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 لراهنا السورّي الصراعيف  "التحرير حزب"

 طارق أمحد

 

 سيما وال- هي طالء اجلدرانه ، ألن أبرز نشاطاتيف حلب والشمال ه ناشطو الثورة السوريةف"حزب احليطان" كما يص

أما التسمية األخطر فهي  .ة فوقهاة إىل اخلالفة اإلسالميرقراطية والدعوتكفري الدميارات بع وكتابة -فوق شعارات الثورة

 سلح.وامتناعه، يف الوقت ذاته، عن العمل امل بسبب التطّرف النظرّي الشديد للحزب "داعش البيضاء"

 

ّ  االللي  لسورية بالكثري من االهتمام اإلعالحتظى الظاهرة اإلسالمية اليت طغت على مشهد الثورة ا م

 ّ إلسالمية لى حركاٍت كربى شهرية، كتنظيم الدالة االذي ترّكزت نسبٌة كبريٌة منه ع ،من اجلهد البحث

لضوء على جتربٍة احتاال هذه الورقة تسليط ا . سوريةيف)داعش( اجبهة النصرة امجاعة اإلخوان املسلمني 

التجربة يف حد   ذهدان أن حتوز ه ،مية املتشد دةأسهمت، منذ اقٍت مبّكٍر، يف إشاعة أجواء الشعارات اإلسال

ى داااًل آيديولوجية لصغراجملموعات النخبوية ا"اكتناز" بعض  ، مما حيي  على فرضيةذاتها أهميًة عمليًة خاص ة

ّ . اهو ما عض الظراف املواتية لنموٍّ "طافٍر" باملب متلك طاقة تأثرٍي قصوى يف اسياسية نالحظ أنها عنى البيولوج

 ارع الثورة السورية.ش ز اإلسالميةياح األفكار االرمومن اجتشهدناه 

ض شهادات العيان. أساسًا، اتسجيالته املصو رة، ابعمسية الرىل بيانات احلزب استندت هذه الورقة إ

ّ  بشكٍ  عام. اهّ ال تع ّ  التحليل لعم  على دا كونها حماالًة حبثيًة أاىل سيجري اااعتمدت املنهج الوصف

 ٍث أاس..حبيف  اميدانيًا،، نظريًا تعميلها ااستكماهلا
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 مداخل

اهو من  (،0819-7719ين النبهانّ )تلّ الداللاضّ الشيخ على يد  (1)سس حزب التحرير ]اإلسالمّ[ُأ

النشرات اليت تعد يف اتفرغ لرئاسته اإلصدار الكتب ا ،1953عام  م قضاء حيفا بفلسطني،مواليد قرية إجز

 زب.جمموعها املنه  الثلايف الرئيسّ للح

، اكان الساعد 1924د يف مدينة اخللي  عام الالذي  ،ترأس احلزب عبد اللديم زلومّ افاة النبهانبعد 

ّ  عابعض كتبه، مما جع   امنهجه لنبهانّ، اشاركه يف تأسيس احلزب اصياغة خطابهاألمين ل هده احلزب

عطاء بن  املهندسهو ا ،للحزبالّ ااحلاألمري الثالث ، ليخلفه 2003يف  زلوم تويف .جمر د ظ ٍّ للمؤس س املهيمن

ردن، لناطق الرمسّ باسم احلزب يف األا يف قرية رعنا الفلسطينية. اكان 1943، املولود عام خلي  أبو الرشتة

ّ  .لبنان مكاٍن جمهوٍل ُيعتلد أنه إىل 1998ه عام قب  أن يغادر ّ  للرشتة فلد ا انتيجة خلفية العم  اإلعالم حلزب

، ااهتماٍم طلني الرمسينيٍم إعالمٍّّ، اتعدٍد ال يكاد ينتهّ للنامعامل تضخ  ،ه إمارتهمنذ تولي ،بدت على احلزب

شار ًا عن قوة اانتعنطباتلف الوسائ ، مما يعطّ اااملطويات، احضوٍر على شبكة اإلنرتنت مبخ بنشر الكتب

  .هااقعاحلزب بشكٍ  أكرب بكثري من 

اامر احياسب أليض. بنفسه اخلطط ايتابعها ايصدر ا« مريأ» سهاأير ااحدٌة مركزي ٌة قيادٌة للحزب

 احده. مور يعود إليهلكن بت  األ ،يكون معه جملس شورىاألمري إىل موقعه عرب االنتخابات، ا يص احملازبني. 

يتم مح  الدعوة عربية أااًل ثم اخلالفة اإلسالمية، ايهدف احلزب إىل إقامة الدالة اإلسالمية يف البلدان ال 

 مة. بعد ذلك إىل البلدان غري اإلسالمية عن طريق األمة املسل

دٌد من الكتاب اأسهم يف بلورتها ا"التحشية عليها" ع ،للحزب عد ٌة نظريٌة متكاملٌة صاغها املؤس س

 العليدة االفله االدعوة يف امن هذه العد ة أفكاٌربال.  يني، دان أن يضيفوا إىل الرتكة األاىل تطو رًا ذااحلزب

 دالة اإلسالمية املنشودة.لل مفص اًلاالسياسة ااالقتصاد، ب  دستورًا 

 :اما يهمنا يف هذا اجملال نلطتان

                                                           
 اإلسالمي صفة، وليست جزءاً من االسم الرسمي للحزب. 1-
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بوصفها نظامًا  2اليت كّفرت الدميلراطيةسالمية ( أن حزب التحرير كان من أاائ  احلركات اإلاألاىل  

كم به حكمًا بالكفر، هو نظام كفٍر، ااحلف يعة اإلسالمية،لشريشر ع الشعب فيه لنفسه ما يشاء ال افق ا

ااملسلم عبٌد  بتسيري مجي. أعماهلم بأحكام الشرع، االدعوة إليه دعوٌة إىل نظام كفر. ألن املسلمني مأموران

ليست هلا السيادة،  هواها، إذ ن تسي ر إرادتها افقاألمة ال متلك أافق أاامر اهلل انواهيه، اهلل، فهو يسي ر إرادته 

 .3عهو املشر  إن األمة ال متلك التشري. ألن اهللاالذي يسي ر إرادتها هو الشرع ألنه صاحب السيادة. لذلك ف

 ،باألعمال اإلرهابية  يؤمنال ة، كمامسلحأم  سلميًة أكانت ،( هّ أن احلزب ال يؤمن بالثوراتالثانية  

عن طريق العم  الثلايف من  "اإلسالمتعاليم إعادة الثلة ب"يركز احلزب على سبياًل للوصول إىل احلكم. إذ 

 أخرى. ناحية االعم  السياسّ من ناحيٍة

 :ثالث مراح اقد حدد  احلزب طريلة سرية عرب   

بالثلافة احلزبية  بناء جسمه، اتثليف األفراد يف حللاته عناية احلزب على ف: افيها تنصب مرحلة التثلي -1

 علوا معها.اتفا ا أفكارهن ومن شباٍب تب حزبيًة . أن يكو ن كتلًةاملركزة، حتى يستطي

سالم فكار اإلة هلا، احتوي  الرأي العام عندها إىل أاإلسالم قضي : لتتخذمرحلة التفاع  م. األمة -2

ياة، اتسري م.  هلا، اتعم  على تطبيلها يف ااق. احلحتى تتخذها أفكارًا تبناها احلزباأحكامه اليت 

ّ امح  الدعوةاحلزب يف العم  إلقامة دالة اخلالفة انصب اخلليفة، ال اإلسالمية  ستئناف احلكم اإلسالم

 إىل العامل.

األعمال السياسية يف ذلك،  ىأنه اقتصر عل اسافرًا، إال ه أن يكون صرحيًاام. أن احلزب التزم يف سري  

 ا ضد من يلفون أمام دعوته. أ إىل األعمال العسكرية ضد احلكام امل يتجاازها

مة دالته، اأن السبي   يجيز الليام باألعمال العسكرية إلقاأن اإلسالم ال يرى احلزب مرحلة استالم احلكم: -3

نفسه ادعوته  لرسول )ص( حني عرضاهو ما فعله ا كما هّ الشريعة نفسها،احمد ٌد إىل ذلك مفراٌض 

لتسلم زمام  ، بد لهأنه الالذلك يرى احلزب  المية.على اللبائ  حتى بايعه أه  املدينة فلامت الدالة اإلس

ة، أا قائد مجاعة، م االتأييد( من رئيس دالة، أا رئيس كتل)الدع طلب النصرةمن  يف هذا الزمان، احلكم

ناعه بأفكار ، إلقمن أصحاب النفوذ ذلك أا ضابط كبري، أا زعيم قبيلة، أا من سفري، أا ما شاك 

                                                           
، ليصبح التحريرّي الوحيد في أّي برلمان 1954م، عام عن منطقة طولكراألردني  النوابمجلس ( في دخول 2001ـ  1909)نجح أحمد الداعور  -2

يحرم أخذها  عربي. ورغم ذلك فإن أول خطبه البرلمانية كانت بعنوان "نقض القانون المدني"، وأعلن فيها شعار الحزب: "الديمقراطية نظام كفر
 حد كتب زلوم، انظر الحاشية الالحقة.والدعوة إليها". وهو الشعار الذي سيصبح عنواناً أل

لدعوة بيقها أو اأخذها أو تطم كتاب عبد القديم زلوم: الديمقراطية نظام كفر يحر   دبيات الحزب، غير أنها مرّكزة فيتتكرر هذه األفكار كثيراً في أ -3

  tahrir.org/PDF/AR/ar_books_pdf/democratya.pdf-ut-http://www.hizbعلى الرابط: متاح  إليها. وهو

http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/AR/ar_books_pdf/democratya.pdf
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قام احلزب قد ا. امكهميتل تنيلل اللوة االسيطرة البتطبيق الشريعة من خال احلزب، فيلوم هذا الرج 

ن هؤالء ضباطًا يف العربية ااإلسالمية، اكا البلدان ظنهم قادرين عليها يف العديد من بطلب النصرة ممن

. ال يف أكثر من بلٍد عربٍّّ، كما حايًا من الناحية العمليةتنظيمًا انلالبأغلب األحيان، مما جع  احلزب 

يف املرحلة الثانية من  إال أنه على العموم يعترب نفسه اش ،ف شكٍ قيام احلزب بأعمال طلب النصرة ب ارغم

احلزبية،  كان يلوم بها من دراسة يف احلللات مراح  دعوته، فلد استمر يف الليام جبمي. األعمال اليت

 امة احلّكام.امن ثلافة مجاعية، امن تركيز على الرأي العام امن ملا
د لنفسه حد الدعوة،  اآلن من قيامها أا ل مر ٍة يف بداية طا إقامة الدالة اإلسالميةاكما ترس م احلزب ُخ

ن اإلسالم حتى تطابلًا م. املرحلة املكية محلكم، أااًل مدة ثالثة عشر عامًا من تاريخ تأسيسه للوصول إىل ا

مل حيدث  ختلفة، الكن شيئًاملضغوط امراعاة للظراف اال سنًة 30ىل إثانيًا ثم مددها تاريخ بيعة أه  املدينة، 

ّ  العلود على الرغم  .من مض

 اسورياحلزب يف 

، املدة 1953عد أن غادر األردن يف تشرين الثانّ املوطن التالّ لتلّ الدين النبهانّ، ب دمشقكانت  

 ية االسياسية حولاقد شكلت النلاشات الفكر .ا إىل لبنانمأبعدته السلطات السورية بعده تلريبًا سنتني

مًا خلوضها، بريلًا لعدٍد من دائ مستعدين أعضاء احلزب الفيت سو امؤس النبهانّ اشتى، االيت كان  موضوعاٍت

ّ الذين مل يشبعهم اخل الشبان املسلمني املتعلمني احلزب انتشارًا ال بأس  البسيط ااملباشر، فشهد طاب اإلخوان

 5ددًا من املدن السورية، كحلباغريها من احملافظات. اقد زار النبهانّ ع 4به بني الشباب املتدين يف دمشق

ان املسلمني العدد، ليمر من دان إثارة حفيظة اإلخو ، اإن قلي «النوعّ»امل يكن هذا االنتشار  .6امحاه

 .7زباحلتص  بالسوريني، الذين اص  بهم األمر إىل حد فص  العضو الذي ي

ّ مبزاالة ا رمسٍّّ مل حيص  احلزب على ترخيٍص  نيات الدميلراطية لكن أجواء اخلمسي لنشاط السياس

ثم  ،19559ام ع يف دمشق موعة من أعضائهجماألجهزة األمنية حتى اعتللت . 8كانت تسمح له حبرية التحرك

                                                           
رة اإلسالمية المعاصكتاب: الحركة ، ضمن «الصحوة اإلسالمية في بالد الشام: مثال سوريا»تعقيب على بحث الحبيب الجنحاني: فهمي الجدعان،  -4

 .159ص  ،1989، 2ث: مكتب الشرق األوسط، طالثال في الوطن العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ جامعة األمم المتحدة؛ منتدى العالم

 مصدر فضل عدم ذكر اسمه. -5
 .41سعيد حوى، هذه تجربتي وهذه شهادتي، الجزائر: مكتبة رحاب، د.ت، ص  -6
 عدم ذكر اسمه.مصدر فضل  -7
 مصدر فضل عدم ذكر اسمه. -8
، رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في أصول الدين من «حزب التحرير: ثقافته ومنهجه في إقامة دولة الخالفة اإلسالمية»محمد محسن راضي،  -9

 .72، ص 2006الجامعة اإلسالمية ببغداد، إشراف أ.د وليد غفوري البدري، 
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السورية من بعض معتللّ  امنذ ذلك الوقت مل تفرغ السجون. 10مبراقبة نشاط التحريريني حبذر أخذت السلطات

 . حزب التحرير

هدتها البالد يت شاركت يف األحداث الدامية اليت شال ُيذكر بني اجملموعات اإلسالمية الاحلزب لكن ا

 ٍةالزعم، املر ب غري الرمسية باسم احلزب، ، الناطلة«الوعّ»اقد انفردت جملة  .(11)1982 - 1979بني أعوام 

ّ  1981ا عام اعتمدا ةسورياحيدة، أن اإلخوان املسلمني يف  لتطبيله يف  حلزباالذي اضعه  الدستور اإلسالم

 .(12)حال جنحوا يف الوصول إىل احلكم

يات، إىل أن لحزب طوال علدي الثمانينيات االتسعينل حمداٍد عن نشاٍط السلطات السورية تغاضتا

ٍط طخماألغلب، إثر   علىء السوريني، طالت مجي. األعضا1999يف خريف عام  ااسعٍة شنت محلة اعتلاالٍت

ما يلرب  أفرج عن ،ةر عدد املعتللني بثالمثائ. اُقدِّفاشٍ  النلالٍب خّطط له عدٌد صغرٌي من الضباط اهلامشيني

. (13)(اجات السابلةمعتلاًل مل تشملهم اإلفر 113 من أص  68م ُأطلق سراح . ث2001املائتني منهم يف تشرين الثانّ 

، (14)لستني معتلاًلعدد التحريريني املتبلني مبا يلرب ا «السورية حللوق اإلنساناللجنة »قدرت  7/9/2002ايف 

 اعتلاٍل على األق ، حلمليتالحلًا ما تعر ض احلزب ك ترااحت مدة بلائهم يف السجن ما بني السنة اعدة سنوات.

 .2006ا 2004 ك ٍّ من عامّ يف

 بعد الثورة

ّ  حبذر، ابارك ما  ضون يف ك ٍّ من مساه "التحر كات" اليت قام بها املنتفأرح ب احلزب بالربي. العرب

سرت عند الناس اتية... اكان هلا اق. إيجابّ بأنها كتونس امصر اليبيا االيمن. ارأى أن هذه "األحداث" بدأت ذ

خوف من  ران دامناناس يتحركون ايكب حاجز اخلوف من احلكام، اكانت تعلوها مشاعر إسالمية، فال

ة...، هذا من إنها من هذا الوجه كانت طيبة امباركذا فوائده يف حتريك الناس... الذلك فبطش احلكام، اهل

لسه  على حات عامة، امث  هذه التحركات من اجهة. امن جهة أخرى فإن  هذه التحركات بدأت مشاعريًا بصي

                                                           
 .159ص  ،ع سابق، مرجفهمي الجدعان -10
/ 3، 1985 ـ1984دون مؤلف، اإلخوان المسلمون: نشأة مشبوهة وتاريخ أسود، دمشق: مكتب اإلعداد في حزب البعث العربي االشتراكي،  -11

 .59ـ49
 .11، ص 140، العدد 13، السنة 1999 2)بيروت(، ك« الوعي»مجلة  -12
شور في ، المن«العنف وال يمارسه ويريد إحياء الخالفة ويفضل االنقالبات العسكريةتناقضات حزب التحرير: يسمح ب»من مقال ممدوح الشيخ،  -13

 http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=2284. 8/5/2002اإللكترونية، في « العصر»مجلة 
14- http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2840 

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=2284
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2840
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أمريكا أن خترتق هذه الك استطاعت اللوى األارابية اللوى الدالية النافذة اعمالئها يف البلد اخرتاقها، الذ

احملافظة على  متكنت مناملنتفضني، امن ثم  التحركات عن طريق عمالء مدربني من هذه اللوى اندسوا بني

راحة التجميلية، على استمرار نفوذ تلك اللوى م. شّء من اجلايف بلدان الربي. العربّ م األساسية بنية النظ

 .(15)حسب رأي احلزب

املؤمنني  اأه  سوريانتفاضة  أنهامن املنظور نفسه، إذ رأى  رح ب بها احلزبة الثورة السوري احني اندلعت

من املعارضة  نما حتاال أمريكا أن تفرض عليها قيادًةالثائرين الذين ينادان "لبيك يا اهلل... لبيك لبيك"، بي

ياًل تنضجه عن وطين للوى الثورة ااملعارضة، ليكون بدالعلمانية يف اخلارج، عرب اجمللس الوطين ثم االئتالف ال

ٍت مبكٍر أن حلزب منذ اقو املطلب الذي زعم االمية، اه، بهدف إعاقة قيام الدالة اإلس(16)بشار األسد

 ات على ذلك اقتها. يريدانه، رغم عدم اجود املؤشرنين السورياملتظاهري

دعاهم فيه إىل  لسورينيزب بيانًا موج هًا إىل اا أصدر احلمن اندالع الثورة يف مدينة درع بعد عشرة أياٍمف

 بد منه. فيجب على السوريني ال دة، ألن التخلص منه امن مآسيه أمٌرعواملواجهة م. النظام اصواًل إىل نلطة الال

يعلم الشعب "ضاء عليه. ابرأي احلزب فإنه يجب أن أن يجمعوا أمرهم على هذا صفًا ااحدًا، ليختصراا زمن الل

لعداهم م يلت  ايذل ايفلر الناس ايسلم قضاياهالسوري أن العالقة م. هذا النظام ليست سلبية ألنه يظلم ا

املنطلق اإلسالمّ يف  . انالحظ أن"ب االنطالق من هذاهلل الدينه قب  ك  شّء، ب  يج فحسب، ب  ألنه عداٌّ

ب من السوريني يف حلز أيديولوجية. إذ يطلب اطرح احلزب مبّكٌر جدًا، بينما كانت االنتفاضة شعبية اغري

لاض هذا النظام ض اهلل يف آخر الزمان على أنلى أر"سجلوا ألنفسكم مكرمة إقامة حكم اهلل ع البيان نفسه:

سابلة إعالنها  علوه تغيريًا ناقصًا، سجلوا ألنفسكمالبائد، اليكن تغيريكم تغيريًا حيبه اهلل ارسوله، اال جت

األجنيب الكافر تورًا بدستور مثله، اال تستعينوا بخالفة إسالمية، اال تستبدلوا حاكمًا حباكم مثله، اال دس

سالمية". كما كم خارج هذا التوجه. نعم أعلنوها خالفة إيتكلم بامس يريكم، اال تدعوا أحدًايف شؤان تغ

غيري األاضاع ، داعيًا إياهم إىل التحر ك لتيطلب احلزب النصرة، كما هو منهجه، من ضباط اجليش السوري 

ملنتفضني هو ت السائد بني ا، حني كان الصواأيضًا كان هذا النداء اقتها صوتًا شبه منفرٍد .(17)تغيريًا جذريًا

 سلمية ثورتهم.

                                                           
15- questions/9445.html-hp/ameer/politicaltahrir.info/ar/index.p-ut-http://www.hizb  

16- tahrir.info/ar/index.php/leaflets/syria/12981.html-ut-http://www.hizb  

17- http://goo.gl/stUuaJ  

http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/9445.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/leaflets/syria/12981.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FstUuaJ&h=tAQHNPsDr
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 :ورية تسري افق هذه األسسورة السعن الثاملتتالية اظلت بيانات احلزب 

 .الرتحيب بالثورة -
 .ىل إقامة اخلالفةّ هلا اصواًل إاإلصرار على التوج ه اإلسالم -
ية يف عارضة علمانية ااطنم "رجية املتآمرة اليت اصطنعتمن األطراف اخلا التحذير الدائم من "سرقتها -

 اخلارج.
ّ  تأييد العم  العسكري  -  .فيه بالفع  دان أن يشارك احلزب ،مضد النظا احملل
 اخلارجّ. رفض التدخ  العسكري  -

ملدن طاٍق ااسٍ. بعد أن خرجت كثرٌي من اايف ااق. األمر، أتاحت الثورة للحزب جمال العم  على ن

 ن املكاتب اليتم ستغالل فرصة العم  العلين ، اأس س عددًاحلزب إىل اااملناطق عن سيطرة النظام. فسارع ا

ابا بوصفه رئيس املكتب اقد برز اسم املهندس هشام الب. الوعّ"اجملة " اهتمت أساسًا بتوزي. النشرات االكتب

 ّ  البابا جبوالٍت يف حزب. اقاملهليكلية ااإلدارية لفق التلسيمات ا، ااحلزب التحرير يف "االية" سوري اإلعالم

اىل هذه اجلوالت اء من احلداد حرية احلركة. الوحظ أن أاحملر رة، بعد أن أتاحت سيطرة الثوار على أجز املناطق

 لرسول، حي  ى فيها بطوالتار اكلمة يف مسجد أنص فيهاللى أ بدأت مبدينة إعزاز، احملاذية للحداد الرتكية. اقد

 ا نل  للحضور حتياتماإعادة املالمح اإلسالمية إىل ربوعها، ك ام يف سورياظرين حتى إسلاط النالسوريني الثائ

  التضحيات ارج لنصرة الثورة، ادعا اهلل أن يكل. ثم حتدث عن نشاطات احلزب يف الداخ  ااخلاحلزبأمري 

ني احلق ب راعن ما يجري يف سوريا هو صأكد على أادماء الشهداء اليت رات تراب أرض الشام خبالفة راشدة. ا

ات حنو دالة وفًا من توجهها اإلسالمّ السائر بثباالباط  يف اقت تآمر فيه الغرب االشرق على ثورة الشام خ

تضحيات احتديات،  ة سبلها دعاية ااسعة بعنوان: "ثورة الشام:حماضر ما تال من أياٍم يف كما أللىاخلالفة. 

بريف حلب، تالها  عزازمن إاحية صوران اللريبة نصرب أسطوري اتآمر دالّ آخره األخضر اإلبراهيمّ"، يف 

دس هشام البابا يف رة األخضر اإلبراهيمّ". انو  ه املهنمشراع احلزب عن دستور دالة اخلالفة ا"بيان مؤامتوزي. 

ه التضحيات يزال، اقال إنه: "حرام أن تكون هذ احملاضرة إىل عظم التضحيات اليت قدمها الشعب السوري اال

للني امئات اآلالف تاـات الثكاىل اعشرات اآلالف من املعتداء ااالقتصاد املدمر اعذابات األطفال اأن  ادماء الشه

بتغيري شكلّ  ها، حرام بعد ذلك كله أن يرضى الناسمن املعذبني االنازحني ااملهجرين يف مشارق األرض امغارب
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اإلسالم اليت  ذلك كله بأق  من دالةلناس بعد يف الوجوه بعد أكثر من مخسني ألف شهيد، احرام أن يرضى ا

 .(18)من ك  فاجر حارب اهلل اآذى عباده املخلصني" تلتص 

حلزب يف ا اإلعالم اليت أخذت تتساءل عن ازن  اقد لفتت هذه النشاطات األنظار اجذبت اهتمام اسائ

لعسكرية اللائمة اواق.، ب  اكتفى بدعوة اللوى الشمال السوري . الكن مل يكن للحزب جناٌح عسكريٌّ يف ال

ذي كان اللو ة د العسكري الشهري للواء التوحيد، الإىل تبين أفكاره. اهو ما أكده عبد اللادر الصاحل، اللائ

جود حزب ب عن سؤاٍل اجهته قناة اجلزيرة عن االضاربة األكرب يف الشمال اال سيما يف ريف حلب، حني أجا

 .(19)التحرير بني قو ات اجليش احلر 

ن الثورة السورية لحزب، حني يجيب عن سؤاٍل اج ه إليه عل حه عطا أبو الرشتة، األمري العاماهذا ما يوض

م ... هذا ما تغري يف ك  مكان لنا فيه إمكانية عامدى اخنراط احلزب فيها، إذ يوضح: "إن عملنا هو هو مل ي

لناس يستمعون كلمة أاس. جلع  اثورات أاجدت جمااًل نلوم به قب  الثورات اخالهلا ابعدها... غري أن أحوال ال

ألمنية، كانوا يبتعدان عنا خشية األجهزة ا احلق دان خوف من األجهزة األمنية كما كان يف السابق حيث

ازديادها يف من هنا جاءت مالحظُتك عن قوة حركتنا ااهلذا يالحظ اليوم التفاف الناس حولنا اإقباهلم علينا، ا

أصبح لنا، فهذا خطأ  يًاأن جناحًا عسكر "الخنراط يف الثورةا"د بكلمة األمة عن ذي قب . أما إن كنت تلص

وم باألعمال نحن حزب سياسّ مبدؤه اإلسالم، ال يلاغري اارد، فليس لنا جناح عسكري ال سابلًا اال الحلًا، ف

 .(20)مكنوه من إقامة الدالة"املادية يف مرحلة الدعوة، اإمنا يطلب نصرة أه  اللوة لي

ين يستخدمهم دفاعًا عن دينهم ضد أعداء اهلل الذاحلزب نعى بعض عناصره الذين قتلوا "اذلك رغم أن 

ا ال يتضح منه ظراف مم ؟!اع اخلالفة اإلسالمية"الغرب ضد أبناء هذا الدين للحيلولة دان جناح مشراعه مشر

  السوري . فلد ؤشرات على أماكن انتشار احلزب يف الداخها كمث اليت ميكن أن تستخدم أماكنهذه احلواد

ايا، اأبو بكر ة اشليله أبو الدرداء من قرية صيدننعى عبد الباسط اخلطيب )أبو علّ حلب( ااملهندس أبو عبيد

ّ  اللابون بدمشق. اقال احلزب إن هؤالء مجيعًا قتلو . كما (21)2014ا يف مدينة يرباد بريف دمشق يف شباط من ح

"عن ثورة أمة ضد أيضًا داف. اهو ي -مكاٍن مل حيدده البيان يف–نعى مصطفى منصور الذي قال احلزب إنه قت  

                                                           
18- http://goo.gl/Cn2UkX  

19- -18-53-sy-i-syria/160-tahrir-ut-hizb-list/publications-syria.info/index.php/publications-http://www.tahrir
024.html  

20- site/20195.html-cmo-hizb/ameer-tahrir.info/ar/index.php/ameer-ut-http://www.hizb  

21- /www.facebook.com/kasas.ahmad/posts/215794725284526https:/  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FCn2UkX&h=tAQHNPsDr
http://www.tahrir-syria.info/index.php/publications-list/publications-hizb-ut-tahrir-syria/160-i-sy-53-18-024.html
http://www.tahrir-syria.info/index.php/publications-list/publications-hizb-ut-tahrir-syria/160-i-sy-53-18-024.html
http://www.tahrir-syria.info/index.php/publications-list/publications-hizb-ut-tahrir-syria/160-i-sy-53-18-024.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/20195.html
https://www.facebook.com/kasas.ahmad/posts/215794725284526
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فة اإلسالمية" حيلولة دان جناح مشراعه مشراع اخلالأعداء اهلل الذين يستخدمهم الغرب ضد أبناء هذا الدين لل

  الغوطةل أحد مسؤاليه يف مدينة كفربطنا يفكما اتهم احلزب لواء شام الرسول مبحاالة اغتيا .(22)2014يف آذار 

لحزب تلات  النظام، اأن . اتدل هذه احلوادث على عدم اجود قوات ل(23)2015الشرقية لدمشق، يف نيسان 

ها من منا تكون م. قوات اجليش احلر أا سواصداماته، أا اعتداءات اآلخرين على خالياه غري املسلحة، إ

 الكتائب اإلسالمية.

أنه قد حلق لة اإلسالمية" )داعش( الذي يبدا اكموقف احلزب من تنظيم "الدا ارمبا يستغرب البعض

لى صفحته الرمسية على موق. بي ن ع خلالفة. غري أن أبو الرشتةا ما يدعو إليه احلزب من إعالن الدالة اإقامة

تنظيم يريد  ي أأن إعالن اخلالفة هذا باطٌ  ألن  الفايسبوك، جوابًا عن عدٍد كبرٍي من السائلني كما يلول؛

لك، امنها أن ة رسول اهلل صلى اهلل عليه اسلم يف ذإعالن اخلالفة يف مكان ما فإن الواجب عليه أن يتب. طريل

ذا املكان منه يف الداخ  ااخلارج، اأن يكون هيكون هلذا التنظيم سلطان ظاهر يف هذا املكان حيفظ فيه أ

لطان له على سوريا اال خلالفة... االتنظيم الذي أعلن اخلالفة ال سافيه ملومات الدالة يف املنطلة اليت تعلن فيها 

ال يستطي. الظهور   اخلارج، حتى إن الذي بايعوه خليفةعلى العراق، اليس حمللًا لألمن ااألمان يف الداخ  اال يف

ن مون له. إ مضال إعالن التنظيم للخالفة هو لغوفيها علنًا، ب  بلّ خمتفيًا كحاله قب  اإلعالن! اهكذا ف

ّ  طريلة قيا االسياسية  مها اكيفية استنباط أحكامها يف احلكماخلالفة دالة ذات شأن، بيَّن الشرع اإلسالم

عالم. الذلك فإن ق يف املواق. اإللكرتانية أا اسائ  اإلااالقتصاد االعالقات الدالية... اليست هّ إعالنًا ُيطَل

لحة قب  اإلعالن ابعد  ااق. تنظيم الدالة، فالتنظيم هو حركة مسيف اإلعالن الذي مت  هو لغو ال يلدم اال يؤخر

هو  لذي يستحق الوقوف عندها  يذهب أمري احلزب إىل اللول إن . بباقّ احلركات املسلحة اإلعالن، شأنه شأن

دهم من فكرة اخلالفة عند البسطاء، فتسلط عناخلشية من أن يرتتب على هذا اإلعالن أثر سليب بالنسبة ل

التنفيس عن مشاعر قللة عند بعض  ركزها العظيم اأهميتها الكربى إىل فكرة هشة أشبه مبجردم

! مما عًاه خليفة ثم ينزاي ايظن أنه حيسن صناألشخاص، فيلف أحدهم يف ساحة أا ميدان أا قرية فيعلن أن

هذه الدالة الداخلّ  منحيفظ أ لطان ظاهر مستلر ألصحابهس يرسم عالمة استفهام حول توقيت هذا اإلعالن دان

 .(24)"تة إىل اللول: "هذا التوقيت مشبوهااخلارجّ، ب  هكذا على الفيسبوك أا اإلعالم. اخيلص الرش

                                                           
22- post_29.html-http://fakhayda.blogspot.com.tr/2014/03/blog  

23- tahrir.info/ar/index.php/leaflets/syria/30367.html-ut-http://www.hizb  

24- 40.html-37-22-02-07-2014-world/7336-at-tahrir.info/hizbuttahrir-p://www.palhtt  

http://fakhayda.blogspot.com.tr/2014/03/blog-post_29.html
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إعالن  حدث هو رأى أن ماىل أبعد من ذلك إذ ابعد أياٍم أصدر احلزب بيانًا حول املوضوع ذاته ذهب إ

، بعد على مشراع اخلالفة ءلة أعماٍل هدفها اللضاًة يف سلسال يعدا كونه حللًة جديد ألنه اخلالفة لتشويهها!

، امل تبق  لللّلة اللليلة املتبّلية ، اضمور مشراع العلماني نيالعارمة بها يا إىل املطالبةأن تطو ر الوض. الثوري  يف سور

 .(25)منهم ااملتمث لة باالئتالف الوطين  أي  شعبي ٍة تذكر

اد( يف مناطق مية )احلدنفيذ األحكام اإلسالتأمري احلزب حمااالت بعض الفصائ  كما رفض 

فة ااجود اختصاص اخلليفة فلط، عند قيام اخلال ، مؤكدًا أن إقامة هذه األحكام اتنفيذها هو منسيطرتها

 .(26)هذا اخلليفة

ّ اليت يسيطر عل  مناسبة ااحدة الذي قام، يفيها تنظيم داعش، امن املالحظ من. عم  احلزب يف األراض

ناطق الثوار حبكم األمر بالعم  يف م ح للحزب. بينما يسم(27)أحد أعضاء احلزب بتهمة الردةعدام على األق ، بإ

بعنوان "ثورة  ايف سوريمؤمتره األال  2015دلب، حيث علد يف أيار لب اإالواق.، اال سيما يف الشمال يف أرياف ح

 .ها أعالهلياملشار إ، الذي كر ر فيه أفكاره (28)الشام ثورة أمة حنو إقامة اخلالفة"

ذي ح   حم  البابا يف عد الثورة أمحد إبراهيم عبد الوهاب، الب ااقد برز من بني قياديّ احلزب يف سوري

 ّ ائب رئيس ، نيوسف اد. يوسف احلاج .، بينما عاد البابا عضوًا فيه2014يف منتصف  رئاسة املكتب اإلعالم

امنري يله حممد الدلّ. اشل. أيضًا اإلعالمّ املكتب ضوعمن ريف درعا، اعبدا منذر الدلّ، هذا املكتب. 

عالمّ أيضًا. احممد املوسى عضو املكتب اإلكذلك.  عضو املكتب اإلعالمّ ، من حلب،)أبو إسالم( ناصر

ميد، عضو اعبد احلميد عبد احل. ايف سوري اناصر شيخ عبد احلّ، عضو جلنة االتصاالت املركزية للحزب

ّ  املشهداحممد دباغ يف اللجنة نفسها.  ّ  طريق الباب،، اح ّ  املرجة، ا علّ الصاحل يف ح الشيخ أبو محزة يف ح

االشيخ أبو مصعب  يف اللسم احملر ر من مدينة حلب.لرمحن ااملهندس علّ عبد ااإمساعي  الوحواح )أبو أنس( 

سامر عيد مد اأمحد حاج حمايامن خيال يف ريفها الشمالّ. يف ريف حلب الغربّ. ااعبد املغيث ياسني  الشامّ

امر علّ السامل يف ريف . اأمحد العبود اعيف ريف إدلببادة اأمحد أبو عامجال حج إبراهيم اعيسى العيسااي 

 . احلزبيف اسوري بينما مل يعرف اسم أمري االيةدرعا. 

                                                           
25-  https://goo.gl/IRiV4f  

26- tahrir.org/index.php/AR/tshow/2131-ut-http://www.hizb/ 
27- arabi21201114.html-2/1166-syria.info/index.php/press-http://www.tahrir  

28- tahrir.info/ar/index.php/dawahnews/syria/31516.html-ut-http://www.hizb  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FIRiV4f&h=tAQHNPsDr
http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/tshow/2131/
http://www.tahrir-syria.info/index.php/press-2/1166-arabi21201114.html
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/dawahnews/syria/31516.html


  

الديمقراطية الجمهورية دراسات ومركز صور مجلة بين بالتعاون" السورية الحرب في اإلسالمية الحركة في قراءات" ملف من  

الدينية نابر ني أا دعاٍة ألفكار احلزب، على املامن املالحظ أن األمساء املذكورة أعاله كلها إلعالمي

كما غاب عنه اجلانب . فابيعة نشاط احلزب يف سوريأا يف احملاضرات اجلسات احلوار، مما يؤش ر بوضوحٍ إىل ط

سواها من اجلوانب أا ة أا اإلداريالطبية أا اخلدمية  العسكري  غابت أيضًا النشاطات اإلغاثية أا اإلسعافية أا

ىل تبين كان أبرز نشاطات احلزب هو دعوة الفصائ  إا اليت انشغلت بها الكثري من الفصائ  ااملنظمات.

من  لدعمل ميلك من املوارد املالية ما يكفّ أفكاره، اهو ما مل حيدث بشك  جاد ، اخاصًة ألن احلزب ال

 .كتيبات ااحلواراتات االرتاجه هذه الفصائ  بالفع  ال النشحتنواحّ التسليح أا الذخرية أا الرااتب، اهو ما 

 خامتة

ّ شتى أنواع التطل ث ثؤف، اإن كان يباملعنى املعرا "إرهابيًا"ليس حزب التحرير  ايوّفر هلا  ر ف اإلسالم

دان انتظار  لفع ا ثريان باجتاه تنظيماٍت أخرى اخنرطت يفكره ال. ايف تاريخ احلزب عب النظريةاألرضية 

جو ًا من التطر ف  ارغم أن احلزب أشاع،  اما يف سوريأميكانيكية خطوات احلزب "الدقيلة" اغري اجملدية. 

 ّ يما يف جمال ملظاهرات، اال سيف ا طدم مرارًا م. ناشطّ الثورة، ااصيف الرموز االشعارات ااخلطاب اإلسالم

ّ  لاملفاضلة بني علم الثورة األخضر ا"راية" الُع  التمهيدرمبا مل يتجااز  لى األرضعاب السوداء؛ إال أن تأثريه الفعل

ّ  . إذ ال تذكر السري املعرافة لفصطر فًااعلٍة أشد  تحلركاٍت فأا املدراس غري املنتظم  ائ  التشد د اإلسالم

ا مرارًا عربه. اعلى ك  زب أخلية، تأثرًا يذكر بأفكار احلاراتها الداتيأا ل، الرموزها ااملوجودة حاليًا يف سوري

مفردة، مما هو  امناذج حموريٍة مجاعيٍة حيتاج إىل دراسة عيناٍت ضيةالفر حال فإن التحلق النهائّ من صحة هذه

 غري متاٍح اآلن.

 


