وقفة مع مقالة " هل أخطأان ابلثورة " للدكتور معن عبد القادر
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد.
قال الدكتور يف رده على من يعترب الثورة هي خروج على احلاكم ":نلخص اخلروج الذي حذر منه
أهل العلم يف أمرين:
األول :خروج الشوكة ،أي اخلروج ابلسالح على احلاكم املتمكن.
الثاين :نزع يد الطاعة من إمام شرعي بعد إعطائه البيعة ،دون وجود سبب شرعي لذلك.
والسوريون ال ينطبق عليهم كال الوصفني للخروج .أما الثاين فأظهر من أن يبني ،وأما األول فهم مل خيرجوا
ابلسالح خللع احلاكم ابتداء ،وإمنا ـ وكما رأينا يف الفرضية األوىل ـ ذهب ثلة من اآلابء الستنقاذ أبنائهم،
ظلمه وال خي ُذله وال يُسلمه"  ..خرجوا مساملني،
فلما أهينوا خرج الناس لنصرهتم ،فـ "املسلم أخو املسلم ال ي ُ

مطالبني أببسط حقوقهم ،فلما قوبلوا ابلرصاص اضطروا إىل محل السالح دفاعاً عن أنفسهم "...ا -هـ.

أقول :قوله ":خروج الشوكة ،أي اخلروج ابلسالح على احلاكم املتمكن " ،من دون أن يبني صفة

هذا املتمكن ،وإمنا جعل " التمكن " علة كافية متنع من اخلروج عليه  ..وهذا قول ابطل مردود عليه ابلنقل
والعقل ،مل يقل به عامل معترب ،وال يوجد نص واحد يعلل بعدم اخلروج على احلاكم إذا حتقق له التمكن ،مهما
بدر منه من كفر بواح ،وظلم للعباد ،وانتهاك للحقوق ،واحلرمات.
وهو خبالف ما دل عليه النص ،وحتقق فيه اإلمجاع ،من أن احلاكم حىت لو كان متمكناً ،خيرج عليه

ابلقوة ـ إن توفرت وحتققت ـ وينازع يف احلكم ،يف حالة ُرئي منه كفر بواح لنا فيه من كتاب هللا تعاىل ،وسنة

النيب ملسو هيلع هللا ىلص فبايعناه ،فيما
رسوله ملسو هيلع هللا ىلص برهان ،كما يف احلديث املتفق عليه ،عن عبادة بن الصامت قال ":دعاان ُّ
أخذ علينا ،أن ابيعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا ،وعسران ويُسران ،وأثرةٍ علينا ،وأن ال ننازع
األمر أهله ،إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم من هللا فيه برهان " .قال ابن حجر يف الفتح  :7/31إذا وقع من
السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف ذلك ،بل جتب جماهدته ملن قدر عليها ا -هـ.
وقال النووي يف شرحه لصحيح مسلم  :112/21قال القاضي عياض :أمجع العلماء على أن
اإلمامة ال تنعقد لكافر ،وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل ،وقال وكذا لو ترك إقامة الصالة والدعاء إليها
ا -هـ.
كما أنه ُخيرج عليه وينازع يف احلكم ،عندما يكون شديد الظلم ،والفساد ،والسفه ،ويكون اخلروج

عليه أقل ضرراً وتكلفة من إقراره يف احلكم ،عمالً أبدلة القاعدة الشرعية اليت تنص على أن " الضرر األكرب
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يُزال ويُدفع ابلضرر األصغر " " ،ودفع أكرب املفسدتني ،وأكرب الشرين ،أبقلهما مفسدة ،وشراً "[.]1
والطاغوت بشار األسد ،وقبله أبوه املقبور حاف األسد ،قد اجتمع فيهما ،ويف حكمهما أغل
وأشد أنواع الكفر ،والظلم ،والفساد ،واإلجرام ،والسفه !..
اجتمع فيهما ويف حكمهما مجيع مربرات ومسوغات اخلروج على احلاكم والثورة عليه ،اليت دل
عليها النقل والعقل ،واقتضتها املروءة والعزة ،وأمجع عليها مجيع العقالء ،وابلتايل فالدكتور ليس حباجة ألن
يربر للثورة أبن النظام األسدي اجملرم هو الذي ابتدأ العدوان على أطفال درعا ،وذويهم  ..ولو مل يفعل ..
أو لو أحسن التعامل معهم ،ملا كانت الثورة ،وملا خرجنا عليه ابلقوة  ..وكأن النظام النصريي اجملرم ليس يف
صحائف حكمه ونظامه ـ ما يستدعي اخلروج عليه ـ إال جرمية عدوانه على أطفال درعا؟!
ولو أردان أن نعدد مظاهر كفر ،وظلم ،وإجرام ،وفساد ،وخيانة ،وعمالة النظام األسدي النصريي
اجملرم منذ نشأته وتسلطه على احلكم يف سوراي ،وإىل يومنا هذا ،لسودان مئات الصفحات وملا انتهينا  ..وال
أظن هناك من جيادلنا يف ذلك  ..وألجل جمموع هذه املظاهر املرتاكمة بعضها فوق بعض ،كانت الثورة،
وكان انفجار بركاهنا املرتقب!
ويُقال أيضاً :الفاطميون حكموا مصر ملئات السنني ،وكانوا حكاماً متمكنني ،ومع ذلك ـ لكفرهم
وزندقتهم وظلمهم ـ أمجع العلماء ،على وجوب اخلروج على دولتهم وحكامهم  ..وأن ال مسع وال طاعة هلم
 ..إىل أن خرج عليهم صالح الدين األيويب ،وأزال ملكهم وحكمهم.
وكذلك الصليبيون حكموا بيت املقدس ألكثر من مثانني سنة ،وكانوا متمكنني يف حكمهم ..
ومتكنهم مل يكن مانعاً من قتاهلم ،وإجالئهم عن املدينة املقدسة!
وكذلك التتار حكموا بالد املسلمني عشرات السنني ،وكانوا متمكنني يف حكمهم ،ومع ذلك مل
حيصل خالف على وجوب جهادهم وقتاهلم ،ومل يكن التمكن مانعاً من ذلك!
واليوم حكام اليهود متمكنون من حكم فلسطني ،وألكثر من سبعني سنة  ..فهل يُقال لتمكنهم من

احلكم ،ولكوهنم أصبحوا حكاماً متمكنني ،مل يعد جيوز اخلروج عليهم ..؟!

ولو كان كل ابطل متكن وأصبح متمكناً ،حيرم قتاله ومقاومته ،واخلروج عليه لكون متمكناً ..
لضاعت حقوق ،وداير وأوطان ،وانتهكت حرمات وأعراض  ..ولتعطل اجلهاد ،واستمرأت الشعوب الذل،
واهلوان ،والعبودية للطواغيت الظاملني  ...بينما اجلهاد ٍ
ٍ
وماض ـ بنص حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل يوم
ابق
القيامة.
 1أنظر أدلة املسألة يف مقالنا ":فصل الكالم يف مسألة اخلروج على احلكام ".
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ومن قبل :قال بعض شيوخ السلطان بعدم جواز اخلروج على برمير األمريكي ،ألنه قد أصبح حاكماً
رمسياً ومتمكناً يف العراق  ..وهذه النغمة الشيطانية يبدو قد راجت ،ووجد ـ ولألسف ـ من يُصغي إليها!
من أكرب األخطاء اليت وقع فيها بعض الشيوخ السوريني ـ وصاحب املقالة املشار إليها أعاله ،ال
يبتعد كثرياً عن هذا اخلطأ ـ :هو قوهلم :أننا خرجنا على النظام األسدي ،ألنه مستبد ،وديكتاتوري ،ومن
أجل احلرية ،وليس ألنه كافر حمارب هلل ولرسوله ،وللمؤمنني ،ولدينهم !...
وهذا القول خطأ كبري من ثالثة أوجه:
أوهلا :أنه ألغى مبدأ اجلهاد يف سبيل هللا ،ذوداً عن حرمات هللا ودينه ،ولكي تكون كلمة هللا هي

العليا ،الذي دلت عليه مئات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ،فاجلهاد يُشرع يف اإلسالم ملعنيني:
للدفاع عن حق هللا تعاىل ،ودفع العدوان عن دينه ،وحرماته .وللذود عن حقوق العباد وحرماهتم،
هللا هي العليا ،فهو يف سبيل ه
وأعراضهم ،وأوطاهنم ،ومظاملهم ،وقوله ملسو هيلع هللا ىلص ":من قاتل لتكون كلمةُ ه
هللا "مسلم.
ُ
يشمل املعنيني معاً.
ننشد عون ومدد ونصر هللا تعاىل ،مث خنذله وخنذل دينه  ..كيف؟!  ..وهللا تعاىل يقول [:اي أيـُّها
ه
ت أقْدام ُك ْم ]دمحم.7:
نص ْرُك ْم ويـُثـبه ْ
نص ُروا اَّلل ي ُ
الذين آمنُوا إهن ت ُ
اثنيها :خطأ وظلم حبق ثوار وجماهدي وشهداء الشام ،الذين استشهدوا ،وقاتلوا النظام النصريي
األسدي اجملرم ،دفاعاً عن حرمات ه
الدين ،ه
والعرض ،واملال ،واألرض ،وغري ذلك من احلقوق واحلرمات،

واملظامل اليت يُشرع اجلهاد دوهنا يف سبيل هللا  ..واليت بزواهلا أو انتهاكها تزول معها وتُنتهك العزة ،والكرامة،
واحلرية ،وإنسانية اإلنسان.

اثلثها :كلما كثرت مربرات ومسوغات قتال النظام األسدي اجملرم والعميل ،كلما كان ذلك حافزاً
للمجاهد عل ى أن يستمر يف اجلهاد والقتال ،والثورة على الطاغوت ونظامه ،إىل آخر أنفاس حياته  ..إما
النصر أو الشهادة  ..فمثالً أن يُقال جملاهدي وثوار الشام :أنتم تقاتلون النظام األسدي النصريي اجملرم،
وتثورون عليه ،ألنه نظام كافر حيارب هللا ورسوله واملؤمنني ،وحيارب دينه ،وألنه جمرم ،وظامل مستبد ،وقاتل
وإرهايب ،وفاسد ،وعميل ،وخائن  ..فهذا يكون حافزاً هلم على االستمرار يف القتال ،واجلهاد ،والثورة،
والثبات ،أكثر بكثري من أن يُقال هلم :أنتم تقاتلون النظام األسدي ألنه مستبد ،وضد احلرية  ..فقط ..
ٍ
فحينئذ قد يضعفون عن االستمرار يف اجلهاد واملقاومة والتضحية ،وعن مواجهة الشدائد اليت واجهتهم طيلة
أكثر من ست سنوات ،وال تزال تواجههم ،وخباصة أن ميزان االستبداد ،واحلرية غري منضبط لديهم!
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ليس لصاحل الثورة أن نفرغ شبابنا وجماهدينا من احلوافز والبواعث العقدية ،واإلميانية  ..فنحن لو
فعلنا ذلك نقتل جذوة الثورة وروح املقاومة يف نفوس شبابنا وأبنائنا ،وشعبنا  ..فالعدو يُقاتلنا يف الشام من

منطلقات ودوافع عقدية ابطلة ـ إلدراكه أبمهية هذه الدوافع واحلوافز يف ثبات واستمرار مقاتليه ـ ال يقوى

على مواجهته ودفعه وحتجيمه إال مقاتلون وجماهدون يتحلون حبوافز عقدية وإميانية عالية صحيحة ،وهي حق
ال مرية فيه.
أذكر يف الثمانينات من القرن املاضي أننا قد خرجنا على الطاغوت املقبور اهلالك حاف األسد،
وكان الشباب يتسابقون ويتنافسون فيما بينهم على جهاده وقتاله ،ورد عدوانه ،واالستشهاد يف سبيل هللا
 ..إىل أن أحدث حزب " اإلخوان املسلمون " ،التحالف املشؤوم؛ التحالف الوطين لتحرير سوراي يف
ٍ
يومئذ أبهنا
العراق ،فتحالفوا مبوجبه مع مجيع ملل وأحزاب الكفر والنفاق والزندقة ،اليت تصف نفسها
معارضة ـ ومن دون أن يكون هلا أي رصيد أو مقاتلني أو أثر يف الداخل السوري ـ وتواطؤوا معهم على نظام
دميقراطي تعددي ،وأن الثورة هي ثورة على االستبداد السياسي ومن أجل احلرية وحسب  ..وقد ترأس هذا
ٍ
يومئذ الدرزي محود الشويف  ..ف ُقتهلت ثورة الثمانينات يف مهدها ،وجتردت من بعدها العقدي
التحالف
اإلمياين ،أقوى أسلحتها يف مواجهة الطغيان  ..وختلى عنها الشباب املسلم  ..واتهوا يف األمصار  ..وأسدل

على الثورة الستار ،وآخر فصوهلا املؤملة  ..وأهديت للنظام األسدي اجملرم أحلى هدية ،أنعشته على مدى
عقود عديدة اتلية ،ورث خالهلا ابنه الطاغية املعتوه واخلائن العميل بشار األسد ،احلكم من بعده!
وإين ألرجو من مشايخ هذه املرحلة أن ال يكرروا أخطاء مشايخ تلك املرحلة  ..حىت ال تتكرر
مأساة سوراي من جديد  ..ويتيه شعبنا من جديد عشرات السنني يف األمصار ،كما هتنا حنن من قبل  ..وأييت
اليوم الذي يورث فيه بشار األسد احلكم البنه حاف األسد ،كما ورث من قبل حاف بشاراً  ..لعنهم هللا

 ..وتستمر املأساة  ..وتستمر احملنة!

عبد املنعم مصطفى حليمة
" أبو بصري الطرطوسي "
1127/21/12
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