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2017 أكتوبر/تشرين األول  

 جهاد أهل طرابلس في الثورة السورية

 االخذ بالثأر الى البحث عن المعنى من
 قرطام يمار 

 مقدمة

ي الموقف اإلعالمي لل يإبان الثورة السورية لم 
السياسية، أي النأي بالنفس عن األزمة  غلبيةكن من الممكن لطرابلس تبن 

ي بطرحه كنصير للسنة، شارك أهلها سوريا  السورية. فبالرغم من شعبية هذا الفريق بحكم اإلرتباط
العضوي الطائف 

والسوريير  مصابهم وأزمتهم منذ البداية. فإحتضنت طرابلس النازحير  والالجئير  السوريير  منذ بداية األزمة، بحكم 

ريير  إىل األسباب التاريخية والجغرافية واإلجتماعية من قرابة أرسية وتزاوج بير  العائالت. إذ نزح عدد كبير من السو 

ة وقدمت لهم  ة، فإحتضنتهم األحياء الشعبية والفقير ة إىل المدينة الفقير طرابلس من بينهم عدد كبير من األرس الفقير

 المأوى والغذاء. 

ي اللبنانية بإستقبال ومساعدة النازحير   ان إنخراط بعض
أهاىلي طرابلس بالثورة السورية لم يقترص فقط عىل األراض 

، بل منهم ي السورية.  والالجئير 
ية وقرر المشاركة بأشكال أخرى عدة خاصة عسكرية عىل األراض  من إعتير المرحلة مصير

ي سبيل الدفاع عن 
 
ي سوريا ف

 
ي صفوف الثوار والجهاديير  ف

 
ي طرابلس عدد كبير من الشباب والرجال المنخرطير  ف

فف 

  .إخوانهم وأخواتهم من االستبداد والظلم

ي الذي ي
ي فكرة بحن 

ي  أنماطهدف إىل فهم وتحليل من هنا تأت 
 
ي الثورة السورية من خالل التدخل والمشاركة ف

 
اإلنخراط ف

ي سوريا لبعض شباب من طرابلس داخل المجموعات والحركات 
 
/ العسكري ف  المدنية واإلسالميةالحراك السياسي

ي سوريا. إذ ان األزمة السورية تؤثر 
 
ي عملية التغيير والتحول ف

 
عىل مدينة طرابلس برمتها، فهي والجهادية ضد النظام ف

تقسم الشارع اىل قسمير  أقله، المعارضير  لنظام األسد والمؤييدين له، منهم من يعير بالمشاركة السياسية ومنهم من 

  1يعير بالمشاركة العسكرية، من خالل أدوات وأشكال عدة. 

                                                             
انبه هذا كالم يردده أغلبية المنخرطين في صفوف الجماعات المسلحة المعارضة للنظام، الذين عايشوا "أبو عربي" أو خليل عكاوي وناضلوا الى ج 1

  الوجود السوري في لبنان. وهو من يقول أن كل تغيير يبدأ من سوريا ألن لبنان يتأثر وال يؤثر. " ضدفي صفوف "المقاومة الشعبية

الثانية الدورة - العربي البحث دعم برنامج  
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ي هذا السياق، 
 
ي صفوف الثوار دراسة أنواع وأشكال  إىل خصوصا،هدف هذه الورقة، تف

 
االنخراط ألهاىلي طرابلس ف

ي ربط العوامل الشخصية والسياسية واالجتماعية من 
 
السوريير  عىل ضوء األزمة السورية والثورات العربية بشكل أعم ف

ي سوريا لتغيير النظام. كما تهدف الورقة اىل فهم تصورات المشاركير  عن 
 
خالل دراسة هذه المشاركة للفراد ف

ا تسىع الورقة اىل التعرف عىل أنماط فك الديمقراطية  ، والدولة المدنية أو الدولة اإلسالمية، وأخير واإلسالم السياسي

 انخراطهم. 

  معنى 
ى
 الثورة السورية االنخراط ف

ي الثورة السورية موضوع االنخراط اما من باب الجهاد او من باب التحرر 
 
تطرح معظم الدراسات عن االنخراط ف

اتهم  والديمقراطية. اال  انه من خالل هذه الدراسة نجد ان انخراط الشباب ال يمكن تحديده من مدخل وحيد فمسير

ة الفرد نفسه. لذلك، تعد مطالبتهم بتحديد معن  واحد  متشعبة ومحطات تطورهم عديدة حن  عىل مستوى مسير

، مح ال لمراحل ومسارات لنضالهم، آخذا بعير  االعتبار هويتهم اإلسالمية فقط، او مناهضتهم لنظام تسلطي اولة اخي  

متشابكة وتبسيط لهويات متنوعة وربما متناقضة صنعتها تجارب االفراد السابقة سواء أثناء التنشئة او عير حركات 

 سابقة. 

ي عىل منهجية مراوحة بير  الكلية 
( الستهداف كل هذه المفارقات Kilani, 2004; Ferrié, 1991والفردية )يستند بحن 

ها من االس  اتيجيات من عقالنية عىل مستوى الوغير . لهذا أعتمد عىل نظريات علم  مسار ي  الشخصي والمسار السياسي

ي تكوين الهوية االجتماعية لتاجفل 
 
ف تاجفل بتأثير السياقات الملزمة (Tajfel, 1978)النفس االجتماعي ف

.  يعي 

ي تشكيل الهوية، ولكن أيضا الفاعلية
 
. فهي تجسد  reflexivity""اسية واالنعك "agentivity" والهرمية ف للمشاركير 

اتيجيات الهوية الفردية وتحديد الجهات الفاعلة عىل مختلف المقاييس،  العمل الجماعي وبالتاىلي السياسي واسي 

اتيجيات. فالنموذج الذي تقدمه  ي تواجه هذه االسي 
والعالقات بير  الجماعات واإلدراك والمعتقدات والتصورات، الن 

ي عىل ضوء بياناتهذه النظرية 
اتيجيات االنخراط وفك  يبدو مناسبا لمعالجة أسئلن  ي دراسة اسي 

 
ي ف

عمىلي الميدات 

 االنخراط. 

ي الثورة السوريةتعالج الورقة 
 
ي عام  موضوع االنخراط ف

 
ي طرابلس ف

 
عن  2015استنادا إىل دراسة ميدانية أجريت ف

ي الثورة السورية،
 
راسة عىل المنخرطير  المهتمير  بالبحث وبمشاركة اعتمدت الد انخراط الشباب من طرابلس ف

ة  ة اشخاص وايضا متابعة سير اتهم. واعتمدت ايضا نوعية المقابالت وليس كميتها. فقد تم مقابلة مايزيد عن عشر خير

ي 
 
ي السجون. فعىل سبيل المثال ال الحرص تمت مقابلة خالد ف

 
حياة ووضع بعض المنخرطير  من االسالميير  الموقوفير  ف

ي مع الثورة  32أغسطس/آب، يبلغ من العمر شهر 
، اعتنق المذهب السن  وفيه، من اهل علويير  عاما، حامل شهادة الير

السورية. ما زالت آثار وشم بشار وباسل األسد عىل جسمه بالرغم من محاولته تشوي  ههم. قبل الذهاب اىل سوريا شارك 

ي معارك التبانة
 
ي سالم الرافىعي ثم حسام جبل محسن، كان من رجال الشيخ الس-خالد ف

انخرط بالثورة  الصباغ. لف 

ي 
ي صفوف داعش لمدة ثمات 

 
. ، حيث كان مرافق أشهر السورية ف ه  لواىلي هرب من داعش النه تعرض لحكم من امير

ي مركبة متحركة عىل مستديرة نهر ابو عىلي لمدة 
 
وداعش حاكمته. بعد عودته طلق زوجته ثم عاد وتزوجها. فتح قهوة ف

ي سمراء. بعد مقابلة خالد بأيام قليلة تكلمت مع عمر عىل هاتف  أشهر ثالثة  ي اتر
 
ي ف

ثم عمل بعدها كمدرب رياض 

ي الثورة 
 
ي الرقة مع جند االقص. قبل أن ينخرط ف

 
ي جامعة سيدة   السورية،صديقه، فهو مايزال ف

 
كان عمر طالب ف

م عمر دينيا وبدأ  واخ، هو من باب التبانة ولكن أختاناللويزة، يدرس هندسة ميكانيك، له  ي مدينة الميناء. الي  
 
يسكن ف

ي صيف 
 
ي الثورة السورية عن طريق اليوتيوب. ذهب بالطائرة اىل تركيا ومن ثم عير 2014الصالة ف

 
. تحمس لالنخراط ف

ي عليه، حاول رامي اقناعه بعدم الذهاب،  أحد اىل الرقة حيث تمت تزكيته من 
، صديقه الذي عرفن  . تأثر برامي

المقربير 

ه الصعوبات، االنعزال، العطش، الموت، محالة  ي الجامعة اللبنانية  الرجوع،اخير
 
ولكنه ذهب فجأة. رامي طالب ف

، وأخت  24الدولية، يبلغ  ي السعودية، حيث يعمل والده كمقاول من سنير 
 
وجة ف ى مي   عاما، ولد وحيد، لديه اخت كير
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ي الثورة الس
 
ي طرابلس. انخرط ف

 
ي شهر آذار/ مارس صغرى تعيش معه ومع أمه ف

 
لمدة سنة حيث هزم  ٢٠١٣ورية ف

  فريقه واضطروا اىل االنسحاب اىل لبنان. 

ته من خالل الصحف ومن خالل عمه، هو موقوف لدى السلطات اللبنانية حاليا، متهم بالعداء  ابو هريرة، تابعت سير

ي الثورة السورية. كان ابو هريرة يبلغ 
 
عاما عندما دافع عن ولد من حارته قد رسقت  17للدولة اللبنانية قبل انخراطه ف

ئ وأعلن التمرد فصنف من بير  المنحرفير  اىل ان  دراجته النارية، فأصبح مطلوبا حينها للدولة اللبنانية، فلم يعد يهمه شنر

ي القلمون من دون علم أحد. أبناء عم أبو هري-شارك بمعارك جبل محسن
 
ي بداياتها ف

 
رة، التبانة، ثم بالثورة السورية ف

، تقاعد بعد  18و 17بالل وهالل،  ي
ي الجيش اللبنات 

 
ي سوريا. اما عثمان، فهو عسكري سابق ف

 
سنة، ايضا يقاتالن ف

ي االربعينات كان مناضال ثائرا مع المقاومة الفلسطينية منذ نشأته فهو 
 
ي نهاية الحرب اللبنانية. الشيخ هادي ف

 
إصابته ف

ي من باب التبانة، الحي الذي عاش كل التفا
 
صيل الثورية والتمردية للمدينة وعارص ايديولوجيات مختلفة. يعمل االن ف

ي باب التبانة وله تاري    خ يستشهد به جميع السكان
 
ي أساسي ف  1971الشيخ أمير  من مواليد  .الموبيليا وهو مرجع شعنر

ي سمراء حن  ال ي أتر
 
، درس بمدرسة االيمان االسالمية ف ي طرابلس من أبوين سنيير 

 
رابع متوسط، لم يستطع ولد ونشأ ف

ي المدرسة عىل خالف 
 
ي بيئة متدينة ف

 
الدخول اىل مدرسة االباء الكرمليير  حيث سجله والده بسبب الحرب. نشأ أمير  ف

ي الحرب االهلية اللبنانية مع سيطرة حركة التوحيد االسالمي عىل طرابلس كان عمره 
 
الجو   وأصبحسنة  12عائلته. ف

ي طرابلس. 
 
ي ف

 
يعة، االسالمي طاع بمهنة  ثم بدأ بدأ الصالة منذ نعومة أظافره. أنه الرابع متوسط والتحق بكلية الشر

ي عدة مساجد. اىل ان انطلب بقضية عام 
 
عية، بعد ذلك استلم الخطابة ف عي بالكلية الشر

ودخل  2007التعليم الشر

ي جهادي، رئيس ه .أشهر 8سنوات و 3السجن لمدة 
، سلف  ا الشيخ سالم الرافىعي ، هو والشيخ وأخير يئة علماء المسلمير 

ي الحشد وتجييش الشباب لمحاربة ظلم وطغيان النظام 
 
ي الثوة السورية فهم ساعدوا ف

 
أمير  كان لهما دور سياسي ف

 السوري والطائفة العلوية. 

ي والتحليىلي لعدة مسارات بيوغرافي 
ي  ةواعتمدت الدراسة النهج االستقراتئ

 
ليس كمجرد وصف للحاالت، ولكن بالتعمق ف

، ولذلك تعتمد الدراسة عىل عدة مقابالت أجريت وسأقترص هنا عىل عرض ثالثة منها.  فهم ثالث نماذج من المنخرطير 

أجريت المقابالت غير الموجهة عىل عدة مرات، وركزت عىل استحضار التجارب السابقة. حيث تم تجاوز المناقشات 

ي 
ي من قبل أشخاص ذات ثقة. اذ كان العفوية الن 

سبقتها. وقد تم االتصال باالشخاص بطرق مختلفة، سواء عير إحالن 

ي سوريا خاصة االسالميير  منهم، وهم االغلبية القصوى.  فمن بعد 
 
ي القتال ف

 
من الصعب الوصول اىل اشخاص شاركوا ف

. كما تكفلت كباحثة بعدم الكشف عن هويتهم التوقيف من قبل الدولة اللبنانية أغلبهم لخطر الخطة االمنية تعرض 

ي معهم عىل خلفيتهم السياسية والحركية 
بناء عىل طلبهم واستعملت اسماء مستعارة لكل منهم. وتركزت أسئلن 

ي 
 
ي طرابلس أم ف

 
ي الحراك سواء ف

 
ي االهتمام ومن ثم االنخراط ف

 
ة ف ة والغير مبارسر واالجتماعية، والعوامل المحفزة المبارسر

ي 
السورية، وأشكال مشاركتهم، ومدة االنخراط ودورهم ومحاولة التوفيق بير  حياتهم اليومية وإنخراطهم. بمعن   األراض 

آخر من هم هؤالء المنخرطون؟ لماذا هم معنيون؟ هل لديهم توجه إسالمي موحد؟ اىل ماذا يهدف توجههم؟ كيف 

؟ وتم تجميع البيانات خالل المقابالت عير ثالثة عاشوا مشاركتهم؟ ماذا أثر قرار االنخراط عىل حياتهم يعيشون أو 

؛ وثالثا،  : أوال، الدوافع، ومسار االنخراط؛ ثانيا، معن  االنخراط، واآلفاق للتغيير االجتماعي خطوط رئيسية للبحث وهي

هم الذاتية ي من رسم صورة لدوافع انخراطهم، وتجارب  هم وسير
 انماط فك االنخراط. وهذه المحاور الثالثة تمكنن 

ي تم جمعها خالل 
السابقة وعالقتهم مع ذاتهم ومع اآلخرين. وقد اعتمدت الدراسة بشكل رئيسي عىل المواد الن 

ها.  ي وااللمام باالدبيات المحلية للمجموعات االسالمية واليسارية وغير
 المقابالت والتوثيق التاريح 

ي واقع األمر، عند سماع تجربة المبحوثير  عن انخراطهم يظهراالنخر 
 
وع مستقيم ولكن واحد من النتائج ف اط ليس كمشر

المحتملة لحاالت متشابكة ومعقدة وغير متوقعة. وعالوة عىل ذلك، هناك استحضارآلليات معرفية وعاطفية مختلفة 

ي الكثير من الكالم العفوي
 
ي عبور كل مرحلة، تغير نظرتهم للواقع وتنعكس توقعاتهم ف

 
ي هذه الورقة أن هناك  .ف

 
ض ف افي 

ي الثورة السورية: القصاص او الثأر، مقاولو الحرب او ثالث
 
ي الثالث ف

ح انخراط مبحوت  ي تشر
ة أنواع من اآلليات الكامنة الن 



4 
 

. فهذه النماذج تشكل من خالل الدراسة الميدانية معن  واطار االنخراط والتطرف  الجهادية المهنية والبحث عن المعن 

 مع االنتقال إىل العنف. 

ي ، كما تتباين مدة االنخراط وقوته بحسب الظروف والسياقات. ولكن تختلف طرق االنخر 
ي الثورة السورية لمبحوت 

 
اط ف

. اال  ي انخراطهم هو الهدف المرجو، اذ ينبع انخراطهم من رفضهم للواقع والتمرد بهدف التغيير
 
العامل الوحيد الجامع ف

 . ي واالجتماعي
ي والعقالت 

اوح بير  العاطف 
ي التغيير العنرص الحاسم، فمشهد  ان انواع االنخراط تي 

 
ولكن تبف  الرغبة ف

ي 
 
ي االنخراط عىل االقل نظريا ف

 
ي محاربة الظلم شكل الدافع لالفراد ف

 
ي سوريا لم يعد يحتمل واالمل والحلم ف

 
البؤس ف

 البدء. 

ي ديفيد ماندلباوم وبولوجر ي الدراسة لفهم معن  االنخراط مفهوم األني 
 
 David Mandelbaumيتبن  المنهج المتبع ف

(. فوفقا له، تتكون الحياة من تعديالت مستمرة و "تكيفات" دورية. "فالتكيف" هو عملية، كل شخص يقوم 1973)

طوال حياته بإنشاء أنماط جديدة من السلوك للتكيف مع الظروف الجديدة. كل فرد لديه وسائل للتكيف. فهو 

ة الذ ي لحظات مهمة من حياته )تقاطعات السير
 
القيام بأدوار اجتماعية جديدة وصياغة  adjusmentاتية( يستطيع ف

Howard Becker(1985 ) لهوارد بيكر careerالمهنة نظرة مختلفة عن العالم. لذلك فإن النمط التفاعىلي لمفهوم 

ي لقرار شخصي 
. فالمهنة الناشطية عىل نطاق واسع، هي نتاج عرض  ة االنخراط لهؤالء الفاعلير  يساعدنا عىل فهم مسير

ي مؤسسة أو فئة الضغط ))ونتاج التبادل، والتفاوض، والرصاع، واالمتناع( وللموضوعية من مسار 
 
المناهج الدراسية ف

 (. ,1989Passeron( )اجتماعية محددة مسبقا

انطالقا من هذا المنهج تعتير الدراسة االنخراط مرحلة من تشكل القناعات وليس نتيجة نهائية لها. فبالتاىلي ال يظهر 

، متبدل ومفتوح أمام التحول االن ي وغير قابل للتبدل ولكن ديناميكي
. فإعادة  (Bourdieu, 1986)خراط كثابت ونهاتئ

ي 
 
ي فهم التكوين الحاىلي لفضاء المعن  "الجهادي" والثوري كما يتعلق ف

 
بناء السير الذاتية لثالث افراد فاعلير  ستساعد ف

 نخراط من الداخل. الرصاع السوري، وبالتاىلي التعمق وفهم آليات اال 

 مابعد اغتيال الحريري

ي اليها الشباب من جميع انحاء العالم كل السباب
ي سوريا اىل ارض معركة مفتوحة يأت 

 
معينة بهدف واحد  تحول الرصاع ف

ي هذا االنخراط، فلبنان هو البلد الشقيق والجار والذي تربطه بسوريا 
 
ة ومختلفة ف هو الجهاد. اال ان للبنانيير  قصة ممير 

ي هي عالقة 
التاري    خ والجغرافيا، فللشعبير  تاري    خ اجتماعي واحد. اال ان العالقة بير  النظام السوري والنظام اللبنات 

ي لبنان مع اللبنانيير  والمراقبة والمعاقبة، تطرح كلها ردة اشكالية منذ البداية
 
، خاصة طريقة تعاطي النظام السوري ف

 (. (Seurat, 1985فعل انتقامية عند اللبنانيير  المعادين لهذا النظام والمنتظرين أول فرصة لإلنتقام "من أجل الكرامة" 

ي العام 
 
اء الشمال بف 1921اذ منذ نشوء دولة لبنان ف ، انقسمت وإجي   صله عن سوريا وضمه اىل دولة لبنان الكبير

ي عام 
العائالت والمصالح والوالءات لسكان الشمال بير  لبنان وسوريا. تالها النكبة والهجرة القشية للشعب الفلسطين 

ي ايلول االسود من  1948
 
ي لبنان بعد اخراجها من االردن ف

 
الذي أسفر عن نشوء منظمة التحرير واستقرارها ف

ة يعيش رصاعات طائفية وطبقية ومناطقية متعددة. فوجدت منظمة التحرير    1970. عامال ي هذه الفي 
 
كان لبنان ف

ي واندلعت 
ي الداخل اللبنات 

 
الفلسطينية مكانها ضمن ساحة الرصاع واتخذت لها حلفاء لبنانيون. تفاقمت االزمات ف

ها. مع اندالع الحرب اللبنانية، وبناء عىل طلب من رئيس الحرب اللبنانية وكانت المقاومة الفلسطينية العب أساسي في

ي عام 
 
ي لبنان ف

 
اع ف ي الي  

 
ي الجبهة اللبنانية تدخلت الدول العربية للفصل بير  طرف

 
الجمهورية سليمان فرنجية وحلفائه ف

ات من خالل تدخل عسكري وإرسال "قوات الردع العربية".  ورسعان ماسيطر الجيش السوري عىل هذه القو  1976

ومنها سيطرعىل لبنان من خالل معارك طاحنة بينه وبير  منظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها كال"المقاومة الشعبية" 

 بمهاجمة 
ً
. ردا عىل انتهاكات الجيش السوري أخذت الحركة الوطنية قرارا ي طرابلس ومن بعدها حركة التوحيد اإلسالمي

 
ف
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ي طرابلس، أي الحزب
 
ي جبل محسن إلحتالله.  حلفاء النظام السوري ف

 
ي الديمقراطي فشنت هجوم عىل قاعدته ف العرتر

ت المقاتلير  عىل  ي نهاية العام، وأجير
 
 إذ دخلت القوات المسلحة السورية إىل المدينة، ف

ً
ا لم يدم هذا اإلحتالل كثير

 .االنسحاب

ي كانت المعارك ت
دور عىل أرضها بير  النظام السوري عمت المعارك العنيفة كل المناطق اللبنانية من ضمنها طرابلس الن 

ي أوائل الثمانينات بينما 
 
ي الديمقراطي والمقاومة الشعبية. ف  من الحزب العرتر

والمقاومة الفلسطينية وحلفائهم المحليير 

ي سوريا فاستهدف المدن 
 
ب حلفاء المقاومة ف ، قام النظام السوري برص  كانت معارك طاحنة تدور بير  هؤالء الخصمير 

ي ذلك حمص وحماة، وإرتكب مجزرة حماة ضد حركة اإلخوان المسلمير  فيها الحليفة التجارية ال
 
ة السنية بما ف كبير

ي طرابلس أخذت المقاومة الشعبية عىل عاتقها الدفاع عن المدينة. لم تكن هذه الحركة سوى 
 
للمقاومة الفلسطينية. ف

ي السجون اللبنانية، 
 
ي عرفت إمتداد لحركة عىلي عكاوي الذي إعتقل ومات ف

فإستلم أخوه خليل عكاوي قيادة الحركة الن 

، حيث تأثرت ككثير 1982معه بإسم "المقاومة الشعبية". ظلت المقاومة شعبية، يسارية، شيوعية وجامعة حن  عام 

مير    
من الحركات بالثورة اإليرانية. تحولت الحركة الشيوعية إىل حركة إسالمية وتحول الشيوعيون إىل إسالميير  ملي 

ي النقشبندي يمثلها هاشم ومت
 
. ضمت حركة التوحيد اإلسالمي إىل جانب المقاومة الشعبية، حركة التوحيد الصوف دينير 

. أصدرت حركة التوحيد أول  منقارة، ي ي ممثلة بعصمت مراد ومالك علوش وجند هللا يمثلها كنعان ناجر حركة لبنان العرتر

ي 
 
ة رسمية لها ف ء كل العصبيات. إستمرت منظمة التحرير الفلسطينية بدعم ، حيث دعت إىل إلغا 1982أغسطس  5نشر

ي تكوين التوحيد. واجهت 
 
 ف
ً
 أساسيا

ً
هذه الحركة، بما أنها كانت تدعم كل أجسامها متفرقة سابقا، علما أنها لعبت دورا

ي طرابلس من عام 
 
ي معارك طاحنة ف

 
عد ، خاصة ب1985إىل عام  1982هذه الحركة الجيش السوري مجددا وحلفائه ف

ي عام 
 
 .1983خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان ف

ي عام 
 
علن وقف إطالق النار ف

ُ
ت التحالفات السياسية، فتحالفت حركة 1985بعد قتال عنيف، أ التوحيد . عىل أثره تغير

لتحالف، إيران وسوريا. عىل أثرها دخل الجيش السوري طرابلس وشمال لبنان وتفرق المقاتلون المعارضون لهذا ا مع

إىل جنوب لبنان حيث قواعد منظمة التحرير الفلسطينية ومن  أبرزهم كان ينتمي إىل المقاومة الشعبية، منهم من فر

قل من قبل الجيش السوري ومنهم من تم إغتياله، أبرزهم كان قائد المقاومة الشعبية 
ُ
هناك إىل الخارج، منهم من إعت

ي عام 
 
( ف ي ، فرد النظام . إغت1986خليل عكاوي )أبو عرتر  من المقاتلير 

ي إنتفض عىل أثرها ماتبف 
ارة الن  يال القائد كان الشر

ي طرابلس 
 
ي جبل محسن وف

 
ي  بمجزرة بابالسوري وحلفاؤه ف

 
/كانون االول من العام نفسه،  22و  21التبانة ف ديسمير

اير حيث قتل حواىلي مائتا شخص، بينهم مدنيير  ونساء وأطفال وفقا لتقرير منظمة العفو الد ي فير
 
 1987ولية الصادر ف

 .والذي منع من النشر 

ي عام 
 
ي المملكة العربية السعودية ف

 
، إنتهاء الحرب األهلية اللبنانية 1989أعلن بعد ذلك بعامير  إتفاق الطائف ف

 "وُوقعت 
ً
ات معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق" بير  لبنان وسوريا بدعم من المملكة العربية السعودية والواليأيضا

ي 
 
ي لبنان ف

 
 للوزراء ف

ً
المتحدة األمريكية. وكان أهم ما نتج عن هذين اإلتفاقير  هو تعيير  رجل األعمال رفيق الحريري رئيسا

ي لبنان طوال هذه  1992عام 
 
 ما ف

ً
. إستقر الوضع السياسي نوعا

ً
 وعسكريا

ً
وإبقاء لبنان تحت الوصاية السورية سياسيا

ي ظل قمع وإستبداد النظام
 
ي السوري حن  إغتيال الرئيس رفيق  السنير  ف

 
ايرعام  14 الحريري ف إندلعت . حينها 2005فير

إنتفاضة اإلستقالل أو ثورة األرز مطالبة بإنسحاب القوات السورية وإنهاء النفوذ السوري داخل الدولة اللبنانية. 

ي 
 
مت القوى السياسية اللبنانية وإنقس 2005أبريل عام  27وإنسحبت القوات السورية من لبنان بناء عىل ضغط دوىلي ف

 : ي الحر.  8آذار/مارس. الفريق األول   14و 8إىل قسمير 
ي لبنان ويضم حزب هللا والتيار الوطن 

 
مارس هو حليف سوريا ف

ي 
اع س/  14الفريق الثات  ي لبنان، إذ يحمي الفريق -مارس يمثله تيار المستقبل وجميع حلفائه. يمثل الفريقان الي  

 
س ف

ي مصالح المملكة العربية السعوديةاألول مصالح سو 
ي البلد، بينما يحمي الثات 

 
  .ريا ف

عىل هذه الخلفية التاريخية وعىل تركة هذه العداوة التاريخية بير  أهل طرابلس والنظام السوري الفئوي العلوي، يذهب 

 المستبد: الشباب اىل سوريا مقتنعير  بمحاربة النظام السوري 
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وح عسوريا  " ي واجير  ينرصوا الشعب السوري.  الشباب عمي 
مقتنعير  انه هيدا نظام مستبد يظلم الشعب السوري وهن 

ي 
 
ي حالة قتال بلبنان، ف

 
ي ليش مابقاتلوا االنظمة بلبنان؟ ماف ي حالة قتال بلبنان،   رأتي

 
كل االنظمة العربية مستبدة بس ماف

ي ارضية
 
ي ارضية. بسوريا صار ف

 
ي معركة ماف

 
  2. "ماف

ي طرابلس ضد  رطير  نخفمعظم هؤالء الم
 
ي القتال ف

 
يتأرجحون بير  فضاءات اجتماعية وسياسية مختلفة. وقد شاركوا ف

ي سوريا.  اذ ان الجو واالحساس العام 
 
ي جبل محسن قبل أن تسنح لهم الفرصة بالذهاب اىل الجهاد ف

 
الطائفة العلوية ف

ي أدت اىل انخ
ي بالظلم والعوامل االجتماعية والسياسية والبيئية هي الن 

 
ي ف . فبالرغم من االختالف النسنر راط المبحوثير 

 ( اال انهم ينددون بالظلم نفسه. Ion, 1997: 60انتماءاتهم االولية )

. فإن جميع  يمكن تقسيم المبحوثير  اىل فئتير  اساسيتير  حسب الجيل او الفئة العمرية وحسب االنتماء االجتماعي

ا اىل معدومة. وينقسمون اىل طالب او متشبير  مبكرين من المبحوثير  يأتون من بيئة شعبية، متوسطة اقتصادي

المدارس. الطالب ينتمون باالجمال اىل الطبقة المتوسطة. المتشبون المبكرون من المدارس ينتمون اىل الجيل الذي 

ي جو خال من التوتر، باالضافة اىل كون اال
 
ي شبابه، فالظروف االمنية لم تسمح له بالدراسة ف

 
فراد عايش الحرب ف

ي عايشت الحرب عىل ارضها، فما كان لهم اال 
المنخرطير  والمنتمير  اىل هذا الجيل كانوا يسكنون المناطق الشعبية الن 

ي المجموعات المسلحة، كما ذكرنا آنفا، للدفاع اوال عن احيائهم ورد الظلم والقمع، 
 
االنخراط ابان الحرب االهلية ف

ات سابقة وثانيا للمقاومة مع منظمة التحرير الفل ي الدراسة لهما خير
 
ى ف سطينية. فمثال الشيخ هادي وعثمان، كما سي 

ي العقد الرابع من العمر. اما الشباب الذين هم من جيل رامي فهذه اول تجربة لهم، فهم ايضا لم 
 
ي االنخراط وهما ف

 
ف

ي في  
 
ة الحرب ولم يتلقوا اي تعاليم ثورية او حربية او سياسية او دينية ف ي "الثورة" يعيشوا في 

 
ة تنشأتهم قبل االنخراط ف

السورية، بعكس عثمان والشيخ هادي وافراد جيلهم المنخرطير  الذين تلقوا من منظمة التحرير كل التدريبات المذكورة 

 .  آنفا اثناء تنشأتهم، باالضافة اىل التعاليم االسالمية مع نشوء حركة التوحيد االسالمي

  طرابلس  
 معنى جديد لكونك سنى

ة ان  ي االنخراط هي ديناميكية واالنخراط هو مرحلة من مراحلها، اال ان هناك عوامل سياسية وهيكلية مبارسر
 
القناعة ف

 حقوقية وطائفية. -مؤدية اىل هذا االنخراط وهي تنقسم اىل نوعير  أساسيير  نفسية

ي من االسالميير  وغير االسالميير  هو 
الظلم الذي يشعرون به كسنة  فالعامل المبارسر االول الذي يجمع عليه كل مبحوت 

ي المناطق الشعبية، فهم يشعرون أنهم مهمشير  منذ نشوء دولة لبنان واستبعادهم عن الحكم اىل نهاية الحرب 
 
ف

ي للبنان، فكان الزعيم االول وممثل الطائفة 
االهلية حيث شعروا باألمان مع شخصية رفيق الحريري كرئيس وزراء سن 

أعاد إغتياله االحساس بالظلم وزاد اىل الظلم قهرا وخيبة أمل. فالقهر هو بإغتيال الزعيم  بدون منازع. ولكن ما لبث ان

ي من بعده. اال ان اآلمال كانت معلقة عىل نجله سعد الحريري، رئيس الوزراء السابق، ولكن ما 
وعدم ايجاد زعيم سن 

ي طرابلس، فنجحت 
 
المعارضة وعىل رأسها حزب هللا باسقاط لبث بسياسته أن خيب آمال وزاد من قهر أغلبية السنة ف

ي البداية 
 
ي المؤيد للب الحريري والمؤيد حكما عاطفيا ف

حكومته. فخيبة االمل واالحساس بالخواء جعلت الشارع السن 

ة بأن سعد الحريري ليس المنارص وال  اجع تدريجيا عن قناعاته مع خيبة أمل كبير
، يي  لنجله وارث المنصب السياسي

ي اي حزب هللا، وراء  ئفةالزعيم للطا
ي تعتقد بأن النظام السوري وحليفه اللبنات 

السنية. فهناك فئة من الشعب اللبنات 

ي العام 
 
، ركبت السعودية الموجة وانتهزت الفرصة من خالل 2005اغتيال رفيق الحريري. فمع اغتيال رفيق الحريري ف

ي لبنان بير  السنة والشيعة عن طريق تيار 
 
ي ف

المستقبل حسب رأي الشيخ هادي. فبالنسبة له، اذا اراد الشحن الطائف 
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ي المنطقة، كان االجدر به ان يعتمد عىل أهل السنة كما 
 
ي ف

تيار المستقبل فعال مواجهة حزب هللا وما يسميه المد االيرات 

 :يعتمد حزب هللا عىل الشيعة

ي مسؤول عنه تيار المستقبل. تيار ماعنده جذور، مش بذهنه ينحد "
صار بعد اغتيال الرئيس الحريري شحن طائف 

. مثال لما سلم السعوديير  ورقة سوريا  ي
بالطائفة السنية... يعتمد كمان عىل غير السنة، بيعتير السنة الىلي معه صف تات 

 3. "، درزيلسعد الحريري وقالوله رشح شخص لندعمه، رشح عقاب صقر 

ي وصلت اليها الطائفة السنية مقارنة بالطائفة الشيعية. 
ي ناشط اىل حالة الخواء واالزدراء الن 

 يشير الشيخ أمير  كسن 

ي اىل حركات 
ي تقسيم الشارع السن 

 
فبدال من بناء طائفة سنية قوية وموحدة، زادت كراهية السنة للشيعة، وساهمت ف

ي قوي: سياسية متناحرة، مما يجعله غير متفائ
ي شارع سن 

 
 ل ف

الحالة االسالمية ليس لها موقع سياسي موحد، الحالة االسالمية هي حاالت وهيدا بزيد من ضعفا. لالسف اليوم عنا "

ما اكي  وهيدا بزيدا ضعف. اما لو كانوا ايد وحدة كانوا بيفرضوا موقع سياسي  إذا توجه  20مدرسة اسالمية بمعن   20

، عىل كل السياسيير  بالبلد.  ي
مارح يوصلوا متل حزب هللا اكيد بس كانوا بشكله حالة شبيهة بحزب هللا ضمن التيار السن 

  4 . "بس مش موجودة

ي اىل الوصول اىل نفس استنتاج الشيخ نبيل بالنسبة للطائفة السنية. يعتير 
هذا الجو االسالمي يحث أبو محمود الميقات 

ي وليس اسالمي اي يطالب 
ي ابو محمود نفسه مسلم سن  . التر محمود ثالث أوالد أخوة وأخ، سلفيير   باالسالم السياسي

مير  بالثورة السورية وموقوفير  لدى الدولة اللبنانية:   
، ملي   جهاديير 

" لو هناك مدارس دينية استوعبت الفكر العام بأن هناك ظلم عىل السنة وعلمتهم دينهم حسب القرآن، ما كان هؤالء  

ي 
 
ية. فهو يعتير رغم انتمائه اىل حركة التوحيد لم يصل اىل الشباب تطرفوا ووجدوا ذاتهم ف المجموعات السلفية التكفير

 5."حد التكفير 

الرئيس الحريري فراغا. فقد شكل هذا الفراغ عند السنة أزمة تمثيل وثقة بير  الشعب والطبقة  خلف إغتيال إذا 

اجع نفوذ وتوجه السنة بل وتراجع وزنهم السياسي بسبب آليات عمل  مارس. فمنذ ذلك  14السياسية. وساد الشعور بي 

ي السنة ما الن : "سياسنر ، الجملة المرددة مرارا خالل المقابالت هي اعتبار". وفتح هذا الفراغ فرصا لتيارات  الحير 

. استفادت التيارات االسالمية والسلفية من هذا الفراغ  ي
سياسية عديدة لملئه واستيعاب الحماس والغضب السن 

. اال ان  ي اىل اسالميير  وغير اسالميير 
وجيشت شبان يبحثون عن قيادة لصالحها. فانقسم الشارع الطرابلسي السن 

ية االسالمي ة استوعبت تطلعات الشباب وحقدهم عىل الطائفة الشيعية والعلوية وحزب هللا والنظام السوري، االكي 

ي 
ي الرصاع السوري، اما عىل االراض 

 
كما وفرت لهم الوسائل والفضاءات للتعبير عن هذه المشاعر عير تجنيدهم ف

ي معارك عرسال وطرابلس. 
 
  السورية او اللبنانية ف

ي هذه الفجوة بير  السياس
 
ي طرابلس، مكانهم فلعبوا دورالوسيط باالضافة اىل ف

 
يير  والسنة وجد االسالميون، خاصة ف

يتكلم الشيخ أمير   احتواء الشباب. فيقول الشيخ نبيل، أن السياسيير  اليعملون لنرصة السنة وأنهم عاجزين عن ذلك. 

ي أسواق طرابلس بير  الجيش و"
 
،عن آخر معركة ف ، مما أعط حيث رفع السياسي 6"اإلرهابيير  ون الغطاء عن المسلحير 
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ب  هم بكل مايملك من قوة وأسلحة. فتحرك االسالميون لتهدئة الوضع ووقف  الجيش الضوء االخرص  لقتالهم، ورص 

ي طرابلس، ومع الجيش، أوال مع قائد الجيش وثانيا 
 
القصف والتدمير وتواصلوا مع كل االطراف السياسية الموجودة ف

ي الش
 
 :النار إطالقمال لتحديد وقت وقف مع مدير المخابرات ف

النار وحددوا اي ساعة  إطالق"طلع الشيخ خالد السيد ومشايخ التبانة واجتمعوا مع العميد عامر بالمرفأ وحددوا وقف  

بفوت الجيش، وهيدا الىلي صار، المسلحير  ضبضبوا سالحن قرب جامع ابن مسعود وبغرفة جنب جامع حربا، طبعا 

 7". الشباب وهربوا، ثم فات الجيش واخذ السالح الىلي جانب جامع ابن مسعود  هيدا السالح اشطون يا 

  االنخراط
ى
 مسارات متعددة ف

ي أنماط وأشكال االنخراط
 
ات ف فتصبح مع األزمة السورية هذه االنماط موازية  ،تفرض الحروب واالزمات تغيير

ي البداية بمشاركة 
 
ي الثورة السورية، ولكن للتحوالت السياسية نفسها. اهتمت الدراسة ف

 
وإنخراط شباب من طرابلس ف

ي ان هذا االنخراط يسم لدى االغلبية منهم بالجهاد. ولكن ليس 
رسعان ماتبير  من خالل المقابالت والعمل الميدات 

مختلفة. من الممكن ان نستنتج ثالث نماذج مسارات النخراطات  جهادي بأشكالبالجهاد التقليدي، بل هو فضاء 

ي هو مقاولو الحرب او الجهادية المهنية والنموذج  متعددة: 
النموذج االول هو القصاص او االخذ بالثأر، النموذج الثات 

، وعىل االبتكار وانتقاء الوضعية، وال  . تعتير الدراسة الفاعلير  قادرين عىل التفكير االنعكاسي الثالث هو البحث عن المعن 

 بحتة لمنظومة محددة.  تنظر الدراسة إىل سلوكهم وأفكارهم كنتيجة

 النموذج االول: االخذ بالثأر او القصاص

ي الكورة 
 
ي تغذي كهربائيا منطقة ضهر العير  ف

اقب مولداته الكهربائية الن  ي مكتبه حيث ينام لير
 
التقيت عثمان مرتير  ف

، تقاعد بعد إصابته ي
ي الجيش اللبنات 

 
ي العام. عثمان، عسكري سابق ف

ي نهاية الحرب  عند انقطاع التيار الكهرباتئ
 
ف

ي صفوف حركة 
 
ي سوريا. قاتل النظام السوري ف

 
اللبنانية. هو الوحيد الذي قال ىلي اثناء المقابلة أنه يحارب وال يجاهد ف

ي مبكرا بسبب حصوله عىل اوراق ثبوتية 
ي الثمانينات وهو مايزال شبال. ثم دخل اىل السلك العسكري اللبنات 

 
التوحيد ف

ي حرب  16اما ولكن فعليا كان عمره ع 20عمره مزورة تثبت ان 
 
حيث اصيب وتقاعد بسبب  8اإللغاء،عاما. شارك ف

 اصابته. 

ي انخراطه، لم يكن يوما مهما لعثمان مع اي جهة ثورية يحارب وال بأي عقيدة، كان كل همه تدمير سوريا كما دمر 
 
ف

الجيش الحر وأخرى مع جبهة النرصة او حارب تارة مع النظام السوري وحلفاؤه لبنان اثناء الحرب االهلية. فهو 

 منظمات اخرى. فانخراط عثمان ومحاربته النظام السوري هو للخذ بالثأر. 

ي 
 
تكون االخذ بالثأر لدى عثمان باستهالك الكراهية من خالل سنوات الحرب ومعاناته الشخصية. قص  والد عثمان ف

ي شكا عىل الهوية من قب 1976الحرب الطائفية سنة 
 
. حارب أخوه النظام ذبحا ف ي

ل حزب مسيحي لكونه مسلم سن 

تل، فسار عىل خطاه والتحق بالتوحيد لالنتقام البيه وأخيه ولكن بعد انحالل حزب التوحيد 
ُ
السوري مع التوحيد وق

ي سوريا 
 
ي الحرب. فهو يعتير محاربته اليوم ف

 
ي ثم تقاعد بعدها بسنوات بسبب اصابته ف

التحق عثمان بالجيش اللبنات 

 :صة الستعادة مساره الثأريفر 
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ي انا وياهن لحد ما هللا اكرمنا باحداث "
ي وهربت وتعذبت وتبهدلت وتوقفت وهيك قضيت حيات 

كنت ضدن بكل سر

 9". سوريا 

ي نفسه من ذبح وقتل دون اي احساس بألم او ندم للوصول لهدفه : 
 
ي سوريا، كل ما كان ف

 
 يقول عثمان انه فعل الكثير ف

، ذبح، كان حق مكتسب، برصىلي اعمل اكي  م"  ي
ي بنفسك عملته، كل سر

ن هيك بدي اعمل، عملت كتير بسوريا، كل سر

ي بس اعمل كل هيدا، حس مبسوط ومرتاح نفسيا وال بندم واليوم ندمت، وال نهار فكرت شو صار مىعي مبارح 
ماحس سر

ي 
ي شقفت فالن، الن الىلي مات اج 

ي ذبحت فالن وال ات 
  10". وال بهتم بفالن وال ات 

كان عثمان يتكلم بحماس وصوت عال وحشة عندما استوقفته وسألته اذا لم يكن من هدف انخراطه ايضا تحقيق 

 العدل. فرصخ قائال: 

، حبيت اعمل   ي وعأهىلي ، انا رحت خلقت يتيم الزمن جار علنر ي
" ال ماميشان حقق عدل، مارحت من فكرة دينية وال سر

ي هيك، عم قلك بنام اقسم باهلل م
ي بحيات 

ي سر
 
، يا ماتصدف ي

 
، ياصدف  حدا بمنامي

 11". اشفت مي  

يرفض عثمان اعطاء معن  النخراطه غير المعن  الملموس لديه وهو الثأر، فالعدل بالنسبة له ال يتحقق اال بالجهاد 

م دينيا وال يحاول ان يبير  العكس حن    
وطه فهو غير ملي  وهذه السمة بعيدة عنه، فالجهاد كما يقول، له اصحابه ورسر

 يكون بير  الثوار:  حير  

ي  
، مات  ي اهبل. كانوا يصلوا هونيك، كنت اوقف عجنب، انا مابصىلي

، الجهاد اله اصول انا مات  "ما بتبن  صالحية مش اىلي

م، برمضان صليت  ، بريف الشام.  4-3ملي   ايام لقيته طويل. حاربت ببابا عمرو، الخالدية، تصاوبت بالقصير من سنتير 

،  أصعبم صعب، انا هونيك ألنتقم. االنتقا . هونيك كل الوقت بدك تنتقمي ي الجهاد بتصىلي ركعتير 
 
من الجهاد، بتعرف

، لو حدا بريء، ليش ما ليش مابعرف ي بس بدك تنتقمي تر
ي تاكىلي او تشر  12. "مابتحنر

ل السالح للثوار ولكنه يرفض ان يقول انه كان يتاجر بالسالح مع
ّ
ي دخل لسوريا واول من دخ  يقول عثمان انه اول أجننر

ي محيطه انه فتح عمله الحاىلي وجن  الكثير من المال من تهريب واالتجار بالسالح
 
 :العلم ان المعروف عنه ف

ي " انا اول  ي  أجننر قا لمغربا، اسأىلي ابو مالك.  اول بارودة انا فوتا. روح شهر اجر
ايام،  4-3فتت عسوريا. اسأىلي من مشر

، طلعلون ق ي
ي وكان النظام يمرقن 

، ماكان يتعرضوىلي اللبنانية وال حزب هللا وال اي فوت واطلع بسيارت   ويسكي
نيني  

ي السوريير  السبب
 13". مخلوق. هن 

: مقاولو الحرب او الجهادية المهنية   
ى
 النموذج الثان

ي حركات  عامة وارض الشام خاصة تشد أرض االسالم
 
اتهم من المشاركة ف الجهاديير  من كل بقاع األرض. فهؤالء بنوا خير

ي عدة أماكن. الشيخ هادي من مواليد سنة 
 
ما ثائرا مع المقاومة   1970المقاومة والحركات الجهادية ف كان ملي  

لمدينة وعارص الفلسطينية منذ نشأته فهو من باب التبانة، الحي الذي عاش كل التفاصيل الثورية والتمردية ل

ي باب التبانة وله تاري    خ يشهد به جميع 
 
ي أساسي ف ي الموبيليا وهو مرجع شعنر

 
ايديولوجيات مختلفة. يعمل االن ف
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ي كنف الثواراليساريير  والمقاومير  الفلسطينيير  
 
السكان. كان الشيخ هادي طفال عندما اندلعت الحرب االهلية. ترعرع ف

ضد الوجود السوري ودفاعا عن كرامة طرابلس. هذا  1986اىل عام  1983فقاتل معهم وهو لم يزل طفال من عام 

ي قام به الشيخ هادي عندما كان ماركسيا وجاهد للدفاع عن مدينته وحماية الثوار والقضية 
 
الجهاد بالمعن  الحرف

ي الذيالفلسطينة وهو يقوم به اليوم بمرجعية أخرى اسالمية. اذ ترتر الشيخ هادي عىل يد أبو  كان دائما يردد "   عرتر

ي باب التبانة، مرورا بحركة 
 
ي بثورة فلسطينية وانته اىل مقاومة شعبية ف ي لبنان نتأثر وال نؤثر". بدأ ابو عرتر

 
نحن ف

ي المجتمع. 
 
التوحيد االسالمي ووصل بالخالصة اىل لجان االحياء والمساجد من اجل بناء شبكة واحدة مرتبطة تنتشر ف

 :ء من األمة االسالمية ومن مسؤوليته الحفاظ عليها، وبرأيه هذه ردة الفعل الطبيعيةيعتير الشيخ هادي نفسه جز 

ي طبيىعي طالما نحنا "  
ي طبيىعي لما هيدي االمة تتعرض للذى يهبوا ابناءا لنرصتا والدفاع عنا، سر

نحنا جزء من امة وسر

ي ايديك واجريك وج
ي لكف اقل سر

سمك واعضاء جسمك بدن يدفعوا منعتير حالنا جزء من هاالمة، الن بس تتعرض 

ي يعمل هيك، نحنا جزء من االمة واالمة عم 
عنك هيدا الكف، مش معقول جسم ياكال كف ويضلوا ايدا محلن، اقال السر

ي  ي بيحر
تتعرض، نحنا ما منقرص بل بالعكس باالمس واالن منسأل هللا سبحانه وتعاىل انه يثبتنا عالجهاد وأيا سر

 14. "بعدين

ي سوريا،فبالعودة اىل الج
 
بالنسبة للشيخ هادي، لوال االيمان والعقيدة الدينية ووجود أشخاص عقائديير  ولديهم  هاد ف

اتيجية وقناعة اىل حد الموت لما استمرت الثورة السورية اىل حد اآلن. فالمشهد السوري اآلن يشبه  ايمان ورؤية اسي 

ي بالذاكرة اىل الوراء ويرى الشبه بير  شهداء مشهد الثورة الفلسطينية من قبل، نجد ذلك حير  يعود الشيخ هاد

المقاومة الفلسطينية والعالقة مع الموت ومايحصل اليوم مع شهداء سوريا فالعائالت ال تتنصل من تقديم اوالدها 

ى الشيخ هادي ان هذا  قربانا لقهر الظلم. فهذا دليل قناعة بالقضية الفلسطينية آنفا والقضية السورية اليوم. فير

ي رصاع بير  الحق االند
 
ماج مع الموت نابع من قناعة كلية عند الناس راسخة بأن االنتماء للمة يستدعي المشاركة ف

  .والباطل

ي بداية الثورة السورية، مع مجموعة من الشباب الذين كانت 
 
التحق الشيخ هادي بفريق مقاتل تابع لالخوان المسلمير  ف

ي العمل العسكري. فال
 
وع العسكري لهذه المجموعة يعتير ان الداخل السوري جزء واحد ال هذه اول تجربة لهم ف مشر

وع الن يكون مسلمي لبنان مدد وجسم واحد مع كافة المسلمير  مرورا بالشام،  يتجزأ من االمة االسالمية. ويسىع المشر

ي سوري
 
ي الجهاد ف

 
ي هذا الهدف التحق الشيخ هادي ف

 
ي سوريا. ف

 
ة بما يحدث ف  .افيجب االرتباط مبارسر

 النموذج الثالث: البحث عن المعنى 

من حياته ليختار لنفسه حياة أخرى بمعن  آخر من خالل االنخراط. تشكل  (Castels,1995)اختار رامي االنسحاب 

ي االنخراط. 
 
إىل فكرة عملية، وهي عملية مسار االشخاص  ويشير اإلنسحاب  هذه اآللية البحث عن معن  للحياة ف

تدريجيا كل عالقاتهم االجتماعية بسبب هشاشة قدرتهم  فهم يقطعونالباحثير  عن معن  لحياتهم يفوق ما يعيشونه، 

. هذهعىل العمل واالندماج  ي سوريا االجتماعي
 
ي الرصاع ف

 
ات مجموعة من الشباب المنخرطير  ف ،  االلية تشكل مسير

ي قضايا عامة، فهم ينسحبون من مسار حياتهم ويأخذون حيث انهم يبح
 
وثون عن معن  لحياتهم الخاصة بانخراطهم ف

ي الحياة الخاصة 
 
ي مسار آخر عام ليعيد لهم المعن  ف

 
 . (Hirschman, 1982)دور آخر ف

ي الجامعة اللبنانية الدولية، يبلغ من العمر 
 
و  24رامي طالب ف ى مي   ي السعودية، عاما، ولد وحيد، لديه اخت كير

 
جة ف

ي طرابلس
 
، وأخت صغرى تعيش معه ومع أمه ف ي  .حيث يعمل والده كمقاول منذ سنير 

 
التحق رامي بصفوف المحاربير  ف

ي شهر آذار/ مارس 
 
  .لبنانلمدة سنة حن  هزم فريقه واضطروا اىل االنسحاب اىل  2013الثورة السورية ف
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ي مسار البحث 
 
دينية، معاد تصنيعها وموجهة نحو السىعي للرفاهية -بقيم تقليديةيسىع رامي التشبث عن معن  لحياته ف

ي الحياة اليومية والعمل لكسب الجنة. فالمنظومات الجاهزة لم تعد واردة، أصبح كل فرد يبحث عن المعن  ضمن 
 
ف

. غير ان الحركات الدينية والحروب مازالت تشكل منظومات للشعور  منظومات يصنعها بنفسه للشعور الجماعي

، 15. واصبح أكي  مرونة reappropriationفالمعن  "تخصخص"  .لجماعي ا ي إعادة تشكيل الوصول إىل المعن 
فف 

ي "العمل العام" واالنخراط 
 
م ان يعطيه لحياته. ف يصبح كل فرد مهندس لمعن  حياته ويصيغ بنفسه المعن  الذي يعي  

(، فيؤلف لوحة خاصة ليعطي أجوبة خاصة Hirschman, 1982كخيارات ممكنة يسىع رامي اىل " السعادة الخاصة" )

ى الوجودية، وليتمكن من العيش بطريقة أفضل. يصبح المعن  اذا ملكية فردية وخاصة، وكيان ذو  عن التساؤالت الكير

ي بدل معن  محمل من الخارج عن  ومتحرك، يتطلبمحتوى متغير 
المزيد من الموارد الشخصية بقدر شعور باطن 

   (Aubert, 2005: 83) .للمناقشةطريق التقاليد المجتمعية الروحية الغير معرضة 

. فعندما سألت رامي هل كانوا يتعاطون المخدرات أو مجاال خالفيا فحن  الحالل والحرام لدى هؤالء المقاتلير  أصبح 

، ثم قال بأن كان هناك تعاطي دون علم كانوا  ي
ي بالنف 

ئ ليتمكنوا من تحمل الظروف الصعبة، أجابن  تحت تأثير أي شنر

ورات تبيح المحظورات" حسب قوله ي تعاطي هذه الحبوب "كالرص 
 
، ولكن ربما هناك فتوى ف   :الشيخ والوىلي

ي "
، التالت بتنامي سر ي بتفيق بس يومير 

ي شاب من وادي ساعة، ماحد 12كبتاغون مابتعمل سر
 
ا بصير مدمن سهر. كان ف

ي طريقة عن هيدا الشاب الن 
خالد كان يوصل يجيب حبوب الله هوي، ابو سليمان ابدا ماكان يعرف وفزعنا يعرف بسر

ي 
عية، انه انت ليه عمتعمىلي هيك، ليه اخدت  قديم معه رصلوا سنتير  معه. بعدين متل ماسمعت هللا واعلم الها فتوة رسر

ي حرس الحبة، الهدف 
ي شو يعن 

 
ي هيك. بتعرف

ورات تبيح المحظورات سر ي باالخر حدا بيمرق حدي  12الرص 
ساعة يعن 

ي حبوب ابدا، كل الىلي قاعد هونيك، قاعد بقناعاته
 
 16. "مابشوفو. ماف

ي ليس خارج ولكن داخل 
ي الذات. فالمرجع النهاتئ

 
فيسقطه من الداخل إىل الخارج.  نفسه،هذا المعن  يبحث عنه الفرد ف

ي والسىعي من أجل التغلب الدائم عىل الذات. فهو عي  
فموقف رامي وانخراطه بالثورة السورية يعكس هذا التفوق الذات 

ي عىل 
 
ي سوريا وكيف فجأة  المعن  ف

 
ي والحرب. قال ىلي رامي أنه اليعرف كيف تعاطف فجأة مع الثوار ف

التنظيم الدين 

ي الخارج، ثم وجده بمساحة االنخراط االسالمي والجهاد لدى مقاولو أصبح "يغار" عىل 
 
دينه، بحث عن المعن  لهذا ف

ى  الحرب. غير رامي بمظهره وممارساته، فرخا لحيته وبدأ بالصالة والصوم ومشاهدة افالم الثورة عىل اليوتيوب، فير

ي سوق الذهب فبدأ  ىهتدالتعذيب والجلد وبدأ بطرح االسئلة. بحث عن االجابة عند المشايخ وا
 
اىل شيخ شاهده ف

ه بما بدل حياته وعىل الرغم من ذلك ظل رامي يعيش نقصا روحيا حن  بعد اتباعه نصيحة الشيخ   أخير
دد عليه حن  بالي 

 سامي قرر 
ي مسار الباحث عن معن 

 
اىل سوريا. هكذا قام رامي بمجهوده  رامي الذهابوانجاز قراءات عدة للقرآن. ف

ه المفاجأ اثار شكوك عديدة اىل حد اتهامه الشخصي للب حث عن الذات وعن معن  الحياة وفاجأ الكثير من حوله. فتغيير

 من بعض اصحابه بانه مخير لصالح القوى االمنية اللبنانية. 

ي جامع ا
 
ي كان يصىلي فيها ف

ي أحد األيام الن 
 
ي بعد اتخاذ القرار، اجتهد رامي اليجاد الطريقة للذهاب اىل سوريا. وف

 
لرحمن ف

ي هذا الوقت أن هذا 
 
ي حيه وعرف منه ف

 
طرابلس لفت نظره أسامة، وهوشاب كان قد رأى صورته مع أحد الشباب ف

ي الجامع. منذ هذا 
 
،الشاب ذهب اىل سوريا. فتفاجأ به ف ك رامي أسامة يوم دون االلحاح عليه باصطحابه اىل  الحير 

لم يي 

ين قد قرروا التوقف. سوريا للجهاد. استمرهذا الوضع شهرا وأوسام ة يهدئ رامي ويقول له بأن الوضع صعب وان الكثير

ة قد مات  ة قصير
ي  25شابا طرابلسيا من أصل  22وبالفعل كان قبلها بفي 

 
ي ذاهبير  للجهاد ف

 
ي   سوريا، ف

 
كمير  نصب لهم ف

ي كانون األول 
 
  .2012تل كلخ، عىل الحدود السورية اللبنانية ف

                                                             
15 (Lipovetsky, 1991 ; Foucault et Piveteau, 1995 ; Hervieu-Léger, 2001)  
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حة من  امن القيم المقي  ي تفرض نفسها كناطقة باسم  تي  
قبل المنظمات الدينية، كونها هيئات مقاوىلي حرب والن 

 . ي نفس الخصائص، مع البحث عن المعن  الذي يتطلع اليه بعض الشبان كرامي
 
ورة ف ك معها بالرص  مجموعات ال تشي 

ي كما سبق 
نا فيلتف  شمان العمل العام والسعادة الخاصة. فاختار رامي ال وأرسر . عىل حسب هير جهاد حيث وجد المعن 

 يفش رامي هذا االلتقاء بير  العام والخاص بعد عودته من المعركة وفك انخراطه فيقول: 

ي مانك شايفتيه، انا "
. االيمان هوي بسر ي

ي فرح ماكان بعين 
ي اسمه جنة، كل سر

انا مارحت انرص حدا، انا رحت طمعان بسر

جانا الجنة كل الناس حتصىلي وتصوم بس هللا ماورجانا ياها، هللا ور  إذا كنت مؤمن بالجنة، بس تشوفيا صارت واقع، 

ي رغبة اكي  
ي زادت 

 17". هيدا السر

أعط رامي المعن  لحياته من خالل اإلحساس الفريد الذي يعيشه "الجهادي" الطامح اىل االستشهاد، فهو بحاجة 

، حيث يختلط اليأس والكراهية  ي
ة من المعات  ي "مجموعة كبير

ي يعن 
لتجديد اإلحساس ليشعر انه موجود. فالتدمير الذات 

ة  لكن أيضا اإلحساس باالنتماء لمجموعات مغلقة واالنتماء بالتحديث، و من وعود الرخاء المرتبطة وخيبة أمل كبير

ي 
 
ي نهاية المطاف، وربما، االستفادة ف

 
ي وف

ي والوطن 
ي ذلك  اآلخرة،الدين 

 
اف، والسعادة، والمتعة، بما ف والخالص، واالعي 

ي الجنس". 
 
 ف

ي وجدها رامي ليشعر انه عىل قيد الحياة ويتحدى الملل الذي
يعيشه والفقر وانسداد  هذه هي الطريقة الوحيدة الن 

ي ذاته، ويريد االندماج معه، هي 
 
الفرص، بينما يناشد الموت بالسىعي اىل الذات المطلقة، هو االله الذي يحمله كل أحد ف

ي أراد رامي أن يعير 
 (Aubert, 2005:85) عنها. الذات االلهية الن 

   الذوبان ثم الفردي االنخراط اىل الذات عن البحث من
ى
 المجموعة ف

ي كو 
 
المساحات البديلة ن هؤالء الشباب غير قادرين عىل تشكيل أنفسهم بالطرق اإليجابية، فهم يشكلون أنفسهم ف

ي تؤمن للفرد مساحة لتحقيق الذات وايجاد المعروضة عليهم. تطىع  عىل هذه المساحات 
المجموعات المتطرفة الن 

النضال وت زود االفراد بالموارد الرمزية والمادية لتحقيق الذات. المعن  المرجو. تعرض هذه المجموعات معن  للحياة عير

ي سوريا تكونت مجموعات شبابية عابرة للحدود من قبل مقاوىلي الحرب وبرئاسة 
 
ي االنخراط الفردي العسكري ف

فف 

فير  ومسؤولير  من أمراء وأولياء وشيوخ لهم قيمهم  ي تفكير جهادي حيث أسقطت  الخاصة تحتمشر
 
لواء الجهاد، ف

 هاد كل مشاكلها النفسية واالجتماعية وأصبحت خارجة عن سيطرة أنظمة بالدها. عىل الج

ي 
 
اف بالوجود الذي يمرعن طريق الهوية العدوانية والتغيير ف . االعي  اف والتغيير ي الرغبة باالعي 

 
ي الجهاد تكمن ف

 
فالرغبة ف

بالجهاد. المنظومة االجتماعية والسياسية القائمة بتشوي  هها وايمان الشباب بأنهم جي  ل التغيير

. وتتكاثر  نماذجتمثل  االنخراط االثالث هذه ظهور الذات اما االخذة بالثأر واما الجهادية المهنية واما الباحثة عن المعن 

ي نماذج مختلفة سعيا لبناء يوتوبيا اسالمية واالعتقاد بأن 
 
الجماعات المسلحة والتجارب البديلة ألشكال االنخراط ف

ا جذريا مم كن عىل المدى المتوسط. ونالحظ من خاللها ان هناك توتر بير  الحاجة الملحة للعمل هنا واآلن ضد تغيير

اغماتية، بير   ي تغيير جذري عىل المدى الطويل، وبير  الرغبة والواقع، بير  الحلم والير
 
ي هذا العالم، والرغبة ف

 
الظلم ف

ي نوعية االنخراط األمل والحزن، بير  االسالم والخالفة االسالمية، بير  المقاوم
 
ة والجهاد، وينعكس هذا التأرجح ف

 .العسكري والسياسي 

ي هوية المجموعة 
 
ي المجموعة، حيث يذوب الفرد كليا ف

 
ي  الجديدةاذ يدفع البحث عن الذات اىل انخراط الفرد ف

 
 ف

ي  سياقات وهرميات
 
اتيجيات مختلفة تحدد هوية الفاعلير  الفردية والعالقات بير  المجموعات ف

مختلفة وحسب اسي 
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اتيجيات. فتتشكل  المستويات،اإلدراك والمعتقدات وتمثيل الفاعلير  عىل مختلف  ي سمحت او وجهت هذه االسي 
الن 

ي تصبح جزء من مفهوم الفرد لذاته. 
االنتماء إىل جماعات اجتماعية باكتساب هكذا يسمح حينها الهوية االجتماعية الن 

تب  ي قيمية ووجدانية تي 
، يصبح الفرد واعي   (Tajfel, Turner, 1979: 63) عىل العضويةالفرد للوعي ولمعات  . فبالتاىلي

ألهمية التكافؤ بير  الجماعات وهذا التكافؤ يؤثر عىل البحث عن هوية اجتماعية إيجابية لدى الفرد. اذ الضفاء شعور 

ي عن ذواتهم وعن مجموعاتهم يجند االفراد آليات عديدة الضفاء االيجابية، أهمها التصنيف ايج  ,Tajfel)االجتماعي اتر

 .والمقارنة االجتماعية (62 :1978

كان هدف هذا االخير اىل   18،يصنف رامي نفسه باالنتماء اىل مجموعة نخبوية، اذ عندما التحق بفصيل جند الشام

ي المستقبل". هذا التصنيف االجتماعي جانب القتال "صناعة ن
هوعملية معرفية يمكن استخدامها لتبسيط خب تبن 

ا ما يكون مصحوبا بمبالغة لالختالفات المتصورة أو المتخيلة بير  العنارص المختلفة،  البيئة االجتماعية، ولكن أيضا كثير

ي ينتج عنها قيم إيجابية وسلبية 
ي  (Tajfel, 1978)والن 

 
 Le Vine et)  بناء ثنائيات االنا/اآلخر. وهو يلعب دور ف

Campbell, 1972; Tajfel, 1969) بدرجات ، ي
ي أو الدين 

 
، مما يشكل أرضية معرفية وسلوكية خصبة للتعصب العرف

ته الناشطي ي مسير
 
كل مايخص حياته اليومية والدينية والجهادية من الصفر. ويوازي هذا التصنيف   ةمتفاوتة. تعلم رامي ف

المقارنة االجتماعية، فتصبح مجموعة رامي مجموعة نخبوية مقارنة بالمجموعات االخرى. فعملية المقارنة االجتماعي 

ي ينتمي اليها مقارنة بالمجموعات األخرى ومكنته 
ي المجموعة الن 

 
االجتماعية ساعدت رامي عىل تقدير موقفه ووضعه ف

اتيجيات مختلفة للحصول عىل هذه  ي اسي 
 
 الهوية اإليجابية المستمدة من عضويته وانتمائهمن اختيار االنخراط ف

(Taylor et Moghaddam, 1994: 79)  اذ توىل كوادر وأعضاء التنظيم تأطير أحداث وأوضاع، أو إضفاء المعن .

، وكسب تأييد الجمهور ) ( من خالل Snow et al., 1986عليه وتأويله، عىل نحو كفيل بتعبئة منارصين محتملير 

. التصنيف االجتما ي تبعية نفسية  أصبحعي
 
، مأخوذ ف ي والمثقفير  رامي كادر بدرجة امير فأضح ككوادر التنظيم العصامنر

ء(  ي
اكمة ) ومادية من)الشعور بأنهم يدينون للمنظمة بكل سر (. فتعلم رامي اصول Pudal, 1989خالل الموارد المي 

ي هذا الصدد: 
 
. المراد بناء هوية موحدة اسالموية نخبوية، يقول رامي ف ع االسالمي

ي الشر
 
الترصف والحالل والحرام ف

وا نخبة بتحكوا بعض  "كانوا يقولولنا قد مافيكن قللوا معاضي وأفكار سيئة، متل ماتقوم عالحرس. كونوا نخبة، لما تصير

  19". بالعيون

 رامي م
ي سوريا بن 

 
ي الجهاد ف

 
وتجربة اجتماعية تثير تساؤالت حول دستور جماعي أي "نحن" مرجعية ن خالل انخراطه ف

 :ضمن المجموعات. يقول رامي 

ة، نفس الحب، هيدا بسمو االيثار، تبايىعي أمير عىل أثرة علينا، "  ، نفس الغير ي
كنا بالعيون نفهم عبعض، كلنا نفس السر

ي شوفينا نقدملك منقدملك
 20". ، شوفينا نقدم لبعضيعن 

ى ابو   ي أحد االيام جاء شخص لير
 
يروي رامي حادثة حصلت للمجموعة ليفش ىلي مدى اللحمة والتعاضد بينهم. يقول، ف

ة حصار. أخد ابو سليمان االكياس وقال لهم: "خذوا يا  سليمان، ي في 
 
، ف أهدا له وإلمرأته كيلو سكر، وكيلو رز وربطة خير 

  ."وكلواشباب. قوموا اطبخوا 

كة تميل إىل محو خصوصيات الفرد لصالح التضامن الشامل المتجانس  هكذا يتطلع الشباب مثل رامي لبناء هوية مشي 

ك أال وهو بناء الدولة  وع مشي  ي عىل االنتماء، يبحثون عن محو االختالفات واللقاء حول مشر
وبناء المعن  الجماعي المبن 

                                                             
  فصيل سلفي في الريف الغربي لحمص وقلعة الحصن كان قائده ابو سليمان الدندشي. 18
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ي العمل، اي القتال ضد النظام السوري كآلية االسالمية. فالتقارب هو أوال حول هو 
 
ك ف وع مشي  كة ثم حول مشر ية مشي 

 القامة الدولة االسالمية كهدف. 

ي االنتخابات مثال، عن 
 
ي السياسة المؤسساتية او العامة عير المشاركة ف

 
فهذا االنخراط الجديد، لشباب لم ينخرط يوما ف

ي تحت ا
لخط العريض لتدمير النفس حيث يختلط شعور اليأس طريق العنف ينطوي عىل فيض من عدة معات 

ة،والكراهية وخيبة أمل   ي  كبير
 
ي اإلستفادة بالخالص ف

 
، واألمل ف ي والقومي

ولكن أيضا مشاعر االنتماء الفئوي، والدين 

ي ذلك الجنس
 
اف، والسعادة، والشور، بما ف ي صميم فرضية ألبير  .اآلخرة، واالعي 

 
ت فهذا الخليط من المشاعر واضح ف

شمان  عن تعاقب دورات االنخراط ومراحل االنسحاب لمجال الحياة الخاصة. اذ ُيفشر  Albert Hirschmanهير

 كل 
ً
ض أن ينتهي إليه حتما الكاتب هذا التناوب بير  "السعادة الخاصة" و"العمل العام" من خالل اإلحباط الذي ُيفي 

 لهذا ال
ً
ي طياته "أسباب فنائه". ووفقا

 
ل االنخراط، رغم كلفته، مصدرا للمتعة، إال أن الرضا استثمار يحمل ف

ِّ
منطق، ُيشك

ل خسارة للوقت 
ِّ
شك

ُ
 عن أن ت

ً
ي الحياة العامة، بعيدا

 
شمان ان فكرة المشاركة ف الذي يجلبه يميل إىل أن يتبدد. ويبير  هير

. وعندئٍذ، ال ُيفشر قرار االنخراط بخصم تكاليف التعبئة
ً
.  والمال، يمكن فهمها إيجابيا من منافعها، بل بإضافة القيمتير 

ي سوريا، فهذا ساعده عىل خلق متعة وصداقات 
 
ي الجهاد ف

 
ي قول رامي ان هناك جوانب ايجابية لمشاركته ف

 
وتبير  ذلك ف

 أخوية، وعىل تعزيز االهتمام بالحياة السياسية واالجتماعية كما وفرله تجربة جديدة سمحت له بتطوير قدراته. 

  الفرص
ى
 السياسية الممكنة التحوالت ف

االيديولوجيا هي النظرة للعالم وبناء فكري يوضح ويفش نظام اجتماعي قائم عىل شبكة تحليل خاصة. بمعن  آخر هي 

ي انخراط 
 
طريقة لصياغة آليات للتكيف مع المجتمع. وبالتاىلي فإن مسألة تحديد االيديولوجيا ليست مركزية ف

ي بحثهم المبحوثير  انما 
 
ي النضال  تكمن اهميتها ف

 
عن حل لواقع يعيشونه. اعتنق الشيخ ابراهيم، زميل الشيخ هادي ف

ي اوقات متتابعة ولكن العدو مازال نفسه، فهو يناضل 
 
ته النضالية ثالث ايديولوجيات مختلفة ف ي مسير

 
ة، ف ي المسير

 
وف

ي االسالمي والسياسي 
. وبحكم انتمائه الدين  ي

، فالتف   اسالمي  أصبحضد الكيان االستعماري الصهيوت  ي اسالمي
وبف 

 : ي
 االنخراط مع االيديولوجيا والمعتقد الدين 

ي 
"كنا قوميير  عرب منتمير  لالمة ضد اليهود واالمركان، رصت ماركسي بقينا ضد نفس العدو، رصت اسالمي نفس السر

، المتغير بالنظري. توهمنا القومية العربية بتحرر فشلنا، الحرب الشعبية بفيتنام سحقت ي متغير
 
االمريكان، رصنا  ماف

ي 
 
كا... تبنينا هيدا الخيار،  1982شيوعيير  متل فيتنام. ف بت االفكار اليسارية، طلعت ايران وفتحت معركة مع امير انرص 

، رجعنا لمحلنا ي لزوم نغير كتير
 
 21". المشكلة بحكم انتمائنا االسالمي الطبيىعي لقينا انه مابف  ف

ي توفرت للجيل الذي عايش الحرب االهلية اللبنانية وعرف ان هذا يدل عىل اختالف بنية الفرص السياسي
ة الن 

ايديولوجيات الثانينات المختلفة والجيل الشاب الذي توفرت له اول فرصة سياسية النخراطه بالشأن العام مع الثورة 

الل هذه السورية. فمعظم هؤالء الشباب هم "أطفال أزمة الحداثة وخيبة األمل... هم جزء من الجيل الذي نشأ خ

ي وعدت بغد أفضل " 
ين الن  ي القرن العشر

 
ى ف الية. هم ايضا أيتام األيديولوجيات الكير ة حيث تهيمن العولمة الليير الفي 

(Pleyers, 2004:129 ي طرابلس بأن التجربة كانت صعبة عىل
 
ة الحرب ف ي الذي عايش في 

(. يقول أبو محمود الميقات 

ي حركة التوحيد ضد الوجود الجميع ولكن كانوا يدافعون عن قناعاته
 
م عن البلد كيساريير  عرفاتيير  ومن ثم كإسالميير  ف

ي 
 
ي السجون السورية  22عن عمر  1986العام السوري اىل ان تم اعتقاله ف

 
ون سنة ف سنة. حيث قص  أبو محمود عشر

 مع أخيه أحمد وخرج بعفو من حافظ االسد. 
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ما مع المقاومة الفلسطينية، شيوعيا ثوريا مع  .والسجنفيبدو ان هناك عالقة واضحة بير  االنخراط  أحمد كان ملي  

ي بالثورة  ي حركة التوحيد بعد تأثر المقاومة الشعبية وزعيمها أبو عرتر
 
ي طرابلس، ثم اسالميا ف

 
المقاومة الشعبية ف

ي طرابلس. 
 
ي معركة التوحيد ضد القوات السورية ف

 
ي عمر التاسعة عشر ف

 
قص  مايقارب  االيرانية. سجن أحمد ألول مرة ف

ي صفقة تبادل للرسى. يقول ىلي ابو محمود أخوه، بعد خروجه من 
 
ي السجون السورية، ثم خرج ف

 
ون سنة ف العشر

ي عام 
 
م دينيا من حير  خروجه من السجن. ف  

ي تلبيس الذهب للموبيليا، وهو ملي 
 
ذهب أحمد مع  2000السجن عمل ف

ي 
 
ي جبال الضنية ف

 
ي السجون مجموعة من أصدقائه اىل االعتكاف ف

 
ة من رمضان، فسجن احمد مجددا ف  العشر أيام االخير

ي صفقة أمنية تسووية الطالق سجناء سياسيير  عام 
 
. 2006اللبنانية بتهمة االرهاب. عاد وخرج أحمد من السجن ف

ي بحينها حاول أحمد للمرة الثانية االندماج االجتماعي واالقتصادي. ألحمد، باالضافة اىل عمر ولد آخر، أبو 
 
ي  كر، توف
 
ف

ي شهر حيث كان يقاتل.    .معارك جبل محسن والتبانة
 
، أخ ابو محمود، تم توقيفه مرة ثالثة ف ي

فأحمد سليم الميقات 

ي من العام 
ين الثات  ي عاصون قضاء الضنية. وتم أيضا  2014أكتوبر/ تشر

 
ي داهمها الجيش ف

ي عداد الخلية االرهابية الن 
 
ف

ي هرير  ي ) ٢٤ة )توقيف إبنه عمر الملقب بأتر
عاما( والمتهم االساسي بذبح  ٢٣عاما( مع ابن عمه بالل عمر الميقات 

ي 
 
ي عىلي السيد ف

ي لبنان ويتنقلون بير  القلمون وجرود 2015مارس  24العسكري اللبنات 
 
. فاالثنير  تابعان لداعش ف

الطائفة العلوية،  جبل محسن، وإطالق النار عىل مواطنير  من-عرسال. باالضافة اىل مشاركتهم بمعارك التبانة 

 .والمشاركة بمواجهات مسلحة مع الجيش، وفتح معارك االسواق

ك  وع مشي  ي تنفيذ مشر
 
كة ف ي انخراطها عىل مصالح سياسية مشي 

 
ي ف

ي تلتف 
ي المقابل، ينتمي عثمان اىل الجماعات الن 

 
ف

ي الثورة السورية لال 
 
خذ بالثأر كما ذكرنا سابقا. فهناك بعيدا عن االيديولوجيا. اغتنم عثمان الفرصة السياسية وتنخرط ف

" ي ي لاليديولوجيات يصفه بولتانسكي وشيابللو بال"االرتباك األيديولوجر
  Boltansky, Chiapelloانخفاض تاريح 

ي تأخذ  .( (27 :1999
اذ من الممكن أيضا أن تفش غياب االيديولوجيات عىل أنها نتيجة لعملية تبلور الفردانية، والن 

منكبة عىل فهم واستماع الحاجات الفردية، وبالتاىلي تطوير الشخصية بشكل مستقل عن حركة  الناس إىل معرفة

منتظمة. ولكن هناك طرق أخرى لتفسير هذا الرفض ليتوافق مع الطبقات السياسية وأساليب االحتجاج الكالسيكية. 

ي خلق إع
 
، ولكن أيضا نتيجة للرغبة ف ي

ادة تعريف ال تحكمه المبادئ قد يكون هذا نتيجة لخيبة األمل مع الماض 

شمان  ت هير ي فرضية ألبير
 
عن تعاقب دورات االنخراط ومراحل االنسحاب  Albert Hirschmanالقديمة. ويتبير  هذا ف

ض أن  لمجال الحياة الخاصة. وُيفشر هذا التناوب بير  "السعادة الخاصة" و"العمل العام" من خالل اإلحباط الذي ُيفي 

 كل
ً
  ينتهي إليه حتما

ً
ل االنخراط، رغم كلفته، مصدرا

ِّ
 لهذا المنطق، ُيشك

ً
ي طياته "أسباب فنائه": وفقا

 
استثمار يحمل ف

 للمتعة، إال أن الرضا الذي يجلبه يميل إىل أن يتبدد. 

الية ي وهم الدلة االسالمية. يقول بيير بورديو ان النيوليير
 
تمكنت من قتل اليوتوبيا كنموذج  22فهؤالء الشباب يعيشون ف

، ال يصبح التمرد فيه ممكنا. ولكن رغم ذلك، يتطلع معظم الناس م ي كمصير
مكن ومرغوب فيه، فعندما يتم قبول الماض 

ي أعمالهم، ويبدو أن التوتر بير  النظرة إىل الواقع كما هو واإلسقاط عىل 
 
إىل واقع مختلف، فيصبحون أكي  راديكالية ف

اىلي للفعل المتمردعامل للتطرف، رغم  يكون،المستقبل كما يمكن أن  ي العالم النيوليير
 
 .االستحالة البادية ف

فالحل الوحيد قد يصبح لتحقيق العدالة االجتماعية لهؤالء الشباب اليوم يمر بإقامة الخالفة االسالمية وتطبيق 

هم باهلل فالشباب يحلم بحكم إسالمي عادل كما كانت الخالفة، ايمان .االسالم كنموذج لحل جميع المشاكل االجتماعية

ي 
وباليوم اآلخر وبالجنة هو دافعهم األول للجهاد. بالرغم من عدم قناعتهم التامة بالدولة االسالمية عىل شكلها االقصاتئ

ي سوريا والمنطقة من 
 
ي الذي يتعرضون له السنة اليوم ف

ي هذه القناعة كردة فعل عىل االضطهاد الطائف 
الحاىلي ولكن تأت 

 :قبل الشيعة
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ي انا بقول هللا "
 
يبعد الدولة االسالمية عنا. بس لما بشوف شو عمبصير فينا كطائفة دبح وتشقيف، انامضطهد وماف

 23". تنظيم اال مابده يحارب الجيش. نحنا كطائفة مضطهدين

 المعركة السورية كما يروي  ها العائدون

ي معالجة حاالت المعاناة واإلقصاء ودحر الظلم. يفش العنف رفض 
 
ي الثورة السورية، هناك الرغبة ف

 
ي االنخراط ف

فف 

االنحالل، أي عزل األفراد. بل هو مظهر من المظاهر األكي  عنفا بالرغبة لإلنسان بالتواصل. ففردانية المجتمع المعارص 

 التقاليد او المجتمعات التقليدية من أجل وجود الروابط تحث الشباب عىل الخالص الشخصي والتفتيش عىل

االجتماعية. فمن بير  الخيارات المتاحة لهم هي الجماعات االسالمية حيث يتوفر باالضافة اىل العنف، االحاسيس 

ف به. فلهذه المجتمعات فكرتهم الجماعية لإلنسان، حيث تتجىل اإلراد عي معي 
ة والتواصل، فهذا يؤمن لهم وضع رسر

ي االنخراط بالمنظمات والحروب والتطرف
 
ولكن كيف وصلوا هؤالء الشباب اىل سوريا وكيف كانت  .الجماعية للعيش ف

 حياتهم هناك. 

ي معارك التبانةشارك 
 
ا عىل االقدام مرورا بوادي خالد، -عثمان ف جبل محسن قبل ذهابه اىل سوريا. ذهب اول مرة سير

ي القصير ولم الكنيسة، السماقيات، العقربية ثم اىل
 
 بساتير  القصير بمرافقة دليل سوري، حيث كان الجيش النظامي ف

ي نفس الليلة 
 
ل عندما رت  هاتفه وجاءه االمر بالتحرك ف ي المي  

 
تكن االحداث قد تفاقمت بعد. كان عثمان يتناول الغذاء ف

 حير  وصل هناك بضابط من الجيش الحر. ويقول عثمان ان المساعدة  
كانت تقنية عسكرية غاب للمساعدة. التف 

ي كما يقول من  20خاللها ثالثة ايام ثم عاد. ثم بعد 
ي شهر  24ايار 7يوما ذهب من جديد محمال بالسالح المتبف 

وبف 

 يحارب اثناءه ضمن صفوف الجيش الحر. 

ي حماه 
 
ي طرابلس مع الثوار ف

 
اثناء المجزرة فالعالقة المتينة بير  حركة االخوان المسلمير  وحركة فتح وتضامن الثوار ف

ي العام 
 
ي تعرضوا لها من قبل النظام السوري ف

ي 251982الن 
 
ي الش. فسنحت الظروف ف

 
، ابقت الجسور ممدودة ولو ف

ي البالد 
 
بداية الثورة السورية العادة ظهور فريق االخوان المسلمير  كمعارضة. اذ يبدو ان هذا الفريق اعاد بناء شبكته ف

ي هذا المجاورة لدعمه، كلبنان مثال. 
 
وبحكم تجربته الثورية والجهادية السابقة، ذهب الشيخ هادي ليؤمن المدد  اإلطار ف

ي العام 
 
ة كان لم يزل  2013لهذه المجموعة. مر الشيخ هادي ف ي هذه الفي 

 
ود وصوال اىل عرنكوس. ف من عرسال اىل يير

ي مابير  ال
ي السورية سهال، فكان الشيخ هادي يقص 

ثالث واالرب  ع شهور هناك ثم يعود بعد الدخول والخروج اىل االراض 

ي لواء "وأعدوا" شارك الشيخ هادي بمعارك معلولة بالتعاون مع لواء االسالم، أحرار الشام وجبهة النرصة. 
 
ة. ف  في 

ا عىل االقدام من لبنان قبل ان تنقطع الطريق كليا. انتظر رامي اياما وشهورا حن  أما رامي فقد  وصل ايضا خلسة سير

ي الجامع ليعلمه بموعد الرحلة. تمكن من 
 
ه عندما هاتفه الشخص الذي كان قد التف  فيه سابقا ف الذهاب. فقد فرغ صير

. استهدف  ة كانت قد تعرضت مجموعة أخرى لكمير  ة قصير
لم يكن من السهل ترتيب مرور هذه المجموعة اذ قبلها بفي 

ي مدينة  17الكمير  
 
ي طريقهم اىل سوريا ف

 
تل كلخ، بعدها بشهور تمكن رامي من المرور من نفس شاب من شمال لبنان ف

ي والغام ومناورات.  9الطريق مع  مع ساتر تراتر ي كبير
اليوم الذي  شباب آخرين. علم بهم النظام فنصب بعدها طوق أمن 

 فيه رامي االتصال  
ي تلف 

 
سيط ولم يعد. اتفق رامي مع الشخص الو  اول يوم االمتحان الجامعة، قدمكان لديه امتحانات ف

                                                             
 2015 -8طرابلس، في شهر مقابلة مع عثمان في  23

بين المعارضة والمواالت. الملفت ان تيار المستقبل ال يزال حتى اليوم يقول بأنه لم يكن يملك اسلحة  2008ايار  7معارك حدثت في بيروت في  24

  من قبل حزب هللا وحركة أمل. فشبابه هاجموا بالعصي، واالغلبية كانت آتية منن طرابلس، وتم االعتداء عليهم باالسلحة

 www.globalsecurity.org/wmd/world/syria/hama.htm للمزيد من المعلومات عن هذه المجزرة، انظر  25

www.globalsecurity.org/wmd/world/syria/hama.htm
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ي وسط المدينة، تاركا فيها المفتاح واوراقه ما عدا هويته، 
 
ي نصف الطريق. ذهب رامي كعادته بسيارته، ركنها ف

 
ان يلتقيا ف

 ركب سيارة اجرة حن  وادي خالد ثم مشا مع حقيبة عىل ظهره لقلعة الحصن. 

ي هذا الغياب يوفر كل مايلزم للقتال ثم يعود. يق وأشهر كان عثمان ينقطع باستمرار عن عائلته لمدة اسابيع 
 
ول انه ف

ك فيها اللبنانيون  ي يشي 
لعائلته من مرصوف ومعاشه التقاعدي باالضافة اىل مدخوله من مولدات الكهرباء الخاصة، الن 

ي 
 
ي انقطاع تام عن عائلته طوال مدة اقامته ف

 
 شهريا لتوفير كهرباء خاصة مع انقطاع التيار العام باستمرار. أما رامي فكان ف

ي كانت ترجوه دائما ان يعود ولتحفذه اىل 
سوريا. كان يرفض التكلم اىل والده ويراسل والدته، بير  الفينة واالخرى، الن 

ي له سيارة وجه وتشي   .العودة كانت تقول له اذا عاد سي  

ي عائالت بديلة اثناء تجربة الجهاد فيكونون أ
 
 مثل رامي ف

خوة بالجهاد، ولكن رسعان ما يدخل الكثير من الجهاديير 

وجون عىل ارض المعركة، فالجنس هو من اهم وسائل التفري    غ لهؤالء  يتعلمون سويا، يتطهرون سويا، ورسعان ما يي  

 الجهاديير  باالضافة اىل القتال. 

ي فضاء المعركة. فالعنف الشديد مثل الموت، والحرب ال يمكن أن يعاش اال  عاش رامي قلقه الشخصي باسقاطه
 
ف

ي تدفع دائما الفرد ليتناسب مع المجتمع. 
ي وجه الوحدة والبيئة المزعجة الن 

 
جماعيا. هو تعبير عن الخوف االساسي ف

ي هذه المجموعات تجعل من الممكن تقاسم القلق، عن الحياة والموت والجنس، 
 
مع أعضاء المجموعة فاالنخراط ف

اف بأنه ممكن، يفقده بعضا من قوته.  اآلخرين فيسهل التفاوض مع هذه المخاوف. فمثال مواجهة الموت، او االعي 

، يصبح أقل ألما. واالنخراط بالمنظمات الراديكالية هو إحدى أشكال الحماية  عندما يتم قبوله ويعاش بشكل جماعي

ي يتوقعها األفراد
 .الجماعية الن 

ي 
 
(، يكتب رامي حياته بدال من ان يمثلها، فهو Pudal, 1989االنخراط، وما يولده من تبعية نفسية وتبعية جسدية )ف

بط إنخراطه بقناعاته. ويطمح اىل استعادة الحكم بالقوة ولكن بدل  يعطي معن  وهدف لترصفاته الخاصة وخياراته، فير

ح اليوم (، هي  ,2003Hollowayمن ان تكون قوة خالقة تحررية ) ية. هو رفض العالم كما يقي  قوة اقصائية تكفير

ي هذا االنخراط يتم تجاوز الحزن 
 
وإرساء األسس لمستقبل قادم. فهو يسىع لبناء المستقبل هنا واآلن بدال من األمل. ف

  .الناجم عن الظلم من العالم كما عرض عليه

ي أقل من سنة اىل أمير مركز، باللغة ا
 
ي فمن طالب تحول رامي ف

 
لمدنية مدير المركز. بعد ان أثبت نفسه وحالفه الحظ ف

ي احدى المعارك. فبهذا المنصب قد رب  ح رامي قوة وسلطة، فكان يقود 
 
مقاتل، ويدير  42موت األمير الذي حل مكانه ف

يه، اي االشخاص االمنيير  لديه. فهذه السلطة  المعارك، ويترصف عىل أساس المعلومات الواردة له عن طريق مخير

ي حياته قبل انخراطه بالثورة السورية. 
 
اف منه، ماكان ليحصل عليها ف  باعي 

عية تشمل الوضوء  بداية عند وصوله خضع رامي لدورة عسكرية من قبل أمراء تابعير  لفصيل جند الشام، ودروس رسر

أن يصبحوا نخبة والطهارة والصالة والنوم وطريقة األكل وأذكار الصباح، وأذكار المساء، كل هذه التعاليم بهدف 

 ويقاتلون العدو. هذه الموارد ولدت التبعية المادية لدى رامي ومن ثم التبعية النفسية. 

ب الكحول  ي عمره فكانت له عالقات حميمة، وكان يسهر كل ليلة ويشر
 
قبل انخراطه كان رامي يعيش حياة اي شاب ف

ويدخن التبغ والحشيش. توقف رامي عن التدخير  قبل شهر من ذهابه وقبل شهور خضع لحمية غذائية للخسارة من 

ي جسمه الحاىلي ال يملك ليونة بدنية. ع
 
. لم تكن الحياة كما كان وزنه، اذ قالوا له انه ف ي االسبوعير  االولير 

 
 رامي الكثير ف

ات 

ي منطقته فهي بدائية جدا، حيث يذهبون مسافات طويلة 
 
يتصورها او لم يتصور حياة صعبة اىل هذا الحد. خاصة ف

ة قص ي الطبيعة. بعد في 
 
ة من ليأتون بالماء وبالحطب للتدفئة ويقومون بالغسيل واالستحمام مع قليل من الماء ف ير

عي أن يزوجه بفتاة، فوافق ووعده بكتب قرانه حير  يجد الفتاة. لم يكن هذا 
تواجده هناك، طلب رامي من األمير الشر

ي مدينة الحصن، من المنازل المهجورة وأصبحت 
 
ال له ولزوجته ف ت حياته بعد الزواج، اذ اختار مي   باألمر الصعب. تغير
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بون من الغنائم حياته أسهل، فلم يعد يهتم بتفاصيل حيات ه اليومية بوجود أمرأة اختارها لهذا، وكانوا يأكلون ويشر

ي الحرب. 
 
 المكتسبة ف

عند بوادر سقوط قلعة الحصن بأيدي النظام، ذهب الكثير من السوريير  وسلموا أنفسهم للنظام، وبعث رامي زوجته 

ا يسجلون مايريدون عند النظام. عندما من بينهم ودخلت لبنان بإسم مزيف، فالناس لم تحمل مايثبت هويتها فكانو 

 سقطت قلعة الحصن وبعد ان استطاع رامي الهروب سالما اىل لبنان، طلق زوجته. 

له برميل من  ل، رموا عىل مي   ي المي  
 
ي غرفته ف

 
ي احدى هذه المرات كان جالسا ف

 
نجا رامي عدة مرات من الموت. وف

ي المطبخ ولم ينف
 
ي قلعة الحصن فكان الوصول شبه المتفجرات، من حسن حظه انه سقط ف

 
جر. مركز رامي كان ف

ي الكاشف  اتيحر ي الموقع االسي 
 
بات كانت بالطائرات. وصل رامي اىل فوق تسلال، عسكريا هم ف مستعصي لذلك كل الرص 

ي 
 
ون ارب  ع ساعات ذهابا وست ساعات ايابا. فيصلون ف ي كل غزوة كان المقاتلون يسير

 
عىل كل المدن المحيطة بالقلعة. ف

ي االيام المشمسة. كانت غزواتهم تحدد بعدد المقاتلير  واالسلحة، كلما كانت كافية 
 
حالة تعب وارهاق وخاصة عطش ف

كان جميع المقاتلير    .كلما قاموا بشن هجوم. فالمصدر الوحيد لتمويلهم بالسالح هو االستيالء عىل حاجز عسكري

ي المعارك بمبادرة فرد
 
ية، كان هؤالء مستعدون لتفجير أجسادهم للثأر اما ألوالدهم أو رجاال. شارك القليل من النساء ف

ب والقذائف والضحايا من االطفال والشباب  ألزواجهم الذين قتلوا. ان الحماس عىل أرض المعركة اليفارق األفراد فالرص 

 كلها عوامل كفيلة بحماس المجاهد. 

ة. فت سليم الجيش الحر أضعف جند الشام، اذ اتبع سقطت منطقة الحصن بأيدي النظام من دون أية معركة مبارسر

ي لبنان. اخذ 
 
ي سوريا او ف

 
اتيجية العفو، فكل سوري معارض سلم نفسه توىل النظام ارساله اىل مكان آمن اما ف النظام اسي 

جنود الجيش الحر هذاا القرار بعد تعبهم الجسدي والنفسي والجوع الذي كان سيد المعركة. يروي رامي معركته مع 

ي ساعات من قلعة الحصن لنقطة الهدف،  فيقول كانوا وع الج
ي بعض الجوالت للسير مااليقل عن ثمات 

 
يضطرون ف

 يمرون بجانب بيوت خالية فيدخلون بحثا عن الطعام. 

ي الجهاد أصبح 
 
ي هذه التجربة ف

 
ي تغيير دائم،  (EXCÈS) "مفرط رامي فرد ف

 
،هو ف ي

فهو لم يعد يرض  بالعيش الروتين 

ايد"، وهو  وعاش حاالت أو  ي العنف، وتمير  بالعنف "المي  
 
ي "االفراط". فتكون اول انخراط لهم ف

 
طور سلوكيات تتمير  ف

ي كل وقت، فيتباه بأنهم المجموعة 
 
ي التوتر. أصبح يبحث عن آداء أكير ف

 
نوع من التمتع كواجب ولكن أيضا إفراط ف

ام أهل القرى المحتلة بغنائمها من الجيش ي كسبت احي 
  :السوري النظامي  االوىل الن 

اول مجموعة جبنا دبابة عالمنطقة، قال العالم هللا واكير جابولنا دبابة، رصنا ننعزم عاالكل، قبل كانوا كتير  نحنا  " 

انا مارق ومرا والدا عم يلعبوا برا تفوت: "اجوا اجوا يال فوتوا". بعد كذا عملية ورا بعض، مرة جبنا أرسى  إذا ينفروا منا. 

 26". ابنا  غليال كانوا حارقير   Jفعلوية، ام ش

 :رغم هذه الصعاب، نشاطهم المفرط كان يحثهم دائما عىل الحركة فكانت دائما تساؤالتهم تدعيهم اىل الحركة 

: شو عمبعمل هون الزم انزل عحاجز، شو عمبعمل هون الزم اقتل، بمجرد ماقطع   " ما فيكي تقعدي عطول بتتساءىلي

ي شهرين او ثالثة بتتعودي 
 27". عهالسر

                                                             
  انظر المصدر نفسه. 26

  انظر المصدر نفسه. 27
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ام أو ربما خوف أهل القرى المحتلة، عليهم أن يثبتوا  يعكس رامي صورة المحتل.  ي قوتهم وهيبتهم كسبوا احي 
فف 

ي العنف، 
 
، "يسكرون" ف مير  أكي  من أي وقت مص   

ي عالقة سباقية مع الزمن، ملي 
 
. فيكافحون ف جدارتهم أكي  وأكي 

 :حيث لم يعد للكالم مكان والتطرف،

ي  4ك بتوصل مرحلة مابف  قادرة تأثري، بتقوضي وبضلك ماشية انجأ تحمىلي حالك بالمعار "
 
ساعات بس اكيد اذا ف

  28". سيارة منشلحن فيا

اعات، كانوا يسمونهم السلفيير    
ي تستعير  بهم لحل الي 

ي بير  الناس الن 
 :يلعبون دور القاض 

ي  صارت العالم تعلق ببعضا  "
ينا كوكب تات  ي هيك يسمونا، كانوا معتير

 29". يقولوا خىلي السلفية يحلوا الموضوع، هن 

هذه الرهبة واجهت مقاومة شعبية، فلم تتقبلهم الناس بسهولة قبل إثبات قوتهم ولم يكن لهم منظومة يحكموا من 

عية للحكم بير  الناس، ويقول رامي   :خاللها ولكنهم مع الوقت والتجربة اكتسبوا رسر

ف، كرهتنا العالم.  " نحنا ماوصلنا لمرحلة الدولة من الحكم، مرة بس مسكنا واحد مخير من الضيعة، ثبتت عليه واعي 

. كان ينباع  ي
ي سلمونا كل سر

" من  50دوالر كيلو الملح. انا شاري كيلو السكر ب 100آخر سر ي دوالر. " مهند دامرجر

مسلح وصل خير للشيخ، طلبه. نزلنا نجيبوا. صار  45ة فيا الجيش الحررسق صار يبيعوا بسعر اقل. هو من عيلة كبير 

ي فوت هل عالمنطقة، مشتبك انا والسلفية فوت وخدن هيدول كفار". العالم 
ينادي عالجهاز: "يا نظام، حدا يسمعن 

برا سمعت شو عمبقول. الجيش الحر قال البو سليمان: "قتلوا هيدا مامنا نحنا ماهيك". واشتبكنا معن، النظام كله 

 30". ضدنا ونحنا عم نقتل بعضنا جوا كرمال شوال ملح

فهم أطلقوا العنان ألنفسهم لتجنب طرح األسئلة حول معن  الحياة وقمع الخوف من الموت بمواجهة الموت وتمنيه. 

ي ظل هذه الظروف الالإنسانية. فكان الجواب 
 
ي الداخل، سألته إذا لم ينتحر أحد ف

 
إنهم عند روايته لصعوبة الوضع ف

 :كانوا يتصارعون عىل الشهادة، أي الذهاب إىل القتال

ي الناطرينوا رصلن سنتير   
وحوا ويموتوا، ليموتوا وياخدوا السر  31". " كنا نتخانق عطلعة السيارة الشباب يقتلوا بعضن تير

ي شكلت  يتبير  لنا هنا الفرق بير  الجيل الذي عايش الحرب االهلية اللبنانية والجيل الذي عايش فقط الثورة
السورية الن 

ي االنخراط بالشأن العام. فاالغلبية الساحقة من الشباب مقتنعة أنها ذاهبة اىل الجهاد وتسىع اىل الجنة. 
 
اول تجربة له ف

ي الرصاع السوري عن غير  أصبح
 
ي سوريا. بينما يكاد ينعدم عدد المنخرطير  ف

 
لديهم حدث خاص بجيلهم هو الحرب ف

د الظلم دون إعطائه هذه الصبغة الدينية. إال أن عثمان أحد محاوري ينتمي لهذه الفئة طريق الجهاد، أي انخراط ض

يف  ي رسر
ف أهله وكبح الظلم ويجب عىل كل لبنات  فه ورسر ي سوريا الستعادة رسر

 
األقلوية، الذي يعتير نفسه ملزم بالقتال ف

ي هذه المعركة إلطاحة النظام
 
 :أن ينخرط ف

ف أهل بلدي ماحدا بقلن م ، كانت البنت الىلي تعجير  يجوا ياخدو جوزا ويحطوا بالحبس، بعهدن "وين رسر ي رحبا للسورتي

ي ألحارب
يفة وهللا اكرمن   32". ماخلو وال وحدة رسر

                                                             
  انظر المصدر نفسه. 28

  لمصدر نفسه.انظر ا 29

  انظر المصدر نفسه. 30

  انظر المصدر نفسه. 31
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 مابعد الرجوع

التعبئة انها هي "أحد األدوات التقليدية للفراد للرد عىل اإلحباط الناجم  واالنسحاب منفك االنخراط تبير  دراسات 

ي جودة الخدمة أو الُمنتج المتوقع. و تتعدد أشكال االنسحاب و الهجر فيما يتعلق بالمنظمات و المؤسسات، 
عن تدت 

ي حالة تصفية التنظيم أو انهيار الحزب أو الجمعية" )
 
 ف
ً
 (.  ,2015Hmedفاالنسحاب قد يكون اضطراريا

ته الحياتية، خلط مابعد الرجوع، خلط بير   ي سير
 
ها الفرد ف ي اختير

مع فك االنخراط نجد ان هناك خلط للدوار الن 

ي يلعبها الفرد. فعثمان والشيخ هادي هما ربا أرسة وعامالن ولعبا 
، والتعديل، والمرور بير  االدوار الن  االعتناق، والتخىلي

ي مؤسسات اخر 
 
ى، فعثمان مر من حركة التوحيد االسالمي اىل المؤسسة العسكرية ثم المجموعات ادوار مختلفة ف

ي سوريا. اما الشيخ هادي فمن المقاومة الشعبية الماركسية تحول معها نضاله اىل نضال 
 
ا ف ي طرابلس واخير

 
القتالية ف

ي سوريا مع االخوان
 
ي الجهاد ف

 
ي حركة التوحيد االسالمي ومن ثم االنخراط ف

 
. اما رامي هو ابن ألرسة  اسالمي ف

المسلمير 

ي الثورة السورية 
 
ي فصيل جند الشام وثم عاد اىل حياته العادية.  وأصبحوطالب وثم انخرط ف

 
 امير ف

ي 
 
ي تجري االدوار ف

ي حميد، Mills اطارها )فمن خالل سير حياة ثالثة افراد نرى تعداد االدوار والمؤسسات الن 
 
 ف

 ( اذ يتبير  لنا ان اال 165 : 1967
ً
 اجتماعيا

ً
ة الناشطية" "نشاطا نخراط هو عملية مرتبطة بتطور الفرد، اذ تعتير "السير

( " ي الزمن وتتالحق فيه مراحل الدخول، استمرار االنخراط والتخىلي
 
(. فاالنخراط وفك Fillieule, 2005يمتد ف

. فاالنخراط او القتال او الجهاد يتح ول من تجربة معاشة اىل مرجعية االنخراط يصنع منهم افرادا مع تأمل انعكاسي

 متكاملة. 

غير انه من المطلوب لفهم ظواهر االنسحاب الجمع بير  المنظور الفردي والمنظور البنيوي عند تناول العوامل المؤثرة 

ي الخيارات الشخصية )
 
ة المال والسالح Fillieule, 2005ف (. بالنسبة لعثمان انتهت الثورة السورية منذ زمن، فكي 

ي الداخل السوريووسائل 
 
اال  33التواصل االجتماعي عرت الثورة واضعفتها. فعثمان رغم حفاظه عىل عالقاته مع ثوار ف

ي السابق، ال يزال يذهب ويأخذ اسلحة ولكن السياق لم يعد يحفزه عىل االنخراط، 
 
م كما ف انه يعتير نفسه غير ملي  

. اذ زاد القمع من قبل ا من قبل النظام  قلنظام السوري وزادت الرقابة والتدقيوانخراطه لم يعد يحمل نفس المعن 

ي الثورة السورية، فالظروف الخارجية لم تعد تساعده )
 
ي وتجريم كل منخرط ف

 (. Fillieule, 2005اللبنات 

ا بحياته األرسية. اذ اضطر اىل العودة اىل لبنان عىل أثر تعرض ابنه  ي فك االنخراط تأثرا مبارسر
 
تأثر مسار الشيخ هادي ف

ي هذه االثناء ضاف 
 
ي فقدها. ف

ي غيبوبة لعدة شهور ومن بعدها اتبع عالج الستعادة قدراته الن 
 
البكر لحادث سير ادخله ف

ي عرنكوس فتفكك اللواء 
 
ي فك انخراطه العسكري وهو مقتل قائد اللواء ف

 
 تابع لجيش االسالم.  وأصبحعنرصا آخر ف

، مازال الشيخ هاد اتيجية فبالرغم من فك انخراطه المبارسر م بالقضية، فقد اختلف التكتيك بالنسبة له، اما االسي  ي ملي  

ي كل لقاءاته مع اصحابه وبخطب الجمعة، ومغزاه "نحن عىل صلة وتواصل وجزء 
 
ماتزال واضحة وهذا مايطرحه ف

 :يةواحد مع جسم االمة العربية واالسالمية وجزء ال يتجزأ". فالحلم الذي ال ينقطع هو بناء الدولة االسالم

ع هللا وكتاب هللا وسنة   "هذا حلمنا الذي ال ينقطع، نموت ونحن نحلم بهذا الحلم، ان تقام دولة اسالمية ويكملها رسر

ي صل هللا عليه وسلم، الدولة االسالمية تخرج مع كل نفس يخرج من جسدن  34". االننر

                                                             
 علىعدة اتصاالت مع مقاتلين وجهاديين مازالوا في سوريا وعرض علي صور وفيديوهات لمعارك قام بها هناك. وايضا عرض  أجرىفعثمان  33

  اردت مقابلة الثوار على ارض المعركة. إذاان يصطحبني عن طريق تركيا الى سوريا 
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ي داعش
كما هي اليوم، فهو ال يتفق عىل كثير من االشياء مع   نوه طويال الشيخ هادي ان هذه الدولة االسالمية ال تعن 

ي االسالمي 
 
  .داعش واليعرف حيثياتهم الن الدعوة يجب ان تتم بالعلن وان تكون الترصفات عىل مستوى من الرف

ي حياته وطوى الصفحة وعاد اىل 
 
أما رامي فهو الوحيد الذي قطع الصلة بما عاشه، وكأن هذه المرحلة كانت عرضية ف

ي يقودها رامي حيات
ه السابقة. اال ان فك انخراط رامي كان خارج عن ارادته لسقوط قلعة الحصن واضطرار المجموعة الن 

ت هذا  ود. اال ان الظروف غير احة ثم العودة اىل يير
اىل االنسحاب. كان يعتقد رامي ان هذا االنسحاب مؤقت لالسي 

 المسار. 

ي ح
 
ياة الجهاد رغم صعوبتها بدل االنسحاب. فكان جوابه حول العيش فعندما سألت رامي هل كان تمن  أن يظل ف

  35". واالقتناع: " كنت ضليت عايش حياة، مارح قلك مقتنع فيا بس عشتا للحياة

ي كافر. اخدت مىعي سنة 
ي طبيعية بس مات 

م، هال حيات  ي ملي  
. هل مات  ي

ي التجربة علم عسكري ودين 
 وأرب  ع"علمتن 

، بعدين قدام العالم، بعدين سهرة وهيك تدريجيا، ضليت شهور. ... اول مادخنت دخنت لح ، بعدين قدام شابير  اىلي

، يكتب  تما رص فزعان من العالم شهرين، بعد شهرين خلص، بعد  ي
اقطع حواجز جيش، امرق حواجز مامىعي هوين 

ة يطلع نضيف، رصت ارتاح   36". اسمي عالنشر

ي سوريا لم يعد رامي نفس الشخص الذي كان فحياته كلها ملل وفار  
 
نت المعارك ف غة، يحاول ان يشاهد من خالل االني 

ي هذه 
 
ئ ف ي داخله. يبحث دائما عن السلطة واالحاسيس القوية ولكنه يعرف ان ال شنر

 
ئ ف ولكن لم يعد هذا يحرك شنر

،  رامي بمعالج نفسي
ي التف 

ي النادي الرياض 
 
ي انخراطه. ف

 
د  الحياة يوازي ماكان حاصال عليه من سلطة وقوة ورعشة ف

ُ
ش

ههذا االخير بشخصية رامي االنطوائية، فتحدثا  ، الن ال  وأخير ئ ه يقول ىلي لم انتظر منه شنر  وهو يخير
رامي بتجربته، حن 

ئ والحن   أحد  ممكن ان يفهم ماعاشه هناك والقوة مالم يجرب  ها، لهذا فرامي اليوم هو فرد غير مباىلي اليحركه شنر

 الحشيش والحب. 

 الخاتمة

ي الثورة السورية. اال  يبدو ان مايعيشه
 
ي انخراطهم ف

 
السنة من احباط وخيبة امل بعد اغتيال الحريري ساهم اىل حد ما ف

ي لقرار شخصي وعوامل موضوعية للمسار طوال التنشأة  االنخراط كمهنةان الدراسة ترى 
ناشطية اي نتاج عرض 

مستوى لبنان وعىل مستوى طرابلس بشكل االجتماعية. فالسياق الطرابلسي من عقدة المرجع وضعف نفوذ السنة عىل 

. غير ان المنخرطون ال  ي القرار الشخصي النخراط الفاعلير 
 
خاص وماعاشته طرابلس من قمع للنظام السوري ساعد ف

ا  ة واحدة او وليدين جيل واحد. ففئة الشباب منهم كرامي عرفت مصير ينتمون اىل فئة اجتماعية معينة اولديهم خير

ي الشأن العام. فآثار الجيل واضحة  مهنيا معينا ووضعا 
 
فريدا مع الثورة السورية، اذ شكلت هذه التجربة اول انخراط لها ف

، عثمان والشيخ هادي، هما من جيل عاش الحرب االهلية وكانت  ات المتعددة لالنخراط، فالنموذجير  االولير  ي المسير
 
ف

ي لبنان. اما جيل
 
ة واحتكاك مبارسر مع النظام السوري ف رامي فلم يكن له اي تجربة انخراط سياسية، فالفرصة  له خير

 جاءته مع الثورة السورية. 

. فهناك حوافز عديدة لالنخراط الذي رغم  وبينت الدراسة انه ال يمكن فهم انخراط الفرد دون مراعاة مساره الشخصي

، فقد كلفته عىل كافة المستويات يشكل مصدرا للمتعة. وبدوره يولد االنخراط تبعية جسدية  ونفسية لدى المنخرطير 

ة ان فك انخراط الفرد يكون السباب  ي هذه المسير
 
ا يبدو ف تبير  انه بالرغم من تكلفته العالية اال انه ذو منافع ايضا. واخير
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شخصية وظرفية وان الرضا الذي يجلبه االنخراط يميل إىل أن يتبدد. فرض  عثمان عن الثورة السورية تقلص مع  أبرزها 

، اما رامي فأجير مع االنسحاب اىل فك الزمن وال ظروف العائلية حدت من انخراط الشيخ هادي وتبدل انخراطه العمىلي

 . ئ ي االنخراط وتحول اىل فرد المباىلي اليحركه شنر
 
 انخراطه وفقد المعن  لحياته الذي وجده ف
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 عن الكاتب 

 

 بيان المهمة

اكة مع  " مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشر ي "مبادرة اإلصالح العرتر

اء من المنطقة العربية اح خير برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السىعي  وخارجها، باقي 

ي عملها مبادئ 
 
م المبادرة ف . تلي   والتعددية والعدالة الحرية إىل تحقيق تغيير ديمقراطي

ة.   للصوات المتميرّ 
ً
ا  اإلجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منير

اء محليون، ون ننتج • تشارك مع مؤسسات عربية ودولية بحوث أصيلة يقدمها خير

ها.   لنشر

 األفراد والمؤسسات عىل القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.  نشجع •

.  نعن    •  األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير

 هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عرصية. 

" عام تأسست "مبادرة اإلصالح   ي ف عىل عملها مجلس األعضاء وهيئة  2005العرتر ويشر

 تنفيذية. 
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