارتكبها الصليبيون غداة احتالهلم لبيت املقدس عام  

مجيع من فيها من املسلمني؛ استياء علامء الشام من قنوط القيادات اإلسالمية وتقاعسها عن 

اجلهاد، وكان من أبرز هؤالء العلامء قايض دمشق زين الدين اهلروي، الذي توجه مبارشة إىل  

بغداد عاصمة اخلالفة بعد سامعه عن أفاعل الفرنجة، واستنكر عل الناس هناك خنوعهم، وهو  

 .  (2)ما أدى به إىل مقابلة اخلليفة والترصيح له بوجوب جتهيز جيش لطرد الصليبيني من القدس 

فقيه حلب  ومل ابن اخلشاب  الذي حترك؛ فقد ظهر  الوحيد  الشامي  العامل  اهلروي   يكن 

الذي أدان تعامل أمري حلب رضوان بن تتش مع الصليبيني ومهادنتهم حني حارصوا املدينة،  

فأثار الرأي العام حول وجوب قتال الفرنجة الغزاة، وبادر أيضا بالسفر إىل بغداد فشكل هو  

السلجوقي، حيث استرصخ احللبيون  ومن معه ورقة ضغط ع العبايس والسلطان  ل اخلليفة 

العساكر اإلسالمية ببغداد وكسوا املنابر، فأدى هذا بالسلطان حممد بن ملكشاه إىل إصدار أمر  

 

احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم الشيباين(: الكامل يف التاريخ، دار الكتب أبو  )  ابن األثري(  1)

 . 328ص  ،8هـ، ج1415العلمية، 

  .128م،1988جهاد املسلمني يف احلروب لصليبية، مؤسسة الرسالة، بريوت  )فايد محاد(: عاشور  )2)
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 .(1) إىل أتابك املوصول مودود بن التونتكني، الذي سارع بتجهيز اجليش والتوجه به نحو الشام

من   لكل  كان  يد  هكذا  يف  القدس  سقوط  بعد  اخلشاب  وابن  اهلروي  الشيخني  دعوة 

الصليبيني أثر كبري يف شحن النفوس، واالستعداد جلهاد الفرنجة املحتلني، فقد استطاعا وضع 

السلطان السلجوقي يف موقف حرج، وهو الذي كان يعاين من اضطرابات داخلية يف خراسان،  

روج جيش مودود ثم ظهور األرسة الزنكية مع عامد لكن هذا مل يوقف عزيمة اجلهاد، بداية  بخ 

اجليوش   لدحر  اإلسالمية  اجلبهة  توحيد  عل  عمل  الذي  حممود  الدين  نور  وابنه  الدين 

النرصانية، ليظهر بعد ذلك صالح الدين قائد األيوبيني وحمرر القدس، لينتهي أخريا باملامليك 

بالشام   الصليبيني  أفول  عل  القضاء  استطاعوا  السابع الذين  القرن  من  الثاين  النصف  يف 

 اهلجري/الثالث عرش امليالدي.

 :(3)وابن تيمية (2) العز بن عبد السالم

بعد   أصابته  حتوالت  يف خضم  اهلجري  السابع  القرن  منتصف  اإلسالمي  العامل  دخل 

الغزو املغويل القادم من جهة الرشق، والذي وصل إىل العاصمة بغداد فدمرها، وذلك تزامنا  

مع تواصل احلمالت الصليبية عل املرشق، وقد سقطت الدولة األيوبية وقام املامليك مكاهنم  

ل. ويف غمرة هذه التغريات؛ ظهر العز بن عبد السالم املعروف بسلطان وتصدوا خلطر املغو

العلامء، والذي كان له بالغ األثر عل جمريات األحداث يف تلك الفرتة، فقد انقسم األيوبيني يف  

االستعانة   إىل  أدى  نزاع  بينهم  وكان  والشام،  بمرص  حيكمون  أمراء  إىل  دولتهم  عمر  أواخر 

ام حاكم دمشق الصالح إسامعيل بالتحالف مع الفرنجة وبيع السالح بالعدو الصليبي، فقد ق

الصالح  جعل  مما  بشدة  ذلك  وانتقد  األموي  اجلامع  منب  السالم  عبد  بن  العز  فصعد  هلم، 

إسامعيل يعتقله، فأفرج عنه بعد ذلك بسبب الضغط الشعبي، ليخرج العز من الشام نحو مرص،  

بعد أن اسرتضاه حاكم دمشق األيويب، فاستقبل    وذلك بعد رفضه الرتاجع عن موقفه، حتى

القاهرة عام   أيوب، لكن 639بحفاوة يف  الدين  األيويب نجم  السلطان  هـ، وحظي بكرم من 

كان  حيث  القضاء،  منصب  توليه  بعد  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  من  يمنعه  مل  ذلك 

 

 88، ص 1ج زبدة احللب من تاريخ حلب البن العديم،ابن العديم:  (1)

 م.1974ص ،2ج بريوت،-دار صادر شاكر الكتبي )ابن حممد(: فوات الوفيات،( 2)

 . 357، ص 1ج الزمان،)بدر الدين(: عقد اجلامن يف تاريخ اهل  العيني( 3)
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افة إىل ما كان له من موقف  يستنكر عل السلطان تواجد املنكرات يف بعض مناطق بالده، إض

 صارم جتاه إمارة املامليك، حيث أفتى بوجوب بيعهم كعبيد، حتى صار يلقب ببائع األمراء.  

وبعد سقوط الدولة األيوبية وقيام دولة املامليك يف مرص، والذي تزامن مع تدمري الدولة  

بغداد   وإحراق  الشا 656العباسية  إىل  وصلوا  الذين  التتار  يد  عل  طبول  هجري،  بدأت  م؛ 

احلرب ُتدق يف مرص، التي ُقرر فيها مجع الرضائب من الناس إلعداد العدة العسكرية، فعارض  

الشيخ عل هذا بقوة وأرص  عل أن ُتدفع الرضائب من طرف األمراء أوال ، فلقي هذا استحسانا  

الوت سنة  من سيف الدين قطز قائد املامليك، هذا األخري الذي هزم املغول يف معركة عني ج

للمسلمني حطم  (1) م1260هـ/658 السالم، فكان انتصارا مدويا  ابن عبد  ، بدعم كامل من 

م، ومل يمض  1262هـ/660أسطورة املغول، ليتوىف العز بن عبد السالم بعدها بعامني سنة  

بشيخ   امللقب  تيمية  ابن  وهو  أخر،  شامي  عامل  العرص  نفس  يف  ظهر  حتى  الكثري؛  هذا  عل 

قيه املجدد صاحب التصانيف الكثرية يف الرد عل الباطنية والزنادقة والرافضة،  اإلسالم والف

وذلك يف الوقت الذي عاد فيه اخلطر املغويل إىل بالد الشام يف عهد املامليك أواخر القرن السابع 

للهجرة، فكان ابن تيمية أكب العلامء حمرضا عل اجلهاد ضد التتار، فقد  عاد الشيخ تقي الدين 

ن تيمية البلد ومعه أصحابه، من اجلهاد، ففرح الناس به ودعوا له، وهنئوه بام يس اهلل عل اب

يديه من اخلري، وذلك أنه ندبه العسكر الشامي أن يسري إىل السلطان ويستحثه عل السري إىل  

دمشق، فُأجب هذا األخري عل جتهيز جيش ملالقاة التتار، بضغط من العلامء وعل رأسهم ابن 

تيمية، الذي تصدر الصفوف األوىل يف معركة  مرج الصفر اوشقحب الفاصلة، والتي انتهت  

ومل يكتِف ابن تيمية بكل هذا، بل كان له    ،(2) م1303هـ/  702بظفر للمسلمني عل املغول عام  

مواقف حازمة مناهضة لسياسة الدولة اململوكية آنذاك، وهذا ما أدى به إىل حمنة عاشها يف أخر  

م، لكنه خلف وراءه تراثا عظيام  كانت  1328هـ/728عمره، حيث اعتقل ومات يف سجنه عام  

صنعوا تغيريا وخلفوا أثرا، كام  -احلرص ل سبي عل  ال  املثال  سبيل   عل –هذه نامذج لعلامء أجالء 

إىل تشكيل صحوة، فكافحوا   قادوا اإلصالح وخرجوا  لعلامء  أخرى  بأسامء  تارخينا ميلء  أن 

 

م، 1988(: البداية والنهاية، دار احياء الرتاث  774احلافظ ايب الفداء اسامعيل بن كثري الدمشقي املتوىف سنة  )   ابن كثري(  1)

 . 255، 13ج

 164، 2الصفدي: أعيان العرص وأعوان النرص، ج( 2)
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بعلمهم وسالحهم يف سيبل كلمة اهلل والدين القيم، عل عكس الكثري من العلامء يف عرصنا 

. مل يعرف  . االستبداد واالحتالل،الراهن، الذين متادوا كثريا يف الفتاوى اجلاهزة خدمة لقوى  

التاريخ من هم عل شاكلتهم من قبل. أما علامء احلق فجلهم يف سجون احلكام ففي سجون آل  

سعود الكثري من العلامء ألهنم حاولوا ان ينرشوا فكرهم ويسامهوا يف صحوة األمة، فقد سجن 

وا املسلمون  كتاب  نرشه  بعد  وأوالده  احلوايل  سفر  الدكتور  وفضحه  الشيخ  الغربية  حلضارة 

بقتلنا  ليقوموا  ترامب وإرسائيل  إىل  املسلمني وحتويلها  أموال  وال سعود لسقتهم  للوهابني 

ومن بني العلامء السجناء الشيخ الدكتور حممد صالح املنجد والدكتور سليامن العودة والدكتور  

امم بالقرآن الكريم  حقيقة نحن اليوم بحاجة ماسة إلعادة االهت  ، خالد العمري وعوض القرين

والسنة النبوية واللغة العربية والتاريخ اإلسالمي وإعادة تفعيل القاعدة الشعبية حتى ال ينفرد  

السجون بالعلامء ويزجهم يف  إىل هنضة يف بالد  ،  احلكام  قادوا  الذين  الشام  ومن أشهر علامء 

 . الشام

 : (م1943-  1877هـ =   1362-   1294)  عالمة الّشام الّشيخ عيّل الّدقر

ام  الش  بالد  يف  علمي ة  هنضة  أكب  صاحب  ة  أم  به  اهلل  أحيا  عيل     رجل  يخ  الش  عنه  قال 

ة مل تعرف مثلها من مئتي سنة، ورصخ "الط نطاوي:   جل ال ذي هز  دمشق من أربعني سنة هز  الر 

ام، واستجاب هلا الن اس،   يعودون يف أرجائها رصخة اإليامن، فتجاوبت أصداؤها يف أقطار الش 

ام.. بل هو يف   مة الش  إىل دين اهلل أفواجا ، يبتدرون املساجد، ويستبقون إىل حلقاهتا.. وهو عال 

يخ بدر   ام علم األعالم، أعطي من الت وفيق يف العمل، والعمق يف األثر، ما مل يعط مثله الش  الش 

ام ام يف تلك األي  ين وال غريه من مشايخ الش   . "الد 

 اسمه ووالدته: _ 1

يخ عيل  ه مشقي. ولِد الش  قر، احلسيني الد  د عيل  بن عبد الغني الد  يف حمم  يخ الرش  و الش 

م من أرسة دمشقي ة عريقة، وألم  صاحلة حمسنة، وأب  1877هـ املوافق    1294يف دمشق عام  

ا.   تاجر صالح حمسن، من أكرم الن اس، وأوسعهم جود 

 من أعامله:  _ 2

ابع عرش اهلجري، والعرشين  هو صاحب أضخم هنضة علمي ة يف بال ام يف القرن الر  د الش 
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ومبادئ  اإلسالم  تعاليم  وعن  اهلل  عن  بعيدا   سورية  يف  سمي  الر  الت عليم  كان  فقد  امليالدي. 

 األخالق، وتأثر بالغرب وعلومه. 

وأحكام    -أ العقيدة،  تعل م  ال تي  عية،  الرش  واملعاهد  املدارس  من  العديد  يخ  الش  فأنشأ 

عية. اإلسالم، والع عية، والعلوم العربي ة التي هي مفتاح العلوم الرش   لوم الرش 

إنشاء )اجلمعية الغراء لتعليم أوالد الفقراء( ثم انطلق حيشد الطالب لدراسة العلم    -ب  

ورية.  عي من أوالد الفقراء يف حوران، واألردن، وبعض املدن والقرى الس   الرش 

عيل   - ج   يخ  الش  قال  عاة:  الد  من  جيل  عيل    إنشاء  يخ  الش  ب  طال  عن  الط نطاوي 

 حسن   الشيخ  الشام،   علامء  من  اثنان   أثره  ويتبعون  هنجه  ينهجون  الذين  طالبه  من"  الدقر:  

يخ  االسالم،  روح  وينرش   العلم   فيه  يبث   ضخم  معهد  وله   حبنكة،  فاعي  الكريم   عبد  والش    الر 

جلبهات اإلسالمية إخالصا  وعلام  ا   قادة  أفضل  من  قائد  وهو  الط الب،  من  ومئات   مئات  وعنده

 وعمال  وعفة يد ونزاهة نفس وحسن خلق. 

ورية الكبى  - د   م،  1925وكان للشيخ اجلليل دور بارز وكبري يف إشعال هليب الث ورة الس 

يخ بدر الدين ولفيف من علامء برحلة طافوا فيها مدن سورية عام   يخ عيل مع الش  فقد قام الش 

عوة وبحامس  1924   يا "شديد مع غرية دينية لطرد العدو الفرنس من سوري ة، قائال :  م، للد 

ار  دخل  الل ص  إخواننا    سئل  وملا   "وعرضكم  ومالكم،  دينكم،:  أشياء  ثالثة   منكم  يطلب  وهو  الد 

يخ  املستعمرون   الفرنسيون  علم   أن   وبعد  .فرنسا   إن ه:  أجاب   شيخنا؟  يا   الل ص   هذا   هو  من :  الش 

يخ،  بدور اء، وجامع تنكز معا ، قبل رحيلهم انتقاما  منه. مق بحرق  قاموا الش   ر  اجلمعية الغر 

 : دعوته _ 4

وري ة، وكان   عوة، يف مساجد دمشق وغريها من املدن والقرى الس  يخ نشيطا  يف الد  كان الش 

ت دعوته بمرحلتني:   عظيم الت أثري يف الن فوس، وقد مر 

هة لطلبة   عوة  العلم، وغايتها زيادة املعلومات، فكانت هذهاألوىل: كانت دعوته موج    الد 

  ينشط  عندما   وخاصة  آخر،  واد  يف   يعيش  واملجتمع  واد  يف  يعيشون  العلم  أهل  جتعل  ناقصة،

يخ  شعر   املجتمع،وقد  يف   الفساد  فينترش   للن اس  الرش    فيزي نون  الرش    دعاة  فام   هبذا  الدقر  عيل   الش 

 دعوته  وانتقلت  الن اس عل  أقبل  أن  إال   منه كان
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هة للجميع بكامل جوانب احلياة، وغايتها زرع خشية   إىل املرحلة الث انية: ال تي كانت موج 

 اهلل يف الن فوس لتطبيق اإلسالم عن حب وعلم. 

 صفاته وأخالقه:   _ 5

قر يمتاز بتكامل يف شخصي ته، فقد امتاز بـ:  يخ عيل الد   كان الش 

 اإلخالص:  -

كان   من  فقد  به  حيس   ال ذي  ألعامله  القوي   افع  الد  تعاىل  باهلل  صلته  وحسن  إخالصه 

قر يقول: مل   يخ عيل الد  يخ عيل  الط نطاوي رمحه اهلل يتكل م لنا عن درس الش  جالسه، ولنرتك الش 

الغزير، فيه   الِعلم  ِعلم غزير، ولكن كان فيه يشء ال جيده سامعه عند ذوي  رس  الد  يكن يف 

خترج من القلب لتقع يف القلب، فتحرك فيه خامد الشعور، وتثري فيه كامن اإليامن،  املوعظة التي  

فيه يمأل بالدموع املآقي، وُيبكي من اخلشوع العيون، فيه ما يقيم ويقعد، ويلني أفئدة كانت أشدَّ 

يطان. فيه ما  م فيها الش  يطان نفوسا  كان قد متل كها وحتك  خر، ويستخلص من أيدي الش  من الص 

نيا، إىل جمالس اجلنان.ي  شعره حارضه أنه انتقل من هذه الد 

عور بحال املسلمني:  -  الش 

فة هي ال تي دفعته دفعا  لعمل يشء للمسلمني ينفعهم، ومن ث م  أنشأ  اجلمعية  "وهذه الص 

العلم،    "الغراء طلب  عل  وأوضاعهم  أحواهلم  تسعفهم  ال  الذين  العاملني  العلامء  لتكوين 

 علامء كان هلم أثرهم يف مدهنم وبلداهتم وقراهم. فخرج منها 

 شجاعته:  -

والت عليم   بية  الرت  يف  يوم  كل   طويلة  ساعات  قضاء  يف  العلمي  يخ  الش  جهاد  إىل  إضافة 

سنة   ميسلون  معركة  عقب  سورية  احتل وا  أن  بعد  الفرنسيني  جهاد  يف  شارك  فقد  والوعظ 

 م. 1920هـ/ 1339

ا العلامء  من  بعض  استعراض  تم  جمتمعهم،لقد  يف  فارقا   وأحدثوا  الظلم  جاهبوا    لذين 

لرفع    -ذلك ألهنم صادقني -واستطاع العلامء األفاضل برفع أصواهتم والصدع بكلمة احلق  

ألمة  ، ليكون لنا أمال  ونورا  لدربنا ونضالنا بأن نتابع وال نستكني لظامل، ومع العلم بأن االظلم
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اختالف األدوات لكن احلرب ورشاستها وفتكها مرت بمراحل عصيبة مشاهبة ملا نحن فيه مع  

وأهواهلا وتكالب األعداء كان كبريا  علينا، ومع ذلك فثمة علامء مغمورين ناضلوا وكثريا  منهم  

 قتلهم النظام وال زال هنالك من يقف مع احلق والينام عل ظلم.    

 :التوصيات املقرتحة

الرتبوية وجعله إلزاميا حتى يتخرج    تكثيف العلوم الدينية وخصوصا القرآن يف املناهج  -

 علامء ومهندسون وأطباء مل يفصلوا دينهم عن دنياهم، ولدهيم إملام بالعلوم اإلسالمية. 

 إعادة تفعيل دور املسجد التعليمي والسيايس واالجتامعي.  -

 دراسة علامء املايض واحلارض دراسة وافية السيام دورهم يف عملية الرتبية والتعليم  -

 سوية املعلمني وزيادة خمصصاهتم املادية ليتفرغوا للتعليم. رفع  -

تشجيع الوقف التعليمي وتشجيع الناس رصد ممتلكاهتم لصالح العلم الرشعي والرتكيز   -

 عل صناعة القيادات القادرة عل النهوض باملجتمع. 

وايصال   - احلكام  سجون  يف  زجهم  تم  الذين  العلامء  مؤلفات  لدراسة  بورشات  القيام 

 تهم اىل اجلمهور وحتريك القواعد الشعبية لتكون قادرة عل التغيري. رسال

االهتامم بتدريس التاريخ اإلسالمي لربط اجليل بتارخيه وهويته خللق جيل مؤمن بقضيته   -

 مدافع عنها.

الغاء الوالء للقبيلة واالرسة واملصلحة وذلك من خالل تفعيل الرابط اإلسالمي واالخوة   -

كا  نعود  اهلل حتى  الواحد  يف  كمثل  »جلسد  وتعاطفهم  توادهم وترامحهم  املؤمنني يف  مثل 

 .(1) يهمتفق عل  «اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

املرأة    العناية بتعليم املرأة واعطاءها كافة حقوقها الهنا العنرص األهم يف هنضة املجتمع. -

بشكل   األرامل  نسبة  زادت  فقد  الراهنة  الظروف  ظل  يف  سيام  ال  كثريا  تعاين  السورية 

البحث عن وسائل   الوحيد ألطفاهلا وتوجب عليها  املعيل  ملحوظ وأصبحت األم هي 

وباألخص حق   السورية حمرومة من حقوقها  املرأة  بالغة،  احلياة بصعوبة  قيد  البقاء عل 

 

بريوت، ،هـ(:صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث العريب261مسلم )بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ت  (  1)

 1999،ص4ج
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عل املرأة يدفعها ملامرسة الظلم عل األخرين وهذا يساهم يف اهنيار  املرياث، فالظلم الواقع  

 .األرسة

دور االعالم ووسائل التواصل االجتامعي يف توجيه الفكر فقد وصل اعداؤنا اىل بيوتنا   -

 . لذلك فمن الرضوري توعية اجليل واشغاله بامور تفيده

طر وأهم األسباب املحرضة  فمن أخ   ،ساهم  الفقر والظلم يف زيادة نسبة اجلهل واألمية  -

عل   الواقع  والعنف  الظلم  األوسط   الرشق  ومنطقة  سورية  يف  واإلرهاب  العنف  عل 

السبب   هو  العميلة  العربية  واألنظمة  واإلرسائيلية  الغربية  السياسات  نتيجة  املسلمني 

ن  الرئيس النتشار العنف واإلرهاب يف املنطقة، وهذا الظلم يظهر اليوم جليا يف سوريا م

يف   السوريني وحرشهم  من  املاليني  وترشيد  والدمار  القتل  آلة  إيقاف  العجزعن  خالل 

التي   اإلغاثية  املنظامت  أبواب  االنتظار عل  إىل  املقاومة وحتويلهم  روح  املخيامت وكس 

تكرس الكسل والعوز والتبعية للغري، فنحن بحاجة لعمل منظم لدعم التعليم بشكل عام  

 شاريع التنموية. وحمو األمية ودعم امل

فقدان االحتياجات األساسية للعيش الكريم من غذاء ومأوى وخدمات صحية والتي  

أصبحت حلم للسوري الذي تم تدمري منزله وقصفت أرضه ورشدت أرسته وهنا ال بد من 

دور فعال للمؤسسات الدينية يف توفريمساعدة تنموية وإنسانية، وإعادة بناء جسور بينها وبني  

 الناس. 
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 أوراق من عينة الدراسة املسحية

 عن املشاكل واحلاجات وإمكانية حلوهلا 

 :(1) السلمونعبد اهلل فارس د. 

 أود أن تكون مشاركتي مقتضبة يف النقاط اآلتية: 

 خطورة التشيع املمنهج يف مناطق سيطرة النظام. 

خطورة انتشار الفكر املتأثر بداعش ووجوب القضاء عليه فكريا  من خالل املنشورات  

 والندوات واخلطب والدروس وغري ذلك. 

وجودها وتأصيل جهودها يف املجتمع، إذ  واجب زيادة العناية باملرأة والعمل عل تقوية  

 إن املرأة هي حمور العملية الرتبوية يف املجتمع السوري عموما .

تفعيل دور املساجد بشكل أكب من خالل الدروس العامة واخلاصة، والندوات الدينية  

 والدورات العلمية، واختيار ذوي الكفاءات الرتقاء املنابر والتصدر للدرس... 

 عل تطوير املدارس عموما  من حيث اإلداريني واملدرسني واملناهج واملباين. العمل اجلاد

 العمل عل زيادة املدارس الرشعية )إمام وخطيب( يف املنطقة، وتثيق عراها يف املجتمع. 

الدينية الدينية  املؤسسات  مع  رشاكات  إجياد  عل  اخلاصة،    العمل  والثقافية  والعلمية 

 وتقوية األوارص معها، وتسهيل عملها يف املناطق اآلمنة. 

العمل عل تأصيل الفكر اإلسالمي احلر والناضح البعيد عن الغلو والتطرف، والساعي  

 إىل تطوير امللكات العلمية والفكرية والثقافية يف املجتمع. 

ال  اللوثات  عل  للقضاء  واجلاد  احلثيث  واخلرافة،  العمل  واجلهل،  املختلفة،  فكرية 

 والشطط. 

والورش   املشاريع  بتأمني  دائام   اجلهل  وينتج  أنتج  الذي  الفقر  عل  القضاء  عل  العمل 

 ونحوها.

 

 . امعة غازي عينتابالتابع جلية رشعلعلوم المعهد جرابلس ليف  العلوم اإلسالميةمدرس   (1)
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تأمني    عل  والعمل  وكلياهتا،  فروعها  عدد  وزيادة  احلكومية  اجلامعات  عمل  توسيع 

 االعرتاف واملعادلة للجامعات اخلاصة بالرشوط املعتمدة. 

 مالحظة: 

 رضورة دراسة األبحاث وورقات عمل الورش واملؤمترات قبل عرضها عل املشاركني. 

رضورة وضع املشاركني بصورة املحاور التي ستطرح يف الورش ونحوها مسبقا  ليتسنى  

 . هلم املشاركة بشكل أكثر فاعلية وأوسع نفعا  وأنضج ثمرة  
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 :(2) خالد كنود. 

األنشطة العلمية تساهم يف نقل مناطقنا التي حتررت من جديد  من املعلوم بأن مثل هذه  

من رجس النظام وداعش وقسد من براثن الغلو والتطرف والتفريط إىل حقيقة اإلسالم والتي  

الوسطية: وإهنا  أال  واحلضارات  الرشائع  سائر  عن  هبا   ٰر  ٰذ  يي  ّٰٱ  امتاز 
 فهذه األمة تتسم بالوسطية والتي حتتاجها الفطرة اإلنسانية السلمية .  [143]البقرة:     ِّ ٰى 

وال يغيب عن أحد بأن للمؤسسة الدينية دور فعال يف تنمية الفكر السوي الصحيح إذا  

 ما وضعت القواعد الرشعية السليمة والصحيحة، وهو ما أكد عليه احلارضون يف االجتامع. 

أننا نعاين كثريا  يف هذه امل الغلو فكانت احلاجة ملحة إلقامة مثل  خاصة  ناطق من براثن 

 هذه الندوات التي تعرف الناس عل حقيقة هذا الدين. 

ولكن هذه اخلطوة حتتاج خلطوات تنفيذية وعملية حتى تؤت أكلها وثامرها ، فكان من  

م البحث  الرضوري معرفة أهم املشاكل الدينية والعقبة الكؤود التي تعاين منها هذه املناطق ، ث 

التنفيذ ،   عن احللول بقدر املستطاع ، وال نقف عند باب الشعارات دون الدخول إىل ساحة 

وخاصة أن الناس يف مناطقنا املحررة يف شتات كبري ؛ ألهنم فقدوا كثري من الشخصيات الدينية  

غرة   التي يعتبوهنا كرموز هلم يف ظل هذه املحنة التي ذاقوا محامها ، ثم بعد ذلك وعل حني 

قبل   ما عرفوها من  التي  دينية  بعباءة  املتلبس  الغلو والتطرف  بدائرة  أنفسهم حماطني  وجدوا 

الهم وال آباؤهم ، ويف الوقت ذاته كان النظام األسدي وقسد يتسابقون يف تشويه صورة هذا 

احلرية   بثوب  الغرب  أمام  أنفسهم  ليصوروا  باملنكرات  تعج  مناطقهام  وكانت   ، الدين 

طية املبطنة باحلقد عل اإلسالم ، وبالتخيل عنهم سيكون البديل جاهزا  ، أال و إنه  والديمقرا

 اإلرهاب والتطرف.  

فكانت الوسطية هي الصورة املثل التي نقدمها للعامل والتي يتشوق املسلمون ليرشبوا من  

 . معينها، ويعيشوا عل ربوعها. وهو ما كنا ننشده خالل أيام الورشة

 

 .  يف كلية العلوم اإلسالمية بجامعة غازي عينتاب يف أعزاز  فقهمدرس مادة ال   (2)
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 :(3) ابيديد. عبد اهلل لب

الدائرة  احلرب  نتيجة  اآلمنة من مشكالت عديدة  املناطق  من  منطقة  مما    ،ال ختلو  وهذا 

سلبا   عموما    ينعكس  الدينية  واملؤسسات  والدعاة  العلامء  أداء  دخول    ، عل  تسهيل  ينبغي  لذا 

  ؛ العلامء إىل الداخل السوري ُأسوة بغريهم، مع رفع رواتب األئمة واخلطباء يف املناطق املحررة

 . للحصول عل خدمات دينية أكثر مما هي عليه اآلن 

  

 

 . مدرس مادة احلديث النبوي يف كلية العلوم اإلسالمية بجامعة غازي عينتاب يف أعزاز  (3)
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 وضع التعليم الديني يف املناطق املحررة 

 : (4) أ. رفاعة عبد الفتاح

 :كثريةله ميادين التعليم الرشعي 

 . ما يأخذ طابع منظم: املدارس واملعاهد الرشعية وكليات الرشيعة .1

ما يأخذ طابع أهيل شعبي غري منظم: وأمهها املسجد وما يتم فيه من نشاطات دعوية   .2

ودروس مسجدية ودورات رشعية وخطبة اجلمعة والنشاطات التي يقوم هبا الدعاة 

 . واملؤسسات الدعوية 

 . والتواصل االجتامعي وهي تغطي اجلوانب املنظمة وغري املنظمةوسائل اإلعالم  .3

 :أهم االجتاهات الفكرية الناشطة حاليا

وغالبية   .1 السوري  الشعب  أبناء  من  الغالبية  يمثل  وهو  الوسطي  الشامي  التيار 

يعد   الذي  السوري  اإلسالمي  املجلس  ويمثله  التيار  هلذا  تنتمي  والدعاة  املؤسسات 

الرشعية للسورين وقد نجح يف مجع املدارس العلمية والفكرية املختلفة من  املرجعية  

وإخوان   وسلفية  صوفية  من  السوري  الشعب  متثل  التي  الوسطية  االجتاهات  كل 

 . وغريهم 

 : التيار السلفي اجلهادي املتشدد )والذي يعد عدوا للشعب السوري( واملتمثل بطيفني .2

زال ناشطا يف بث أفكاره عب خاليا  طيف إجرامي تكفريي يتمثل بداعش وهو ما  .أ

 . رسية وعب وسائل التواصل االجتامعي

وهو   .ب  الشام(  )حترير  النرصة  بجبهة  يتمثل  وبراغامتية  وسياسة  مرونة  أكثر  طيف 

ناشط بشكل علني وكبري وحياول فرض فكره عل الناس خاصة يف إدلب وخاصة  

 . يم الرشعي يف إدلبأنه يفرض نفسه وصيا وأمنيا عل الدعوة واملساجد والتعل

 

 . رئيس اهليئة العامة لألوقاف التابعة للحكومة املؤقتة  (4)
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التيار الذي يدعو للعلامنية واإلحلاد: ليس له قيادة ورأس واضح إنام ينترش كردة فعل   .3

أيدي   هنالك  أن  كام  اإلسالم  متثل  أهنا  ادعت  التي  الفصائل  وجرائم  أخطاء  ضد 

خارجية تستثمر هذا األمر ولكنه ال يعادي الشعب السوري أو الثورة السورية بل عل  

 . كبري منه يؤمن بالوطنية والديمقراطية ومن أبناء الثورة العكس جزء 

التيار الذي يدعو للعلامنية واإلحلاد واالنفصال: ويتمثل باملليشيات الكردية اإلرهابية   .4

استثامر   وحياول  الكرد  أهلنا  أبناء  بني  رئيس  بشكل  ينشط  وهو  )قسد(  االنفصالية 

 .يسيطر عليها  وترويج أفكاره بني أبناء العرب يف املناطق التي 

اجلامي: وهو تيار سلفي ظاهرا ولكنه استخبارات حقيقة يعمل عل    – التيار املدخيل   .5

الثورة املضادة التي متكن الطغاة الظلمة العمالء للغرب وهذا التيار له نشاط كبري بني  

السورين يف تركيا وأما يف الداخل السوري فليس له نشاط علني كون الثوار يعتبونه  

 .عدو

 . يارات أخرى ليس له أثر كبري مثل حزب التحرير ت .6

 : الفرص واملخاطر

الذي يتضح بشكل جيل أن الفرصة التي أمامنا لتعزيز الفكر الوسطي الذي يبني اإلنسان  

املجلس   تعتب  التي  املؤسسات  مجيع  بدعم  هو  والغلو  التطرف  من  وحيد  باملجتمع  وينهض 

املرجعية   السوري هو  بتبعياهتا  اإلسالمي  السوري وهذه املؤسسات ختتلف  الرشعية للشعب 

املعايري   توحيد  من  ينظم عملها والبد  إداريا  بينها  لرابط  الوصول  من  بد  ولذلك ال  اإلدارية 

 : واألنظمة واألسس التي تعمل وفقها هذه املؤسسات والتي أبرزها 

 . اخلاصةكليات الرشيعة التابعة جلامعة غازي عنتاب وحلب احلرة واجلامعات  .1

 . املدارس الرشعية التي تتبع وزارة الرتبية والتعليم الرتكية  .2

احلكومة   .3 يف  الدينية  والشؤون  األوقاف  هيئة  تتبع  التي  الرشعية  واملعاهد  املدارس 

 . السورية املؤقتة 
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إدارات األوقاف املعينة من قبل الشؤون الدينية الرتكية يف مناطق درع الفرات وغصن   .4

 . الزيتون

 . تمع املدين التي تعمل يف الدعوة والتعليم الرشعي وهي كثرية جدا  منظامت املج .5

علامء   .6 )هيئة  وأبرزها  كثرية  وهي  والعلامئية  الرشعية  واهليئات  واالحتادات  الروابط 

  – طالب العلم الرشقية    –املجلس الرشعي حللب    –اهليئة للغوطة الرشقية    –محص  

 هيئة علامء محاة(.  – هيئة علامء إدلب 

i. :الرشعية  ت   الفرص واملرجعيات  الفاعلني  بني مجيع  احلقيقية  والرشاكة  اجلهود  الحم 

الرتكية(   الدينية  السوري والشؤون  )املجلس اإلسالمي  والرتكية  السورية  واإلدارية 

كمرجعيات كبى وبقية املؤسسات واهليئات اإلدارية والتنفيذية ضمن إطار تنظيمي  

ميش ألي طرف وفق أسس ومعايري علمية  واضح يعزز العمل املشرتك دون إلغاء أو هت

 : وإدارية واضحة يشارك اجلميع يف صناعتها سيكون له فوائد عظيمة وأمهها 

 . يد اهلل مع اجلامعة  .1

 . تعزيز املرجعية الرشعية واإلدارية .2

)التيارات   .3 الرسمي  الوسطي  الرشعي  احلد بشكل كبري من أي نشاط خارج اإلطار 

 . واإلحلادية( حيث سيصبح نشاط هذه التيارات شبه معدوماالنفصالية والتكفريية 

النتائج والثامر ستكون أكب وأفضل بكثري فالعمل املنظم حيقق األهداف بشكل فعال    .4

 . وأرسع وأقل كلفة

وتوازع   .5 بشكل صحيح  املجتمع  ومجيع رشائح  املنطقة  لتغطية  أفضل  انتشار جغرايف 

 . األدوار واملتطلبات وسد االحتياجات

تيل الشحناء والفتن التي تنتج من التنافس غري الصحيح أو العمل دون أنظمة  نزع ف .6

 . ومعايري واضحة فيكون األمر يتبع لشخص صاحب القرار وليس للقانون

 . ترشيد الدعم والعمل عل إعادة إحياء الوقف .7
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املجاالت  فوائد العمل املؤسسات التشاركي املنظم كثرية وأثرها يكون جليا عل مجيع   .8

 والصعد واملراتب والتخصصات. 

ii. :بقاء األمر عل حاله له انعكاسات سلبية كثرية وأمهها  املخاطر: 

 . وفق مفهوم املخلفة إذا كانت يد اهلل مع اجلامعة فلن تكون مع الفرقة  .1

استغالل الوضع من قبل التيارات الدخيلة واخلطرية عل الشعب السوري وعقيدته   .2

كل خطرا لرتكيا .... كي تنرش أفكارها وتصنع اخلاليا وجتند  وهويته وأمنه والتي تش

 . الناس الستغالهلم الحقا ملشاريع معادية للشعب السوري والرتكي

االنقسام الداخيل بني أبناء الشعب السوري حول املرجعية وما يصدر عنها من فتاوى   .3

 .وتوجيهات وربام يتم استغالل ذلك الحقا من قبل صناع الفتن

جلهل بني جزء من أبناء الشعب السوري أو بعض رشائحه خاصة يف املخيامت  انتشار ا .4

ألن العمل غري املنظم سيجعل النشاط يكون يف مكان دون مكان آخر واجلهل يصنع  

 . جنودا لألعداء 

الناشطني   .5 وبعض  القرار  أصحاب  بني  والتباغض  والفتن  الشحناء  استمرار 

املؤسسات الذي يستند لقوانني واضحة سيجعل القرار  واملؤسسات ألن العمل غري  

وفق اجتهادات شخصية ونفسية وهذا سيكون له أثر سلبي كبري ويمنع خريا كثريا عن  

 . الناس

سيتم الرتكيز عل جوانب دعوية دون أخرى وفق املؤسسات والداعمني مثال يزدهر   .6

 . حفظ القرآن عل حساب الفكر والرتبية

جامع تشاركي للجميع حيدث الكثري من الثغرات والنتائج    عموما عدم وجود إطار .7

 . السلبية التي من السهل عل أعدائنا استثامرها عل خاصة عل املدى الطويل

  الرؤية واحلل:

يشارك   واضحة  وقوانني  وأنظمة  ومعايري  وأطر  أسس  وفق  الفعالة  احلقيقية  الرشاكة 
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 اجلميع يف صناعتها 

صحاب املصلحة والقرار والنشاط ليضعوا تصورا  ورشات عمل يشارك فيها مجيع أ .1

عاما لألهداف ورؤية مستقبلية للشامل السوري وطريقة اإلدارة والرشاكة احلقيقة فيه  

هلذه   للوصول  عامة  اسرتاتيجية  ووضع  واملالبسات  اخلالفات  بعض  وتفكيك 

 األهداف وحتقيق هذه الرؤية 

 ورشات عمل ختصصية بكل جمال .2

 . الوصول له واالتفاق عليهتطبيق ما تم 
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 :(5) عبد الرمحن يارسجي. أ

أقدم لكم يف ورقتي جمموعة من االحتياجات التي تفتقر إليها املنطقة، وهي عل النحو  

 التايل: 

 دورات وورشات يف حقوق الزوجني للمقبلني عل الزواج واملتزوجني اجلدد.  -1

 املعلامت واملرشفات، واألمهات. الرتبية االيامنية للطفل، الفئة املستهدفة  -2

مكاتب   -3 يف  والدراسات،  البحوث  مكتب  يعدها  خطة  توعوية ضمن  منشورات  إعداد 

 األوقاف واالفتاء. 

 افتتاح مكاتب للبحوث والدراسات يف دوائر األوقاف واالفتاء -4

 لوحات طرقية دعوية.  -5

 إعداد سلسلة خطب يف الرتبية األرسية، وتربية األوالد.  -6

 كني املرأة والطفل. حيث تنرش أفكارا تؤدي هلدم البيوت  متابعة مراكز مت -7

 عمل دورات خاصة بالنساء  -8

 دورات يف فن تربية األوالد. للمعلامت واملرشفات، واألمهات.  -9

 دورات يف التعامل مع اليافعات.  -10

تكون   -11 حتى  للمشاركني  وإرساهلا  اعتامدها  ثم  البحثية.  الورقات  ملراجعة  جلان  تشكيل 

 ية لألبحاث.هناك مناقشة حقيق

  رصف  –نحو    – دورات علمية دورية لألئمة واخلطباء، ومعلمي املعاهد الرشعية. )فقه   -12

  البحث يف  - العلم  طالب وأخالق تزكية  – عقيدة – الكالم علم – أصول – مصطلح –

 ( التخريج  أصول   – العلمي

 . عقد جمالس باإلجازة للكتب )احلديث والفقه واألصول( -13

 

 .  مدير فرع رابطة العلامء السوريني يف كلس (5)
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 : (6) ماهر شاكر . أ

تواجه  إن   ومشاكُل  عقباٌت  ة  ثم  أنه  جيد  املحرر  الشامل  يف  الديني  العمل  واقع  املتأمل 

العاملني، وربام بعضها حيول دون أن يصل هذا العمل إىل أهدافه ومقاصده، ولكن باملقابل هناك 

 حلوٌل تذلل تلك العقبات، وفيام يأت بعض هذه العقبات وبعض املقرتحات يف طريق حل ها:

الغلو  .1 الغلو  رواسب  تنظيامت  ملحاربة  كاف ة  األصعدة  عل  الكبرية  اجلهود  رغم   :

دعاهتم   بعض  يتمثلها  وربام  موجودة   تزال  ال  الفكر  هذا  رواسب  أن   إال  والتطرف، 

وخاصة  مع وجود هامش للفوىض يف الشامل املحرر، أو ربام رعاية بعض املؤسسات  

 ا . أو الفصائل هلم، مع وجود إمكانات مادي ة معهم أحيان

: باعتبار أن الفكر ينبغي أن جيابه بالفكر ال بد  من نرش ثقافة الوسطية  املقرتح

وحتصني   املعتدلني،  الدعاة  دعم  وكذلك  وغريها،  اإلعالم  وسائل  عب  الناس  بني 

الشباب وطالب العلم بدورات فيها تفنيد لكل شبهات هؤالء الغالة، والتي يصلون  

وهنم إىل تفسيق األمة وعلامئها وتبديعهم ومن ثم  من خالهلا إىل عقول الشباب، فيدفع

   . تكفريهم

إن االنفالت األمني احلاصل يف املناطق املحررة وعدم االستقرار إما    الوضع األمني: .2

و النظام  وراءها  التي  التفجريات  عنارص    pkkبسبب  بني  السالح  فوىض  وكذلك 

واالحتفاالت العامة  الدعوية  باألنشطة  القيام  جيعل  والقيام    الفصائل  اجلامعة 

باملسابقات الكبرية يف احلد األدنى من مستوياهتا وربام يف بعض األماكن توقفت بشكل  

املدنية    :املقرتح  كامل. الرشطة  دعم  خالل  من  األمني  الوضع  لتحسني  السعي 

 والعسكرية وضبط السالح 

التي صدرت عمن يدعون الدفاع عن اإلسالم    لألخطاء والترصفات السيئةلقد كان   .3

ويتزيَّون بزي الدعاة من فصائل أو أفراد كان هلا أثر بالغ يف إعراض رشحية من الناس  

الناس   لدى  االلتزام  صورة  تشويه  إىل  سبب  مما  الصادقني،  للدعاة  اإلصغاء  عن 

 

 . عزازإكلية العلوم اإلسالمية بجامعة غازي عينتاب يف مدرس يف   (6)
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  :املقرتح   حررة،ونفورهم من األعامل الدعوية التي تقيمها دوائر اإلفتاء يف املناطق امل

تستهدف   واعتدال  سامحة  ذوو  دعاة  هبا  يقوم  أن  يمكن  دعوية  عل محالت  الرتكيز 

الناس يف قراهم ويف لقاءاهتم، مع توعية الناس وتعليمهم مبادئ الدين واسسه وأركانه  

 . ملسو هيلع هللا ىلصكام جاء به رسول اهلل 

يف الشامل  للتعليم الرشعي دوره البارز يف العمل الديني وخصوصا     التعليم الرشعي:  .4

يسري يف   كان  إذا  إال  املنشودة  أهدافه وغايته  إىل  التعليم ال يصل  هذا  ولكن  املحرر، 

واملقررات   املناهج  واختالف  األعامل،  وتضارب  اجلهود  فتشتيت  واضحة،  منهجية 

إنشاء معاهد رشعية تابعة لألوقاف يف كل    : املقرتحجتعل هذا امللف غري ذي فعالية،  

املعتدلة القائمة، وحتديد جلان علمية إدارية ملتابعة هذه املعاهد،  مدينة، ودعم املعاهد  

تعليمها   حتسني  يف  رغبة  واالفتاء  لألوقاف  خطيب(  )إمام  ثانويات  تبعية  وجعل 

 الرشعي. 

: مع هجرة الناس خارج سوريا غادر عدد كبري  قلة الكوادر وضعف كفايات الدعاة .5

والدعوية قليل، مما جعل قرى كثرية  من الكوادر، وباألصل فأعداد الكوادر العلمية  

إقامة الدورات العلمية املكثفة   :املقرتحال يوجد فيها من يقوم عل شعائر الدين فيها،  

إلعداد الدعاة وتنشيط معاهد إعداد الدعاة وفتح باب التعيني يف األوقاف واالفتاء مع  

 املسابقات التي جتعل التعيني بشكل مدروس. 

وكذلك بني اهليئات فيام بينها، مما يسبب    اء واهليئات والروابط ضعف التنسيق بني اإلفت .6

ل الدعم املادي كمنافس يف االستقطاب بني أعامل هذه   تضارب يف االعامل وربام ت دخَّ

: تفعيل دور املجلس اإلسالمي وخصوصا  مكتبه يف املناطق املحررة  املقرتحاهليئات،  

 يئات.  ليكون دوره يف التنسيق بني هذه الروابط واهل

: وهذه هلا وجودها عند عامة الناس، وأحيانا  تنتقل عدواها إىل حقل  النزعة املناطقية .7

الدعاة وميدان الدعوة، فتكون آثارها أكثر  خطرا  وأشد  رضرا ، فنجد التنافس املقيت  

دور كبري للمشايخ وكبار الدعاة    املقرتح:والتقوقع املناطقي حتى يف االعامل الدعوية،  
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من كل املناطق بالتواصل الشعبي مع اجلميع يف كل املناطق، مع مد  جسور التواصل  

 مع مجيع طالب العلم، واللقاءات املفتوحة.   

الرواتب .8 العلم عن عمله األساس يف  ضعف  الداعية وطالب  انشغال  : وهذا يسبب 

السعي    :املقرتحو كرامته وسد  حاجته،  الدعوة إىل البحث عن لقمة عيشه حرصا  عل  

إىل دراسة رواتب العاملني يف احلقل الديني ليكون ذلك عونا  هلم وتفريغا  جلهودهم  

 لتصب يف الدعوة إىل اهلل وتعليم الناس. 

توصيفا    الواقع  تالمس  والتي  املفيدة  الورشة  هذه  عل  القائمني  األخوة  نشكر  وأخريا  

؛ وصوال  إىل أعامل أكثر نجاحا  عل األرض، والشكر أيضا  لكلية العلوم اإلسالمية يف    ومعاجلة 

الدكتور حممود جينار حفظه اهلل   الورشة وعل رأسها  جامعة غازي عنتاب عل رعايتها هذه 

 . تعاىل
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 :(7) مهند إسامعيل. أ

 أهم املشاكل الدينية يف املناطق اآلمنة هي ما ييل: 

 تنظم العمل الديني وتقود طالب العلم يف تلك املناطق. غياب املرجعيات الدينية التي   -1

غياب اخلطة االسرتاتيجية للعمل الديني، وظهور طابع العشوائية بشكل واضح، وعدم   -2

 ترتيب األوليات يف العمل. 

 خملفات الفكر الداعيش يف املنطقة.  -3

ملقابل  ضعف التمويل املقدم للمؤسسات الدينية الرسمية، مما جيعل نشاطها ضعيفا، يف ا -4

املجتمع   يف  تأثري  قوة  يعطيها  مما  اخلاصة  واجلمعيات  للمعاهد  والكبري  السخي  الدعم 

 وجيعلها تنافس تلك املؤسسات الرسمية. 

املعاهد   -5 من خالل  ينرش  الذي  السلفي  التوجه  تيار  بني  املجتمع  يف  الديني  االستقطاب 

امل  خالل  من  ينرش  الذي  املحيل  التدين  وتيار  اخلاصة،  واملؤسسات  واجلمعيات  ساجد 

 الرسمية يف املنطقة. 

ضعف تأهيل طالب العلم بسبب ظروف احلرب والوضع االقتصادي الصعب وغياب   -6

 الكوادر العلمية وعدم التفرغ للعمل الديني. 

 ختاماا: احللول املقرتحة: 

وتقديم   -1 املناطق  تلك  إىل  العودة  عل  الفاعل  التأثري  ذات  الدينية  املرجعيات  تشجيع 

 لالزمة لذلك.  التسهيالت ا 

الرسمية ألشخاص موثوقني ومؤهلني علميا   -2 املؤسسات  الديني يف  العمل  زمام  تسليم 

املشاكل   ويعاجلوا  املوجودين  العلم  طالب  حوهلم  جيمعوا  أن  يمكنهم  بحيث  وفكريا 

 املجتمعية بحكمة. 

من   -3 املنطقة  يف  املوجودة  املشاكل  ملعاجلة  اسرتاتيجية  ووضع خطة  الديني  العمل  تنظيم 

 الل مجع قيادات العمل الديني حول رؤية موحدة. خ

 

 .  بغازي عينتاب  جامعة الزهراءيف  حمارض ومدير االمتحانات  (7)
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وإعطاؤه أمهية كبرية لصلته املبارشة بعامة الناس، وتوجيه هذا    تكثيف العمل املسجدي -4

 العمل يف معاجلة آثار فكر الغلو يف املجتمع. 

الرتكيز عل   -5 يمكنهم  العاملني ماديا بحيث  الديني، وكفاية  للعمل  الكايف  الدعم  تقديم 

 ختصصهم وزيادة انتاجهم فيه. 

الفكرية والعلمية عل املعاهد واملؤسسات  تنظيم العمل الديني يف املنقطة، وممارسة الرقابة   -6

اخلاصة، ووضع ميثاق يلتزم به العاملون يف املجال الديني للتخفيف من حدة االستقطاب  

 يف املجتمع. 

 . إقامة الدورات العلمية املدروسة لرفع كفاءة العاملني يف املجال الديني  -7
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 :(8) مهند بويضاين. أ

 :بعض اجلوانب املهمة، ومنها أرى من األمهية بمكان النظر إىل 

. الرتكيز عل مشاركة املعلومات وتبادل اخلبات إلتاحة العمل املشرتك والتكامل وطباعة  1

أعامل   يتضمن  اإلسالمية  العلوم  كلية  برعاية  مستقل  دليل  أو  الورشة  بكتيب  ملحق 

 وخدمات املؤسسات العاملة يف امليدان. 

 واخلطباء والرتكيز عل دورهم. . االهتامم بتأهيل األئمة 2

 . االهتامم بالرتبية واألخالق والسلوك إىل جانب التعليم وحتفيظ القرآن الكريم. 3

 ـ االهتامم بتأهيل معلمي القرآن الكريم قرآنيا  ورشعيا  وإداريا .4

  

 

 .  املدير التنفيذي ملؤسسة تاج لتعليم القرآن الكريم (8)
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 :(9)يارس أبو كشة. أ

 :نجد أن املشاكل تنقسم إىل قسمني

 . مشاكل متويلية -1

 . اخلطوات العمليةمشاكل يف  -2

يستهدف    ،فال خيفى أن املنطقة أرض خصبة لكل عمل ديني نافع  املشاكل التمويليةأما  

 . فالكل بحاجة والكل متعطش ،أي رشحية من الرشائح

ز    ،والقتال والرصاعات   ،أهنكهم البعد عن الوعي الديني بواقع احلرب   فاألطفال عدا العو 

 . الذي أمل باألرس فأبعد أوالدها عن التفرغ

الدينية   املعارف  وبناء  القرآن  حفظ  مستوى  عل  سواء  نافعة  كلها  األطفال    ومشاريع 

من خالل نشاطات ترغيبية   – بيوت الرتبية احلقيقية  –أو ترغيبهم باملجيء إىل املساجد    ، العامة

 . كبري وكل هذا حيتاج إىل متويل  ،ومسابقات دورية 

العمل عليها ألهنا    النساء وغري األطفال كذلك حيتاجون خاصة   ينبغي  التي  الفئة  وهي 

باتت اهلدف األول للمنظامت التي تدعي تطويرها باسم احلداثة، وجتعل رشط تطويرها ختليها 

 . عن قيمها وأخالقها ودينها 

 عاملون يف ميادين احلياة.  رجالو  شباب يافعو

العملية اخلطوات  دقيقمشاكل  بشكل  املوقف  لتقدير  باحلاجة  تتمثل  ورصد    ، : 

واألفراد  ، االحتياجات اجليل  عل  املأمونة  الفاعلة  املؤسسات  مع  الرشاكات  بناء    ، وبناء  مع 

 وحصد الثمرات اليانعات.  ،ثم االنطالق إىل ميدان العمل   ،اخلطط الدورية وتقييمها 

 . نطقة غنية بالكفاءات ينبغي توظيفها بشكل جيدامل

 .فبناء الرشاكات حيل جزءا  من مشكلة التمويل التي ذكرناها 

 

 . املدير التنفيذي ملؤسسة تآخ بال حدود يف غازي عنتاب (9)
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 * ةمتااخل

  شباط 5  – 4عقدت كلية العلوم اإلسالمية بأعزاز التابعة جلامعة غازي عينتاب بتاريخ: 

 ورشة عمل بعنوان:م 2020  /

 »احلياة الدينية يف املناطق اآلمنة يف سوريا« 

األكاديميني   من  عدٌد  الورشة  وحرض  عنتاب،  غازي  بجامعة  اإلهليات  كلية  يف  وذلك 

، وتأت هذه الورشة بدعم  وامُلفتني وممثلني عن أبرز   املؤسسات الدينية الفاعلة يف الشامل السوري 

قي شؤون الديانة الرتكية واملعاهد املهنية العليا يف جرابلس، ومنصة األخالق العلمي   من منس 

 واألكاديمي  وغريهم. 

مسحي ة   دراسات  ختل لتها  العربية،  باللغة  علمية  أبحاث  ثالثة  الورشة  يف  ُعرضت 

لواقع املؤسسات الدينية يف املنطقة وأثرها عل واقع الناس يف احلياة واملجتمع، وتم  استطالعية 

وإبداء  ومناقشتها،  األبحاث  استعراض  متتاليني  ليومني  استمرت  التي  اجللسات  خالل 

بمستوى  لالرتقاء  هتدف  وعملي ة  عملي ة  اقرتاحات  املشاركون  م  قد  كام  حوهلا،  املالحظات 

 حلياة الديني ة يف املنطقة اآلمنة. اخلدمات واملؤسسات وا

 وقد أكد مجيع احلارضين عل ما يأت: 

كام أن شعبي بالد الشام واألناضول متقاربان جغرافي ا  فإهنام متقاربان يف التصور الديني     - 1

 والفكري  والعادات االجتامعي ة. 

هيا    - 2 فة التي تغذ  أجهزة املخابرات الدولي ة،  ال تزال املنطقة تعاين من رواسب التنظيامت املتطر 

ما   والدولة،  والواقع  احلياة  عن  املنفصل  بمظهر  وإظهاره  اإلسالم،  تشويه صورة  هبدف 

 يؤدي لتشكيك الناس بعقائدهم وتنفريهم من كل ما يمت  إىل الدين بصلة. 

يتناىف مع عدل    - 3 واجلامعة، وهو  السنة  أهل  وأدبي ات  فكر  التكفريي  يف  للمنهج  ال وجود 

ومقاصد  اإلسال وأهدافه  اإلسالم  روح  عن  البعد  كل  بعيد  أن ه  كام  وعاملي ته،  وسامحته  م 

 الرشيعة. 
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م خدماهتا يف املنطقة، ويأت تعليم   -4 سة ومبادرة دينية فاعلة تقد  تم إحصاء أكثر من مئة مؤس 

اهتا، كام أهنا تتشارك يف الرؤية واألهداف.   القرآن والنشاط املسجدي  عل رأس أولوي 

 خرج املشاركون بجملة توصيات تتلّخص بـ:  وقد

ة  -1   تعزيز الوعي الديني  ونرش الفكر الوسطي  يف املنطقة عب زيادة النشاطات العلمي ة واملسجدي 

هبذا   املعنيني  واملسؤولني  املشاركني  بني  التنسيق  يتم  أن  عل  واملحارضات،  والندوات 

 املجال. 

الرشعية ورفع   - 2 املدارس  العامة وتطويرها، وكذلك دعم  املدارس  الرشعي ة يف  املواد  اعتامد 

تها العلمي ة.   سوي 

 واألخالق.   االهتامم بالتعليم الرشعي ملا له من أثر وانعكاس كبري عل السلوك - 3

 تنمية وتطوير القدرات العملية والعلمية للعاملني يف املؤسسات الدينية.  - 4

من    - 5 املشرتكة  والرؤى  األهداف  حتقيق  سبيل  يف  الدينية  املؤسسات  بني  والتكامل  التعاون 

 خالل النشاطات والفعالي ات التي تقيمها. 

املسلمني   - 6 توجيه  يف  اجلمعة  منب  دور  استعادة  عل  وذلك  العمل  بقضاياهم،  واهتاممهم   

 بالتعاون والتكامل مع املؤسسات املعني ة. 

 تفعيل دور املرأة يف الفعاليات الدينية وتعزيز ثقتها بنفسها. - 7

العناية واالهتامم باجلانب اإلعالمي، وتقديم الفعاليات الدعوية بأفضل الوسائل واألدوات    - 8

ة.   اإلعالمي ة العرصي 

غازي عنتاب بشكل عام، وكلية العلوم اإلسالمية بشكل خاص يف زيادة أمهية دور جامعة    - 9

 التعاون والتكامل بني املؤسسات الديني ة يف املناطق اآلمنة. 

بالنفع واخلري عل الواقع الديني  العمل عل تكرار مثل هذه اللقاءات والورشات التي تعود    - 10

للناس يف املناطق اآلمنة، واقرتح احلارضون أن تكون الورشة القادمة يف مدينة أعزاز برعاية  

وتنسيق الشؤون الدينية الرتكية، وبمشاركة فاعلة من رئاسة جامعة غازي عينتاب وكلية  

. العلوم اإلسالمية يف أعزاز 
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dini hizmetlerin çoğunun cami merkezli yapıldığı ve Kur’an 
eğitiminin öncelikli olarak tercih edildiği görülmüştür. 

6. Orta öğretimde din derslerinin artırılması, İmam-Hatiplerde
ise dini eğitimin biraz daha takviye edilmesinin önemine işaret 
edilmiştir.  

7. Kadınların eğitimi ve dini faaliyetlere katılımının yetersiz
olduğu tespit edilmiş, bunun önündeki engeller kaldırılarak 
daha fazla yer almaları sağlanmalıdır. 

8. Bölge halkına hitap eden dînî basın-yayın çalışmalarının
çeşitlendirilerek yapılması önemlidir. 

9. Din eğitiminde görülen problemler, ahlaki gelişmeler üzerinde
de negatif etkiler bırakmaktadır. Bu konuda gerekli önlemlerin 
alınması için çaba gösterilmelidir. 

10. Din hizmeti veren kurum ve kuruluş çalışanlarının bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

11. Bölgede din hizmeti yapan kuruluşların faaliyetlerini
birbirleriyle istişare ederek organize etmelerine yardımcı 
olunmalı ve bu yönde tedbirler alınmalıdır. 

12. Bölgede Cuma hutbelerinin yönlendirici etkisi olduğu
anlaşılmaktadır. Halkın doğru bir şekilde yönlendirilmesine 
katkı sağlamak için hatiplerle kurumlar arasında entegrasyon 
sağlanmalıdır. 

13. Bu çalıştay, bölgede faaliyet gösteren birbirinden bağımsız
dernek ve kuruluşların bir araya gelmesini sağlayarak ortak 
hedefler doğrultusunda birlikte faaliyet göstermenin imkanını 
göstermiştir. Genel olarak Gaziantep Üniversitesi ve bölgede 
bulunan Azez İslami İlimler Fakültesi’nin bütünleştirici işlevi 
geliştirilerek devam etmelidir. 

14. Bir başlangıç olan bu çalıştayın devamı niteliğindeki
çalışmaların ilki, Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye 
Koordinatörlüğünün ev sahipliğinde Azez’de yapılmalı ve 
sonrasında da bu çalışmalar bölgede devam etmelidir. 
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ve Azez İslami İlimler 
Fakültesi’nin bu çalışmalarda vaziyet alarak etkin rol alması 
gerekmektedir. 
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Suriye’deki Güvenli Bölgelerde Dini Hayat Çalıştayı 

Sonuç Bildirisi 

Gaziantep Üniversitesi Azez İslami İlimler Fakültesi tarafından 

04/02/2020 – 05/02/2020 tarihleri arasında Gaziantep’te “Suriye’deki 

Güvenli Bölgelerde Dini Hayat” çalıştayı düzenlenmiştir. Diyanet 

İşleri Başkanlığı Suriye Koordinatörlüğü, Gaziantep Üniversitesi 

Cerablus MYO ve Gaziantep Üniversitesi Akademik Etik Platformu 

tarafından da desteklenen Çalıştaya akademisyenler ve bölge 

müftülerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat 

önderleri de katılmıştır. Mülkî ve akademik erkanın da katıldığı açılış 

oturumundan sonra, çalıştayda Arapça olarak üç tebliğ sunulmuş ve 

tebliğler, katılımcılar tarafından müzakere edilmiştir. Çalıştayda, 

Güvenli Bölgelerdeki Din tasavvuru, dini hayatın genel yapısı, dini 

faaliyetler ve dini problemlerin çözüm imkânı gibi konular 

tartışılarak, oy birliğiyle aşağıdaki hususların kamuoyuyla 

paylaşılması kararlaştırılmıştır. 

1. Şam bölgesinin, Anadolu’ya coğrafi yakınlığı olduğu gibi

bölge halklarının din tasavvurunda da yakınlığın bulunduğu 

teyit edilmiştir.  

2. Bölgede yaşanan siyasi boşluktan yararlanarak çeşitli aşırılık
taraftarlarının bölgeye girdiği ve bölge halkını adı selamet, 
esenlik ve güven olan İslam dini üzerinden manipüle etmeye 
çalıştıkları ancak bu çevrelerin bölgede bir karşılığının 
olmadığı vurgulanmıştır.  

3. Aşırılıkların İslâm dininin ruhuna aykırı olduğu, özellikle
tekfirci ve tadlîlci eğilimin, ümmetin tamamına yakınının 
tercihi olan Ehl-i Sünnet düşüncesinde bir karşılığının 
bulunmadığı teyit edilmiştir. 

4. Bölgede mutedil dini söylemin artırılması gerektiği ve bunun
için tüm katılımcıların, bütün sorumluluk sahiplerinin, iş 
birliği ve güç birliği yapmalarının vazgeçilemez olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

5. Bölgede yukarıda zikredilen hedeflere göre hareket eden
yüzden fazla dini kuruluşun sahada hizmet ettiği 
kaydedilmiştir. Sahada yapılan anket çalışması neticesinde 
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saymamız mümkündür. Ayrıca Anadolu halkları da toplum olarak 

bunu başarmıştır. Günümüzde dinî ilimler sahasında eğitim veren 

bütün kurumların bu çoğulcu anlayışı yakalaması ve çocuklarımızı 

bu doğrultuda yetiştirmesi önem arz etmektedir.  

Yüce Allah’ın Hz. Âdem’le başlatıp Hz. Muhammed (S.A.V) ile 

sonlandırdığı İslam dini, itikadî, amelî ve ahlakî bütün 

düzenlemelerinde beş temel ilkeyi esas almaktadır. Verilen bütün 

hükümlerin bu beş temel esasın şemsiyesi altında kendisine yer 

bulması ön görülmüştür. “Zarûrîyyât”, “Zarûrîyyât-ı Hamse” veya 

“Külliyyât-ı Hamse” olarak da isimlendirilen bu ilkeler yaşama hakkı 

(hıfzu’n-nefs), mülk edinme hakkı (hıfzu’l-mal), şeref ve onur hakkı 

(hıfzu’n-nesl), düşünme hakkı (hıfzu’l-akl) ve inanma hakkı (hıfzu’d-

dîn) olarak özetlenmektedir. Bu ilkelerin başında da yaşama hakkı 

gelmektedir. Ne var ki insanın yaşama hakkını en üst değer olarak 

kabul eden İslam dininin mensupları, zaman zaman dini gerekçelerle 

birbirlerinin canına kıyabilmektedir. Aynı şekilde mali tasarruflarda 

paylaşmayı en üst değer olarak kabul eden İslam dininin mensupları 

arasında gelir dağılımının alabildiğine dengesiz ve adaletsiz olduğu 

görülmektedir. Böylesi bir dünyada dini temsil konumunda bulunan 

şahsiyetlerin, acilen durum tespiti yaparak vaziyet almaları 

gerekmektedir. İşte bu çalıştayımız bu amaçla ve özellikle bölgemiz 

için imkân nispetinde nelerin olduğunu ve nelerin yapılması 

gerektiğini tespit etmeyi hedeflemektedir.  

Hem ilim hem de eğitim alanında sorumluluk sahibi olan bizlerin 

hassasiyetle üzerinde durmamızı gerektiren hususlardan biri de 

evlatlarımızın, gençlerimizin her geçen gün dinden uzaklaşmalarıdır. 

Birkaç yıldır bu konuda sahayı inceleyen ve gençleri dinleyen bir 

kardeşiniz olarak, gençlerin dini ve dinî müesseseleri 

sorgulamalarının sebebinin dindarlar ve dini temsil edenler 

olduğunu üzülerek müşahede ettim. Din eğitimi müesseselerini de 

konu edinen çalıştayımızın bu anlamda da bir vizyon vermesi ve 

faydalı olması beklenmektedir.  
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Çalıştayın planlanması ve düzenlenmesinde emeği geçen başta 

Rektör hocamız Prof. Dr. Ali Gür olmak üzere bütün hocalarıma, 

Doç. Dr. Ayhan Özer, Dr. Ö. Üyesi Ali Özkan, Dr. Ö. Üyesi Fehmi 

Soğukoğlu, Dr. Ö. Üyesi İbrahim Salkini, Arş. Gör. İbrahim Halil İlgi 

başta olmak üzere bütün mesai arkadaşlarıma ve Kilis Müftü 

Yardımcısı Mehmet Çiçek başta olmak üzere DİB Suriye 

koordinatörlüğüne ve şu anda zikredemediğim tüm dostlarıma 

şükranlarımı sunarım. 
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saymamız mümkündür. Ayrıca Anadolu halkları da toplum olarak 

bunu başarmıştır. Günümüzde dinî ilimler sahasında eğitim veren 

bütün kurumların bu çoğulcu anlayışı yakalaması ve çocuklarımızı 

bu doğrultuda yetiştirmesi önem arz etmektedir.  

Yüce Allah’ın Hz. Âdem’le başlatıp Hz. Muhammed (S.A.V) ile 

sonlandırdığı İslam dini, itikadî, amelî ve ahlakî bütün 

düzenlemelerinde beş temel ilkeyi esas almaktadır. Verilen bütün 

hükümlerin bu beş temel esasın şemsiyesi altında kendisine yer 

bulması ön görülmüştür. “Zarûrîyyât”, “Zarûrîyyât-ı Hamse” veya 

“Külliyyât-ı Hamse” olarak da isimlendirilen bu ilkeler yaşama hakkı 

(hıfzu’n-nefs), mülk edinme hakkı (hıfzu’l-mal), şeref ve onur hakkı 

(hıfzu’n-nesl), düşünme hakkı (hıfzu’l-akl) ve inanma hakkı (hıfzu’d-

dîn) olarak özetlenmektedir. Bu ilkelerin başında da yaşama hakkı 

gelmektedir. Ne var ki insanın yaşama hakkını en üst değer olarak 

kabul eden İslam dininin mensupları, zaman zaman dini gerekçelerle 

birbirlerinin canına kıyabilmektedir. Aynı şekilde mali tasarruflarda 

paylaşmayı en üst değer olarak kabul eden İslam dininin mensupları 

arasında gelir dağılımının alabildiğine dengesiz ve adaletsiz olduğu 

görülmektedir. Böylesi bir dünyada dini temsil konumunda bulunan 

şahsiyetlerin, acilen durum tespiti yaparak vaziyet almaları 

gerekmektedir. İşte bu çalıştayımız bu amaçla ve özellikle bölgemiz 

için imkân nispetinde nelerin olduğunu ve nelerin yapılması 

gerektiğini tespit etmeyi hedeflemektedir.  

Hem ilim hem de eğitim alanında sorumluluk sahibi olan bizlerin 

hassasiyetle üzerinde durmamızı gerektiren hususlardan biri de 

evlatlarımızın, gençlerimizin her geçen gün dinden uzaklaşmalarıdır. 

Birkaç yıldır bu konuda sahayı inceleyen ve gençleri dinleyen bir 

kardeşiniz olarak, gençlerin dini ve dinî müesseseleri 

sorgulamalarının sebebinin dindarlar ve dini temsil edenler 

olduğunu üzülerek müşahede ettim. Din eğitimi müesseselerini de 

konu edinen çalıştayımızın bu anlamda da bir vizyon vermesi ve 

faydalı olması beklenmektedir.  
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destek verme hem de destek alma konusunda her zaman hazır 

olduğumuzu bilmelerini isteriz. 

Bilindiği gibi sadece Suriye değil, genel olarak bölgemiz çok zor 

dönemlerden geçmektedir. Bu zorlukların yaşanmasında, bölgemizi 

manipüle etmeye çalışan, buradaki huzur ve sükûneti bozarak, 

kaynaklarını yerli halkın elinden almaya çalışan birçok harici ihanet 

şebekesi yanında, cehalet ve taassubun da önemli bir etken olduğunu 

kabul etmemiz gerekmektedir. Bu cehalet ve taassup nedeniyle 

zaman zaman adı barış olan, esenlik ve selamet olan dinimiz, 

kutuplaşmanın, ayrışmanın ve hatta savaşın gerekçesi olarak 

sunulabilmektedir. Gerçekte ise, kardeş olmak için tek bir şartı yani 

iman etmiş olmayı yeterli gören Yüce Allah’ın dini, asla kavganın 

nedeni olamaz. Kardeşlik için mümin olmayı yeterli gören bu din, 

mümin sayılmanın şartı olarak da kişinin beyanını esas almaktadır. 

Buna göre kendisini mümin olarak tanımlayan herkesi kardeş olarak 

kabul etmek durumundayız. Buna rağmen kendisini mümin olarak 

tanımlayan bir kimse, birtakım ifsad ve fitne işlerine karışıyorsa, 

bunun sebebi onun dini değil, kişisel çıkarları, siyasi, ictimai, iktisadi 

beklentileri veya başka kaygılarıdır.   

Bölgemizi dikkate aldığımızda derin bir dinî ve fikrî geleneğin 

var olduğu hepimizin malumudur. Bu derinlik tabiatı gereği zaman 

zaman birtakım ihtilaflara yol açabilmektedir. Ancak bu derinlik ve 

ihtilaftan bir zenginlik ve renklilik çıkarmak da mümkündür. 

Sözgelimi bölgede yaygın olarak karşılaşılan selefi ve sûfî eğilimlerin 

her ikisini de avantaja dönüştürmemiz mümkündür. Selefliğin dinin 

temel kaynakları olan Kur’ân ve sünnete bağlılığı ve hurafelere karşı 

muhafazakâr ve uzlaşmasız duruşu, bir avantaj olduğu gibi, sûfîliğin 

dini hayata deruni bir boyut kazandırarak yaşama çabası ve engin 

hoşgörüsü de aynı ölçüde bir avantajdır. Başlangıçta farklı gibi 

görünen bu iki eğilimi telif etmek ve birlikte her ikisinin 

avantajlarından yararlanmak mümkündür. İslam düşünce tarihinde 

İzz b. Abdüsselam ve Ali el-Karî gibi âlimler şahıslarında bunu 

başarabilmişlerdir. Yine muasır âlimlerden merhum Hasan 

Habenneke el-Meydânî ve Bedreddin el-Hasenî’yi de bunlar arasında 
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Kuzey Suriye’de Dinî Düşünce ve Günlük Hayat 

Üzerindeki Etkileri 

Prof. Dr. Mahmut Çınar* 

Bu çalışma, 04/05.02.2020 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi 

Azez İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlen “Güvenli 

Bölgelerde Din Tasavvuru ve Dinî Hayat” konulu çalıştayın açılış 

oturumunda sunulan tebliğden üretilmiştir. Söz konusu çalıştay, 

açılış ve üç ihtisas oturumu olmak üzere toplam dört oturumdan 

oluşmaktadır. Açılıştan sonraki oturumların ilki öğleden sonra icra 

edilmiş olup “Güvenli Bölgelerde Din Tasavvuru” başlığını 

taşımaktadır. İkinci oturum, “Güvenli Bölgelerde Din Eğitimi ve Dinî 

Eğitim Müesseseleri” konuludur. Son oturum ise “Güvenli 

Bölgelerde Din Eğitimi Alanında İhtiyaçlar ve Bunları Karşılama 

İmkânları” başlığını taşımaktadır. 

Oturum başlıklarından da anlaşılacağı üzere, çalıştayın amacı 

güvenli bölgelerde dini düşünce, din eğitimi ve dinî hayat alanında 

nelerin olduğuna dair mevcut halin bir fotoğrafını çekmektir. Azez 

İslami İlimler Fakültesi ve çalıştayın diğer partnerleri olarak, söz 

konusu fotoğraf çekildikten sonra, bölgede yapabileceklerimizin daha 

açık bir şekilde zihinlerimizde yer edinmesi amaçlanmaktadır. Bu 

açıdan bakıldığında, bu çalıştayımız peş peşe yapılması gereken bir 

dizi çalışmanın ilki olarak kabul edilebilir. Bilindiği gibi 

üniversitelerin biri diğerine feda edilemeyecek kadar önemli olan iki 

işlevi bulunmaktadır. Bunlardan biri doğru ve faydalı bilgi üretmek, 

diğeri ise üretilen bilginin tatbik sahasındaki paydaşlarla 

paylaşılmasıdır. Sayın Rektörümüzün Üniversite ile saha arasındaki 

iletişime sürekli vurgu yapması, bizleri de bu anlamda daha etkin 

vaziyet alma konusunda motive etmektedir. Bu motivasyonla henüz 

yeni olan Azez İslami İlimler Fakültemiz, bölgedeki dinî hayat ve 

İslami ilimler alanında yapılacak çalışmalara, imkânları nispetinde 

destek olmaya çalışacaktır. Bu anlamda özellikle bölgede yaşayan 

ilim insanlarının fakültemizi kendi öz evleri gibi görmelerini ve hem 

 * Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı
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sürdürülmesi gerektiğini bu çerçevede arkadaşlarımızın gayretlerini 

beklediğimizi ifade etmek isterim  . 

Fırat Kalkanı Harekat sahası için özellikle ifade etmek isterim ki; 

bölge hakikaten ülkemizin gayretleriyle çok önemli bir mesafe kat 

etti. Alt yapı üst yapı anlamında çok hızlı bir mesafe kat edildi. 

Ancak fikrî anlamda da bölgenin tam anlamıyla yeniden 

yapılandırılması anlamında da kurumlarımızın önemli gayretleri 

devam edecektir. Tabi bugünkü bu programı da bu kapsamda 

yapılan bir program olarak değerlendiriyoruz ve bu programı 

organize eden değerli hocamıza, hocalarımıza hepsine de ayrı ayır 

teşekkür ediyoruz. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum, 

hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum yüce Allah’tan. Böyle seçkin 

bir topluluğa hitap etme fırsatı bulduğum için de organizatörlerimize 

ayrıca teşekkür ediyorum . 

Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 
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Suriye’deki Güvenli Bölgelerde Dini Hayat Çalıştayı 

Ömer Yılmaz * 

Şöyle bir zamanı geriye sardığım zaman Fırat Kalkanı Harekâtı 

tamamlanalı yaklaşık 3 yıl dolmak üzere, Mart’ın sonunda inşallah 3 

yıl tamamlanacak. Bölgede Türkiye olarak insani yardım 

faaliyetlerini eğitim, sağlık, din-diyanet alanından sosyal alanlara 

kadar hayatın her alanını kapsayacak şekilde sürdürüyoruz  . 

Arkadaşlarımızın ve yereldeki bize destek olan mahalli meclisler, 

evkaf yapılanmalarının da büyük katkılarıyla kısa zamanda 

olağanüstü mesafeler kat etmiş olduk. Yakın zamana kadar bizlere 

bölgede en büyük ihtiyaç nedir diye sorulduğunda bizim daima 

dillendirdiğimiz konulardan bir tanesi yükseköğretim alanındaki 

bölgede bulunan boşluk ve bu boşluğun giderilmesine yönelik ihtiyaç 

olmuştur. Tabi bu çağrılarımız çok şükür ilgili yerlerde karşılık buldu 

ve Gaziantep Üniversitemiz konuya büyük bir özveriyle yaklaştı, 

sahip çıktı. Azez’de Elbab’da ve Afrin’de fakülteler açtı. Şu anda 

bölgedeki yükseköğrenim konusundaki bu açığı ve bu ihtiyacı hızlı 

bir şekilde gidermeye çalışıyor  . 

Tabi ben bu vesileyle Gaziantep Üniversitesi yönetimine, Sayın 

Rektörümüze teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bölgede bizim asıl 

gayretimiz terörizmin bir daha zemin bulamayacak şekilde ortadan 

kaldırılması, bölgenin idari olarak bu yönde yapılandırılmasıdır. 

Şüphesiz bu amaca yönelik olarak yapılması gereken en önemli 

şeylerden birisi terörizmle fikrî alanındaki mücadele olacaktır. 

Maalesef şunu biliyoruz ki; bölgedeki terör örgütleri ideolojik 

yapıdadır ve bunların önemli bir kısmı da maalesef dinimizin asli 

kaynaklarını kendi emellerine alet etmektedir. Bu noktada Azez 

İslami İlimler Fakültesi’nin üzerine büyük bir yük düştüğünü 

buradan özellikle ifade etmek, altını çizmek istiyorum. Dinimizin 

gerçek anlamda bölgede öğretilmesi ve dinimizin başka insanların 

emellerine alet edilmemesi için bu gayretlerin hızlı bir şekilde 

 * Kilis Vali Yardımcısı
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çözümler üreteceğiz. Özellikle Suriye tarafından katılan alimlerimize, 

ilim ve fikir ehli insanlarımıza büyük iş düştüğünü belirtmek isterim. 

Zira bu toplumun mayası dindir. Din doğru anlaşılır, aşırılıklardan 

ve şahsileştirmelerden kurtarılarak, Allah’ın istediği şekilde eğer 

ortaya konulabilirse hem biz huzur içinde oluruz hem de ahirette bu 

huzurdan nasibimizi alırız. Niyet hayırdır akıbet de hayır olur 

inşallah. Bu birliğimizi bir araya gelişimizi sağlayan ve buna vesile 

olan başta Azez İslami İlimler Fakültesi dekanımız Prof. Dr. Mahmut 

ÇINAR hocama, onun çalışma arkadaşlarına ve buraya kadar teşrif 

ederek bilgi ve birikimleriyle katkı sağlayan tüm katılımcılara 

teşekkür ederim. Çalıştayımızın sonuç bildirgesi, bu çalışmanın en 

somut çıktılarından biridir. Çalıştayın en önemli ve kalıcı çıktısı ise 

elinizde bulunan bu kitaptır. Bu kitabın bölge üzerine kafa yoran ve 

çözüm üretmeye çalışan bütün çevrelere faydalı olmasını dilerim. 
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Dünya’da gelecek yoktur. Özellikle Üniversiteler ilim erbabıyla bir 

araya gelip ortak çözüm üretmek zorundandır. Akli ve kalbi ilimler 

bir arada buluştuğu zaman tekâmülünü tamamlamış bir insanı 

oluşturur; topluluk da tekâmüle doğru gider. En önemlisi de başta 

ilim insanlarımız olmak üzere hepimizin, her bir ferdin başkasının 

üzerine sorumluluk atmadan Hûd suresinde olduğu gibi   ”أمرت  كام  فاستقم “  

 emredildiğimiz gibi dosdoğru olmak zorundayız zira İslam, rahmet 

dini olan bir dindir. İslam dini ve onun rahmet Peygamberi, 

Müslüman kardeşlerini katletmelerini meşru görmek üzere 

gönderilmemiştir. Tam tersine gayrimüslimlerin dahi dinini, dilini, 

malını ve canını garantiye almıştır. Eğer böyle bir dinin 

müntesipleriysek o zaman bu coğrafyamızdaki durum, İslam 

dünyasının bu hali nedir? Gerek Suriye tarafında olsun gerek Türkiye 

tarafında olsun hiç fark etmez, özellikle ilim ehlimizin birlikte oturup 

konuşmaları gerekiyor. Teferruatlar üzerinde kavga etmek yerine 

tam tersine yüzde doksanlık asli hükümler üzerine birleşip onların 

birlikte yaşama geçirilmesi gerekiyor. Yakın zamanda yüzyıl 

savaşları, otuz yıl savaşları, yedi yıl savaşlarını yapmış olan bir 

Hristiyan dünyası ve mezhep çatışmasının katliamını güden bir 

Hristiyan dünyası, eğer Dünyaya hakimiyet kurabildiyse bundan çok 

önemli dersler çıkarmak zorundayız. Bizim tarihimizde böylesine 

facialı dönemler çok fazla olmamıştır. 

 Evet üzgünüz, sancılıyız ve en önemlisi de Âlem-i İslam zulüm 

altında. Ancak şunu unutmayalım ki; zulümatın en karanlık olduğu 

an, tan yerinde şafağın sökeceği andır ve bu bir doğum sancısıdır 

inşallah. Ümit ederim ki yeni bir medeniyetin doğum sancılarını 

yaşıyoruzdur. Önemli olan bu medeniyet güneşi doğarken her 

birimizin ne yaptığıdır. Bu yüzdendir ki kavânîn-i ilâhiyeye sarılarak 

silkinmek ve kendimize gelmek zorundayız. Bu anlamda yapılan 

toplantı ve benzerleri çok çok önemlidir. Birçok kesimden ilim ve 

fikir insanlarını bir araya getiren böyle bir toplantıya ev sahipliği 

yapmaktan onur duyuyoruz. Umarım bu bir bir başlangıç olur ve 

yeniden ardışık çalıştaylar olacaktır. Böylelikle sorunlarımızı merkeze 

alarak bundan sonra daha derinlikli konulara birlikte girerek 
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İlim ve Fikir İnsanlarının Sorumlulukları 

Prof. Dr. Ali Gür 

Gaziantep Üniversitesi Rektörü 

Gaziantep Üniversitesi olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği 

yapmaktan onur duyuyoruz. Bir tarafta uluslararası büyük bir 

Üniversite olarak Gaziantep’teki ve bölgemizdeki ilmi gelişmeleri 

takip ederken, aynı zamanda Suriye Güvenli Bölgesi’nde de 

sorumluluk alarak oranın yükseköğrenimine büyük katkıda 

bulunuyoruz. Bu hem zor bir görev hem de ağır bir sorumluluktur. 

Ancak Gaziantep Üniversitesi, yıllardır oluşturduğu birikimle bunun 

da üstesinden gelecektir ve hem Gaziantep’te hem Türkiye’de hem 

Ortadoğu coğrafyasında hem de özellikle Suriye bölgesinde bu 

sorumluluğun icabı olarak da her türlü riski almaya hazırdır  . 

İslam büyük bir medeniyet ışığı oluşturdu ve Dünyaya yeni bir 

güneş oldu. Ancak özellikle ilim merkezi olan bu medeniyet, zamanla 

kendi ilimlerine yeterince sahip çıkmayıp ilmi çabaları da 

itibarsızlaştırdı, durum böyle olunca Dünyada maalesef ilim başka 

yerlere göç etti. Tarihe bir baktığımızda özellikle Endülüs -yürekler 

acısı- 820 yıl İspanya, 400 yıl Portekiz, 120 yıl İtalya’dan Sicilya İslam 

hâkimiyetindeyken huzur vardı ve maalesef bir taraftan Memlukî, 

Abbasî ve Harezmî diğer taraftan baktığımızda ise Selçuklular 

birbirleriyle güç savaşına girdiklerinde, maalesef oraların tamamını 

kaybettiler.  Orada İslam namına bir şey kalmadığı gibi aynı zamanda 

ilim ve irfan adına da bir şey kalmadı. Zira Endülüs İslam’ın en 

önemli ilim-irfan merkezlerinden biriydi. Sonrasında Buhara en 

önemli merkezlerden biri oldu, arkasından Hint yarımadası önemli 

birer merkezdir ve bunları birer birer kaybettik. Arkasından Isfehan, 

Rey, Kazvin nerede? Şimdi Bilâdüş’şam, Bağdat, Basra ve Mısır ilim 

merkezleri şu anda ilim üretiyor mu? Eğer ilim üretiyorsa bunun 

yansımaları nerede? 

Kendinize ışık tutmayan bir ilim, başkalarına nasıl adalet 

dağıtacak. Bilim ve ilim-irfan çatısı altında birleşmediği müddetçe 
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ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak üzere kurulan kuruluşların 
başında gelmektedir. Bölgede birçok resmi ve sivil yerel kurumun da 
yapıcı çabalar içerisinde olduğu hususunda kuşku yoktur.   

Bölgenin anılan hususlarda bir fotoğrafını çekmek ve ihtiyaç 
duyulan konularda resmi ve sivil kuruluşların imkânlarını tespit 
etmek üzere planlanan çalıştayda, bölgede faaliyet gösteren 
kurumların temsilcileri ile bölge üzerinde kafa yoran entelektüeller 
bir araya getirilerek görüşlerini serbest bir ortamda paylaşma imkânı 
sunulmaya çalışıldı. Katılımcılar listesi dikkate alındığında, bu 
anlamda önemli bir eşiğin aşıldığı görülecektir. Söz konusu çalıştayın 
programına paralel olarak derlenen elinizdeki kitap, dört bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm, bölgede faaliyet gösteren kurumların 
sorumlularının konu etrafındaki değerlendirme ve temennilerini 
içermektedir. İkinci bölüm, bölgede hakim olan din anlayışı, dinî 
yöneliş, bunun sebepleri ve sonuçlarını konu edinmektedir. Üçüncü 
bölüm bölgede, din eğitimi alanında faaliyet gösteren resmi ve sivil 
kurumlar ile bunların faaliyetlerini konu edinmektedir. Daha çok 
değerlendirme yönü ağır basan dördüncü bölüm ise, bölgede dinî 
hayat alanında tespit edilen ihtiyaçlar ve bunları karşılama 
potansiyellerini merkeze almaktadır. Eserin son kısmında çalıştayın 
sonunda kamuoyuyla paylaşılarak ilan edilen sonuç bildirisi yer 
almaktadır.   

Çalıştayın planlanmasında, icra edilmesinde ve bu eserin kisve-i 
taba bürünmesinde emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. 
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Gür, Kilis Vali 
Yardımcısı Sayın Ömer Yılmaz, Azez İslami İlimler Fakültesi, 
Cerablus MYO, Akademik Etic Platformu, DİB Suriye 
Koordinatörlüğü ve Türkiye Maarif Vakfı çalışanlarını ve dostumuz 
Ammar Tavuz’u anmamak eksiklik olacaktır; onlara gönülden 
teşekkür ederiz. Çalışmamızın bölgede yapılması gereken faaliyetler 
adına katkı sunmasını dileriz. 

 
Editörler Kurulu 

 
Gaziantep, Ağustos 2020 
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Önsöz 

Elinizdeki bu kitap, yaklaşık on yıldır tarihteki birçok benzeri 
gibi büyük insanlık dramının içine sürüklenmiş olan bir coğrafyanın 
halkı ve bu halkın din tasavvuru ile dinî hayatını konu edinmektedir. 
Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş, bölgede büyük tahribata 
neden oldu, yüzbinlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca 
insan yaşadığı bölgeyi terk etmek durumunda kaldı. Ülkedeki siyasi 
belirsizlik ve bölgede yaşanılan gayr-ı insanî durum, çeşitli terör 
örgütlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Bu durum, hayatın 
diğer alanlarında olduğu gibi, dinî hayat, din tasavvuru ve din 
eğitimi alanlarında da ciddi travmalara neden oldu. Bu kargaşa 
ortamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Suriye’de güvenlik, 
eğitim, sağlık ve din hizmetlerinin sağlanmasına imkân tanıma 
anlamında oldukça cesur adımlar attı. Atılan adımlardan biri, belki 
de en önemlisi Gaziantep Üniversitesi’nin bölgede birimler açarak 
hem bölge halkının eğitim imkanına kavuşmasını sağlaması hem de 
bölgenin normalleşmesine katkı sunmasıdır. Söz konusu birimlerden 
biri de Azez’de açılan İslami İlimler Fakültesi’dir. Henüz çiçeği 
burnunda olan fakültemiz, misyonunun bilinciyle bölge halkının dinî 
alandaki durumunu, ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılama 
imkanlarını tespit etmek üzere, açılışından sadece dört ay sonra 04-
05/02/2020 tarihinde bir çalıştay icra etti. Bu kitap, bahse konu 
çalıştayda sunulan bildiri ve müzakerelerden seçilerek derlenmiştir.   

Suriye’de Türkiye’nin desteğiyle oluşturulan Güvenli Bölge’de 
bir milyondan fazla insan yaşamaktadır. Bu insanların önemli bir 
bölümü ülke içi göçmen durumundadır. Göç hareketinin, savaş 
şartlarının ve terörün etkisinin bölgede yaşayan insanların din 
tasavvuru ve inanç yapısını da etkilediği, çeşitli vesilelerle 
gözlemlenebilmektedir. Özellikle şiddet taraftarı ve dinden referans 
aldıklarını iddia eden örgütlenmelerin faaliyetleri, bu durumun en 
bariz örneğidir. Gelinen noktada bölgenin biri sözde seküler, diğeri 
ise sözde dinî olmak üzere iki terör örgütünün tesiri altında kalması, 
bölgedeki dini çalışmaların önemini daha çok ön plana 
çıkarmaktadır. Gaziantep Üniversitesi Azez İslami İlimler Fakültesi, 
Cerablus MYO İlahiyat Önlisans Programı ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın Suriye Koordinatörlüğü bu amaçla ve söz konusu 
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