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اإلسالم السيا�سي في سورية املعاصرة

حازم نهار

مر  قد  سورية  في  اإلسالمي  السيا�سي  اإلرث  إن  تاريخية،  نظر  وجهة  من  القول،  يمكن 

انقالب  حتى  االستقالل  بعد  وما  الفرن�سي  االنتداب  مرحلة  هي  األولى  متمايزتين:  بمرحلتين 

األسد عام 1970 )أي حوالى 50 عاًما(، والثانية هي مرحلة حكم آل األسد املستمرة إلى اليوم 

)نحو 50 عاًما(.

الفرن�سي  االستعمار  وحلول  العثمانية،  الدولة  نهاية  سياق  في  الحديثة  سورية  تشكلت 

مكانها في عام 1920. وكان واضًحا أن التطور االقتصادي-االجتماعي في سورية يسير، بصورة 

عامة، في اتجاه مدني مرتبط بشكل وثيق بالسوق الرأسمالية الدولية وقيم الثقافة الليبرالية، 

خاصة مع بدء ظهور الطبقة الوسطى من التجار واملهنيين واملوظفين الذين بدؤوا يؤّدون دوًرا 

لتنظيمات  األولى  النويات  أيًضا  السياق  هذا  في  نشأت  ذلك،  ومع  السوري.  املجتمع  في  مؤثًرا 

قادتها  من  كثير  شكل  جمعيات  وهي  عدة،  إسالمية  جمعيات  ظهرت  فقد  السيا�سي،  اإلسالم 

اإلسالم  وتيارات  املسلمين  اإلخوان  لجماعة  القيادية  والنخبة  األساسية  القاعدة  وأعضائها 

السيا�سي األخرى فيما بعد. 

ومن هذه الجمعيات جمعية »الغراء« برئاسة محمد هاشم الخطيب الحسيني، ثم محمد 

الدقر، وكان من نشطائها عبد الحميد الطباع الذي انتخب فيما بعد عضًوا في البرملان في عام 

1943. وتأسست جمعية الهداية في عام 1930، ومن أشهر شخصياتها: كامل القصار وهو رجل 

دين وقاٍض، وسليمان العظمة أحد التجار واملالكين الكبار في سورية، وكان الشيخ مصطفى 

السباعي، مؤسس اإلخوان املسلمين في سورية، رئيًسا لفرع الجمعية في مدينته حمص.

وأنشئت جمعية التمدن اإلسالمي في عام 1932، وكانت تصدر مجلة »التمدن اإلسالمي«، 

البيطار  بهجت  وأحمد  العظمة  مظهر  أحمد  مثل  املؤثرة،  النخب  من  مجموعة  فيها  وتميزت 

وحسن الشطي وخالد الخاني، وكان اثنان من قادتها من القيادات السياسية في البلد، وهما 

اإلخوان  وناشطي  قادة  من  ونشطائها  قادتها  من  كثير  وكان  الحكيم،  ووحيد  التوأم  عارف 

املسلمين، مثل عمر بهاء الدين األميري، ومحمد املبارك، وترأس هذه الجمعية فيما بعد أحمد 

معاذ الخطيب الحسني.
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في  الحال  هو  كما  سورية  في  املسلمين  اإلخوان  لجماعة  د  محدَّ تأسيس  تاريخ  هناك  ليس 

مصر، مع العلم أن اإلخوان في مصر قد اهتموا بالطلبة السوريين الذين يدرسون في مصر، 

وكان أبرزهم الشيخ مصطفى السباعي والشيخ محمد الحامد. وقد نشأت الجماعة في سورية 

قد  الجمعيات  هذه  وكانت  أربعينيات.  منتصف  في  إسالمية  جمعيات  عدة  اندماج  خالل  من 

تأسست في أوائل الثالثينيات واألربعينيات، مثل جمعية »شباب محمد« و«دار األرقم« برئاسة 

عمر بهاء الدين األميري الذي أصبح فيما بعد نائًبا لرئيس اإلخوان املسلمين.

أقامت جماعة اإلخوان املسلمين في صيف العام 1946 معسكًرا تدريبًيا، شارك فيه نحو 

واملدن  املحافظات  في  فروع  لهم  وكانت  بسرعة،  تنظيمهم  وتوسع  اإلخوان،  من  شاب   300

سورية  في  الجماعة  كانت  األخرى،  األقطار  في  املسلمين  اإلخوان  وكشأن  جميعها.  السورية 

تعبر بوضوح عن اإلرادة والرغبة في مجابهة مشكالت العصر الحديث بالتوافق مع اإلسالم، 

ولم يختلفوا في نشاطهم كجمعية عن اإلطار العام للتطورات االجتماعية في ذلك الحين.

وجمعيات  اإلسالمية  الغراء  الجمعية  بدعم  حظي  قد  القوتلي  شكري  أن  املعروف  ومن 

إسالمية أخرى. ومن اإلسالميين الذين نجحوا مع القوتلي في االنتخابات التي أجريت في عام 

1943 عبد الحميد الطباع، ولكن التحالف بين القوتلي وجمعية الغراء تفكك بعد عام واحد. 

وشارك اإلخوان واإلسالميون املتحالفون معهم في االنتخابات النيابية العام 1947، وانتخب 

منهم محمد املبارك ومعروف الدواليبي ومحمود الشقفة، وكان من مرشحيهم لتلك االنتخابات 

عمر بهاء الدين األميري وعلي الطنطاوي وعبد الحميد الطباع ومظهر العظمة.

حسنى  )انقالب  و1949   1947 العامين  بين  الفترة  في  السياسية  اإلخوان  مشاركة  كانت 

الزعيم( تعبر عن تفاعل إيجابي مع التطورات السياسية، وغالًبا ما كانت نقاشاتهم السياسية 

التعرض  أثناء  وفي  كافة.  الحياة  لنواحي   
ً

نظاًما شامال في نظام اإلسالم  يرون  أنهم  إلى  ال تشير 

ملسائل السياسة الداخلية واالجتماعية في املجتمع، لم يحاجج اإلخوان املسلمون من منطلق 

نظام اإلسالم، بل من منظار ديني أخالقي.

اإلسالمية،  االشتراكية  الجبهة  خالل  من  اإلخوان  عمل  الزعيم  حسني  انقالب  وبعد 

بعد  الجديد«  »املنار  املسلمين. وأصدروا مجلة  السيا�سي لإلخوان  الطابع غير  وحافظوا على 

1949، وكان من مرشحيهم  مجلتهم السابقة »املنار«، وشاركوا في االنتخابات النيابية في عام 

الدين  بهاء  وعمر  الطرقجي  وعارف  الطباع  الحميد  وعبد  املبارك  ومحمد  السباعي  مصطفى 

األميري ومعروف الدواليبي، ودعموا في تلك االنتخابات اثنين من املرشحين املسيحيين، هما 

حكومة  في  املسلمون  اإلخوان  وشارك  منصة.  قسطنطين  واملحامي  شلهوب  جورج  الطبيب 
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معظم  في  وشاركوا  االقتصاد،  وزير  الدواليبي  معروف  خالل  من   1950 عام  في  العظم  خالد 

التطورات املهمة التي وقعت في سورية، مثل القضية الفلسطينية، وتطوير سياسة الحياد بين 

الدول العظمى.

كان الجيش هو الخصم األسا�سي لإلخوان املسلمين، بدًءا بانقالب حسنى الزعيم ثم أديب 

العام  الشيشكلي  أديب  حكم  فترة  انتهاء  إثر  السيا�سي  العمل  من  انسحبوا  وقد  الشيشكلي. 

1954، فلم يشاركوا في االنتخابات العامة، وظلوا يعبرون عموًما عن مصالح وتطلعات الطبقة 

الوسطى.

وال  الديمقراطية،  باللعبة  تؤمن  الوقت  ذلك  حتى  كلها  السيا�سي  اإلسالم  حركات  كانت 

باستثناء  محافظ،  علماني  حزب  أي  برامج  عن  واضحة  ا 
ً
فروق السياسية  برامجها  تتضمن 

البصمة الدينية املحدودة التي تتجلى في مطلب أو اثنين حيث تبدو مجرد زينة في إطار برنامج 

السوري  للدستور  علمانية  صياغة  أول  في  اإلخوان  ساهم  ذلك،  من  واألكثر  بحت.  سيا�سي 

مصطفى  قيادة  وتحت  باإلسالم.  يتعلقان  الدستور  في  بندين  بقبول  واكتفوا   ،1950 عام  في 

السباعي في أربعينيات وخمسينيات القرن املا�سي كانت الجماعة تبشر بخطاب معتدل مقبول 

إلى  استند  الذي  اإلسالمي،  الليبرالي  بالخطاب  الباحثين  بعض  أسماه  األطراف،  أغلبية  من 

أطروحات السباعي الحضارية: )من روائع حضارتنا، عظماؤنا في التاريخ، أخالقنا االجتماعية، 

اشتراكية اإلسالم...(.

التنظيمات  أقوى  من  املا�سي  القرن  خمسينيات  خالل  للجماعة  السوري  التنظيم  كان 

الفاعلة على املستوى اإلخواني العالمي، بل يقال إنه جرى التفكير بعد اغتيال حسن البنا في 

أن تتحول مكاتب الجماعة إلى سوريا بحكم قوة حضورها فيها، وإبان الصدام بين الجماعة 

وعبد الناصر بين عامي 1953، 1954 شكل التنظيم اإلخواني السوري نوًعا من قاعدة خلفية 

ملكتب اإلرشاد العام، وبعد محنة عام 1954 تولى التنظيم السوري عملًيا مهمة التنسيق بين 

التنظيمات القطرية اإلخوانية في البلدان العربية.

على األغلب، ظهر التفكير األول في تأسيس تنظيم أصولي بعد عام 1963، أي بعد استيالء 

ضه احتكار البعث للسلطة،  البعثيين على مقاليد الحكم، ما يعني أن التفكير املتطرف قد حرَّ

واالستقطاب الطائفي في قيادات الجيش وحزب البعث. 

تركت مرحلة الستينيات أحقاًدا بين اإلسالميين والبعثيين على وجه الخصوص، إذ بعد 

ضد  العداء  مشاعر  بإثارة  املسلمون  اإلخوان  بدأ   ،1963 عام  في  الحكم  البعثيون  م 
َّ
تسل أن 

لت خاليا سرية من الجماعات االسالمية تهدف إلى  ِ
ّ
ك

ُ
البعثيين في املدن السورية الداخلية، وش
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إسقاط نظام البعث. فعلى سبيل املثال، في حلب قام الشيخ عبد الرحمن جودة، وهو حليف 

الرئيس السوري األسبق ناظم القد�سي ومفتي سابق في مدينة حلب، بتأسيس حركة التحرير 

مدينة  في  الحكومة  ضد  مسلحة  حرب  إلى  وتحول  الشغب  تفاقم   1964 عام  وفي  اإلسالمي. 

حماه املحافظة. كان املحرض الرئيس للحوادث هذه هو مروان حديد، القائد االسالمي من 

مدينة حماه الذي زعم بأن البعثيين واألشخاص العلمانيين هم ملحدون ويجب ذبحهم. لقد 

عالقة  له  شخص  أي  لضرب  شوارع  ميليشيات  اإلسالميين  املتطرفين  من  القائد  هذا  خلق 

شوارع  في  السير  للبعثيين  اآلمن  غير  من  أصبح  وهكذا  املقاتلة.  الطليعة  وسماها  بالنظام، 

للقتل على يد  إلى الضرب وأحياًنا  حماه بال حراسة، بسبب تعرض كل من وقع بيد الطليعة 

اإلسالميين. وكان أشهر اغتيال قامت به الطليعة هو اغتيال منذر الشمالي العضو الشاب في 

حرس البعث الوطني، لذا أمر وزير الدفاع حمد عبيد الجيش السوري باجتياح مدينة حماه، 

تل نحو 70 شخًصا من اإلخوان املسلمين. وبعد أن لحقت بهم الهزيمة، ألقوا 
ُ
وفي الحصيلة ق

أسلحتهم، وأوقفوا نشاطهم العسكري إلى أن عادوا إلى الظهور ثانية عام 1979، مع العلم أن 

جماعة اإلخوان قد انشقت في عام 1970 إلى مجموعتين، تنظيم دمشق يرأسه عصام العطار، 

وتنظيم حلب يرأسه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة

القرن  في منتصف سبعينيات  ثانية  للنشاط  هناك عدة عوامل دفعت اإلخوان املسلمين 

املا�سي؛ فهم من جهة تجاوزوا هزيمتهم مادًيا ومالًيا في عام 1964، ومن جهة ثانية ساهم دخول 

الجيش السوري إلى لبنان عام 1976 ووقوفه إلى جانب املسيحيين ضد ياسر عرفات في رفع 

درجة استفزازهم ضد األسد في ظل مناخ التوتر الطائفي والسيا�سي الحاد آنذاك، ومن جهة 

ثالثة كان اإلخوان املسلمون يحتكرون بقوة املدارس آنذاك، ومن ثّم يمكنهم تلقين مذهبهم 

باتجاه  السبعينيات  أواسط  منذ  خطابهم  تحول  إلى  إضافة  والشباب،  اليافعين  من  للكثير 

خطاٍب جهادي ينحو باتجاه التطرف والعنف.

 عسكرًيا يدين بالوالء ملروان حديد، لكن 
ً

وفي عام1975 شكل عبد الستار الزعيم تشكيال

 .1979 هذا التنظيم ظهر عملًيا من خالل مهاجمة مدرسة املدفعية في حلب في حزيران عام 

»الطليعة  أنهم  على  أصروا  الطليعة  أفراد  أن  غير  الحادثة،  من  اإلخوان  جماعة  تبرأت  وقد 

العسكريين،  البعث  شباب  من  العديد  مقتل  عن  ذلك  وأسفر  املسلمين«،  لإلخوان  املقاتلة 

البعث بقسوة، ففي  نظام  رّد  العلويين. وهنا  البعثيين  ليسوا جميًعا من  أنهم  الرغم من  على 

املؤتمر السابع لحزب البعث الذي ُعقد بين 23 كانون األول/ ديسمبر و6 كانون الثاني/ يناير 

عام 1980، صرح رفعت األسد، شقيق الرئيس، بوضوح، أن اإلخالص هو واجب، وكل من ال 

يقف إلى جانب البعث في املرحلة هذه هو ضده. وفي 26 حزيران/ يونيو 1980 حاول اإلخوان 

املسلمون قتل األسد في دمشق، لذا قام بدوره بسن القانون 49 في 8 تموز/ يوليو الذي ينص 
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عّد جريمة عقوبتها اإلعدام. وبلغ القتال ذروته في الثاني 
ُ
على أن العضوية في اإلخوان املسلمين ت

والثالث من شباط/ فبراير 1982 في مدينة حماه، إذ صعد اإلخوان املسلمون منابر جوامعها، 

ودعوا إلى »حرب شاملة« ضد نظام البعث، واستخدمت السلطات من جهتها القوة في رّدها، 

لألوامر،  الجيش  امتثل  الفور  وعلى  التمرد،  بسحق  السوري  للجيش  أوامرها  أصدرت  فقد 

وقتل اآلالف. 

مارس نظام األسد أشد األعمال قسوة ووحشية تجاه كل من يشتبه بأنه من الجماعة، فقد 

28 شباط/  اعتقل عشرات اآلالف، وقام بتصفية اآلالف في السجون، وبقيت مجزرة حماة 

فبراير 1982 التي ذهب ضحيتها نحو 38 ألًفا من أفظع ما يمكن أن يحدث في صراع نظام سيا�سي 

من أجل البقاء في الحكم، كما طال تأثير هذه الفظاعات مئات األلوف من األسر، فحرم طوال 

وتمت  املدنية،  حقوقهم  أغلبية  من  وأقرباءهم  واملنفيين  املسجونين  أبناء  قرن  ربع  من  أكثر 

مصادرة أمالك الكثيرين منهم.

التي لحقت باإلخوان املسلمين في حماه باختفائهم من الساحة السياسة  الهزيمة  تسببت 

في  تأثيره  لذلك  وكان  املا�سي،  القرن  في  الثمانينات  عقد  من  املتبقية  الفترة  خالل  السورية 

حرب  حتى  السوريين  حياة  في  كئيًبا  عقًدا  الثمانينيات  عقد  كان  فقد  كلها،  السورية  الحياة 

الخليج الثانية عام 1991، ففي ظل هذه الحقبة وما أعقبها تم تثبيت أركان النظام االستبدادي 

وإلغاء الحياة السياسية، على الرغم من إفراج النظام عن دفعة من السجناء السياسيين كان 

معظمهم من اإلخوان املسلمين في عام 1991. ونذكر هنا أن الجماعة قد انشقت في عام 1986 

إلى تنظيمين، حلبي بقيادة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وحموي بقيادة عدنان سعد الدين، ثم 

توحد التنظيمان الحًقا في عام 1992.

أما سنوات عقد التسعينيات، فكانت أكثر السنوات راحة لحافظ األسد، بعد أن أغلق املجال 

السيا�سي الداخلي نهائًيا، بل إنه أهمل السياسة الداخلية بوضوح بعد أن اطمأن إلى استحكام 

قبضته فيها بالحفاظ على النموذج البولي�سي للدولة التسلطية، والتفت إلى مسألة التوريث بعد 

أن استتب له األمر في لبنان، واستطاع بسط نفوذه عليه بعد اتفاق الطائف 1989.

في أواخر التسعينيات لم يهتم األسد سوى بتهيئة مناخ التوريث، وكانت مخاوفه دوًما من 

التنظيمات اإلسالمية التي قد تفسد عليه ذلك. ولهذا السبب، توجه في نهاية عام 1999 نحو 

اعتقال أعضاء »حزب التحرير« الذي يعمل بصورة سرية منذ الستينيات ضمن قناعات حول 

عودة الخالفة اإلسالمية، وقد توفي األسد بعد نحو ستة أشهر فقط من اعتقاالت التحريريين، 

منهًيا بذلك أي شكل من أشكال الوجود التنظيمي لإلسالم السيا�سي في سورية.
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ترافق صعود بشار األسد إلى الواجهة السياسية، تمهيًدا للتوريث، ترتيب واسع للملفات 

اإلقليمية، مثل: عودة العالقات تدريًجا مع العراق منذ عام 1996، عودة العالقات مع األردن، 

إلى بشار بعد أن سحبه من يد   
ً

وتحسين العالقات مع تركيا، أما لبنان فقد أوكل ملفه كامال

نائبه عبد الحليم خدام. وبالنسبة إلى اإلسالم السيا�سي، اعتمد األسد األب إقليمًيا بناء سياسة 

تحالفات واسعة مع اإلسالميين في دول الجوار، إذ يؤدي التحالف هذا عموًما دوًرا مهًما في 

تسويق الدبلوماسية الخارجية السورية شعبًيا في العالم العربي واإلسالمي، كما أنه يضع في 

ا تعزز موقعه التفاو�سي مع الغرب وإسرائيل.
ً
يده أوراق

ومنظمات  للمثقفين  واسعة  حركة  هناك  كانت  السلطة،  مقاليد  األسد  بشار  م 
ّ
تسل مع 

حقوق اإلنسان وناشطي املجتمع املدني فيما سمي بـ »ربيع دمشق«، لكن هذه املرحلة كشفت 

املوروث  القمع  مخزون  بسبب  علنية  سياسية  مشاركة  أي  عن  تحفظ اإلسالميين  عن مدى 

منذ حوادث ثمانينيات القرن املا�سي. لكن، في هذه األثناء كان اإلخوان املسلمون في الخارج 

ينظرون بترقب إلى الحراك السيا�سي في ربيع دمشق، وقّرروا التحرك مع املعارضة الخارجية، 

الشرف  ميثاق  على  الداخل  ناشطي  وبعض  الخارج،  في  معظمها  املختلفة  التيارات  فجمعوا 

الوطني للعمل السيا�سي.

الوطني«  الشرف  »ميثاق  وثيقة  عن  املعارض  السوري  االسالمي  التنظيم  هذا  أعلن  لقد 

في أيار/ مايو 2001، وأتى نص الوثيقة ليحاول تقديم اإلخوان املسلمين السوريين في صورة 

السورية  األطراف  إلى  لتقديمها  الدامية،  الحوادث  تلك  في  صورتهم  عن  تختلف  جديدة، 

كافة، كرسالة للسلطة بانتهاجهم سياسة االعتدال، وإلى أطراف املعارضة األخرى من خالل 

اعتمادهم مقولة الديمقراطية، واالبتعاد عن مقوالت ومفردات الخطاب اإلخواني السوري 

في سبعينيات القرن املا�سي، والذي كان أقرب إلى سيد قطب )ليس فقط عند الشيخ مروان 

إلى  منه  حوا(  سعيد  الشيخ  مثل  العام،  التنظيم  قيادات  من  العديد  عند  أيًضا  وإنما  حديد، 

اعتدال ووسطية مراقب اإلخوان السوريين في الخمسينيات الشيخ مصطفى السباعي، وأيًضا 

كرسالة للمجتمع السوري الذي كانت تنوعاته الدينية واملذهبية واتجاه مسلميه إلى االنخراط 

عليه  طغى  الذي  اإلخواني  الخطاب  ذلك  مع  تناقض  على  الحديثة  الحياة  مظاهر  في  القوي 

التشدد والتطرف في السابق.

ت فيه اإلخوان  أصدرت لجان إحياء املجتمع املدني في كانون الثاني/ يناير 2005 بياًنا عدَّ

املسلمين جزًءا من النسيج الوطني السوري، وفي أيار/ مايو 2005 سمحت إدارة منتدى األتا�سي 

بقراءة كلمة لإلخوان املسلمين ضمن ندوة حول »رؤية القوى السياسية لإلصالح«، وكانت 

املرحلة  تلك  في  الفاصلة  النقطة  نهائًيا. وكانت  املنتدى وإغالقه  إدارة  اعتقال مجلس  نتيجتها 
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تشكيل ائتالف »إعالن دمشق للتغيير الديمقراطي« الذي شكل قفزة نوعية في عمل املعارضة 

»تغييره«، كما شكل إعالن  إلى  النظام«  انتقلت معها مطالبها صراحة من »إصالح  السورية، 

إليه،  وليبرالية  ويسارية  قومية  قوى  بانضمام  سيا�سي  ائتالف  أوسع  ثانية  جهة  من  دمشق 

 عن انضمام جماعة اإلخوان املسلمين إليه.
ً

فضال

وفي حزيران/ يونيو 2006 أعلن اإلخوان املسلمون عن تشكيل »جبهة الخالص« بالتعاون 

مع نائب رئيس الجمهورية األسبق عبد الحليم خدام، على الرغم من كونهم ال يزالون في ائتالف 

تعليق  عن  املسلمين  اإلخوان  جماعة  أعلنت   2009 يناير  الثاني/  كانون   7 وفي  دمشق.  إعالن 

نشاطها املعارض للسلطة السورية إبان الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة، وبعد شهر من ذلك 

أعلن املراقب العام للجماعة السيد علي صدر الدين البيانوني »إننا نعيد تقويم تحالفاتنا بشكل 

دوري في ضوء املتغيرات واملستجدات« )مقابلة مع قدس برس، 12 شباط/ فبراير 2009(.

 2011 مارس  آذار/  في  السورية  الثورة  انطالق  بعد  املسلمين  اإلخوان  جماعة  نشطت 

في  لتساهم  انتقلت  ثّم  ومن  بفاعلية،  للثورة  السياسية  املحطات  في  وساهمت  كبير،  بشكل 

املال  وترسل  السورية،  األرا�سي  وداخل  تركيا  في  املتمركز  الحر«  السوري  »الجيش  تمويل 

واإلمدادات إلى سورية لتحيي بذلك قاعدتها بين صغار املزارعين وأبناء الطبقة املتوسطة في 

املسلمين بجد من  تعمل جماعة اإلخوان  السياسية األخرى،  القوى  تتعارك  وبينما  سورية. 

مكتب  على  السيطرة   
ً

مثال لإلخوان  تحقق  فقد   ،
ً

مستقبال السوري  الشارع  في  رصيدها  أجل 

املساعدات في »املجلس الوطني السوري« واملكتب العسكري، وهما املكتبان األساسيان فيه.

استطاعت جماعة اإلخوان استعادة بعض نفوذها داخل سورية، خاصة في مدن حمص 

كان  ذلك،  الرغم  على  األسد.  حكم  على  للثورة  األساس  املعاقل  تعتبر  والتي  وإدلب،  وحماة 

هناك كثير من رجال الدين والناشطين واملعارضين في الداخل السوري ال يريدون التعامل مع 

اإلخوان أو االرتباط بهم، ما يعني أن العودة إلى الساحة السياسية ليست باملهمة السهلة بعد 

ثالثين عاًما من الغياب السيا�سي.

جماعة  من  وميثاق  »عهد  وثيقة  شكلت  فقد  واأليديولوجي،  السيا�سي  املستوى  على  أما 

ال  عموًما.  اإلسالمية  والتيارات  الحركة  تاريخ  في  نوعية  نقلة  سورية«  في  املسلمين  اإلخوان 

بل يمكن القول إن هذه الوثيقة التي صدرت في 25 آذار/ مارس 2012 قد ألغت بوضوح، على 

التيارات  لدى معظم  السلطة  السائد ملسألة  األيديولوجي  الفهم  النظرية،  الناحية  األقل من 

اإلسالمية في العاملين العربي واإلسالمي؛ ذلك الفهم الذي ينطلق من اعتبار السلطة في االسالم 

شأًنا إلهًيا. 
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األبرز  كانت  املسلمين، وإن  في سورية على جماعة اإلخوان  السيا�سي  يقتصر اإلسالم  ال 

عديدة،  دينية  وجمعيات  وتيارات  وجماعات  أحزاب  فهناك  سورية،  تاريخ  في  تأثيًرا  واألكثر 

ولكل منها تأثير ما، يزيد أو ينقص بحسب األوضاع واألحوال العامة.

تقي  الشيخ  التحرير اإلسالمي، وهو حزب إسالمي أسسه  الشهيرة حزب  األحزاب  من 

تجربة  عن  رضاه  عدم  على  فعل  كردة  املا�سي  القرن  خمسينيات  أواخر  في  النبهاني  الدين 

استعادة  إلى  يدعو  واإلسالمية،  العربية  للحدود  عابر  حزب  وهو  املسلمين،  اإلخوان 

في  التي حصلت في سورية  الخالفة، ويربط كل إصالح بوجود الخليفة. وتشير االعتقاالت 

األمنية  السلطات  ت 
ّ
شن إذ  السورية،  الساحة  في  موجوًدا  يزال  ال  أنه  إلى  السابقة  املراحل 

التحرير اإلسالمي  اعتقال واسعة ضد أعضاء حزب  1999 حملة  في خريف عام  السورية 

املحظور. ففي إثر االجتماع بين حافظ األسد وبيل كلينتون، وزع أعضاء من حزب التحرير 

املحتلة  السورية  األرا�سي  تجاه  السورية  الحكومة  وسياسات  سلوك  تنتقد  منشورات 

والقضية الفلسطينية والسالم مع الدولة الصهيونية، فبادرت السلطات األمنية التي تمكنت 

من دس بعض عمالئها في صفوف حزب التحرير إلى شّن حملة اعتقال شملت أعضاء الحزب 

 2000 عامي  خالل  االعتقال  حمالت  واستمرت  الرهائن،  بعض  واحتجزت  واملتعاطفين 

طلق سراح بعض الذين اعتقلوا مع اإلفراجات 
ُ
و2001 واعتقلت السلطة أفواًجا جديدة. أ

خذ آخرون إلى محكمة أمن الدولة، وحكم 
ُ
ومراسيم العفو التي أمر بها بشار األسد، بينما أ

عليهم بالسجن ملدٍد متفاوتة.

دعوية،  إسالمية  دينية  إحيائية  نسوية  جماعة  وهي  القبيسيات،  جمعية  أيًضا  وهناك 

بلدان  في  انتشرت  املا�سي، ثم  القرن  في ستينيات   )1933 القبي�سي )من مواليد  ستها منيرة  أسَّ

أخرى، وهي ال تتدخل في السياسة، بل يقتصر عملها على تنظيم دروس دينية في املنازل، ونشر 

ا وعلًنا،  الوعي الديني بين النساء. وخالل ما يزيد على أربعة عقود، كانت الجماعة تعمل سرًّ

تبًعا لألوضاع األمنية والسياسية، وكانت محظورة في سورية إلى أن ُسمح لها بالعمل العلني في 

عام 2006 عندما حصلت على موافقة الحكومة السورية للسماح بعقد الدروس في املساجد، 

إذ يقدر أتباعها بنحو 75-100 ألف.

وهناك حركات إسالمية معتدلة، كالحركة الخزنوية، وجماعة جودت سعيد. أما الخزنوية 

فهي حركة إسالمية كردية ذات تطلعات سياسية، تتركز في مدينة القامشلي، وكان يتزعمها 

الشيخ معشوق الخزنوي، وهي مجموعة تحمل همَّ تجديد الخطاب الديني، وإصالح املنظومة 

املعرفية اإلسالمية بجوانبها املختلفة.
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احترام  قاعدة  وفق  اإلسالمي  االجتهاد  إحياء  في  اإلسهام  إلى  الخزنوية  الحركة  تهدف 

التعددية وحرية االختيار من الفقه اإلسالمي، ونبذ التعصب والتكفير من خالل فك االشتباك 

األخوة  على  والتأكيد  والزمانية،  املكانية  ظروفه  النص  منح  طريق  عن  والنص  العقل  بين 

واالجتماعية  والسياسية  الفكرية  اتجاهاتهم  في  الناس  بين  املشترك  عن  والبحث  اإلنسانية، 

املختلفة، خاصة لدى أبناء الوطن الواحد.

كان الشيخ معشوق الخزنوي قريًبا من الناس وخطيًبا فصيًحا المس من خالل خطاباته 

اغتالته أجهزة   2005 يونيو  الكردي، وفي األول من حزيران/  املجتمع  الناس، خاصة  جروح 

إضافة  الخزنوي،  معشوق  الشيخ  بفكر  ينادي  تيار  تشكل  ذلك  إثر  وفي  السورية،  األمن 

مرشد  الشيخ  نجله  حالًيا  التيار  هذا  ويرأس  الكردية،  القضية  أجل  من  السيا�سي  العمل  إلى 

معشوق الخزنوي.

أما جماعة الشيخ جودت سعيد، فهي حركة إسالمية تعتبر العنف أًيا كان، حتى لو دفاًعا 

 )1931 )مواليد  املفكر اإلسالمي جودت سعيد   غير مشروع، وقد أسسها 
ً

النفس، عمال عن 

في مطلع ثمانينيات القرن املا�سي، متأثًرا باملفكرين اإلسالميين الكبيرين محمد إقبال ومالك 

بن نبي، إذ عمل على نشر نظريته الفلسفية )الالعنف(، لكنه لم يستطع تكوين جماعة تؤمن 

بنظريته إال في بداية التسعينيات، وكان أول ما كتبه في مطلع الستينيات )مذهب ابن آدم، أو 

في العمل اإلسالمي( الذي جاء رًدا على جماعة اإلخوان املسلمين في ممارسة  مشكلة العنف 

ابني  باإلسالم، وشرح قصة  الجذرية  الالعنف وعالقته  يناقش مبدأ  السيا�سي، وهو  العنف 

آدم الواردة في القرآن الكريم واستنبط فكرة الالعنف منها، ثم كتب فيما بعد مؤلفه »حتى 

يغيروا ما بأنفسهم«. 

كتلة  ليس  الدوام،  على  الواقع  ومجريات  التاريخ  يظهر  كما  اإلسالم،  فإن  العموم،  على 

صماء متجانسة في أي بلد، فهو يتكون من أطياف وألوان ال حصر لها، بدًءا من التدين العادي 

اإلسالمية  بالحركات  وانتهاء  السيا�سي،  وغير  املنظم  الجماعي  التدين  إلى  املعتدل،  الشخ�سي 

أخرى  وحركات  ا، 
ً

وتاريخ  
ً
شهرة الساحة  على  األبرز  وهي  املسلمين،  اإلخوان  مثل  السياسية 

ذات نهج متطرف وتكفيري يتصادم مع معالم الحياة الحديثة في مستوياتها كافة، السياسية 

واالقتصادية واإلنسانية.
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إلى شهداء الثورة السورية

إلى مريم ولؤي
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شكر وتقدير

تبت األسطر األخيرة من هذا الكتاب، في شباط/ فبراير 2012، عندما كان القمع الدموي 
ُ

ك

لالنتفاضة الشعبية في سورية مستمًرا منذ مدة عام تقريًبا. خالل األشهر املاضية، فكرُت بال 

الذين ما يزالون يقيمون هناك، وفي بعضهم اآلخر  في  كثير من األصدقاء واملعارف،  هوادة 

جبر على الفرار من البلد العزيز جًدا بالنسبة إلّي. 
ُ
الذي أ

ه، لألسف، ال يسعني ذكر أسماء الكثير 
ّ
إلى هؤالء أوّجه شكري الكبير- على الرغم من أن

منهم بسبب عدم وضوح املستقبل بعد في سورية. وعلى رأس القائمة مالئكة الحراسة، طالب 

الدين الذين أرشدوني من خالل مساجد دمشق وحلب: مصطفى، براءة، عّمار، فارس، علي، 

محمود، محمد، وغيرهم كثيرون – كنتم في حماية هللا. 

الكثير عن  أيًضا  مني 
ّ
عل بل  متعاوًنا وسخًيا فحسب،  الخطيب  الشيخ أحمد معاذ  يكن  لم 

الحاج  الرحمن  عبد  مثل  محترمين،  مراقبين  للقاء  الفرصة  لي  تيحت 
ُ
أ كما  اإلنسانية.  القيم 

عرُب عن امتناني ألبطال هذا الكتاب، الذين 
ُ
إبراهيم ومحمد برو وعصام عبداملولى. وأخيًرا، أ

وافقوا على اللقاء بي على الرغم من األوضاع الخطرة، وخاصة أولئك الذين منحوني املزيد من 

وقتهم واهتمامهم ال مجرد مجاملة ُمنحت لي عند الطلب.

لم يكن لهذا الكتاب أن يرى النور من دون دعم عدد من املؤسسات التي قّدم لي مديروها 

 National de la Recherche Fonds تشجيًعا ال ُيقّدر بثمن. مّول املعهد الوطني للبحث العلمي

كيبيل  جيل  البروفسور  عليه  وأشرف  بي،  الخاص  الدكتوراه  بحث  بلجيكا  في   Scientifique

Gilles Kepel في جامعة Méditerranée Chaire Moyen-Orient( Sciences Po Paris(، وكذلك 

 Catholique de Louvain  Université جامعة  في   Felice Dassetto داسيتو  فيليس  األستاذ 

دة للبحث عن اإلسالم في العالم املعاصر(.  )مركز التخصصات املتعّدِ

الفرن�سي  املعهد  في  والزمالء  املوظفين  تعاون  قّدر 
ُ
أ سورية،  في  امليداني  عملي  خالل  من 

)IFPO(. وقد ساعد في تسهيل تحويل أطروحتي إلى كتاب من قبل زمالة ما بعد الدكتوراه في 

جامعة برينستون Princeton University، بتمويل من مؤسسة التعليم األميركية البلجيكية، 

.Michael Cook بإشراف البروفيسور مايكل كووك
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رجم املخطوط من اللغة الفرنسية إلى اإلنكليزية في أثناء زمالة زائرة لي في مركز زنتروم الشرق 
ُ
ت

 Ulrike في برلين، بإشراف البروفيسور أولريكي فريتاغ Zentrum Moderner Orient األوسط

 ،Andrew Arsan  دين أيًضا بالشكر إلى كّلٍ من أمين عايط-شالل، أندريه أرسان
ُ
Freitag. كما أ

بورغات  فرانسوا    ،Annabelle Böttcher بوتشر  أنابيل   ،Francis Balace باالس  فرانسيس 

 ،Pierre Filiu  -Jean فيليو  بيير  جان    ،Baudouin Dupret دوبريه  بودوين   ،François Burgat

 ،Steven Heydemann هيدمان  ستيفن  هيكل،  برنارد   ،Michael Gilsenan جيلسينان  مايكل 

 ،Gudrun Krämer كرامر  غودرون  جمال،  أماني   ،Raymond Hinnebuschهينبوش رايموند 

برنار   ،Élizabeth Picard بيكارد  إليزابيث  متري،  Brigitte Maréchal، طارق  مارشال  بريجيت 

روجيه Bernard Rougier وغسان سالمه على مساعدتهم في األحوال كافة.

 من السيد محمد العطار، سهيل بلحاج، سيسيل بويكس Cécile Boëx، فريد   
ًّ

وأشكر كال

العسري، توماس هيغامر Thomas Hegghammer، ستيفن هرتوغ Steffen Hertog، بوريس 

جيمس James Boris، ستيفان الكروا Stéphane Lacroix، وباولو بينتو Paulo Pinto، ولورا 

 Ward ورد فلويربيرغس ،Kjetil Selvik كيتيل سيلفيك ،Laura Ruiz de Elvira رويز دي إلفيرا

Vloerberghs وُعدي الزعبي على مالحظاتهم الودية والثاقبة، التي أثرت محتوى هذا الكتاب. 

 Babel Editing )من )تحرير بابلBenedict Young  وأتوجه أيًضا بشكر خاّص إلى بنديكت يونغ

ح�سى 
ُ
لعمله املتميز في تدقيق وتحرير ترجمة النص الفرن�سي األصلي. أيًضا، ألسباب كثيرة ال ت

.Benjamin White أن أبالغ في تقديري لبنيامين وايت 
ّ

هنا، ال يسعني إال

  أخيًرا وليس آخًرا، أشكر أصدقائي املقربين، والدي، وأختي، على دعمهم املتواصل خالل 

هذه السنوات. وقبل كل �سيء، أشكر مريم على صبرها، وعلى كونها بجانبي منذ السطر األول 

من هذا املشروع حتى اكتماله. 

هذا الكتاب مهدى إليها وإلى ابننا لؤي، الذي جلب الكثير من الفرح إلى حياتنا في خضم هذه 

الثورة السورية املأسوية. 
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مقدمة املؤلف

في وقٍت يواجه فيه النظام السوري موجة اضطرابات شعبية لم يسبق لها مثيل من قبل 

القرن  الستينيات والسبعينيات من  ا. ففي  للعلماء مهًما جدًّ السيا�سي  املوقف  ُيعّد  البالد،  في 

 بالقوى املدينية، حضوٌر بارز في صفوف املعارضين 
ً
نية، أسوة املا�سي، كان للدين والنخبة السُّ

إلى  ينتمون  أغلبيتهم  في  كانوا  الفالحين-الذين  أبناء  يقوده  الذي  البعثي،  للنظام  الرئيسين 

القرن  ثمانينيات  أوائل  وفي  واالشتراكية.  العلمانية  باملثل  ُيقادون  وكانوا  العلوية،  الطائفة 

بصورة  العلماء  وأتباع  أبناء  من  كثيٌر  فيه  شارك  إسالمًيا  تمّرًدا  الدموي  القمع  د 
ّ
ول املا�سي، 

مباشرة، ما أف�سى إلى نزوح عشرات رجال الدين إلى املنفى.

في املجتمع السوري  الدين  تأثير رجال  ازداد  التمّرد،  اندالع شعلة  بعد ثالثة عقود، ومع 

الرسمية  السياسات  ومن  للناس،  املتزايدة  الدينية  الحماسة  من  ناتج  الوضع  وهذا  كثيًرا، 

قياًسا  جًدا  قمعية  تزال  ال  ذلك،  مع  لكنها،  األخيرين،  العقدين  في  حّدة  أقل  قمعها  كان  التي 

 بالنسبة إلى النظام مّما 
ً
ل العلماء تهديًدا أكثر خطورة

ّ
باملعايير اإلقليمية. من املحتمل أن ُيشك

إلى مخاوف رجال  الواقع يبدو أكثر تعقيًدا من هذا، ويعود ذلك  في املا�سي؛ لكن  كانوا عليه 

مدى  على  الدين  ورجال  الدولة  بين  الحاصل  التقارب  وإلى  الدولة،  قمع  من  املفهومة  الدين 

تجّسدت  أوسع  اتجاه  من  جزًءا  املتعّمقة  الشراكة  هذه  وكانت   .2010-2000 املا�سي  العقد 

عواقبه أمام أعيننا، إذ أّدى تحالف البعث مع أعدائه السابقين، النخب املدينية، إلى تجاهل 

رت هذه األخيرة، من ثّم، أغلبية القوى 
ّ
قاعدته االجتماعية األصلية: الفالحون والفقراء. ووف

املشاركة في االنتفاضة الحالية.

على  قرن  نصف  نحو  م�سي  بعد  القول،  املفرط  اإلسفاف  من  ذلك،  مع  ذاته،  الوقت  في 

االنقالب البعثي في عام 1963، إن العلماء ورجال الدين كانوا، مرة أخرى، في الجانب »الخطأ« 

املناطق  شهدتها  التي  القليلة،  الرئيسة  التظاهرات  بعض  إن  الواقع،  في  الثورة.  إلى  بالنسبة 

املركزية في دمشق، اندلعت من املساجد التي لها رمزية خاصة في املقاومة الدينية التقليدية 

تجاه البعث. وبكلمات أخرى، تماًما مثل املوقف املسالم للكثير من رجال الدين، فإن املوقف 

 التي يحاول هذا الكتاب استعادتها.
ً

املتمّرد لبعض زمالئهم له جذور في املسيرة املمتدة طويال

الرفاعي،  الكريم  عبد  الشيخ  مسجد  على  الليل  يهبط   .2007 مارس  آذار/   31 دمشق،  في 

د عند مدخل التقسيم الراقي لتنظيم كفر سوسة، وُسّمي تكريًما  ّيِ
ُ

وهو مبنى ضخم وحديث، ش
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للنظام  األولى  األيام  في  حصلت  التي  اإلسالمية  »النهضة«  لـ  العظيمة  الشخصيات  أحد  باسم 

البعثي. وبعد أربع سنوات، وإلى اليوم تقريًبا، بدأت من هنا أول تظاهرة مناهضة للنظام في 

وسط دمشق. لكننا لسنا هناك اآلن. في هذا اليوم، الثاني عشر من ربيع األول 1428 هجرية، 

يحتفل املسلمون بعيد ميالد النبي )املولد النبوي(، حيث االزدحام املروري يشّل الحركة في 

الشوارع املؤدية إلى مسجد الرفاعي.

بهذه  ن،  ُزّيِ الذي  املبنى  سجاد  فوق  للمساء  تحضيًرا  أماكنهم  املؤمنين  من  اآلالف  يأخذ 

املناسبة، بمصابيح كهربائية، والفتات، ورايات خضراء. في زاوية من املسجد، يجلس حشٌد 

الكليات  طالب  من  )ومعظمهم  الخضراء،  القبة  ذي  محمد  لقبر  نموذج  مقابل  الطالب  من 

العلمية في الجامعة( منشدين أغاٍن تمجد الرسول. وفي مواجهة الحشد الزاهد، يجلس العلماء 

والتجار، وغيرهم من الشخصيات البارزة على كراٍس بالستيكية، أما الشخصيات األكثر أهمية 

فتجلس على كراٍس جلدية. يحاول املوجودون الحصول على مباركة أحد الزائرين املتميزين، 

الذي يمّر عليهم تباًعا وهو محاط بحشد هائل من الناس، وذلك عبر معانقته. قاطعت مواعظ 

رجال الدين األناشيد الدينية ثالث مرات أو أربع في ذلك املساء)1(.

ا رسمًيا نوًعا ما؟ ال �سيء يدل على ذلك. لم يحضر الحفل أي مسؤول 
ً
         هل نشهد هنا حدث

حكومي. إضافة إلى ذلك، وبينما نحن بعيدون مدة شهرين فقط عن االستفتاء الذي سيؤدي 

سمع 
ُ
ت التي  الدولة  سلطة  إلى  الوحيدة  اإلشارة  أّن   

ّ
إال األسد،  بشار  الرئيس  والية  تجديد  إلى 

في الخطب كانت سلبية بصورة خاصة؛ إذ إنها اتخذت منحًى تحذيرًيا. وحصل هذا من جانب 

الشيخ أسامة الرفاعي )مواليد 1944(، واعظ املسجد واالبن البكر للعالم الذي أعطاه اسمه. 

وقد ختم هذا املنفي السيا�سي السابق خطبته بربط شرعية النظام بوجوب اعتناقه أجندة 

إسالمية:

يجب أن أحذر القادة في بالدنا... أّن قوتهم... تنبع من األمة. وهكذا، بما أّن هذه األمة قد 

راية  ورفع  شعبهم  رغبة  عن  التعبير   
ّ
إال آخر  خيار  القادة  هؤالء  أمام  ليس  دينها...  إلى  عادت 

األمة  رغبة  وعلى   ... هللا  إلى  عودتهم  على  يعتمد  ]املستقبلي[  موقعهم  إّن  الواقع،  في  اإلسالم. 

... إذا لم يعكسوا هذه الرغبة، فإّنهم سيفقدون صدقيتهم وفي النهاية سيخسرون كل �سيء... 

)1( للحصول على وصف وتحليل ملعاني االحتفال باملولد النبوي في سورية، انظر توماس بيريه Thomas Pierret، »تنظيم 

افيا اإلسالم، تحرير باولو بينتو Paulo Pinto، توماس بيريه  سلطة العلماء: احتفال املولد في سورية املدينية«، في إثنوغر

جامعة  مطبعة  )ادنبره:   Baudouin Dupret دوبريه  بودوين   ،Kathryn Spellman سبيلمان  كاترين   ،Thomas Pierret

ادنبره، 2012(، 104-93.
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سيستبدلهم هللا بأشخاص أفضل)2(.

وببساطة، إّن الواقع الذي يسمح ملنفّيٍ سابق أن يتحدث بهذه الطريقة في حدث عام يشير 

الدموي  القمع  الدين منذ  برجال  النظام  التي طرأت على عالقة  العميقة  التغييرات  إلى مدى 

للتمرد اإلسالمي في 1979-1982. بعد قمع التمرد اإلسالمي، احتكر رجال الدين تمثيل التيار 

اإلخوان  حركة  واستئصال  البعثية  األيديولوجية  من  االستياء  حالة  مستِغلين  اإلسالمي، 

إلى زيادة هامش حريتهم، في  املسلمين، في سعٍي إلعادة تشكيل قوتهم بصبر، األمر الذي أدى 

إطار شراكة غامضة مع الدولة)3(. الالفت للنظر أن أبرز علماء سورية في أوائل القرن الحادي 

أسامة  مثل  أشخاص،  بينهم  كان  بل  للنظام،  تقليديين  تابعين  يكونوا جميعهم  لم  والعشرين 

 قمَع الدولة.
ً

الرفاعي عانوا طويال

 إلى تصحيح عدد من املفاهيم الخاطئة عن 
ً

ا من هذه املالحظات، يهدف الكتاب أوال
ً
انطالق

سورية. أولها أن النظام، بسبب طبيعته العلمانية وحقيقة هيمنة أعضاء من األقلية العلوية 

القيادة  أن  ن  نة)4(. سأبّيِ السُّ أهل  الدينية لدى  الشرعية  بأي مستوى من  أبًدا  يتمتع  لم  عليه، 

نت من بناء شراكات غامضة، لكنها، مع ذلك، قوية، 
ّ

السياسية، على األقل حتى عام 2011، تمك

مع شخصيات دينية كانت تتمتع بصدقية حقيقية في نظر عدد من املسلمين.

ومن أجل فهم العالقة بين الدولة والعلماء في سورية، يجب علينا التخلص من جزء آخر من 

االعتقادات الشائعة في السياسة املحلية، تلك التي تميل إلى املبالغة في تقدير قدرة النظام على 

ا من هذا املنظور، ُينظر إلى إعادة البناء التدريجي 
ً
الهندسة االجتماعية )»التالعب«(. وانطالق

لصفوف رجال الدين، بعد عام 1982، على أّنها نتيجة للسياسات الرسمية التي »تشجع« على 

مارٍد أصبح من  إلى خلق  أّدى  ما  ثّم،  )هادئة( من اإلسالم، وهذا، من  نسخة العنفية  تطوير 

)2( مقتبس من توماس بيريه Thomas Pierret وكجيتيل سيلفيك Kjetil Selvik، »حدود )التطوير السلطوي( في سورية: 

الرفاه الخاص، الجمعيات الخيرية اإلسالمية، وصعود حركة زيد«، املجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط 41، العدد 

4 )2009(، 595–614، في 609.

حقيقة  وليست  مثالية  فكرة  هي  السّني  اإلسالم  في  دين  رجال  وجود  عدم  فكرة  فإّن  الكتاب،  هذا  في  سيظهر  كما   )3(

اجتماعية.

)4( عّد التقليد السّني السائد، دائًما، العلويين في منزلة الكفار. كان املفتي املسلم السّني الوحيد البارز الذي أصدر فتوى 

مؤيدة للعلويين في القرن العشرين هو مفتي القدس، أمين الحسيني، الذي فعل ذلك ألسباب )وطنية( سياسية جًدا. انظر 

 2 العدد   ،46 األوسط  الشرق  دراسات  سورية«،  في  )العلويون(  والنصيرية  »الفتاوى   ،Yvette Talhamy تالهامي  إيفيت 

.194-175 ،)2010(
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الصعب السيطرة عليه)5(. توضح حالة أسامة الرفاعي وشبكته حقيقة أّن الحكومة السورية 

العريضة  تعود جذورها االجتماعية  التي  الدينية،  القوى  الحسبان  في  تأخذ  أن  إلى  اضطرت 

إلى العمليات طويلة املدى التي تعود إلى زمن ما قبل مجيء البعث، والتي بدورها تأثرت، جزئًيا 

فحسب، بتدخالت هذا األخير )البعث(. في الواقع، لم يشّجع النظام على إعادة أسلمة املجتمع؛ 

حّجتي  في  الثاني  املحور  إلى  هذا  ويقودنا  فحسب.  السياسية  آثاره  من  الحد  على  عمل  فقد 

نة في الحقبة املعاصرة. عنى بنقاٍش أوسع حول مصير رجال الدين السُّ
ُ
الرئيسة، والتي ت

في القرن العشرين، لم يواجه علماء سورية تحّدي السلطوية العلمانية فحسب، بل أيًضا 

العالم اإلسالمي، بدت وكأنها تقّوض قواعد  التي، كما هو الحال في بقية  الهيكلية  التغييرات 

قوتهم بصورٍة ال يمكن إصالحها. هذه املخاطر، التي انبثقت من بناء الدولة الحديثة التي بدأت 

املؤسسات  على  الدولة  سيطرة  في  التوسع  القانون)7(،  علمنة  وتضمنت  السابق)6(،  القرن  في 

الدينية، وتحديث ودمقرطة التعليم.

ملصلحة  القضائية  املؤسسات  من  الدين  رجاَل  التطورات  هذه  أول  استبعد  ما  غالًبا 

صين بالقانون الوضعي. وثانيها، تلك التي أّدت إلى سيطرة الدولة على الثروات الدينية  املتخّصِ

من خالل إدراجها ضمن مؤسسة الوقف الدينية)8(، وبيرقراطية املوظفين الدينيين)9(، وإضفاء 

الطابع املؤّس�سي على تدريبها برعاية الدولة)10(، ما أدى -على األرجح- إلى وضع نهاية الستقاللهم 

)5( انظر بصورة خاصة املقاالت املنشورة في 2005-2006 ملراسل صحيفة )الحياة( السوري إبراهيم حميدي.

)6( موشيه ماعوز Moshe Ma‘oz، »العلماء وعملية التحديث في سورية خالل منتصف القرن التاسع عشر«، الدراسات اآلسيوية 

واألفريقية، رقم 7 )1971(، 88-77. 

)7( برنارد بوتيفو Bernard Botiveau، »حركة ترشيد القانون في سورية خالل النصف األول من القرن العشرين«، نشرة 

الدراسات الشرقية 35 )1983(، 135-123.

)8( راندي دوغيليم Randi Deguilhem، »الوقف في سورية املستقلة«، في »الوقف في العالم اإلسالمي املعاصر« )القرنان 

التاسع عشر والعشرون(، )محرر( فاروق بيلي�سي )اسطنبول: املعهد الفرن�سي لدراسات األناضول، 1994(، 123-44.

Freiburg im فرايبورغ برايسغاو( ،السياسة الدينية في سورية في ظل حكم األسد ،Annabelle Böttcher أنابيال بوتشر )9(

.)1998 ،Arnold-Bergstraesser-Institut معهد أرنولد بيرغشترايسر :Breisgau

)املثقفون  في  دمشق«،  جامعة  في  الشريعة  كلية  سورية:  في  العلماء  »تشكيل   ،Bernard Botiveau بوتيفو  برنارد   )10(

والسلطة: سورية، مصر، تونس، الجزائر(، تحرير جيلبيرت ديالنو Gilbert Delanoue )القاهرة، 1986(، 91-67.
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االقتصادي ونزع احتكارهم لعملية تدريب خلفائهم)11(. كذلك، أّدى تغيير النظام التعليمي إلى 

انتهى زمنهم. العلماء  أن  التي ترى، وفق منظور عالمي،  مة 
ّ
املتعل النخبة  نوٍع جديٍد من  إنتاج 

اإلخوان  قادة  مع  املثال  سبيل  على  الحال  كان  كما  دينية،  حساسية  أظهروا  حينما  حتى   )12(

املسلمين، فإن بعض هؤالء املثقفين قد سخر من فئة املثقفين اإلسالميين التقليديين، الذين 

 من اتباع 
ً

لت براعتهم أساس سلطة العلماء، بالنظر إليها على أّنها قديمة وغير مجدية. وبدال
ّ
شك

وبالتزامن  الوحي)13(.  بها  جاء  التي  للنصوص  املباشر  التفسير  في  الحق  اّدعوا  أسالفهم،  آراء 

 من أشكال املعرفة الدينية في 
ً

مع تطور الطباعة ووسائل اإلعالم األخرى، التي جعلت شكال

ل اعتداء كبيًرا على سلطة العلماء التفسيرية 
ّ
متناول الجميع تقريًبا، بدا أّن هذا التطور يشك

لإلسالم)14(.

املعركة  نتيجة  فإّن  كلها،  هذه  املخاطر  السوريين  الدين  رجال  مواجهة  من  الرغم  على 

كانت بعيدة من أن تكون سلبية كلًيا. في بداية القرن الحادي والعشرين، ظلت عملية تطبيق 

خالل  من  الواسعة  املالية  باالستقاللية  العلماء  احتفظ  إذ  جًدا،  سطحية  البيروقراطية 

لم  إن  األقل،  على  رائٍد  دوٍر  أداء  في  استمروا  ذلك،  إلى  إضافة  الخاص.  القطاع  مع  شراكتهم 

أّنهم قد  إلى  يعود جزئًيا  في ذلك  والسبب  املستقبليين.  الدين  تدريب رجال  في  احتكروا،  نقل 

نتهم من إنتاج 
ّ

تكيفوا مع أساليب التدريس الجديدة من خالل إنشاء معاهد خاصة حديثة، مك

رجال دين شباب على نطاق أوسع كثيًرا من األساليب التقليدية. األمر الذي فاق التوقعات هو 

بالتلميذ،  األستاذ  )عالقة  التحديث  بديناميات  مهّددة  كانت  التي  القديمة  الهياكل  أّن  حقيقة 

والحلقات الدراسية( قد تحولت، بفضل املرونة التي أعطيت لها من خالل طابعها غير الرسمي، 

إلى أداة قوية للدفاع عن تأثير رجال الدين. ومن خالل االعتماد على هذه الهياكل، دمج العلماء 

التهديد  ما  في وقت  ُيَعّدون  كانوا  الذين  العلمانية،  املدارس  الخريجين من  شبكاتهم هؤالء  في 

Gilles Kepel، »العلماء، املثقفون واإلسالميون في مصر: النظام االجتماعي،  )11( بالنسبة إلى مصر، انظر جيل كيبيل 

التعليمات املتسامية والتعليمات املترجمة«، املجلة الفرنسية للعلوم السياسية 35، رقم 3 )1985(، 445-424. 

)12( بالنسبة إلى مصر، انظر غريغوري ستاريت Gregory Starrett، وضع اإلسالم في العمل: التعليم والسياسة والتحول الديني في 

مصر )بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1998(.

)13( بالنسبة إلى اإلخوان املسلمين املصريين األوائل، راجع ريتشارد ميتشل Richard Mitchell، جمعية اإلخوان املسلمين 

)لندن: مطبعة جامعة أكسفورد، 1969(، 211-14، 238.

الدراسات  الطباعة«،  وتأثير  اإلسالم  الديني:  والتغيير  »التكنولوجيا   ،Francis Robinson روبنسون  فرانسيس   )14(

اآلسيوية الحديثة 27، رقم 1 )1993(، 51-229، في 249. للحصول على حجة مماثلة بخصوص وسائل اإلعالم الحديثة، 

انظر ديل إكلمان Dale Eickelman وجون أندرسون Jon Anderson، وسائل اإلعالم الجديدة في العالم اإلسالمي: املجال 

العام النا�سئ )بلومينغتون Bloomington: مطبعة جامعة إنديانا، 2003(.
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الرئيس لسلطتهم. في واقع األمر، وبعيًدا من كونه منافًسا لـ »العاِلم«، يصبح »املهندس التقي« 

غالًبا مريًدا له، في وقٍت لم يكن هو نفسه قد وصل إلى مرتبة »العاِلم« بعد أن امتثل لقواعد 

االستحواذ على املعرفة التي تلقنها على يدي شيوخه.

من األمور األساسية هنا مفهوم التقليد، بمعنى التراث، الذي ُيعّد محتواه وقواعد نقله 

في تدريب خلفائهم،  التحكم  العلماء السوريين  بإمكان  يزال  غير ملموسة نسبًيا. فإذا كان ما 

على الرغم من إضفاء الطابع املؤس�سي على التعليم اإلسالمي املتخّصص، وإذا كان بإمكانهم 

املعرفة  التمكن من  أن  أتباعهم فكرة  بين عدد كبير من  ضم صيدالني، فذلك ألنهم فرضوا 

الدينية يتطلب أكثر من شهادة أو أكثر من التعليم الذاتي من خالل الكتب: إنه يستلزم دراسة 

املجموعة العلمية التقليدية تحت إشراف حماة ذلك التراث - أي هم أنفسهم. 

إّن السبب الرئيس لنجاح العلماء في تعزيز هذا املفهوم ال يعود إلى قوة حججهم فحسب، 

الحقيقة،  في  الدينية.  للمعرفة  النهج الحديث  الدولة ضّد مؤيدي  أو قمع  أو طاعة مريديهم، 

يعود السبب، باألحرى، إلى أن العلماء كانوا أول وأبرز الجهات الفاعلة لالستجابة للعواقب 

االجتماعية الرئيسة لـ »الصحوة« اإلسالمية الحديثة، أي الزيادة الهائلة في الطلب على التعليم 

الديني. 

القرآن  في دراسة  الراغبين  والكتابة،  القراءة  يعرفون  الذين  للسكان  السريع  النمو  أّدى 

األمر  القديمة،  الدينية  الدراسية  املنح  شبكات  إلى  جدد  عمالء  جلب  إلى  والفقه،  والحديث 

ضيف إلى ذلك الظاهرة 
ُ
الذي يستلزم تطوير هذا األخير إلى حّدٍ لم يسبق له مثيل في التاريخ. وأ

املقاالت،  )الصحف،  اإلعالم  وسائل  إمكانات  استغلوا  الذين  للشيوخ  لدى  اليوم  املألوفة 

الشرائط، اإلذاعة والتلفزيون، واإلنترنت( للوصول إلى جمهور أوسع. وهكذا تحول التغيير 

االجتماعي من تهديد إلى فرصة.

األدبيات حول املوضوع

في  الدراسة  قيد  تزال  ما  التي  نية،  السُّ الدينية  بالنخبة  معرفتنا  تعزيز  إلى  الكتاب  يهدف 

سورية، ولكن أيًضا إلى إثراء األدب عن علماء املسلمين في العصر الحديث؛ ومن ثّم تسليط 

الضوء على انعكاسات التحوالت األوسع للسلطة الدينية في املجتمعات اإلسالمية)15(.

Malika Zeghal )محرران(، »السلطات الدينية في اإلسالم«،  Marc Gaborieau ومليكا زيغال  )15( انظر مارك غابوريو 
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تتعلق املراجع معظمها حول اإلسالم السوري الحديث باإلخوان املسلمين)16(، من جهة، 

وبالتيارات اإلصالحية والصوفية خالل الحقبة املمتدة من القرن التاسع عشر إلى منتصف 

القرن العشرين)17(، من جهة أخرى.

الصوفية)18(،  على  الحالية  األعمال  تركز  املعاصرة،  القضايا  من  بمزيٍد  يتعلق  ما  في 

مثل  للنظام،  املؤيدين  والعلماء  والخطابات)19(،  واملؤسسات،  الرسمية،  الدينية  والسياسة 

Sa- وسابين شمدكة Gudrun Krämer 49، رقم 125 )2004(، 5-210؛ غودرون كرامر  مجلة العلوم االجتماعية لألديان

2006(؛ فريدريك  bine Schmidtke، الحديث من أجل اإلسالم: السلطات الدينية في املجتمعات املسلمة )اليدن: بريل، 

فولبي Frédéric Volpi وبريان تورنر Bryan Turner )محرران(، »السلطة واإلسالم«، النظرية والثقافات واملجتمع 24، رقم 

 .240-1 ،)2007( 2

في  املسلمين  اإلخوان  وسياسة  أيديولوجية   ،Johannes Reissner رايسنر  يوهانس  فقط:  املنشورات  أهم  نذكر   )16(

Freiburg im Bre- 1947 إلى نهاية الحظر تحت حكم أديب الشيشكلي )فرايبورغ برايسغاو  سورية: من انتخابات عام

isgau: كالوس شوارتز Klaus Shwarz، 1980(؛ هانز غونتر لوبماير Hans Günter Lobmeyer، املعارضة واملقاومة في 

سورية )هامبورغ: معهد املشرق األملاني، 1995(. 

مساهمة   :1902  -1849  =1320  -1265 الكواكبي  عند  اإلصالحية  األفكار   ،Norbert Tapiéro تابيرو  نوربرت   )17(

اإلصالح   ،David Dean Commins كومينز  دين  ديفيد  1956(؛  العربية،  الطبعات  )باريس:  الحديث  اإلسالم  دراسة  في 

اإلسالمي: السياسة والتغيير االجتماعي في سورية في أواخر العهد العثماني )نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد، 1990(؛ 

إيتزاك وايزمان Itzchak Weismann، طعم الحداثة: الصوفية، والسلفية، والعروبة في دمشق أواخر العهد العثماني 

 Itzchak Weismann اليدن: بريل، 2001(. حول التقاليد الصوفية، شاهد العديد من األعمال التي كتبها إيتزاك وايزمان(

كرت في هذا الكتاب.
ُ
التي ذ

)18( فريدريك دي يونغ Frederick de Jong، »الجماعات اإلسالمية الصوفية في املشرق العربي: مراكز الثقل، وعالمات 

االنحدار واالنبعاث«، في تعليمات الصوفية في الحقبة العثمانية وما بعدها في مصر والشرق األوسط )إسطنبول: مطبعة 

ISIS، 2000(، 197-234. إيريك جوفروي Éric Geoffroy، »الصوفية، واإلصالحية والسلطة في سورية املعاصرة«، مصر/ 

العالم العربي، رقم 29 )1997(، 11-21؛ باولو بينتو Pinto Paulo، »التصوف واالقتصاد السيا�سي لألخالق في سورية«، 

مجلة دراسات الشرق األوسط متعددة االختصاصات 15 )2006(، 36-103؛ انظر أيًضا، حول عبادة القديسين في حلب، 

)برلين:  )سورية(   
ً

مثاال حلب  باستخدام  حضري  سياق  في  للقديسين  اإلسالمية  العبادة   ،Julia Gonnella غونيال  جوليا 

كالوس شفارتز، 1995(.

بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية؛ أوليفييه كاريه Olivier Carré، الشرعنة اإلسالمية لالشتراكية العربية: تحليل   )19(

مفاهيمي مشترك للكتب املدرسية املصرية والسورية والعراقية )باريس: املؤسسة الوطنية للعلوم السياسية FNSP، 1979(؛ أندرياس 

 3 اجتماع اإلسالم  السوري«، حولية علم  الرسمي  اإلعالم  في  مبتدعة؟ تحجيم رمضان  »تقوى   ،Andreas Christmann كريستمان 

)2001(، ص 243- 263؛ مردخاي كيدار Mordechai Kedar، األسد يبحث عن الشرعية: الرسالة والخطاب في الصحافة السورية 

»سورية،   ،Eyal Zisser زيسر  إيال  78-131؛   ،)2005 ساسكس،  أكاديمية  مطبعة   :Brighton )برايتون  وبشار  حافظ  حكم  ظل  في 

 Joshua نظام البعث والحركة اإلسالمية: خطوة في مسار جديد«، العالم اإلسالمي، رقم 95 )2005(، 43-65، في 50؛ جوشوا النديز

Landis »سورية: العلمانية والعروبة والعقيدة السنية، في إسالم بحسب الطلب: الدين والهوية واألمة في الكتب املدرسية في الشرق 
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واملفكرين اإلصالحيين)21(،  البوطي)20(،  رمضان  وسعيد  كفتارو،  أحمد  الراحل  األكبر  املفتي 

وعلى استخدام رجال الدين اإلنترنت)22(، والنساء الداعيات)23(.

لذلك، تعاني املراجع الغربية عن اإلسالم السوري عيبين رئيسين أرغب في معالجتهما في 

في حركة اإلخوان  أو  الرسمي  في اإلسالم  رئيسة  تركيزها على شخصيات   ،
ً
أوال الكتاب:  هذا 

ثانًيا،  منهما؛  أي  إلى  تنتمي  ال  التي  املحلية  الدينية  النخبة  من  املهم  الجزء  متجاهلة  املسلمين، 

 
ً

تركيزها على الشخصيات أو املجموعات التي ُينظر إليها بصورة معزولة، فهي ال تقدم تحليال

تظل  بكليته،  ني  السُّ بالعالم  يتعلق  ما  في  تواجهها.  التي  والتحديات  الدين  رجال  لهيكلة  عاًما 

منذ زمن طويل، بسبب  ُمنع  قد  البحث  املعاصرين محدودة، ألّن  بالعلماء  املتعلقة  األدبيات 

االنخفاض.  في  آخذة  االجتماعية  الفئة  هذه  أّن  فكرة  أشاعت  التحديث  ّنظريات  أن  حقيقة 

Lynne Ri- لين رينر :Boulder بولدر( Gregory Starrett وغريغوري ستاريت Eleanor Doumato  األوسط، )محرر( اليانور دوماتو .

enner، 2006(،177-196؛ حول املكانة )املحدودة( لإلسالم في التاريخ الرسمي للبعث، انظر ستيفان فالتر Stéphane Valter، البناء 

.)2002 ،CNRS الوطني السوري )باريس: منشورات املركز الوطني للبحث العلمي

)20( بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية؛ ليف ستينبرغ Leif Stenberg، »مسلم صوفّي شاب في مدينة دمشق«، 

 Jørgen Bæck Simonsen سيمونسن  بايك  يورجن  )محرر(  املعاصر،  األوسط  الشرق  في  الشباب  وثقافة  الشباب  في 

)آرهوس Aarhus: مطبعة جامعة آرهوس، 2005(، 68-91؛ أندرياس كريستمان Andreas Christmann، »عالم إسالمي 

وقائد ديني: صورة محمد رمضان سعيد البوطي«، في اإلسالم والعالقات اإلسالمية املسيحية 9، العدد 2 )1998(، 149-

69؛ ساندرا هووت Sandra Houot، »الشيخ البوطي: مثال على أخالقيات الوساطة لحل النزاع«، مغرب مشرق، رقم 198 

.64-53 ،)2009(

)21( باول هيك Paul Heck، »التجديد الديني في سورية: حالة محمد حبش«، في اإلسالم والعالقات اإلسالمية املسيحية 

Dale Eickel- وديل إكلمان ،Andreas Christmann 15، رقم 2 )2004(، 185-207؛ محمد شحرور، أندرياس كريستمان

man، القرآن واألخالق والعقل النقدي: محمد شحرور الضروري )بوسطن: بريل، 2009(.

)22( ساندرا هووت Sandra Houot، »الثقافة الدينية واإلعالم اإللكتروني: حالة الشيخ محمد البوطي«، في مغرب مشرق، 
رقم 178 )2003(، 75-87؛ إيرميت مارياني Ermete Mariani، »علماء سوريون يبحثون عن جمهور افترا�سي«، في مجتمع 

 ،Gremmo غريمو :Lyons ليونز( Yves Gonzalez-Quijano املعلومات في الشرق األدنى، تحرير إيف غونزاليس-كويجانو

2007(، 93-116؛ أندرياس كريستمان Andreas Christmann، »شيوخ سورية واإلنترنت«، في سورية في الوقت الحاضر، 

 ،Actes Sud محمد الدبيات، وزهير غزال )باريس: أكتس سود ،Baudouin Dupret تحرير يوسف كرباج، بودوين دوبريه

.428-421 ،)2007

الشرق  لدراسات  البريطانية  املجلة  دمشق«،  في  والديني  االجتماعي  »التغيير   ،Hilary Kalmbach كاملباخ  هيالري   )23(

في دمشق«، الحركة  القبيسيات  النساء  Aurelia Ardito، »حلقات  أرديتو  أوريليا  37-57؛   ،)2008( 1 35، رقم  األوسط 

االجتماعية، رقم 231 )2010(، 88-77.
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األدبيات  تتميز  ذلك،  ومع  بها)24(.  لتنقيحات مرحب  خضعت  الفكرة قد  أن هذه  املؤكد  ومن 

املتوافرة في معظمها بوجود اختالالت أو مشكالت عميقة؛ أولها، تركيزها على »شيوخ وسائط 

زمالئهم  حساب  على  البث)25(،  أم  الطباعة  على  يعتمدون  أكانوا  سواء  الجماهيرية«،  اإلعالم 

األقل ظهوًرا، ولكنهم مهّمون جًدا، أولئك الذين يعملون على املحافظة على التقاليد العلمية 

التعليمي  النشاط  خالل  من  باملؤمنين  مباشر  يومي  اتصال  على  املحافظة  أو  الكالسيكية)26(، 

أو  معينة  عقائدية  اتجاهات  أو  محّددين  بأفراد  املطبوعات  أغلبية  تتعلق  وثانيها،  والخيري. 

 من تناول النخبة الدينية بأكملها في سياق معين)27(. أما املشكلة الثالثة فتتمثل بأّن 
ً

خاصة بدال

إمكانات املقارنة بين البلدان محدودة، بسبب وجود عدد قليل جًدا من الدراسات االجتماعية 

تتعلقان  منها  اثنتين  إن  إذ  العشرين)28(،  القرن  من  الثاني  النصف  في  العميقة  والتاريخية 

بحالتين، هما مصر واململكة العربية السعودية، تتميزان بمستوى عاٍل جًدا من دمج العلماء 

في مؤسسات الدولة.

L’Harmat- باريس: الرماتان( اإلسالم والجيش في إندونيسيا املعاصرة: رواد التقليد ،Andrée Feillard أندريه فيالرد )24(

Malika Zeghal، »حماة اإلسالم: علماء األزهر في  1995(؛ مليكا زيغال   ،Association Archipel tan وجمعية ارشيبيل 

مصر املعاصرة«، )باريس: مطبوعات املؤسسة الوطنية للعلوم السياسية، 1996(؛ محمد قاسم زمان zaman، العلماء 

في اإلسالم املعاصر: أمناء التغيير )برينستون: مطبعة جامعة برينستون، 2002(؛ نبيل مولين Mouline، رجال الدين في 

اإلسالم: السلطة الدينية والسلطة السياسية في اململكة العربية السعودية بين القرنين الثامن عشر والحادي والعشرين 

)باريس: مطبعة جامعة فرنسا، 2011(. انظر أيًضا ماير هاتينا Meir Hatina )محرر(، حراس اإليمان في العصر الحديث: 

»العلماء« في الشرق األوسط )اليدن: بريل، 2009(.

Hava Lazarus- 25( إضافة إلى األعمال املذكورة أعاله حول البوطي، انظر، من بين أمور أخرى كثيرة: هافا الزاروس – يافا(

والسودان،  مصر  في  والتطرف  والقومية  اإلسالم  في  مصر«،  في  معاصر  لعالم  صورة  الشعراوي:  متولي  »محمد   ،Yafeh

-281  ،)1983 برايغر،  )نيويورك:   Uri Kupferschmidt Gabriel Warburg وأوري كوبفرشميت  تحرير. غابرييل واربورغ 

297؛ سريف ماردينSerif Mardin ، الدين والتغير االجتماعي في تركيا الحديثة: قضية بديع الزمان سعيد نور�سي )ألباني: 

مطبعة جامعة نيويورك الحكومية، 1990(؛ جان بيتر هارتونغ، طرق عدة وهدف واحد: حياة وعمل سيد أبو الحسن علي 

الحسني الندوي )1914- 1999( )فورتسبورغ: إرجون، 2004(؛ بيتينا غراف Bettina Gräf وجاكوب سكوفغارد-بيتيرسين 

Jakob Skovgaard-Petersen، املفتي العام: ظاهرة يوسف القرضاوي )نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2009(.

)26( في مثال نادر لتحليل املمارسات الحديثة في كتابة منشور متعلق بالتراث اإلسالمي، انظر زمان zaman، العلماء، 59-38.

Bernard Rougier )محرر(،  )27( انظر على سبيل املثال، من بين األدبيات املتنامية حول االتجاه السلفي، برنار روجير 

الجديدة  الدينية  اإلسالم  حركة  العاملية:  السلفية   ،Roel Meijer مايجر  رول  2008(؛  بوف،  )باريس:  السلفية؟  هي  ما 

)نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2009(.

 zaman Mouline. تنصب اهتمامات زمان  Zeghal ومولين  Feillard وزيغال  الرئيسة هي كتب فيالرد  )28( االستثناءات 

معظمها على الخطابات والسلوك السيا�سي.
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حول  تطويرها  يجب  التي  الحجة  تدور  الكتاب.  لهذا  العريضة  الخطوط  يشكل  سبق  ما 

الفرضية التي جرى تطويرها أعاله – وهي حقيقة أن موارد التقاليد سمحت للعلماء السوريين 

بالتغلب على تحديات التغيير االجتماعي واالستبداد البعثي. ففي حين أكدت األعمال السابقة 

املتعلقة بعلماء العصر الحديث على أنهم كانوا قادرين على االستفادة من النهضة اإلسالمية 

التي بدأت في السبعينيات، إال أنني ذهبت في مناقشتي إلى مدى أبعد من خالل التأكيد على أن 

القادة الدينيين »التقليديين«، في سورية على األقل، كانوا الرائدين في تلك الحركة. 

م الكتاب أيًضا صورة شاملة عن التحوالت في النخبة الدينية املتعلمة في سورية، في  يقّدِ

تاريخها وأسسها  لذلك، فهو يستكشف  والعشرين.   الحادي  القرن  وبداية  العشرين  القرن 

العقائدية  والخالفات  اليومية  االجتماعية  وممارساتها  ومنظماتها  وهياكلها  االجتماعية 

بالنخب  عالقاتها  نسيان  دون  من  وبالطبع،  والتقليدية(،  السلفية  التوجهات  بين  سّيما  )وال 

االقتصادية والسياسية والعسكرية.

تعريف املوضوع

كتسب دائًما من خالل عملية بناء السمعة 
ُ
من منظوٍر تاريخي، كانت منزلة العاِلم السني ت

أو الشهرة، وليس من خالل الترتيبات املؤّسسية: نظًرا إلى عدم وجود مكافئ إسالمي للتعاليم، 

فإّن الحق في ارتداء العمامة البيضاء - رمز املعرفة الدينية - يعتمد على املوافقة غير الرسمية 

من كبار العلماء والتابعين.

في العصر الحديث، خضعت الحدود التي تفصل العلماء عن بقية املجتمع لعملية مزدوجة 

من الوضوح واالرتباك: الوضوح؛ ألّن الدولة حاولت تحديد فئة رجال الدين املسلمين من 

نخب  ظهور  استلزم  التعليم  تحديث  ألّن  االرتباك؛  واإلدارية)29(،  القانونية  األجهزة  خالل 

جديدة تلقت تدريًبا علمانًيا تطالب بالسلطة الدينية باسم املثال األعلى اإلسالمي السني الذي 

 يكون هناك رجال دين في اإلسالم.
ّ

يرى بأنه يجب أال

ومع ذلك، سأشرح في هذا الكتاب كيف كان للتغّيرات املعاصرة، في سورية على األقل، نتائج 

قليلة نسبًيا في ما يتعلق بتعريف مكانة »العاِلم«. في القرن الواحد والعشرين، ما يميز العالم 

)29( بالنسبة إلى مثال إيران، انظر أرانغ كيشافارزيان Arang Keshavarzian، »عمامة أم قبعة، طالب دين أم جندي: بناء 

الدولة وتكوين رجال الدين في إيران زمن الشاه رضا«، مجلة الكنيسة والدولة 45، رقم. 1 )2003(، 81–112.
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االختالف  أيًضا  بل  فحسب،  الدينية  الخبرة  درجة  في  االختالف  ليس  اآلخرين  املؤمنين  عن 

الفكري، مواهبهم، وبصورة  تكوينهم  ه مزيج من 
ّ
»إن النوع: كما يقول محمد قاسم زمان،  في 

حاسمة، توجهاتهم، شعور معين من االستمرارية في التقاليد اإلسالمية، وهذه العوامل كلها 

»التراث«  أن كتب  األدلة على ذلك حقيقة  العلماء بوصفهم علماء)30(. وتشمل  د  تحّدِ التي  هي 

تظل أساس تدريبهم، وأن املطبوعات الحساسة من هذه الكتب )تحقيق( هي في الوقت الحاضر 

موضوع عدد من رسائل الدكتوراه، في ظل غياب تخصصات مهنية كاملة في حد ذاتها.

من وجهة النظر نفسها، يجب أن نفهم ذكر العلماء املسلمين، بصورة متكررة، الحديث 

وزارة  عقدته  اجتماع  بمناسبة  املثال،  سبيل  وعلى  األنبياء«.  ورثة  هم  »العلماء  يقول:  الذي 

الشيخ  تعب   ،)31()2012  -  1925( الحلبي  الرزاق  عبد  األموي،  الجامع  لشيخ  تكريًما  األوقاف 

حسام الدين آل - فرفور )مواليد 1951(، أحد تالميذ الحلبي، فجأة من النبرات في أثناء كلمته:

لتقديم شيخنا، سأقول شيًئا واحًدا فحسب: انظروا إلى هذا الوجه املحّمدي! انظروا إلى 

هذا الوجه املحّمدي! انظروا إلى وجوه أهل العلم، ورثة األنبياء، وسوف تعرفون من هم! ... 

عندما أنظر إلى شيوخنا هنا، أشعر وكأنني في حضرة بقايا أسالفنا األتقياء)32(.

أيًضا »الشعور باالستمرارية مع  ما يعكس 
ّ
إن مثل الخطاب هذا ليس مجرد تمجيد ذاتي، 

التقاليد اإلسالمية« املذكور أعاله، والذي ُيشكل هوية العلماء. هذه الهوية هي القاسم املشترك 

األدنى الذي يوحد الناس الذين تتمايز ممارساتهم االجتماعية بصورة كبيرة، بعضهم ُيدّرس 

د آخرون خبراتهم في كتابة  علماء املستقبل في الدوائر الدراسية ومعاهد الشريعة، في حين ُيجّسِ

املقاالت أو إصدار الفتاوى؛ بينما يستهدف آخرون جمهوًرا أكبر من خالل دروس املساجد أو 

وسائل اإلعالم؛ واآلخرون، الذين يعتمدون ممارسة املنطق بطريقة تشبه ممارسة املفكرين 

»املعاصرين«، ينخرطون في املناقشات األيديولوجية في زمانهم.

إّن االنتماء إلى »املشايخ« )املصطلح الشائع لـ »الشيوخ«( هو هوية اجتماعية ال مفّر منها، 

والتي تجري في بعض الحاالت بصورة متقطعة. مثال متطرف - ولكنه يوّضح - هو مثال محمود 

في حلب  األوقاف  ملديرية  الذي عمل ملدة وجيزة مديًرا   ،)1960 )مواليد  الحسيني  الهدى  أبو 

إلى دراسة  في حاجة  يكن  لم  ه 
ّ
أن الحسيني  العلماء، يشرح  أحد  ابن وحفيد  ه 

ّ
2010. وألن عام 

)30( زمان zaman، العلماء، 10.

)31( «شيخ املسجد األموي« هو لقب غير رسمي ُيعطى للعاِلم الذي ُيدّرِس بعد صالة الفجر تحت »قبة النسر«.

)32( مالحظة للمؤلف، الجامع األموي، دمشق، 14 نيسان/ أبريل 2008.
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العلوم الدينية في الجامعة، ومن ثّم حّول اختصاصه إلى دراسة الطب33 . في عيادته الجراحية، 

يرحب الدكتور محمود باملر�سى مرتدًيا ثياًبا »عادية«. وباملثل، في مؤتمر إسالمي في دمشق، 

يرتدي الدكتور محمود، بصورة واضحة وطبيعية، بدلة وربطة عنق، وُيقّدم في البرنامج على 

ه »مفكر إسالمي وباحث«. 
ّ
أن

في أحد أيام الجمع، حينما استقبلته بالقول: »كيف حالك يا دكتور؟« بينما كان ينزل من 

منبره في مسجد العديلية وهو يرتدي عمامة بيضاء، اقترح أحد أتباعه: »هنا، من األفضل أن 

تدعوه »الشيخ«. سيكون ذلك مالئًما أيًضا في أثناء درس الصباح، حيث الشيخ محمود يضع 

املثالية  الحياة  النبوية، وهو يخبر تالميذه عن  إلى الساللة  الذي يرمز  الرأس األخضر  غطاء 

ألسياد التقليد الصوفي الشاذلي.

توضح حالة الحسيني الطبيعة املتغيرة، لكّن الواضحة، للحدود »األفقية« لطبقة العلماء - 

أي تلك التي تفصلهم عن بقية املجتمع. إّن التقسيم »العمودي« هو القضية األكثر صعوبة: متى 

ا عظيًما؟« 
ً
ا« أو حتى عامل

ً
ينتقل رجل الدين من موقع شيخ الحي إلى املوقع الذي يصبح فيه »عامل

على الرغم من أن هذا يندرج ضمن مفهوم العلم »املعرفة املقدسة«، إال أن شهرة العلماء تنتج 

من مزيج معقد من العوامل املختلفة التي ترتبط جزئًيا فحسب بإتقان العلوم الدينية: النسب 

البيولوجي واألكاديمي، الصفات األخالقية، املهارات الشخصية، واملشاركة في العمل املجتمعي 

واملوقف السيا�سي.

ال تقتصر هذه الدراسة على الشخصية النموذجية املثالية، واملعيارية إلى حٍد ما، لـ »العاِلم 

بإدراج  الفئة األخيرة غير واضحة، فهي تسمح  أن حدود هذه  إلى  نظًرا  الواقع،  في  العظيم«. 

وسائل  من  االستفادة  من  تمكنوا  من  فهناك  أعاله؛  املوضحة  الصفات  يمتلكون  ال  أفراد 

الترويج املختلفة، مثل وراثة أحد األفراد مؤسسة دينية من األب، أو الوالء لجهة مؤثرة )دولة، 

أسرة، جماعة، مؤسسة خاصة( في مقابل مسجد ذي موقع جيد أو منصب تنفيذي في إدارة أو 

مدرسة أو جمعية خيرية. املجموعة التي تشكلت بإضافة هذه الحاالت املختلفة أكبر كثيًرا من 

الشخصيات ذات املقامات الرفيعة في الكنيسة الكاثوليكية. على سبيل املثال، يسجل قاموس 

السيرة الذاتية للعلماء الدمشقيين 4.5 متوفى في املتوسط سنوًيا بين عامي 1942 و1991)34(.

ومع  »الشهرة«.  مثل  غامض  معيار  على  تعتمد  فئة  تحديد  محاولة  العبث  من  سيكون 

لرجال  إرشادي  تعداد  بإعداد  قمت  فقد  كمية،  مقارنات  بإجراء  السماح  أجل  ومن  ذلك، 

)33( مقابلة مع محمود أبو الهدى الحسيني، حلب، 9 آذار/ مارس 2006.

)34( نزار أباظة ومطيع الحافظ، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري )دمشق: دار الفكر، 1986- 91(.
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من  األول  العقد  في  فرًدا(   61( وحلب  فرًدا(   120( دمشق  في  يعيشون  الذين  البارزين  الدين 

في  املركزية  الشخصيات  لتحديد  موثوقية  األكثر  الطريقة  إّن  والعشرين)35(.  الحادي  القرن 

حقل اجتماعي معين هي تحديد األشخاص األكثر مشاركة في املنظمات واملبادرات )الدوريات 

د )من خالل االستقصاء النوعي(، 
ّ

واللجان والعرائض والوفود(، والتي يمكن من خاللها التأك

من أنهم يمثلون بالفعل النخبة الدينية. ويشمل اإلحصاء أيًضا أصحاب املناصب الرفيعة في 

اإلدارة الدينية الرسمية، وكلية الشريعة واملؤسسات اإلسالمية الخاصة، وخطباء املساجد 

الرئيسة، وأعضاء املنظمات اإلسالمية العاملية، وقيادات الصوفيين املتعلمة، إضافة إلى أي 

وحظ تأثيرها الكبير في أثناء العمل امليداني.
ُ
شخصية ل

أربعة وعشرون  )اثنان وثالثون لدمشق،  للعلماء »األعظم«  أيًضا قوائم قصيرة  أعددُت 

لحلب(، على أساس املشاركة املتكررة لبعض األفراد في املنظمات واملبادرات املذكورة أعاله. ال 

تعكس هذه الحالة بالضرورة »معرفة« أو شعبية هؤالء األفراد، بل درجة مركزهم في املجال 

الديني املحلي.

 حالة من 
ّ
ه ال يوجد �سيء اسمه مشهد ديني سوري »موحد«. ال يوجد إال

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

التجاور بين رجال الدين املحليين. هذا هو السبب الرئيس لقراري بالتركيز على أكبر مدينتين 

كانت مفعمة  التي  املعرفة اإلسالمية  أّن مراكز  إلى حقيقة  - إضافة  البالد، دمشق وحلب  في 

بالحيوية، مثل حمص وحماة، لم تسترد عافيتها بعد من جراء قمع التمرد في أوائل ثمانينيات 

القرن املا�سي.

مكن رؤية مثال عن التشرذم املناطقي للمشهد الديني السوري في غياب مجموعات السيرة 
ُ
ت

الذاتية للعلماء »السوريين«: جميع قواميس السيرة الذاتية املوجودة تركز على مدن معينة)36(. 

كذلك، فإّن النخب الدينية في دمشق وحلب تعرف القليل جًدا عن بعضها بعًضا. حتى حينما 

ه نادًرا ما ينتشر خارجها؛ على سبيل 
ّ
تكون شهرة بعض العلماء كبيرة في مسقط رأسهم، فإن

املثال، تسجيالت دروس الشيوخ الدمشقيين نادرة في سوق حلب، والعكس صحيح. السمعة 

parochialisation لرجال الدين في حلب خالل العقود  )35( يعكس االختالف في مقدار العددين النزعة شديدة املحلية 

ل في هذا الكتاب.
َّ
األخيرة، وهي ظاهرة سُتحل

)36( بالنسبة إلى دمشق، انظر أباظة والحافظ، تاريخ العلماء؛ حسن الحم�سي، الدعاة والدعوة اإلسالمية املعاصرة 

1991(؛ نزار أباظة، علماء دمشق البارزون في القرن الخامس  املنطلقة من مساجد دمشق، )دمشق: مؤسسة اإليمان 

عشر الهجري )1401-1425( )1980-2004(، )دمشق: دار الفكر، 2007(. 

دار  )حلب:  وأولياء  وعلماء  أنبياء  من  الشهباء  حلب  أعالم  من  نخبة  األوي�سي،  الرحمن  »عبد  انظر  حلب،  إلى  بالنسبة 

التراث، 2003(؛ أحمد تيسير كعيد، موسوعة الدعاة واألئمة والخطباء في حلب )العصر الحديث(، )حلب: دار القلم 

العربي، 2008(؛ عدنان كاتبي، علماء من حلب في القرن الرابع عشر )حلب: ن.ع.، 2008(.
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املشهورين  واألكاديميين  الدينيين  املسؤولين  كبار  من  حفنة  امتياز  هي  الوطني  الصعيد  على 

ست في عام 1946  ّسِ
ُ
دولًيا. ويصلح القول نفسه عن جماعة اإلخوان املسلمين السورية، التي أ

بصفتها منظمة على املستوى الوطني، لكنها انقسمت في ما بعد في أواخر الستينيات بين فرع 

 Aachen دمشق مع املراقب العام »عصام العطار« )تولد 1926(، والذي انتقل إلى مدينة آخن

الحًقا، وبين الفصيل املنافس في حلب، والذي اعترفت به املنظمة األم املصرية كقيادة شرعية 

للحركة)37(.

ال ينتج هذا الوضع من التنافس املعروف بين أكبر مركزين حضريين في سورية فحسب، 

والذي ُيعّد في حّد ذاته جزًءا من فجوة جغرافية وتاريخية وثقافية واسعة بين شمال البالد 

وجنوبها؛ بل هو أيًضا انعكاس للعوامل املؤسسية والسياسية ذات الصلة. على عكس األزهر 

ست في عام 1954( خطوة ضرورية  ّسِ
ُ
في مصر، ال ُيعّد ارتياد كلية الشريعة في جامعة دمشق )أ

املؤسسات  أو  األجنبية  الجامعات  منهم  كبيرة  نسبة  ل  تفّضِ إذ  البالد.  علماء  تدريب  إطار  في 

الخاصة أو التدريب غير الرسمي في دوائر الدراسة في مدينتهم. إضافة إلى أن النظام البعثي قد 

عارض تأليف أي هيئة تمثيلية فعالة ألبرز علماء الدين في البالد.

موحد،  وطني  ديني  مجال  تشكيل  في  حاسمة  عّد 
ُ
ت التي  اإلسالمية،  اإلعالم  وسائل  كانت 

 عن التوجه الديني( منذ عام 
ً

ضعيفة بصورة ملحوظة. لم ُيسمح ألي صحيفة مستقلة )فضال

1981 )األولى لسان حال  في  1963، وجرى تعليق آخر مجلتين إسالميتين شهريتين خاصتين 

جماعة اإلخوان املسلمين غير الرسمي »حضارة اإلسالم«، والثانية لسان حال اإلصالحيين 

السلفيين »التمدن اإلسالمي«(، ليحل محلهما مجلة وزارة األوقاف »نهج اإلسالم«. كثيًرا ما 

كان الوصول إلى اإلعالم اإلذاعي مقتصًرا على عدد محدود من الشخصيات الدينية املوالية 

إلى  خاصة،  بصورة  الفضل،  ويعود   ،2000 عام  بعد  فقط  يتغير  بدأ  الذي  الوضع  للنظام، 

القنوات الفضائية الخاصة مثل قناة الرسالة الكويتية وقناة الصوفية األردنية)38(. 

)37( عمر عبدهللا، النضال اإلسالمي في سورية، )بيركلي: مطبعة امليزان، 1983(، 108-107.

)38( ملزيد من التفاصيل حول وسائل اإلعالم اإلسالمية في سورية، انظر توماس بيريه Thomas Pierret، »سياسة رجال 

الدين الُسنة في مدن سورية البعثية«، في كشف الغموض عن سورية، تحرير فريد الوسون Fred Lawson )لندن: الساقي، 

2009(، 70-84، في 1-80.
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مصادر

جريت، في معظمها، بين عامي 2005 و2008. 
ُ
يستند هذا الكتاب إلى البحوث امليدانية التي أ

وشمل البحث مقابالت مع علماء مسلمين ومثقفين وناشطين يميلون إلى اإلسالم )بمن فيهم 

قيادات اإلخوان املسلمين التي تعيش في الخارج( وطالب الدين. وقمُت بكثير من عمليات الرصد 

لخطب   - السوق  في  ُوجدت  التي  املدمجة  الفيديو  أقراص  متابعة  خالل  من  أو  مباشرة  إما   -

الجمعة)39(، والعظات، ودروس املساجد، والتجمعات الصوفية )الحضرات(، واالحتفاالت، 

كر في الصفحات األولى من املقدمة.
ُ
مثل احتفال املولد النبوي الذي ذ

وتشمل املصادر املكتوبة ذات الصلة، بصورة رئيسة، أطروحات ودراسات علمية، وسيًرا 

ه - ألسباب سيتم شرحها في هذا 
ّ
لشخصيات. وتبقى هذه األخيرة نوًعا أدبًيا نابًضا بالحياة، ألن

. في الواقع، ال يقتصر تدريب رجل الدين اإلسالمي 
ً
الكتاب - ال وجود لعالم من دون سادة عادة

االجتماعي  املال  تراكم رأس  أيًضا من  بل  الدراسة فحسب،  املعرفة من خالل  اكتساب  على 

والرمزي، وذلك من خالل االرتباط بالعلماء املحترمين: ومع ذلك، هذه الرابطة ال تكون فّعالة 

 إذا جرى »اإلعالن« عنها. قد يستخدم رجل الدين وسائل استطرادية لتذكير زمالئه وأتباعه 
ّ

إال

أن  اعتاد سيدي  )كما  في سياق كالمه  يقول  املعروفين، كأن  الشيوخ  أنه خيُر ووارث لبعض 

عرض في موقع الويب الخاص به، وهي 
ُ
علق في مكتبه أو ت

ُ
يقول...(، أو يستخدم الصور )صورة ت

م من خاللها  صورة مركبة تجمع بين املعلم والتلميذ(، أو من خالل السير الذاتية، والتي يكّرِ

مرشده، ومن ثّم يدعي إرثه.

تتجلى الحماسة الدائمة لـ »حياة القديسين« في سورية بوضوح في تقليد حديث، »مجلس 

 .2003 عام  منذ  شهرًيا  بدمشق  التوبة  مسجد  في  ُيعقد  الذي  العهد«،  على  والثبات  الوفاء 

وقٍت  في  التضامن اإلسالمي،  تأكيد  إعادة  إلى  املبادرة  تهدف هذه  املسجد،  أوضح شيخ  وكما 

ُضرب فيه قلب األمة على يد الغزو األميركي-البريطاني للعراق)40(. خالل هذا االحتفال، أظهر 

 من خالل القراءة الصامتة واملتزامنة لألجزاء الثالثين من 
ّ

املشاركون والءهم على التوالي: لل

القرآن الكريم، وللنبي من خالل قراءة مشابهة ملجموعة أحاديث جمعها البخاري، ولألتقياء 

العشرين  القرن  في  سوري  عالم  سيرة  إلى  االستماع  خالل  من  وذلك  املعاصرين،  الصالحين 

بعض  التزامهم  شرط  تامة  بحرية  الخاصة  خطبهم  بكتابة  عموًما  الجمعة  يوم  الدعاة  يعظ  وحلب،  دمشق  في   )39(

»الخطوط الحمراء«. وفي املحافظات األخرى، اعتادت وزارة األوقاف فرض عظات جاهزة أو توجيهات عامة؛ بدأت القواعد 

في االسترخاء بعض ال�سيء خالل العقد املا�سي. انظر بوتشرBöttcher ، السياسة الدينية في سورية، 101.

)40( مقابلة مع هشام البرهاني، دمشق، 4 آب/ أغسطس 2007.
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عمل من أجل بقاء اإلسالم.

إّن الغرض من السير الذاتية ليس تاريخًيا، بل مثالي؛ ونتيجة لذلك فهم يهتمون بالصفات 

األخالقية أكثر من الدقة الواقعية. ولسبٍب معاكس تماًما، ال توجد السير الذاتية بين العلماء 

السوريين املعاصرين، بل توجد بين الناشطين اإلسالميين فحسب)41(.

إّن الصحافة اليومية مصدر فقير جًدا، بسبب احتكارها منذ 1963، من الدولة البعثية. 

تحسين  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  ساعدت  املاضية،  العشر  السنوات  خالل  ذلك،  ومع 

1948 و1963،  تغطية الحياة السياسية واالقتصادية في سورية. ومن أجل املدة املمتدة بين 

الصحافة  مكتب  أعّده  الذي  السورية  للصحافة  أسبوعين  كل  الشامل  املسح  على  اعتمدُت 

العربية )OFA(، الذي استشرته في املعهد الفرن�سي للشرق األدنى في دمشق.

وزارة  من  كٍل  أرشيف  إلى  الوصول  من  ُمنعت  فقد  الرسمية،  بالوثائق  يتعلق  ما  في  أّما 

الشؤون االجتماعية ووزارة األوقاف.

)41( سعيد حوا، هذه تجربتي وهذه شهادتي )القاهرة: مكتبة وهبة، 1987(؛ علي الطنطاوي، ذكريات )جدة: دار املنارة، 

1989(؛ معروف الدواليبي، مذكرات )الرياض: عبيكان، 2006(.
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تنظيم الكتاب

يبدأ الكتاب بمقدمة مخّصصة ملعرفة حدود مأسسة اإلسالم من قبل النظام السوري. في 

الواقع، رفض حزب البعث دمج العلماء في جهاز الدولة، ما سمح لهم بالحفاظ على االستقالل 

االقتصادي واملؤس�سي نسبًيا.

يبحث الفصل األول، الذي يبدأ تحت االنتداب الفرن�سي وينتهي عشية التمرد اإلسالمي 

املؤسسين«  »الشيوخ  حول  الدينية  املشاهد  تنظيم  إعادة  في   ،1982 وعام   1979 عام  بين 

املؤثرين في حلب ودمشق، الذين استمّدوا جاذبيتهم من أشكال جديدة من النشاط االجتماعي 

ه مهّدد بالتغريب. من خالل هذا النشاط، أعاد هؤالء 
ّ
باسم اإلسالم، الذي كان ينظر إليه على أن

ر، وساعدوا في الحفاظ على هوية جماعتهم، على  العلماء التأكيد على أهميتهم في املجتمع املتغّيِ

الرغم من تحديث التعليم الديني.

يبدأ الفصل الثاني بمناقشة دور العلماء في تمرد 1979-1982، إضافة إلى التكلفة البشرية 

النظام  استخدمها  التي  االستراتيجيات  يدرس  ثم  ذلك.  تلت  التي  النظام  لحملة  واملؤسسية 

هذه  على  املفروضة  القيود  على  الضوء  ط 
ّ
يسل وأخيًرا،  املوالين.  الدينيين  الشركاء  لتعزيز 

إلى  العودة  من  السابقين  القمع  ضحايا  منع  الدولة  تستطع  لم  ملاذا  ويشرح  االستراتيجيات، 

الواجهة في العقد األول من األلفية الجديدة.

الدولة،  ه، بمساعدة 
ّ
أن ويبين  للعقيدة.  السوريين  العلماء  تعريف  الثالث  الفصل  يتناول 

تغلب رجال الدين املحافظون على التحديات التي وجهتها لهم التيارات السلفية واإلصالحية. 

ومع ذلك، فإّن حماة التقاليد أنفسهم قد تحولوا في سياق هذه املواجهة، التي ما زالت تتعاظم 

اليوم بسبب تكنولوجيا املعلومات الجديدة.

ل  ويبحث الفصل الرابع في التحالف االستراتيجي بين العلماء والقطاع الخاص، الذي موَّ

لرجال  املالي  االستقالل  التحالف  هذا  ضمن  وقد  الخيرية.  والجمعيات  واملدارس  املساجد 

الدين تجاه الدولة، وسمح لهم باالستفادة من التحرير االقتصادي األخير، وال سّيما من خالل 

دورهم الحاسم في تطوير القطاع الخيري.

ل الفصل الخامس إشراك العلماء املسلمين السوريين في املجال السيا�سي، وعالقاتهم  ِ
ّ
يحل

ه، على الرغم من عدائهم الجذري لعقيدة البعث، إال أن رجال 
ّ
باإلخوان املسلمين. ويظهر أن

يتصرف  حين  ففي  السياسة:  مع  تعاملهم  في  السياسيين  الناشطين  عن  يختلفون  الدين 

الناشطون بوصفهم قوة معارضة حقيقية، ومن ثّم يعملون نحو فتح النظام السيا�سي، يميل 
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التحول  على  التركيز  من   
ً

بدال القطاعية  املصالح  على  التركيز  إلى  معظمهم  املتعنتون  العلماء 

الهيكلي للنظام.

جرى  التي  السورية،  الدينية  لإلدارة  الطموحة  اإلصالحات  السادس  الفصل  يتناول 

في آذار/ مارس  التي بدأت  العلماء خالل االنتفاضة  إلى سلوك  2008، إضافة  في عام  إطالقها 

.2011
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فاتحة: املأسسة املجهضة )1979-1946(

بخالف مصطفى كمال في تركيا وعبد الناصر في مصر، لم يسَع البعثيون السوريون لدمج 

علماء الدين في جهاز الدولة: بل على العكس من ذلك، قاموا بإقصائهم عن ذلك عمًدا. نتيجة 

النسبي، على الرغم من مراقبة  الدين باالستقالل االقتصادي واملؤس�سي  لذلك، تمتع رجال 

أجهزة االستخبارات الخانقة لهم.

�سي والتحديث الشبيه بالكمالّية )1946 - 1963( التطوير املؤسَّ

تنظيم  كان  عشر،  التاسع  القرن  أوائل  في  مصر  في  حديثة  مركزية  دولة  ظهرت  عندما 

الدولة للنشاط الديني جديًدا نسبًيا في سورية. لقد تأثرت املقاطعات العربية باإلمبراطورية 

ديني  هرمي  نظام  إقامة   Sublime Porte العالي  الباب  بمحاوالت  بالغة،  بصعوبة  العثمانية، 

ست في أربعينيات القرن التاسع عشر،  ّسِ
ُ
رسمي )علمي()42(، بينما كانت إدارة األوقاف، التي أ

لم  األولى،  العاملية  الحرب  اندلعت  عندما  لذلك،  فحسب)43(.  االقتصادية  بالقضايا  مهتمة 

يكن هناك إال حفنة من رجال الدين الذين عينتهم الدولة في املدن السورية )املفتي والقضاة 

والخطباء في الجامع الكبير()44(.

الحكم  أنظمة  اختارت  الفتية،  السورية  الجمهورية  هياكل  بناء  إلى  الحاجة  مواجهة  وفي 

رسمية. دينية  وتنظيمات  مؤسسات  إنشاء  خالل  من  اإلسالم  إدارة  االستقالل  بعد  األولى 

)42( أميت بين Amit Bein، العلماء العثمانيون والجمهورية التركية: وكالء التغيير وحراس التقاليد، )ستانفورد: مطبعة 

جامعة ستانفورد، 2011(.

)43( بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 24-17.

لكيات في القرنين 
ُ

)44( ليندا شاتكوفسكي شيلشر Linda Schatkowsky-Schilcher، العائالت في السياسة: الُعصب الدمشقية وامل

.115 ،)1985 ،Steiner شتاينر :Wiesbaden الثامن والتاسع عشر )فيسبادن
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1938)46(، قام تاج الدين الحساني  )45( وبناء على طلب مؤتمر العلماء الذي ُعقد في دمشق في 

)1941-3(، وهو نجل رجل دين بارز، وهو نفسه عالم ويرتدي عمامة، بتأسيس منزلة »العالم 

 يكون في 
ّ

الكبير«: هذا ينطوي على دفع راتب شهري يهدف إلى مساعدة املستفيدين »ينبغي أال

حاجة، ويجب أن يقبل الزكاة والتبرعات«)47(.

العام«.  »املفتي  أو  األكبر«  »املفتي  سلطة  تحت  املحلّيون  املفتون  ُوِضع   ،1947 عام  في 

بعد ذلك بعامين، منح القانون الحكومة ملكية جميع املساجد في البالد، حتى تلك التي بنيت 

بأموال خاصة. وحّدد القانون نفسه وضع املوظفين الدينيين، وأر�سى رسمًيا إدارة األوقاف. 

وشمل هذا األخير املجالس الدينية، الوطنية واملحلية، املسؤولة عن تعيين املفتيين وموظفي 

املساجد)48(، وفي عام 1961، أنشأ قانون جديد وزارة األوقاف الحالية.

وبالتوازي مع هذا التطور املؤس�سي، اهتّم الحكام العسكريون األوائل في سورية بالتحديث 

العقيد  يقم  لم   ،1949 عام  في  القصيرة  واليته  مدة  خالل   . الكمالّيِ للنموذج  وفًقا  االجتماعي 

حسني الزعيم فحسب بوضع األوقاف تحت سيطرة الدولة، وإصدار قانون علماني )والذي 

املظهر  التخلي عن  أيًضا على  بل شجع  الشخصية()49(،  أي حال، على األحوال  ُيطّبق، عل  لم 

»الشرقي«)50(، وعامل العلماء بنقص في االحترام، وكان ينتقد عمائمهم بصورة خاصة. ووفًقا 

هو  السلوك  هذا  كان   ،)1961-1868( الصباغ  يحيى  الدمشقي  الصوفي  الشيخ  السير  لكاتب 

السبب في سقوطه في نهاية املطاف:

ملزيد من املعلومات حول تطوير املؤسسات الدينية الرسمية في سورية، انظر بوتشرBöttcher ، السياسة الدينية في سورية؛   )45(

في أنظمة سلطوية تحت املقارنة: إعادة  نهاية الحكم غير املباشر؟«  للدين في سورية:  الدولة  Thomas Pierret، »إدارة  بيريه  توماس 

Rein- وإيران، )محررون( ستيفان هايدمان Steven Heydemannورايناود ليندرز   تشكيل السلطة ومرونة النظام في سورية

oud Leenders )بالو ألتو: مطبعة جامعة ستانفورد، 2012(، 83–106.

www.( 1938 بيان مؤتمر العلماء األول الذي ُعقد في دمشق في 11-13 رجب 1357 هجري، 6–8 أيلول/ سبتمبر )46(

islamsyria.com، 1 أيار/ مايو 2006(.

 ،1948 65. في عام   ،)2002 الوالد الداعية املربي الشيخ حسن حبنكة )جدة: دار البشير،  )47( عبد الرحمن حبنكة، 

جرى تغيير اسم »العالم الكبير« إلى »ُمدّرِس الفتوى‹‹.

)48( كانت املجالس الوطنية هي مجلس األوقاف ومجلس اإلفتاء األعلى )إلصدار الفتاوى(.

)49( دوغيليم Deguilhem، الوقف في سورية املستقلة.

)50( باتريك سيل Patrick Seale، الصراع على سورية: دراسة في السياسة العربية بعد الحرب 1945-1958 )لندن: مطبعة جامعة 

أوكسفورد، 1965(، 58.
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االحتفاالت  وكانت  يتصاعدان،  والفساد  القمع  كان  الزعيم،  حسني  الرئيس  عهد  في 

أحد  العمامة  ارتداء  من  العلماء  منع  كان  فقد  والعلماء،  الدينية  للمعرفة  إهانة  الرسمية 

قراراته.

ين شيًئا في املنام، فقالت إحداهن: »لقد 
َ
استيقظ الشيخ يحيى يوًما وسأل بناته عّما إذا رأ

رأيت الشيخ األعظم يقف على قمة الدرج)51(، وحسني الزعيم يقف في أسفله. كان الزعيم مع 

أتباعه الذين أصبحوا أصغر وأصغر.

ثم بدأ الشيخ يحيى يقول »هللا أكبر« ضّد حسني الزعيم وأتباعه حتى شروق الشمس. في 

الصباح جاء خبر وفاة الرئيس.

يقول الناس: »هللا عنده رجاله - عندما يريدون شيًئا، فهو يريده أيًضا)52(.

صه من »أعداء العلماء«. ففي كانون  ِ
ّ
ومع ذلك، فإن معجزة قتل املستبد للشيخ يحي لم تخل

االنقالب  بالكمالية،  متأثر  آخر  ضابط  وهو  الشيشكلي،  أديب  م 
ّ
نظ  ،1949 ديسمبر  األول/ 

الثالث في العام نفسه، وفي عام 1952، أحدث ثورة في الحياة الدينية للبالد؛ فمن أجل »حماية 

رجال الدين من املشعوذين«، أصدر مرسوًما يتعلق بارتداء الزي الديني )عمامة بيضاء وُجّبة 

سوداء( بموجب تصريح رسمي، وينّص على اعتقال املخالفين)53(. بعد سقوط الشيشكلي في 

عام 1954، واجه هذا الزي معارضة شديدة من العلماء، وجرى التخلي عنه)54(. على الرغم من 

أن العادة املنصوص عنها في مرسوم 1952 ما تزال منتشرة على نطاق واسع اليوم، فهي ليست 

النوع الوحيد من املالبس الدينية التي يتم ارتداؤها في سورية.

)51( الشيخ األكبر: ابن عربي.

)52( أسامة محمد املنعم البدوي، النفحات الربانية في حياة القطب سيدي الشيخ يحيى الصباغ الدمشقي )دمشق: 

ن ب، ن د(، 6-45.

.OFA, 1–4 March 1952, no. 409, V )53(

)54( مقابلة مع عصام العطار، آخن، 29 أيلول/ سبتمبر 2007.



46

الثورة البعثية ونهاية املأسسة )1963 - 1979(

البيرقراطية  بتطوير  االهتمام  إلى  الفًتا  افتقاًرا  البعث  أظهر  السابقة،  األنظمة  بخالف 

الدين  رجال  تأثير  من  الحّد  إلى  ويهدف  األمن،  على  يركز  صارم  نهج  اتباع   
ً

مفضال الدينية، 

في الحكم. اعتبر املفتي األكبر أبو اليسر عابدين )1889-1981( معادًيا من ِقبل النظام، وتم 

قلت صالحيات املجالس 
ُ
استبداله بأحمد كفتارو التابع )1915-2004(، بينما في عام 1965 ن

الدينية إلى وزير األوقاف)55(.

ه وضع حًدا 
ّ
كان القرار األخير نقطة تحول رئيسة في التاريخ الحديث للعلماء السوريين، ألن

دين رسمًيا، ولديهم شعور باملسؤولية تجاه الدولة،  لوجود »رجال دين رفيعي املستوى« محدَّ

السعودية)56(.  العربية  اململكة  في  العلماء  كبار  وهيئة  مصر،  في  لألزهر  الكبار  العلماء  مثل 

: األولى، ستشكل مسألة إعادة 
ً

سيكون لهذا األمر، في الحد األدنى، عاقبتان مهمتان مستقبال

إنشاء جهاز تمثيلي لكبار العلماء املسلمين في البالد، إحدى التطلعات الرئيسة للنخبة الدينية 

السورية في العقود التالية؛ الثانية، سيكون هيكل رجال الدين مختلًفا تماًما عّما هو عليه في 

مصر واململكة العربية السعودية.

يكن هناك  لم  أي  النظام«)57(،  مع  متحالفة  دينية قوية  سة  تكن هناك »مؤسَّ لم  ه 
ّ
أن وبما 

»مركز« للعلماء، فإنه لم يكن هناك »علماء في املحيط« أيًضا)58(، ولكن فقط فصائل دينية على 

درجات متفاوتة من القرب من الدولة.

تبًعا لذلك، أهمل النظام البعثي اإلصالح القانوني، ولم يحل أي قانون جديد حول األوقاف 

محل اللوائح التي صدرت في عام 1949 وعام 1961. ولم يتم دمج رجال الدين في االتحادات 

املختلفة  االجتماعية  املجموعات  على  لإلشراف  النظام  أنشأها  التي  الشعبية  واملنظمات 

جريت لهم عملية 
ُ
ّتاب، والطالب(، وال أ

ُ
)الفالحون، العمال، النساء، املعلمون، الفنانون، الك

والجيش،  الحزب  تكافل   :1966-1963 البعث  حكم  تحت  سورية   ،Itamar Rabinovich رابينوفيتش  إيتامار   )55(

)القدس: مطبعة الجامعات اإلسرائيلية، 1972(، 143. ال يزال مجلس اإلفتاء األعلى موجوًدا، لكنه ال يلبي حاجات العالم.

)56( زيغال Zeghal، حماة اإلسالم؛ مولين Mouline، رجال الدين في اإلسالم، 222-192.

 :Boulder بولدر( ،السلطة السلطوية وتكوين الدولة سورية البعثية ،Raymond Hinnebusch ريموند هينبوش )57(

صحافة وست فيو، 1990(، 278.

)58( لفهم علماء املحيط، انظر زيغال Zeghal، حماة اإلسالم.
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بقرطة bureaucratisation بصورة كاملة.. فقد راوح عدد املوظفين في وزارة األوقاف الذين 

استفادوا من الوضع الكامل لـ »املوظفين املدنيين« )موظفي الدولة( بين 200 و300 موظف)59(. 

أما بالنسبة إلى موظفي املساجد، فقد ُوِضعوا تحت نظام خاص باألجور، وغير مالئم)60(، وفي 

مثل هذه األوضاع استمّر العلماء، بمن فيهم كبار املسؤولين، مثل املفتيين، في االعتماد على 

موارد القطاع الخاص)61(.

أو  الوسائل  لديهم  يكن  لم  البعثيين  أّن  هو  السياسة،  لهذه  ترجيًحا  األكثر  التفسير  إّن 

وكانت  محدودة،  االقتصادية  مصادرهم  كانت  فقد  املسلمين،  العلماء  »تأميم«  في  الرغبة 

سّيما  وال  الحزب،  أيديولوجية  عادت  ما  ذلك،  على   
ً
عالوة لهم.  معادية  الحضرية  النخب 

1966 إلى  وا السلطة من عام 
ّ
النسخة املاركسية التي اعتمدها »البعثيون الجدد«، الذين تول

ين، كان هذا  ثين وضعّيِ عام 1970، مرتبطة بصورة كبيرة بكمالّية الزعيم والشيشكلي: كمحّدِ

ثين ثوريين،  األخير يحلم بالنظام والتقدم من خالل تنظيم جميع أبعاد الحياة اليومية. وكمحّدِ

اعتزم البعثيون الجدد زعزعة أسس املجتمع من خالل تأسيس اقتصاد اشتراكي وبنية تحتية 

حين  ففي  »الرجعيين«.  للعلماء  مكان  فيه  يكون  لن  اجتماعًيا  نظاًما  بدورها  ستولد  جديدة، 

)نقيب  النبي  الخضراء ألمين نسل  العمامة  ارتداء  املثال، على  الشيشكلي، على سبيل  حافظ 

األشراف()62(، وفي حين نّص قانون عام 1961 على انتخاب األخير من قبل مجلس رجال الدين، 

ألغى البعثيون الجدد، ببساطة، هذا املنصب في عام 1970)63(.

تظهر ثقة البعثيين الجدد باملستقبل بصورة واضحة على لسان وزير التعليم الذي أخبر 

باحثة فرنسية في أواخر الستينيات من القرن املا�سي: »يمكن للواعظين املتخلفين وغيرهم من 

رجال الدين أن يقولوا ما يريدون، لن يحظوا ب�سيء، ونحن لسنا قلقين بشأنهم«، وفي إشارة 

بين  مزجت  والتي  الديني،  بالتعليم  الخاصة  العامة  املدارس  كتب  في  األخيرة  اإلصالحات  إلى 

: »لقد استلمنا التعليم الديني ... ونحن نعلم 
ً

اإلسالم واالشتراكية العربية، أضاف الوزير قائال

)59( )املجلة االقتصادية(، )دمشق: املكتب املركزي لإلحصاء، 1978-1962(.

)60( انظر جدول املرتبات في املرجع السابق.

 ،)MERIP( اإلخوان املسلمون في سورية، تقارير مشروع الشرق األوسط للبحوث واملعلومات ،Patatu حنا بطاطو )61(
رقم. 110 )1982(، 20-12.

.OFA, 1–4 March 1952, no. 409, V )62(

)63( بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 64.
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أنه سيؤدي إلى تغيير عميق في الشباب بكامله، باملعنى السليم)64(. 

بالنسبة إلى الجناح األكثر علمانية في الحزب، فإّن الدين نفسه كان محكوًما عليه أن تدمره 

شرت في مجلة الجيش، تخزين الدين في 
ُ
رياح الثورة. في عام 1967، اقترحت مقالة مشهورة، ن

»متحف التاريخ« إلى جانب »جميع القيم التي حكمت املجتمع القديم«)65(.

1967، لم تتغير  على الرغم من »الصحوة« اإلسالمية، التي تلت الهزيمة العربية في عام 

السياسة الدينية للنظام السوري بصورة جوهرية في العقد األول من »الحركة التصحيحية«، 

التيار  انفراًجا مع  افتتح  الرئيس الجديد  أّن  1970. صحيح  في عام  التي أطلقها حافظ األسد 

اإلسالمي، من خالل إظهار عالمات التقوى الخارجية )علوي، أّدى صلوات األعياد اإلسالمية 

ذلك،  مع  األوقاف)66(.  لوزارة  الفعلية  النفقات  من  وزاد  السنة(  العلماء  صحبة  في  الكبرى 

انخفض هذا اإلنفاق بمقدار الثلث خالل النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين، وهو 

ا جًدا، نظًرا إلى أن إدارات الدولة األخرى كانت مزدهرة نتيجة للنمو االقتصادي 
ً
ما كان ملحوظ

الهائل الناجم عن الطفرة النفطية: على سبيل املثال، تضاعف اإلنفاق الفعلي لوزارة الثقافة 

واإلرشاد القومي سبعة أضعاف بين عامي 1975 و1980)67(.

تطوير  للبعث  الدينية  السياسة  أهملت  العشرين،  القرن  ستينيات  في  حدث  وكما 

موجات  استمرت  السياسية.  التهديدات  تحييد  على  فقط  ز  ِ
ّ

ترك ت 
ّ
وظل الدينية،  املؤسسات 

االعتقال في استهداف اإلخوان املسلمين، لكن السلطات غضت الطرف عن توّسع الحركات 

التعليمية اإلسالمية التي قادها العلماء - إلى درجة أّن بعض رجال الدين يتذكرون سبعينيات 

القرن العشرين باسم »العصر الذهبي للدعوة اإلسالمية«)68(. وكما سيظهر في الفصل األول، 

بالفعل من تكريس كل طاقتها للعمل  نها 
ّ

الدينية من جهاز الدولة قد مك فإّن استبعاد النخبة 

املجتمعي، ونتيجة لذلك أدت دوًرا رئيًسا في تحريك »الصحوة« اإلسالمية.

)64( أوليفييه كاريه Olivier Carré، الشرعنة اإلسالمية لالشتراكية العربية، 31.

)65( انظر تابيثا بترانTabitha Petran ، سورية، )لندن، إرنيست بين، 1972(، 198-197.

جامعة  مطبعة  برينستون:  ا وسياساتهم، 
ً
شأن األقل  أبناُء وجهائهم الريفيين  سورية:  فالحو   ،Patatu بطاطو  حنا   )66(

برينستون، 1999، 260.

)67( املجموعة اإلحصائية، 1980-1970.

)68( مقابالت مع الحسيني وأحمد معاذ الخطيب، دمشق، 23 نيسان/ أبريل 2008.



49

الفصل األول

سين« )1979-1920( حقبة »املشايخ املؤّسِ

»أصبحت الدولة مسيحية

لقد انتهى حكم اإلسالم«)69(

ق على اإلصالحات املستوحاة من الغرب التي شرعت بها السلطات 
ّ
             عالم دمشقي يعل

املصرية خالل احتاللها لسورية )1841-1831(

تطوًرا  سورية  شهدت  اإلسالمي،  العالم  من  أخرى  مناطق  مثل  العشرين،  القرن  خالل 

ا 
ً
ملحوظ كان  )الذي  التغريب  على  رًدا  كانت  العلماء.  بين  الديني  النشاط  من  جديدة  صيٍغ  في 

1920، كما ُيظهر اقتباس في هذا الفصل( وعلى  بوضوح في سورية قبل الغزو الفرن�سي عام 

إلغاء الخالفة عام 1924. في سياٍق كهذا، سمحت التحديات التي واجهت هؤالء الذين يّدعون 

»عناية  محض  الدين؛  لرجال  االجتماعي  للدور  جديد  مفهوٍم  بصعود  اإلسالم  حراس  أنهم 

مع  ُجمعت  والتي  للفرد،  الديني  التهذيب  أنها   Max Weber ويبر  ماكس  عرفها  وقد  رعوية«، 

 من التعليم الديني الجمعي املستغرق في املرحلة النبوية)70(.
ٌ
»الوعظ/ التبشير«، أي، صيغة

ه رجال  ل التطور األخير النجاح الحديث ملفهوم الدعوة.)71( وفي مواجهة التهديد الذي عدَّ
َّ
شك

محاولٍة  نحو  تحولت  ولكن  فردي،  كجهٍد  الدعوة  عرف 
ُ
ت لم  وجودًيا،  تهديًدا  املسلمون  الدين 

)69( موشيه ماعوز، العلماء وعملية التحديث في سورية، 81.

)70( ماكس ويبر، االقتصاد واملجتمع: موجز علم االجتماع التفسيري، )بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1978(، 464.

برينستون،  جامعة  مطبعة  )برينستون:  سوّي، 
ّ
الن واملوضوع  اإلسالمي  اإلحياء  التقوى:  سياسة  محمود،  صبا   )71(

.64-57 ،)2005
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جماعية ومنظمة من االسترجاع االجتماعي.

على الرغم من االضطرابات االجتماعية التي حدثت في سورية في السنوات القريبة من عام 

1920، قبله وبعده )تحطم اإلمبراطورية العثمانية، وحكم امللك فيصل القصير، واالحتالل 

ز نشاط العلماء، في املقام األول، على مجال التعليم، جزئًيا ألن الوصول إلى 
ّ

الفرن�سي(، ترك

املشهد السيا�سي ظلَّ صعًبا حتى الخمسينيات بسبب هيمنة الوجهاء الكبار، ولكن السبب األكثر 

أهمية هو الطبيعة التعليمية الغريزية للوظيفة الدينية، التي جعلت رجال الدين ينظرون إلى 

التعليم على أنه السالح األهم في املعركة الثقافية بين االتجاهات اإلسالمية والعلمانية.

عبر دراسة املشاركة التنظيمية والدعوية للعلماء الذين كّونوا والدة »املشايخ املؤسسين«، 

ط هذا الفصل  ِ
ّ
بدًءا من االنتداب الفرن�سي إلى االنتفاضة اإلسالمية في أواخر السبعينيات، يسل

في  »تراجعوا«  العلماء  أن  الشائع  االفتراض  ، على عكس 
ً

أوال رئيسة.  آليات  ة  الضوء على عدَّ

 إلثبات صلتهم االجتماعية 
ً
القرن العشرين، فإن نشاطهم في املجال التعليمي لم يوفر لهم فرصة

ظهور  مع  االندماج  خالل  من  املجتمع  في  مسبوق  غير  ا 
ً
نفوذ أعطاهم  بل  فحسب،  املستمرة 

 للتعليم العام. وبناًء على ما ذكر، أعاد العلماء، بصورة جيدة وفعلية، 
ً
مستمعين جدد نتيجة

توجيه مجرى التاريخ من خالل ريادة اإلحياء اإلسالمي الذي شهدناه خالل الربع األخير من 

م في املؤسسات التعليمية الجديدة- وبصورة خاصة 
ّ

ثانًيا، من خالل التحك القرن العشرين. 

التحكم في حلقات الدراسة املتخصصة بتدريب رجال الدين الشباب- الذين وضعوا أنفسهم 

في موقٍع مثالي للحفاظ على املفاهيم التقليدية للعلم الديني في مواجهة الحداثة. بكلماٍت أخرى، 

كان العمل التعليمي/ التربوي أساسًيا لتعريف الهوية لكٍلّ من املجتمع والنخبة الدينية ذاتها. 

ا، إن دراسة شخصيات املشايخ املؤسسين الجدد والسرديات املبجلة املعاصرة املكرسة 
ً
ثالث

لهم هي أساسية لفهم البنية الحالية للمشهد الديني السوري. في حاالٍت عديدة، في الحقيقة، 

عَرف في املقام األول من خالل انحيازه أو اتباعه لواحٍد من هؤالء 
ُ
الهوية االجتماعية ألي عالٍم ت

»اآلباء املؤسسين« ولجماعته.

وهكذا، فمركزية التبجيل التاريخية للعلماء الذين سيتم تقديمهم في هذا الفصل لم تولد 

في املقام األول من تجربتهم/ خبرتهم االستثنائية في مجال العلوم الدينية، ولكن من كفاءتهم 

كمربين: إنها تحديًدا هذه الكفاءة التي وفرت لهم التدريبات العديدة التي تبقي ذاكرتهم حية، 

مخصص  جمهور  لديهم  لكن  أذكى،  يكونوا  أن  يمكن  الذين  زمالئهم  على  يتفوقون  وتجعلهم 

ومحدود. 

د على أن هذا الفصل ال يدور حول ما يدعوه املؤلفون الغربيون عموًما  من املهم أن نشّدِ

»اإلصالح اإلسالمي«- أي حول مشروع تحديٍث عقائدي.
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إن مؤيدي اإلصالح اإلسالمي، كهؤالء الذين سنتحدث عنهم في الفصل الثالث، ينظرون 

عموًما إلى الهيئات التعليمية املوروثة من الحقبة العثمانية بوصفها تقليًدا فاسًدا ومتحجًرا 

يقف على النقيض من كٍلّ من املصادر املقدسة والوقائع املعاصرة. ومع أن العلماء السوريين 

 منها أن التقليد التعليمي كان مصدر إغناٍء 
ً

في معظمهم يرفضون وجهة النظر تلك، زاعمين بدال

وليس مصدر إفساد، خالل قروٍن من التعليقات والشروح. إن النهضة التي يقّر الرواد بها في 

 إحيائية بحت، بمعنى أنها ركزت على إحياء الشعائر 
ً
هذا الفصل في سيرة السوريين كانت حركة

 بصورة تامة من الناحية الفكرية.
ً
الدينية، كونها محافظة

يتعلق املفهوم السلوكي »الباراكسيولوجي” praxeological conception لإلحياء اإلسالمي، 

الوعظ  الفردية،  الدينية  الشعائر  الدينية:  املمارسة  من  بمستويين  السوريين،  العلماء  لدى 

التعاليم  أو  العقائد  تنقل  أو   
ّ

تبث شخصيات  مجرد  العلماء  كان  حين  في  وهكذا،  والتبشير. 

سين في القرن العشرين كانوا، مع ذلك، مبتكرين بقدر ما يتعلق  املوجودة، فإن املشايخ املؤّسِ

األمر بمناهج العمل. في الواقع، أنشأوا بنى وهياكل لم تكن معروفٍة خالل القرون السابقة، 

ر  ِ
ّ
توف التي  الرسمية  غير  واملجموعات  الشريعة،  ومعاهد  والثانوية،  االبتدائية  املدارس  مثل 

أعداًدا كبيرة من األشخاص العاديين الذين تلقوا تعليًما دينًيا متطوًرا.

النهضة )»نهضة املعرفة املقدسة«(  

ينظر املؤرخون السوريون بصورة سيئة إلى حالة النخبة الدينية في البالد عند نهاية الحقبة 

العثمانية التي يصفونها أنها حقبة من الجهل والظالم. يكتب مؤلف تاريخ علماء دمشق: »لم تكن 

هذه الحقبة سوى التخلف والجمود... حاول عدد صغير من العلماء الفاعلين إيقاظ املجتمع... 

لكنهم لم يتمكنوا من عمل أي معجزات«.)72( بينما تحدثت روايات حديثة أخرى عن االختفاء 

املطلق للعلماء في بعض أحياء املدينة. شيٌخ مشهور، أخبر تالميذه إن حّيه، امليدان، قد أصبح 

 للمركز الديني الرئيس الذي كان عليه في القرن السابق: )73( »لم يكن 
ً

في أوائل العشرينيات، ظال
هناك أي »عالم جدير بهذا االسم؛ هناك عدد قليل جًدا من طلبة الدين، ومعظمهم فقراء«.)74(

)72( الحم�سي، الدعاة والدعوة اإلسالمية املعاصرة، املجلد 1، 106-105.

)73( ليندا شاتكوفسكي شيلشر Schatkowski-Schilcher، العائالت في السياسة.

)74( مقابلة مع تلميذ للشيخ حسن حبنكة )1908-1978(، دمشق، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006. 
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نحو  الطريَق  التراجع  فيها  د  يمّهِ سردية  استراتيجيٍة  من  جزًءا  املواقف  هذه  مثل  ت 
ّ
شكل

»نهضة املعرفة املقدسة« )النهضة العلمية، والتي عرفت باسم النهضة(، التي بدأ فيها »املشايخ 

سون« الحديثون، ومن ثّم أضفوا الشرعية على صعودهم االجتماعي املبهر. ومع ذلك،  املؤّسِ

لم يكن هذا االرتقاء، في الحقيقة، ممكًنا إال من خالل اضطراٍب حقيقي ضمن املشهد الديني 

السوري: اختفاء النخبة الدينية للحقبة العثمانية.

نهاية األسر الدينية القديمة

العلم«  »بيوت  لسيطرة   
ً
نهاية رمزًيا،  البعث،  حكومة  وضعت   ،1963 عام  انقالب  بعد 

القديمة على املجال الديني بطرد املفتي الكبير أبو اليسر عابدين، الذي كان أسالفه بارزين في 
دمشق منذ القرن العاشر.)75(

مع ذلك، من خالل اختيار خلفائه من بين القادمين الجدد- »عبد الرزاق الحم�سي )1963-

4(، وهو عضٌو في البرجوازية التجارية الصغيرة بدمشق، وأحمد كفتارو )1964-2004(، وهو 

النظام، ببساطة، على عملية سوسيولوجية كانت  في كردستان- وافق  ابٌن لسيٍد صوفي ولد 

 منذ عدة عقود، والدليل على هذا يكمن في حقيقة أن أغلبية رجال الدين، التي كانت 
ً
جارية

 لتعيين كفتارو في موقع املفتي األكبر بسبب موقفه املؤيد للبعث، لم تدعم أي منافٍس 
ً
معادية

من أصل نبيل، لكن دعمت نجل صاحب متجر متواضع، حسن حبنكة )1978-1908(.

في الحقيقة، لم ينتج التجديد االجتماعي للنخبة الدينية السورية في القرن العشرين من 

العاملية األولى. كان  الدولة، بل بفضل تحوالت ثقافية كانت قد بدأت قبل الحرب  سياسات 

أصل تلك التحوالت ظهور املؤسسات التربوية املستوحاة من الغرب في الشرق األدنى، مثل 

بيروت،  في  األميركية  بالجامعة  بعد  ما  في  ُعرفت  والتي   ،)1866( السورية  البروتستانت  كلية 

الطب  ومعهد  دمشق)76(،  في  الدولة  تديرها  ثانوية  مدرسة  أول   ،)1863( »عنبر«  ومكتب 
والصيدلة )1903(، الذي سيصبح الحًقا جامعة دمشق.) 77(

سر واألعالم الدمشقية، دمشق، بيت الحكمة، 2004، املجلد الثاني، 633-625.
ُ

)75( شريف الصواف، معجم األ

)76( راندي دوغيليم، »األفكار الفرنسية والتعليم العثماني: مدرسة مكتب عنبر الثانوية في دمشق«، مراجعة العاملين اإلسالمي 

واملتوسطي، رقم 53-52 )1990(، 206-199.

)77( عبد الكريم رفيق، »الجامعة السورية واالنتداب الفرن�سي )1920-1946(«، في الفكر الليبرالي في شرق البحر األبيض 
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إسطنبول،  في  الفنون  دار  مثل  البعيدة،  الجامعات  من  كثير  مثل  املؤسسات،  هذه  كانت 

النخبة  من  تقديٍر  موضع  فصاعًدا،  اآلن  من  صارت،  شهادات  قّدم 
ُ
ت باريس،  في  والسوربون 

 على مدى 
ً
االجتماعية أكثر من التعليم الديني. ومن ثّم، فالعائالت املرموقة التي كانت مهيمنة

قرون على صفوف املفتيين والقضاة- مثل الغزي، والشطي، والحمزاوي، والكزبري - اختفت 

والعلوم  )الحديث(،  والقضاء  الطب  مثل  أخرى،  فاعليات  نحو  وتحولت  الديني،  املشهد  من 
)األكاديمية( والسياسة.) 78(

العائالت  بين  من  العشرين،  القرن  من  األول  العقد  في  أنه  املستغرب  من  ليس  ثّم،  ومن 

الدمشقية التي أظهرت كفاءة دينية، لم ُيعرف سوى اثنتين )الخطيب والبرهاني( كبيوت للعلم 
قبل الحرب العاملية األولى. )79(

تجار  رئيسة:  خلفياٍت  ثالث  من  أتوا  ناشئون  علماء  املتالشية  الدينية  بالعائالت  استبدل 

الريفيون  املهاجرون  أقل-  بدرجة  ذلك  كان  وإن  والصغيرة-  املتوسطة  الطبقة  من  املهن 

والغرباء. طوال قرون، كانت دمشق ملًجا لالجئين واملهاجرين من مناطق مختلفة من العالم 

اإلسالمي: الفلسطينيون خالل الحروب الصليبية، واألكراد في القرون التالية، والقوقازيون 

من القرن الثامن عشر فصاعًدا، واأللبانيون في النصف األول من القرن العشرين؛ وابتداًء 

أفريقيا  شمال  باشرت  عشر،  التاسع  القرن  من  الثالثينيات  في  للجزائر  الفرن�سي  الغزو  من 

القادر  - عبد  منهم جزائريين  اثنان  الدمشقي. كان  الديني  املشهد  نفوٍذ ملحوظ على  ممارسة 

سة لالتجاه  )1807-1882( وطاهر الجزائري )1852-1920()80( - وهما من الشخصيات املؤّسِ

اإلصالحي املحلي، في حين أن بعض رفاقهم استوردوا تقاليد صوفية جديدة، مثل الشاذلية، 

 بين العلماء السوريين عن طريق محمد الهاشمي )1881-1961(.)81( كان 
ً
التي اكتسبت شعبية

املتوسط: أواخر القرن التاسع عشر وحتى ستينيات القرن العشرين، )محرر( كريستوف شومان )اليدن: بريل، 2008(، 

.98-75

سر 
ُ

)78( شاتكوفسكي شيلشر Schatkowski-Schilcher، العائالت في السياسة، 169-174؛ شريف الصواف، معجم األ

واألعالم الدمشقية.

سر واألعالم الدمشقية، املجلد 1، 340-326. 
ُ

)79( شريف الصواف، معجم األ

طعم   ،Itzchak Weismann إيتزاك وايزمان  اإلصالح اإلسالمي؛   ،Commins )80( حول هذه الشخصيات انظر: كومينز 

الحداثة.

العالم:  في  الصوفية  الطريقة  في  العربي«،  الشرق  في  الدرقاوية  »الشاذلية   ،Itzchak Weismann وايزمان  إيتزاك   )81(

الشاذلية، )محرر( إيريك جوفروي )باريس: ميزونيف والروز، 2004(، 255-270، في 264-262.



54

ابٌن لعالٍم من مراكش،  )1850-1935(، وهو  الدين الحسني  للمغاربة دوٌر أكثر وضوًحا: بدر 

وكان قائًدا فريًدا لرجال الدين الدمشقيين في عهد االنتداب، ومكي الكتاني )1973-1890(، 

الذي ترك والده السلطنة الشريفة بعد االحتالل الفرن�سي في عام 1912، وأصبح رئيس رابطة 

 معتمًدا 
ً

1963( وممثال إلى   1946 العلماء )الذراع السياسية لرجال الدين السوريين من عام 
لبلده في الرابطة اإلسالمية العاملية.)82(

على الرغم من أن الحسني والكتاني كانا أبناء علماٍء مشهورين، ومن ساللة النبي مباشرة، 

لكن ال يمكن تفسير اعتراف العلماء املحليين باألولوية الرمزية لهؤالء األجانب من دون األخذ 

في الحسبان الفراغ النا�سئ في أعلى التراتبية الدينية بسبب اختفاء السالالت الدينية القديمة. 

املوارد  من  الرغم  على  مشابهة  مكانٍة  اكتساب  في  القادر  عبد  األمير  أخفق  واحد،  قرٍن  قبل 
السياسية واالقتصادية والفكرية التي كانت ذات أفضليٍة بشكل ال يقارن.)83(

وهدت »علمنة« النخبة الدينية القديمة في مدٍن سورية أخرى، وربما كان املثال األكثر 
ُ

ش

وضوًحا هو عائلة األتا�سي، التي قدمت لحمص جميع مفتييها من عام 1553 إلى 1984، ومنحت 
سورية آخر رئيس سنيَّ لها، الطبيب البعثي نور الدين األتا�سي )1992-1929(.)84(

العاصمة بمكانتها حتى وقٍت متأخر، وهو وضع  الدينية خارج  ومع ذلك، احتفظت املهنة 

ست جامعة هناك عام  ّسِ
ُ
ربما يكون ناتًجا عن بعد مؤسسات التعليم العالي. في حلب، حيث أ

كان  الذين  البارزين  العلماء  عشرات  هناك  يزال  ال  كان  العشرين  القرن  أواخر  في   ،1958
أسالفهم من رجال الدين من الدرجة األولى في عهد االنتداب الفرن�سي.)85(

كان للتجديد االجتماعي للنخبة الدينية السورية نتيجتان رئيستان، من بين نتائج أخرى 

كثيرة. األولى، بما أن العلماء الجدد لم يكونوا من العائالت التي كانت تسيطر على األوقاف طوال 

 بتفكيك هذه األوقاف وتأميمها بحكم الواقع في منتصف 
ً

قرون، فإن رجال الدين تأثروا قليال

املحاكم  ذلك  في  بما  القضاء،  سلك  من  تدريجًيا  العلماء  ستبعد 
ُ
ا الثانية،  العشرين.  القرن 

)82( نزار أباظة ومطيع الحافظ، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، املجلد 2، 913-909.

)83( شاتكوفسكي شيلشر Schatkowski-Schilcher، العائالت في السياسة، 217.

)84( باسل األتا�سي، تاريخ األسرة األتاسية وتراجم مشاهيرها، وثيقة غير منشورة، وغير مؤرخة. 

)85( مصطفى الزرقا )1904-99(، زين العابدين الجدبة )1910-2005(، عبد هللا سراج الدين )1924-2002(، إبراهيم 

السلقيني )1934-2011(، أحمد الحاجي الكردي )ت. 1939(، نور الدين عتر )ت. 1939(، بشير اإلدلبي )ت. 1940(، عبد 

الفتاح البيانوني )ت. 1940(، وإسماعيل أبو النصر )ت. 1941(.
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الدينية. في عهد االنتداب، كان الحصول على درجة في القانون العلماني إلزامًيا للقضاة.)86( وفي 

وقٍت كانت فيه الدراسة في الجامعة امتياًزا لنخبة قليلة، جعل هذا القرار املناصب القضائية 

بعيدة املنال بالنسبة إلى العلماء معظمهم، الذين كانوا من خلفيات اجتماعية منخفضة نسبًيا. 

عمال  اللذان  األخيران  الدمشقيان  العاملان  توفي  عندما  والعشرين،  الحادي  القرن  بداية  في 
كقضاٍة دينيين، كانت أعمارهما قد تجاوزت التسعين عاًما.)87(

سرديات إعادة التأسيس والتحّول

عهد  في  تاريخهم  حول  املعاصرون  السوريون  الدين  رجال  مها  يقّدِ التي  السردية  تبدأ 

سين، الذين يزعم  االنتداب: في دمشق، تشهد »نهضة املعرفة املقدسة« ظهور الشيوخ املؤّسِ

ث األكبر( بدر الدين الحسني. وأما بالنسبة إلى  معظمهم أنهم من تالميذ »عالم الحديث« )املحّدِ

1922 بتحديث املدرسة الخسروية، والتي سيقال  حلب، فهي تشهد عصًرا ذهبًيا بدأ في عام 

املزيد حولها في هذا الفصل.

هناك اختالف مهم بين املدينتين: الحلبيون بينما يرى مؤرخو السيرة أن الخسروية هي نتاج 

م نظراؤهم الدمشقيون  ُيقّدِ التكامل املتناغم بين التقاليد العلمية املحلية وعملية التجديد، 

التي  التأسيس  مؤلًفا إلعادة  كبير،)88(  حّدٍ  إلى  ذاتية  عالم درس بصورة  الحسني، وهو  الشيخ 

لت بالكامل الجيل السابق من العلماء. قد تبدو هذه »الفجوة في الذاكرة« مفارقة من جانب 
ّ
ظل

رجال الدين الذين يرون أن العلم الديني الصحيح هو، بالضرورة، موروث ُينقل من جيل إلى 

آخر منذ أصول اإلسالم.

في الواقع، هَدف هذا القطع في السير التاريخية إلى بناء شرعية للوافدين الجدد الذين ال 

العثمانية. بصرف النظر  في الحقبة  الدينية  بالنخب  يستطيعون أن يدعوا أي روابط عائلية 

ر االستخدام الذي جرى لصورته  عن الدور البارز حًقا لبدر الدين الحسني خالل حياته، يفّسِ

في  الشرعيين أن يحصلوا على درجات  الدينيين/  القضاة  1954، صار مطلوًبا من  الشريعة عام  كلية  تأسيس  بعد   )86(

القانون والشريعة.

)87( مرشد عابدين )1914-2007(، وبشير الباني )2008-1911(.

)88( إيتزاك وايزمان Itzchak Weismann، »اختراع قائد إسالمي شعبوي: بدر الدين الحسني، الحركة التربوية الدينية 

والثورة السورية الكبرى«، أرابيكا 52، رقم 1 )2005(، 109- 139، في 115-113.
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من قبل األجيال الالحقة من العلماء، إلى حد كبير، محوريته في السير الحديثة للدمشقيين؛ 

عطي اسمه لشارٍع في املدينة القديمة، وفي عام 1997، لواحٍد من أكبر املعاهد الدينية في 
ُ
فقد أ

العاصمة.)89(

تحديات التحديث التعليمي

بقدر ما كان التعليم الرسمي مهًما، انخرط العلماء املسلمون السوريون في القرن العشرين 

بأنفسهم في مجال التعليم العام، بنجاٍح قليل، إضافة إلى تدريب رجال الدين الشباب، وهذا 

األمر كان في مركز الصراع على السلطة بين األجندات التقليدية والحداثية.

جمعية الغراء، مشروع ُمجهض للتعليم اإلسالمي العام

سبعينيات  منذ  الحديثة  االبتدائية  املدارس  تأسيس  في  رائٌد  دوٌر  السوريين  للعلماء  كان 

القرن التاسع عشر فصاعًدا - وهذا كان غير مفاجئ نظًرا إلى حقيقة أنهم كانوا تقليدًيا مسؤولين 

في منافسة غير  ابتداًء من االنتداب، دخلوا  ومع ذلك،  ّتاب(.)90( 
ُ

)الك عن سلف هذه املدارس، 

متكافئة مع الدولة: في الواقع ، شكل التعليم »االستثناء الرئيس الوحيد« لإلهمال العام الذي 
اتسمت به السياسات االجتماعية للجمهورية البورجوازية السورية.)91(

في هذا السياق، تكمن أهمية محاولة جمعية الغراء الدمشقية لخلق شبكٍة من املدارس 

العامة اإلسالمية على طراز املحافل/ التجمعات املسيحية، في أثرها املحدود والطويل األجل 

سيرة  إلى  بالنسبة  الشريعة.  إحياء  معهد  اسم  تحت   1959 عام  في  س  ّسِ
ُ
وأ األمينية،  باملدرسة  سابًقا  املعهد  ُعرف   )89(

الدين  بدر  شعبوي:  إسالمي  قائد  »اختراع   ،Weismann وايزمان  انظر  سيرته،  كتاب  جانب  من  صورته  وبناء  الحسني 

الحسني«؛ بالنسبة إلى سيرته األخيرة حتى اليوم ودراسة عن كتابات سابقة حوله، انظر محمود البيروتي، الشيخ محمد 

بدر الدين الحسني وأثر مجالسه في املجتمع الدمشقي، )دمشق: دار البيروتي، 2009(.

 ،Weismann أيديولوجية وسياسة اإلخوان املسلمين في سورية، 81-83؛ وايزمان ،Reissner 90( انظر: يوهانس رايسنر(
»اختراع قائد إسالمي شعبوي، 129.

)91( رايموند هينبوش Raymound Hinnebusch، سورية: ثورة من فوق )لندن: روتليدج، 2001(، 25.
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أقل من املكانة التي تشغلها في السرد املعاصر ألفعال املشايخ املؤسسين.)92(

ست جمعية الغراء، التي سعت للحّد من التأثير الثقافي للمدارس التبشيرية، واملعاهد  ّسِ
ُ
أ

1924 على يدي تلميذين لبدر الدين الحسني،  صلحت برعاية املستعِمر، في عام 
ُ
العامة التي أ

الذي   ،)1958-1886( الخطيب  وهاشم  ثري،  تاجٌر  وهو   ،)1934-1877( الدقر  علي  وهما: 

العاملية األولى واحًدا من زعماء جريدة الحقيقة، املعادية لإلصالح.)93( زودَّ  كان قبل الحرب 

الدقر الجمعية بكثيٍر من مواردها االقتصادية والبشرية: فهو خطيٌب فصيح وأستاذ موهوب، 

كان يتمتع بشعبية كبيرة بين زمالئه التجار )أصبح تحريضه ضد شركة التبغ أسطورًيا(،)94( 

لدمشق  الريفية  البيئة  في  موظفين  كانوا  )التالميذ(  منهم  الكثير  التالميذ.  من  الكثير  وجذب 

رسل 
ُ
)حوران والبقاع وشمال شرق األردن( من خالل وكالء تجاريين يعملون مع الدقر.)95( أ

بعضهم إلى بلداتهم ليرشدوا السكان املحليين و-تدعي بعض السير- ليحبطوا محاولة السلطات 

االستعمارية تنصير السكان السوريين الريفيين )تحويلهم إلى مسيحيين(.)96( بينما شكل تالميذ 

آخرون البؤرة األهم ملعلمي مدارس الغراء.

على الرغم من رحيل الخطيب، الذي أسس في عام 1931 جمعيته التعليمية الخاصة، فإن 

التأثير الشعبي للغراء استمر في النمو- في عام 1935، كانت تدير إحدى عشر مدرسة ابتدائية 
وثانوية، حتى أن أحد مشايخها ضمن مقعًدا في االنتخابات البرملانية لعام 1943.)97(

)92( انظر على سبيل املثال: نزار أباظة، الشيخ علي الدقر: رجل أحيا هللا به أمة، )دمشق، دار الفكر، 2010(.

أيديولوجية وسياسة اإلخوان املسلمين في   ،Reissner )93( حول السنوات األولى من »الغراء«، انظر: يوهانس رايسنر 
سورية، 86-88؛ إيتزاك وايزمان Weismann، »اختراع قائد إسالمي شعبوي، 132-127.

وحول املعارضة اإلسالمية للسياسات التعليمية الفرنسية، انظر: إليزابيث تومبسون Elizabeth Thompson، مواطنو املستعمرات: 

الحقوق جمهورية، واالمتياز األبوي، والجنسانية في سورية ولبنان الفرنسيتين )نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2000(، 106، 

.109

تصف تومبسون الجمعيات اإلسالمية التي ظهرت خالل االنتداب بـ »الشعبوية«، ما قد تشير خطأ إلى أنها كانت بنى تعبئة 

وتحشيد شبيهة باألحزاب. 

)94( أسامة الرفاعي، »دروس من حياة الشيخ عبد الكريم الرفاعي«، )com.sadazaid.www(، عدد 1، 17 نيسان/ أبريل 

.2008

)95( أباظة، الشيخ علي الدقر، 47.

)96( أسامة الرفاعي، خطبة ألقيت في عيد املولد في جامع الشيخ علي الدقر، دمشق، 3 أيار/ مايو 2008 )مشاهدة(.

)97( انظر: يوهانس رايسنر Reissner، أيديولوجية وسياسة اإلخوان املسلمين في سورية، 86-88؛ أباظة وحافظ، تاريخ 

http://www.sadazaid.com
http://www.sadazaid.com
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نظام  من   
ً
منافسة تواجه  كانت  التي  الغراء،  عن  الحظ  تخلى  االستقالل،  بعد  ذلك،  مع 

التعليم العام سريع التوسع، إضافة إلى مشكالت في التمويل. في الواقع، لم تظهر أي شخصية 

كاريزمية – وهذا يعني أنه ال يوجد جمع أموال فعال - على اإلطالق بين أحفاد الدقر، الذين 
ظلوا يسيطرون على الغراء منذ وفاة املؤسس في عام 1943 وحتى يومنا هذا.)98(

 
ً
وعالوة العشرين.  القرن  خمسينيات  في  معظمها  الجمعيات  مدارس  غلقت 

ُ
أ وكحصيلة، 

سلطات  أمرت  الدينية،  اإلدارة  ضمن  املشاركة  في  الغراء  زعماء  أخفق  أن  بعد  ذلك،  على 

الجمهورية العربية املتحدة )1958-1961( بإغالق معهد الدراسات الدينية، ومدرسة الغراء 
لتدريب وتعليم رجال الدين الشباب.)99(

وهي  الدراسية.  الدقر  حلقات  مأسسة  من   1937 عام  في  اإلسالمية  املدرسة  هذه  ُولدت 

األولى من نوعها في دمشق، التي مهدت الطريق للعلماء للبرهنة عن أنهم أكثر نجاًحا في مجال 

التعليم العام. وسيكون من شأن الدور البارز للعلماء في تجهيز حلقات دراسية إسالمية حديثة 

تلك  بتخفيف  لهم  يسمح  موقٍع  في  يضعهم  ألنه  الدين،  رجال  ملستقبل  أسا�سيٌّ  أنه  يثبت  أن 

العواقب املحتملة ملأسسة التعليم الديني املتخصص الذي ُيعّدونه تهديًدا لهويتهم.

تدريب العلماء: التحديث وتحدياته

ابتداًء من  العالم اإلسالمي  انتشر عبر  الذي  الديني،  للتعليم  الكبير«)100(  بدا أن »التحول 

متصوًرا  كان  كما  العلماء  تدريب  أسس  يتحّدى  وكأنما  عشر،  التاسع  للقرن  الثاني  النصف 

رسمية؛  غير  دراسية  حلقاٍت  داخل  عادة،  يحدث،  التدريب  هذا  كان  الحين.)101(  ذلك  حتى 

علماء دمشق، املجلد الثاني، 509.

)98( بعد وفاة علي، ترأس الغراء أبناؤه على التوالي: أحمد )1908-1977(، وعبد الغني )1916-2002(، عالم نحوي شهير. 

انظر: إياد خالد الطباع، عبد الغني الدقر )دمشق، دار القلم، 2003(.

عيد افتتاح املعهد في أوائل السبعينيات. وهذا املعهد، على جانب 
ُ
)99( أباظة، الشيخ علي الدقر، 117-127، 130-131. أ

مدرسة ابتدائية، هو كل ما تبقى من جمعية الغراء اليوم.

)100( ديل إكلمان Dale Eickelman، املعرفة والسلطة في املغرب )برينستون: مطبعة جامعة برينستون، 1985(، 165.

)101( انظر على سبيل املثال:
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قام في 
ُ
وفي سورية، ستسمى الطريقة بأثر رجعي »التعليم الحر«. كانت حلقات التعليم هذه ت

بإجراءاٍت  مميزة  معاهد  )املدارس(  األخيرة  تكن  لم  املدارس.  أو  الخاصة  والبيوت  الجوامع، 

واضحة للمهمة التعليمية، ولكنها كانت باملعنى الحرفي للكلمة العربية »بيوت علم«. في الواقع، 

على عكس الجامعات الغربية في القرون الوسطى، لم يكن للمدارس ما قبل التحديث منهاج 

من  محدود  لعدٍد  راتًبا  ن  تؤّمِ فقط  كانت   )102( شهادات:  تمنح  تكن  لم  أنها  كما  دقيق،  تعليمي 

املعلمين، إضافة إلى دعٍم مادي للطلبة الداخليين بفضل عائدات الوقف.)103( ومن ثّم، لم تكن 

هدفهم  يكن  لم  الذين  املحتملين  للعلماء  األحوال  من  حال  بأي  إلزامية  املدرسة  في  الدراسة 

 ومكانة مرموقة أينما كانوا 
ً
االرتباط بمؤسسات معينة، بل مع أكثر األساتذة الجامعات شهرة

 في حياة العلماء، لكن فقط بسبب املناصب التعليمية 
ً
مون. يمكن للمدارس أن تكون مهمة ِ

ّ
يعل

املرموقة وجيدة األجر التي كانت مرتبطة ببعضها.)104(

كان عدم إضفاء الطابع املؤس�سي على التعليم اإلسالمي الكالسيكي نتيجة ملفهوم شخ�سي 

 من الشهادة، يكافئ األستاذ الطالب بترخيص فردي )إجازة(، 
ً

وثابت لنقل املعرفة الدينية.. وبدال

األستاذ  يشهد  الترخيص،  اإلجازة/  هذه  خالل  من  وهواه.  األستاذ  لرأي  ترك 
ُ
ت ملعايير  وفًقا 

بصورة شخصية أن املتدرب/ الدارس منضٌم إلى سلسلته التعليمية. وعلى املنوال ذاته، كان 

ق عليها أو شرحها في حلقته الدراسية. يمكن 
ّ
يأذن له بتدريس أطاريح التراث العلمي التي قد عل

لإلجازة أن تشهد أيًضا على حفظ الطالب لبعض املحتويات »املتون« املهمة.

مثال على هذا التعليم موجود في سيرة الشيخ الدمشقي أديب كالس )1921-2009(، وهو 

أنموذج لحقبة ما قبل الحرب العاملية الثانية:

صالح  محمد  الشيخ  مع  النووي(  اإلمام  جمعها  ا 
ً
حديث )أربعون  النووية  األربعين  قرأ 

املبادئ  العشرين:  القرن  وحتى  عشر  التاسع  القرن  من  مصر  في  اإلسالمي  الديني  »التعليم   ،Gilbert Delanoue ديالنو  جيلبيرت 

أرغيومنتس،  )باريس:  نيكول غراندين ومارك جابوريو  العالم اإلسالمي، )محرران(  في  املدرسة: نقل املعرفة  في  العامة«،  التوجيهية 

.100-93 ،)1997

)102( جوناثان بيركي Jonathan Berkey، انتقال املعرفة في القاهرة خالل العصور الوسطى: تاريخ اجتماعي من التربية اإلسالمية 

)برينستون: مطبعة جامعة برينستون، 1992(؛ مايكل تشامبرلين Michael Chamberlain، املعرفة واملمارسة االجتماعية في دمشق 

Dale Eickelma، »فن  إكلمان  69-90؛ ديل   ،)1994 كامبريدج،  )كامبريدج: مطبعة جامعة   1350  -1190 الوسطى،  العصور  خالل 

الذاكرة: التربية اإلسالمية وإعادة إنتاجها االجتماعي«، دراسات مقارنة في املجتمع والتاريخ 20، رقم 4 )1978(، 516-485.

)103( بالنسبة إلى حلب في أواخر الحقبة العثمانية، انظر: عدنان كاتبي، التعليم الشرعي ومدارسه في حلب في القرن الرابع 

عشر الهجري، حلب: 2006.

)104( بالنسبة إلى دمشق في أواخر الحقبة العثمانية، انظر أباظة وحافظ، تاريخ علماء دمشق، املجلد األول.
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ابن  حاشيات  ليدرس  شيخه  مع  كان  الفجر،  صالة  بعد  اإليضاح.  فقه  ومبادئ  الفرفور، 

الشيخ  املعرفة  نبع  مع  الدراسة  خالل  من  علمه  أكمل  ثم  مالك...  ابن  ألفية  حفظ  عابدين... 

محمد أبو اليسر عابدين، مفتي سورية... الشيخ محمد صالح الفرفور منحه، من بين آخرين، 

إجازة عامة في علوم الدين واللغة العربية، كما تلقى أيًضا إجازة من الشيخ أبو اليسر عابدين.
)105(

السابقة  باألجيال  إيماًنا بضرورة وجود صلة مضمونة شخصًيا  النظام  يعكس مثل هذا 

سة لإلسالم.)106( كان منطقه الكامن أقل اهتماًما  من العلماء، ومن خاللهم بالشخصيات املؤّسِ

الشعائري  املفهوم  من  والسنة(  القرآن  إلى  بالنسبة  بالطبع،  )عدا  التعليم  محتويات  بتكامل 

لنقل العلم، كون هذا األخير يجري استيعابه في البركة اإللهية.)107( أخفى هذا النموذج أيًضا 

قضايا القوة: قوة الطالب، الذي يمكنه أن يفخر بنفسه كونه درس مع املعلم املشهور، ومن 

ثّم يصنع ما يدعوه ديل إكلمان Dale Eickelman االستخدام “األيقوني iconic« إلجازته؛)108( 

وبالطبع، قوة العلماء الذين مارسوا تحكًما صارًما للوصول إلى العلم الديني.

ما  من  تحدًيا  سورية  في  التعليم  من  النموذج  هذا  واجه  فصاعًدا،  االنتداب  زمن  منذ 

الذي كان مستلهًما من  التعليم اإلسالمي املؤس�سي-  أي  »النظامي«-  بالتعليم اإلسالمي  يدعى 

السابقة:  التعليم  ملبادئ  مناقضة  مبادئ  على  معتمًدا  الجديد  النظام  كان  الغربية.  املدارس 

فالطالب مرتبط بمعهد رسمي أكثر من ارتباطه بأستاٍذ فرد، وما عاد الهدف غرس مجموعة 

نقل  النفعية،  كنتيجة النتشار   من ذلك، 
ً

بدال ولكن  الطالب،  في ذهن  تتغير  أفكار موروثة ال 

ستبدلت 
ُ
ا. وبناًء على ذلك، ا

ً
ف منهاًجا متماسك ِ

ّ
السيادة العاملية ملجموعة من التعاليم التي تؤل

ُق بشهادٍة 
ّ
ُيوث العلم  اكتساب  تدريًجا كتٌب مدرسية حديثة، وصار  الكالسيكية  باألطروحات 

تمنح بعد امتحانات قائمة على إجراءات معيارية موحدة.

نظًرا إلى أنها استندت إلى املثل العليا املتمثلة في نزع شخصنة املعرفة، يبدو أن هذه الثورة 

الحقيقية من املرجح أن تدل على تراجٍع يتعذر عالجه للعلماء، والذين سُيحرمون من احتكارهم 

.)2007,com.alfatihonline.www( ،»أحمد كالس، »سيرة العالمة املربي الزاهد الفقيه الشيخ محمد أديب كالس )105(

)106( وليام غراهام William Graham، »املذهب التقليدي في اإلسالم: مقالة في التأويل«، مجلة التاريخ متعددة االختصاصات 23، 
رقم 3 )1993(، 522-495.

)107( مايكل تشامبرلين Michael Chamberlain، املعرفة واملمارسة االجتماعية في دمشق خالل العصور الوسطى، 125.

)108( ديل إكلمان Dale Eickelma، »فن الذاكرة: التربية اإلسالمية وإعادة إنتاجها االجتماعي«، 504.

http://www.alfatihonline.com,2007
http://www.alfatihonline.com,2007
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 على ذلك، ستحرمهم 
ً
الشخ�سي لنقل العلم بواسطة املؤسسات التعليمية الجديدة. وعالوة

بين  مباشر  بشكٍل  خلفائهم  تحديد  على   
َ
القدرة الشهادات  إصدار  في  البيرقراطية  اإلجراءات 

تالميذهم املفضلين، وهو النظام الذي كان قد سّهل إعادة اإلنتاج االجتماعي للعائالت العلمية 

هوية  د  يهّدِ الغيبي«)109(  الحفظ  »سطوة  من  العلم  تحرير  أن  ظهر  ذلك،  من  واألهم  الكبيرة. 

الحفاظ  في  وظيفتهم  خالل  من  الحين  ذلك  حتى  تعريفهم  جرى  إنه  حين  ففي  ذاتها.  العلماء 

قضائيين  خبراء  مجرد  يصبحوا  أن  محكومين  اآلن  بدوا  ونقله،  املقدس  اإلسالم  تقليد  على 

صين بنوٍع معين من القانون، أي الشريعة. متخّصِ

لكن في سورية على األقل، لم تحدث األمور كما تقترح نظرية التحديث. عندما ُسئل عالم 

شاب عن تدريبه في دمشق، في أوائل القرن العشرين، أكدَّ أنه بالتوازي مع التعليم الرسمي 

الذي تلقاه في معهد الفتح اإلسالمي، كان يحضر دروًسا تعليمية بجّدٍ ودأب وفًقا ملا يدعوه بـ 

األطروحات/  غير رسمية تشرح خاللها  دراسة  حلقات  أي  املشيخي(،  )املنهج  طريقة«  »شيخ 

الرسائل القديمة، وُيمنح الطالب في نهايتها إجازة:

دروسه.  حضرت  عندها  كالس،  أديب  الشيخ  هو  الحنفي  الفقه  معلمي  أفضل  إن  قيل 

وبالنسبة إلى الفقه الشافعي، األفضل هو الشيخ صادق حبنكة. ذهبُت أيًضا إلى الشيخ رشدي 

إجازات:  عدة  نلُت  لقد  جرا.  وهلم  العربية.  واللغة  والفقه  الفقه،  أصول  أجل  من  القلم، 

الصباغ  عمر  الشيخ  ومن  املختار؛  وتعاليل  الهداية،  كتب  بخصوص  كالس  أديب  الشيخ  من 
بخصوص »اللباب في شرح الكتاب«، وغيرها كثير.)110(

روايات مشابهة شائعة بين رجال الدين السوريين الشباب. سوف تشرح الصفحات اآلتية 

هذه االستمرارية، وتحلل أسبابها.

املأسسة والنزعة اإلصالحية

معهده  افتتح  الذي   ،)1941-1847( القصاب  القادر  عبد  للشيخ  الرائد  العمل  باستثناء 

اإلسالمي الحديث األول في التاريخ السوري في دير عطية )جبال القلمون، شمال دمشق( في 

)109( ديل إكلمان Dale Eickelman، املعرفة والسلطة في املغرب، 168.

)110( مقابلة مع شخص مجهول االسم، دمشق، أيار/ مايو 2008.
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عام 1898)111(، فإن مأسسة تدريب علماء البلد قد بدأت فعلًيا في حلب في بدايات العشرينيات 

من القرن العشرين. هنا ُبنيت على مدارس تقليدية ال تزال فيها ثقافة نابضة بالحياة في املدينة 

- بينما، ألسباب ما تزال غير واضحة، خضعت لتراجع ملحوظ في دمشق خالل القرن التاسع 
عشر.)112(

وهكذا، افتتحت مديرية األوقاف املحلية كلية إسالمية للتعليم الثانوي في عام 1922، في 

والتي ستدعى  الكلية،  وهذه  عشر؛  السادس  القرن  إلى  تعود  التي  املهيبة  الخسروية  املدرسة 

شمال  في  العلماء  بين   
ً
بارزة ستصبح  التي  الشخصيات  جميع  خّرجْت  حلب«،  »أزهر  الحًقا 

سورية في النصف الثاني من القرن العشرين.)113(

كان أول مدير للمدرسة الخسروية العالم اإلصالحي راغب الطباخ )1876-1951(، وهو 

 )114(.)Lucknow( صحافي وعضو سابق في جمعية االتحاد والترقي، ومراسل ندوة علماء لكناو

القصاب،  شخصية  في  معقولية  األكثر  التفسير  يكمن  واملعزولة.  املحرومة  القلمون  طبيعة  ضوء  في  شاذ  أمر  هذا  أن  يبدو   )111(

م طوال 27 عاًما في األزهر، حيث شهد أول إصالحات في املسجد-الجامعة )أباظة وحافظ، تاريخ علماء دمشق، املجلد األول، 
ّ
الذي عل

543-544(. ربما كان هناك عامل آخر يتمثل بتأثير املدارس التبشيرية األوروبية، التي كانت منتشرة في املنطقة بسبب العدد الكبير 

لسكانها املسيحيين )مريام شيخ Mériam Cheikh، »حول تاريخ الهجرة السورية إلى أميركا الالتينية. حالة القلمون: هجرة أراض، مكان 

للذاكرة«، أطروحة ماجستير، جامعة بروفانس، 2005.

)112( عدنان كاتبي، التعليم الشرعي ومدارسه في حلب في القرن الرابع عشر الهجري، 36-66؛ محمود بيروتي، الشيخ 

محمد بدر الدين الحسني، 37-35.

)113( حول تأسيس هذه املدرسة، انظر جان غومليه Jean Gaulmier، »مالحظة حول الوضع الحالي للتعليم التقليدي في 

حلب«، نشرة الدراسات الشرقية 9 )1942(، 1-27؛ وعدنان كاتبي، التعليم الشرعي ومدارسه، 78-67.

)114( مجد مكي، الشيخ محمد راغب الطباخ، )com.islamsyria.www(، 24 تموز/ يوليو 2007. ندوة العلماء هي حلقة 

 Jan-Peter ؛ وانظر أيًضا: جان بيتر هارتونغDeobandi دراسة إصالحية أسسها عام 1894 علماء مدينة ديوبند الهندية

Hartung، »توحيد معايير سعة معرفة املسلمين: ندوة العلماء، في هويات دينية صارمة: الهند وأوروبا، )محرر( ساتيش 

ساباروال وموشيرول حسن )نيودلهي: مانوهار، 2006(، 144-121.  

ثالثة  نحو  على  سكانها  عدد  يزيد   ،Uttar Pradesh براديش الهندية  والية أوتار  عاصمة  هي   Lucknow لكناو  }املترجم{ 

اليوم  وهي  »أوده«،  باسم  السابق  في  تعرف  كانت  تاريخية  منطقة  في  تقع   .2001 عام  إحصاءات  بحسب  نسمة  ماليين 

مركًزا  تعّد  املا�سي.  في  الهند  حكموا  الذين  املسلمين  النواب  إلى  نسبة  النواب  بمدينة  تلقب  الثقافات.  متعددة  مدينة 
ويتكلمون  املسلمين  من  الكثير  فيها  ويسكن  بعد كانبور.  الوالية  في  مدينة  أكبر  ثاني  وهي  الهندي واألردو أيًضا.  لألدب 

اللغة األردية الفصيحة. 

بخمس  ذلك  بعد  لها  التابعة  العلوم  دار  ست  ّسِ
ُ
وأ عام1893 ،  في  ست  ّسِ

ُ
في لكناو، أ إسالمية  مؤسسة  العلماء هي  ندوة 

ا بين فريق دار العلوم ديوبند وفریق جامعة عليكره. وکانا یختلفان في نظریة التعلیم، کان فريق دار 
ً
سنوات لتكون وسط

العلوم یؤثر العلوم الدینیة علی العلوم الجدیدة، بينما كان فريق جامعة علیكرہ يؤثر العلوم العصریة.

)املرجع: املوسوعة، مصادر أخرى(.

http://www.islamsyria.com
http://www.islamsyria.com
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إلى  إضافة  والحديثة:  القديمة  التعليم  أنظمة  بين  كهجيٍن  أدارها  التي  املدرسة  بدأت  لذلك، 

استخدام املقاعد، كان لها امتحان قبول، ومنهاٌج مستقر على مدار ست سنوات، وفي النهاية 

تمنح شهادة باسمها. ومع ذلك، في الوقت نفسه، ظلت املدرسة على تواصٍل مع التقليد التعليمي 

النصوص  شرح  على  وحافظت  معظمهم،  املحترمين  املدينة  علماء  توظيف  خالل  من  املحلي 

اإلجازة  تشبه  بطريقة   
َ
الشهادة معلٍم  كل  توقيع  وضمنت  برنامجها،  من  كجزٍء  الكالسيكية 

الفردية. 

في عام 1942، على أي حال، أدخل الطباخ تحديثاٍت أكثر على الخسروية من خالل إضافة 
مناهج في العلوم الطبيعية واللغات األجنبية.)115(

نشئت 
ُ
وأ دمشق.  في  الدولة  تديرها  إسالمية  مدرسة  أول  افُتتحت  أيًضا،   1942 عام  وفي 

سست عام 1954 في جامعة 
ُ
الكلية الشرعية )يجب عد الخلط بيتها وبين كلية الشريعة التي أ

 سابق للشيخ 
ٌ

دمشق( بتشجيع من الشيخ اإلصالحي كامل القصاب )1853-1954(، وهو تلميذ

العلمانية  الدروس  بين  الثانوية  املدرسة  هذه  دمجت  الحلبية،  نظيرتها  مثل  عبده.  محمد 
والدينية، األولى يعلمها العلماء، والثانية )األفندية(.)116(

عيدت تسمية املدارس التي تديرها الدولة بـ »الثانويات الشرعية«.)117( 
ُ
في خمسينيات القرن، أ

صلحت مناهجها بحيث تصبح شهادتها مكافئة للشهادة التي تمنحها الثانويات 
ُ
1972، أ وفي عام 

ن طالبها من الدخول في جميع الجامعات السورية، في كليات اآلداب  ِ
ّ

العامة، الفرع األدبي، ما يمك

والعلوم اإلنسانية.)118( إضافة إلى حقيقة ازدياد نسبة الدروس العلمانية في البرنامج، واستتبع 

هذا اإلصالح بتعميم استخدام املقررات والكتب الحديثة على حساب األطروحات الكالسيكية.
)119(

)115( عدنان كاتبي، التعليم الشرعي ومدارسه في حلب في القرن الرابع عشر الهجري، 76-75، 78.

)116( أباظة وحافظ، تاريخ علماء دمشق، املجلد الثاني، 657-667. في هذا السياق، تشير كلمة »األفندي« إلى الشخص 

الذي يدمج بين التعليم الديني التقليدي غير الرسمي والتعليم العلماني. وفي الحصيلة، تتميز آراؤه بأنها ذات ميول إسالمية، 

وي الوقت نفسه ُيبدي مظهر حياٍة غربي تشير إليه البدلة وربطة العنق.

)117( عدنان كاتبي، التعليم الشرعي ومدارسه في حلب في القرن الرابع عشر الهجري، 80.

 .OFA, 2–4 May 1972, no. 762, IV )118(

)119( عدنان كاتبي، التعليم الشرعي ومدارسه في حلب في القرن الرابع عشر الهجري، 82.
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ضمن  نشأت 
ُ
أ التي  للشريعة،  العليا  األولى  الكلية  مؤس�سي  أيًضا  التحديث  مشروع  ألهم 

جامعة دمشق في عام 120.1954 كان املؤسسون - مصطفى السباعي )1915-1964(، ومصطفى 

 -)2004-1909( الدواليبي  ومعروف   )1982-1912( املبارك  ومحمد   )1999-1904( الزرقا 

قادة الجناح اإلصالحي في جماعة اإلخوان املسلمين.)121( كانوا كلهم، االثنان األوالن )السباعي 

والزرقا( كونهما أزهريين منشقين، واآلخران تخرجا في السوربون في القانون وعلم االجتماع، 

)أو  أنهم لم يكونوا يعملون في جامعة  إلى  العنان مليولهم اإلصالحية، نظًرا   إلطالق 
ً

أكثر ميال

للعلماء  املتاح  إلى ذلك الحين الخيار الوحيد  )الذي كان  مسجد( قديمة أو هرمة مثل األزهر 

نشئت 
ُ
السوريين الشباب الذين لديهم إمكان متابعة الدراسة في مستويات أعلى(، لكن أخيًرا أ

جامعة سورية.

كان واضًحا أن األساتذة املعينين معظمهم في السنة الجامعية األولى كانوا أفنديين )من 

للمشيخة  واحد  مندوب  هناك  كان  بينما  للمؤسسين،)122(  جًدا  مشابه  بمظهر  األفندية( 

التقليدية، املفتي األكبر أبو اليسر عابدين.)123( حتى منبر مسجد الكلية لم ُيعهد به إلى »شيخ«، 

املراقب  بعد  ما  في  أصبح  الذي  العطار،  عصام  الثانوي،  للتعليم  األدب  في  أستاذ  إلى  وإنما 

العام لجماعة اإلخوان املسلمين. أما بالنسبة إلى املناهج الدراسية، تضمنت »الحداثة« التي 

للعالم  الراهن  و«الوضع  االقتصاد  مثل  موضوعاٍت  املبارك،  محمد  األستاذ  بها  يتغنى  كان 
اإلسالمي«.)124(

من  لألزهر  الحداثي   1961 عام  إصالح  ورفاقه  السباعي  ع 
ّ
توق املقاربة،  هذه  خالل  من 

بوتشر  في جامعة دمشق«؛  الشريعة  كلية  في سورية:  العلماء  بوتيفو Bernard Botiveau، »تشكيل  برنارد  انظر:   )120(

Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 143-131.

)121( كان الدواليبي متعاطًفا مع جماعة اإلخوان املسلمين وليس عضًوا رسمًيا فيها. حول تلك الشخصيات، انظر الفصل 

الثالث، وكذلك: إيتزاك وايزمان Itzchak Weismann، »األصولية الديمقراطية؟ ممارسة وخطاب حركة اإلخوان املسلمين 

في سورية«، العالم اإلسالمي 100 )2010(، 16-1.

في فرنسا. ومصطفى  تدرب  كان قد  الذي  اليافي  الكريم  الدولة، عبد  املستقبلي ملجلس  الرئيس  الخطيب،  )122( عدنان 

البارودي سيعين وزيًرا لإلعالم في عام 1961، وانظر أحمد العالونة، ذيل األعالم )جدة: دار املنارة، 1998(، 139؛ ورغدة 

أكتوبر  األول/  تشرين   18  ،)net.odabasham.www( اليافي،  الكريم  عبد  الدكتور  املوسوعة،  العالمة  »رحيل  مارديني، 

سر واألعالم الدمشقية، املجلد األول، 120. 
ُ
2008؛ وشريف الصواف، معجم األ

)123( OFA, 11–14 December 1954, no. 681, V. 

)124( OFA, 29 March–1 April 1958, no. 1003, V. 

http://www.odabasham.net
http://www.odabasham.net
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جانب عبد الناصر.)125( في الحالتين كلتيهما، لم يعد الهدف من التعليم اإلسالمي العالي تدريب 

من   
ً

بدال ولكن  املوروث-  اإلسالمي  التعليم  نقل  أي،  للمصطلح-  التقليدي  باملعنى  العلماء 

ذلك، مع األخذ بمنظور نفعي، تدريب خبراء حديثين في القانون اإلسالمي الذي من شأنه أن 

يقبض على/ يستوعب الوقائع الحديثة. ووفًقا لذلك، من السنة األولى فصاعًدا، تضمن منهاج 

غير  القوانين  فيها  بما  اإلسالمية،  القانون  ملدارس  املقارنة  الدراسة  السورية  الشريعة  كلية 

 
ً

ل بديال
ّ
السنية. ارتبط هذا الخيار بإرادٍة تطوير قانون إسالمي موحد وحديث يمكنه أن يشك

للقانون العلماني في سياٍق اعتمدت فيه سورية تًوا قانوًنا مدنًيا وعقابًيا مستوحى من القوانين 

األوروبية )1949(.

جرى التأكيد على هذا التوجه األولي في أواخر ستينيات القرن العشرين من جانب العميد 

تعليم  إلى  الحاجة  على  مشدًدا  الكلية،  �سي  مؤّسِ فلسفة  مع  كثيًرا  املتوافق  الزحيلي،  وهبة 

القانون اإلسالمي »وعالقته بالقانون الوضعي الخاص والعام، ولتجنب أي تنافر في القضايا 
النظرية التي ال جدوى من دراستها«.)126(

سيها، مثل املدارس الثانوية التي تديرها الدولة وكلية  كانت املعاهد، من وجهة نظر مؤّسِ

 من املشايخ التقليدين، 
ً

ون بدال
ّ
الشريعة، تهدف إلى ظهور نوع جديد من »العلماء الذين سيحل

املجتمع  قضايا  من  كلًيا  بعيدين  السباعي،  مصطفى  للكلية،  عميٍد  ألوِلّ  وفًقا  كانوا،  الذين 

اإلسالمي الحديث«.)127( مع ذلك، سيواجه هذا املشروع اإلصالحي قريًبا عدة عقبات، وأولها 

انقالب البعث عام 1963. 

التقليدية  للمفاهيم  مالءمة  أكثر  سياق  خلق  هي  »تقدمي«  نظام  ظهور  عواقب  إحدى  كانت 

 ،Gregory Starrett للسلطة الدينية -  وهذه مجرد مفارقة ظاهرية. وكما يوضح غريغوري ستاريت

القضايا االقتصادية  في  تأثيًرا  أقل  التقاليد  أنه »كلما كانت  العلماء هي  التي واجهت  فإن املعضلة 

عليها  أكبر  سيطرة  لديهم  كانت  كلما   – نفًعا  أكثر  التقاليد  هذه  وكانت   - والسياسية  واالجتماعية 
للتنازل لآلخرين«.)128(

على كل حال، إن عكس تأكيد ستاريت  Starrettصحيٌح أيًضا: من خالل جعل اإلسالم غير 

)125( زيغال Zeghal، حماة اإلسالم، 128-114.

)126( برنارد بوتيفو Bernard Botiveau، »تشكيل العلماء في سورية: كلية الشريعة في جامعة دمشق«، 77.

د، )دمشق: دار القلم، 2000(، 150.  )127( اقتباس من عدنان زرزور، مصطفى السباعي: الداعية املجّدِ

)128( ستاريت Starrett، وضع اإلسالم في العمل، 186. 
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مباشرة،  غير  بصورة  العلماني،  البعث  دعم  معظمها،  االجتماعية  الحياة  بجوانب  صلة  ذي 

بالضرورة.  مفيًدا  شيًئا  عّدها  من   
ً

بدال العلماء-  لذاته-  الديني  التقليد  يقّدرون  الذين  هؤالء 

وكما بّينا سابًقا، كان هدف املشروح اإلصالحي لكلية الشريعة في جامعة دمشق هو إنشاء فقه 

ضِعف املشروع نفسه بشدة عندما دمر الترسخ التدريجي 
ُ
حديٍث قابٍل للتطبيق. على العكس، أ

لنظام البعث أي أمٍل السترجاع القانون اإلسالمي.

منذ أواسط ستينيات القرن العشرين، أجبرت الحالة السياسية الجديدة مؤس�سي كلية 

الشريعة بالخروج إلى املنفى، وحرمانها من أغلبية أعضائها املؤثرين اإلصالحيين، بعد ذلك، 

تعرضت الكلية لتأثير متزايد لجيٍل جديد من األزهريين ذي معتقدات دينية تقليدية، وأشهرهم 

سعيد رمضان البوطي)129( )1929-2013(، وهو ناقٌد عنيد لجماعة اإلخوان املسلمين، والذي 
أصبح عميًدا للكلية منذ عام 1977 إلى عام 1983.)130(

 لهذا التحول، تفاعل طالب الكلية في بيئٍة فكرية حيث »التعليم الحر« ما زال يتمتع 
ً
ونتيجة

ظر إليه على أنه 
ُ
بقيمٍة عالية، ليس كمجرد عامٍل مساعد للدراسات الرسمية، بل كنهج متميز ن

ر عن وجهة النظر هذه الشيخ هشام   مباشًرا إلى التراث العلمي. عبَّ
ً

متفوق كونه يضمن وصوال

في  م 
َّ
عل بالفقه(  )متخصص   صوفي شاذلّي، وفقيه حنفّي 

ٌ
أستاذ )1932-2014(، وهو  البرهاني 

الجامعة، وعقد حلقاٍت تدريسية في مسجد التوبة:

س في الجامعة بل في املسجد مع شيخ. في الجامعة، يتعلم  درَّ
ُ
ت الشريعة الحقيقية ]هي[ ال 

الطالب عن الشريعة، من خالل الكتب الحديثة التي تشرح آليات علم الفقه، السنة والحقول 
األخرى. مع الشيخ في الجامع، يدرس املرء الشريعة ذاتها، عن طريق قراءة الفقه.)131(

 
ً

يساعد حضور الدروس في الجامع مع الشيخ البرهاني في فهم أن »دراسة الشريعة« -بدال

من »الدراسة عن الشريعة«- ليست قضية نصوص مختلفة فحسب، ولكن أيًضا غوٌص في 

)129( }املترجم{ سعيد رمضان البوطي: توفي سعيد رمضان البوطي في 21 آذار/ مارس 2013 )84 سنة( في إثر تفجير في 

جامع اإليمان في حي املزرعة بدمشق. أدى التفجير إلى مقتل نحو 40 شخًصا، بينهم حفيد الشيخ البوطي، وُجرح العشرات 

في الجامع.

)130( أعضاء بارزون آخرون من هذا الجيل: مصطفى الخن )1922-2008( ومصطفى البغا )ت. 1938( - تلميذان آخران 

للشيخ الدمشقي حسن حبنكة، مثل البوطي - ونور الدين عتر )ت. 1939(، الوارث الروحي للعالم الحلبي عبد هللا سراج 

الدين.

العربي،  العالم  في  القانونية  التعددية  في   ،»
ً

مثاال سورية  القانونية:  والتعددية  »الشريعة   ،Maurits Berger بيرغر  موريس   )131(

)محرر( بودوين دوبريه )الهاي: مؤسسة كلوير للقانون الدولي، 1999(، 113-124، في 115.
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القداسة: قداسة ساعٍة مباركة، تدوم من صالة الفجر إلى شروق الشمس؛ قدسية املكان، في 

م منذ أربعة أجيال؛ 
ّ
هذه الحالة، في بناٍء يعود إلى العصر األيوبي حيث ال تزال عائلة البرهاني تعل

وأخيًرا، قداسة الجو الذي ينشأ عن دعوات املصلين التي تعطي إيقاًعا للدرس.)132( بالطبع، ال 

�سيء يمنع طالًبا من تقييد نفسه بصفوٍف جامعية ما لم يكن لديه طموٌح ملتابعة مهنٍة دينية. 

ومع ذلك، يدل االقتباس أعاله على أن اعتراف كبار السن يتطلب بالضرورة حضور حلقات 

أفكار  مجرد  يحمل  أنه  على  الطموح  العالم  إلى  ُينظر  سوف  دونها  ومن  رسمية،  غير  دراسٍة 

 من املعرفة املباشرة بها.
ً

نظرية »حول« الشريعة بدال

من  الجذور  عميق  استياًء  الشريعة  كلية  عانت  اإلصالحي،  توجهها  إضعاف  إلى  إضافة 

نظام البعث. في الواقع، على الرغم من ترحيل القادة التاريخيين لجماعة اإلخوان املسلمين 

في ستينيات القرن العشرين، واصل أعضاء ناشطون في الحركة التعليم في الكلية حتى أواخر 

معروفين  كانوا  الثمانينيات  حتى  الكلية  سوا 
َّ
ترأ الذين  العمداء  من  وكثيٌر  السبعينيات،)133( 

 نسبًيا 
ً
تبقيها مستقلة الكلية بطريقة  ديرت 

ُ
أ أكثر،  بتعاطفهم مع اإلخوان.)134( وبصورة عامة 

من حيث سياسة التوظيف. كان للكفاءة دائًما األسبقية على القرب من النظام، كما اتضح من 

السير املهنية العاملية الالمعة لكثيٍر من أساتذتها.)135( ومن األمثلة األخرى على عدم قدرة النظام 

والذي   ،1980 في عام  البعث  أعلنه  املدوي ملشروٍع  الفشل  الكلية على طريقته،  على تشكيل 

هدف إلى إجبار الكلية على تخريج »أغلبيٍة من الطالب املسلحين بالفكر القومي التقدمي خالل 

مدة سّت سنوات«.)136( بعد أن يئس من تحويل الكلية إلى أرض خصبة لـ »العلماء البعثيين«، 

ر افتتاح  خَّ
َ
كبح النظام تطورها من خالل منعها من منح شهادة الدكتوراه حتى عام 1998، وأ

كليٍة شقيقة في حلب حتى عام 2006.)137( 

)132( مشاهدة من املؤلف، 2008-2006. 

)133( محمد أديب صالح )ت. 1926(، محرر مجلة اإلخوان املسلمين: حضارة اإلسالم، و«عدنان زرزور )ت. 1939(، كاتب 

سيرة مصطفى السباعي )مقابلة مع محمد الهواري، أخن، 11 آب/ أغسطس 2008(. 

)134( فوزي فيض هللا )ت. 1925(، وعبد الرحمن الصابوني )ت. 1929(، وإبراهيم السلقيني )2011-1934(.

عجاج  ومحمد  الكردي،  الحاجي  وأحمد  السلقيني،  وإبراهيم  الزحيلي،  ووهبة  البغا،  ومصطفى  الخن،  مصطفى   )135(

الخطيب. 

)باريس:   1982  -1928 اإلخوان املسلمون: مصر وسورية   ،Gerard Michaud أوليفييه كاريه Olivier Carré وجيرارد ميشو   )136(

غاليمارد، 1983(، 141. 

)137( رسالة إلكترونية )إيميل( من أستاذ في كلية الشريعة في دمشق، 3 آذار/ مارس 2009.
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ق املبادئ اإلصالحية حالة مهيمنة، يتطلب هذا أيًضا أن يقف رجال الدين  من أجل أن تحّقِ

املحافظون مكتوفي األيدي، وبالطبع هم لم يفعلوا. 

معاهد خاصة: معاقل التقليد

االستقالل  بين  وحلب،  دمشق  في  الخاصة  اإلسالمية  الدراسية  الحلقات  أغلبية  ست  ّسِ
ُ
أ

ومجيء نظام البعث، ولم تصدر السلطات سوى رخصتين فقط بعد هذا الزمن. كان مؤسسو 

تلك املدارس عموًما أعضاًء في الطبقة البرجوازية الصغيرة واملتوسطة، كونهم أبناء حرفيين 

في حلقاٍت دراسية  تعلموا  كانوا قد  في دمشق،  املهن.  في هذه  أنفسهم يعملون  أو هم  وتجار، 

تقليدية، بينما في حلب فقد درسوا في الخسروية.

استيعاب  من  وتمكينها  الهرمة،  الدراسة  حلقات  مأسسة  الحلقات  تلك  من  الهدف  كان 

األعداد املتزايدة من الطلبة في عمر التعليم العام. لقد سمح توسيع وعقلنة ُبنى التعليم الديني 

الخاص للعلماء بتدريب رجال ديٍن على »نطاق واسع«، ومن ثّم تزويد املجتمع بمستوياٍت غير 

مسبوقة من اإلشراف الديني.

 على الرغم من ذلك، كانت املعاهد الدينية الخاصة أيًضا، بالنسبة إلى بعض العلماء، ردة 

وهو   ،)2002-1924( الدين  سراج  هللا  عبد  حال  هذه  كانت  الحداثي.  »انحرافات«  على  فعٍل 

إن  لتالميذه  يقول  أن  اعتاد  الذي  الخسروية،  في  ومعلٌم  وعالٍم محترم من حلب،  لتاجٍر  ابٌن 

املدير املؤسس، راغب الطباخ، قد مات من اليأس الذي نتج من النتائج »الكارثية« للتحديث في 

املدارس!)138( إضافة إلى »تدخل األحزاب النافذة« )أي الحكومة( في إدارة الخسروية؛ فقد أدت 

تلك اإلصالحات، وفًقا لسراج الدين إلى »إضعاف مستوى الطالب«، ومن ثّم إلى حالٍة صارت 

سند إلى أناٍس غير جديرين بها«. في عام 1962، من أجل مواجهة هذا االتجاه 
ُ
فيها »الجوامع ت

من خالل الحفاظ على »الطريقة القديمة«، افتتح »التعليم الشرعي«، وهو معهٌد ُعرف بشكٍل 
أفضل باسم املدرسة القروسطية التي تستضيفه، الشعبانية.)139(

ت معاهد تعليم الشريعة الخاصة )املعاهد الشرعية( 
ّ
سيها، فقد شكل مهما كانت نيات مؤّسِ

)138( نور الدين عتر، صفحات من حياة اإلمام شيخ اإلسالم الشيخ عبد هللا سراج الدين الحسيني، )حلب: دار الرؤية، 

.35 ،)2003

)139( فياض عبسو، »املدرسة الشعبانية« )com.alkeltawia.www(، آب/ أغسطس 2008.

http://www.alkeltawia.com
http://www.alkeltawia.com
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عائًقا أمام انتشار املبادئ اإلصالحية. في الواقع، بخالف مدارس الشريعة الثانوية الخاصة، 

برنامجها  املعاهد  تلك  التربية منهاجها، قررت  عدُّ وزارة 
ُ
ت التي  )الثانويات الشرعية(،  والعامة 

الخاص، حيث كانت أكثر توافًقا مع النظام التقليدي، والتي كانت غير معترٍف بها من الدولة، 

ما يعني أن طالبها لم ُيسمح لهم بالدخول إلى كلية الشريعة.

في معهد الفتح بدمشق، الذي أّسسه الشيخ صالح الفرفور )1901-1986( في عام 1956، 

اعتاد املعلمون تعهَد »نشر العلم كما تلقوه«.)140( بدأ التعليم في تلك املعاهد بدروس األستاذ 

التي  كالسيكية-  أطروحة  على  تعليق  -وهو  العام  بالدرس  إليه  ُيرمز   
ٌ
مبدأ وهو  املؤسس، 

هذه  فرضت  »التقليد«،  بـ  تمسكها  على  للتأكيد  املستويات.)141(  جميع  من  للطالب  مها  سيقّدِ

ا موحًدا على طالبها يتألف من ثوٍب غامق )دشداشة( وعمامة بيضاء. املدارس أيًضا زيًّ

رت حلقات التدريس اإلسالمية الخاصة إلى الخضوع، إلى حد ما، 
ُ
 على مدار السنين، اضط

لبعض التحديث؛ على سبيل املثال، من خالل استخدام عدد متزايد من الكتب املدرسية، وفي 

دمشق، من خالل التخلي عن الزي املوحد. في معظم الحاالت، مع ذلك، بقي تنظيمها مستوحًى 

من مفاهيٍم قديمة للسلطة الدينية. في الواقع، البنية البيروقراطية لتلك املدارس هي مجّرد 

على  الهرمية  بنيتها  تعتمد  رسمية  غير   
ٌ
جماعة جماعات(:  )ج:  للجماعة  وشرعي  إداري  ستاٍر 

دار 
ُ
عالقة السيد بالتلميذ/ التابع. وبناء على ذلك، على الرغم من أن املعاهد الشرعية كانت ت

من مجالس اإلدارات املنتخبة من أعضاء الجمعية العمومية املسؤولة عن جمع التبرعات، إال 

 من األتباع املقربين من الشيخ املؤسس.
ً
ت ممسوكة

ّ
أن املواقع اإلدارية والتعليمية الرئيسة ظل

على  الحصول  إلى  يهدف  من  كل  التراتبية:  لتلك  اإلضافي  التجديد  في  نفسه  املبدأ  م 
َّ

تحك  )142(

وظيفة في مثل هذا املعهد ليس لديه خيار آخر سوى أن يصبح تابًعا إلحدى شخصياته املؤثرة.

تجدر اإلشارة إلى أن هناك قاعدة مماثلة تسود فيما يتعلق بتوزيع املساجد: في الواقع، على 

بين  ُيعينون من وزارة األوقاف، لكن دعم »راٍع« من  الدينية  الرغم من أن موظفّي الشعائر 

رجال الدين أسا�سي في كثير من األحيان، ألن الوزارة تطلب إلى املرشح الحصول على رسالة 

توصيٍة من أحد الباحثين املعترف بهم، وألن أموال التجار الذين يدعمون هذا األخير قد تخدم 

)140( أباظة وحافظ، تاريخ علماء دمشق، املجلد الثالث، 512

)141( حبنكة، الوالد الداعية، 162؛ مطيع الحافظ، دار الحديث الشريف بدمشق: دراسة تاريخية وتوثيقية )دمشق: 

دار الفكر، 2001(، 296-293.

أباظة  الداعية؛  الوالد  حبنكة،  والفتح:  اإلسالمي  التوجيه  الدمشقية،  املعاهد  سجالت  املثال  سبيل  على  انظر   )142(

وحافظ، تاريخ علماء دمشق، املجلد الثالث، 520-507. 
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إلى  املوقف، إضافة  األمن.)143( يفسر هذا  اإلدارة وأجهزة  الذي ستتخذه  الخيار  في »توجيه« 

الوراثي  العديدة من االنتقال  ر الحاالت  يفّسِ اهتمام السلطات بعدم استعداء أحياء معينة، 

التوبة  مسجد  في  أعاله  املذكورة  البرهاني  عائلة  هو  ذلك  على  مثال  وأبرز  املساجد،  ملناصب 

بدمشق.

الدراسية،  حلقاته  تحضر  أن  يعني  مشهور  لشيٍخ  ا« 
ً

تلميذ »تصبح  أن  ملموسة،  بصورة 

وتم�سي أطول وقت ممكن في رفقته.)144( نظًرا إلى أن كثيًرا من الجماعات املذكورة أعاله ترأسها 

أساتذة/ أسياد صوفيون، فغالًبا ما يعني األمر أيًضا متابعة التعليم/ التدريب الصوفي برعاية 

األستاذ/ السيد.)145( وفي مدارس دينية محددة، يكون حضور حلقة ذكٍر جماعي أسبوعًيا أمًرا 
ملزًما)146( ُيعيد فيها مجتمع املدرسة التأكيد على التحامه الروحي بالشيخ املؤسس.)147(

بعيًدا من حقيقة أن هذا النموذج ُيعدُّ جيًدا بصورة جوهري من العلماء، إال أن استمراريته 

نمط  أن  لحقيقة  واعين  السوريين  الدين  رجال  كان  البداية،  من  السلطة.  بقضايا  مرتبطة 

الهيمنة العقالني-القانوني الذي يسُم املعاهد الحديثة يمكن أن يقّوض عالقة األستاذ-التلميذ، 

والتي هي عالقة شخصية، ودائمة وقائمة على طاعٍة مطلقة.)148( الكاتب الدمشقي السلفي، علي 

ر قراءه بأن:
َّ

الطنطاوي )1909-1999( الذي كان معادًيا ملثل هذا املفهوم من السلطة، ذك

الرابطة بين الشيخ وتالميذه أقوى كثيًرا من الرابطة بين أعضاء جمعية وقادتها... والتفسير 

 مناقض لإلسالم وللعقل، أي فكرة أنه »ينبغي للتلميذ بين يدّي الشيخ أن يكون 
ٌ
لهذا هو مبدأ

مثل جثٍة بين يدي ذاك الذي يغسل املوتى«.)149(

)143( مقابلة مع رجل دين دمشقي، دمشق، 14 نيسان/ أبريل 2008.

)144( مقابلة مع محمد خير الطرشان )ت.1967(، وهو شيخ بارز شاب من معهد الفتح )دمشق، 13 نيسان/ أبريل 2008(.

 ./net.abunour.www :145( انظر على سبيل املثال سير املعلمين في أكاديمية كفتارو(

)146( طقس صوفي يتألف من التكرار الصامت أو الصوتي السم هللا. 

Böttch-147( هذه حالة معهدين مرتبطين بالتقليد النقشبندي، الدعوة واإلرشاد في دمشق، والكلتاوية في حلب )بوتشر(

er، السياسة الدينية في سورية، 156؛ مقابلة مع طالب سابق في الكلتاوية، حلب، 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006(. 

)148( انظر رشيدة شيح Rachida Chih، »السيادة الروحية املقدسة واملحسوبية: أسس السلطة في الصوفية«، أرشيف 

العلوم االجتماعية لألديان 49 )2004(، 98-79.

)149( علي الطنطاوي، ذكريات، املجلد السابع، 155.

http://www.abunour.net/
http://www.abunour.net/
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الهيمنة من  نموذجي  بين  الجمع  اختاروا  املحافظين، فقد  السوريين  العلماء  إلى  وبالنسبة 

أجل االستفادة من كفاءة وعقالنية البنى البيروقراطية من دون التخلي عن النموذج الصوفي 

يوضح  املثال،  وتماسك جماعتهم. على سبيل  أتباعهم،  الشخصية على  سلطتهم  يضمن  الذي 

س  حفيد علي الدقر أن االهتمام بـ »الحفاظ على طالبه مرتبطين به شخصًيا« هو ما قاد مؤّسِ
الغراء إلى البدء معهم بتقليٍد صوفي.)150(

يحّرض  الجماعة،  تراتبية  ضمن  الطالب  ترقية  على  اعتبارية   
ً
سلطة األستاذ  يعطي  ألنه 

الشيخ  ورثة  على  بالفائدة  تعود  التي  الهيكلية  املحسوبية  من  حالة  على  الصوفي  النموذج 

البيولوجيين والطلبة املوالين معظمهم. بالطبع، املحسوبية ليست غريبة عن -نظرًيا قائمة على 

الكفاءات- معاهد التعليم الحديثة. ما هو غير عادي في حلقات التدريس السورية الخاصة، مع 

ذلك، هو طبيعتها املنظمة التي تؤدي في الحصيلة إلى أن تكون تلك املدارس إقطاعيات لعائالت 

املشايخ املؤسسين ورفاقهم املقربين.

تلك هي البيئة الفكرية التي تفاعل فيها كثير من العلماء السوريين خالل النصف الثاني من 

القرن العشرين. ونظًرا إلى غياب مصلحٍة لنظام البعث في تطوير معاهد دينية حكومية، لم 

 على ذلك، كانت 
ً
تتأثر حلقات التدريس اإلسالمية بتأميم عام 1967 للمدارس الخاصة. وعالوة

املنافسة محدودة من الثانويات الشرعية الحكومية مثل الخسروية: ألن خريجيها يقبلون في 

كليات العلوم اإلنسانية جميعها، فهي ال تجتذب رجال الدين املستقبليين فحسب، ولكن أيًضا 

أبناء وبنات العائالت املحافظة التي ترغب في أن ترى أوالدها في صفوٍف تفصل بين الجنسين. 

أئمة  نصف  من  أكثر  الخاصة  التدريس  حلقات  في  تخرج   ،2008 عام  بحلول  الحصيلة،  وفي 

حلب ووعاظها من الذين ُولدوا بعد عام 1950.)151( في دمشق، دربت املعاهد الخاصة نحو 40 

في املئة فقط من املجموعة املقابلة،)152( لكن السبب في هذا لم يكن منافسة نظام التعليم الديني 

 من ذلك، الحقيقة املذهلة 
ً

الحكومي )الثانويات الشرعية/ كلية الشريعة(: كان السبب، بدال

التي تقول إن ما يقل عن 40 في املئة من علماء العاصمة كانوا، في الواقع، من خريجي الكليات 

)150( مقابلة مع منذر الدقر، دمشق، 7 شباط/ فبراير 2007.

ا األكثر 
ً

)151( الحساب على أساس عدد 251 رجل دين، تبقى النسب متماثلة إن أجرينا الحساب على أساس الـ 28 عامل

بروًزا في املدينة الذين ولدوا بعد عام 1950. مصدر البيانات: أحمد تيسير كعيد، موسوعة الدعاة واألئمة والخطباء في 

حلب )العصر الحديث( )حلب: دار القلم العربي، 2008(..

)152( الحساب على أساس عدد 72 رجل دين الذين ولدوا بعد 1950. في ظل غياب إحصاء منظم مثل الذي أجراه في حلب 

أحمد تيسير كعيد، فإننا نضم ضمن مجموعة العينة األعضاء األكثر بروًزا من رجال الدين الدمشقيين. مصدر بيانات 

السيرة الذاتية: متنوع.
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العلمانية، وبصورة خاصة األدب العربي والقانون العلماني.)153(

يتناقض هذا الرقم بصورة صارخة، على سبيل املثال، مع الحاالت السعودية واملصرية، 

تفسير  نسبًيا  السهل  الكبار.)154( من  للعلماء  القاعدة  الرسمي هو  الديني  التعليم  حيث أصبح 

من  ُيعّد  ألنه  املناقشة،  موضوع  املجموعة  نصف  يشكلون  الذين  العلماء،  بأبناء  يتعلق  ما 

الواضح أنهم قد استفادوا من تعاليٍم دينية من الدرجة األولى ضمن عائالتهم. ومع ذلك، يبدو 

من األصعب أكثر فهم صورة شخٍص مثل عالم الحديث نعيم العرقسو�سي )ت.1951(، وهو 

ابٌن لحالق و«مجرد« خريٍج في األدب العربي، والذي تجذب دروسه اآلالف من املستمعين في 

بث عبر القناة الفضائية الكويتية: الرسالة. هذه الظاهرة ال عالقة 
ُ
جامع اإليمان الضخم، وت

لها بظهور العلماء ذوي التحصيل العلمي الذاتي، بل هي ناتجة من حقيقة أن حلقات التعليم 

 الكتساب املعرفة التي ليست ضرورية فحسب، لكنها كافية أيًضا لُيعترف 
ً
التقليدية تبقى وسيلة

الذين  الخاصة  الدراسية  الحلقات  مؤس�سي  سأقّدم  الحالة،  أسباب  أحلل  أن  قبل  ا. 
ً
عامل بك 

سيطروا على املشاهد الدينية في دمشق وحلب خالل ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.

Portraits صور

�سي الحلقات الدراسية اإلسالمية الخاصة في دمشق، هم الثالثة: حسن حبنكة  إن أبرز مؤّسِ

مساعديهم  جندوا  اآلخرين،  املؤسسين  الشيوخ  مثل  وهم  الفرفور.  وصالح  كفتارو  وأحمد 

األقوياء داخل أحيائهم. وفي الحقيقة، ألنهم لم يكونوا مؤلفين غزيري اإلنتاج، كانت الدروس 

والخطبات في الجوامع األدوات الرئيسة لدعوتهم إلى اإلسالم؛ ونتيجة لذلك، ظهرت جماعاتهم 

غالًبا ككيانات دينية مرتبطة بمناطق حضرية معينة: كان حبنكة شيخ امليدان، املدينة الواقعة 

خارج السور واملمتدة على مسافة ثالثة كيلومترات باتجاه الجنوب، وكفتارو على سفح جبل 

قاسيون )ركن الدين والصالحية(، والفرفور في املدينة القديمة وامتدادها الشمالي، العمارة.

وللسبب  وكفتارو.  حبنكة  من  لكٍلّ  أولية  صوًرا  هنا  سأرسم  السيا�سي،  تأثيرهما  بسبب 

املعهد  أسس  الدين،  سراج  بعد  الذي،  النبهان،  محمد  الحلبي  الشيخ  أيًضا  سأقدم  نفسه، 

)153( الحساب على أساس عدد 85 رجل دين األكثر بروًزا في دمشق. تبقى النسب متماثلة إن أجرينا الحساب على أساس 

ا األكثر بروًزا في املدينة. مصدر بيانات السيرة الذاتية: متنوع. على عكس مصر، حيث من املمكن دراسة األدب 
ً
الـ 41 عامل

العربي في األزهر، بينما في سورية فهو منهاج درا�سي علماني بحت. 

)154( مولين Mouline، رجال الدين في اإلسالم، 238.
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الشرعي الخاص اآلخر في عاصمة الشمال.

حسن حبنكة، شيخ امليدان املتمرد

هو بقال وابن تاجر صغير، درس مع علي الدقر، الذي عهد إليه بإدارة واحدة من مدارسه.

س معهده الخاص، معهد  )1920-2007(، أسَّ 1946، وبمساعدة من أخيه صادق  في عام   )155(

في  السوريين  العلماء  أهم  بعض  دّرب  كونه  شهرة  األكثر  هو  املعهد  هذا  اإلسالمي.  التوجيه 

 عاملية: ابن 
ً
أواخر القرن العشرين، والذين تابعوا دراساتهم في األزهر، واكتسبوا بعدها سمعة

للمدارس  الدينية  )1927-2004(، الذي كتب الكتب املدرسية  حسن حبنكة »عبد الرحمن« 

الجامعات  في  علم  الذي   ،)2008-1922( الخن  مصطفى  الفقه،  أصول  وإمام  السعودية؛)156( 

البوطي  رمضان  سعيد  والشهير  1938(؛)158(  )ت.  البغا  ومصطفى  والسعودية؛)157(  السورية 

)ت.1929(.)159( 

األعلى من  املرتبة  القراء ذوي  يتألف من  الذي  القرآن،  قراء  أيًضا مجلس  أسس حبنكة 

بالتعاقب،  النقل( في دمشق.)160( وسيكون على رأسه،  حيث »السند« )وهو مرتبة في سلسلة 

)1920-1988(، وكريم راجح )ت.1926(، وهم من  أتباعه املقربين، حسين خطاب  اثنان من 
أكثر الواعظين بروًزا من جيلهم في العاصمة السورية.)161(

)155( حبنكة، الوالد الداعية، 83. 

دار  )دمشق:  ر: زوجي كما عرفته«،  املفّسِ املفكر  العالم  امليداني،  الرحمن حسن حبنكة  الجراح، »عبد  )156( عايدة 

القلم، 2001(. 

)157( ابن عمدة امليدان. انظر محي الدين ديب مستو، مصطفى سعيد الخن: العالم املربي وشيخ علم أصول الفقه في بالد 

الشام، )دمشق، دار القلم، 2001(. 

)158( ابن وكيل قصابي امليدان. انظر مصطفى البغا، مقابلة )com.alkeltawia.www(، 9 تموز/ يوليو 2008.

)159( حول هذه الشخصية املهمة، انظر الفصل الثاني.

)160( حبنكة، الوالد الداعية، 17-15.

)161( مجد مكي، »حسين خطاب: شيخ قراء الشام«، )com.islamsyria.www(، 10 تموز/ يوليو 2007؛ ويحيى الحكمي 

الفيفي، »محمد كريم راجح«، )com.islamsyria.www(، 10 تموز/ يوليو 2007. 

http://www.alkeltawia.com,9
http://www.alkeltawia.com,9
http://www.islamsyria.com
http://www.islamsyria.com
http://www.islamsyria.com
http://www.islamsyria.com
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َل  1925، حوَّ متنعًما في إشراق مشاركته في الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين عام 

حبنكة بسرعٍة سلطته الدينية إلى نفوٍذ سيا�سي. أدى دوًرا مهًما في تعبئة حي امليدان ضد مشروع 

1952 كان  1938، وفي عام  الفرنسيون عام  الذي فرضه  إصالح قانون األحوال الشخصية 
أكثر املعارضين صراحة بين املشايخ لقرار الشيشكلي بفرض زّي موحد على رجال الدين.)162( 

حبنكة هو الزعيم غير الرسمي لعلماء دمشق، حصل على دعم األغلبية في انتخابات عام 

1964 ملنصب املفتي العام، لكن كما ذكرنا سابًقا، خسر في النهاية أمام املرشح املفضل لدى 

حزب البعث، أحمد كفتارو. في السنوات الالحقة، أصبحت جماعة حبنكة، واملعروفة باسم 
جماعة امليدان، في مقدمة املعارضة لراديكالية النظام اليسارية.)163(

غلق معهده، الذي كان 
ُ
أدى موقف حبنكة املتمرد إلى سجنه مدة قصيرة في عام 1967، وأ

الشخصية،  وبفضل سمعته  ذلك،  الرغم من  500 طالٍب.)164( على  نحو  م 
ّ
يعل الوقت  ذلك  في 

ي الكتاني كممثٍل عن سورية في رابطة العالم 
ّ
وعالقاته الوثيقة باململكة السعودية، خلف مك

اإلسالمي في عام 1973، وهو منصٌب انتقل إلى ابنه عبد الرحمن بعد خمس سنواٍت من وفاته.

بترك  للشيخ  السعودية  والحكومة  امليدان،  تجار  من  التبرعات  سمحت  ذلك،  أثناء  في   )165(

بصماته على مشهد امليدان عبر تأسيس عدٍد من أكبر املساجد في العاصمة السورية.)166(

أحمد كفتارو، مفتي البعث

كان أحمد كفتارو متأخًرا في وصوله إلى مجال التعليم اإلسالمي املتقدم، مفتتًحا معهده 

الهرمية  قمة  إلى  وصوله  من  عقد  من  أكثر  بعد   ،1975 عام  في  واإلرشاد،  الدعوة  الخاص، 

الدينية الرسمية في البالد.

)162( حبنكة، الوالد الداعية، 21-28، 50؛ مقابلة مع »عصام العطار« عبر الهاتف، 4 آب/ أغسطس 2009.

)163( انظر الفصل الخامس.

)164( حبنكة، الوالد الداعية، 302-228.

)165( مصدر سابق، 204-207؛ عايدة الجراح، »عبد الرحمن حسن حبنكة«، 19.

)166( منجك Manjak، الحسن، عبد هللا بن رواحة )حبنكة، الوالد الداعية، 191-188(. 
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كان كفتارو الشيخ الدمشقي املؤسس الوحيد الذي لم تمرَّ أصوله الروحية عبر بدر الدين 

الحسني، ظهر على الساحة الدينية في أربعينيات القرن العشرين كخلٍف لوالده الشيخ أمين 

)1877-1938(، وهو من مواطني كردستان، وشيخ ملا يدعى الكفتارية، وهي فرٌع من التقليد 

الصوفي الخالدي النقشبندي. وكما سيظهر في الصفحات اآلتية من هذا الفصل، فإن أغلبية 

مؤس�سي الجماعات السورية الحديثة كانوا من أتباع الطريقة الخالدية النقشبندية. لم يكن 

للجماعات  التالي  للظهور  التاسع عشر سبًبا  القرن  في  في سورية  الصوفي  التقليد  انتشار هذا 

النقشبندية  الخالدية  لكن  العشرين،  القرن  مشكالت  على  استجاباٍت  كانت  التي  الحديثة، 

كان لها عالقاٍت انتقائية باملنظمات الدينية الجديدة: كانت من ضمن أكثر طريقتين صوفيتين 

 بين العلماء السوريين الحديثين، واألكثر شعبية في توجهها،)167( أما األخرى، الدرقاوية 
ً
شهرة

 إلدارة الحركات الشعبية الكبيرة.
ً
الشاذلية، فكانت األكثر نخبوية، ومن ثّم األقل مالءمة

الذي  العالي  البعد الصوفي لكفتارو بعمق فعلًيا، كما فعل املعهد اإلسالمي  منذ أن ُدرس 

 
َ
أنشأه بعد عام 1980،)168(  فإنني أنوي هنا أن أوضح جوانب من سيرته الذاتية التي لم تحظ

باهتمام كاٍف: طبيعة جمهوره؛ وكيف في وقت مبكر تبنى استراتيجية للتحالف مع الدولة.

 شهرة بفضل 
ً

كفتارو، ليس بأّي حاٍل من األحوال، من خلق نظام البعث، فقد حقق أوال

العشرين  القرن  خمسينيات  منتصف  من  ابتداًء  الجوامع،  في  أعطاها  التي  التفسير  دروس 

فصاعًدا، على اإلذاعة الوطنية، ومن ثّم أصبح واحًدا من أوائل »مشايخ اإلعالم« السوريين. 

وفًقا ملا ذكره عالم هندي شهير حضر أحد دروسه في الجامع األموي في عام 1951، فإن مفتاح 

ر الطريقة التي طبق فيها اآليات  نجاحه كان مزيًجا من األسلوب الشعبي والنهج الحديث: أنا أقّدِ

بالتفسيرات  بالوقائع الحالية، وعدم تقييد نفسه  إياها  اليومية، مقارًنا  القرآنية على الحياة 

باللهجة  متكلًما  العاديين،  للناس  الثقافي  املستوى  مع  خطابه  ف  وكيَّ املدرسية.  والتعميمات 
املحلية.)169(

كان من بين السمات املميزة العجيبة األخرى لكفتارو االهتمام بالحوار املسيحي اإلسالمي 

الذي قدمه مبكًرا في أواسط خمسينيات القرن العشرين، وهو توجٌه ناسب تماًما الخطاب 

في  النقشبندية  الخالدية  الطريقة  وتحول  الكردي  عي�سى  املن�سي:  »الشيخ   ،Itzchak Weismann وايزمان  إيتزاك   )167(

سورية القرن العشرين«، عالم اإلسالم 43 )2003(، 293-273.

)168( بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية؛ ليف ستينبرغ Stenberg، »مسلم صوفّي شاب في مدينة دمشق«.

)169( أبو الحسن علي الندوي، مذكرات سائح في الشرق العربي، )بيروت، دار ابن كثير، 1975(، 232. 
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القومي السائد في ذلك الوقت.)170( 

يفسر هذا املوقف العصري نسبًيا السبب في أنه على الرغم من أن كفتارو لم يكن متعلًما 

شملت  »الشعبية«.  الحلقات  من  أبعد  مدى  إلى  جاذبيته  مارس  فإنه  االبتدائية،  بعد  ما  إلى 

مجموعة أتباعه أبناء بيوت العلم املشهورة،)171( إضافة إلى خريجي الجامعات،)172( الذين كانوا 

 صغيرة متميزة. لم يكن وجود مثل هذه الشخصيات في اإلخوان نتيجة 
ً
في ذلك الوقت أقلية

لطبيعة خطاب كفتارو فحسب، بل أيًضا للميزات االجتماعية لألحياء التي تشكل معقله. كانت 

حقبة  خالل  كانت،  لكنها  األكراد،  فيهم  بمن  املهاجرين،  للسكان  موطًنا  تقليدًيا  األحياء  هذه 
االنتداب، قد رحبت بالعائالت العربية الثرية من األحياء الجنوبية من املدينة.)173(

ت 
ّ
هذا يدعونا إلى تخفيف األطروحة القائلة إن الكفتارية كانت برئاسة نخبة كردية شكل

في نهاية املطاف تحالًفا لألقليات مع نظام البعث الذي يسيطر عليه العلويون.)174( على الرغم 

من الوجود الحقيقي لألكراٍد في حاشية كفتارو-مثل ذراعه اليمنى، اإلعالمي والسيا�سي مروان 

شيخو )1940-2001( - إال أن رجال الدين األبرز في مركزه اإلسالمي كانوا من العرب، بدًءا من 

أتباعه الروحيين الرئيسين الثالثة، بشير الباني، رجب ديب، وأحمد راجح. كذلك، لم تتصف 

استراتيجية كفتارو الزوجية بالتزاوج اإلثني أو الزواج من األقارب، كما يتضح من حقيقة أن 

زوجته الثانية كانت ابنة عائلٍة دمشقية عريقة، الجابري.

عام  انقالب  قبل  جيًدا  تطورت  فقد  الدولة،  مع  بالتحالف  كفتارو  استراتيجية  إلى  بالنسبة 

1963 والصعود التالي للضباط العلويين. رفض كفتارو القول املأثور »بئس العلماء على أبواب 

سواء  الشأن،  أصحاب  ينصحوا  أن  الدين  لرجال  ينبغي  بأنه  الكردي  الشيخ  وجادل  األمراء«، 

)170( OFA, 28 December 1954–3 January 1955, no. 782, V. 

)171( األسطواني، الخاني، الباني.

باريس  خريج  والطبيب   ،)1968-1913( األسطواني  الرؤوف  وعبد   )2008-1911( الباني  بشير  الدينيون  القضاة   )172(

دمشق  علماء  أباظة،  816-817؛  الثاني،  املجلد  دمشق،  علماء  تاريخ  وحافظ،  )أباظة   )1992-1912( الطرقجي  عارف 

وأعيانها، 242-241(.

)173( انظر على سبيل املثال حالة صهر كفتارو، محمد حبش، الذي ترك أبواه امليدان نحو شمال املدينة في الستينيات 

)الثورة، 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007(.

حالة  اإلقليمية:  والسياسات  للحدود،  العابرة  اإلسالمية  الشبكات  الرسمي،  »اإلسالم   ،Böttcher بوتشر  أنابيال   )174(

سورية«، في الشرق األوسط وفلسطين: السياسة العاملية والصراع اإلقليمي، )محرر( ديتريش يونغ )نيو يورك: بالغريف 

ماكميالن، 2004(، 125-150، في 132.
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في عام  الهندي  أكانوا متدينين أم ال، شريطة أن يكونوا وطنيين.)175( كان ذلك، كما قال لزائره 

1951، أسرع طريق لتحقيق إنجاز اإلصالحات املتماشية مع املبادئ اإلسالمية:

رجال  في  تؤثر  أن  هي  املجتمع...  في  الدين  وإنفاذ  الفساد  من  للتخلص  األضمن  الطريقة 

الدولة... من خالل اللقاءات الشخصية بهم، وإقامة عالقات معهم تقوم على الثقة. ما يمكن 

أسبوٍع من خالل هؤالء  أقِلّ من  في  تحقيقه  يمكن  الوعظ  واحدة عن طريق  في سنٍة  إنجازه 
الناس.)176(

1947 عارض العلماء اآلخرين  لم تكن تلك كلمات فارغة. ففي االنتخابات البرملانية عام 

الذين كانوا يدعمون زمالءهم الذين كانوا يخوضون االنتخابات كمرشحين، من خالل دعوة 

الناس إلى التصويت للسياسيين املحترفين الذين، كما اعتقَد بحق، أنهم يمتلكون فرًصا أكبر 

بالنجاح. ومن ثّم ذهبت أصوات جماعته إلى املرشح األعلى في هذه الحالة، جميل مردم بيك، 

1951، وهو العام الذي سجل زائره  الذي وعد بإلغاء البغاء الذي تنظمه الدولة.)177( في عام 

الهندي كلماته، ُعّين كفتارو مفتي دمشق.

االنتخابات  خالل   :1957 عام  في  اإلسالمي  االتجاه  وبقية  كفتارو  بين  االنشقاق  حدث 

البرملانية في منطقة دمشق، دعم املرشح البعثي رياض املالكي ضد مرشح اإلخوان املسلمين 

عشية  انتهازية:  كثيرون  عدها  براغماتية   
ً
ثانية كفتارو  أظهر  هذا  وبعمله  السباعي.  مصطفى 

الوحدة مع مصر، كان نفوذ البعث في الجيش إلى درجة أنه كان، إلى حد ما، املركز الحقيقي 

انقالب حزب ميشيل عفلق، كوفئ كفتارو  بعد عاٍم من   ،1964 في عام  البالد.)178(  في  للسلطة 

لدعمه من خالل جعله املفتي العام للجمهورية.

الشيخ  نداف،  اللطيف  309-311؛ »عماد عبد  األول،  املجلد  املعاصرة،  والدعوة اإلسالمية  الدعاة  الحم�سي،   )175(

أحمد كفتارو يتحدث، )دمشق: دار الرشيد، 2005(، 203.

)176( الندوي، مذكرات سائح، 248-247.

)177( الحم�سي، الدعاة والدعوة اإلسالمية املعاصرة، املجلد األول، 308. أخفقت حكومة مردم بيك في الوفاء بذلك 

نظم في نهاية املطاف عام 1961.
ُ
الوعد )OFA, 17-19 November 1948, no. 70, VI(. ألغي البغاء امل

)178( حول هذه الواقعة، انظر زرزور، مصطفى السباعي، 346-344.
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محمد النبهان، القبلية وسفر الرؤيا

1964، بعد عامين من تأسيس الشيخ عبد هللا سراج الدين للمدرسة الشعبانية،  في عام 

دينًيا  معهًدا  الخسروية،  املدرسة  من  آخر  خريٌج  وهو   ،)1974-1900( النبهان  محمد  افتتح 

خاًصا سماه »دار نهضة العلوم الدينية«، والذي ُعرف جيًدا باسم الجامع املجاور، الكلتاوية.
)179(

ست الكلتاوية  ّسِ
ُ
على نحٍو استثنائي بالنسبة إلى التاريخ الحديث للتعليم الديني في سورية، أ

بصورة خاصة لـ »تعليم أبناء الفالحين ورجال القبائل«.)180( وكان هذا الخيار نتيجة لشخصية 

التي  العشائر  إحدى  وهي  الخضيرات،  من  ثرية  عائلٍة  في  ولد  الخاصة:  االجتماعية  النبهاني 

استوطنت في باب النيرب، وهو حيٌّ يربط بين مدينة حلب والقبائل البدوية والشاوية املحيطة 

 مع تجاٍر حضريين )وال سيما عائلة باذنكجي الغنية في باب 
َ

بها.)181( على الرغم من أنه تحالف

النيرب(،)182( لكنه برز من بين زمالئه بسبب ارتباطه القوي بأبناء الريف، في حين تبع أقرانه 

نموذج سراج الدين، دامجين بين وظيفتهم الدينية والتجارة -الشغل الحضري بامتياز- فقد 

فضّل مؤسس الكلتاوية »الزراعة«، وحافظ على مزرعٍة يعمل فيها بيديه. وعالوة على ذلك، 

 من املذهب الحنفي، 
ً

اختار أن ينتمي إلى املذهب الشافعي، الذي يسود في الريف السوري، بدال
الذي تنتمي إليه النخبة الدينية الحضرية في حلب تقليدًيا.)183(

عالقاته  لها  تسّهِ  
ٌ
محاولة وهي  الكلمة،  لنشر  القرى  في  بجولٍة  النبهان  يقوم  خميس،  كّل 

تابعيه  بين  القبائل  ورجال  والفالحين  القرويين  أبناء  من  الكثير  هناك  كان  وهكذا  القبلية؛ 
املقربين.)184(

)179( عدنان كاتبي، التعليم الشرعي، 103-98.

.)com, 2009.alkeltawia.www( الشيخ محمود عبيد القادري )180(

الدراسات الريفية، رقم  النيرب، إحدى ضواحي حلب، خارج املدينة وفي املدينة«،  جاك ايفرنيل Jacques Hivernel، »باب   )181(

 .237-215 ،)2000( 6 -155

)182( عامر رشيد مبيض، مئة أوائل من حلب )حلب: دار الرفاعي، 2004(، املجلد األول، 418-417.

)183( فاروق النبهان، »الشيخ محمد النبهان: شخصيته، فكره، آثاره«، )حلب: دار التراث، 2004(، 104.

)184( عبد الرحيم الحوت )1904-1992(، أول مدير للكلتاوية وعم مديرها الحالي، محمود الحوت، ولد في فرع آخر من 

الخضيرات؛ محمد الشامي )1923-1980(، مستشاره السيا�سي، وهو عضو في عشيرة الدراويش، وأديب حسون )1915-

http://www.alkeltawia.com
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وبدافع القلق من عدم كفاية عدد رجال الدين في القرى، دعا النبهان الشباب إلى الذهاب 

إلى املدرسة الشعبانية والدراسة فيها. ومع ذلك، أدرك بسرعة أن افتقار املرشحين الريفيين 

إلى الخلفية املعرفية كان عائًقا أمام نجاحهم في امتحان الدخول الصعب، وهو الوضع الذي 
أقنعه بفتح املدرسة الكلتاوية.)185(

كان لدى النبهان ال�سيء الكثير، أكثر من مجرد رغبٍة بسيطة في تدريب رجال دين من أجل 

 كبيرة على التكيف مع الجمهور املتنوع بصورة متزايدة، 
ً
الريف. وقبَل كل �سيء، أظهر قدرة

التي يخلقها انتشار معرفة القراءة والكتابة، كما يتضح من حقيقة أنه يعقد دروًسا أسبوعية 

لقبائل باب النيرب، إضافة إلى التجار، ولطالب الثانوية والجامعات وأساتذة املدارس والنساء، 
نَّ تقليدًيا مستبعدات من التعليم في الجامع.)186(

ُ
مع أن النساء ك

لقٌب  وهو  »السيد«،  بـ  يدعونه  الناس  كان   - والشريفية  القبلية  أصوله  من  مستفيًدا 

رين من نسب النبي، لقٌب كان قد ُهجَر بين السوريين السّنة في القرن العشرين)187(-  للمتحّدِ

 للسيد النقشبندي الشهير في شمال سورية، محمد أبو 
ً
أصبح واحًدا من أكثر التابعين شعبية

النصر )1875- 1949(.)188( 

سبت إليه معجزات، مثل لقاءاٍت 
ُ
 في التصور الغزير للقداسة، إذ ن

ٌ
كاريزما النبهان متجذرة

مع النبي، والصحابة وابن العربي؛ وبحسب ما ورد، بّرر هذه القوى الخارقة للطبيعة بالكلمات 

اآلتية: »أنا قادٌر على كل �سيء، غير مقيد، أنا وارث املحمدية«.)189( عالوة على ذلك، ادعى بعض 

الذي سيؤدي أوالده دوًرا رائًدا   ،)1974-1917( العدس؛ ونجيب سالم  ياقد  في قرية  الرئيس، ولد  الروحي  2008(، وارثه 

.www( ضمن جماعة النبهان، كان نائب/ ممثل النبهان في بلدته، أريحا. انظر »عبد الرحيم الحوت، أول مدير للكلتاوية

com.akeltawia(، 19 أيار/ مايو 2008؛ وكاتبي، علماء من حلب في القرن الرابع عشر، 375-380، و612-618؛ وعبد 

هللا الجنابي، الشيخ نجيب سالم، )com.islamsyria.www(، 7 نيسان/ أبريل 2007.

)185( الشيخ محمود عبيد القادري.

)186( الشيخ محمد النبهان: منهجه ودعوته، )com.alkeltawia.www(، 18 كانون األول/ ديسمبر 2007.

هذا  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  وعنيف.   
ّ
فظ حياتهم  نمط  أن  ويرون  بالقبائل،  تقليدًيا  املدن  ساكنو  يستخف   )187(

االستخفاف يسير جنًبا إلى جنب مع اإلعجاب بنقاء أصلهم العربي.

)188( حول أبو النصر، انظر إيتزاك وايزمان Itzchak Weismann، »اليد الخفية: الخالدية والرابطة األصولية املتعصبة 

في حلب«، مجلة تاريخ الصوفية، عدد 5 )2007(، 41-58، في الصفحة 55.

)189( الشيخ محمد النبهان: من كراماته/ معجزاته )cb.rayaheen.net(، 26 تموز/ يوليو 2007.

http://www.akeltawia.com
http://www.akeltawia.com
http://www.akeltawia.com
http://www.akeltawia.com
http://www.islamsyria.com
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)190(: لم   millenarianismبالعصر األلفي مريديه أن قراره بعدم تعيين خليفة له كان متعلًقا 
مّهد للمهدي(.)191(

ُ
يكن خليفته الحقيقي سوى املهدي، الذي كان »يستعد له« )أ

ح العبارات هذه نوع التدين السائد بين أتباع النبهان، وهو  بصرف النظر عن صحتها، توّضِ

 
ً
التدين الذي يراه بعض الناس »خرافات«؛ من املؤكد أنه يتعارض مع الخطاب األكثر واقعية

املوجود بين علماء املدرسة الشعبانية.)192(

 heretic مهرطق)193(  أنه  على  األحوال،  من  حاٍل  بأي  النبهان،  إلى  ُينظر  يكن  لم  ذلك،  مع 

أو حتى هام�سي من جانب نظرائه. على النقيض من ذلك، جعلته شعبيته واحًدا من الزعماء 

يحتفظ  دائًما  كان  أنه  من  الرغم  وعلى  املحليين.)194(  الدين  لرجال  الرئيسين  السياسيين 

بعالقاٍت وثيقة مع أصحاب السلطة، لكنه اكتسب شهرة لتصلبه في الدفاع عن اإلسالم ضد 

السياسيين “امللحدين«. يقول تالميذه إنه في أوائل خمسينيات القرن العشرين، عندما سرت 

شائعة أن رشدي الكيخيا، زعيم حزب الشعب )منظمة وطنية برجوازية مقرها حلب(، يؤيد 

إيجابي  تحول  بحدوث  سياسية  أو  اجتماعية  أو  دينية  حركة  أو  جماعة  اعتقاد  هو   :Millenarianism }املترجم{   )190(

 في املجتمع، وبعد ذلك سيطال التغيير األشياء كلها، وهذا االعتقاد موجود في ثقافات وأديان كثيرة في 
ً

أسا�سي مستقبال
، إنه مفهوم متعدد الثقافات يرتكز على توقع حدوث السالم الخارق 

ً
أنحاء العالم، مع تفسيرات مختلفة ملا يشكل تحوال

والوفرة على األرض.

هذا االعتقاد ُيعّبر عنه في سفر الرؤيا إلى يوحنا، آخر كتب العهد الجديد؛ إذ تعني اآليات )الرؤيا 20: 1-6( أنه في مرحلة ما في 

املستقبل، قبل الحالة األبدية في السماوات الجديدة واألرض الجديدة، سيحكم يسوع املسيح كملك واقعي ومرئي على هذه 

األرض، وسيؤسس حكًما من القديسين على األرض ملدة ألف عام، وسيكون هذا وقًتا من السالم واالزدهار، والشيطان غير 

قادر على التأثير سلًبا في الناس. ومع ذلك، عندما ُيطلق الشيطان بعد 1000 عام، سيندلع التمرد فوًرا )رؤيا 20: 10-7(. 

وبعد هذا التمرد األخير، ينتهي كل �سيء، وُيصدر الحكم النهائي، وسوف يدخل أولئك الذين ينتمون إلى الرب إلى السماوات 

الجديدة واألرض الجديدة، ولن تكون هناك فرصة أخرى للخطيئة أو التمرد.

)املرجع: املوسوعة، مصادر أخرى(.

)191( الشيخ محمد النبهان: خليفته )alsayed-alnabhan.com(، 19 كانون األول/ ديسمبر 2007.

)192( انظر بصورة خاصة سيرة سراج الدين لصهره: عتر، صفحات.

)193( }املترجم{ مهرطق: الهرطقة هي اإلتيان بالبدع املخالفة ألصول الدين، ومن ثّم فالهرطوقي )املهرطق أو الهيراطيقي( 
ِتَب في الكتب املقدسة، وال يخضع لتعاليم رجال الدين املعترف بهم 

ُ
هو اإلنسان املبتدع الذي يقول بتعاليم تخالف ما ك

تعني عموًما  فالهرطقة  لتأخذ معاٍن عامة؛  دينية،  تيارات غير  أيًضا من  املصطلحات استخدمت  القرون. لكن هذه  عبر 

االنحراف عن نظرية أو ممارسة أو رأي سائد.

)املرجع: املوسوعة، مصادر أخرى(.

)194( مقابلة مع علي صدر الدين البيانوني، لندن، 15 نيسان/ أبريل 2009.
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: »إذا لم يقتل أحدٌّ الكيخيا، فسأقتله 
ً

قيام دولٍة علمانية، وّبخ النبهان الجمهور في السوق قائال

عن  وتاب  السيرة،  تزعم  كما  الكلتاوية،  إلى  السيا�سي  الزعيم  جاء  ما  وسرعان  بنف�سي!«)195(، 

خطته املخالفة للدين أمام النبهان. على الرغم من أن صدقية هذه القصة مشكوك فيها، حيث 

إال أن شخصيته التي ال تعرف الخوف قد  إن النبهان نفسه كان عضًوا في حزب الشعب،)196( 

أكدها مصدٌر من غير أتباعه.

كتب سعيد حوا )1953-1989(، وهو من حماة وعضو في جماعة اإلخوان املسلمين، أنه 

في عام 1973، كان أول عالم دعا إلى توقيع عريضته ضد مشروع الدستور العلماني هو شيخ 
 من الشيخ النبهان«.)197(  

ً
الكلتاوية؛ ألنه، وفًقا له، »لم يكن في سورية أحٌد أكثر شجاعة

العام عن  املجال  استعادة  إلى  يرمز  والذي  »اإللحاد«،  النبهان على  انتصر   ،1970 عام  في 

قّدم فيه 
ُ
ت Montana، كانت  طريق الدين. إلى جوار جامعة حلب، يوجد مطعٌم يدعى مونتانا 

املشروبات الكحولية. جمع الشيخ تبرعاٍت من أتباعه ليشتري املطعم، وبعدها جهزه بمئذنٍة 

مونتانا«،  »جامع  باسم  الوقت  لبعض  ا 
ً
معروف ظلَّ  األخير  هذا  الفرقان.  جامع:  إلى  ه 

ّ
وحول

في شمال سورية  ليس  النبهان  انتشرت شهرة  بكامله.)198(  الجوار  النهاية على  في  طلق اسمه 
ُ
وأ

كله فحسب )في عام 1977، أسست مجموعة من أتباعه من عشيرة املجادمة، دار األرقم، وهي 

فرٌع من الكلتاوية في مدينة منبج(،)199( بل وصلت أيًضا إلى إقليم األنبار في العراق، وتحديًدا 

الفرات،  نهر  عبر  بها  ترتبط  لحلب،  قديًما  تجارًيا  ا 
ً
شريك الفلوجة  كانت  الفلوجة؛  مدينة  إلى 

حيث انتشرت دعوة النبهان هناك من خالل التجار العراقيين في أثناء عودتهم من سورية. في 

ستينيات القرن العشرين، زار الشيخ نفسه العراق، حيث أسس تالمذته هناك سبعة معاهد 

الفلوجة، كما يتضح من  في  الديني  في املشهد  تأثير كبير  النبهانية بممارسة  شرعية.)200( بدأت 

العقد  أوائل  في  املدينة  في  الكبير  الجامع  كان جمال شاكر، شيخ  أعضائها  بين  أن من  حقيقة 

)195( «من شمائل السيد النبهان« )com.alkeltawia.www(، 19 كانون األول/ ديسمبر 2007.

.OFA, 12–15 March 1955, no. 705, VII )196(

)197( حوا، هذه تجربتي، 107.

)198( عدنان كاتبي، تاريخ اإلفتاء في حلب الشهباء، )حلب: مكتبة التراث(، 309-310؛ مقابلة مع مقيم سابق في الحي، 

دمشق، 6 آذار/ مارس 2007.

)199( أحمد تيسير كعيد، موسوعة الدعاة واألئمة والخطباء في حلب، املجلد األول، 289.

)200( فاروق النبهان، الشيخ محمد النبهان: شخصيته، فكره، آثاره، 223.

http://www.alkeltawia.com
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األول من األلفية الثالثة، وعبد هللا الجنابي، زعيم أول انتفاضة ضد األميركيين في ربيع عام 
2004. بعد تدمير الفلوجة على يد التحالف في نهاية ذلك العام، لجأ كالهما إلى حلب.)201(

على الرغم من التنافسات التي قسمت في ما بعد الورثة الروحيين للنبهان، إال أن الجماعة 

، ووضعها جيد. يبقى النبهان حاضًرا من أجل هؤالء الذين يتجمعون 
ً
التي تحوط به ال تزال حية

كر: بواسطة الضريح الرخامي األبيض الذي  ِ
ّ

كل يوم جمعة بعد الظهر في الكلتاوية ليقيموا الذ

ف املكان ضمن غرفٍة زجاجية في وسط املجمع، وعبر تسجيالت دروس السيد، التي يستمع  شرَّ
إليها الحضور باهتماٍم وانتشاء.)202(

م«: حركات التعليم غير الرسمي ِ
ّ
اختيار “الشباب املتعل

بعد االستقالل، شهدت سورية تسارًعا في التغيير الثقافي الذي أثار قلق رجال الدين بشدة.

)203( حتى تلك اللحظة، لم يكن لألفكار املعادية للدين تأثير يذكر خارج نخبٍة اجتماعية ضيقة؛ 

لكن اآلن، مع توسع التعليم العام، أخذت شعبيتها في االزدياد. كان لكثيٍر من أساتذة املدارس 

مظهر علماني واضح، كما تبينه حقيقة أنهم أكثر املؤيدين الحضريين والًء لحزب البعث، بدًءا 

البيطار. وللحديث عن هذه الحقبة، يروي عالم  الدين  َسيه، ميشيل عفلق وصالح  من مؤّسِ

دمشقي معاصر:

كان اإللحاد يمارس هيمنة استبدادية على معلمي املدارس الثانوية... سمعت الدكتور أمين 

م في مدرسة التجهيز)205(...، يقول إنه عندما دخل غرفة املدرسين، 
ّ
املصري)204(...، الذي كان يعل

.alkeltawia.www( »مقابالت مع مصادر مجهولة، حلب، تشرين الثاني/ نوفمبر 2006؛ جمال شاكر، »مقابالت )201(

com(، 16 تموز/ يوليو 2008.

وهدت من املؤلف، حلب، تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.
ُ

)202( ش

)203( بخصوص ردات الفعل السياسية للعلماء على تلك التحوالت، انظر الفصل الخامس.

)204( أمين املصري )1914-1977(: عضو في جماعة اإلخوان املسلمين، خرج إلى املنفى في عام 1965، وعلم بعدها في كلية 

الشريعة في مكة )محمد لطفي الصباغ، »محمد أمين املصري«، مجلة الجمعيات اإلسالمية في املدينة املنورة 39، 17(. 

)205( مدرسة ثانوية عامة في دمشق.

}املترجم{ مدرسة التجهيز األولى تعد أول مدرسة ثانوية بدمشق تخرج الطالب ليكونوا جاهزين لدخول الحياة العملية في 

http://www.alkeltawia.com
http://www.alkeltawia.com
http://www.alkeltawia.com


83

شعر أنه غريٌب ألن زمالئه معظمهم كانوا ملحدين.)206( 

وفًقا لكتاب سير العلماء املسلمين في ذلك الوقت، تطلبت هذه الحالة فقدان »أّي احتراٍم 

باستثناء  الجوامع فارغة،  لذلك »كانت   
ً
العامة والشباب«، ونتيجة في عقول  للعلماء  وتقدير 

إلى  هنا  املرء  يتعرف  بالطبع،  فحسب«.)207(  للصالة  يأتون  الذين  املسنين  الرجال  من  حفنٍة 

يسبقها  »نهضة«  بـ  البطل  الحديثة، حيث يشرع  السورية  للسيرة   
ٌ
الذي هو سمة »االنحدار« 

معقول  سبٌب  لديهم  كان  االستقالل  بعد  ما  زمن  علماء  فإن  ذلك،  ومع  الركود.  بالضرورة 

ليعتقدوا أنهم يمرون بأزمة: على سبيل املثال، شهدت االنتخابات البرملانية لعام 1947 و1949 

كرت سابًقا عالقاُتهم املتوترة برجال 
ُ
نجاح عدد من أعضاء جماعة اإلخوان املسلمين، الذين ذ

الدين، بينما لم يحصل أحٌد من املشايخ الذين ترشحوا على مقعٍد في العاصمة.)208(

إزاء  فعل  ردة  من  جزًءا  كان  سابًقا  املذكورة  الدينية  املعاهد  تأسيس  أن  من  الرغم  على 

 
ً
هذا الشعور باالنحدار، إال أنه يعالج املشكلة جزئًيا. بالتعريف، كانت هذه املعاهد مخصصة

لعدٍد محدود من االختصاصيين، ونتيجة لذلك، كان طالب املدارس العلمانية محكوًما عليهم 

من  حًيا  تؤكل  »أن  لـ   
َ

أسف  )1973-1901( الرفاعي  الكريم  عبد  الدمشقي،  الشيخ  بالفشل، 

عرف باسم جودت الهاشمي الذي كان مديرها 
ُ
وظائف الدولة أو االنتساب إلى الجامعات، ولذلك سميت التجهيز األولى، وت

في مراحلها األولى.

علمية  منارة  إلى  لتتحول  العربية،  الزخرفية  االتجاهات  ببعض  واملتأثرة  األوروبية  العمائر  طراز  على  املدرسة  ُبنيت 

ووطنية انطلقت منها املظاهرات الصاخبة ضد االنتداب الفرن�سي، كما وتخرج منها معظم الشخصيات الوطنية والسياسية 

رح أمر إنشائها بعد خروج العثمانيين من سورية، وبقي األمر معلًقا حتى 
ُ
التي أسست حركات حزبية وفكرية في سورية. وقد ط

عهد تاج الدين الحسيني، الذي كلف وزير املعارف آنذاك »سليم جنبرت« ببناء املدرسة، ليتم افتتاحها رسمًيا في شباط/ 

فبراير 1936، وضمت داخلها نحو 55 صًفا ومسرًحا كبيًرا.

أصبحت  ثم  ومن  للبنين،  داخلية  كمدرسة  وبدأت  إدارتها  الهاشمي«  »جودت  بـ  املعروف  الجزائري  الحسني  تسلم أحمد 

مدرسة بدوام رسمي من الصباح حتى الظهر، وكانت في موضع املنافسة مع الثانويات الخاصة التي كانت موجودة في دمشق 

في زمن االنتداب الفرن�سي كمدارس الالييك ودار السالم.

وبقي اسمها مدرسة التجهيز األولى حتى منتصف الخمسينيات من القرن املا�سي، عندما تم تحويل اسمها إلى ثانوية جودت 

سمت فيما بعد إلى مدرستين منفصلتين هما ثانوية جودت الهاشمي وإعدادية 
ُ
الهاشمي، تكريًما له بعد وفاته بعام واحد. وق

ابن خلدون، بعد أن نقلت األخيرة من مكانها القديم الواقع مكان فندق امليرديان. 

)املرجع: مصادر عدة(.

)206( أسامة الرفاعي، دروس من حياة الشيخ عبد الكريم الرفاعي، عدد 2.

)207( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، )com.sadazaid.www(، عدد 4، 5 نيسان/ أبريل 2008. 

)208( انظر الفصل الخامس.
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ً
الرفاعي مقاربة ابتكر  يعني أن تصبح ملحًدا.)209( من أجل درء هذا الخطر،  الشياطين« -هذا 

دها كثيرون من أقرانه. ووفًقا له، كان من العبث أن تحاول صرف الشباب السوريين  ِ
ّ
سيقل

املحافظة على عقيدتهم من خالل  العلمانية: من األفضل  والتخصصات  العامة  املدارس  عن 

»عمل  على  وتعتمد  ودعوية(،  تربوية  )حركة  واإلرشاد  للتعليم  مكرسة  رسمية  غير  حركة 

 للتعليم العلماني. منذ بدايات 
ً
 بل مكمال

ً
 تكون بديال

ّ
املسجد«.)210( وينبغي ملثل هذه الحركة أال

الخمسينيات في القرن املا�سي، كانت جماعة زيد، والتي ُسميت على اسم جامع الرفاعي، زيد 

بن ثابت األنصاري، أول منظمة دمشقية سائدة تتعامل مع الطلب املتزايد على التعليم الديني 

»اإلحياء  في  مفتاحٌي  دوٌر  لها  كان  الحصيلة،  وفي  املتعلم.)211(  الشباب  بين  منتشًرا  كان  الذي 

اإلسالمي« )الصحوة اإلسالمية( في سبعينيات القرن العشرين.

املهندس والجامع

الدقر،  تقليدًيا مع علي  تعليًما دينًيا  في حي قبر عاتكة، وتلقى  في عائلٍة فقيرة  الرفاعي  ولد 

له  سلًفا  مقّدر  �سيء  ال  أخرى،  بكلماٍت  الغراء؛  جمعية  مدارس  في  معلًما  بعد  ما  في  وأصبح 

نه من التواصل مع الشباب ذي التعليم الحديث،)212( وعالوة على ذلك، لم يصفه تالميذه  ِ
ّ

يمك

ر عقائدي ذي رؤية )كتاباته الوحيدة هي كتيب مختصر عن علم الالهوت  ِ
ّ
الحاليون أنه منظ

العقدي، وكتيب الصالة(،)213( أو أنه خطيب كاريزمي، وهو لم يكن كذلك بالتأكيد: كتب سعيد 

رمضان البوطي: »إنه من دون العلم الكبير والحكمة التي أكرمه هللا بهما... لكان يمكن للمرء أن 
يظن أنه شخٌص بائس«.)214(  

املدارس  طالب  وبين  بينه  الثقافية  الفجوة  تجاوز  على  الرفاعي  قدرة  كانت  الحقيقة،  في 

)209( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، عدد 1.

)210( سعيد رمضان البوطي، مقدمة لـ »عبد الكريم الرفاعي«، املعارف في بيان عقيدة املسلم، )دمشق: الغزالي، 1990(، 9-8.

)211( بخصوص رواية ألحد من غير كتاب السير عن نشاط الحركة في أواسط الخمسينيات، انظر حوا، هذه تجربتي، 53.

)212( عبد الكريم الرفاعي، األوراد املختارة، دمشق: الغزالي، 1992.

)213( الرفاعي، املعرفة في بيان عقيدة املسلم، دمشق: الغزالي، 1990؛ الرفاعي، األوراد املختارة، دمشق: الغزالي، 1992.

)214( مقدمة للرفاعي، املعارف، 8-7.
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اهتز  الذي  الشباب  تجاه  أي صبره  األخالقية،  لصفاته   
ً
نتيجة ما  إلى حد  والجامعات  الثانوية 

 لأليديولوجيات العلمانية،)215( وذهنيته املنفتحة التي قادته إلى أن يحوط نفسه 
ً
إيمانه نتيجة

بمستشارين من الشباب كانوا قريبين ثقافًيا من الجمهور املستهدف.)216(

ما أراد الرفاعي أن يحييه لم يكن االستخدام التقليدي للجامع، كفضاٍء مفتوح للصلوات 

اليومية، ولعدٍد محدود من الدروس األسبوعية. على النقيض من ذلك، كان هدفه »تحويل 

حلقات  ضمن  منهجية،  بصورة  منظًما  مجانًيا  تعليًما  يقّدم  أن  أي  جامعة«،)217(  إلى  الجامع 

دراسٍة ال تعد وال تح�سى.

تقليدًيا  كانت  حين  ففي  طبيعتها:  في  تغييًرا  الدراسية  الحلقة  شهدت  الرفاعي،  حركة  في 

 مهمة أو كتاًبا، فإنها قد 
ً
ًتا، مؤلًفا من طالٍب يلتفون حول أستاٍذ ليدرسوا قضية

ّ
تجمًعا موق

أصبحت اآلن مجموعة مستقرة من عشرات الطالب، من أعماٍر ومستويات فكرية متماثلة، 

مثل  للحركة،  األساسية  التنظيمية  الوحدة  إنها  األسبوع.)218(  في  األقل  على   
ً
مرة ويجتمعون 

ميزتي  إلى  إضافة  الشيوعي.  الحزب  في  »الخلية«  أو  املسلمين،  اإلخوان  جماعة  في  األسرة 

املرونة والحرية في التصرف- اللتين ستثبتان قيمة حاسمة في سياق استبدادي- سمحت هذه 

البنية بتفويضها السلطة عند ممارستها لسيطرة أوثق على كّلِ مريٍد فيها. فقد ُعهد إلى »رئيس 

الحلقة«، الذي ُيختار من بين التالميذ املتقدمين، برفع مرؤوسيه أو تابعيه إلى مستوى املعايير 

أي  في »معاقبة  الحق  له  كان  أنه  - حتى  اليومي  الدينية، ومراقبة سلوكهم  للمعرفة  املطلوبة 

شخٍص ال يحترم والديه«.)219( على أي حال، لم تكن الحلقة مجّرد وسيلٍة قمعية: إذ كانت أيًضا 

مكاًنا للحوار والدعم الجماعي في حالة حدوث مشكالت شخصية.)220( وبالطبع، كان لها وظيفة 

)215( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، عدد 4.

)216( حوا، هذه تجربتي، 53.

)217( سارية الرفاعي، من فقه الدعوة )com.sadazaid.www(، 10 أيار/ مايو 2006. هذا التعبير، الذي استخدمه أحد 

ا فيه. يمكن أن يكون أصله املحتمل وصًفا لجماعة شبيهة جًدا هي جماعة 
ً
أبناء الرفاعي في مقالة حديثة، قد يكون مشكوك

 إلى 
ً

الشيخ أحمد املحالوي اإلسكندري )ت. 1925( من قبل العالم املصري الشهير محمد الغزالي: لقد رأيت املسجد متحوال

جامعة، ورأيت املسجد مليًئا بالناس املتعلمين« )اقتباس من زيغال Zeghal، حماة اإلسالم، 219(. 

)218( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، عدد 7.

)219( مصدر سابق.

)220( مقابلة مع عضو سابق في جماعة زيد، دمشق، 17 أيار/ مايو 2006.

http://www.sadazaid.com
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رئيسة في تنظيم التعليمات.

العلماني، وال سيما  املنهاج  في  تكميلية  الجامع من خالل دروٍس  إلى  ُيجذبون  الطالب  كان 

مها أساتذة مدارس انضموا إلى الرفاعي. لم تكن تلك الدروس  العلوم الطبيعية، التي كان يقّدِ

يحضرون  الذين  ألولئك  فقط  لكن  رسوم،  دون  من  مجاًنا  عطى 
ُ
)ت فحسب  للتجنيد   

ً
وسيلة

لـ »غزو النخب«. في الواقع، لم تكن  دروًسا دينية في الجامع(، بل كانت أيًضا جزًءا من حملٍة 

فرؤساء  الجديد:  املريد  عضوية  من  فقط  األولى  املرحلة  أثناء  في  قدم 
ُ
ت التكميلية  الدروس 

املالئمة. الدورات  نحو  وتوجيههم  طالبهم  ضعف  نقاط  تحديد  عن  مسؤولين  كانوا  الحلقات 

من  -أي  الوسطى  الطبقة  من  أغلبيتهم  تنحدر  الذين  الشباب  مع  السياسة  هذه  وباتباع   )221(

خلفياٍت ثقافية متميزة نسبًيا- ازدادت، بصورة أكيدة، نسبة العناصر ذوي املنحى اإلسالمي في 

أفضل كليات الجامعة )الطب، الصيدلة، الهندسة(؛ واألهم من ذلك أن اإلخوان املسلمين قد 
 مشابهة بعد مجيء البعث، وتجميد الحياة السياسية.)222(

ً
اعتمدوا مقاربة

بدأت تعاليم زيد الدينية باألساسيات، أي بتذكرة وحفظ القرآن. فقد أدى النمو املتزايد 

يصبحوا  أن  إلى  يطمحون  الذين  عدد  زيادة  إلى  العشرين  القرن  في  والكتابة  القراءة  ملعرفة 

الرفاعي  يكن  لم  للحفظ،  الترويج  في   عن ظهر قلب(. مع ذلك، 
ً

كامال القرآن  حافظين )حفظ 

يستجيب فقط لواقٍع اجتماعي جديد: فقد أثبت أيًضا أنه مرن بدرجة تكفي لكسر جزء من 

التقليد العلمي من أجل تسهيل إمكان وصول الناس ليكونوا من الحافظين )حفظة القرآن(. 

ب الحصول على مثل هذه اإلجازة حفظ عشر طرائق مختلفة لقراءة 
ّ
حتى ذلك الوقت، تطل

خمس  أو  أربع  تتطلب  مسألة  هذا  كان  متحمس،  طالٍب  إلى  بالنسبة  )القراءات(.)223(  القرآن 

تستخدم  )الحفظ(  القراءات  تلك  من  واحدة   
ً
قراءة أن  حقيقة  إلى  نظًرا  التعلم.  من  سنوات 

بصورة شائعة في سورية، يمكن للمرء أن يشك بعقالنية في أن مثل هذه الشروط التعجيزية 

 لهذه 
ً
 تهدف إلى إنقاٍص عدد الحافظين بصورة كبيرة. وضع الشيخ الرفاعي نهاية

ً
كانت وسيلة

الحالة بأن أمر ساعده األيمن، »شيخ القرآن« محي الدين أبو الحسن الكردي )2009-1917(، 
بإصدار إجازة ألي شخص حفظ قراءة حفص.)224( 

)221( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية««، عدد 6.

)222( مقابلة مع هيثم املالح، دمشق، 13 أيار/ مايو 2008، والهواري.

)223( تختلف قراءة عن أخرى من حيث اللفظ وتقسيم السور.

)224( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، عدد 8.
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بل  التقليدي؛  )الباراديغم(  النموذج  التقليد، لكن ليس خروًجا على  ابتعاًدا من  كان هذا 

ح سيرة الرفاعي   لدمج عدٍد أكبر من الناس في هذا النموذج. إذ توّضِ
ً
على العكس، كان محاولة

مكتوٍب  نٍص  خالل  من  إلينا  يصل  لم  القرآن  بأن  املسلمين  تذكرة  إلى  يهدف  كان  »عمله  أن 

على نحٍو معبر، يجري تعليم 
)
225

(
فحسب، بل أيًضا من خالل سلسلٍة من النقل تعود إلى النبي«.

منح من شخٍص 
ُ
حفظ القرآن على يد طالب متقدمين ضمن حلقاتهم الخاصة، لكن اإلجازة ت

واحد فقط: الشيخ الكردي، الذي كان لديه أعلى سند ضمن الحركة. خالل حياته الطويلة 

الكردي مئات اإلجازات املطبوعة مسبًقا لحفظٍة جدد كجزٍء مما يمكن أن يدعى  ع 
ّ
جًدا، وق

»النهضة القرآنية«.)226( 

بإلهام عميق من املفاهيم الصوفية- شرع الرفاعي ذاته في الطريقة النقشبندية)227(-عّززت 

 للتعليم )التربية(: فمن خالل فهمه على أنه روحي وأخالقي مًعا، ارتكز 
ً

جماعة زيد مفهوًما شامال

 
ّ

مفهوم التعليم/ التربية على عالقة تقليدية بين التلميذ وسيده/ األستاذ، الذي يفترض فيه أال

ب الناس من هللا«   وقبل كل �سيء »أنموذًجا قريًبا من هللا، وُيقّرِ
ً

يكون خبيًرا فحسب، بل أوال

لت مثل هذه املبادئ أسس التسلسل الهرمي غير الرسمي للحركة.
َّ
)قدوة ربانية(.)228( مث

إال  الصوفية،  األخويات  لبنية  جًدا   
ً
مشابهة كانت  زيد  جماعة  هيكلية  أن  من  الرغم  على 

في  أعضاؤها  يكن  لم   )229( الحديث:  باملعنى  اجتماعية   
ً
حركة كونها  خالل  من  منها  ابتعدت  أنها 

تابع-  أو  مريد  فكلُّ  التعبئة؛  وضعية  في  أيًضا  بل  فحسب،  روحية(  )بضائع  استهالك  وضعية 

ليس فقط القادة- يتحّمل مسؤولية تحقيق أهداف الجماعة. في الحقيقة، كانت لدى الرفاعي 

طموحات أوسع أكثر من إعادة الشباب املتعلم إلى طريق اإلسالم: فمن خالل تزويد خريجي 

التعليم العلماني بتعليٍم ديني »تقليدي« غير رسمي، سمح لهم بالعمل في الجوامع كمتطوعين، 

ويبقون في الوقت نفسه منخرطين في النشاط الدنيوي كـ »نماذج ورعة« )قدوة صالحة(. ُيقال 

)225( املصدر السابق.

VCD ( أسطوانات فيديو   ،)2006 )226( حياة قارئ القرآن الشيخ محي الدين أبو الحسن الكردي )دمشق: مركز زيد، 

مدمجة(.

)227( أسامة الرفاعي، »دروس من حياة الشيخ عبد الكريم الرفاعي«، عدد 2.

)228( سارية الرفاعي، القدوة الربانية أساس الدعوة اإلسالمية )com.sadazaid.www(، 5 نيسان/ أبريل 2008.

رئيسخارج  وبشكل  إعاقتها،  أو  االجتماعية  التغيرات  لتعزيز  وقصدية  متواصلة  »مساٍع  هي  االجتماعية  الحركات   )229(

 ،J. Michael Ryan ريان  George Ritzer ومايكل جي.  ريتزر  السلطات«: جورج  التي تشجعها  العادية  املؤسسية  القنوات 

)محرران(، املوسوعة املختصرة لعلم االجتماع )تشيتشستر ومالدن، ماساتشوستس: وايلي بالكويل، 2011(، 565. 

http://www.sadazaid.com
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إن الشيخ اعتاد أن يكرر:

أنا ال أريد أن أمنحكم شهاداٍت من شأنها أن تسمح لكم بتوظيفكم عن طريق وزارة األوقاف 

املحراب،  أمام  الصالة  يقود  طبيٍب  تدريب  في  أرغب  املدارس.  في  الدين  تعليم  لكم  تتيح  أو 
 يوم الجمعة، وتاجٍر يدعو إلى هللا في متجره.)230(

ً
ومهندٍس يهدي أو يلقي خطبة

إلى أن يكونوا أكثر من »رجال دين في أسفل السلم«، شريطة  يمكن للطالب أن يطمحوا 

أن تكون لديهم القدرات املطلوبة: من خالل حضور حلقاٍت دراسية متقدمة على أيدي علمٍاء 

تب في سيرة الرفاعي أنه 
ُ

بارزين، يخلقون ألنفسهم الفرصة لالعتراف بهم علماًء من شيوخهم. ك

»أراد طبيًبا من شأنه أن يصبح فقيًها في الوقت نفسه، ومهندًسا يصبح عالم حديٍث أيًضا«)231(. 

ا )أول اثنين خلفا الرفاعي كانا أزهريين( بين رسميًّ  من علماء مدرَّ
ً
لذلك، كانت قيادة زيد مؤلفة

)232(. ومن خريجي كلياٍت علمانية. اليوم، من بين الشخصيات األربع البارزة في زيد، هناك ثالثة- 

بمن فيهم نعيم العرقسو�سي، املتخصص بالحديث والذي ورد ذكره مسبًقا، وأسامة الرفاعي، 

 في مجال األدب 
ّ

االبن األكبر للمؤسس، واملرجع العلمي للحركة- لم تكن لديهم أي شهادات إال

واألطباء  املهندسين  من  عدًدا  تضم  فهي  الثاني،  الصف  قيادات  إلى  بالنسبة  أما  العربي)233(. 

والصيادلة.

ساعدت مساعي الرفاعي في إعادة تعريف حدود العلماء: فمن ناحيٍة، وسّعت هذه الحدود 

تقليدية-  بطريقة  جّمدتهم  أخرى،  ناحيٍة  ومن  دينية«؛  ال  دنيوية/  »نخبٍة  إدماج  خالل  من 

املتخصص،  الديني  التعليم  على  املؤس�سي  الطابع  بإضفاء  مهدًدا  اإلجازة  نظام  كان  فعندما 

نجحت جماعة زيد في الترويج لفكرة أن املعرفة املقدسة األصيلة ال توجد في املدارس، بل في 

حلقات الدراسة لدى العلماء. واألهم من ذلك، أن الدفاع عن هذا التعريف والترويج له قد 

جاء من خالل املمثلين الطليعيين لـ »الحداثة«: خريجو املؤسسات العلمانية.

)230( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، عدد 18.

)231( املصدر السابق، عدد 4.

)232( محمد عوض )1936-2009(، حائك استأنف تعليمه بتشجيع من أستاذه، وشوكت الجبالي )1932-1989(، الجئ 

فلسطيني )مقابلة مع عضو سابق من جماعة زيد(، دمشق، 29 تموز/ يوليو 2007؛ ومنذر الجبالي، الداعية الشيخ شوكت 

الجبالي، )com.sadazaid.www(، 19 نيسان/ أبريل 2008.

لكن  األزهر،  في  تخّرج  الكريم،  لعبد  الثاني  االبن   ،)1948 )ت.  الرفاعي  )ت.1949(. سارية  نذير مكتبي  الثالث هو   )233(

مه تالميذه كعالم أقل بروًزا من أخيه أسامة )مقابلة مع ابنه عمار، دمشق، 17 حزيران/ يونيو 2007(. ُيقّدِ

http://www.sadazaid.com
http://www.sadazaid.com
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السياسية.  التوعية  بناء  في  الحركة  ملساعي  الرئيس  اإلطار  أيًضا  الدراسة  حلقات  كانت 

رمضان  سعيد  السوري  مثل  الحديثين،  اإلسالميين  للكّتاب  القراءة  على  التابعون  ّجع 
ُ

وش

البوطي، والهندي أبو الحسن الندوي، والباكستاني أبو األعلى املودودي )مؤسس الجماعات 

اإلسالمية(، وفتحي يكن )أحد منظري جماعة اإلخوان املسلمين اللبنانية(، إذ كانت أفكارهم 

كانت  القراءات  هذه  مثل  أن  الكبار  زيد  جماعة  أعضاء  أحد  يوضح  الحلقات.  ضمن  تناقش 

تهدف إلى تعويض غياب اإلنتاٍج األيديولوجي ضمن الحركة نفسها:

اشتركُت في األسلوب التعليمي للشيخ عبد الكريم الرفاعي، لكنه لم يكن مفكًرا. من وجهة 

النظر هذه، من أثرَّ فيَّ بصورة رئيسة هم ]اإلخوان املسلمون[ مصطفى السباعي، حسن البنا، 

ومجلة    اإلسالم،  حضارة  السوريين،  املسلمين  اإلخوان  مجلة  أيًضا  أقرأ  كنت  قطب.  وسيد 
الفرع الكويتي، املجتمع«.)234(

ا بين األخوية الصوفية التقليدية واإلخوان 
ً
وصف عضٌو سابق طريقة زيد بكونها »وسط

املسلمين«، ألن هدفها كان »تنمية الفرد من حيث املعرفة الدينية، والروحية، وتزويده ببعض 

ملؤلفين  لإلشراف  الخاضعة  القراءات  كانت  ثّم،  ومن  والسيا�سي[«.)235(  ]االجتماعي  الفكر 

إسالميين حديثين تهدف إلى غرس فهم إسالمي في أذهان التابعين لواقع عصرهم، لكن هذه 

 سياسية.
ً
الحقيقة ال تعني أن جماعة زيد كانت منظمة

أو  السياسية  األحزاب  إلى  االنتساب  من  طالبه  الرفاعي  منع  الليبرالية،  الحقبة  خالل 

ألن  السياسية،  للعبة  ظاهرية  معارضة  من  مستمًدا  يكن  لم  هذا  لكن  لالنتخابات.  الترشح 

الشيخ نفسه، مع ذلك، حافظ على عالقاٍت »ودية« ببعض السياسيين، وقّدم دعمه بوضوٍح 

للمرشحين اإلسالميين واملحافظين. كان موقف الرفاعي مدفوًعا باالهتمام بالتمييز الوظيفي، 

مع  بالتناغم  ستنفذ  كانت  إن  للخطر  ستتعرض  -التعليم-  الرئيسة  زيد  مهمة  أن  فكرة  أي 

املواقف  من   
ً
بدال تكتيكية  مواقف  خاذ 

ّ
ات على  تنطوي  والتي  املباشرة،  السياسية  املشاركة 

املبدئية األخالقية.)236(

1963، تحا�سى الرفاعي أّي تعاوٍن مع نظام البعث على الرغم من الضغوط التي  بعد عام 

)234( مقابلة مع مصدر مجهول الهوية، دمشق، 10 أيار/ مايو 2008.

)235( مقابلة مع مصدر مجهول الهوية، دمشق، 16 تموز/ يوليو 2006.

)236( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، عدد 19؛ مقابالت مع املالح والهواري.
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كر أنه خاطب تالميذه 
ُ
جت بهجوٍم عليه في الشارع في عام 1965.)237( خالل تلك الحقبة، ذ ّوِ

ُ
ت

من خالل مقارنة دورهم بدور املسلمين األوائل- أي، كمصدر النور الوحيد في عصر الظالم:

املسجد،  إلى  تذهبون  ألنكم  »الرجعية«  بـ  يتهمونكم  األشخاص  هؤالء  كان  إذا  أبنائي، 

مبادئ  وإلى  الحقيقة،  إلى  العودة  هي  عودتكم  ألن  عالًيا،  رؤوسكم  ترفعوا  أن  ينبغي  عندها 

التي يحاول  التي طهرت املجتمع اإلسالمي من درن الجاهلية ما قبل اإلسالم،  اإلسالم)238(...  

أعداؤنا استعادتها. أخبروهم: »نحن الذين نحمل مشاعل الهداية في وقٍت تحمل فيه األمة كلها 
عصا الطغيان، ونحن نقول للناس: هذا هو الطريق«.)239( 

أيًضا  بل  للتعليم،  مكان  مجّرد  أنه  على  املسجد  إلى  ُينظر  يكن  لم  السياق،  هذا  مثل  في 

ساعة  ثالثين  )بمعدل  فيه  فراغهم  وقت  إمضاء  للتابعين  ينبغي  حيث  بديل  اجتماعي  كفضاٍء 

أنشأت  املثال،  سبيل  على  »أصيل«.)241(  إسالمي  ملجتمٍع  جنيٍن  تكوين  إلعادة  أسبوعًيا(،)240( 

جماعة زيد مركزها الترفيهي الخاص لتسمح ألعضائها بممارسة الرياضة من دون »االختالط 

التركية  الجماعات  مع  التوازي  على  تتقارب   
ّ
أال هنا  الصعب  من  كان  الشرير«.)242(  باملجتمع 

العلمانية  على  فعٍل  كردة  ظهرت  صوفي  إلهاٍم  ذات  »جماعاٌت«  وهي   ،)243(Nurcu نورجو  مثل 

الكمالية، والتي وصفها تيري زاركون Thierry Zarcone أنها »إعادة بناء األمة، مجتمع صغير 

)237( مقابلة مع املالح.

)238( باللغة العربية، كلمة )reaction( تعني الرجعية، و)return( تعني رجوع، فالكلمتان لهما الجذر نفسه. 

)239( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، عدد 10.

)240( مقابلة مع عضو سابق في زيد، دمشق، 17 أيار/ مايو 2006. 

)241( مقابلة مع أسامة الرفاعي، دمشق، 5 آذار/ مارس 2007.

)242( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، عدد 11.

)243( كلمة تركية مشتقة من كلمة »جماعات« بالعربية.

تركيا تستند  في  دينية  النور، وهي حركة  أو حركة  )نور(،  الطائفة اإلسالمية  أتباع  تركية، وتعني  لفظة  نورجو:  }املترجم{ 

إلى كتابات سعيد النور�سي، والتي روجت ملفهوم »القرآن« باعتباره »وثيقة حية« تحتاج إلى إعادة تفسيرها باستمرار. وقد 

املا�سي بسبب إسالميتها. كانت املجموعة مجزأة  القرن  الستينيات والسبعينيات من  الحكومة املجموعة خالل  عارضت 

بشكل كبير في سبعينيات وثمانينيات القرن املا�سي، ما أدى إلى ظهور فروع مثل حركة غولن.

)املرجع: املوسوعة، مصادر أخرى(.
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ُيحكم بالشريعة«.)244( 

توسع »املنهج التعليمي«

ت 
ّ

في ستينيات القرن العشرين، توسّعت حركة الرفاعي خارج مهدها في قبر عاتكة، ورسخ

ا في شمال شرق دمشق،)245( إضافة إلى إرسال 
ً
نفسها في أحياء الطبقة املتوسطة املبنية حديث

املبشرين إلى القرى املجاورة كّل يوم جمعة.)246( وتوسعت جماعة زيد، بعد ذلك، إلى مناطق 

الحصيلة،  في  أدى،  ما  بالجامعة،  املحيطة  الضواحي  وإلى  العاصمة،)247(  غرب  في  البرجوازية 

إلى سيطرتها على عشرات املساجد. ما سّهل هذا التوسع السريع شعبية الرفاعي بين التجار، 
وا بناءها.)248(

ّ
الذين دعوا تالميذه لتنشيط املساجد التي مول

سمحت عالقات الشيخ املتميزة بالقطاع الخاص له بتأسيس عدد من الجمعيات الخيرية،)249( 
وكذلك بناء ثالثة مساجد عمالقة مجهزة بغرٍف خاصة الستضافة الحلقات الدراسية.)250( 

تعارَض التوسع امللحوظ للحركة على املستوى املحلي بعجزها عن االنتشار إلى بقية أنحاء 

املسلمين كما  دينية أخرى، ومن ضمنها جماعة اإلخوان  دت جماعاٌت 
ّ
قل البلد.)251( مع ذلك، 

)244( تيري زاركون Thierry Zarcone، تركيا الحديثة واإلسالم )باريس: فالماريون، 2004(، 146..

)245( القصور والقصاع والعباسيين والتجارة والعدوي واملزرعة.

)246( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، عدد 9.

)247( املّزة واملالكي والبرامكة.

)248( مقابلة مع أحد زعماء زيد، دمشق، 11 نيسان/ أبريل 2008.

)249( انظر الفصل الرابع.

-1969 عامي  بين  افُتتحت  كلها  ثابت،  بن  زيد  األم،  واملسجد  )العباسيين(،  والعباس  والحمزة  )املزرعة(،  اإليمان   )250(

.1970

)251( االستثناء الوحيد كان معهد القصاب في دير عطية )القلمون(، الذي استولت عليه زيد في أواخر سبعينيات القرن 

العشرين )»الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، عدد 16(.
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ذكرنا سابًقا، على نطاق واسع، طريقة زيد التعليمية.)252(

 شقيقة لزيد في حلب في أواسط ستينيات القرن العشرين، جماعة أبي ذر- 
ٌ
ظهرت منظمة

وهنا أيًضا، يشير االسم إلى مسجد املؤسس- أسسها أحمد عز الدين البيانوني )1975-1913(، 

ابن عي�سى )1873-1943(، وهو »عالم« بارز، مثل النبهان، تتلمذ على يدي الشيخ النقشبندي، 

املحلي لإلخوان  الفرع  ملا سيصبح الحًقا   ،1935 في عام  وهو عضو مؤسس،  النصر.)253(  أبو 

املسلمين،)254( لكنه نأى بنفسه، في النهاية، عن هذه الحركة، بسبب تطلعات متباينة. وكخريٍج 

الذين  واملشايخ«  »العلماء  بين  الفجوة  تجسير  مسؤولية  بنفسه  تحّمل  املعلمين،  دار  كلية  في 

1968، أجبرته املضايقات املستمرة  ب علمانًيا«.)255( في عام  نشأ معهم، و«الجيل الجديد املدرَّ

ومنذ  الثانوية.)256(  املدارس  في  العربية  للغة  مدرًسا  منصبه  من  االستقالة  على  السلطة  من 

ذلك الحين فصاعًدا، كّرس نفسه بصورة كاملة لكتابة كتيبات التعليم الديني،)257( إضافة إلى 

تطوير جماعة أبي ذر، التي كان منهجها ومظهرها االجتماعي شبيهين جًدا بجماعة زيد.)258( في 

1975، عندما ورث أوالد البيانوني قيادة املنظمة من والدهم املتوفى، جذبوا عدة آالف  عام 
من التالميذ واملتعاطفين.)259( 

)252( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، عدد 13؛ مقابالت مع الهواري ومحمد الزعبي، دمشق، 8 أيار/ 

مايو 2007.

)253( بخصوص »عي�سى«، انظر وايزمان Weismann، اليد الخفية، 55.

)254( عبد املجيد البيانوني، أحمد عز الدين البيانوني: الداعية املربي )1913-1975(، )دمشق، دار القلم، 2006(، 56.

)255( املصدر السابق، 10-9.

)256( املصدر السابق، 50-45.

)257( على سبيل املثال: أحمد عز الدين البيانوني، اإليمان باهلل )القاهرة: د.ن، 1987(.

)258( مقابلة مع أبو الفتح البيانوني، حلب، 2008.

)259( مقابالت مع أبو الفتح البيانوني، ومع عضو سابق في جماعة أبي ذر، دمشق، 15 تموز/ يوليو 2006.
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الخالصة

ابتداًء من أواخر القرن التاسع عشر فصاعًدا، دفع تطور التعليم العلماني العائالت التي 

كانت تسيطر، حتى ذلك الوقت، على رجال الدين السوريين، إلى االبتعاد من الوظائف الدينية. 

ل الوافدون الجدد من البرجوازية الصغيرة واملتوسطة واألصل الخارجي 
ّ
ونتيجٍة لذلك، شك

 متنامية من العلماء. وقد جرى، في وقت الحق، تقديم بعض هؤالء الوافدين الجدد، من 
ً
نسبة

كّتاب سيرهم، على أنهم آباء »نهضة املعرفة« بعد زمٍن من الجهل والعقوق.

ز على تشجيع 
ّ

لم تكن هذه »النهضة« تتعلق بابتكار عقائدي، ولكنها كانت حركة إحياء ترك

املراقبة الدينية من خالل أنماٍط جديدة من التبشير والوعظ؛ فقد كان املشايخ األكثر بروًزا، في 

سو املعاهد والجماعات،   وقبل كل �سيء، هم املعلمون وقادة الرجال، ومؤّسِ
ً

ذلك الوقت، أوال

والبنى غير الرسمية على غرار األخويات الصوفية، واملستوحاة من مشروٍع منظم وجماعي 

للتحول االجتماعي - بكلماٍت أخرى، الحركات االجتماعية.

الصوفية  الطرائق  تكن  لم  الهوية.  تعريف  في  العلماء  االبتكار بشكٍل واضح منطق  غّير هذا 

من  مستمرة  لعمليٍة  قيادتها  خضعت  روحية،  تقاليد  محض  إنما  متماسكة،  كياناٍت  التقليدية 

التشظي بسبب لحقيقة أنه هناك دائًما عدة مرشحين للخالفة من األستاذ/ السيد نفسه. لذلك، 

 من »النقشبندية« 
ً

د بدال في ما يتعلق بالهوية الجماعية، ينتمي املرء إلى جماعٍة مريدو شيٍخ حّي محدَّ

التنافسات  من   
ً
محصنة ليست  أنها  من  الرغم  على  ذلك،  من  العكس  وعلى  »الشاذلية«.260  أو 

 ،
ً

ت الجماعات الحديثة جماعاٍت ملموسة أكثر تماثال
ّ
الداخلية، كما سنرى في الفصل الثاني، شكل

طّورها  التي  العمل  طريقة  يتشاركون  أعضاءها  ألن  أو  مؤسساتية  أسًسا  تملك  أنها  بسبب  إما 

س. الشيخ املؤّسِ

في مواجهة التغريب والعلمنة، اقترح العلماء السوريون ثالثة أنواٍع من األجوبة. على غرار 

عامة.  إسالمية  مدارس  الدمشقية  الغراء  جمعية  ست  أسَّ املسيحية،  التجمعات  الطوائف/ 

ومع ذلك، في مواجهة قدرات الدولة التي ليس باإلمكان مجاراتها في املجال التعليمي، تعثرت في 

أواخر خمسينيات القرن العشرين.

الدينية  الرقابة  لتعزيز  الشباب  الدين  تعليم رجال  بمأسسة  الثانية  تتمثل االستراتيجية 

القرن العشرين  في أواسط  أيًضا تأسيس املعاهد اإلسالمية الخاصة  أتاح  على املجتمع. فقد 

Paolo Pinto، »األجساد الصوفية: الطقوس، التجربة وتجسيد الصوفية في سورية«، أطروحة دكتوراه، جامعة  باولو بينتو   )260(

بوسطن، 2002، 64.
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لرجال الدين املحافظين ضمان بقاء املفهوم التقليدي للتعليم الديني. فقد كان التعليم الديني 

مهدًدا بالفعل من األفكار البيروقراطية والنفعية التي تحكم املعاهد التي تديرها الدولة، وكلية 

نشئت بتحريٍض من العلماء اإلصالحيين. في عهد البعث، جرى تسهيل مسعى 
ُ
الشريعة التي أ

والذي  التحديد،  وجه  على  الدين  رجال  بتدريب  النظام  اهتمام  عدم  بسبب  التقليد  حراس 

رجم إلى رفٍض تأميم املعاهد الخاصة.
ُ
ت

في  وحيًدا.  طريًقا  سورية  في  املتخصص  الديني  التعليم  مأسسة  عملية  اتبعت  وهكذا،   

مصر، فرضت الدولة الحديثة هذه املأسسة على العلماء املحافظين)261(، وفي اململكة العربية 

السعودية، هندسها العلماء أنفسهم كنتيجٍة لتقاربهم مع القيادة السياسية)262(، وفي سورية 

البعث، ُسمح لرجال الدين املحافظين بأداء دوٍر بارز في تلك العملية ألن الدولة لم ترغب في 

خوض هذا املجال.

ا 
ً
، بل ونفوذ

ً
على الرغم من أن مؤس�سي حلقات التدريس اإلسالمية الخاصة اكتسبوا شعبية

سياسًيا، إال أنهم كانوا يفتقرون إلى الوسائل الالزمة لجذب خريجي التعليم العلماني: فعندما 

لم يكن خريجو التعليم العلماني مناهضين للدين بشدة، كانوا ينجذبون، بصورة طبيعية، إلى 

املثقفين رفيعي الثقافة الذين ترأسوا اإلخوان املسلمين، أكثر من املشايخ املحافظين.

باسم  املعروفة  الثالثة،  االستراتيجية  عن  املدافعون  واجهه  الذي  التحدي  هو  هذا  كان 

»عمل املساجد«، والتي تتمثل بتوفير التعليم الديني غير الرسمي للناس غير املتدينين، وبصورة 

خاصة لطالب املدارس الثانوية والجامعات. 

كان التعليم القائم على املسجد موجوًدا دائًما، لكن الجديد هنا كان تنظيمه املنهجي-حلقات 

التدريس تحولت إلى خاليا- التي تعايشت، مع ذلك، مع مفهوم تقليدي مستوحى من الصوفية 

لنقل املعرفة الدينية.

ت حركات 
ّ
من خالل استغالٍل ماهر ملوارد التقليد، من أجل التكّيف مع مجتمٍع متغير، شكل

الحقيقة، من  في  العلمانية.  الذي واجهه املدافعون عن  التحدّي األكبر  الرسمية  التعليم غير 

بعض  كان  لإلسالم،  معاقل  إلى  وتحويلها  مخصصة  دينية  معاهد  في  أنفسهم  ترسيخ  خالل 

العلماء، في الواقع، يقّر بعملية العلمنة، بمعنى الفصل الواضح، بصورة متزايدة، بين »الديني« 

)261( زيغال Zeghal، حماة اإلسالم، 179.

)262( مولين Mouline، رجال الدين في اإلسالم، 179.
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و«العلماني«.)263( 

رفض مؤسسو الحركات اإلسالمية، مثل جماعة زيد، مثل هذا االعتراف الضمني بالهزيمة، 

ومعلمو  واملهندسون  والصيادلة  األطباء  متغير-  ملجتمٍع  حياٍة  شريان  خلق  هدفها  كان  والتي 

جًدا  مشابًها  الجماعات  لهذه  االجتماعي  املظهر  كان  اإلسالم..  إلعادة  الحربة  رأس  املدارس- 

، مثل حركة اإلخوان املسلمين، ما أدى، في الحصيلة، 
ً
لتلك الحركات السياسية األكثر صرامة

وبصورة حتمية، إلى جّرها نحو صراٍع مع النظام خالل انتفاضة األعوام 1982-1979.

)263( بخصوص هذه العملية في باكستان، انظر زمان zaman، العلماء، 84.
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الفصل الثاني

املشهد العام بعد املعركة )2007-1979(

في عام 1975 اعتقلت السلطات السورية مروان حديد )1934 – 1976(، وهو من جماعة 

اإلخوان املسلمين من مدينة حماة، ومن مناصري الكفاح املسلح ملدة عقد من الزمن. وكان 

د فيه بـ »ُجبن« العلماء ]املسلمين[،  تيًبا ينّدِ
ُ

حديد، الذي توفي في أثناء احتجازه، قد نشر لتوه ك

ويخبرهم أن موقفهم لن يحميهم من ضربات النظام، أو من غضب هللا العلّي القدير:

اد هللا نضالهم ضد أعدائه، ستقفون متفرجين،  وإليكم ما أخشاه عليكم: إذا ما استهل ُعبَّ

من دون قتال، ولذلك سيسحقكم أعداء هللا وأنتم في بيوتكم، وعندئذ سيؤول مصيركم إلى 

جهنم)264(.

املعارضة  يؤيد  لم  االنتفاضة،  اندلعت  فعندما  جزئًيا؛  صحتها  حديد  نبوءة  أثبتت  وقد 

 أقلية من املشايخ، بينما عانى جميعهم، بدرجات متفاوتة، قمَع الدولة، 
ّ
املسلحة بإخالص إال

 في دمج النخب 
ً

باستثناء أكثر مؤيدي النظام والًء. وبالفعل، ونظًرا إلى عدم رغبة النظام فعال

 من ذلك إعادة رسم خريطة البالد الدينية من خالل 
ً

الدينية في جهاز الدولة، اختار النظام بدال

دعم شبكات دينية موالية، لكن ممولة من القطاع الخاص.

ومع ذلك، لم تكن هذه السياسة ناجحة تماًما، األمر الذي يسلط الضوء على حدود عمل 

في حلب، حيث  االنتفاضة جدواه  بعد  ما  تعديل  أثبت  الديني. ففي حين  املجال  الدولة ضمن 

استنزف قمع الدولة بعض الشبكات الدينية تماًما، شهدت دمشق في أواخر القرن العشرين 

�سي عليها بعد عام 1982، إال أنها تدبرت نهضتها 
ُ
عودة مبهرة للقوى الدينية التي كانت تبدو أنه ق

من جديد بفضل عمق جذورها االجتماعية. ونتيجة لذلك، لم يكن أمام النظام من خيار إال مدُّ 

اليد إلى هؤالء األعداء السابقين. 

 net.almaqdese.www( العاملين واملسلمين املخلصين والجماعات اإلسالمية«،  العلماء  إلى  )264( مروان حديد، »نداء 

تب عام 1975[(.
ُ

]ك

http://www.almaqdese.net
http://www.almaqdese.net
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العلماء في االنتفاضة

 ،1982 إلى   1979 في املدة من  ال أعتزم هنا تقديم وصف تفصيلي لالنتفاضة اإلسالموية 

ل من شأن  ِ
ّ
ل

ُ
والتي أجريت عليها دراسات معّمقة)265(، بل دعونا نبدأ بتذكير موجز. كثيًرا ما ق

ولهذا  املسلمين«.  و«اإلخوان  النظام  بين  صراع  أنها  لتوصف  خاطئة  بطريقة  الحادثة  هذه 

أولهما باستخدام الدعاية الرسمية في أوائل ثمانينيات  املفهوم الخاطئ منشأ مزدوج: يتمثل 

ثانيهما  ويتمثل  املعارضين اإلسالميين؛  في وصف جميع  )اإلخوان(  العشرين ملصطلح  القرن 

دعم  بفضل  اإلسالمية  املعارضة  تمثيل  احتكار  من  املنفى  في  )الحقيقيين(  اإلخوان  ن 
ُّ

بتمك

شبكاتهم الدولية، واألنظمة العربية املناهضة لسورية )العراق، واألردن(. 

ا في أعمال العنف حتى تحولت األزمة إلى  وفي الواقع، لم ينخرط اإلخوان املسلمون جديًّ

كان  1980. وعالوة على ذلك، وبسبب عدم استعدادهم،  يونيو  في حزيران/  حرب مفتوحة 

أداؤهم سيًئا جًدا على هذا الصعيد)266(. وكانت الطليعة املقاتلة، وهي جماعة منشقة أسسها 

أنصاره  م 
َّ
نظ حديد،  وفاة  وبعد  العسكرية.  العمليات  أغلبية  نفذت  َمن  حديد،  مروان  أتباع 

هجمات ضد عدٍد متزايد من مسؤولي الدولة والشخصيات املوالية للنظام، بمن فيهم علماء 

الخطيب  ورشيد  النبهان؛  للشيخ  اليمنى  اليد  وهو   ،)1980-1923( الشامي  محمد  مثل  دين 

)1912–1981()267(، وهو خطيب الجامع األموي؛ وصالح عقلة )توفي عام 1985(، وهو شيخ 

جمعية الغّراء الذي نجا من جراٍح عاناها مدة سنتين)268(.

ضحيتها  راح  والتي   ،1979 يونيو  حزيران/  في  حلب  في  املدفعية  مدرسة  مجزرة  كانت 

انطالق  املقاتلة، ونقطة  للطليعة  الكبرى  العمليات  أولى  ثالثة وثمانون طالًبا عسكرًيا علوًيا، 

االنتفاضة. ومن بعدها تسارعت وتيرة الهجمات، ووقفت قوات األمن في مواجهة املتظاهرين 

املعتقلين  عِدم مئات 
ُ
أ  ،1980 يونيو  الشمال. وفي حزيران/  في مدن  في حوادث عنف متزايدة 

املدرستين  بين  الصراع  وتعرجات  أصول  »سورية:  باروت،  جمال  واملقاومة؛  املعارضة   ،Lobmeyer لوبماير     )265(

األحزاب والحركات والجماعات اإلسالمية، )املحرران( جمال باروت وفيصل دراج )دمشق:  التقليدية والراديكالية«، في 

املركز العربي للدراسات االستراتيجية، 2000(، 324-225.

الثورة اإلسالمية الجهادية في سورية، )د.م: د.ن،  بـ »أبو مصعب السوري«(،  )266(  عمر عبد الحكيم )املعروف أيًضا 

د.ت(، 107-106.

.www( 29 مدونات«، رقم« ،)267(   أيمن الشربجي )قائد الطليعة املقاتلة في دمشق في أوائل ثمانينيات القرن العشرين(

net.sooryoon، 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010(.

)268(   أباظة، علماء دمشق، 125-124.

http://www.sooryoon.net
http://www.sooryoon.net
http://www.sooryoon.net
http://www.sooryoon.net
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التالي،  الشهر  وفي  الدولة.  رئيس  فاشلة الغتيال  ملحاولة  انتقاًما  تدمر  في سجن  اإلسالمويين 

ت البرملان على القانون رقم 49، والذي ينصُّ على تطبيق عقوبة اإلعدام ملجرد االنتساب  صوَّ

إلى اإلخوان املسلمين. وُوِسم عام 1981 بعمليات إعدام ملئات األشخاص على يد قوات األمن 

 عن التفجيرات الدامية في العاصمة. وكان الحدث األخير في حماة، 
ً

في املدن الشمالية، فضال

انتهت االنتفاضة بتدمير جزئي للمدينة، وقتل اآلالف من سكانها. وبعد ذلك، انخفض  حيث 

مستوى العنف تدريًجا بعد أن أدت املداهمات إلى تفكيك آخر الخاليا اإلسالموية املسلحة. 

في األزمة نفسها، كان العلماء أنصاًرا ثانويين، غير أن دورهم في التمهيد للحوادث ال يمكن 

لـ »جيل الصحوة« الذي كان ينهض آنذاك ضد  إغفاله. وفي الحقيقة، كانوا املربين الرئيسين 

بيولوحية، كما يتضح  ناحيتين: روحية، وأحياًنا  املتمردين من  د 
َّ
العلماء َمن ول البعث. وكان 

 ،Ahmad Raf’at Ikbazli Zadeh  )1988-1908( إكبازلي  أحمد  للشيوخ  املأسوية  األمثلة  من 

وهو كرديٌّ من دمشق، ومحمد الحجار )1920-2007(، وهو صهر أحمد البيانوني، وقد فقد 

الشيخان كالهما ثالثة أبناء خالل الحوادث)269(.

الجماعة: مهد الجماعات املسلحة

كان تجنيد املعارضة اإلسالموية يتم على نطاق واسع ضمن األوساط الدراسية للعلماء، 

لت 
َّ
وخصوًصا أولئك الذين استهدفت دعوتهم الشباب املتعلم من الطبقة الوسطى، والتي شك

مة الطليعة املقاتلة  ِ
ّ
دت الجماعات املتعل أغلبية املقاتلين اإلسالميين في ذلك الوقت)270(. وقد زوَّ

محمد  لدى  سابق  وطالب  مهندس  وهو  الشربجي،  أيمن  ترأس  البارزة:  الشخصيات  ببعض 

1933(، الفرع الدمشقي للمنظمة، وكان مقر شيخ الجماعة في مسجد الدقاق  الزعبي )تولد 

التربية اإلسالمية(، وعدنان عقلة  في حي امليدان)271(؛ وأما في حلب، كان حسني عبو )مدرس 

)مهندس(، القائدين الرئيسين للميليشيات اإلسالمية، ولم يكونا من أتباع الشيخ طاهر خير 

ي، »الشيخ أحمد رفعت إكبازلي زاده« 
ّ
رة. انظر مجد مك Ikbazliتوفي في دمشق، والحجار في املدينة املنوَّ )269(   إكبازلي  

 ،com.islamsyria.www( »ي، »الشيخ محمد الحجار
ّ
)net.odabasham.www، 22 كانون الثاني/ يناير 2011(؛ مجد مك

25 كانون الثاني/ يناير 2007(.

)270(   لوبماير Lobmeyer، املعارضة واملقاومة، 394. 

الرحمن  عبد  أبيه  عن  املسجد  الزعبي  ورث   .2007 يوليو  تموز/   28 دمشق،  االسم،  مجهول  مصدر  مع  مقابلة     )271(

)1902 – 1969(، الذي كان تلميذ علي الدقر، وولد في حوران. تخرج محمد في الشريعة والقانون الدولي في جامعة دمشق 

)مقابلة مع الزعبي(.

http://www.islamsyria.com
http://www.islamsyria.com
http://www.odabasham.net
http://www.odabasham.net
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هللا )1922-1989()272( خطيب مسجد الروضة الواقع في حي املوكامبو الراقي فحسب، بل كانا 

صهريه أيًضا.

عّد هذه الشخصيات رمًزا لظاهرة أوسع، وهي، كما يصفها مثقف إسالمي، حقيقة أن 
ُ
وت

الجماعات املتعلمة لم تكن إال »مهًدا« لإلسالم املتطرف في ذلك الوقت)273(. وكان للجماعات 

، من خالل 
ً

هذه دوٌر حاسٌم في تحول كثير من الشباب السوري إلى ناشطين في املعارضة: أوال

بناء الوعي السيا�سي ألفرادها، حتى باتت صفوفهم عرضة، بصورة خاصة، لالضطرابات التي 

وثانًيا، ألن املالمح االجتماعية  اإليرانية؛  الثورة  في زمن  املسلم  الشباب  طغت على كثير من 

السياسية  واملجموعات  املتعلمة  املجموعات  بين  التنقل  عملية  لت  سهَّ ألفرادها  املتشابهة 

رته أنه في عام 1980، وخالل سعيه للبحث  ِ
ّ

العسكرية. ويوضح قائد الطليعة املقاتلة في مفك

عن  تخلوا  قد  كانوا  والذين  السالح،  في  سابقين  أخوة  مع  تواصل مجّدًدا  جدد  عن مجندين 

العمل السري للتركيز على تعليم املراهقين في مسجٍد في حي امليدان)274(.

بين  املتزايد  العنف  من  سياق  في  التطرف  إلى  تتحول  الجماعات  بدأت   ،1979 عام  ومنذ 

امليليشيات اإلسالموية والدولة. وكما يستذكر الشيخ محمد الزعبي: 

ا تماًما لحقيقة أن من بين تالميذي، الذين كانوا نحو خمسمئة في ذلك الوقت، 
ً
كنت مدرك

إلى اإلخوان  بأفكار سيد قطب، وأرادوا االنضمام  تأثروا  عشرون أو نحو ذلك منهم كان قد 

املسلمين. ولذلك، جمعت جميع طالبي في املسجد، كل حلقة منهم تقف أمامي في طابور واحد، 

م القرآن وتفسيره، والحديث وتفسيره، ومواد  ِ
ّ
وأمام كل حلقة رئيسها، وقلت لهم: »هنا نعل

الفقه التي اتفق عليها العلماء. من منكم ال يرغب في ذلك، فليغادر«)275(.

لم يمنع إعالن الزعبي هذا من حدوث انشقاقات، كما لم تنفع سياسة الترقب واالنتظار 

املسلحة  الجماعات  إلى  أتباعها  من  عدد  أخيًرا  انضم  حيث  زيد،  جماعة  قيادة  اعتمدتها  التي 

بتأثير من القائد األعلى الثاني للحركة. وبحسب ما قاله شاهد عيان: 

 ،)1983(  4 رقم  املشرق 24،   ،»1982  -1961 في سورية،  »املعارضة اإلسالمية   ،Thomas Mayerماير توماس    )272(

589- 609، في 594.

)273(  مقابلة مع مصدر مجهول االسم، دمشق، أيار/ مايو 2008.

)274(  الشربجي، »مدونات«، رقم 16. 

)275(  مقابلة مع الزعبي.
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املقاتلة.  الطليعة  تجاه  موقفهم  عن  شيوخهم  يسألون  األعضاء  كان  العنف،  تكثيف  مع 

ولم يرغب الشيوخ في معارضة النظام علًنا، وال في الدفاع عنه، ونتيجة لذلك، قرروا حظر 

طرح األسئلة تحت طائلة الطرد من الجماعة! األمر الذي أدى إلى انقسام، حيث امتثل األكثر 

املالكي  حي  في  زيد  مسجد  معلمي  أحد  إغراء  فريسة  آخرون  وقع  بينما  األمر،  وبساطة  فقًرا 

]البرجوازي[، والذي كان قد انضم بالفعل إلى املتمردين. وعندما أدرك النظام ذلك، لم يكن 

 االنتقال إلى املنفى)276(.
ّ
أمام الشيوخ من خيار إال

إن حالة ]جماعة[ زيد تنفي جزئًيا التحليل املارك�سي لحنا بطاطو، والذي يفسر فيه سلبية 

والذي  لدمشق،  التجاري  املجتمع  من  قربهم  بدرجة  الغّراء  جمعية  مثل  الدينيين  الفاعلين 

 لدى النظام)277(. ومع ذلك، فإن حقيقة أن ]جماعة[ زيد كانت األكثر شعبية بين 
ً

كان مفضال

العامل  إلى الصراع. وفي الحقيقة، لم يكن االقتصاد  العاصمة، لم تمنعها من االنجرار  تجار 

املهم هنا، بل الثقافة؛ إذ كان شباب الجماعة من ذوي التعليم الدنيوي، وليس طالب معاهد 

 لأليديولوجية اإلسالموية الحديثة بين السكان.
ً

الشريعة، الجزء األكثر تقبال

دمشق،  في  نسبًيا  املعتدل  الدولة  قمع  لتفسير  مهمة  االقتصادية  املقاربة  تبقى  وبالطبع، 

حيث، وألسباب وضحها بطاطو، حشدت املعارضة دعًما أقل بين السكان)278(. 

ندوب القمع

من  الرفاعية  الطريقة  مة 
َّ
عال مثل  رفيعة  دينية  شخصيات  تلت 

ُ
ق حيث  حماة،  باستثناء 

املذهب الصوفي، محمود الشقفة )1898-1979(، ومفتي املدينة بشار املراد )1982-1920(، 

على أيدي قوات األمن، قلة من علماء الدين السوريين لقيت مصرعها خالل الحوادث، غير أنه 

كان على كثير منهم إيجاد سبيله إلى املنفى.

الجماعات  مع  التفاوض  مسؤولية  السلطات  أوكلت  االنتفاضة،  من  األولى  األسابيع  في 

)276( مقابلة مع مصدر مجهول االسم، دمشق، تموز/ يوليو 2007.

)277( بطاطو Patatu، فالحو سورية، 261.

)278( بطاطو Patatu، »اإلخوان املسلمون في سورية«، 16.
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كون في تعاملهم املزدوج  ِ
ّ

املسلحة إلى قيادات الجماعات املتعلمة)279(، لكن سرعان ما بدؤوا يشك

مع الطرفين. وخالل موجة االحتجاج التي اجتاحت حلب في آذار/ مارس 1980، استطاع طاهر 

إلى  النجاه من االعتقال هرًبا  البيانوني، بصعوبة  النصر  أبي ذر، عبد  خيرهللا، وقائد جماعة 

األردن. بينما اعتقل في حينها عشرات من أتباعهما في سجن تدمر، حيث هلك جميعهم في مذبحة 

الرئيس األسد بعلماء الدين الدمشقيين  التقى  1980)280(. وفي الشهر نفسه،  حزيران/ يونيو 

التالي، لجأ  العام  وفي  املسلحة)281(.  االنتفاضة  في  أتباعهم  ليعرب عن غضبه من تورط بعض 

عدد من شيوخ زيد -بمن فيهم اثنان من أبناء الرفاعي، وكذلك خليفته، محمد عواد- إلى جدة.

توضح حالة عائلة البيانوني حقيقة ساهمت في زيادة القمع ضد رجال الدين الحلبيين: أال 

وهي قربها من اإلسالم السيا�سي باملعنى الدقيق للكلمة. وفي الحقيقة، كان أبو النصر البيانوني 

جماعة  في  التنفيذيين  املسؤولين  أهم  أحد   ،)1938 )تولد  البيانوني  الدين  صدر  علي  شقيق 

 ،)1997-1917( غدة  أبو  الفتاح  عبد  املوقر،  الحديث  عالم  كان  وباملثل،  املسلمين.  اإلخوان 

أنه  1967، إال  في عام  في الحركة. وعلى الرغم من مغادرته سورية  البارزة  أحد الشخصيات 

وعلى  الحصيلة،  وفي  الشعبانية.  معهد  معلمي  بين  سّيما  وال  هناك،  طالبه  من  بكثير  احتفظ 

جبر 
ُ
أ أنه  إال  تماًما،  السياسة  عن  الدين،  سراج  عبدهللا  املدرسة،  مؤسس  ابتعاد  من  الرغم 

على اللجوء إلى املدينة املنورة من عام 1980 إلى 1983)282(، بينما لم يعد أيٌّ من معلمي مدرسته 

املحترمين أبًدا إلى موطنهم)283(.

وأدى املنفى إلى حرمان الساحة الدينية في حلب كثيًرا ركائزها األخرى: فإضافة إلى محمد 

 1920( عي�سى  عبدالقادر  سورية،  لشمال  الجليل  الشاذلي  مة 
ّ
العال أقام  الذكر،  آنف  الحجار 

-1991(، في تركيا، واستقر فوزي فيض هللا )تولد 1925(، وهو عميد كلية الشريعة السابق في 

عبد  2007؛  يونيو  حزيران/   28 العصر،  مجلة  واإللغاء«،  االحتواء  بين  اإلسالمية  »الجماعات  إبراهيم،  الطاهر   )279(

الحكيم، الثورة اإلسالمية، 104.

)280( مصدر مجهول االسم، رسالة مكتوبة موجهة إلى املؤلف، 15 تموز/ يوليو 2006.

)281( الشربجي، »مدونات«، رقم 19.

)282( عطر، صفحات، 94، 103.

)283( عبدهللا علوان، محمد عوامة، أحمد كالش، زهير النصر، محمود ميرا )مقابالت مع مصادر مجهولة االسم، حلب، 

شباط/ فبراير – آذار/ مارس 2006(.
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جامعة دمشق، في الكويت)284(. لم يكونوا جميًعا ممن أصدرت بحقهم أوامر توقيف؛ إنما كانوا 

يسعون فحسب لحماية أنفسهم من قبضة الدولة غير القابلة للتنبؤ )285(.

لم ترتبط هذه الظاهرة بالسياق السيا�سي فحسب، وإنما بضيق سوق العمل املحلّي أيًضا. 

وفي الحقيقة، فإن سياسة البعثيين املركزية، وانعدام الثقة في العاصمة الشمالية، حالتا دون 

إنشاء أي معهد عاٍل للتعليم اإلسالمي، أكان في العلن أو في السر، حتى افتتاح كلية الشريعة 

في عام 2006. ومن شأن سياق كهذا أن يؤدي إلى انتقال أملع العلماء الشباب إلى جامعة دمشق 

أيًضا، وال  )إبراهيم السلقيني، نور الدين عطري، أحمد الحاجي الكردي(، وإلى دول الخارج 

سّيما دول الخليج)286(. ونتيجة لذلك، وفي وقت عملي امليداني في سورية، كان هناك ما ال يقل 

عن ثالثين من كبار رجال الدين الحلبيين ممن حازوا الدكتوراه في العلوم الدينية في الخارج، 

مقارنة باثني عشر من الدمشقيين. 

استعادة السيطرة على الساحة الدينية: »استراتيجية الدولة الضعيفة«

كان البعث في ثمانينيات القرن املا�سي أكثر األنظمة التي شهدتها سورية استبداًدا؛ فبينما 

عبادة  بلغت  املقاتلة)287(،  والطليعة  املسلمين  اإلخوان  بقايا  بحسٍم  الدولة  إرهاب  اجتث 

شخصية األسد مستويات غير مسبوقة - إذ أصبح ُينادى للرئيس حينها بقائد »إلى األبد«. ومع 

 زخارف الشمولية بعد أن تال�سى مشروع خلق »رجل جديد« 
ّ
ذلك، لم يكتسب هذا النظام إال

ل املجتمع نفسه بطريقة »تقدمية«، بل  لألبد تحت أنقاض حماة؛ إذ ما عاد من املتوقع أن يحّوِ

)284( محمد ياسر القضماني، محمود فوزي فيض هللا )دمشق: دار القلم، 2002(.

)285( مقابلة مع الهواري.

)286( من بين أمثلة عدة: كان السلقيني عميًدا لكلية الدراسات اإلسالمية في دبي منذ عام 1989 وحتى عام 2004؛ وعمل 

الكردي في اإلدارة الدينية الكويتية منذ عام 1992؛ وترأس فاروق النبهان )تولد 1940(، وهو حفيد محمد، دار الحديث في 

الرباط منذ عام 1977 وحتى 2000؛ وأم�سى عبد املجيد معاذ )تولد 1944( معظم حياته املهنية في الجامعات السعودية.

)287( الحركة اإلسالمية السياسية الوحيدة التي تمكنت من االحتفاظ بوجود محدود لها، بعد تلك الحقبة في سورية، 

ست في خمسينيات القرن العشرين، وتدعو إلى االستعادة الفورية  ّسِ
ُ
كانت حزب التحرير اإلسالمي، وهي جماعة العنفية أ

للخالفة.
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ُيتوقع منه الخضوع فحسب)288(. وعلى الرغم من أن املرحلة الجديدة من حكم األسد كانت 

مرادفة، على املدى القصير، إلقصاء العلماء عن الدولة، إال أن التحول األيديولوجي التدريجي 

ا إلعادة االندماج املستقبلي. 
ً
الالحق للنظام حمل آفاق

عنصرين:  من  استراتيجية  على  النظام  ل  عوَّ الدينية،  الساحة  على  السيطرة  والستعادة 

الخيري معظمه، خالل  الديني  النشاط  باإلكراه، حيث خضع  بالطبع،  األول،  ل عنصرها 
َّ
تمث

مرحلة الثمانينيات السوداء، إلى قيود صارمة، كما أغلقت مساجد كثيرة أبوابها بين الصلوات، 

ما منع عقد حلقات الدروس، ومجالس الذكر، واحتفاليات املوالد. 

ا. فعلى الرغم من أن املرء 
ً

وأما الركن الثاني من استراتيجية الدولة، فقد كان أكثر إدهاش

تماًما.  العكس  كان  بالفعل  ما حدث  أن  إال  الدينية،  الساحة  إحياء عملية مأسسة  يتوقع  قد 

ومع محاولة السلطات عدم تشجيع التشدد في االلتزام الديني في املجتمع )في عام 1982، على 

ل  سبيل املثال، صدر مرسوم يحظر ارتداء الحجاب في املدارس()289(، إال أنها لم تستطع تحمُّ

تجاهله، وال سّيما مع الطلب املتزايد على التعليم الديني. وكي ال يتخلى النظام كلًيا عن التعليم 

الديني ملصلحة الشبكات الخاصة، مثل القبيسيات املراوغات املتنفذات، وهي حركة نسائية 

من الطبقة العليا تقوم على حلقات دراسية في املنازل)290(، اعتمد على »متعاقدين من الباطن«، 

اختيروا من بين الفصائل الدينية األكثر والء. 

اضمحالل البيرقراطية الدينية

ميزانية  في  مسبوقة  غير  نفقات  على  اإلسالمية  االنتفاضة  لهزيمة  النظام  حملة  انطوت 

وزارة األوقاف، والتي تضاعفت نفقاتها الفعلية مرات ثالث بين عامي 1980 و1984)291(. ومع 

ذلك، اسُتخدم الجزء األكبر من املوارد املالية الجديدة في زيادة املرتبات الهزيلة لرجال الدين، 

)288( ليزا ويدين Lisa Wedeen، غموض الهيمنة: السياسة، الخطابة، والرموز في سورية املعاصرة )شيكاغو: مطبعة 

جامعة شيكاغو، 1999(.

)289( زيسر Zisser، »سورية، نظام البعث والحركة اإلسالمية«، 43.

)290( انظر أرديتو Ardito، “حلقات النساء القبيسيات في دمشق”.

)291( املجموعة اإلحصائية، 1990-1980.
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 من تنمية البيروقراطية الدينية.
ً
وكإعانات لبناء املساجد)292(، بدال

وكانت شبكة املؤسسات املعروفة باسم معاهد حافظ األسد لتحفيظ القرآن)293(، البناء 

رقابة االستخبارات  الرغم من وضعها تحت  الدولة. وعلى  بإدارة  ن�ِسئ 
ُ
أ الذي  الوحيد  الديني 

البيروقراطية(:  )دعم  البقرطة  عملية  من  جزًءا  تكن  لم  »املعاهد«  هذه  أن  إال  املشددة، 

في املساجد تحت إشراف  م 
َّ
نظ

ُ
ت املعاهد حلقات دراسية غير رسمية،  الواقع كانت هذه  ففي 

متطوعين، مع حصول املدير فقط )وغالًبا ما يكون إمام املسجد( على مرتب بسيط. وبرده على 

سؤال حول دور إدارة الدولة في إدارة »معهده«، أجاب أحد املديرين:

إن »معاهد حافظ األسد« مجرد اسم يكتب على بطاقة هوية الطالب، وعلى لوحة النحاس 

املعلقة على جدار املسجد. وأما ما يتعلق بالبقية )توظيف املعلمين، وتنظيم الدورات واملدارس 

الصيفية(، فإننا ]يعني الجماعة الصوفية في املسجد[ من نقوم بذلك)294(. 

وإضافة إلى ذلك، فقد رأينا في الفصل السابق أن حلقات تحفيظ القرآن لم تكن من ابتكار 

خاصة.  مبادرات  خالل  من  املا�سي  القرن  خمسينيات  منذ  وتكاثرت  ُوجدت  وإنما  الدولة، 

وهكذا، فإن عملية »تأسيس« معاهد حافظ األسد ليست أكثر من إعطاء صفة رسمية لبنًى 

موجودة من قبل، وذلك للتأكيد رمزًيا على تبجيل الرئيس للقرآن. 

من  الرغم  على  الدينية  البيروقراطية  تنمية  في  النظام  رغبة  عدم  على  األمثلة  أبرز  ومن 

1979-1982، هو حقيقة انخفاض عدد املوظفين  -أو فعلًيا بسبب- اإلنذار الدموي لألعوام 

اإلداريين في وزارة األوقاف بنسبة ال تقل عن الثلثين في العقدين اللذين أعقبا االنتفاضة)295(. 

فإن  وبالفعل،  الدينيين.  موظفيه  في  النظام  ثقة  عدم  إلى  يرجع  القرار  هذا  أن  املحتمل  ومن 

إجراءات وقف العمل، واالستقالة، والنقل القسري، كانت شائعة خالل مرحلة السبيعينيات 

)292( بطاطو Patatu، فالحو سورية، 260.

)293( انظر بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 119-117.

)294( مقابلة مع مصدر مجهول االسم، حلب، تموز/ يوليو 2006. 

)295( كان هناك 296 موظًفا حكومًيا رسمًيا، و237 في عام 1984، و103 في عام 2000 )املجموعة اإلحصائية، 1979- 

البشرية  في املوارد  الهيكلي  النقص  2009(. حول  19 آب/ أغسطس   ،all4syria.info 1985؛ أرقام قدمها وزير األوقاف، 

للوزارة، انظر بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 84-60.
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كان  حيث  االنتفاضة،  خالل  االنشقاق  حاالت  من  كثيًرا  ُسجلت  كما  األوقاف)296(.  وزارة  في 

أبرزها في حلب، انشقاق قائد أبي ذر، أبو النصر البيانوني، الذي كان مدير الثانوية الشرعية 

في املدينة؛ وعبدهللا السلقيني )تولد 1936(، وهو شقيق إبراهيم، الذي غادر إلى املنفى في عام 

1982، بعد عامين من رئاسته لإلدارة الدينية املحلية)297(. 

بعد  ما  السوري  النظام  يمتلك  لم  والرمزية،  االقتصادية  للموارد  افتقاره  إلى  ونظًرا 

م�سى  وقت  أي  من  أقل  إمكاناته  كانت  ثّم  ومن  التحويلية،  القدرات  من   
ً

قليال إال  االنتفاضة 

تقوية  تؤدي  أن  املرجح  من  كان  كهذه،  أوضاع  وفي  شاكلته.  على  دينية  بيروقراطية  لتشكيل 

وزارة األوقاف إلى تطوير مجموعة ضغط دينية قوية )لوبي( داخل أجهزة الدولة، كما حدث في 

مصر في سبعينيات القرن املا�سي)298(. وبالطبع، فإن من شأن ظاهرة كهذه أن تزعزع استقرار 

سبب  هذا  كان  وربما  العلمانيين،  العلويين  من  عسكرية  نخبة  عليها  تهيمن  سياسية  تشكيلة 

قرار النظام باالعتماد على املنظمات الخاصة إلدارة الساحة الدينية. 

زمن »املتعاقدين من الباطن«

في إطار سعيه إلعادة تأكيد سلطته على املشهد الديني، كان من الطبيعي أن يلجأ النظام 

إلى الشبكات الدينية التي أظهرت ثباًتا في والئها خالل األزمة. ففي دمشق، ُسمح لجماعة املفتي 

بإقامة معاهد إسالمية عليا خاصة،  الفرفور،  الشيخ صالح  العام، أحمد كفتارو، ولجماعة 

نعم على سعيد رمضان البوطي، الكاتب واألكاديمي املشهور، باملهمة الحساسة إلضفاء 
ُ
بينما أ

الشرعية الدينية على النظام. وأما في حلب، فقد ُمنحت أغلبية املناصب الدينية الرئيسة إلى 

تالميذ محمد النبهان. 

عائلتا كفتارو والفرفور بين دعم الدولة وصراعات الخالفة

النظام لجماعتين  في جامعة دمشق، سمح  بها  املوثوق  الشريعة غير  كلية  تعزيز   من 
ً

بدال

)296( بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 83-80.

)297( مقابلة مع علي صدر الدين البيانوني.

)298( زيغال Zeghal، حماة اإلسالم.
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عن  مسؤولة  السورية  الدولة  تكن  لم  والتي  خاصة،  عليا  ٍإسالمية  معاهد  بتأسيس  دينيتين 

تمويل أي منها: ففي عام 1982 أنشأت الجماعة الكفتارية مركز أبو النور اإلسالمي)299( الذي 

أعيدت تسميته في عام 2004، ليصبح مجمع الشيخ أحمد كفتارو؛ وفي عام 1991، افتتح أتباع 

صالح الفرفور »قسم التخصص« في معهد الفتح)300(.

بمهمة  عهدت  ببساطة،  وإنما،  �سيء،  »تشجيع«  على  الدولة  تعمل  لم  بذلك،  وبقيامها 

القرن  سبعينيات  وبحلول  والًء.  الدينية  القوى  أكثر  إلى  حقيقي  اجتماعي  ملطلب  االستجابة 

تلبي  كليات  إلقامة  خطط  وضع  على  والشعبانية  والفتح،  الكفتارية،  من  كل  عملت  املا�سي، 

عليهم،  وكان  الشريعة،  كلية  في  ُيقبلوا  لم  ممن  الخاصة،  الثانوية  اإلسالمية  املعاهد  خريجي 

املدينة  في  اإلسالمية  الجامعة  في  أو  األزهر،  جامعة  في  الخارج:  في  دراستهم  مواصلة  ثّم،  من 

رة)301(. املنوَّ

وعلى الرغم من أن الشهادات التي تمنحها املعاهد العليا الجديدة لم ُيعترف بها من الدولة، 

واستطاعت  ناجحة  كانت  أنها  إال  العامة،  املدارس  في  بالتدريس  لحامليها  ُيسمح  لم  ثّم  ومن 

في  التوالي،  على   )4300( طالب  وثالثمئة  آالف  وأربعة  طالب(،   8000( آالف  ثمانية  تسجيل 

عام 2008)302(. وإضافة إلى منحهم مرتبات تصل إلى عشرة أضعاف مرتبات املدارس العامة، 

سمحت هذه املعاهد أيًضا ملدرائها أن يصبحوا ُمشغلين لعلماء معروفين من شبكات أخرى، 

ز معهد أبو النور  وخصوًصا تالميذ حسن حبنكة. ومن خالل شراكته مع جامعة كرات�سي، ميَّ

نفسه من خالل توزيع شهادات دكتوراه فخرية )doctorates of convenience(، وهي ممارسة 

باتت منتشرة بين علماء الدين املؤيدين للنظام، وأسهمت كثيًرا في تقليل قيمة هذه الشهادات 

بين أفراد النخبة السورية الدينية. 

وبالطبع، كان لشراكة الدولة مع الكفتارية والفتح آثارها على املؤسسات السياسية والدينية 

في البالد: ففي حين استمرت جماعة املفتي العام في احتكار املقاعد البرملانية »اإلسالمية«، ووسائل 

)299( بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 225-147.

)300( مقابلة مع حسام الدين الفرفور، دمشق، 28 حزيران/ يونيو 2006.

في  الدينية  السياسة   ،Böttcher بوتشر  د.ت(؛   ،com.alfatihonline.www( اإلسالمي«  الفتح  معهد  عن  «نبذة   )301(

سورية، 151- 163؛ عبسو، »املدرسة الشعبانية«.

)302( ليف ستينبرغ Leif Stenberg، »الحفاظ على الكاريزما: عواقب وفاة أحمد كفتارو على مسجد ومجمع أبو النور«، 
.)2008 ،com.alfatihonline.www( »65-74، في 68؛ »أقسام املعهد ،)مغرب-مشرق، رقم 198 )2008

http://www.alfatihonline.com
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اليمنى  اليد  وهو   ،)1943 )تولد  البزم  الفتاح  عبد  الفتح،  معهد  مدير  ن  ُعيَّ دمشق)303(،  في  اإلعالم 

لنجل صالح الفرفور، مفتي العاصمة في عام 1993)304(.

من  سابًقا  دار 
ُ
ت كانت  التي  املساجد  بعض  للبزم  زمالء  طالب  م 

َّ
تسل الواقع،  أرض  وعلى 

جماعة زيد في حي املالكي البرجوازي. ولكن، كانت الجماعة الكفتارية هي من سعت، وأكثر من 

جماعة الفتح التي كان لها تأثير كبير في املناطق الريفية حول دمشق من خالل تدريبها لرجال 

الدين، إلى »غزو« الشباب املديني املتعلم، ذي التوجه الديني »مجدًدا«. 

الدين  التصرف املمنوحة لعلماء  القرن املا�سي، أعطت حرية  وحتى منتصف تسعينيات 

الكفتاريين، وكذلك القيود التي تشلُّ الجماعات األخرى، شبه احتكار للكفتاريين على »عمل 

املساجد« في العاصمة، في زمن كان فيه الطلب على التعليم الديني في أوجه. وفي سياق شديد 

م العلوم الدينية من دون لفت اهتمام 
ُّ
القمعية، أتاحت جماعة املفتي العام ألتباعها فرصة تعل

االستخبارات. وهذا ما أوضحته شهادة بسام، نجل أحد التجار: 

لقد ولدت في حي القصور، حيث يدير املساجد أشخاص من جماعة زيد، ولكنني نشأت في 

خضم »الحوادث«. وعليه، وعندما رغبت في دراسة الدين، أرسلني والدي إلى كفتارو لشدة 

؛ كان مقتنًعا أنه السبيل الوحيد للمحافظة على سالمتي)305(. خوفه عليَّ

معقلها  خارج  كثيًرا  التوسع  في  أخفقت  الكفتارية  أن  إال  الدولة،  دعم  من  الرغم  وعلى 

التاريخي: شمالي املدينة. وفي عام 2007، أخبرني شيخ من امليدان إنه اشتبك في عراك مع عالم 

ا( أخذ مسجده ليكون أول موطئ قدم للجماعة في املنطقة)306(. 
ً
دين كفتاري كان يحاول )عبث

وأما في املدن السورية الرئيسة األخرى، كان وجود الجماعة هامشًيا فحسب)307(، لكنها حققت 

في  أيًضا برامج إسالمية  2001، قدم  1973 وحتى وفاته عام  البرملان من عام  )303( مروان شيخو، الذي شغل عضوية 

اإلذاعة والتلفاز الوطنيين )أباظة، علماء دمشق، 226(. أعضاء البرملان الكفتاريون اآلخرون هم: محمد حبش )منذ عام 

2003(، عبد السالم راجح، وفي الالذقية، زكريا سلوايا )منذ عام 2007(.

)304( «السيرة الذاتية للدكتور الشيخ عبد الفتاح البزم« )com.alfatihonline.www، د.ت(. وقد شغل البزم هذا املنصب 

ن عام 1984 )بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 84(. بالتعاون مع بشار عبد الباري )تولد 1935(، والذي ُعّيِ

)305( مقابلة، دمشق، أيار/ مايو 2008.

)306( مقابلة، دمشق، آذار/ مارس 2007.

)307( في عام 2007، كان هناك ثالثة رجال دين كفتاريون فحسب في حلب، ولم يكن أي منهم شخصية بارزة )أحمد تيسير 

كعيد، موسوعة الدعاة واألئمة والخطباء في حلب(.

http://www.alfatihonline.com
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 في لبنان)308(.
ً

نجاًحا مقبوال

القرن  ثمانينيات  منذ  العائلي  اإلرث  نمو  تفاقم  كلتيهما،  والفرفور  كفتارو  عائلتي  ضمن 

1986، أوكل  املا�سي ليصل إلى تنافس بين األشقاء. قبل وفاة صالح الفرفور بعامين، في عام 

معهد الفتح إلى نجله حسام الدين )تولد 1951(، على حساب نجله األكبر، عبد اللطيف )تولد 

1945(. وعلى الرغم مما حظي به من دعم قوي لدى االستخبارات، لم يكن لعبد اللطيف إال 

قليٌل من األصدقاء بين النخبة الدينية واإلدارة. وقد يفسر االختالل هذا القرارات الرسمية 

املتضاربة بشأن مشروعه إنشاء معهد إسالمي للدراسات العليا، والذي افُتتح عام 1990، إال 

غلق قسًرا بعد أعوام ستة)309(.
ُ
أنه أ

لم يشمل اإلرث  إذ  أكثر حدة؛  الخالفة  الكفتارية، فقد كانت مشكلة  الجماعة  أما ضمن 

معهًدا فحسب، وإنما جماعة صوفية أيًضا. وكان زاهر كفتارو، االبن األكبر للعالمة، هو َمن 

تل في عام 1979 في ما وصف أنه نزاع على األرض)310(. كما استبعد 
ُ
ن لخالفة والده، إال أنه ق ُعّيِ

 من املركز، 
ً

أخوه محمد )تولد 1945( الذي يليه في الخالفة عام 1999، بسبب اختالسه أمواال

تشر  لم  ذلك،  ومع   .)1957 )تولد  الدين  صالح  األصغر،  شقيقه  إلى  القيادة  وصلت  ثّم  ومن 

إلى أي خالفة روحية، بل  القرار  العام وكبار تالمذته على هذا  املفتي  فيها  التي وافق  الوثيقة 

خالفة في »شؤون املعهد واملسجد« فحسب)311(. وفي الحقيقة، لم يكن صالح الدين، الذي لم 

يوًما  ِع  يدَّ لم  كما  حقيقًيا،  ا 
ً
عامل الجمعة،  خطبة  يلقي  عندما  إال  والعمامة  الجبة  يرتدي  يكن 

ناقش 
ُ
أنه كذلك: كان يتصرف كمدير أكثر منه كعالم، ويعرض طموحاته السياسية التي ست

الحًقا. ولم يكن صالح الدين َمن ورث والده في دروس التفسير ذات الشعبية، بل كبار علماء 

الدين في املعهد، والذين كانوا معلمين صوفيين بارزين في الجماعة؛ وفي الحقيقة، استمر املفتي 

الفيديو  تسجيالت  خالل  من  وفاته،  وبعد  فعلًيا  املحاضرات،  إلقاء  في  نفسه  املرحوم  العام 

naqchbandi.( ،»ما وراء الحدود: الشبكات الصوفية في الشرق األوسط« ،Annabelle Böttcher أنابيال بوتشر )308(

org، د.ت(.

)309( بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 109-110؛ مقابالت مع مصادر مجهولة االسم، دمشق، تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2006، وأيار/ مايو 2008.

دين اإلسالميين هم من كانوا  )310( وعلى الرغم من وجود مشتبه فيه في وقت االغتيال، إال أن أحًدا لم يزعم أن املتشّدِ

وراءه.

)311( مجمع الشيخ أحمد كفتارو )دمشق: مجمع كفتارو، 2006(، 30-26.
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واسعة االنتشار)312(.

املجسدة  اإلدارية  قيادتها  بين  انفصال  إلى  الكفتارية  مؤسس  غياب  أدى  أخرى،  وبعبارة 

بصالح الدين كفتارو، وسلطتها الروحية التي لم يحتكرها أيٌّ من تالمذة املفتي العام البارزين. 

ح  رجَّ األخير،  الفصل  في  ن  سيتبيَّ كما  األصغر،  الكفتارو  ملوقف  إضعافه  حقيقة  جانب  وإلى 

يمكنهم  الذين  أولئك  بين  سّيما  وال  املركز،  على  وخارجة  رافضة  عناصر  ظهور  الوضع  هذا 

االستفادة من اإلرث الروحي للشيخ املؤسس، من دون االعتماد مادًيا على ولده.

الظهور السيا�سي لسعيد رمضان البوطي 

من الشائع افتراض أن الدور الرئيس للمؤسسات الدينية الرسمية في البلدان اإلسالمية 

ل بإحداث تأويالت لإلسالم تشرّعن القوى القائمة. إال أن هذه الفكرة تحتاج إلى أن تكون 
َّ
يتمث

أن  للمنطق، غير  منافًيا  يبدو  أن ذلك قد  الرغم من  في حالة سورية. وعلى  مشروطة بجدية 

الفتاوى  هذه  من  أّي  تتعلق  ولم  البعث،  حكم  ظل  في  قليلة  فتاوى   
ّ
إال يصدر  لم  العام  املفتي 

إلى مفتي  ُيطلب  لم  املثال،  ا ملا شهدته مصر، على سبيل 
ً
بقضايا سياسية حساسة)313(. وخالف

عام مطلًقا املوافقة على غطاء قانوني لقرار خالفي اتخذه النظام)314(. وقد أهمل كفتارو دوره 

ع ضليع من القانون، لدرجة أن منصب أمين الفتاوى بقي شاغًرا ملدة عقد بعد وفاته)315(.  كمشّرِ

وبالفعل كان رجال الدين يديرون »مكاتب الفتوى« في الفروع املحلية لإلدارة الدينية، غير أن 

 من فرض تفسير موحد للفقه، ما دامت الدولة 
ً

وظيفتهم كانت تقديم الخدمة للمواطنين بدال

ال تفعل شيًئا للحّد من ممارسة اإلفتاء غير الرسمي املنتشرة. وفي الواقع، فإن وظيفة املفتي 

العام في سورية ليست احتكار التفسير القانوني، بل تتعلق أكثر باملراسم ]البروتوكول[ )ترؤس 

في  والجوالت  األجنبية،  الوفود  )استقبال  العامة  والعالقات  الرسمية(،  الدينية  االحتفاالت 

)312( ستينبرغ Stenberg، »الحفاظ على الكاريزما«، 71-70.

السياسة   ،Böttcher بوتشر  115؛   ،)1996 العصماء،  دار  )دمشق:  في سورية  العاّمون  املفتون  الحم�سي،  لينا   )313(

الدينية في سورية، 52- 62.

)314( جاكوب سكوفغارد بيتيرسين Jakob Skovgaard-Petersen، تعريف اإلسالم عند الدولة املصرية: مفتون وفتاوى 

دار اإلفتاء )اليدن: بريل، 1997(.

ن أميًنا للفتاوى في عام 2005، حلب، 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. )315( مقابلة مع عبد القادر الزعتري، الذي ُعّيِ
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الخارج()316(. 

وعلى ما يبدو، فإن عدم استغالل اإلفتاء الرسمي لغايات سياسية يرجع إلى سببين: أولهما، 

إطار قانوني إسالمي، والذي قد يصبح ملزًما  في  العلماني عن وضع سياساته  النظام  إحجام 

تدريًجا؛ وثانيهما، افتقار املفتيين العامين للسلطة املعنوية التي كانت شرعيتها محل نزاع منذ 

البداية، بسبب أحوال تعيينهم. 

ولذلك السبب، وعندما كان األسد في حاجة ماسة إلى شرعية إسالمية خالل االنتفاضة، 

رمضان  سعيد  شخص  في  وتحديًدا  الرسمية،  الدينية  املؤسسات  خارج  إيجادها  عليه  كان 

البوطي )تولد 1929(. ويعكس صعود هذا األخير إلى قمة التسلسل الهرمي الديني غير الرسمي 

في سورية عملية أوسع، والتي سبق لي أن أوضحتها بمثال برامج كفتارو اإلذاعية: ظهور علماء 

إلى وسائل إعالم يصلون من خاللها إلى جمهور ال يمكن تصّور  دين مسلمين تستند سمعتهم 

نطاقه حتى اآلن. 

في  يعيش  أن  اختار  مشهور  ديني  عالم   ،)1990  -1888( رمضان  املال  نجل  هو  البوطي 

دمشق بعد فراره من القمع الكمالي في ثالثينيات القرن العشرين)317(. وعلى الرغم من خلفيته 

ا لترشيح حبنكة ملنصب املفتي العام في عام 1964. وكان 
ً
اإلثنية، كان البوطي األكبر داعًما نشط

معهد حبنكة املكان الذي بدأ فيه ولده سعيد دراسته الدينية، قبل حصوله على الدكتوراه 

في  الشريعة  بكلية  التحق  إلى سورية،  1965. وعند عودته  في جامعة األزهر عام  الالهوت  في 

الجامعة حيث أصبح عميدها من عام 1977 إلى 1983.

إلى جانب سيرته املهنية الالمعة، أصبح البوطي كاتًبا مشهوًرا. ولفهم نجاح كتبه، على املرء 

أن يأخذ في حسبانه أنه قد تبوأ مكانة استراتيجية عند ملتقى اثنين من أنماط اإلنتاج الفكري: 

فحسب،  سورية  صعيد  على  وليس  الحديث(.  )»الفكر«  والفكر  املقدسة(،  )املعرفة  العلم 

وإنما على صعيد العالم العربي ككل. وفي الحقيقة، فإن البوطي، وإلى جانب املصريين، محمد 

الغزالي ويوسف القرضاوي، أحد القالئل من حاملي دكتوراه األزهر الذين ساهموا جوهرًيا 

الجماعات،  شباب  صفوف  بين  كبيرة  شعبية  أكسبه  ما  اإلسالمية،  »الصحوة«  مجموعة  في 

)316( انظر محمد حبش، الشيخ أحمد كفتارو ومنهجه في التجديد واإلصالح، )دمشق: دار أبو النور، 1996(.

)317( حول سيرته الشخصية، انظر كريستمان Christmann، عالم إسالمي وقائد ديني؛ علي األتا�سي، الفقيه والسلطان: 

الشيخ البوطي نموذًجا، )com.arraee.www، 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004(.
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كجماعتي زيد وأبي ذر في سبعينيات القرن العشرين)318(.

وعلى الرغم من عدم إهماله للعلوم الدينية، باملعنى الدقيق للعبارة، وإظهاره مواهبه في 

توضيحها للجمهور العريض)319(، إال أنه عمل على تمييز نفسه أكثر من خالل دحض وتفنيد 

 ،)320()scientism( والعلموية  املاركسية  جانب  وإلى  الغرب.  من  »املستوردة«  األيديولوجيات 

كانت القومية املذهب »اإللحادي« الذي صبَّ عليه تركيزه. وعلى الرغم من إثارته »حميمية 

انتمائه الكردي«)321(، وانشغاله في تقديم أدب لغته األم إلى القّراء العرب)322(، إلى أن مقاربته 

كانت ثقافية بحت، وليست سياسية. وبحنين إلى اإلمبراطورية العثمانية، وصف القومية أنها 

فيروس أدخلته القوى اإلمبريالية واملاسونية على اإلمبراطورية من أجل تدميرها)323(. وبفضل 

املفكر  للكماليين،  املناهض  اإلسالمي  الزعيم  بشخصية  مفتوًنا  بات  التركية،  اللغة  إتقانه 

السوري من خالل نص عنوانه  الجمهور  بين  له  ج  روَّ والذي   ،)1960 -1878( نور�سي  سعيد 

)318( مقابالت مع أعضاء سابقين في هذه الجماعات، دمشق وحلب، 2007-2006.

)319( انظر بصورة خاصة، سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة النبوية، )دمشق: دار الغزالي، 1968(.

الجدلية  أوهام  نقد  البوطي،  1969(؛  الفكر،  دار  )دمشق:  الكونية،  اليقينيات  كبرى  البوطي،  رمضان  سعيد   )320(

املادية الديالكتيكية، )دمشق: دار الفكر، 1986(.

الرؤية  يشكل  التجريبي  العلم  إن  تقول  التي  النظر  وجهة  إلى  يستخدم لإلشارة  العلموية مصطلح  العلموية:  }املترجم{ 

الكونية األكثر موثوقية، أي التي ترى أن الطرق االستقرائية املميزة للعلوم الطبيعية هي املصدر الوحيد للمعرفة الواقعية 

الحقيقية، كما أنها، بصورة خاصة، تستطيع وحدها أن تسفر عن املعرفة الحقيقية باإلنسان واملجتمع. 

أي يستخدم املصطلح في انتقاد وجهة النظر الشمولية للعلم كما لو كان لديه القدرة على وصف الحقائق كلها أو كما لو 

كان الطريقة الواقعية الوحيدة الكتساب معارف حول الواقع وطبيعة األشياء. كذلك، يستخدم في تسليط الضوء على 

عشر  التاسع  القرن  شهد  وقد  اإلنسانية.  املعرفة  مجاالت  لجميع  نحو االختزال املفرط  التوجه  نتيجة  املحتملة  األخطار 

من  ا 
ً
انطالق تلك  فلسفته  كونت،  أوجست  مؤّسسها،  شيد  الوضعية.  اسم  عليه  أطلق  ما  وهو  للعلموية،  صياغة  أقوى 

ية للفيلسوف ديفيد هيوم، فزعم أن املعرفة الوحيدة الصحيحة هي التي حّصلت 
ّ

التزام عميق بالفلسفة التجريبية الشك

من طريق الحواس، إذ إن أي �سيء يتعالى على الحواس أو ينتمي ملجال الغيب ال يمكن أن يكون ادعاًء صحيًحا وشرعًيا. 

)املرجع: املوسوعة، مصادر أخرى(.

)321( سعيد رمضان البوطي، »رسالة مفتوحة إلى األكراد البارتيين«، )net.bouti.www، نيسان/ أبريل 2003(. في هذه 

الرسالة، انتقد البوطي القادة األكراد في العراق على دعم الغزو األميركي.

تعديل محمد سعيد رمضان  الدينية والشخصية:  الهويات  Andreas Christmann، »عوملة  أندرياس كريستمان   )322(

البوطي مللحمة أحمد الخاني الشعرية )ممو زين Mem u Zin(«، في الصوفية اليوم: اإلرث والتقاليد في املجتمع العالمي، 

)محرران( كاترينا رودفير Catharina Raudvere، وليف ستينبرغ Leif Stenberg، )لندن: أي بي توريس، 2009(، 46-31.

)323( سعيد رمضان البوطي، »هكذا نشأت القومية«، حضارة اإلسالم 3، رقم 6 )1963(، أعيدت طباعتها في شوقي أبو 

خليل: بحوث ومقاالت مهداة إليه، )دمشق: دار الفكر، 2004(، 182-169.

http://www.bouti.net
http://www.bouti.net
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»معجزة الثورة اإلسالمية في تركيا«)324(.

وبالنظر إلى ما سبق كله، يبدو من غير املحتمل أن يصبح البوطي يوًما حليًفا استراتيجًيا 

لنظام علمانّي يناصر القومية واالشتراكية. لكن من ناحية أخرى، كان للبوطي عالقة سيئة 

خمسينيات  في  لإلخوان  الفكرية  الحلقات  على  ترّدده  من  الرغم  وعلى  املسلمين.  باإلخوان 

القرن املا�سي، ومشاركته املنتظمة في َحَضرات اإلسالم التي يعقدونها شهرًيا، إال أنه كان في 

نظرهم منتقًدا ينتقص من قيمتهم، حتى أن الحركة اإلسالمية حاولت من دون جدوى عدم 

البوطي  أن  إلى  العشرين)325(. وإضافة  القرن  في منتصف ستينيات  الشريعة  كلية  في  توظيفه 

فرع  في  تتغلغل  كانت  التي  السلفية  للعقيدة  بشدة  معادًيا  كان  بالتقاليد،  متمسك  محافظ 

النشاط  رفضه  إلى  الخالف  لهذا  الرئيس  السبب  ويرجع  دمشق)326(،  في  املسلمين  اإلخوان 

السيا�سي باسم اإلسالم)327(. 

وفي مقالته آنفة الذكر حول نور�سي، على سبيل املثال، يوضح البوطي أنه لم يكن معجًبا 

بمسيرة نور�سي املبكرة كزعيم سيا�سي، وإنما أعجب أكثر بدوره الالحق كمفكر وكاتب. وفي 

الدين  بين  الفصل  ينطوي على مناصرة  أي ظرف، موقًفا  البوطي، تحت  يتخذ  لم  الحقيقة، 

والدولة، وإنما كان ذلك بدافع الرغبة في إبقاء رجال الدين بعيًدا من املساومات السياسية، 

والتي هي من حيث الجوهر مجردة من املبادئ. كما أنه يستند إلى فكرة أنه ينبغي لإلسالم أن 

أحد  على  حكًرا  يكون  أن  ال  السياسية،  القوى  جميع  د«  يوّحِ الذي  املشترك  »العنصر  يكون 

منها)328(.

وهكذا، فقد سبقت معارضة البوطي لإلسالم السيا�سي كثيًرا االنجراف نحو العنف الذي 

باتخاذ  أقنعه  ما  االنتفاضة  اندالع  كان  ذلك،  ومع  املا�سي.  القرن  سبعينيات  مرحلة  شهدته 

قرار حاسم ال رجعة فيه: ففي عام 1979 ظهر على شاشة التلفاز إلدانة الهجوم على مدرسة 

 في حضارة اإلسالم عام 1963، وأعيدت طباعة هذه املقالة في الكتاب األكثر مبيًعا من الفكر والقلب: 
ً

شرت أوال
ُ
)324( ن

فصول النقد في العلوم واالجتماع واآلدب، )دمشق: دار الفارابي، 1972(، 319-287.

)325( مقابالت مع الهواري واملالح؛ سعيد رمضان البوطي، »مصطفى السباعي«، في شخصيات استوقفتني، )دمشق: دار 

الفكر، 1999(، 198.

)326( انظر الفصل رقم 3.

)327( مقابلة مع الهواري.

)328( سعيد رمضان البوطي، الجهاد في اإلسالم: كيف نفهمه وكيف نمارسه، )دمشق: دار الفكر، 1993(، 66-65، 83.
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كان  بل  التمرد حتى،  الجهاد، وال  برأيه، تحت تصنيف  يندرج،  لم  والذي  في حلب،  املدفعية 

ر البوطي موقفه الثابت من 
َّ
مجرد »لصوصية«)329(. وبعد مرور أربعة عشر عاًما على ذلك، أط

النشاط السيا�سي والعسكري اإلسالمي على شكل نظرية في كتابه الشهير »الجهاد في اإلسالم«.

الحكومة  مع  املستويات،  أعلى  وعلى  وثيقة،  عالقات  مة 
ّ
العال ر  طوَّ األثناء،  هذه  في 

واالستخبارات، التي ساعد في تيسيرها تعيين محمد الخطيب )تولد 1930(، وهو زميل دراسة 

مخبًرا  البوطي  يكن  لم  ولكن،   .)330(1980 عام  لألوقاف  وزيًرا  حبنكة،  الشيخ  معهد  في  سابق 

س  عادًيا، مذ أن حصل على امتياز وصوٍل مباشر إلى الرئيس؛ فالرئيس األسد الذي نادًرا ما كرَّ

 ما يرى عائلته، كان يمنحه اجتماعات شخصية 
ً

إنه قليال أكثر من بضع دقائق لزائر، ويقال 

للنظام:  البوطي  قدمها  التي  الخدمات  ملدى  انعكاًسا  هذه  التقدير  عالمة  وكانت  لة)331(.  مطوَّ

فالعالم الذي جاء علًنا لتخليصه ]النظام[، لم يكن »الشيخ البوطي« املجرد من أي صدقية، 

وإنما نجل العاِلم املحترم، واألكاديمي الالمع، والكاتب الناجح الذي سطع نجمه خارج حدود 

البالد. 

من خالل مساهمته في قمع االنتفاضة اإلسالمية، أصبح البوطي شخصية »بابوية« إلى حّدٍ 

ما في املشهد الديني السوري. ولكن لم يصل البوطي إلى هذه املكانة بطلب تلك األشياء التي، إن 

اعُتبرت حراًما أو غير مشروعة، سُتلطخ بالتأكيد بياض عمامته؛ إذ لم ينل ثراًء مادًيا لقربه من 

 
ً

الدولة، كما رفض عروًضا إلشغال مناصب عليا في اإلدارة الدينية )حتى عام 2008(، فضال

عن رفضه مقترحات لتمثيل اإلسالم »املعتدل« في الجبهة الوطنية التقدمية)332(. 

 من ذلك، يعود الفضل في حصوله على هذه املكانة إلى حرية التعبير التي كانت محرمة 
ً

وبدال

الواقع،  بأمر  احتكاًرا،  العشرين، مارس  القرن  ثمانينيات  على زمالئه معظمهم. ففي مرحلة 

الذي  بسام،  ويوضح  آنذاك.  املساجد  في  محظوًرا  كان  الذي  »الفكري«  الديني  الخطاب  على 

حسن  أفكار  مناقشة  على  القادر  الوحيد  الشيخ  »كان  أنه  لسنوات،  بحماسة  دروسه  حضر 

)329( كريستمان Christmann، »عالم إسالمي وقائد ديني«، 163؛ هووت Houot، »الشيخ البوطي: مثال على أخالقيات 

الوساطة لحل النزاع«، 54.

)330( مقابلة مع مصدر مجهول االسم، دمشق، أيار/ مايو 2008؛ محيي الدين ديب مستو، مصطفى سعيد الخن، 31.

)331( مقابلة مع الهواري.

ن االئتالف الحاكم من البعث وأحزاب قومية ويسارية صغيرة. انظر ساندرا هووت Sandra Houot، »من الدين  )332( تكوَّ

إلى األخالق: تصوير لوساطة معاصرة«، دورية العالم اإلسالمي والبحر املتوسط، رقم 85-86 )1999(، 31-46، في 37.
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في  التي كان يعطيها   عن الدروس 
ً
البنا، أو يوسف القرضاوي«)333(. وعالوة على ذلك، وفضال

أكبر مساجد العاصمة، بدأ البوطي بتقديم برامج دينية على التلفزيون الوطني. ومع ذلك، كان 

ذلك امتياًزا من الصعب أن يتلقى بسببه لوم زمالئه: أفلم يقم بواجبه بجعل صوت اإلسالم 

مسموًعا في وقت الذروة، بعد عشرين عاًما من اقتراح مجلة الجيش وضع الدين »في متحف 

التاريخ«؟

دور  كان  فقد  السوري،  السّني  اإلسالم  »بابا«  البوطي  من  جعل  الذي  اآلخر  العامل  أما 

الشفيع الذي اتخذه لنفسه. وعلى خطى املواقف السياسية التقليدية للعلماء، طلب البوطي 

أمام  ألقاها  خطبة  في  االستراتيجية  هذه  توضحت  وقد  رعاياه)334(.  والء  مقابل  األمير  رحمة 

فرج عن 
ُ
حافظ األسد، في استقبال رمضاني في أوائل تسعينيات القرن املا�سي؛ حيث كان قد أ

بالفعل. وبالطبع لم يغب عن البوطي مدح شهامة الرئيس قبل  آالف املساجين اإلسالمويين 

دعوته إلى مواصلة السير في هذا الطريق:

سيدي الرئيس... أتمنى أن يجعل هللا من حكمتك االستثنائية )وقد انتقيت كلماتي بعناية(، 

هذا  لحماية  صلبة  دعامة  املعرفة،  حق  وأصدقاؤك  عائلتك  تعرفه  الذي  وتفانيك  رزانتك، 

الدين...

الذين  أولئك  طليعة  هم  األيام،  هذه  عنهم  فرج 
ُ
أ الذين  أولئك  أن  تامة  قناعة  على  وأنا 

يحرقون أنفسهم ليبقوا دائًما خلفك... وأنا أعلم أن العدد الصغير الذي ما زال ينتظر اإلفراج 

عنه، ال يحتمل صبًرا ليقف مع إخوانه في هذا الخندق ليكونوا جنوًدا مخلصين من خلفك.

عنهم  ُحجبت  ربما  والذين...  السوريون  أشقاؤنا  فإنهم  البلد،  هذه  خارج  جنودكم  أما 

الشهادة  -ويمكنني  اليوم  ولكن  املتآمرين..  بعض  خدعهم  وربما  السابق..  في  الحقيقة  رؤية 

بذلك شخصًيا- فإنهم يتبرؤون من أفكارهم القديمة، ويرفعون رؤوسهم فخورين بهذا البلد 

وقيادته)335(.

إن ما يستطيع البوطي »الشهادة« به، إنما اكتشفه من خالل جولته في املدن السعودية، 

شرط  مع   – ديارهم  إلى  العودة  بإمكان  وعدهم  الذين  املنفيين  السوريين  العلماء  ومقابلة 

)333( مقابلة، دمشق، أيار/ مايو 2008.

املثقفون  Kepel، »«العلماء،  انظر كيبيل  الدولة والشعب،  بين  الدين كوسطاء  لعلماء  التقليدية  الوظيفة  )334( حول 

واإلسالميون في مصر«، 428-427.

)335( سعيد رمضان البوطي، هذا ما قلته أمام بعض الرؤساء وامللوك، )دمشق: دار الفارابي، 2002(، 75-73.
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وساطته  كانت  املا�سي  القرن  تسعينيات  منتصف  وفي  بالطبع)336(.  األنظار  من  بعيًدا  بقائهم 

أساًسا لعودة شخصيات مثل هشام البرهاني )»بمرسوم رئا�سي«، بحسب إصرار األخير()337(، 

والزعيم الروحي لإلخوان املسلمين، عبد الفتاح أبو غدة)338(.

ر البوطي نفسه على أنه شيخ القصر الرئا�سي، داللة على أنه َمن أشعل شرارة اإليمان  وصوَّ

ده بمجموعة  ني- في قلب حافظ األسد. وبالفعل، فقد روى أنه، وبناء على طلب الرئيس، زوَّ -السُّ

أوراد لإلمام النووي، وهو مرجع سني بحت، كي يقرأها وأسرته)339(.

األوساط  في  إجماعي  بدعم  البوطي  لفوز  كافًيا  يكن  لم  كله  هذا  إن  القول  عن  وغنيٌّ 

ة، اإلخوان املسلمون،  اإلسالمية؛ فقد كرهه الجهاديون من دون شك)340(، كما انتقده، وبشّدِ

بحرية  تمتع  من  يوفره  لم  كما  للديمقراطية)341(،  املؤيدون  اإلسالمويون  املفكرون  وكذلك 

الكالم من بين العلماء املحافظين. وقد كتب فيه نجل معلمه حسن حبنكة املقيم في السعودية:

ا المًعا وسابًقا ألوانه، إال أنه بدأ مؤخًرا بتمجيد ومدح قادة حزب البعث، ما 
ً

كان تلميذ

أثار كثيًرا من االنتقاد. وأنا أعتبره مجتهًدا مخطًئا ال يقدم أي مساعدة لهذا العالم. وقد نصحه 

بعض أصدقائه بإعادة النظر في مواقفه، غير أنه لم يستجب إلى نصيحتهم )342(.

قد  الكردي  الدين  عالم  شخصية  حول  تمحورت  التي  التعامل  منظومة  فإن  ذلك،  ومع 

 للشرعية الدينية، 
ً

أثبتت ربحيتها لألطراف املعنية جميعها : فقد اكتسب النظام جهاًزا فعاال

ورجال  الدولة  بين  للعالقة  الفقري  العمود  كونها  من  أقلَّ  حّدٍ  عند  البوطي  مكانة  تقف  ولم 

)336( مقابلة مع علي صدر الدين البيانوني.

)337( كان قد استقّر في اإلمارات العربية املتحدة منذ أواسط سبعينيات القرن العشرين ألسباب مهنية، ومن ثم سياسية 

)مقابلة مع البرهاني(.

52-53؛ علي صدر الدين البيانوني، »زيارة خاصة«،  Zisser، “سورية، نظام البعث والحركة اإلسالمية”،  )338( زيسر 

قناة الجزيرة، 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005.

)339( مع البوطي في حياته وفكره، رقم 2، قناة الشام، 25 آب/ أغسطس 2009.

)340( انظر على سبيل املثال هذه املقالة التي كتبها عالم سوري جهادي يقيم في لندن، عبد املنعم مصطفى حليمة )ُيعرف 

أيًضا باسم أبو البصير الطرطو�سي(، »هذا هو البوطي فاحذروه«، )ws.tawhed.www، 9 شباط/ فبراير 2001(.

)341( زيسر Zisser، »سورية، نظام البعث والحركة اإلسالمية«، 50؛ انظر الفصل رقم 3.

)342( حبنكة، الوالد الداعية، 133.

http://www.tawhed.ws
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الدين، حيث اكتسب رجال الدين مساحات من الحرية، مع إيالء املهمة غير املحببة للبوطي، 

أال وهي مدح الحاكم على »تسامحه«.

باب النيرب يشرع بغزو حلب

الهيكلية  االختالفات  من  اثنان  هناك  كان  والعشرين،  الواحد  القرن  فجر  إطاللة  مع 

كانوا  األولى  الفئة  أن أعضاء  األول،  في دمشق.  وأولئك  في حلب،  الدين  بين رجال  الواضحة 

ا كثيًرا: في عام 2006، أكثر من ثلثي الشخصيات الدينية البارزة في حلب، كانوا دون  أصغر سنًّ

ل بأصول رجال 
َّ
سّنِ الستين، مقابل أقل من الثلث في دمشق)343(. وأما االختالف الثاني فيتمث

املئة(،  في   93( تقريًبا  حصرية  وبصورة  الرتب،  هذه  شغل  فبينما  العليا؛  الرتب  ذوي  الدين 

دمشقيون أصليون، كان ثلث رجال الدين األبرز في حلب من أصول ريفية وقروية)344(. 

وإنما  فحسب،  حلب  في  االنتفاضة  قمع  أحدثه  الذي  الفراغ  تعكس  ال  النسب  هذه 

الدينية  الساحة  بناء  بإعادة  إليهم  النظام  َعِهد  الذين  الدين  لرجال  االجتماعية  الخصائص 

املحلية أيًضا: فقد كانوا في الثالثين من عمرهم خالل مرحلة ثمانينيات القرن املا�سي، وكانوا 

بالنبهانية التي سبق ذكر جذورها الريفية. كما أن شبكات مماثلة لم تكن موجودة  على صلة 

في دمشق آنذاك: فمن زمن االنتداب وبعده، سمحت جماعة الغّراء ألبناء فالحين من حوران 

بالوصول إلى مكانة بارزة ضمن النخبة الدينية في العاصمة)345(، إال أن تدهور وضع الجماعة 

ا لـ »الهجرة التسلسلية« هذه. 
منذ خمسينيات القرن املا�سي وضع حدًَّ

بنى  أنه  إال  الدولة،  ضد  لإلسالم  صلب  نصير  أنه  النبهان  محمد  تظاهر  من  الرغم  وعلى 

عالقات وثيقة بالنظام البعثي. وعندما أسس املدرسة الكلتاوية في عام 1964، بعد عام واحد 

وزارة  يرأس  َمن  الخضر،  مهدي  أحمد  ومحاميه،  تلميذه  كان  آذار،  من  الثامن  انقالب  من 

عالقاته  من  بمهارة  يستفيد  اليمنى،  يده  الشامي،  محمد  كان  ذلك،  على  وعالوة  األوقاف. 

)343( السكان: 25 و35 على التوالي.

)344( إن نسبة أبناء علماء الدين هي نفسها في املدينتين تقريًبا، أي نحو النصف. ويكمن السبب في أن العلماء من غير أهل 

البلد األصليين ليس بالضرورة أن يكونوا قادمين جدًدا، وعدد منهم من سليلي العائالت الدينية من مدن الدرجة الثانية.

)345( عبد الرحمن الزعبي )1902-1969(، أحمد غبجوقة )1910-1998(، خالد الجباوي )1912-2003(، أحمد نسيب 

املحاميد )1912-2000(، صالح عقلة )توفي عام 1985(، نايف العباس )1987-1916(.
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من  قربه  أوصله  فقد  آنًفا،  كر 
ُ
ذ وكما  الجماعة)346(.  ملساعدة  واألمنية  السياسية  بالسلطات 

النظام إلى هالكه، حيث اغتالته الطليعة املقاتلة في عام 1980.

املحلية  لإلدارة  رئيًسا   )1949 )تولد  صهيب  ولده  ن  ُعّيِ الشامي،  وفاة  من  عامين  بعد 

وتكديس  منصبه  باستغالل  اتهامه  تداول  ومع  قرن.  ربع  ملدة  شغله  منصب  وهو  لألوقاف، 

على  للسيطرة  الدولة  استراتيجيات  أفضل  إلحدى  رمًزا  الشامي  أصبح  شخصية)347(،  ثروة 

رجال الدين: الفساد. فمن خالل السماح لبعض رجال الدين باإلثراء عن طريق وسائل غير 

خاذ إجراءات قضائية بحقهم. وعلى سبيل 
ّ
بات مشروعة، وضعهم النظام في موضع يسمح له 

املثال، اسُتخدمت ُتَهُم الفساد لتقويض املسيرة املهنية لعبدهللا دك الباب، وهو مدير األوقاف 

السابق في دمشق ومدير معهد الشيخ بد الدين الحسني، حيث ُحكم عليه باألشغال الشاقة في 

 
ً
2007)348(. وكما سيتبين في الفصل األخير، فقد لقي صالح الدين كفتارو مصيًرا مماثال عام 

بعد ذلك بعامين.

الشامي األصغر  اكتسب  العشرين، حيث  القرن  ثمانينيات  في  إلى حلب  نعود  اآلن  دعونا 

جمهوًرا واسًعا من الُزُبن بفضل عالقاته املتميزة باالستخبارات، معطًيا الحرية لرجال الدين 

الكثير من  يستمدون  لرجال من جيله،  للترويج  استغل وضعه  له. وقد  الوالء  تعهدوا  الذين 

النبهانية، ويرتدون عمامته املميزة امللفوفة بطريقة تسمى الطريقة »الباكستانية« )املتداخلة(

 عن تسليمهم منابر أكبر املساجد 
ً

نهم في مناصب رئيسة في اإلدارة الدينية)350(، فضال )349(. وعيَّ

في أحياء املدينة الغربية امليسورة)351(. وبشكل رمزي، على سبيل املثال، أعطى مسجد الروضة 

)346( حوا، هذه تجربتي، 112.

)347( بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 74-73.

افعات وأحكام، )دمشق: دار طالس، 2007(. )348( نزار عرابي، مر

)349( هناك نوعان آخران من العمائم املميزة في حلب: عمامة معهد الشعبانية امللفوفة ببساطة، وعمامة تالميذ الشيخ 

الشاذلي عبد القادر عي�سى التي لها نوع من النتوء األمامي.

)350( أحمد تيسير كعيد )تولد 1955(، مدير التفتيش الديني حتى نهاية تسعينيات القرن العشرين، وخلفه محمد الحماد 

)تولد 1967(، ومفتي منبج أحمد عي�سى محمد )تولد 1953(.

)351( عمار بن ياسر )نبيه سليم، تولد 1950( الرحمن )خالد سيد علي، تولد 1952(، الرضوان )عبد الهادي بدلة، تولد 

1958(، محمود الحوت )تولد 1956(، مدير الكلتاوية وخطيبها، وهو أيًضا أكثر دعاة حلب شعبية.
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التابع للشيخ طاهر خير هللا املنفي حينها، إلى ربيبه محمد عبدهللا السيد )تولد 1956()352(. ومن 

ثّم، هيمنت النبهانية على رجال الدين املحليين، من حيث الظهور والعدد: فعلى الرغم من أن 

أنها أصبحت مركز  الريف، إال  الدين من  لتدريب رجال  نشئت 
ُ
أ الكلتاوية كانت قد  مدرسته 

التدريب الرئيس ملوظفي مساجد املدينة)353(. 

عبد  أخيه  انتخاب  بفضل  أكثر  النظام  مع  الشامي  صهيب  روابط  توثقت   ،1990 عام  في 

أخيه  إلى  وفاته  بعد  تلقائًيا  مقعده  انتقل  والذي  البرملان،  لعضوية   )2007  -1957( العزيز 

األصغر أنس)354(، وانتخاب أحد زمالئه التالمذة من عشيرة املجادمة، وهو أحمد عي�سى محمد 

مفتي منبج، لعضوية البرملان أيًضا. وخالل الحمالت االنتخابية، تشارك املرشحون النبهانيون 

في قائمة مع أعيان من حي باب النيرب، مهد جماعة الشيخ النبهان، ومن ضمنهم زعماء قبليون 

من عائلة البّري وهي جزء من عشيرة جيس. 

وكان وصول عشائر باب النيرب إلى التمثيل البرملاني في حد ذاته، انعكاًسا للنفوذ الذي الذي 

اكتسبوه ضمن األجهزة األمنية والسياسية للمدينة)355(. وبالفعل، وبعد االنتفاضة اإلسالمية 

-والتي كان مركز ثقلها االجتماعي الطبقة الوسطى من املدينيين التقليديين – كان من املنطق 

تماًما أن يتحالف النظام مع النخبة التي كانت »غريبة« من وجهة نظر سكان املدينة. ويمكن عّد 

دعم الدولة املتزايد لتالمذة محمد النبهان الُبعَد الديني لهذه االستراتيجية، إلى حد ما. 

ومن أجل موازنة نفوذ الشامي، عملت االستخبارات على دعم فرع منافس من النبهانية: 

ن النبهان خلًفا له، وعند وفاته ألبس محمد الشامي،  عائلة حسون. وكما رأينا بالفعل، لم يعّيِ

رمزًيا، عمامة العالمة املتوفى لحفيده، فاروق النبهان)356(. غير أن ذاك األخير أم�سى ما تبقى من 

نه الحسن الثاني إلدارة معهد دار الحديث في الرباط عام 1977.  القرن في املغرب، بعد أن عيَّ

التالميذ  من  عدًدا   ،)2008  -1915( حسون  أديب  الشامي،  منافس  حشد  ذلك،  غضون  وفي 

)352( أحمد تيسير كعيد، موسوعة الدعاة واألئمة والخطباء في حلب.

)353( في عام 2008، كان ثلث دعاة وأئمة حلب الذين ولدوا بعد عام 1950 قد تخرجوا في الكلتاوية، مقابل الربع لكل من 

الخسراوية والشعبانية )السكان: 251؛ إحصاءات مستندة إلى أحمد تيسير كعيد، موسوعة الدعاة واألئمة والخطباء في 

حلب(.

)354( انظر www.elaph.com، 18 أيلول/ سبتمبر 2007.

)355( ايفرنيل Hivernel، »«باب النيرب، إحدى ضواحي حلب«، 231-230.

)356( فاروق النبهان، الشيخ محمد النبهان: شخصيته، فكره، آثاره، 131.

http://www.elaph.com
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بادعائه اإلرث الروحي للنبهان)357(، حتى أنه افتتح في عام 1977 معهده الخاص للشريعة، معهد 
الفرقان، الذي أغلقته السلطات بعد سبعة أعوام بتحريض من صهيب الشامي.)358(

ز نفسه بوصفه  وكان أحد أبناء أديب حسون، وهو أحمد بدر الدين )تولد 1949(، قد ميَّ

ا – إذ كان إليه أن َعِهد النبهان، في أوائل سبعينيات القرن العشرين، بمنبر مسجد 
ً
خطيًبا محنك

كبيرة.  امتالكه فطنة سياسية   عن 
ً

الجامعة – فضال قريًبا من  كان مطعًما  والذي  الفرقان، 

وعلى غرار شقيق الشامي، بدأ مسيرته املهنية في عام 1990 كعضو »مستقل« في البرملان، ما 

ن مفتًيا لحلب  كان مقدمة لصعوده إلى أعلى مستويات التسلسل الهرمي الديني السوري: إذ ُعّيِ

1999، وبعدها بأعوام ستة مفتًيا عاًما لسورية)359(. وعندها حان وقت االنتقام: بعد  في عام 

صل الشامي من منصبه كرئيس إلدارة األوقاف في 
ُ
شهرين من تعيين حسون خلًفا لكفتارو، ف

حلب)360(.

كان حسون أول شخص غير دمشقي يشغل منصب املفتي العام منذ إنشائه في عام 1947، 

وهو خيار نتج من السياق السيا�سي للسنوات األولى من هذا القرن. فقد توفي كفتارو في شهر 

2004؛ ما يعني، في اللحظة نفسها التي أغرقت فيها القضية اللبنانية  أيلول/ سبتمبر من عام 

سورية في أزمة دبلوماسية. وكان املرشحون األبرز لخالفته أعمدة من املؤسسة الدينية القوية 

للعاصمة )البوطي، والزحيلي، والبزم، وحسام الدين الفرفور()361(، وعليه، كان املحتمل أن 

يكونوا شركاء مقلقين في مرحلة حساسة كهذه. ولذلك انتظر األسد عشرة أشهر، وفي النهاية، 

ن حسون بمرسوم رئا�سي. عيَّ

 وكان من السهل فهم السبب وراء استخدام الرئيس لصالحياته التشريعية لاللتفاف على 

لم  ببساطة،  العلماء:  لجنة من  العام من  املفتي  انتخاب  ينصُّ على  والذي   ،1961 قانون عام 

يكن لحسون فرصة النتخابه من جانب نظرائه، ليس ألن الدمشقيين قد يشكلون األغلبية في 

اللجنة االنتخابية فحسب، وإنما بسبب شخصيته أيًضا. ومع وجود قاعدة اجتماعية ضيقة 

)357( أديب حسون، أالء الرحمن على العارف النبهان، )حلب، د.ن، د.ت(، 113-112.

)358( كاتبي، علماء من حلب في القرن الرابع عشر، 615؛ مقابلة مع مصدر مجهول االسم، حلب، تشرين الثاني/ نوفمبر 

.2006

)359( كاتبي، تاريخ اإلفتاء في حلب الشهباء، 307-315؛ النهار، 17 تموز/ يوليو 2005.

)360( صحيفة الثورة، 10 أيلول/ سبتمبر 2005؛ مقابلة مع مصدر مجهول االسم، حلب، تموز/ يوليو 2007.

)361( صالح الدين كفتارو، »مقابلة«، املرأة اليوم، 16 نيسان/ أبريل 2005.
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نسبًيا، كان حسون »آمًنا« تماًما من الناحية السياسية، وهو السبب الرئيس في تعيينه. ومع 

ذلك، لم يكن انقياده الواضح ما أغضب أقرانه معظمهم، بل حماسته الصادقة، كما يبدو، 

تحسين  أجل  من  »املتنّور«،  السوري  لإلسالم  املبتسم  الوجه  تجسيد   – مهمته  بها  نفذ  التي 

صورة بالده في الخارج. 

ومن املؤكد أن كفتارو قد قام بال�سيء نفسه، غير أنه اكتفى بحوار األديان. وأما حسون، 

 إلى اليهودية، مع إعرابه 
ً
الذي استعان بمستشار مسيحي شخ�سي)362(، فقد تخطى ذلك وصوال

 ،Marek Halter عن دعم العلمانية، وقد تمكن من إقناع املفكر اليهودي الفرن�سي، ماريك هالتر

بأن »السالم يمرُّ عبر دمشق«:

حتى أن املفتي العام لسورية، أحمد بدر الدين حسون، قال إنه علمانّي. وبحسب قوله، فإن 

ذلك ينطوي على احترام األديان األخرى. وقد دعاني، يهودي بولندي... إلى مخاطبة املؤمنين 

خالل صالة الجمعة في أحد أشهر املساجد في العالم اإلسالمي، املسجد األموي في دمشق)363(.

وفي كانون الثاني/ يناير عام 2010، وبمناسبة اجتماع آخر مع ممثل لليهودية، البروفيسور 

خطا   ،George Mason University ميسون  جورج  جامعة  من   Marc Gopin غوبن  مارك 

قل عن حسون قوله خالل االجتماع: »لو طلب النبي محمد إليَّ 
ُ
حسون خطوة أبعد كثيًرا: إذ ن

الكفر باليهودية واملسيحية، لكفرت بمحمد«)364(. ولم يقلل إنكار املفتي العام، املرتبك نوًعا ما، 

من غضب زمالئه: ففي حين كانت االنتقادات تتناقل آنذاك شفوًيا)365(،أصبح التعبير عنها بعد 

ذلك علًنا. وبينما دعا محمد أبو الهدى اليعقوبي )تولد 1962(، وهو معلم الالهوت العقائدي 

شديًدا  لوًما  العام  املفتي  تلقى  االستقالة)366(،  إلى  علًنا  حسون  دمشق،  في  األموي  الجامع  في 

ويوسف  البوطي،  رمضان  سعيد  عصرنا:  في  شهرة  العرب  ّنة  السُّ املسلمين  علماء  أكثر  من 

القرضاوي)367(.

)all4syria.info )362، 28 كانون األول/ ديسمبر 2009.

)363( التحرير، 14 كانون الثاني/ يناير 2008.

)364( صحيفة القدس العربي، 19 كانون الثاني/ يناير 2010؛ صحيفة الوطن )دمشق(، 20 كانون الثاني/ يناير 2010.

)365( نقاش غير رسمي في سوق حلب، نيسان/ أبريل 2008.

.)www.youtube.com/watch? v=90RnPg_HGlk( 2010 خطبة الجمعة 29 كانون الثاني/ يناير )366(

2010(؛  فبراير  شباط/   6  ،www.naseemalsham.com( مهمة«،  ملسألة  »توضيح  البوطي،  رمضان  سعيد   )367(

http://www.youtube.com/watch
http://www.naseemalsham.com
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سياسات جديدة، شركاء جدد

أوسلو  التفاق  السوري  النظام  معارضة  سمحت  العشرين،  القرن  تسعينيات  خالل 

فحسب  شيعية  عادت  ما  والتي  خارجية،  إسالموية  بقوى  عالقات  تطويره  نحو  بالذهاب 

املسلمون  واإلخوان  اإلسالمي،  والجهاد  )حماس،  أيًضا  ية  ِ
ّ
ُسن وإنما  هللا(،  وحزب  )إيران، 

في املجتمع السوري، ما  ن ظاهرة أكثر وضوًحا  التديُّ األردنيون()368(. وفي موازاة ذلك، أصبح 

أوائل  ففي  السياسة:  عن  وتحييدها  شأنها،  من  التقليل  على  متزايدة  بصورة  العمل  إلى  أدى 

الجبهة  نواب  بين  وارٍد  غير  أمًرا  الحجاب  ارتداء  عاد  ما  املثال،  سبيل  على  العشرين،  القرن 

وسعيه إلعطاء  حسبانه،  في  التطورات  أخذ هذه  ومع  الوزراء.  وزوجات  التقدمية،  الوطنية 

املدارس،  في  الحجاب  بارتداء  بالسماح  رئاسته  بشار األسد  بدأ  املحافظ،  للجمهور  ضمانات 

وافتتاح غرف الصالة في الجامعات)369(.

بين  نشاط  تنظيم  مجدًدا  للمساجد  ُسمح  العشرين،  القرن  تسعينيات  أواسط  وفي 

الصلوات، بينما بدأ بعض العلماء املنفيين بالعودة إلى وطنه. وخالل العقد التالي، سعى النظام 

لتنويع شراكاته مع رجال الدين، وهي استراتيجية كان البوطي أول ضحاياها. وعلى الرغم من 

أنه ترأس صالة جنازة حافظ األسد في عام 2000، وهي مناسبة ذرف فيها دموًعا لقيت الكثير 

سري لرئيس الدولة، إال أن العالم الكردي دخل 
ُ

من التعليق)370(، وشرعن عالنية التوريث األ

بلقاءات  مجدًدا  يحظ  لم  املتكررة،  محاوالته  من  الرغم  فعلى  النسبي:  الخزي  من  مرحلة  في 

شخصية مع الرئيس)371(.

أما بالنسبة إلى الكفتارية، فقد خسرت مركزيتها السابقة أيًضا: وعلى الرغم من استمرار 

أعضائها في شغل مناصب رسمية رفيعة، مثل وزارة األوقاف )زياد األيوبي، 2004-2007(، إال 

أن اندفاع الرئيس الشاب لتعزيز حكمه الهش في سياق من االضطرابات اإلقليمية )انتفاضة 

األق�سى، غزو العراق، واألزمة اللبنانية(، قاده للوصول إلى شبكات رجال الدين التي همشها 

القرضاوي في برنامجه األسبوعي الشريعة والحياة على قناة الجزيرة، 10 شباط/ فبراير 2010.

)368( زيسر Zisser، “سورية، نظام البعث والحركة اإلسالمية”، 59-57.

)369( املرجع السابق نفسه، 43؛ مقابلة مع طالب في جامعة حلب، 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.

.)www.youtube.com/watch?v=VqOciIkv_tg( انظر لقطات من التلفزيون العربي السوري )370(

)371( البعث الشيعي في سورية 1919-2007، )د.م: د.ن، 2008(، 72.

http://www.youtube.com/watch?v=VqOciIkv_tg
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والده. 

في عام  إذ ُسمح  الجديدة؛  الدينية  النظام  وكان وارث حسن حبنكة أحد أهداف سياسة 

2004 لولده عبد الرحمن بالعودة من منفى دام أربعين عاًما ليموت في موطنه. وفي النصف 

ح إلى إمكان إعادة 
ّ
ف مصطفى البغا بزيارات خاصة من الرئيس الذي مل ّرِ

ُ
الثاني من العقد، ش

ن  ُعّيِ  ،2007 1967)372(. وفي عام  غلق منذ عام 
ُ
أ فتح معهد التوجيه اإلسالمي، والذي كان قد 

حسن نجل البغا عميًدا لكلية الشريعة)373(.

ًتا ملشكالت شرعية النظام الدينية. ففي 
ّ
 موق

ً
 حال

ّ
ومع ذلك، لم تكن استمالة تالمذة حبنكة إال

الواقع، وعلى الرغم من استمرار سيطرتهم على املساجد الرئيسة في حي امليدان، إال أن حقيقة 

عدم امتالكهم معهًدا خاًصا بهم، كمعهد الفتح أو مجمع كفتارو، حرمهم تدريب عدد كبير من 

رجال الدين الشباب ليكونوا قادرين على تولي املسؤولية. وفي الحصيلة، كان »علماء امليدان«، 

في مطلع القرن الواحد والعشرين، مجموعة صغيرة مكونة من شخصيات محترمة، وإنما َهِرَمة 

بعاٍم؛ وكريم راجح ذو  بعده  توفي  الذي  الخن  2007، ومصطفى  توفي عام  الذي  )صادق حبنكة 

الدين األصغر سًنا،  قليل من رجال  أعوام(، وعدد  الذي يصغره بعشرة  والبغا  الثمانين عاًما، 

شقير،  )محمد  كاٍف  بظهور  يحظوا  لم  أنهم  غير  الدين،  طالب  بين  كبيرة  بشعبية  تمتعوا  الذين 

ل النظام  ورشدي القلم(. ولهذا السبب، وخالل العقد األول من القرن الواحد والعشرين، تحوَّ

إلى عدّوٍ قديم آخر، ولكنه أكثر قوة.

جماعة زيد: مجدًدا إلى الحظوة وبقوة 

في تسعينيات القرن املا�سي، وصف البوطي دعوة »عبد الكريم الرفاعي« أنها حلقة تاريخية 

ة الشيخ:
َ
وصلت إلى نهاية محتومة بسبب َوَرث

من دون الفتنة املؤسفة التي نتجت من إهمال قادتها لقواعد الدين، كان لهذا العمل املبارك 

أن يخترق كل مسجد في دمشق، ومن ثم يمتد إلى كل منزل وعائلة، إال أنه احتشد حتى أصبح 

)372( مقابلة مع مصدر مجهول الهوية، دمشق، نيسان/ أبريل 2008.

)373( صحيفة الثورة، 12 تشرين األول/ أكتوبر 2007.
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جزًءا من الذاكرة، كما نرى اليوم)374(.

في املنفى، كما كان نشاط مساجدها  وفي الواقع، كان كبار علماء الحركة معظمهم حينها 

في  البقاء  لها  ُسمح  التي  الشخصيات  من  حفنة  بفضل  الجماعة  استمرت  ذلك  ومع  مجمًدا. 

أبو الحسن الكردي، والشيخ شوكت الجبالي الذي كان »ضامن  القارئ  سورية، مثل الشيخ 

وحدة دعوة مساجد زيد.. خالل الحقبة العصيبة تلك«)375(. وإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من 

خسارة الحركة عدًدا من املساجد في الحيين البرجوازيين، املالكي واملزة، إال أن علماء الصف 

الثاني من املجموعة استمروا في تأدية دورهم في معقل الحركة التاريخي، جنوبي غربي املدينة، 

وشمالي شرقيها. 

وكان تساهل النظام النسبي مع حركة زيد يعود إلى جذورها في طبقة التجار الدمشقية، 

مهًما   
ً

عامال كان  ما   ،1982 إلى   1979 من  األعوام  أزمة  نطاق  من  الحد  في  والؤها  ساعد  التي 

في إنقاذ النظام)376(. ومع ذلك، وحتى عملية »اجتثاث هشة« لجماعة زيد، كاستبدال قسري 

التجار.  ملوظفي مساجدها ملصلحة جماعة أخرى، كان ليشكل إعالن حرب ضد داعميها من 

في عام  املنفيين  الرفاعي  أبناء  بعودة  السماح  الدولة  في قرار  مهٌم  دوٌر  أيًضا  للتجار  كان  وقد 

1994، وفي زيارات الخليفة املقيم في املدينة املنورة، محمد عوض، إلى سورية)377(.

وبناء على ذلك، استأنفت جماعة زيد نشاطها، ليس باستعادة مؤيديها السابقين فحسب، 

األخيرة  مع  درس  أنه  مهندس،  وهو  محمد،  ويوضح  أيًضا.  الكفتارية  أتباع  بحشد  وإنما 

التحق  أنه  غير  بديل«،  من  هناك  يكن  لم  »ألنه  العشرين  القرن  ثمانينيات  في  ]الكفتارية[ 

 
ً

بأسامة الرفاعي عند عودته بسبب »معرفته« و«خطه السيا�سي«، والذي يراه أكثر استقالال

عن النظام. وفي الوقت نفسه، استأنفت الحركة توسعها اإلقليمي نحو الحي البرجوازي حديث 

البناء، تنظيم كفرسوسة، وأجزاء من الضواحي. 

تضم  رسمية  غير  شبكة  زيد  جماعة  أصبحت  والعشرين،  الواحد  القرن  مطلع  وفي 

خطبائها  وشخصية  حجمها،  كبر  بسبب  خاصة  مكانة  منها  ألربعة  وكان  املساجد،  عشرات 

)374( البوطي، مقدمة إلى الرفاعي، املعرفة، 9.

)375( الجبالي، »الداعية الشيخ شوكت الجبالي«.

كاليفورنيا،  جامعة  مطبعة  )بيركلي:  األوسط  الشرق  على  الصراع  سورية:  أسد   ،Patrick Seale سيل  باتريك   )376(

.326 ،)1989

)377( مقابلة مع مصدر مجهول الهوية، دمشق، حزيران/ يونيو 2007.
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الذين شكلوا القيادة الجماعية للحركة. أول هذه املساجد مسجد زيد بن ثابت، الذي يطلق 

بـ  واملعروف   ،)1948 )تولد  الثاني، سارية  الرفاعي  نجل  يترأسه  الحنون«،  »األم  أتباعه  عليه 

التسعينينات،  في  كفرسوسة  تنظيم  في  ُبني  الذي  الثاني،  املسجد  وُسّمي  التجار«)378(.  »شيخ 

تيمًنا بالشيخ »عبد الكريم الرفاعي«، ويشغله أسامة، أكبر أشقاء الرفاعي الذي يحتل صدارة 

العلماء في املجموعة، والذي توضحت جرأته في املقدمة. وفي الحقيقة، فإن وجود خطيبين كانا 

منفيين سابًقا في مسجد والدهم )سارية(، وفي مسجد سمي باسمه )أسامة(، إنما يدل على أن 

موظفي الشعائر الدينية املعنيين، يعينون شكلًيا فحسب من الدولة في سورية: فعلى الرغم من 

أن مسجدي زيد بن ثابت والرفاعي مملوكين قانونًيا من وزارة األوقاف، كأي مسجد آخر، إال 

أن استخدامها الفعلي »يعود« إلى عائلة الرفاعي وحركتها.

وُيعّد مسجد اإليمان أكبر ثالث مسجد لجماعة زيد، ويقع قرب مقر حزب البعث في منطقة 

املزرعة )شمال شرق(، حيث تجتمع الحشود لحضور تعاليم املتخصص بالحديث الشريف 

نعيم العرقسو�سي. وأما رابع هذه املساجد فهو مسجد الحمزة والعباس، في منطقة العباسيين 

التي يقطنها خليط من املسيحيين واملسلمين، وخطيبه هو الشاعر نذير مكتبي.

 عن سبعينيات القرن العشرين؛ إذ نفذ 
ً

وعموًما، فقد تغيرت طرائق زيد التعليمية قليال

ورثة الرفاعي حرفًيا وصية معلمهم بـ »تحويل املسجد إلى جامعة«. في كل صباح، يعقد أسامة 

الحركة،  مسجد  موظفي  من  وأغلبيتهم  )الخاصة(،  أتباعه  لنخبة  مخصصة  دروًسا  الرفاعي 

ومن تالمذة التاجر القديمين)379(. وبعد الصالة، ينزل نحو مئتين منهم إلى قبو املسجد املجهز 

على شاكلة فصول دراسية جامعية. وبينما تستند التعاليم املطروحة في الدروس الصباحية 

دراسية  كتب  على  اآلن  املبتدئين  دروس  حلقات  تعتمد  تقليدية،  نصوص  إلى  هذه  الباكرة 

ُصممت خصيًصا لهذا الغرض)380(. وفي الوقت نفسه، استمر نشاط زيد التعليمي في التهرب من 

أي إطار قانوني، ومن ثّم كان استمراره بفضل اتفاق ضمني مع السلطات. 

على الرغم من أن جميع الجماعات التي ظهرت في سورية في منتصف القرن العشرين بدأت 

 تبشيرًيا، غير أن أولئك الذين طوروا معاهد رسمية كبيرة )الكفتارية والفتح( 
ً

بوصفها عمال

يقتصر  لم  إذ  حقيقية؛  »حركة«  زيد  بقيت  أولئك،  وبخالف  ريادية.  أكثر  نموذج  إلى  انتقلوا 

عملها على تقديم الخدمات التعليمية ألتباعها، بل عهدت لكل واحد منهم شخصًيا بمهمة نقل 

)378( انظر الفصل رقم 4.

)379( مشاهدة املؤلف، 5 آذار/ مارس 2007.

)380( الثقافة اإلسالمية للناشئة، دمشق: دار زيد بن ثابت، 2007.
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الدعوة – وهو مبدأ حيوي ملجموعة ال يعقد حلقات دراستها معلمون بأجر، وإنما متطوعون.  

إن  اليوم،  قادتها،  قول  ومع  املبكرة.  السياسية  توجهاتها  بعض  على  زيد  استبقت  كما 

إلى  إضافة  أنه،  غير  للكلمة)381(،  الدقيق  باملعنى  الديني،  التعليم  غير  شيًئا  تقدم  لن  الحركة 

بعيًدا  النظر  املرء  ليس على  الدراسية،  الحلقات  في  فعلًيا  ما يحدث  استحالة معرفة  حقيقة 

املوقع  يبرز  إذ  املعتدل:  اإلسالموي  األدب  لقراءة  الترويج  في  مستمرة  الجماعة  أن  يرى  حتى 

اإللكتروني الحيوي للجماعة، صدى زيد)382(، بين وسائل اإلعالم اإللكترونية السورية في نشر 

املنشق  السابق  والسعودي  القرضاوي،  ويوسف  السباعي،  مصطفى  مثل  ملؤلفين  مقاالت 

كالديمقراطية،  قضايا  حول  زيد  من  ألعضاء  مقاالت  ذاته  املوقع  ينشر  كما  عوض.  سلمان 

والعلمانية)383(. 

ويقودنا ما سبق إلى مسألة عالقة زيد الغامضة بالنظام. في عام 2002، ومن أجل توسيع 

قاعدة دعمه بين النخبة الدينية، زار بشار األسد، بصورة خاصة، الشيخ أسامة الرفاعي، وهي 

منح إال لعالم دين مسلم في أوضاع استثنائية. وفي شهر كانون الثاني/ يناير 
ُ
ت بادرة احترام ال 

عام 2005، ومع مواجهة النظام أزمة سياسية خارجية حرجة، لم يكن من يلقي خطبة العيد 

الكبير، في االحتفال الذي حضره الرئيس، أحد رجال الدين املعروفين بوالئهم للنظام، كما 

جرت العادة، وإنما الزيدي املحبوب نعيم عرقسو�سي)384(.

لم تكن تلميحات النظام بحسن نيته تجاه زيد رمزية فحسب، فمع اتساع مساحة املناورة، 

لخدمة  زيد  ومركز  الخيرية،  الجمعيات  مثل  جديدة،  مشروعات  إطالق  من  الحركة  تمكنت 

عام  في  أنها  حتى  املؤسس،  بالشيخ  تيمًنا  سميت  خاصة  شرعية  ثانوية  ومدرسة  القرآن، 

من  أعضاء  شق  نفسه،  الوقت  وفي   .
ً

طويال تدم  لم  التي  فضائية  الدعوة  قناة  أطلقت   ،2008

الحركة طريقهم إلى مناصب تنفيذية عليا في وزارة األوقاف)385(. ومع ذلك، أخفقت السياسات 

الرسمية الجديدة في تحويل علماء زيد إلى متملقين للنظام، كما أظهر تحريض أسامة الرفاعي 

)381( مقابلة مع عمار الرفاعي.

)382(  www.sadazaid.com.

زغلول،  أنس  2006(؛  ديسمبر  األول/  كانون   24  ،www.sadazaid.com( منها،  املسلمين  موقف  الديمقراطية:   )383(

»العلمانية: مفهومها وحقيقتها«، )www.sadazaid.com، 16 آب/ أغسطس، 2007(.

.)VCD 384( التلفزيون السوري الوطني، 20 كانون الثاني/ يناير 2005 )قرص فيديو مضغوط(

)385( بيريه Pierret وسلفيك Selvik، »حدود )االرتقاء السلطوي(«، 208.

http://www.sadazaid.com
http://www.sadazaid.com
http://www.sadazaid.com
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املذكور آنًفا)386(.

من الناحية االجتماعية، استمرت زيد، بصورة رئيسة، في تجنيد طالب التعليم العلماني. 

لقيادة  املتوسط  الصف  في  األكبر  العدد  يمثلون  والصيادلة  واألطباء،  املهندسون،  وكان 

نكر حتى 
ُ
املجموعة، والكثير منهم كانوا سليلي عائالت تجارية دينية دمشقية -وهو وضع است

الفرقان،  التابع لزيد،  ضمن األتباع أنفسهم. وبشكل مؤثر، لم يكن لخريجي معهد الشريعة 

 دور هام�سي داخل الحركة، ولعله وضع نتج من التمييز الطبقي؛ إذ كثيًرا ما كانت املدارس 
ّ
إال

الدينية مكاًنا لتلبية حاجات املراهقين من خلفيات أكثر تواضًعا)387(. وأما عن الزي النموذجي 

 من العباءة واللحية الطويلة، اعتمدوا زي الطبقة الوسطى املتدينة املتعلمة: 
ً

ألتباع زيد، وبدال

مالبس »غربية«، ولحية خفيفة. 

أيًضا من خالل لباس علمائها. ففي حين اعتاد عبد  إن الطابع »غير الديني« لزيد ينعكس 

ل خلفاؤه ارتداء الحطة، وهي قطعة قماش بيضاء بسيطة  الكريم الرفاعي ارتداء العمامة، فضَّ

الذين  السوريين،  العلماء  من  كثير  اعتمد  وقد  العقال.  دون  من  البدوي  الرأس  غطاء  تشبه 

أمضوا أعواًما في شبه الجزيرة العربية، مثل قادة زيد، الزي الخليجي هذا. وداخل الحركة، 

كان تبرير هذا االختيار يعود إلى االهتمام بالتواضع، وإلى فكرة ال تشكل مشكلة في حّد ذاتها، 

ولكنها تقول إن العمامة فقدت كثيًرا من قيمتها في العصر الحديث، بسبب انتشار أولئك الذين 

يرتدونها من دون أن يستحقوها)388(.

مع عودة زيد، كان التحرر املحدود الذي بدأ في أواسط تسعينيات القرن العشرين قد أدى 

إلى تحول عميق في املشهد الديني الدمشقي. وأدت السياسة الجديدة هذه إلى تحول في املجال 

اإلعالمي ملصلحة شخصية لم تكن غامضة سياسًيا، ولكنها تدين بتقدمها ملزاياها الشخصية، 

وليس لدعم الدولة.

)386( انظر أيًضا املرجع السابق نفسه، 609-608.

)387( مقابلة مع مصدر مجهول االسم، دمشق، حزيران/ يونيو 2007.

)388( مقابلة مع مصدر مجهول االسم، دمشق، نيسان/ أبريل 2008.
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راتب النابل�سي: نجم الخطب اإلذاعية

سبقه.  الذي  العام  في  مبيًعا  املؤلفين  ألكثر  تصنيًفا  سورية  مجلة  نشرت   ،2010 عام  في 

وإن كنا في حاجة إلى دليل على أن وسائل اإلعالم قد أسهمت كثيًرا بزيادة جمهور السلطات 

اإلسالمية »التقليدية«، فيكفي مالحظة أن من بين الخمسة الفائزين، كان هناك ثالثة علماء 

دين على األقل. ومع اسمي الروائية الجزائرية أحالم مستغانمي، واملنجمة اللبنانية ماغي فرح، 

ظهرت أسماء ثالثة من كبار شيوخ اإلعالم في البالد: البوطي؛ والفقيه البارز وهبة الزحيلي؛ 

وراتب النابل�سي )تولد 1938( الذي اشُتهر ببرامجه اإلذاعية)389(.

سلفه  يرقد ضريح  الدين حيث  في جامعة دمشق، وخطيب مسجد ركن  أستاذ  النابل�سي 

املشهور، الصوفي املعروف عبد الغني النابل�سي )1641–1731()390(. وقد جذب جمهوًرا واسًعا 

بفضل أسلوبه غير املعتاد: شيخ حليق الذقن، وهو خيار توضحه رغبته في عدم »وضع حاجز« 

بينه وبين الناس)391(؛ وعلى خالف اللهجة العاصفة ألغلبية الخطباء اإلسالميين، يتمتع بصوت 

، ولغته بسيطة ولكنها تبتعد من استخدام اللهجات. ومع دعم مالحظاته بكثير من 
ً

رتيب قليال

األحاديث الشريفة، يتركز حديث النابل�سي على قواعد األخالق اليومية، وقبل كل �سيء، على 

الكريم  القرآن  ع 
َّ
توق كيف  فيه  يظهر  شائع  أسلوب  وهو  الكريم«،  للقرآن  العلمي  »اإلعجاز 

اكتشافات علمية حديثة)392(. 

ملحاضرات  اليومي  اإلذاعي  البث  أدى  والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد  في 

مسجده في إذاعة القدس )املنفذ اإلعالمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة(، 

إلى أن يصبح النابل�سي »نجًما« حقيقًيا، ال تخفى شعبيته على أي شخص يستقل سيارة أجرة، 

أو حافلة صغيرة في دمشق آنذاك. 

 وشعبية عربية أيًضا، بفضل برامجه األسبوعية في الفضائيات 
ً

كما اكتسب النابل�سي قبوال

موقعه  حصول  يؤكده  الذي  األمر  واقرأ.  الرسالة  فضائيتي  مثل  الخليجية،  اإلسالمية 

زيارات  من  املئة(  في   85( ساحقة  أغلبية  على  سورية  في  نوعه  من  شعبية  األكثر  اإللكتروني 

)389( مجلة االقتصادي، كانون الثاني/ يناير 2010.

)390( «سيرة الدكتور محمد راتب النابل�سي الذاتية«، )nabulsi.com، 22 نيسان/ أبريل 2006(.

)all4syria.info )391، 13 تموز/ يوليو، 2010.

ة، )دمشق: دار املكتبي، 2007(.
ّ
ن )392( انظر راتب النابل�سي، موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسُّ
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مستخدمي اإلنترنت املوجودين خارج البالد في شهر آذار/ مارس 2011، )393(.

وإن كان من سبب لهذا النجاح االستثنائي، فإنه يعود إلى حقيقة أن خطاب النابل�سي تالءم 

مع شريحة واسعة من الشعب السوري في زمن محو األمية الجماهيرية. وبفضل بساطة خطابه 

 للطالب الجامعي ما دام لم 
ً

ووضوحه، تمكن من الوصول إلى سائق الحافلة، كما بقي مقبوال

ينزلق إلى الشعبية املفرطة. وإضافة إلى ذلك، قدمت محاضراته حول اإلعجاز العلمي للقرآن 

ا نوًعا ما. 
ً

متعة تثقيفية زودت املؤمن بحجج عقالنية لتعزيز إيمانه، الذي ربما يكون هش

انفتاح في حلب: عائالت دينية قديمة و«دعاة واعون«

في عام 2002، رافق عشرات اآلالف من الحلبيين جثمان الشيخ عبد هللا السراج إلى مثواه 

األخير، في مدرسة الشعبانية مكانه املحبب. وكان عالم الدين قد اكتسب، في سنواته األخيرة، 

حلب«  و«حامي  اإلسالم«،  »شيخ  مثل  ألقاًبا  منحوه  الذين  املدينة  أهالي  بين  القداسة  سمعة 

خالل أزمة الكويت عام 1991، )394(. وعلى نحو شديد األثر، ُبنيت سيرته كقديس على مالمح 

زت املشهد الديني املحلي في مرحلة ما بعد التمرد. تعارض جذرًيا تلك التي ميَّ

ففي املقام األول، وفي مدينة جريحة ُحرمت كثيًرا من علماء دينها البارزين، اشتهر سراج 

الدين بمعرفته االستثنائية بالسيرة النبوية )يقال إنه يحفظ ما ال يقل عن ثمانين ألف حديث 

 عن كتيبات الصالة 
ً

نبوي( التي عرضها في أطاريحه حول املسائل الروحية والشعائرية، فضال

التي انتشرت على نطاق واسع)395(. وفي املقام الثاني، وبينما كان للنبهانية، وهي الحليف الديني 

بالهوية املدينية.  الدين على االرتقاء  الريف، عمل سراج  في  للنظام، جذورها  الرئيس  املحلي 

ومن هذا املنظور، ال يزال هناك فجوة اجتماعية عميقة بين الشعبانية، التي يبلغ جمهورها 

تسعون في املئة من سكان املدينة )من أبناء التجار بشكل رئيس(، والكلتاوية التي ينحدر ثلثا 

اإلسالمي  املوقع  اإللكتروني  النابل�سي  موقع  كان  تحقيقي،  أجريت  عندما   ،2011 عام  في   .com.nabulsi.www  )393(

ف من بين املئة ألف موقع األكثر زيارة على شبكة اإلنترنت. وكان الثاني موقع البوطي اإللكتروني  السوري الوحيد الذي ُصّنِ

.)com.alexa.www :( الذي حصل على مرتبة جيدة بعد أربعمئة ألفموقع )إحصاءاتwww.naseemalsham.com(

)394( نقاشات غير رسمية، حلب، 2007-2006.

1990(؛  الفالح،  دار  )حلب:  فوائدها،  فضائلها،  أحكامها،  النبي:  على  الصالة  الدين،  سراج  املثال:  سبيل  على   )395(

أدعية الصباح واملساء، )حلب: دار الفالح، د.ت(.

http://www.nabulsi.com
http://www.nabulsi.com
http://www.alexa.com
http://www.alexa.com
http://www.naseemalsham.com
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طالبها من املناطق الريفية)396(. وأخيًرا، أدت هيمنة رجلي الدين الشابين الطموحين )الشامي، 

الدين  نبذ سراج  إلى  تنافس شرس،  في  وانخراطهما  املدينة،  في  الديني  املشهد  وحسون( على 

الشؤون الدنيونية. وما كان أكثر جدارة باملالحظة هو بقاؤه دوًما بعيًدا من صراعات زمالئه، 

حيث أم�سى العقد األخير من حياته في اعتزال شبه تام)397(.

وقد أبرزت الشعبية املستمرة لـ »حامي حلب« حقيقة معروفة للجميع، أال وهي أنه كثيًرا ما 

كان مفضلو النظام، ممن كانوا بالتأكيد من املستويات العليا لإلدارة الدينية املحلية، ممن ال 

يتمتعون بقلوب مؤمنة. ولذلك، ومنذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين، اضطرت السلطات إلى 

إعطاء مساحة أكبر لغيرهم من الشخصيات. وكانت أولى هذه الشخصيات أبناء وأتباع الشيخ 

الشاذلي عبد القادر عي�سى، الذي أنهى آخر أيامه في تركيا. وكان من بينهم املدرس السابق نديم 

الشهابي )تولد 1937(، الذي عاد من املدينة املنورة في عام 1982، وأصبح داعية مشهوًرا جًدا 

محمد  شقيقه  ن  ُعّيِ كما  للمدينة)398(.  الثرية  األحياء  في  الدينية  املجمعات  أكبر  أحد  الفتح،  في 

الباب  ملدينة  الحالي  املفتي  منصب  وأما   .)399(1989 عام  املدينة  في  للفتوى  أميًنا   )1947 )تولد 

املجاورة، فيشغله أحمد النعسان )تولد 1954(، وهو من تالمذة عي�سى أيًضا. 

وفي األلفية الثالثة، تواصل النظام أيًضا مع سليلي عائالت دينية كبيرة ُعرفت باستقاللها 

عن البعث، أو حتى العداء تجاهه. ففي عام 2001، وبعد أكثر من ثالثة عقود من النفي، ُسمح 

يكن  لم  إذ  الرمزية،  في مسقط رأسه)400(، وهو قرار شديد  باالستقرار  البيانوني  الفتح  ألبي 

أبو الفتح نجل مؤسس جماعة أبي ذر فحسب، بل إنه شقيق علي صدر الدين، املراقب العام 

الحالي لإلخوان املسلمين. وكان أبو الفتح والد بشار أيًضا، وهو رجل أعمال كان سيشارك في 

عام 2010 بإنشاء أول مركز تجاري بأقسام مفصولة تماًما، للنساء والرجال، في سورية)401(. 

ومن ثّم، فقد توحي عودته، كما عودة األخوين الرفاعي في دمشق، إلى أنها ال تنفصل، بشكل أو 

آخر، عن استراتيجية النظام للتقارب مع النخب االقتصادية في املدينة.

)396( إحصاء باالستناد إلى أحمد تيسير كعيد، موسوعة الدعاة واألئمة والخطباء في حلب.

)397( مقابلة مع علي صدر الدين البيانوني.

)398( مقابلة مع نديم الشهابي، ومشاهدة املؤلف، حلب، 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.

)399( كاتبي، تاريخ اإلفتاء في حلب الشهباء، 406-404.

)400( مقابلة مع أبو الفتح البيانوني.

)401(  all4syria.info/content/view/31032/113/.2010 22 آب/ أغسطس ،
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بعد   ،2005 عام  حلب  مفتي  ملنصب  السلقيني  إبراهيم  ترقية  مماثلة  اعتبارات  وتفسر 

البارزين،  الدين  نجل وحفيد عالمي  السلقيني،  األوقاف)402(. وقد شغل  وزير  رفضه منصب 

منصب عميد كليتي الشريعة في دمشق )1983 – 1989(، وفي دبي )1989- 2004()403(. وخالل 

االنتخابات البرملانية األولى في عهد األسد عام 1973، انُتخب بدعم من اإلخوان املسلمين)404(. 

ل  كما تمتع بشعبية كبيرة بين رجال األعمال املحافظين )وخصوًصا حمدي الزعيم الذي موَّ

بناء جامع أبو حنيفة(، الذين لجأوا إلى تحكيمه لحل نزاعاتهم)405(.

وفي موازاة تقاربه مع وجهاء دينيين كهؤالء، تسامح النظام في ظهور الدعاة األصغر سًنا 

الذين يجرؤون على معالجة القضايا االجتماعية، و/أو السياسية. وقد سعت هذه الخطوة إلى 

تطوير شركاء آمنين نسبًيا لتلبية توقعات الشباب املتعلم، والتي ساءت بشدة من جراء تدهور 

نوعية الخطاب الديني الناتج من حملة عام 1980 ضد أكثر رجال الدين تسييًسا. 

محمود  العشرين  القرن  ثمانينيات  منتصف  في  برزت  التي  الشخصيات  أولى  وكانت 

يمدح  زال  ما  والذي  ذر،  أبي  جماعة  في  سابق  وعضو  تاجر،  ابن  وهو   ،)1952 )تولد  عكام 

الصوفية، وبناء  والتربية  الشعبية،  التعاليم  بين  ]أبي ذر[ على جمعه »املتوازن«  ذاك األخير 

الوعي االجتماعي السيا�سي)406(. في عام 1983، وبعد حصوله على شهادة الدكتوراه في العلوم 

اإلسالمية في جامعة السوربون إلى جانب صديقه صهيب الشامي )وبفضل منحة يدين بها لجهد 

ن عكام مديًرا للخسراوية)407(. وقد كانت حداثة الخطاب الذي قدمه فريدة  والد صهيب(، ُعّيِ

من نوعها على الساحة الدينية املحلية آنذاك. ويروي ياسين، وهو مدرس للتربية اإلسالمية، 

مقابلته مع عكام: 

الضيقة  النظرة  ذوي  من  الصوفية  شيوخ  أحد  لدى  ا 
ً

تلميذ كنت  مراهًقا،  كنت  عندما 

)402( مقابلة مع علي صد الدين البيانوني.

www.dr-sal-( كاتبي، علماء من حلب في القرن الرابع عشر، 179-181، 548-552؛ »الشيخ إبراهيم السلقيني )403(

kini.com، د.ت(.

)404( مقابلة مع صدر الدين البيانوني.

)all4syria.info/content/view/31673/113  )405/، 3 أيلول/ سبتمبر 2010.

)406( مقابلة مع محمود عكام، حلب، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.

.344 ،I 407( أحمد تيسير كعيد، موسوعة الدعاة واألئمة والخطباء في حلب، مجلد رقم(

http://www.dr-salkini.com
http://www.dr-salkini.com
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جًدا للعالم. ومعه، كانت اهتماماتنا تنحصر في الصالة، والذكر، والتأمل، والزهد... وفي أثناء 

دراستي في الخسراوية التقيت بالدكتور عكام. كانت طريقته مختلفة تماًما. وقد أحببناه كثيًرا 

في  إذ  بالفعل،  أيًضا. وقد كان شجاًعا  العلوم اإلسالمية، عرف ثقافة عصره  ألنه كما عرف 

مدينة تخرج من مرحلة عصيبة كتلك، لم يكن أحد يجرؤ على الكالم كما فعل هو)408(.

)على  في عناوين كتبه  أيًضا  التقليدية« واضًحا  ما أسماه »املشيخة  ُبعد عكام عن  ويظهر 

سبيل املثال، »حول التصنيفات الفلسفية للفكر اإلسالمي«()409(، وكذلك في فهرس منشورات 

 John إسبوزيتو  لكتب جون  ترجمات عربية  تضم  والتي  ت، 
َ
ِصل

ُ
ف دار  للنشر،  الصغيرة  داره 

Esposito، ونعوم تشومسكي Noam Chomsky، وأورهان باموك Orhan Pamuk. كما أظهر 

أيًضا ُبعده هذا من خالل مالبسه: ففي صورته على موقعه اإللكتروني يقف مرتدًيا كنزة بياقة 

 من العمامة، ويتكئ على سيف )وهو رمز 
ً

طويلة وضيقة، وعندما يخطب، يرتدي الحطة بدال

حربي أصبح، وألسباب واضحة، نادًرا جًدا في سورية(، ويلتف بعباءة سوداء، وهي سمة تفرد 

أخرى يرى الكثيرون أنها تعكس توجهه املؤيد للشيعة.

جمعة  يوم  ففي  كامل.  لجيل  كمرشح  منزلته  عكام  أفقد  ما  هذا  الشيعي  االرتباط  وكان 

في  الغائب آلية هللا الخميني، وهو تصرف غير مرغوب فيه  1989، نظم عكام صالة  من عام 

مدينة اشتهرت بمواالتها للعراق، وشهدت لتوها، عالوة على ذلك، معاناة القمع الشديد لنظام 

متحالف مع إيران. »عكام ما عاد معنا بعد اآلن«، هذا ما ذكره أحد معجبيه السابقين)410(. 

الدينية في حلب. وفي عام  الرغم من تراجع شعبيته، بقي عكام أحد أعمدة اإلدارة  وعلى 

للمدينة –  ثانًيا  مفتًيا  ن  ُعّيِ ثم  في حلب،  الجديدة  الشريعة  كلية  باإلشراف على  ف  ِ
ّ
ل

ُ
ك  ،2006

األوحد  الزعيم  تفكيره،  في  املستقل  السلقيني،  يكون  أال  لضمان  السلطات  سبيل  هذا  وكان 

لإلسالم املحلي. 

عكام  معجبي  أحد   ،)1960 )تولد  الحسيني  الهدى  أبو  محمود  اعتمد  األثناء،  تلك  وفي 

السابقين، فكرة الوعظ »بالتناغم مع واقع العصر« في حلب. ويوضح الصعود السريع لولد 

في  االنسياب  مدى  منبج(  في  الكبير  للجامع  خطيًبا  والده  )كان  إقليميين  دين  عالمي  وحفيد 

املسار  في  طريقه  الحسيني  استهل  للطب،  دراسته  أثناء  في  حلب.  في  الديني  الهرمي  التسلسل 

)408( مقابلة، حلب، تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.

ِصلت، 2002(.
ُ
)409( محمود عكام، من مقوالت الفكر اإلسالمي، )حلب: دار ف

)410( مقابلة، دمشق، كانون األول/ ديسمبر 2006.
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وقد   .)2004  -1912( الشاغوري  الرحمن  عبد  الكبير،  الدمشقي  العالمة  يد  على  الشاذلي 

في حلب، والتي نمت سريًعا بفضل  الشاغوري  باإلشراف على حلقات تالمذة  ف الحسيني  ِ
ّ
ل

ُ
ك

م جامع 
َّ
شخصيته الكاريزمية. وفي عام 1994، وبسبب عالقاته الوثيقة بصهيب الشامي، تسل

العادلية في السوق القديمة، ما كان ترقية شديدة الرمزية لشيخ شاذلي شاب، وال سّيما أن 

املسجد، وهو جوهرة العمارة العثمانية، كان املقر السابق لعبد القادر عي�سى نفسه)411(.

وعلى مدى العقد التالي، أظهر الشيخ الطبيب الحسيني طموحات سياسية صريحة. فبعد 

إعادة تأكيد املؤتمر القطري العاشر لحزب البعث، الذي عقد في حزيران/ يونيو 2005، حظر 

إنشاء أحزاب دينية، ألقى خطبة أعرب فيها عن مدى خيبة أمله: »ما دامت أبواب الديمقراطية 

مفتوحة، فإننا ملزمون بالتعبير عن روح اإلسالم... ملاذا يستثنون أولئك الذين تتأثر عقولهم 

وتحول  مغلًقا،  بقي  السيا�سي  املجال  أن  غير  املشروع؟«)412(.  هذا  من  اإلسالمية  بالثقافة 

الحسيني في نهاية األمر إلى اإلدارة الدينية املحلية، التي أصبح مديرها عام 2010. 

مع خطبه املتطورة – والتي استخدم فيها جهاز عرض البيانات )»األول من نوعه في العالم«، 

والصيدلة،  )الطب،  الكليات  أفضل  طالب  من  جمهوًرا  الحسيني  اجتذب   – مفتخًرا(  يقول 

»جمع  لـ  يسعى  أنه  موضًحا  لجماعته،  نخبوية  بشخصية  صراحة  يطالب  وكان  والهندسة(. 

مالمح استثنائية«، على خلفية أن »خمسة مصابيح ت�سيء أكثر من خمسين شمعة«)413(.

وعلى الرغم من أن سيرته املهنية الالمعة قد تطلبت عالقات قوية داخل الدوائر الرسمية، 

الشعار  صوغ  قلب  في  يتردد  لم  املثال،  سبيل  وعلى  للنظام.  متملًقا  يكن  لم  الحسيني  أن  إال 

العلماني الشهير لإلشارة إلى استخدام التعذيب على نطاق واسع:

»الدين  أقول:  وأنا  حسًنا،  للجميع«؟  والوطن  هلل،  »الدين  يقول  الذي  الشعار  تعرفون 

هلل، والوطن هلل أيًضا«. إن قول هذا ال يصب في مصلحة الناس في هذا البلد، ألنه، وعلى هذه 

األرض، ال يجلد هللا أولئك الذين ال يؤمنون به)414(.

)411( مقابلة مع الحسيني.

)412( خطبة الجمعة، 17 حزيران/ يونيو 2005، اقُتبست من »اإلمامان الحسيني وحبش حول الديمقراطية في سورية« 

)www.joshualandis.com، 20 حزيران/ يونيو 2005(.

)413( مقابلة مع الحسيني؛ دروس املسجد، 15 تشرين األول/ أكتوبر 2006 )مشاهدة(.

)414( دروس، 14 تشرين األول/ أكتوبر 2006 )مشاهدة(.

http://www.joshualandis.com
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وقد ظهر الجانب »املتمرد« الذي يمثله الحسيني بشكل شبه كاريكاتوري في املسيرة املهنية 

 .)415()2007  -1973( القعقاع  أبي  باسم  أكثر  املعروف  أغا�سي،  غول  محمود  لزميله  القصيرة 

وتوضح الطريقة التي أصبح فيها الواعظ الجهادي هذا عضوا رئيًسا في املؤسسة الدينية في 

حلب مدى هشاشة رجال الدين املحليين أمام تالعب االستخبارات. 

أواخر  في  شهرته  نال  وقد  دمشق،  في  الشريعة  كلية  خريجي  من  كردًيا  القعقاع  أبو  كان 

تسعينيات القرن العشرين بسبب خطبه النارية التي ألقاها في منطقة صاخور الشعبية، حيث 

 غير عادية 
ً
أيًضا حركة شبه عسكرية تسمى »غرباء الشام«)416(. وقد كانت هذه أعماال أنشأ 

لم  السلطات تساهلت معه ألنه  أن  أقرانه؛ غير  أغلبية  لنشاط  القمع  ما زال يشهد  في سياق 

يَتحدَّ النظام السوري، بل الواليات املتحدة وإسرائيل فحسب، كما أن االستخبارات، وبفضل 

التي نمت بشكل كبير  تعاونها مع الداعية املثير للفتن، تمكنت من مراقبة الشبكات الجهادية 

بعد الغزو األميركي للعراق.

بارزة  إلى شخصية  نفسه  في تحويل  القعقاع  أبو  املتطرفة، نجح  بداياته  الرغم من  وعلى 

ببدلة،  ل قميصه األفغاني  بتهدئة روعه، وبدَّ بدأ   ،2003 أواخر عام  في اإلسالم املحلي. ومنذ 

م منبر مسجد في حي حلب 
َّ
ن مديًرا للخسراوية وتسل ب لحيته. وبعد ذلك بثالثة أعوام، ُعّيِ

َّ
وشذ

الجديدة الراقي. وبعيًدا من ترقيته، تطورت خطبه في اتجاه شعبوي، حتى أنه دعا الرئيس إلى 

اتخاذ إجراءات ضد الفساد، وضد »املافيات« املتصلة بالدولة التي تضطهد الفقراء. وفي شهر 

 بالرصاص خارج مسجده، وال يزال من غير الواضح ما 
ً

ردي قتيال
ُ
أيلول/ سبتمبر عام 2007، أ

إذا كان القاتل يعاقبه على انتقاداته للنظام أو ينتقم للمجاهدين الذين قيل إنه خانهم وو�سى 

بهم لدى االستخبارات.  

)415( حول هذه الشخصية انظر أرنو لونفانت Arnaud Lenfant، »تحوالت السلفية السورية في القرن العشرين«، في ما 

.160-154 ،)2011 ،PUF باريس: مطبعة جامعة فرنسا( ،Bernard Rougier برنارد روجيه )هي السلفية؟، )محرر

)416( بالد الشام هي تسمية عربية قديمة لدول شرق البحر األبيض املتوسط )سورية، لبنان، األردن، وفلسطين(.
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الخاتمة

النظام  لجأ  َعَدم،  من  بعثيين«  دين  »رجال  لخلق  والوسائل  اإلرادة  إلى  افتقاره  بسبب 

ضلت الجماعات 
ُ
السوري تقليدًيا إلى مبدأ االختيار من بين الشبكات الدينية القائمة: حيث ف

ت، املتمردة منها.  ت، أو حتى ُدِمرَّ املوالية، وُهمشَّ

وقد استهدف قمع النظام بصورة خاصة الحركات التعليمية، مثل زيد وأبي ذر، ألن بعض 

أعضائها احتشد وراء الجماعات املسلحة، ولكن السبب األكثر أهمية يكمن في أن هذه الحركات 

قد مهدت الطريق النتفاضة األعوام من 1979 وحتى 1982، من خالل غرس رؤية »إسالمية« 

للواقع السيا�سي واالجتماعي الراهن في عقول قسم كبير من الشباب املتعلم.

في  تركها  التي   – الدينية  إدارته  على  االعتماد  عدم  النظام  اختار  األمن،  استتب  أن  وما 

ختيروا لشدة والئهم. ففي حلب، شهدت 
ُ
الحقيقة حتى تتال�سى – بل على متعاقدين باطنيين ا

سنوات الصراع معارضة النظام الشديدة للمجتمع املديني القديم؛ وفي الحصيلة، عمل النظام 

على ترقية النبهانية، في وقت كان يجمع فيه حلفاء من القبائل املتأصلة في األحياء »املدينية« 

الكفتارية،  كانوا  فقد  دمشق،  في  املحظيين  الدولة  شركاء  وأما  النبهانية.  مثل  النيرب،  لباب 

ومعهد الفتح، وسعيد رمضان البوطي.

البارز  العالم  ذلك  كان  فقد  األسد،  جانب  من  معلم  ضربة  البوطي  تعيين  خيار  وكان 

من   
ً

بدال ا 
ً
وسيط نفسه  تصوير  خالل  من  صدقيته  على  الحفاظ  من  تمكن  الذي  االستثنائي 

البوطي  صعود  عكس  الشخصية،  السياسية  استراتيجيته  من  وأبعد  السلطة.  عن  مدافع 

مثالًيا  نموذًجا  النابل�سي،  راتب  اإلذاعة،  نجم  يمثل  حيث  اإلعالم،  لشيوخ  املتنامي  النفوذ 

ألوائل القرن الواحد والعشرين.

وعلى الرغم من أوجه التشابه الظاهر في رد الدولة، إال أن إرث السنوات الدامية اختلف 

الدينية. ففي  لنخبهما  الالحقة  التطورات  في  إلى اختالفات عميقة  أدى  ما  بين دمشق وحلب، 

على  القضاء  محاولة  دون  من  الرئيسين،  زيد  حركة  علماء  بنفي  النظام  اكتفى  العاصمة، 

بدًءا  للحركة؛  بناء الحقة  إعادة  إلى  النسبي  التساهل  الدنيا. وقد أدى هذا  إداراتها  مستويات 

مذهلة:  النتيجة  وكانت  العشرين.  القرن  تسعينيات  منتصف  في  الرفاعي  األخوين  بعودة 

العدو  مع  األسد  بشار  تواصل  والده،  سياسات  بحدود  إقراره  ومع  التالي،  العقد  بداية  في 

السابق هذا من أجل توسيع قاعدته االجتماعية، في مرحلة حساسة شكلتها خالفته للرئاسة 

والتوترات اإلقليمية.
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وقد  مسارها.  عكس  ويصعب  نهائية،  حلب  في  القمع  عواقب  كانت  اآلخر،  الجانب  وعلى 

النبهانية في املشهد الديني للمدينة أكثر عمًقا وديمومة كثيًرا من نفوذ الكفتارية في  بدا نفوذ 

العاصمة. وبعد القضاء التام على أبي ذر، ما حرم علماء الدين حركة كبيرة ربطتهم بالشباب 

املتعلم، يسهل على املرء، في ضوء نقص كهذا، أن يفسر شعبية دعاة مثل محمد عكام، ومحمود 

ِمَل جمهورهم آنذاك أن يتحول خطابهم 
َ
أبو الهدى الحسيني، وأبو القعقاع، والذين نادًرا ما أ

وتركيبتها  البعثية،  من  عاًما  وأربعين  خمسة  فإن  وعموًما،  أفعال.  إلى  املتشدد  أو  »الحديث« 

القائمة على القمع واملركزية، أدت بنخبة حلب الدينية إلى مزيد من التعصب اإلقليمي الذي 

فيه  ندر  في زمن  الطموحين،  الشباب  األفراد  األخيرة حفنة من  عاًما  الثالثين  في  هيمن عليه 

وجود علماء مبجلين. 
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الفصل الثالث

إعادة تعريف العقيدة في مواجهة االتجاهات اإلصالحية

قبل كل �سيء، العلماء هم رجال الدين. لذلك ليس من املستغرب أن يكون تعريف العقيدة 

في مقدمة اهتماماتهم، كما يتضح من وفرة نتاجهم الكتابي والشفوي في هذا املجال.

مفهوم  حول  )اجتماعًيا(  سوسيولوجًيا  منظوًرا  اعتمدت  فقد  التحليل،  هذا  وألغراض 

 من املنظور الديني )الالهوتي(. من منظور الهوتي، تقوم العقيدة على اإلخالص 
ً

العقيدة، بدال

هنا،  املعتمد  السوسيولوجي  املنظور  ومن  املقدسة؛  الكتابية  للمصادر  »الحقيقي«  املعنى  إلى 

ف العقيدة أنها العقيدة الدينية التي تتمتع بوضع مهيمن في مكان ووقت معينين. عرَّ
ُ
ت

العقيدة من خالل  عّرف 
ُ
ت عاملًيا،  دينية مقبولة  توجد هرمية  السني، حيث ال  في اإلسالم 

الزمالة والرقابة املتبادلة: إنها تتكون في التفسير التوافقي نسبًيا ملجموعة من العلماء، والذي 

يتحمل كل عالم مسؤولية املحافظة عليها في أثناء الدعوة إلرغام أقرانه الذين قد ينحرفون 

في  إليهم  ُيشار  والذين  األفراد،  من  كبير  عدد  على  ينطوي  كهذا  ونظام  األغلبية.  رأي  عن 

الرغم  وعلى  العلماء(.  )جمهور  العلماء  »حشد«  أو  »جمهور«  باسم  الكالسيكية  املصطلحات 

من أن هذا »الجمهور« في العصر الحديث قد نما بالتأكيد مع تطوير التعليم العالي الشامل، 

غير أنه ليس فئة قابلة للتوسع بال حدود؛ ليكن للمرء تأثير في النقاش فإن ذلك يتطلب تمتعه 

بقدر واٍف من االهتمام باملشاركة فيه، والقدرة الفكرية إلتقان شروطه، ورأس مال اجتماعي 

كاٍف لجعل صوته مسموًعا. وبعبارة أخرى، فإن تعريف العقيدة السنّية أو املذهب السني هو 

شير، مسألة جمهور من املؤمنين)417(.
ُ
خٍب وليس، كما كان قد أ

ُ
مسألة ن

ويقودنا هذا إلى مشكلة دور الدولة في تعريف العقيدة أو، بعبارة أخرى، مشكلة العالقة 

، مع بيير بورديو Pierre Bourdieu، أن املجال 
ً

بين املجالين السيا�سي والديني. دعونا نتذكر أوال

له فاعلون منخرطون في نشاط اجتماعي محّدد، ُيسمى 
ّ
الديني يتميز باستقالل نسبي، فقد شك

.167-166 ،)100x ،PUF :ني )باريس )417(  عياض بن عاشور، أُسس املذهب السُّ
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إدارة سلع الخالص)418(. ولذلك، فإن العديد من النقاشات التي تشكل املجال الديني )وتشمل 

في اإلسالم السني: هل ينبغي للمرء تأويل صفات هللا مجازًيا أم ال؟ هل ينبغي للمرء التزام آراء 

مدارس الشريعة القائمة؟ هل من املشروع تكرار اسم هللا بصوت عاٍل في الطقوس الصوفية؟( 

ال عالقة لها عموًما بالقادة السياسيين. ومن ثّم فإن القادة السياسيين يتدخلون في النقاشات 

الدينية وفًقا لنمطين؛ سيا�سي ومنطقي. في الحالة األولى، سيجري الترويج لخطاب ديني معين 

أو محاربته بسبب آثاره السياسية املباشرة )التقدمية مقابل املحافظة، الهدوء مقابل القتالية، 

الطائفية مقابل التسامح(. وفي الحالة الثانية، عندما يكون ما هو على املحك مقتصًرا بوضوح 

على املجال الديني، فإن اهتمام السلطة التنفيذية بتحقيق أق�سى قدر ممكن من الدعم في هذا 

، دعم معسكر األغلبية.  
ً

املجال يقودها إلى البقاء على الحياد، أو، إن كان ذلك مستحيال

ل  يفّضِ لم  البعثي  النظام  فإن  املعاصر،  السوري  باإلسالم  مهتمين  سابقين  لباحثين  وفًقا 

فحسب بعض الشخصيات والجماعات الدينية املوالية بصورة خاصة )وهي حقيقة ال جدال 

هؤالء  يدعي  كما  كذلك،  األمر  كان  إذا  أيًضا.  أوسع  عقائدية  اتجاهات  دعم  إنه  بل  فيها(، 

تعزز  ألنها  بل  االتجاهات،  لهذه  الواضح  السيا�سي  املضمون  بسبب  يكن   لم  فإنه  الباحثون، 

هيكلًيا سيطرة الدولة على املجتمع: من خالل منع شخصنة القيادة الدينية، كما يجادل باولو 

نمط  بنشر  ذلك،  من  العكس  على  أو  املقدسة،  بالنصوص  يتعلق  ما  في   Paulo Pinto بينتو 

ما  في   Annabelle Böttcher بوتشر  أنابيال  تجادل  كما  االجتماعية،  العالقات  من  استبدادي 

يتعلق بالصوفية)419(.هذه التحليالت إشكالية؛ فإن الفكرة القائلة إن البعث قد رّوج مفهوًما 

مع  الدولة  تحالف  خالل  من  املثال،  سبيل  على  وضت، 
ُ
ق قد  الدينية  للسلطة  بحًتا«  »روحًيا 

الفصل، فإن حقيقة  في هذا  سها. وكما سيتبين  املفرطة ملؤّسِ بعبادتها  عرف 
ُ
ت والتي  النبهانية، 

أن بعض العلماء املوالين للنظام، مثل كفتارو، كان مضطًرا إلى تقديم خطاٍب أكثر »عقالنية« 

رات املعيارية  حول الصوفية، ال يرتبط )حتى بشكل غير مباشر( بالتشجيع الرسمي، بل بالتغيُّ

ثيرت في النقاشات الدينية مع بزوغ السلفية والحداثة. 
ُ
التي أ

)418(  بيير بورديو Pierre Bourdieu، »تكوين وبنية املجال الديني«، املجلة الفرنسية لعلم االجتماع 12 )1971(، 295-

334، في 329. في اإلسالم، وهو دين بال أسرار مقدسة sacraments، تتمثل إدارة سلع الخالص بإرشاد املؤمنين إلى طريق 
 عن توفير الُسبل العملية للوصول 

ً
الجنة من خالل تعريفهم بالعقيدة orthodoxy والسلوك الصحيح orthopraxy، فضال

إلى ذلك من خالل تنظيم التعليم الديني والعبادة. 

منظورة(  )غير  سرية  نعمة  »نوال  منها  الغاية  الطقوس  من  املقدسة مجموعة  ُيقصد باألسرار  في املسيحية،  }املترجم{ 

بواسطة مادة منظورة«.

)املرجع: املوسوعة(.

الشبكات  الرسمي،  »«اإلسالم   ،Böttcher بوتشر  116؛  السيا�سي«،  واالقتصاد  »التصوف   ،Pinto بينتو  انظر   )419(

اإلسالمية العابرة للحدود العاملية، والسياسات اإلقليمية«، 130. 
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ومع  بالفعل؛  حقيقي  أمر  السلفية  مقابل  للصوفية  النظام  دعم  فإن  نفسه،  الوقت  وفي 

ذلك، ال يجوز لنا البحث في أسباب ذلك في الصفات الجوهرية لهذين االتجاهين )في سورية، 

العديد  بقي  بينما  البعثي،  للنظام  اللدودين  األعداء  بين  من  الصوفية  علماء  من  العديد  كان 

 من ذلك، في مواقعهما الخاصة 
ً

من زمالئهم السلفيين قد ابتعدوا من السياسة(، ولكن، بدال

عام  قبل  الالسياسية،  السلفية  أن  أزعم  اآلتية،  الصفحات  في  للبالد.  الديني  املجال  ضمن 

قمع، ألنه كان ُينظر إليها من جانب النظام بوصفها تهديًدا أمنًيا، بل على األصح، 
ُ
2001، لم ت

ألن التقليديين كانوا على األغلب يشكلون األغلبية العظمى من رجال الدين، وكانت النتيجة 

أنهم كانوا قادرين على توجيه السياسات الدينية الرسمية في االتجاه الذي يالئمهم. 

بوصفهم  السوريين  نيين  السُّ الدين  رجال  بتقديم  قمت  التوضيح،  ولغرض  وهكذا، 

متجانسين نسبًيا من حيث العقيدة. وفي الواقع، وتماشًيا مع أسالفهم العثمانيين، فإن األغلبية 

العظمى من رجال الدين السوريين يلتزمون املذهب األشعري املاتوريدي )العقالنية املعتدلة(، 

نية األربعة، ويعترفون بشرعية الصوفية. ومع ذلك، في  يتبعون إحدى املدارس الفقهية السُّ

مجرد  ليست  القديمة«  »العقيدة  لـ  السطوة  هذه  أن  حقيقة  على  أؤكد  سوف  الفصل،  هذا 

التي  البدع«  أو  »الهرطقات  على  مؤيدوها  حققه  الذي  النصر  نتيجة  ولكن  تاريخي،  استمرار 

ظهرت في القرن العشرين، مثل السلفية. كما أنني سأوضح حقيقة أن هذه املواجهة مستمرة 

حتى اليوم، على الرغم من الزوال شبه التام لعلماء السلفية من البالد، نظًرا إلى تزايد نشر 

ن أن التقليد السائد لم يظهر بال  تعاليمهم عبر تكنولوجيا املعلومات الجديدة. وفي النهاية، سأبّيِ

تغيير من هذه الخالفات. 

وبالطبع، ال يمكن للنقاش الديني السوري أن ُيختزل بتضاٍد بين العقيدة القديمة والسلفية. 

وفي القسم األخير من الفصل، أقوم بتقديم تيارات إصالحية مختلفة، وتحليل االستراتيجيات 

الغامضة ألنصارها مقابل العلماء املهيمنين. 

توسع السلفية السورية وانحدارها

مرتبطين  اتجاهين  من  العثماني  العهد  أواخر  في  السورية  اإلسالمية  اإلصالحية  تألفت 

الدين  جمال  الدمشقي  القيادية  الشخصية  يمثله  أولهما،  متميزين.  ذلك  ومع  وثيًقا  ا 
ً
ارتباط

االتجاه  هذا  وكان  الدينية.  املذاهب  إصالح  إلى  يهدف  كان  الذي   ،)1914-1866( القاسمي 

»سلفية« باملعنى الدقيق للكلمة؛ فقد ُبني على إعادة اكتشاف الطريقة الحنبلية الجديدة التي 
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ني كما تبلورت في أنحاء العالم  بدأها ابن تيمية، والتي وقفت موقًفا معارًضا ألركان املذهب السُّ

د هذا  اإلسالمي كافة منذ أواخر العصور الوسطى. وبخالف املذهب األشعري املاتوريدي، أيَّ

االتجاه قراءة ابن حنبل الحرفية للنصوص )القرآنية(، وال سيما صفات هللا؛ فقد رفض تقليد 

املذاهب الفقهية األربعة، ووسع نطاق االجتهاد )ممارسة األحكام املستقلة( من خالل العودة 

إلى الكتب املقدسة420؛ وانتقد الصوفية كونها غير إسالمية، أكان في بعض تعبيراتها الفعلية، 

أو في كلّيتها. 

ن الثاني لإلصالحية السورية الباكرة، بصورة رئيسة، عبد الرحمن الكواكبي  ويمثل املكّوِ

)1849-1902( في حلب، وطاهر الجزائري )1852-1920( في دمشق، وكان هذا االتجاه سياسًيا 

عارضته  فقد  السابق،  االتجاه  وكما  اإلسالمية.  املجتمعات  تحديث  إلى  وهدف  واجتماعًيا، 

 عن النظام االستبدادي للسلطان عبد الحميد الثاني )حكم 
ً

األغلبية العظمى من العلماء، فضال

بين عامي 1909-1876()421(. 

طموح  ألن  تماًما،  ا 
ً
مشروط االجتماعية  والسياسية  الدينية  اإلصالحات  ارتباط  يكن  لم 

الحنبلية الجديدة في »تطهير« اإلسالم كان له صالت اختيارية بالحداثة والعقالنية اللتين أثرتا 

ذلك،  ومع  مؤخًرا.  أنشئت  التي  العلمانية  املدارس  في  تدربت  التي  الفكرية  النخب  في  عميًقا 

بعض  انحرف  العشرين،  القرن  من  الحق  وقٍت  ففي  أيًضا:  ضرورية  العالقة  هذه  تكن  لم 

املذكورة  املزدوجة  )1914-99(، عن األجندة  األلباني  الدين  ناصر  السوريين، مثل  السلفيين 

آنًفا من خالل التركيز بشدة على قضايا العقيدة والعبادة. 

نية وكما وضعت  )420( ما هو على املحك هنا هو في الواقع توسيع ممارسة االجتهاد، وليس إعادة تأسيسه. في التعاليم السُّ

من العصور الوسطى، فإن الشكل الشرعي الوحيد لالجتهاد هو ما يسمى باجتهاد الفتوى، والذي يتمثل بإصدار أحكام 

دمت بالفعل من الشخصيات املؤسسة ألحد املذاهب 
ُ
جديدة في حين تبقى قريبة قدر اإلمكان من اآلراء التي كانت قد ق

األربعة بشأن مسائل محددة )فروع(. وُيعّد اجتهاد املذهب، والذي يعتمد فقط القواعد العامة )األصول( ألحد املذاهب، 

من صالحيات العلماء البارزين. وأما بالنسبة إلى »االجتهاد املطلق«، والذي يستمد من القرآن والحديث فقط، فإنه النموذج 

غِلقت »بواباته« بصورة حقيقية ومحكمة بفعل التقليد السائد منذ ألف عام. 
ُ
الذي أ

)421(  انظر كومينز Commins، اإلصالح اإلسالمي؛ وايزمان Weismann، طعم الحداثة، 304-273.
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خب الفكرية الجديدة في منتصف القرن العشرين
ُ
السلفية والن

ليس هدفي هنا سرد تاريخ السلفية السورية قبل مجيء البعث)422(، بل ذكر معاملها الرئيسة 

ج لهذا االتجاه العقائدي جماعات قوية كتلك التي أنشأها شيوخ النهضة.  رّوِ
ُ
، لم ت

ً
فحسب. أوال

إلى عامة الناس، غالًبا ما أظهر زمالؤهم السلفيون نهًجا نخبوًيا  النهضة  وفيما تحول شيوخ 

املثال، مع  الحال، على سبيل  املتفوق. وكذلك كان  والثقافي  في رأسمالهم االجتماعي  متجذًرا 

مناصب  تبوأ  والذي   ،)1976-1894( البيطار  بهجت  االستقالل،  زمن  في  البارزة  شخصيتهم 

مهمة داخل النظامين التعليمي والقضائي السعوديين)423(.

وا أقلية صغيرة بين رجال الدين السوريين، 
ّ
ثانًيا، وعلى الرغم من أن العلماء السلفيين ظل

إال أن جمهورهم قد توسع، وكان هذا نتيجة لثالثة عوامل: انتشار املجالت السلفية املصرية 

وتنامي  السورية)424(،  السعودية  التجارة  شبكات  خالل  من  الوهابي  التبشير  الفتح(،  )املنار، 

النظام التعليمي الحديث والذي كان تالميذه متقبلين للخطاب الديني العقالني)425(. وعليه، وإلى 

النخب  بين  املؤيدين  العديد من  السلفية  بالتدريب، وجدت  كانوا علماء  الذين  أولئك  جانب 

ّتاب، األكاديميين، وكبار موظفي الدولة. 
ُ

الفكرية الجديدة – املحامين، الك

وقد أسست »األفندية السلفية« هذه جمعيتين؛ جمعية التمدن اإلسالمي )1932(، وهي 

ناٍد صغير من الوجهاء، أصدر مجلة متجانسة حتى عام 1981)426(، وجمعية الشبان املسلمين 

)1937(، والتي أصبحت في عام 1946 الفرع الدمشقي لإلخوان املسلمين. لم تتسم هذه األخيرة 

 في العاصمة، بينما كانت في الفروع األخرى، وال سّيما في حلب وحماة، أكثر 
ّ

بالتوجه السلفي إال

)422(  لتفسير كهذا، انظر لينفانت Lenfant، التحوالت السلفية.

في  والسلفيون  »الصوفيون   ،David Commins كومينز  ديفيد  السلفية«؛  »التحوالت   ،Lenfant لينفانت  انظر   )423(

دمشق أوائل القرن العشرين«، في حراس اإليمان في العصر الحديث: »العلماء« في الشرق األوسط، )محرر( ماير هاتينا 

Meir Hatina )اليدن: بريل، 2009(، 231-246، في 244-241.

)424( مقابلة مع زهير الشاويش، بيروت، 23 شباط/ فبراير 2006.

)425( إيتزاك وايزمان Itzchak Weismann، »سياسة الدين الشعبي: الصوفيون، السلفيون، واإلخوان املسلمون في حماه 

القرن العشرين«، املجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط 37، رقم 1 )2005(، 39-58، في 44. 

 198 رقم  مشرق،  مغرب  دمشقية«،  إصالحية  جمعية  وحاضر  ماٍض  اإلسالمي:  »التمدن  الخطيب،  معاذ  أحمد   )426(

.92-79 ،)2008(
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تقليدية من حيث العقيدة الدينية)427(.

تعيين  مع  حتى  املحافظة،  الدينية  بالنخبة  جيدة  عالقة  اإلسالمي  للتمدن  كان  حين  وفي 

املسلمون  اإلخوان  ظلَّ  العلماء)428(،  رابطة  باسم  ا 
ً
متحدث العظمة  مظهر  أحمد  املؤسس 

ينتقدون بشدة محافظة رجال الدين. ورًدا على االنتقادات التي أثارها كتابه اشتراكية اإلسالم 

العلماء  أغلبية  ألن  أسفه  عن  السباعي  مصطفى  املسلمين  اإلخوان  مؤسس  أعرب   ،)1959(

يعارضون »أي محاولة لحل املشكالت ]املعاصرة[ في ضوء مبادئ وأهداف اإلسالم«، وكتب 

ولكن  مشكالتنا«...  من  سينقذنا  ما  هي  اإلسالم  إلى  »العودة  قولهم  ليقدموه  لديهم  ما  »كل 

كيف؟ وإلى أي مدى؟ وما الذي يعتقده اإلسالم بشأن املشكالت التي لم يعرفها أسالفنا في زمن 

الخلفاء الراشدين؟«)429(.

يمكن للمرء قياس مقدار هذا التحدي للمشيخة إذا ما تذكر أن كاتب هذه األسطر لم يكن 

شخصية هامشية، بل مفكًرا شهيًرا، ورئيس حزب ذي نفوذ، ورئيس تحرير مجلة إسالمية 

مقروءة على نطاق واسع، حضارة اإلسالم. وعالوة على ذلك، وألن العديد من أعضائه كانوا 

يمتلكون املهارات املطلوبة للعمل في مؤسسات الدولة الحديثة، فقد احتل االتجاه اإلصالحي 

 عن الجامعة، إذ أسس كلية الشريعة، وكان له 
ً

آنذاك مناصب مهمة في وزارة التعليم، فضال

تمثيٌل جيٌد في كلية اآلداب)430(.

وقد تجلى التأثير السلفي في بعض إدارات الدولة السورية الفتية من خالل تنظيم احتفاالت 

 عن 
ً
لتكريم ابن تيمية في عام 1960، برعاية املجلس األعلى لحماية الفنون واآلداب431، فضال

األسماء التي أطلقت على مدارس عامة في دمشق )جمال الدين القاسمي، بهجت البيطار، ابن 

 التراتيل 
ّ

تيمية(432، ومن خالل القرار الذي اتخذته اإلذاعة الوطنية في عام 1956 إليقاف بث

نشد في الجامع األموي بعد صالة الجمعة. وفي حين أعرب كبار العلماء 
ُ
تكريًما للنبي والتي كانت ت

)427( لينفانت Lenfant، »التحوالت السلفية«، 167-164.

)428( أباظة وحافظ، تاريخ »علماء« دمشق، املجلد الثالث، 436.

)429( اقتبست من زرزور، مصطفى السباعي، 150.

)430( OFA, 20–23 July 1963, no. 1526, V.

)431(  (OFA, 8–11 January 1960, no. 1252, V; 1–7 April 1961, no. 1299, V.

)432( مشاهدات للمؤلف، 2007-2006.
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عن سخطهم بشأن القرار األخير، إال أن القا�سي ذا امليول السلفية علي الطنطاوي جادل في 

الصحافة أن مثل هذه التراتيل تشتمل على »لغٍو« ي�سيء إلى العقيدة والعقل مًعا)433(. 

علماء السلفية في ظل البعث

والوسائل  اإلرادة  يمتلك  السوري  السلفي  التيار  كان  العشرين،  القرن  خمسينيات  في 

لتحدي هيمنة علماء الدين التقليديين على الساحة الدينية. ومع ذلك، وّجه االستيالء البعثي 

على السلطة للتيار السلفي ضربة لم تقم له قائمة بعدها، من خالل إثارة هجرة جماعية بين 

ومن   .(434)– الدمشقيون  املسلمون  اإلخوان   – السورية  السلفية  في  تأثيًرا  األكثر  املناصرين 

التقليدية«  »الصفة  تعزيز  على  ينطوي  أن  للسلطة  تقدمي  نظام  صعود  مفارقة  من  كان  ثّم 

للنخبة الدينية من خالل إضعاف هامشها األكثر حداثة. وأما بالنسبة إلى حفنة رجال الدين 

كان  الذي  والثقافي  االجتماعي  املال  رأس  ال  لديهم  يكن  فلم  البالد،  في  ظلوا  الذين  السلفيين 

سين للنهضة.  للسباعي وأمثاله، وال الجذور الشعبية للشيوخ املؤّسِ

التقى فقط  أسفه ألنه  أعرب عن   ،1978 في عام  دين سعودي سورية  زار رجل  وعندما 

باثنين من كبار علماء السلفية هناك، عالمي الحديث الدمشقيين واملولودين في ألبانيا، ناصر 

التعليم  عن  كالهما  توقف  وقد   .)435()2004-1928( أرناؤوط  القادر  وعبد  األلباني  الدين 

الرسمي بعد املدرسة االبتدائية، وعمال في صناعة الساعات لكسب عيشهما. وقد تلقيا تدريبهما 

الديني األولي على أيدي عالمي الحنفية )الفرفور، والبرهاني(، قبل أن ينفصال عنهما ملواصلة 

سعيهما وراء املعرفة من خالل التعليم الذاتي. وكان اهتمامهما الرئيس إعادة تقويم موثوقية 

األحاديث النبوية، وهو عمل نّفذاه بتحقيق املخطوطات القديمة. 

كان األرناؤوط شخصية توافقية ذات عالقات ممتازة ببعض علماء الصوفية)436(؛ وكان 

)433( OFA, 11–14 February 1956, no. 794, V; 22–24 February 1956, no. 797, V.

)434(  لينفانت Lenfant، »التحوالت السلفية«، 165.

)435( لالطالع على سيرتهما الذاتية، انظر املرجع السابق نفسه، 168؛ ستيفان الكروا Stephane Lacroix، »بين الثورة 

الجديدة  الدينية  الحركة  العاملية:  السلفية  في  املعاصرة«،  السلفية  تشكيل  في  وأثره  األلباني  الدين  ناصر  والالسياسية: 

لإلسالم، محرر، رويل ماير Roel Meijer )نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2009(، 80-58.

)436( «سيرة الشيخ عبد القادر أرناؤوط، 
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األحاديث  ملجموعة  الجريئة  انتقاداته  إلى  جزئًيا  يعود  الذي  األمر  كبير،  جدل  مثار  األلباني 

املعتمدة، ولكن قبل كل �سيء بسبب نهجه في الفقه. ففي حين كان أسالفه السلفيون يعنون 

الكتابية  املصادر  ضوء  في  جسدهم  تقويم  وإعادة  األربعة  الشريعة  مدارس  بتفكيك  فقط 

املقدسة )القرآن(، قام األلباني بعملية مسح وتنظيف ألدوات تفكير املذاهب )ومن هنا أطلق 

نة. ولم يقتصر هذا  منتقدوه اسم »الالمذهبية« على نهجه()437( ملصلحة التفسير الحرفي للسُّ

النهج على قيام األلباني بإصدار فتاوى شرعية غير مطابقة مثل جواز الصالة مع ارتداء الحذاء 

فحسب، بل كان مكافًئا لرفض أي صلة بالقوانين الشرعية القائمة منذ قرون، والتي كانت 

سيادتها حجر الزاوية لسلطة العلماء)438(.

تعرضت أفكار األلباني لعدٍد هائٍل من الردود التي تدحضها، وقد نشرها كثيرون، من بينهم 

الدين  1939(، وهو صهر عبدهللا سراج  )تولد عام  الدين عتر  البوطي، ونور  سعيد رمضان 

نطاق  املواجهة عن  ابتعدت  ما  اليوم)439(. وسرعان  في سورية  احتراًما  األكثر  الحديث  وعالم 

الجدال الفكري الصارم: مع بداية عام 1955، مثل األلباني أمام »محكمة« علماء برئاسة املفتي 

العام، الذي حثه على عدم »استخدام طائفته للتسبب في اضطرابات بين الناس« عن طريق 

ومع  األموي)440(.  الجامع  في  الدينية  الشعائر  طقس  خالل  تام«  بانسجام  خاصة  »تالوة صالة 

م�سي الحقبة الليبرالية، أصبح لدى املحافظين وسائل أكثر فاعلية في اإلكراه تحت تصرفهم. 

طلب  على  بناء  الشرطة  من  روتينية  بصورة  عاق 
ُ
ت املحافظة  في  األلباني  جوالت  وأصبحت 

السلطات الدينية املحلية، وفي عام 1967 أدى »تشهيره بشيوخ الطرائق الصوفية« إلى سجنه 

مدة ثمانية أشهر)441(.

www.arnaut.com،

 20 كانون الثاني/ يناير 2005. 

)437( سعيد رمضان البوطي، الالمذهبية: أخطر بدعة تهدد الشريعة اإلسالمية )دمشق: دار الفكر، 1970(. انظر أيًضا 

سعيد رمضان البوطي، السلفية: مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي )دمشق: دار اللفكر، 1991(. 

Jona- بين الثورة والالسياسية«؛ جوناثان براون« ،Stephane Lacroix 438( حول طريقة األلباني، انظر ستيفان الكروا(

ني )اليدن: بريل، 2007(، 34-321. than Brown، »تقديس البخاري ومسلم: تشكيل ووظيفة شريعة الحديث السُّ

)439( لالطالع على قائمة هذه الردود الداحضة، انظر جبريل فؤاد حداد، األلباني وأصدقاؤه: دليل موجز للحركة السلفية 

)من دون مكان لإلصدار: منشورات األق�سى، 2004(.

)440(   OFA, no. 743, 10–12 August 1955, V.

نة، )دمشق: دار القلم، 2001(، 26- ث العصر وناصر السُّ )441( ) إبراهيم محمد العلي، محمد ناصر الدين األلباني: محّدِ

http://www.arnaut.com
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للمنظمات  مسافر«  »زميل  بعمل  األلباني  شرع  الدينية،  املؤسسة  عدائية  مواجهة  في 

التمدن  مجلة  في  شهري  عمود  بنشر  بدأ  العشرين،  القرن  خمسينيات  ففي  اإلصالحية: 

زهير  فيها،  البارزة  الشخصية  كانت  والتي  املسلمين،  لإلخوان  اجتماعات  وحضور  اإلسالمي 

الشاويش، وهو رئيس تحريره وصاحب عمله. عندما انقلب فرع حلب لإلخوان ضد القيادة 

مع  شرسة  علمية  مناظرات  في  واأللباني  الشاويش  انخرط  الستينيات،  أواخر  في  الدمشقية 

عبد الفتاح أبو غدة، الزعيم الروحي للفصيل الشمالي، وهو نفسه متخصص بارز بالحديث 

الحنفي، وذو آراء مناهضة للسلفية)442(.

يكن  ولم  املسلمين.  لإلخوان  النفعي  للنهج  معادًيا  األساس،  في  األلباني،  كان  ذلك،  ومع 

مهتًما بتحديث األمة، ولكن بتطهير معتقداتها وطقوسها فحسب)443(. وبعد رحيل أصدقائه من 

اإلخوان املسلمين في منتصف الستينيات، وبسبب األوضاع املحيطة الصعبة، انتقل األلباني 

إلى حالة من الالسياسية الكلية. 

أخيًرا  غادر  وعندما  اإلسالمية.  االنتفاضة  في  دور  أي  وتالمذته  لأللباني  يكن  لم  وهكذا 

الجماعات  على  مشّددة  أمنية  بضغوط  سم 
ّ
ات سياٍق  في  رحيله  كان   ،1979 عام  في  عمان  إلى 

اإلسالمية عموًما، وليس بسبب سياسة خاصة معادية للسلفية من جانب الدولة. وعلى سبيل 

املثال، وباتباع العادة النبوية التي كانوا قد أحيوها في أواخر خمسينيات القرن العشرين، التي 

أماكن  في  بتنظيم صالة سنوية  الدمشقيين  للسلفيين  السماح  العيد«، استمر  ى 
َّ

تسمى »مصل

عامة )الهواء الطلق( يحضرها عدة آالف من األشخاص في نهاية شهر رمضان)444(. 

بينما  الوعظ،  األلباني، من  لهم بعد رحيل  الرئيس  املرجع  الذي أصبح  األرناؤوط،  وُمنع 

تعرض املتعاطفون معه ملضايقات من الشرطة. وقد أدت هجمات الحادي عشر من أيلول/ 

سبتمبر في عام 2001 إلى تفاقم هذا الوضع إلى حد كبير، مع تصنيف السلفيين بعدها بوصفهم 

بحوادث  متورطة  كانت  الجهادية  الشبكات  ألن  وذلك  محلًيا،  تهديًدا   
ً

وعاجال عاملًيا،  تهديًدا 

لم  معظمهم  العلمية«  »السلفية  أتباع  أن  من  الرغم  وعلى   .2004 عام  من  ابتداًء  مختلفة 

27. لم يكن العتقاله عالقة باالضطرابات السياسية التي شهدتها سورية في ذلك العام )مقابلة مع الهواري(. 

 26 2؛ قناة الحوار،  168؛ عصام العطار، »مراجعات« ]ملخصات[، رقم  Lenfant، التحوالت السلفية،  )442( لينفانت 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2007؛ مقابلة مع الشاويش. 

نة، 50. ث العصر وناصر السُّ )443( إبراهيم محمد العلي، محمد ناصر الدين األلباني: محّدِ

)OFA   )444، 3-5 تموز/ يوليو V ،1957؛ مقابلة مع الهواري والخطيب. 
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يكونوا على عالقة بالجماعات العنيفة، إال أنهم اعتقلوا في كثير من األحيان، وُحظرت صالتهم 

الرمضانية في األماكن العامة. وتوفي األرناؤوط في عام 2004 تحت اإلقامة شبه الجبرية، ومن 

، حيث هاجر العلماء السلفيون املحتملون 
ً

دون أن يترك له خلًفا. وكان الوضع في حلب مماثال

إلى الخليج)445(. 

العدو الخفي

املخاوف  نتيجة  كان  السلفيين  تجاه  الرسمية  السياسات  تطور  أن  يبدو  التسعينيات،  في 

قلقين  كانوا  الذين  الدينية  املؤسسة  أعضاء  ضغوط  نتيجة  كونه  من  أقل  بدرجة  األمنية 

بعد  الوضع  الشباب)446(. وقد شجع  أوساط  في  الجديدة  الحنبلية  املذاهب  تزايد شعبية  إزاء 

حوادث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر العلماء التقليديين لتصليب موقفهم تجاه خصومهم 

املذهبيين. وهذا ما كان عليه الوضع، على سبيل املثال، في معهد الفتح، إذ روى أحد طالبه أن: 

ا من املعهد قد جال الصفوف إللقاء محاضرات حول السلفية ومخاطرها املدمرة... 
ً
أستاذ

ومؤخًرا، جرى اقتياد عدد من الطالب إلى فرع فلسطين ألمن الدولة. خضعوا لالستجواب، 

رد من املعهد ألنه 
ُ
وعلى الرغم من أن أحدهم بّرأته االستخبارات من تهمة الوهابية، إال أنه ط

أخفق في إثبات براءته في أعين الشيوخ)447(.

عند ذلك، وشجعت بعض شخصيات املؤسسة الدينية، وشخصيات موقرة جًدا، بصورة 

علنية، تشّدد الدولة ضد أنصار ابن تيمية. وفي خطبة مخصصة للدفاع عن املدارس األشعرية 

املاتوريدية448، أشاد البوطي بـ »عزم قادتنا على تنظيف البالد من أولئك الذين يسعون لزرع 

)445( لينفانت Lenfant، التحوالت السلفية، 172-177؛ مقابلة مع الخطيب. 

أيار/ مايو   ،2006 أبريل  2005، نيسان/  )446( مقابالت مع مصادر رفضت ذكر االسم، دمشق، كانون األول/ ديسمبر 

2008؛ عبد الرحمن الحاج إبراهيم، الشيخ عبد القادر األرناؤوط، 

www.islamweb.net. 2002 20 آذار/ مارس ، 

)447( «بين صوفية دمشق وصوفية دار املصطفى بتريم، ولعبة الصليبيين الجدد بتواطؤ وقصد مع املتصوفين«، 

www.alsoufia.org.]2003[  

إلى الصحابي أبي أيوب  إلى إمامها ومؤسسها أبي منصور املاتريدي، الذي ينتهي نسبه  }املترجم{ املاتوريدية: نسبة   )448(

األنصاري، هي مدرسة إسالمية سنية، ظهرت في أوائل القرن الرابع الهجري في سمرقند، بالد ما وراء النهر. دعت إلى مذهب 

http://www.islamweb.net
http://www.alsoufia.org
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بذور الفتنة«)449(.  

إن تصريحات كهذه، كما العديد من الدروس واملقاالت التي خصصتها جماعة زيد لدحض 

املذاهب السلفية)450(، عكست حقيقة أنه، على الرغم من االندثار شبه التام للجناح السلفي 

للنخبة الدينية السورية، إال أن هذا التيار أصبح مؤثًرا بصورة متزايدة على املستوى الشعبي. 

وقد أصبح اآلن، وأكثر من أي وقت م�سى، من املستحيل إغالق البالد ضد مركبات املفاهيم 

شبكة  مثل  اإلعالم  ووسائل  الخليج،  من  العائدين  املهاجرين  أولئك  خصوًصا   – السلفية 

اإلنترنت والقنوات الفضائية)451(.

الدينية  للمؤسسة  الخفي«  »العدو  استفاد  الثالثة،  األلفية  من  األول  العقد  أواسط  في 

السورية بمهارة أيًضا من وسيلة غير مكلفة، أقراص الفيديو، لتسديد ضربات ضد الهيمنة 

أهل الحديث والسنة بتعديل يجمع بين الحديث والبرهان، إذ قامت على استخدام البراهين والدالئل العقلية والكالمية 

ة خصومها من املعتزلة والجهمية واملالحدة وغيرهم إلثبات حقائق الدين والعقيدة اإلسالمية. نشأت املاتريدية في  في محاجَّ

ظل الصراع الكالمي الذي نشأ في بغداد عاصمة الخالفة العباسية، وفي ظل تشعب اآلراء واملذاهب فيها، واحتدام الجدل 

بين رؤساء املذاهب الذي امتد إلى بقية بقاع العالم اإلسالمي، ومنها سمرقند، إضافة إلى انتشار العقائد واملذاهب املعتمدة 

على املناهج العقلية والفكرية آنذاك، ما ساعد على نشوء فكر املاتريدية الداعي إلى الجمع بين الشرع والعقل وتوسيع دائرة 

التفكير واالستنتاج.

تقاسمت املدرسة املاتريدية مع األشعرية العالم اإلسالمي، وفي هذا يقول طاش كبرى زاده: إن رئيس أهل السنة والجماعة 

في علم الكالم رجالن، أحدهما حنفي واآلخر شافعي، أما الحنفي فهو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود املاتريدي 

إمام الهدى، وأما اآلخر الشافعي فهو شيخ السنة ورئيس الجماعة إمام املتكلمين أبو الحسن األشعري البصري.

كانت مؤلفات أبي منصور املاتريدي معظمها في الرد على املعتزلة، وأهم املسائل التي خالفت فيها املاتريدية املعتزلة:

أما  للعقل.  املطلقة  بالقدرة  فقالوا  مطلًقا،  االعتقاد  في  التلقي  مصدر  هو  العقل  أن  إلى  املعتزلة  ذهبت  التلقي:  مصدر 

املاتريدية فقد حاولت أن تتوسط في منهجها بين العقل والنقل، فجعلت العقل هو مصدر التلقي فيما يتعلق باإللهيات 

والنبوات، أما األمور املتعلقة باليوم اآلخر فجعلت مصدر التلقي فيها السمع، ولذلك َسّمت هذه املسائل بالسمعيات.

القرآن: قالت املعتزلة إن القران كالم هللا ووحيه، وهو مخلوق، وقالت املاتريدية إن القرآن كالم هللا النف�سي، وهو قديم 

أزلي غير مخلوق.

)املرجع: املوسوعة، مصادر أخرى(.

)449( سعيد رمضان البوطي، »األشاعرة واملاتريدية«، 

www.bouti.net.2004 3 كانون األول/ ديسمبر ، 

)450( انظر على سبيل املثال، املقابالت اآلتية مع أسامة الرفاعي على املوقع اإللكتروني

 www.sadazaid.com؛ 

التي هي مثار جدل مع اإلخوة  2008؛ »بعض املسائل  27 آب/ أغسطس  نة والجماعة،  السُّ السلفية وأهل  بين  »البدعة 

السلفيين«، تشرين الثاني/ نوفمبر 2008. 

)451( لينفانت Lenfant، التحوالت السلفية«، 173. 

http://www.bouti.net
http://www.sadazaid.com؛
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في  الشعوب«  »أفيون  بعنوان  الصوفيين  اإلخوان  ضد  عنيفة  اتهامات  انتشرت  الصوفية. 

أنحاء البالد كافة مثل النار في الهشيم. وتظهر مجموعة لقطات الطقوس الصوفية هذه صوًرا 

مثيرة لضرب الشيش )ثقب الجسم بأسياخ معدنية( التقطت في وادي الفرات، عدا عن مقاطع 

مصورة أيًضا تضم رجال دين بارزين، مثل البوطي وصهيب الشامي، مدير مديرية األوقاف 

وهد هذا األخير يستمع من دون إجفال إلى رواية عن معجزات مبالٌغ فيها التي 
ُ

في حلب. وقد ش

قام بها قديس قال إنه يتمتع بـ »التصرف بالكون«، أو يرتل آيات ُوجهت إلى النبي )»أنت صورة 

تندرج  أنها،  إلى  التعليقات  والتي تشير  الرحيم«،  الرحمن  أنت صورة  مطابقة لألكوان/ فيك 

تحت الشرك. وكان الهياج الذي أثاره »أفيون الشعوب« أقنع العديد من اإلخوان الصوفية 

املثيرة  املقاطع املصورة  أو تعديل  بالحّد الشديد من نشر تسجيالت احتفاالتهم وطقوسهم، 

للجدل)452(.

ة الجديدة للعقيدة القديمة
ّ
الحل

توضح الحادثة التي نوقشت تًوا موضوعية الصراع بين السلفيين والصوفيين، والطبيعة 

 
ّ

أال ينبغي  األخير  االنطباع  هذا  فإن  ذلك،  ومع  األزلي.  الخالف  لهذا  يبدو  ما  على  املتغيرة  غير 

يحجب حقيقة أن هذا الصراع في العصر الحديث قد قاد العقيدة القديمة إلى الخضوع لعدد 

إلى  تهدف  لم  أنها  من  الرغم  على   – السلفية  االنتقادات  تحييد  إلى  تهدف  التي  التغييرات  من 

تحقيق أي نوع من »اإلصالح«.  

الرفض املتواصل لإلصالح اإلسالمي

اإلصالح  فكرة  بل  فحسب،  السلفية  يرفض  السوريين  للعلماء  السائد  االتجاه  يكن  لم 

اإلسالمي بكلّيتها. وقد طرحت عينة لهذا املوقف التقليدي في الفصل األول عندما أشرت إلى 

الطبيعة اإلحيائية البحت للنهضة الدينية في القرن املا�سي. وفي الرواية التي قدمها رجال الدين 

املعاصرين عن أواخر الحقبة العثمانية، فإن غياب أي إشارة إلى اإلصالحيين السوريين مثل 

القاسمي يقابله انتقادات شديدة لنظرائهم املصريين. وعلى سبيل املثال، قام البوطي وأسامة 

)452( مقابلة مع موظف في محل لبيع أقراص الفيديو اإلسالمية، دمشق أيار/ مايو 2007. 
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لإلمبريالية  مؤيدين  بوصفهما  عبده  ومحمد  األفغاني  الدين  جمال  سمعة  بتشويه  الرفاعي 

البريطانية واملاسونية)453(.

ال  تاريخي  تغيير  أي  مع  املسلمين  ف  تكيُّ أن  البوطي  أكد  الرسول،  بصحابة  املثل  ضارًبا 

بالسمات  الثابت  االلتزام  خالل  من  األصح  على  وإنما  عقائدي،  إصالح  أي  خالل  من  يتحقق 

الراسخة لدينهم: 

النبيين... قد اختبروا على مدى نصف  في زمن خاتم  اعتنقوا اإلسالم  الذين  إن املسلمين 

مدى  على  »املتنورين«  باملسلمين  ُيسّمون  من  اختبر  مما  أكثر  حياتهم  نمط  في  تغييرات  قرن 

 من 
ً

القرون األربعة األخيرة، من دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير واحد في وصايا اإلسالم. وبدال

ذلك، كان سرُّ تقدمهم يكمن في قوة تمسكهم بهذه الوصايا)454(.

ومن هذا املنظور، فإن البعد النظري الوحيد للدين الذي يمكن أن يخضع لإلحياء بصورة 

لتجديد  الفكر، ال  لتجديد  العلوم اإلسالمية. »نعم  في مقابل  الفكر اإلسالمي،  مشروعة هو 

الفقه«، كما قال الفقيه البارز وهبة الزحيلي)455(. ُيفهم »الفكر« هنا باعتباره تخصًصا توضيحًيا 

فه البوطي   عن الالهوتي. وقد عرَّ
ً

بحًتا، إلى الحد الذي ُيحرم فيه من أي تضمين قانوني، فضال

بأنه »محاوالت ثقافية أو تعليمية لتقديم جانب من جوانب جوهر وحقيقة اإلسالم«)456(. هذا 

لـ »املفكرين« املعاصرين الذين تطاولوا  التذكير الذي كتبه استدعته املزاعم غير املتجانسة 

تأثرت  باعتبارات  لإلسالم  األبدية  الحقائق  استبدلوا  ثّم  ومن  العلماء،  خبرة  على  حٍق  بغير 

بشكٍل مبالغ فيه بالحوادث الطارئة للعصر)457(.

إن الغرض الرئيس لهذا التحديد الصارم لنطاق اإلبداع الفكري هو املحافظة على تعريف 

محّدد للعقيدة، ومن ثّم على مكانة الو�سي عليها. ومع ذلك، فإن خطاًبا كهذا ليس دفاعًيا فحسب 

)453( البوطي، »كبرى اليقينيات«، 222؛ أسامة الرفاعي، »دعاة االستغراب«، خطبة الجمعة، 15 حزيران/ يونيو 2007 

)مشاهدة(.

)454(  سعيد رمضان البوطي، »ليست املشكلة في غياب الحداثة بل في غياب الهوية«

 www.sadazaid.com.2008 8 آب/ أغسطس 

)455(  وهبة الزحيلي، »نعم لتجديد الفكر ال لتجديد الفقه«، 

www.islammemo.cc.2006 19 تشرين األول/ أكتوبر ،

)456( البوطي، الجهاد، 11. 

)457( املرجع السابق نفسه، 12-11.

http://www.sadazaid.com
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بل هجومي أيًضا، إذ يهدف إلى إعادة تأكيد تفوق آراء العلماء، والتي تدعمها »حقائق« الدين 

غير امللموسة، على آراء مجرد »مفكرين« يعتمدون بشكل كبير على التفسيرات الشخصية. 

هيمنة منيعة للعقيدة األشعرية

من الواضح أن العلماء السوريين قد واجهوا بعض الصعوبات لضمان الهيمنة املستمرة 

أو  »التوحيد«،  »العقيدة«،  باسم  عادة  ُيعرف  نظري  نظام  وهي  األشعرية،  املدرسة  لعقيدة 

بصورة أكثر ندرة اليوم »علم الكالم«، في مواجهة التحدي الحنبلي الجديد. وسبب ذلك أن هذا 

النظام النظري جًدا كان قد نجا، إلى حّدٍ ما، من الضغوطات التي أثرت على الفقه والصوفية 

ر االجتماعي والعقالنية الحديثة.  بسبب التغيُّ

في كل جماعة كبرى ومعهد إسالمي في البالد، يبقى املرجع الرئيس في العقيدة هو »جوهرة 

»يشكل  البوطي،  إلى  وبالنسبة  عشر.  السابع  القرن  في  لألشعري  أطروحة  وهي  التوحيد«، 

ني  السُّ املنظور  من  ميزة،  وهي  األمة«،  هذه  من  األعظم  السواد  واملاتوريديين  األشاعرة 

 على العقيدة)458(.
ً

التقليدي، تشكل في حّد ذاتها دليال

وكما هو موضح أعاله من خالل دعوته إلى قمعه، كان البوطي من بين أعداء التيار السلفي 

. وقد أظهر غيره من كبار رجال الدين مرونة أكبر؛ فأسامة الرفاعي، الذي ُدعي 
ً
األكثر حماسة

إللقاء خطاب تأبيني في جنازة عبد القادر األرناؤوط)459(، تحدث عن »إخوانه السلفيين«)460(. 

ومع ذلك، لم يكن لديه خالف أسا�سي مع البوطي حول حقيقة أنه »في مسائل العقيدة، فإن 

نة والجماعة هم األشاعرة واملاتوردية«)461(. أهل السُّ

)458( البوطي، األشاعرة. 

نة العالمة عبد القادر األرناؤوط«، )459( مقتبس في أحمد معاذ الخطيب، »اإلمام املظلوم، ناصر السُّ

 www.darbuna.net.2006 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 

)460( الرفاعي، »بعض املسائل التي هي مثار جدل مع اإلخوة السلفيين«. 

نة والجماعة« )461( أسامة الرفاعي، »السلفية وأهل السُّ

www.sadazaid.com2008 4 حزيران/ يونيو  
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بوصفها نظاًما تبريرًيا أساًسا، شهدت العقيدة إحياًء، نتيجة لتحديات القرن العشرين – 

 عن األيديولوجيات »املستوردة« من الغرب. وقد أصبح البوطي خبيًرا 
ً

بزوغ السلفية، فضال

بارًزا في علم أصول الدين )الالهوت noitasigoloeht( في مجال املناظرات األيديولوجية الحديثة، 

، يتنافى جوهرًيا مع مختلف توجهات 
ً

أو »أدلجة اإلسالم«، الذي قّدمه بوصفه نظاًما فكرًيا شامال

»املذاهب  قسم  سنوات  أربع  ملدة  ترأس  حيث  الشريعة،  كلية  وفي  الحديث.  الغربي  الفكر 

العقيدة اإلسالمية املختلفة باألسلوب نفسه الذي تعامل فيه  واألديان«، تعامل مع مدارس 

مع املاركسية والوجودية)462(.

مراجعات دفاعية للفقه

املقدسة  الكتب  إلى  للعودة  اإلصالحيين  دعوات  أن  من  الرغم  وعلى  الفقه،  مجال  في 

كانت  املحافظون  السوريون  العلماء  أجراها  التي  املراجعات  فإن  تماًما،  ُتهمل  لم  )القرآن( 

دفاعية الطابع أساًسا. وبصورة خاصة، لم يمنع تطور الفقه املقارن، وإحياء دراسات الحديث 

األغلبية العظمى من رجال الدين من أن يبقوا أوفياء ملبدأ االنتماء إلى مدرسة واحدة. 

استمرار »املذهبية«

إن »املذهبية«، وفًقا ألحكام مدرسة واحدة معينة من مدارس الفقه، تنتج من الشوفينية 

لنقل  العملية  األبعاد  من  تنتج  مما  أقل  بصورة  األحيان،  من  كثير  في  يفترض  كما  الفكرية، 

يتدرب  هذه،  النقل  عملية  في  م 
ّ

تتحك التي  املفاهيم  إلى  ونظًرا  اإلسالمية.  الثقافة  في  املعرفة 

التالميذ بصورة طبيعية في مدرسة معلمهم. وهذا ال يمنعهم من الدراسة مع مدرسة أخرى، 

ولكن بطريقة ثانوية فقط، ألن اإلتقان املعمق ألكثر من مدرسة واحدة ُيعّد امتياًزا للعلماء 

البارزين)463(. 

)462( سعيد رمضان البوطي، »العقيدة اإلسالمية والفكر املعاصر«، )دمشق: جامعة دمشق، 1982(. 

)463( انظر على سبيل املثال رأي فقيه حنفي بارز من حلب: أحمد الحاج الكردي، »مقابلة«، 

www.alkeltawia.com.2008 3 آب/ أغسطس ،
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حتى القرن العشرين، كان في دمشق مفتي واحد لكل مدرسة سنية في الشرع. في العامين 

بآخرين)464(،  استبدالهما  دون  من  واملالكي  الحنبلي  املفتيان  قيل 
ُ
أ التوالي،  على  و1988   1966

نة  السُّ أغلبية  كانت  تاريخًيا،  هذه)465(.  األقليات  ملدارس  اندثار  شبه  مع  تزامنا  قراران  وهما 

السوريين من العقيدة الشافعية، إال أن املدرسة الحنفية انتشرت في املراكز املدينية مع تطور 

فإن  املقابل،  وفي  الدين)466(.  رجال  كبار  من  خاصة  بصورة  اعتمدت  وقد  العثمانية،  اإلدارة 

زوال املؤسسات العثمانية واندثار عائالت العلماء القديمة قد أدى إلى إضعاف هذه املدرسة، 

على الرغم من أنها ال تزال تتمثل في دمشق بمعهد الفتح ومسجد التوبة، الخاضعين لسيطرة 

رجال دين من األحياء حيث كانت النخبة الدينية العثمانية تقيم )املدينة القديمة، العمارة، 

العقيبة()467(. وأما بالنسبة إلى املدرسة الشافعية، فقد سادت في األحياء الجنوبية وعلى سفوح 

القرن  وفي  وكفتارو.  البوطي  الرفاعي،  حبّنكة،  الدقر،  الشيوخ  معاقل  وهي  قاسيون،  جبل 

من  كانوا   1963 عام  منذ  الثالثة  العامين  املفتيين  أن  بحقيقة  ل 
َّ
تمث ا 

ً
انبعاث شهدت  العشرين 

علماء الشافعية. 

أيًضا املدرسة الشافعية، على الرغم من حقيقة أن  أغلبية رجال الدين في حلب يتبعون 

النفوذ العثماني، ومن ثّم الحنفية كان أقوى هناك مما كان عليه في دمشق. وإضافة إلى الزوال 

»الطبيعي« لسالالت العلماء القديمة، فإن سياسات الدولة والقمع كان لهما أيًضا دوٌر هنا، 

حيث إنهما عمال على إضعاف معهد الشعبانية الحنفي ملصلحة الكلتاوية الشافعي.

وهبة الزحيلي واملنهج املقارن الشرعي

في الفصل األول، ذكرت أنه كان ملؤس�سي كلية الشريعة في دمشق اهتمام بالدراسة املقارنة 

ي )مقابلة مع عبد القادر الكتاني، دمشق،  ِ
ّ
)464(   عبد الرؤوف أبو طوق )1914-98( وفاتح الكتاني )تولد 1920(، ابن مك

12 شباط/ فبراير 2007(. 

)465( ما تزال جماعة حنبلية دمشق املعمرة لقرون قائمة حتى اليوم في دوما )الغوطة الشرقية(. وما تزال املالكية ممثلة 

ببعض عائالت علماء من أصول شمال أفريقيا )الكتاني، اليعقوبي(. 

)466( شاتكوفسكي شيلشر Schatkowski-Schilcher، العائالت في السياسة، 120.

االنتداب  في دمشق خالل  السكنية  األحياء  االنتقالية:  املرحلة  في  السورية  الحضرية  »السياسات  فيليب خوري،   )467(

الفرن�سي«، املجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط 16، رقم 4 )1984(، 507-540، في 512.
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للمدارس الفقهية. وقد تبلورت هذه األجندة بمشروع إلنشاء موسوعة للفقه، والذي انقطع 

العمل به في عام 1961 قبل أن ُيستأنف من اإلدارات الدينية املصرية والكويتية)468(.

اليوم، فإن النصير البارز لهذا النهج املقارن هو وهبة الزحيلي )تولد 1932()469(، وهو ابن 

مزارع من دير عطية )القلمون(. وقد جعلته خبرته املشاد بها على نطاق واسع من أركان الكلية، 

وكما ذكر أعاله، كان أحد املرشحين لخالفة املفتي العام كفتارو. في أطروحته للدكتوراه، والتي 

مدارس  ثماني  في  الحرب  ملسألة  رائًدا  مقارًنا   
ً

تحليال الزحيلي  قدم  القاهرة،  جامعة  من  نالها 

سنية وغير سنية للشرع)470(. 

إن عمل الزحيلي، الذي أعيد طبع املحور األساس منه ثالثة وعشرين مرة حتى اآلن)471(، 

البحث  من  النوع  هذا  إحياء  أعاد  فقد  رسمية:  نظر  وجهة  من  األول  املقام  في  للنظر  الفت 

ل على  الشرعي من خالل الجمع بين درجة عالية من الخبرة وعرض موسوعي حديث، ما سهَّ

القارئ غير الخبير حّل املشكالت اليومية املتعلقة بالفقه.  

اإلشادة  خالل  من  املحافظ  التيار  عن  ال�سيء  بعض  الزحيلي  ابتعد  عقيدية،  ناحية  من 

بإصالحيين مثل محمد بن عبد الوهاب واألفغاني)472(، وأيًضا من خالل طرح مواقف شرعية 

انشقاقية بحذر. وعلى سبيل املثال، تناقض مع الرأي السائد بين أقرانه بقبوله التلفيق، أي 

 من رأي املدرسة التي 
ً

إمكان اتباع رأي املدرسة الشرعية األكثر مرونة في مسألة معينة، بدال

ينتمي إليها املرء)473(. فهو يرى، مثل يوسف القرضاوي، وبخالف البوطي، أنه ليس مطلوًبا من 

النساء تغطية وجوههن)474(. 

)468( مصطفى الزرقا، الفقه اإلسالمي ومدارسه، )دمشق، دار القلم، 1995(، 134-133.

ر، )دمشق، دار القلم، 2001(.  )469( بديع السيد اللحام، وهبة الزحيلي: العالم، الفقيه، املفّسِ

)470( املرجع السابق نفسه، 87.

)471( وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، )دمشق: دار الفكر، 1984(. 

د جمال الدين األفغاني وإصالحاته في العالم اإلسالمي« )دمشق: دار املكتبي، 1998(؛ وهبة  )472( وهبة الزحيلي، »املجّدِ

الزحيلي، »تأثر الدعوة اإلسالمية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب«، )الرياض، ال مكان للنشر، 1994(. 

)473( سعيد رمضان البوطي، »كيف سارت معرفتي لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي«، في »وهبة الزحيلي بحوث ومقاالت 

مهداة إليه«، )دمشق: دار الفكر، 2003(، 24-43، في 33. 

ا لالعتقاد السائد على نطاق 
ً
)474( املرجع السابق نفسه. يقف العديد من العلماء السوريين ملصلحة النقاب، والذي، خالف
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ً

ومع ذلك، فإن الجوانب األكثر أصالة في عمل الزحيلي كانت محاوالته لجعل الفقه متصال

بالعالم القانوني الذي ظّل غير متطور فيه. وكعضو في أكاديمية الفقه في جدة، كان جزًءا من 

املشروعات املدعومة سعودًيا التي تهدف إلى تقديم مساهمة إسالمية في املبادئ الدولية، مثل 

اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته منظمة املؤتمر اإلسالمي في عام 1983)475(. 

وأيًضا سأناقش بالتفصيل مشاركته في مجال التمويل اإلسالمي.  

إحياء دراسات الحديث الشريف: سالح مضاد للسلفيين

في النصف الثاني من القرن العشرين، كان علماء الحديث األبرز املناهضين ملعتقد السلفية 

عتر؛  الدين  نور  صهره  الشعبانية؛  مؤسس  الدين،  سراج  هللا  عبد  حلبيين:  ثالثة  سورية  في 

 Deobandi 476واإلخواني عبد الفتاح أبو غده، والذي كان متأثًرا بشدة باملدرسة الديوبندية

school )اإلصالحية الحنفية( بينما كان مسافًرا في جنوب آسيا)477(.

وفاة  بعد  أنه  1958 كتب مراقب  في عام  تماًما:  في دمشق مختلًفا  الوضع  كان  ومع ذلك، 

عالم الحديث األعلى منزلة بدر الدين الحسني في عام 1935، »افتقرت املدينة إلمام معروف 

الحسني  نفوذ  إلى  نظًرا  ينطوي على مفارقة  كان  الذي  الوضع،  الحديث«)478(. وهذا  في  بعلمه 

واسع، ليس سمة للتيار السلفي. حول موقف البوطي، انظر »إلى كل فتاة تؤمن باهلل«، )دمشق، دار الفارابي، 1973(، 49.

)475( السيد اللحام، وهبة الزحيلي، 31.

)476( }املترجم{ الديوبندية: هي مدرسة فكرية عميقة الجذور، تنسب إلى جامعة دار العلوم ديوبند في الهند، وهي أكبر 

رجح الديوبندية مذهب اإلمام أبو حنيفة النعمان 
ُ
وأقدم جامعة إسالمية أهلية في شبه القارة الهندية، تقع في بلدة ديوبند. ت

في الفقه والفروع، ومذهب أبي منصور املاتريدي في االعتقاد واألصول، وتنتسب من طرق الصوفية إلى طرق النقشبندية 

التعاليم  على  املحافظة  في  الديوبندية  املدرسة  ومبادئ  أفكار  تتلخص  ا. 
ً
وسلوك طريًقا  السهروردية  والقادرية  الجشيتية 

اإلسالمية واإلبقاء على شوكة اإلسالم وشعائره، نشر اإلسالم ومقاومة املذاهب الهدامة والتبشيرية، االهتمام بنشر اللغة 

العربية، ألنها وسيلة االستفادة من منابع الشريعة اإلسالمية، والجمع بين القلب والعقل وبين العلم والروحانية.

علي  الكنكوهي وذوالفقار  أحمد  النانوتوي ورشيد  قاسم  رأسهم محمد  على  الهند  علماء  من  نخبة  إنشائها  في  أسهم 

الديوبندي، بعد أن ق�سى اإلنجليز على الثورة اإلسالمية في الهند عام 1857م.

)املرجع: املوسوعة، مصادر أخرى(.

)477( زمان Zaman، العلماء في اإلسالم املعاصر، 55. 

م إلى ناصر الدين األلباني، »الرد على التعقب الحثيث للشيخ عبد هللا الحب�سي«، )دمشق: التمدن اإلسالمي،  )478( ُمقدَّ
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املؤثر، كان يرتبط باألولوية القصوى للعصر، والتي كانت التنوير الديني للجماهير ضد »الغزو 

 من التخصص بمجال كان، ومن وجهة نظر املحافظين، خالًيا نسبًيا من 
ً

الثقافي« الغربي بدال

النتائج العملية)479(.

النخبة  بين  الحديث  بدراسات  االهتمام  في  كبيًرا  تصاعًدا  السورية  العاصمة  تشهد  لم 

الدينية السائدة حتى أوائل القرن الحادي والعشرين. وتجسد هذا التطور، والذي كان يرتبط 

مباشرة بالصراع ضد انتشار السلفية، في إحياء وتعميم املمارسات التي كانت قد سقطت منذ 

مدة طويلة بالتقادم. 

حركة  من  مثيل  له  يسبق  لم  نطاق  على  األحاديث،  مجموعات  حفظ  عملية  إحياء   ،
ً

أوال

القبيسيات النسوية، والتي كانت قد فقدت أهميتها مع تطور الطباعة. وفي عام 2007، افتتحت 

وتقع  النورية،  الحديث  مدرسة  الغرض،  لهذا  خصيًصا  مكرسة  للفتيات  مدرسة  الحركة 

بالقرب من الجامع األموي)480(.  

ثانًيا، كان ثاني هذه املمارسات االستماع العلني ملجموعات معترف بها شرعًيا من الحديث 

أعاد  لنا)481(. وقد  في ظل أوضاع غير معروفة  التاسع عشر  القرن  في  هِملت 
ُ
أ الصحيح، والتي 

تقديمها في عام 2007 معلم الصوفية الشاب والعالم الديني محمد اليعقوبي، والذي احتذى 

به الحًقا نعيم عرقسو�سي من جماعة زيد. 

إن قيمة قراءات كهذه تكمن في حقيقة أنها تستند إلى مخطوطات ُيفترض أنها موثوقة تماًما 

من التقليديين. وفي الواقع، قام أصحابها بتصحيحها من خالل االستماع إلى القراءات التي أدلى 

بها علماء كانوا هم أنفسهم جزًءا من سلسلة النقل الشفوي التي تعود إلى جامعي املجموعات 

املعترف بها شرعًيا. ووفًقا لذلك، فإن السماع يتبعه اإلفصاح عن روابط هذه السلسلة)482(.

 .3 ،)1958

)479( بديع السيد اللحام، »جهود »علماء« دمشق في الحديث في القرن الرابع عشر الهجري حب�سي«،

www.alfatihonline.com. من دون تاريخ  

القبيسيات،  من  بارزة  شيخة  زوج  مع  مقابلة  2008؛  سبتمبر  أيلول/   13 )أبوظبي(،   The National الناشوينال   )480(

دمشق، أيار/ مايو 2008. 

)481( انظر ستيفان ليدر Stefan leder، »الكلمة املحكية والنص املكتوب: املعنى واألهمية االجتماعية لتأليف الرواية«، 

)طوكيو: جامعة طوكيو، 2002(.

)482( مقابلة مع طلبة املدارس الدينية، ربيع عام 2008؛ مراقبة الجلسة الختامية لقراءة العرقسو�سي، 25 نيسان/ أبريل 

http://www.alfatihonline.com
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وقد القت هذه املبادرات نجاًحا كبيًرا. بمناسبة قراءة العرقسو�سي لصحيح البخاري في عام 

ا من الشبان، بمن فيهم العديد من طلبة املدارس 
ً
2008، استقبل مسجد اإليمان الفسيح آالف

الجوهر االجتماعي لجماعات مثل  الذين يشكلون  الدينية، وأيًضا مهند�سي وأطباء املستقبل 

جماعة زيد. كان الحضور الضخم هذا الفًتا للنظر إلى حّدٍ كبير، نظًرا إلى أن التالوة الكاملة 

ملجموعة البخاري تتطلب نحو عشرين يوًما، بمعدل وسطي ثماني ساعات من القراءة يومًيا.

كافئ بإجازة، بشرط أن يجلب كل مشارك معه 
ُ
وكانت املشاركة في الدورة الكاملة للقراءة ت

نسخة من مجموعة الحديث ليتم تصحيحها وفًقا للقراءة. ومع ذلك، كانت املشكلة أن نظام 

اإلجازة كان مصمًما منذ قرون مضت لحلقات دراسية صغيرة حيث يمكن للمعلم أن يتحقق 

كان  اإليمان،  جامع  في  املستمعين.  من  آلالف  وليس  لتالمذته،  املنتظم  الحضور  من  بسهولة 

الحل هو إعطاء كل مشارك رمًزا مشفًرا )باركود( ليسجل دخوله وخروجه في كل مرة يدخل 

فيها إلى املسجد ويغادره)483(.

بظهور  ا بشكل واضح 
ً
كان مرتبط اختفى ملدة طويلة  الذي  التقليد  إن معاودة ظهور هذا 

السلفية. وقد بدأ اليعقوبي، وهو تقليدي راسخ، بقراءته في عام 2007 لصحيح مسلم بقوله 

للجمهور إنه، وبخالفه، »لم يحمل ال ناصر الدين األلباني وال عبد القادر األرناؤوط إجازة في 

رواية الحديث«)484(.

السلفيين  التالية، استحضر عرقسو�سي  السنة  في  العامة  نهاية قراءته  في  ألقاها  في عظة 

أيًضا، ولكن ضمنًيا، من خالل اإلشارة إلى مواقفهم املثيرة للجدل حول إيماءات الصالة. كما 

د بسخرية، في سؤال بالغي، اعتراضهم التقليدي الخاص )سوف تسأل، ما دليلكم من 
َّ
أنه قل

الكتاب »القرآن«؟(، قبل اإلجابة بالحديث املالئم. ومع ذلك، وبخالف اليعقوبي، اعتمد شيخ 

اإليمان لهجة تصالحية، ُمصًرا وبإسهاب على ضرورة التغلب على االنقسامات املذهبية:

لقد جمعنا صحيح البخاري جميًعا على الطاولة ذاتها، على الرغم من اختالفنا في املدارس 

والقناعات... وأنا لن أخوض بأسماء هذه التصنيفات، فأنا ال أحبها. إن أي تصنيف آخر غير 

م األمة)485(. »عباد هللا« أو »املسلمين« يقّسِ

 .2008

)483( مقابلة مع طلبة مدارس األديان، ربيع عام 2008.

)484( مقابلة مع أحد املشاركين، دمشق، نيسان/ أبريل 2008.

)485( مشاهدة الكاتب، 25 نيسان/ أبريل 2008.
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وفي ختام مالحظاته، سأل الشيخ اآلالف من مستمعيه أن يأخذوا بيد بعضهم بعًضا، وأن 

يرفعوا أيديهم كشخص واحد إلى السماء، كدليل على الوحدة بين املسلمين، وهو طلب قوبل 

بحماسٍة كبيرٍة من الجمهور. 

ولسببين اثنين، كان تقليد السماع املعاد اختراعه محاولة ناجحة أيًضا إلعادة التأكيد على 

الدور الرئيس للعلماء. أولهما، أنه، وبقضاء أيام في مسجد للحصول على إجازة تصادق على 

مجرد سماع قراءة حرفية لنص متوافر بسهولة في أي مكتبة أو على شبكة اإلنترنت، أعطى 

آالف الشبان السوريين صدقية الدعاء علماء املسلمين أن املعرفة الحقة تسكن في أصواتهم 

 شخصًيا مضموًنا مع الشخصيات املؤسسة لإلسالم، 
ً

دون اتصاال وليس في الكتب، ألنهم يجّسِ

في هذه الحالة البخاري ومسلم، ومن ثّم مع النبي محمد.

محمد(  )النبي  األخير  فإن  القراءة،  تلت  التي  اإلرشادات  في  توضيحه  جرى  وكما  ثانيهما، 

أعاد وضع العلماء في جوهر سياسات الهوية اإلسالمية. وفي الواقع، وكما هو الحال بالنسبة 

إلى أي هوية دينية أو وطنية، فإن بناء الهوية املسلمة يستند إلى فكرة التواصل أو االستمرارية 

بين مجتمع معين ولحظة تأسيسية )في هذه الحالة، األيام األولى لإلسالم(. ومن خالل شعائر 

لهذا  الحقيقي  التجسيد  أنهم  على  أنفسهم  املسلمين  علماء  م  يقّدِ الحديث،  مجموعات  قراءة 

إثبات هذا االدعاء بطريقة  التواصل. وعالوة على ذلك، فإنهم يظهرون أنفسهم قادرين على 

شبه علمية من خالل اإلفصاح عن سلسلة النقل. 

جعل الصوفية محّصنة ضد النقد السلفي - الحداثي

قاد  ما  وهذا  الدينية.  التقاليد  على  هجماتها  في   
َ
الصوفية ت  خصَّ والحداثة  السلفية  ِكال 

عبد القادر عي�سى، الشيخ الشاذلي من حلب، في عام 1968 إلى نشر كتابه الشهير »حقائق عن 

التصوف«، وهو دفاع حديث عن التصوف اإلسالمي، والذي أعيد طبعه أربع عشرة مرة حتى 

اآلن)486(.  

في ظل هذه األوضاع، شهدت عالقة العلماء السوريين بالصوفية تغييرات أكثر أهمية من 

تلك التي ذكرناها تًوا في ما يتعلق بالعقيدة والفقه. ومع ذلك، ومجدًدا، من املهم أن نأخذ في 

الحسبان أن التعديالت الشكلية قد خدمت في بعض األحيان في إخفاء ثبات املبادئ الجوهرية. 

)486(  وايزمان Weismann، الشاذلية الدرقاوية، 265؛ بينتو Pinto، »التصوف واالقتصاد السيا�سي«، 115. 
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ومن ثّم فإنه من املجازفة القول إن العصر الحديث قد شهد ظهور »صوفية جديدة«، والتي 

للروحانية،  الفردي  األخالقي  البعد  على  للتركيز  الطريق   esoterism العرفانية  فيها  أفسحت 

ا من الكتاب املقدس )القرآن(. )487(. 
ً
انطالق

نية دعامة العقيدة السُّ

نية حتى قبل الحقبة العثمانية)488(.  في سورية، كانت الصوفية قد اندمجت في العقيدة السُّ

ا في سياق غياب ظاهرة معاداة الصوفية، 
ً
وبعد نحو أربعمئة عام، ظهرت السلفية الحديثة إذ

الذين  العلماء  من  أجيال  إلى  بالنسبة  الصوفية،  تكن  لم  الخارجي.  الوهابية  تهديد  باستثناء 

تدربوا في هذه البيئة، تياًرا هرطقًيا أو اتجاًها خاًصا ضمن عقيدة اإلسالم، وإنما جزًءا ال غنى 

عنه من مناهجهم الدراسية، ألن كان ينبغي ألي عالم مستقبلي أن »يأخذ الطريقة« من معلمه. 

 exoteric العلنية  العلوم  سون  ُيدرَّ للنهضة  املؤسسون  الشيوخ  كان  املثال،  سبيل  وعلى 

التيجانية  ملمثلي  الروحية  التعاليم  اتبعوا  بالتوازي  ولكن  الحسني،  الدين  بدر  من   sciences

مثال  يشير  أن  ينبغي  ال  الرفاعي()489(.  )حبنكة،  والنقشبندية  )الفرفور(،  الشاذلية  )الدقر(، 

فعلى  »الثانويين«.  الدين  رجال  عالمة  كان  للصوفية  االنتماء  أن  إلى  الجدد  القادمين  هؤالء 

سبيل املثال، أبو اليسر عابدين، املفتي العام في املرحلة ما قبل البعثية وسليل عائلة مرموقة 

من العلماء، كان صوفًيا نقشبندًيا)490(. 

 للتخّصص للباحث 
ً

وفي هذا النظام التقليدي ذاته، كانت الصوفية أيًضا موضوًعا محتمال

أو العالم الطموح الذي يهدف إلى تلقين تالميذه في مسار صوفي. وعندها يطلق كاتبو السير على 

عالم كهذا اسم »املربي« أو »الصوفي«، وهي مهنة لم تكن تتضارب مع، على سبيل املثال، الخبرة 

)487( حول هذا النقاش، انظر ريكس أوفاهي Rex O’Fahey وبيرند رادكه Berndt Radtke، »إعادة النظر في الصوفية 

الجديدة، اإلسالم Der Islam رقم 70 )1993(، 52-87، في 63.

العثماني:  العهد  وبداية  اململوكي  العهد  نهاية  في  وسورية  مصر  في  ، »الصوفية  Éric Geoffroy جوفروي  إيريك   )488(

.101-89 ،)1995 ،IFEAD التوجهات الروحية والقضايا الثقافية«، )دمشق: املعهد الفرن�سي للدراسات العربية في دمشق

)489( مقابلة مع الفرفور؛ مقابلة مع قاسم النوري، دمشق، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006؛ الرفاعي، »دروس من حياة 

الشيخ عبد الكريم الرفاعي«، رقم 4. 

)490( أباظة، »علماء دمشق«، 325. 
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التخصصية بالفقه. 

الصوفية  أن  على  يتفقون  معظمهم  السوريين  العلماء  كبار  يزال  ال  املبادئ،  حيث  ومن 

في هذا  أقرانه  إلى  بالنسبة  كان مرجًعا  الذي  البوطي،  اقتبس  رئيس من اإلسالم. وقد  ن  مكّوِ

املجال كما في العديد من املجاالت األخرى، باستحسان هذه الكلمات لإلمام مالك: »الشخص 

الذي يدرس الصوفية بال فقه هو غير مؤمن، والذي يدرس الفقه دون الصوفية هو كافر، 

والذي يدرس الفقه والصوفية هو على حق)491(. ومن ثّم، فإن ما يميز الصوفية »الجيدة« من 

الصوفية »السيئة« هو االمتثال للشريعة، وهو موقف ليس إصالحًيا في حّد ذاته – ربما هو 

قديم قدم وجود التصوف اإلسالمي املتعلم – ولكنه يبدو إلى حد ما إجبارًيا في خطاب العلماء 

الحريصين على تجنب »انحرافات« بعض الطرائق الصوفية الشعبية)492(.

مثل  حديثون،  سوريون  علماء  اقترح  أكثر،  »السيئين«  الصوفيين  عن  أنفسهم  لتمييز 

أحمد كفتارو واإلخواني سعيد حّوا، استبدال املفردات الصوفية التقليدية بمفردات قرآنية. 

ب اآلخرين  وهكذا، فكلمات مثل »إحسان« )عمل الخير( و»ربانية« )أن تكون قريًبا من هللا وتقّرِ

الرفاعي  الكريم  عبد  أتباع  فإن  املثال،  سبيل  وعلى  »التصوف«)493(.  على  لت  ّضِ
ُ
ف قد  هللا(  من 

لـ »الصوفي«)494(. ومع  الرباني – وهو مصطلح، وباعترافهم، مرادف  بالعالم  غالًبا ما يدعونه 

ذلك، ومهما كانت الكلمات التي تشير إليها، ال تزال الصوفية تخلق مشكلة شائكة أكثر: مشكلة 

محتواها.  

)491( سعيد رمضان البوطي، فتوى حول الصوفية

www.bouti.net. من دون تاريخ 

 »من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق«

)492( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، رقم 15.

»األصولية   ،Itzchak Weismann وايزمان  إيتزاك  168-181؛  سورية،  في  الدينية  »السياسة   ،Böttcher بوتشر   )493(

 Martin Van Bruinessen الصوفية بين الهند والشرق األوسط«، في الصوفية و«الحديث«، محرر، مارتن فان بورنيسين

وجوليا هويل Julia Howell )لندن: آي. بي. توريس، 2007(. 

)494( مقابلة مع أسامة الرفاعي. 

http://www.bouti.net
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األخالقية أم العرفانية؟ 

والتي  »العرفانية«،  والصوفية  »األخالقية«  الصوفية  بين  املسلمين  علماء  يميز  ما  عادة 

تدعى أيًضا »الذوقية« أو، بازدراء، »فلسفية«. وتوجد الصوفية األخالقية في كتابات مؤلفين 

عطاهلل  وابن   ،)1074-986( القشيري  القاسم  أبو   ،)1111-1058( الغزالي  حامد  أبو  مثل 

اإلسكندري )1250-1309(؛ وأما الشكل العرفاني فيوجد بصورة خاصة في كتابات ابن عربي 

 .)1240-1165(

بعدها األخالقي، من  إلى  للصوفية يشير حصًرا  تعريًفا  السوريون  العلماء  وعموًما يعطي 

باألخالق  عليك  تفوق  فَمْن  وهكذا  األخالق،  كل  هي  »الصوفية  الشهير  املأثور  القول  خالل 

دروس  في  واسع  نطاق  على  الصلة  ذات  الكتابات  س  درَّ
ُ
وت بالصوفية«)495(.  عليك  تفوق 

ْم ابن عطاهلل 
َ

املساجد، وكان أنجحها، في مطلع القرن الحادي والعشرين، تفسير البوطي لِحك

ُملمٌّ  بأنه  العلماء  من  جًدا  قليل  عدد  يعترف  املقابل،  وفي  العطائية(.  )الحكم  اإلسكندري 

بالصوفية العرفانية، وهناك إجماع خطابي واسع يحظر حتى قراءة ابن عربي على أرضية أن 

فت بعد وفاته)496(. كتبه ُحّرِ

هذه  على  الرقابة  إن   )1945 )تولد  الخرسا  الهادي  عبد  الشاذلي  الدمشقي  الشيخ  يقول 

النصوص ليست مطلقة: إنها تهدف إلى »حماية استقامة إيمان عامة الناس«، غير أنه يسمح 

لطلبة املدارس الدينية قراءتهم »تحت إشراف معلم عارف«)497(. وهنا ينبغي للمرء أن يتذكر 

خفى عن األنماط الفكرية غير 
ُ
أن الصوفية نظام تلقيني أساًسا، ولذلك من الطبيعي فقط أن ت

التلقينية التي تعجز عن فهمها. وعالوة على ذلك، يجب حماية املفاهيم الصوفية العرفانية من 

االستخدام »الخبيث« الذي يمكن للسلفيين أن يستفيدوا منه.

الحسيني  محمود  الحلبي  الشاذلي  املعلم  احتفظ  هذه،  اإلخفاء  الستراتيجية  توضيح  وفي 

بشرحه لـ »فتوحات« ابن عربي لتالمذته املتقدمين، ولهذا الغرض استقبلهم عند الفجر في منزله 

)495( أبو الخير شكري، »صوفي في هذا القرن: سيرة الشيخ أبو الخير شكري«، مشرق مغرب، رقم 198 )2008(، 75- 78، 

في 76. 

)496( البوطي، السلفية، 204-5؛ »محي الدين ابن عربي« )wwwsadazaid.com، 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006(.

لقيت في منزل الخرسا بحضور املؤلف، دمشق، 15 نيسان/ أبريل 2007. 
ُ
)497( دروس أ
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ال�سيء  »القرآنية«،  الصوفية  نصير  كفتارو،  العام  املفتي  وفعل  املسجد)498(.  من   
ً

بدال الخاص، 

ذاته)499(. 

ر: إنه 
ّ
إن الحفاظ على املعتقدات واملمارسات الصوفية ليس مجرد مسألة إدامة تقليد موق

ا 
ً
أيًضا يؤثر مباشرة في مكانة، ومن ثّم سلطة، العلماء. وما هو حاسم هنا مفهوم يرتبط ارتباط

وثيًقا بالصوفية: القداسة. 

القداسة: البركة، السمو الروحي، واملعجزات

الروحي  السمو  من  حالة  البركة،  استثنائية:  صفات  بثالث  )الولي(  املسلم  القديس  يتميز 

)الحال(، والقدرة على اجتراع املعجزات )الكرامة()500(. في هذا القسم، أوضح استمرار هذه 

هذه  ألن  زيد  واخترت  زيد.  جماعة  وممارسات  خطاب  في  أهميتها  إظهار  خالل  من  املفاهيم 

أنها  يعني  ما   ،»
ً

معتدال »منهًجا  تتبع  بوصفها  واسع(  نطاق  على  رى 
ُ
)وت نفسها  تقدم  الحركة 

تهدف إلى تحقيق توازن بين »غالة التصوف« والسلفيين)501(. ولذلك فإن املفهومات املتعلقة 

السوريين،  العلماء  أغلبية  إلى  بالنسبة  أيًضا  مقبولة  زيد  جماعة  ضمن  واملقبولة  بالصوفية 

والذين عادة ما يكونون أكثر تقليدية من الجماعة التي يقودها األخوة الرفاعي. 

في مساجد جماعة زيد، ال يرى املرء مؤمنين يسعون للحصول على بركة شيخهم من خالل 

زيد  علماء  أن  إلى  ذلك  سبب  يعود  وال  أخرى.  أماكن  في  الحال  يزال  ال  كما  مالبسه،  إمساك 

مجردين من هذه الهبة الثمينة، بل ألنهم يدركون االنتقادات السلفية التي تساوي هذا الشكل 

من التبّرك بعبادة الشخصية، ولذلك شجعوا على نقل البركة بمزيد من »السلوك الصحيح« 

)orthoprax(502 من خالل مجرد القرب املادي. 

)498( مقابلة مع التالميذ، حلب، تشرين الثاني/ نوفمبر 2006. 

)499( بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 176. 

)500( بالنسبة إلى الحاالت السورية األخيرة، انظر باولو بينتو Paolo Pinto، »أداء البركة: القداسة والسلطة في الصوفية 

السورية«، حولية علم االجتماع في اإلسالم 5 )2004(، 214-195. 

)501( مقابلة مع عمار الرفاعي. 

)502( }املترجم{ تعني »املمارسة الصحيحة« أو »السلوك الصحيح«، وتشير في املسيحية إلى كيفية تصرف املؤمن أو أدائه 
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نيطت مهمة جعل والد 
ُ
أ الجماعة،  في مساجد  تقام  التي  الزفاف  في حفالت  ووفًقا لذلك، 

العروس وصهره املستقبلي تكرار شروط العقد، بصورة منهجية، إلى شيخ القرآن املبجل أبو 

الحسن الكردي )1917-2009(. حدثت حادثة مسلية في حفل زفاف ابنة نعيم العرقسو�سي، 

وأظهر أحد تالميذه أن ما هو على املحك هنا هو في الحقيقة البركة: 

منهما  وكل  ركبتيهما،  على  بعًضا،  بعضهما  مواجهة  في  ابنته  وخطيب  العرقسو�سي  جلس 

يمسك اليد اليمنى لآلخر، أمام الكردي الذي كان يجلس على كر�سي. 

فإنني ال  لذلك  نعيم،  الشيخ  عالم،  لدينا  هنا  ولكن  الصيغة،  بترديد  أقوم  عادة  الكردي: 

للعرقسو�سي[  امليكرفون  ]وناول  يردد.  صهره  سيجعل  نعيم  الشيخ  بذلك.  القيام  أستحق 

أرجوك، ]ضحك بين الحاضرين[. 

العرقسو�سي: ]محرًجا[ ولكن... نريد بركتك، سيدي. كلماتك هي البركة والروحانية لهذا 

الحفل... األمر أننا نريد الحصول على بركتك. 

 تقول له... ]يقاطعه العرقسو�سي ويعيد إليه 
ً

الكردي: األمر ليس معقًدا، شيخ نعيم، أوال

امليكرفون[. 

العرقسو�سي: ]مازًحا[ أخبرني ما يجب عليَّ قوله، لقد نسيت ]ضحك بين الحاضرين مرة 

أخرى[)503(.

كما البركة، ُيكتسب السمو الروحي، والذي هو الهدف الرئيس للصوفية، من خالل القرب 

من القديس في املقام األول)504(. وعلى الرغم من تركيزهم على العلوم العلنية، لم يرفض قادة 

 من الكيفية التي يؤمن بها.
ً

بدال

في بعض األحيان يتناقض مفهوم »السلوك الصحيح« مع العقيدة، ويستخدم أحياًنا لإلشارة بشكل أكثر دقة إلى األداء 

الصحيح للطقوس الدينية. يضع بعض الالهوتيين والفالسفة االثنين على طرفي نقيض. في بعض األديان، يجري التأكيد 

عّد بعض الطقوس أو األعمال أكثر 
ُ
على وجود األفكار الصحيحة، ويبدو السلوك الصائب أقل أهمية. وفي أديان أخرى، ت

أهمية من معتقدات الفرد. 

)املرجع: املوسوعة، مصادر أخرى(.

)503( عقد قران ابنة الشيخ نعيم العرقسو�سي، من دون تاريخ، )فيديو على قرص مدمج(. 

)504( انظر باولو بينتو Paulo Pinto، »الوساطات الجسدية: النفس، القيم والخبرة في التصوف السوري«، في »التغيير 

واالستقرار: القواعد والقيم في املجتمعات اإلسالمية«، )محرر(، يوهان هايس Johann Heiss )فيينا: األكاديمية النمساوية 

للعلوم، 2005(، 24-201.
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ل أحدهم، وهو مهندس، من أهمية  ِ
ّ
الحال«)505(. ويقل املبدأ، والذي يسمونه »بالغة  زيد هذا 

القراءة مقارنة بقيمة مصاحبة العلماء: »مهما كانت الكتب التي تدرسها... 

يبقى هناك الكثير من األمور غامضة بالنسبة إليك، والتي ال يمكن أن تتعلمها إال من خالل 

صحبة الرجال الفاضلين)506(.

ل األمطار بعناية إلهية والتي يعزوها البوطي لوالده)507(، 
ْ
 من املعجزات املادية، مثل َهط

ً
بدال

أن  وشك  على  التي  باألسئلة  القديس  حدس  مثل  نف�سي  طابع  لها  التي  تلك  زيد  علماء  يفضل 

يكون  فإنه  الرفاعي،  الكريم  عبد  سيرة  في  إعجازي  شفاء  ُيذكر  عندما  تالميذه)508(.  يسألها 

بأسلوب تلميحي: »أحب الشيخ املريض حًبا شديًدا«، يكتب املؤلف، ولكن »ما الذي حدث في 

الواقع؟ ال نعلم«)509(.

النفس عند  نوٍع من ضبط  التزام  أتباعهم على  الجماعة  إلى ذلك، يشجع زعماء  وإضافة 

الرفاعي،  أسامة  يقول  معجزتين«،  إخبار  في  ضرر  من  هناك  »ليس  املعجزات:  استحضار 

»ولكن من العبث قضاء وقتنا كله في ذلك«)510(. والغرض من ضبط النفس هذا ليس التخفيف 

للقداسة.  دنيوية  أكثر  مفهوم  لتعزيز  أيًضا  بل  فحسب،  والعقالنية  السلفية  االنتقادات  من 

ويوضح الرفاعي نفسه أن والده لم يكن يرى قدي�سي املا�سي نماذَج بسبب معجزاتهم، ولكن 

»بسبب أفعالهم وجهدهم« في هذا العالم)511(. 

)505( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، رقم 17. 

)506( غياث الصباغ، »صحبة أخيار الصالحين ومجالس العلماء العاملين«

www.sadazaid.com. 2008 10 حزيران/ يونيو  

Andreas Christmann، »سلبية الزهد في زمن الفاعلية القصوى: موضوع العزلة في السيرة  )507( أندرياس كريستمان 

 ،Philip Alexander ألكسندر  فيليب  )محرر(  السامية،  الدراسات  ملجلة  تذكاري  كتاب  في  البوطي«،  كتبها  التي  الذاتية 

أكسفورد،  جامعة  مطبعة  )أكسفورد:   Brooke George جورج  وبروك   ،Andreas Christmann كريستمان  أندرياس 

2005(، 279-298، في 282. 

)508( لالطالع على توضيح يشمل بدر الدين الحسيني، انظر الرفاعي، »دروس من حياة الشيخ عبد الكريم الرفاعي«، رقم 

  .4

)509( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، رقم 17. 

)510( الرفاعي، »دروس من حياة الشيخ عبد الكريم الرفاعي««، رقم 4.

)511( املرجع السابق نفسه. 

http://www.sadazaid.com
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وبعبارة أخرى، في حين أن القديس في املا�سي اعتاد تحويل الواقع عن طريق مجرد قوة 

إيمانه )ويتذكر املرء كيف تسبب يحيى الصباغ بوفاة الدكتاتور حسني الزعيم عن طريق القوة 

املطلقة البتهاالته(، فإن القديس »الحديث«، وباتباع نموذج الرفاعي الكبير، يقوم بذلك من 

استمرارية  إلى  مرة،  ذات  فعل  كما  يرمز،  يعد  لم  وكنتيجة،  الصبور.  التربوي  العمل  خالل 

 
ً

التغريب؛ وبدال في ظل هجمة  املدينة، والذي تداعى  في  النظام الحضري االجتماعي والثقافي 

من ذلك، ليس لديه خيار سوى أن يصبح جزًءا من التاريخ الدنيوي. من ثّم، من خالل الجمع 

بين عالقة خاصة باهلل والعمل الدنيوي، فإن الشيخ املؤسس هو قديس وبطل في آن مًعا)512(.

الطقوس النافلة ومشكلة »الطريقة«

السعي  قبورهم،  زيارة  مثل   – والنبي  القديسين  على  تركز  التي  العبادة  ممارسات  عّد 
ُ
ت

محمد  مولد  بعيد  االحتفال  أو  )استغاثة(،  القديسين  ومساعدة  ل(  )التوسُّ النبي  لشفاعة 

)املولد( –ِبَدًعا منتقدة من جانب السلفيين، الذين ينظرون إليها بوصفها تندرج تحت الشرك. 

ومع ذلك، أغلبية كبيرة ضمن النخبة الدينية السورية تنظر إليها بوصفها تستحق الثناء، أو 

مقبولة على األقل)513(.

أنصار  ويشيد  خاصة.  بحماسٍة  عنه  ُيدافع  أهمية،  الدينية  السنة  أيام  أكثر  أحد  املولد، 

ال  مسلمين  املسجد  إلى  يجذب  االحتفالي  طابعه  أن  إلى  نظًرا  التبشيرية،  بصفاته  االحتفال 

في مصر  املولد  والتي أكسبت  الكرنفالية –  »التجاوزات«  وتبقى  الصالة عادة)514(.  يحضرون 

)512( حول هاتين الشخصيتين في تاريخ الشرق األوسط، انظر كاترين مايور- جاوين Catherine Mayeur-Jaouen )محرر(، 

 .)2002 ،Maisonneuve et L.arose القديسون واألبطال في الشرق األوسط املعاصر«، )باريس: ميزونيف والروز«

)513(  انظر على سبيل املثال الرفاعي؛ وهبة الزحيلي، فتوى حول الشفاعة

 www.zuhayli.net  من دون تاريخ 
 سعيد رمضان البوطي، فتوى حول الشفاعة وزيارة القبور 

www.bouti.netمن دون تاريخ ؛

 حول هذه النقاشات، انظر جوليان يوهانسن Julian Johansen، »الصوفية واإلصالح اإلسالمي في مصر: معركة التقاليد 

اإلسالمية »، )أكسفورد: مطبعة كالرندون، 1996(.

)514( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، رقم 12.

http://www.zuhayli.net
http://www.bouti.net
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على سبيل املثال الكثير من انتقادات اإلصالحيين)515(، نادرة جًدا في سورية بسبب حظر أغلبية 

نية في األماكن العامة.  االحتفاالت الدينية السُّ

املستمر.  للجدل  مصدًرا  الصوفية  بالطرائق  املتعلقة  النافلة  الطقوس  تبقى  ذلك،  ومع 

في  الخالدية)516(.  والنقشبندية  الدرقاوية  للشاذلية  يتبعون  السوريين  العلماء  معظم  واليوم 

دمشق، تتمثل أولى التقاليد الصوفية هذه، بصورة رئيسة، بتالميذ سعيد البرهاني )1894-

من  باثنين  الكبرى  شخصياتها  ارتبطت  حلب،  وفي  الشاغوري)518(.  الرحمن  وعبد   )517()1967

ورثة عبد القادر عي�سى املتنافسين: أحمد فتح هللا جامي، وهو كردي يعيش في مدينة مرعش 

أثناء حصار عام  في  الذي قتل  في جدة ملفتي حماة  املقيم  االبن  املراد،  الدين  التركية، وسعد 

دمشق  في  الكفتارية  جانب  من  عملًيا  النقشبندية  احُتكرت  نفسه،  الوقت  وفي   .)519(1982

والنبهانية في حلب.

الدينية  النخبة  لدى  حظوتها  خسرت  أو  )املوالوية(،  تحتضر  األخرى  الصوفية  التقاليد 

الرشيدية،  القادرية،  )الرفاعية،  األخرى  االجتماعية  األوساط  في  تستمر  بينما  املتعلمة 

أن  إلى  نظًرا  العامة،  الصورة  لهذه  ملحوظة  استثناءات  هناك  ذلك،  ومع  السعدية()520(. 

عالقته  املطاف  نهاية  في  د  تحّدِ التي  هي  إليها،  ينتمي  التي  الطريقة  ال  الصوفي،  املعلم  شخصية 

بالعلماء. فعلى سبيل املثال، على الرغم من أن عبدهللا سراج الدين عالم مرموق إال أنه كان 

)515( ساميولي شيلكه Samuli Schielke، »حول الوجبات الخفيفة والقديسين: عندما تدخل خطابات العقالنية والنظام 

إلى املولد املصري«، أرشيف العلوم االجتماعية لألديان، رقم 135 )2006(، 140-117.

)516(  حول تاريخ هذه الطرائق في سورية، انظر وايزمان Weismann، »الشيخ املن�سي«؛ وايزمان Weismann، »الشاذلية 

الدرقاوية«؛ وايزمان Weismann، »اليد الخفية«. 

)517( ولده وخلفه املحدد هشام، صالح الحموي )1932-2009(، رضا القهوجي )تولد 1932(، وأبو النور خورشيد )تولد 

 .)1935

الهادي  1920(، عبد  )تولد  اللحفي  )1924-2006( وشكري  التركماني  له مصطفى  خلفاء  العديد غيره، حدد  )518( من 

الخرسا )تولد 1945(، ومحمد اليعقوبي.

)519( املؤيدون الرئيسون لألول هم نديم الشهابي ومفتي الباب، أحمد نعسان، ومؤيدو الثاني هم، في حلب، بكري الحياني 

)تولد 1937( وفي حمص، خطيب املسجد الحرام، سعيد الكحيل والخطيب البارز عدنان السقا )تولد 1942(. 

)520( انظر بينتو Pinto، »التصوف واالقتصاد السيا�سي«؛ إيتزاك وايزمان Itzchak Weismann، »ااإلخوان الصوفية في 

سورية وإسرائيل: دراسة مقارنة«، تاريخ األديان 43 )2004(، 318-303. 
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ينتمي إلى الرفاعية)521(. في املقابل، جذب الشيخ الحلبي إسماعيل أبو النصر )تولد 1947(، على 

وجه الحصر تقريًبا، جمهور الطبقة العاملة)522(، في حين كان جّده محمد قد لّقن أعظم علماء 

زمانه في النقشبندية.

م ممثلو التقاليد الصوفية »النخبوية« خطاًبا تبريرًيا يؤكد تفوقهم من حيث العقيدة.  يقّدِ

فعلى سبيل املثال، يؤكد الشاذليون على حقيقة أن عقيدتهم قد ُوضعت ألناس لديهم معرفة 

 gnostic سريًعا إلى املعرفة الغنوصية 
ً

جيدة مسبقة بالشريعة، وما يوفر في الحصيلة وصوال

العلماء السوريين أوسع من  knowledge)523(. وفي الحقيقة، فإن انتشار الشاذلية في أوساط 

بين  من  لّقنوا،  قد  معلميها  أن  إلى  نظًرا  فعلًيا،  الشاذلية  الجماعة  به  توحي  قد  الذي  الحجم 

غيرهم، علماء من معهد الفتح وجماعة زيد)524(.

والذي  النقشبندي،  الذكر  بخالف  خالف:  محل  ليست  الشاذلية  شعائر  فإن  ذلك،  ومع 

يبقى خالله املشاركون جالسين وصامتين)525(، يقف أتباع الذكر الشاذلي، يتأرجحون، وحتى 

يقفزون، ويلفظون اسم هللا بصوت عاٍل، وغالًبا بطريقة غير واضحة في النطق )ها(. جميع 

هذه األمور دانها، بوضوح، علماء بارزون مثل البوطي)526(، على الرغم من أن األخير يحافظ 

على عالقات وثيقة مع كبار الشخصيات الشاذلية)527(.

ويصبح هذا التناقض الظاهري جلًيا عند قراءة السيرة التي خصصها لوالده. حضر والد 

)521( مقابلة مع الشيخ عزيزة، حلب، 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006. 

)522( مالحظة مشاهدة، حلب، 14 أيار/ مايو 2006. 

)523( درس خاص للشيخ عبد الهادي الخرسا، 15 نيسان/ أبريل 2007 )مشاهدة(.

)524( مقابلة مع الفرفور؛ مقابلة مع مصدر رفض ذكر االسم، دمشق، حزيران/ يونيو 2006.

النقشبندية محصنة ضد  ليست  بامتياز،  »القويمة«  الصوفية  الطريقة  أنها  أتباعها يصفونها  أن  الرغم من  )525( على 

النقد، وال سّيما بسبب الرابطة، وهي حاجة التلميذ إلى التركيز على صورة شيخه خالل التأمل. وعلى الرغم من أنه هو 

 رمضان البوطي«، 
ّ

نفسه نقشبندي، إال أن البوطي استنكر هذه املمارسة في »هذا والدي: القصة الكاملة لحياة الشيخ مال

)دمشق: دار الفكر، 1995(، 105-102.

)526( سعيد رمضان البوطي، فتوى حول الذكر

 www.bouti.net.من دون تاريخ

)527( بصورة خاصة هشام البرهاني. 

http://www.bouti.net
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البوطي أحد هذه األذكار، ورفض في البداية املشاركة، لينضم في النهاية إلى مضيفه باسترسال 

الحاالت  في  صوفية«:  استثناء  »حالة  من  نوع  بوجود  توحي  الحادثة  وهذه  النشوة)528(.  حتى 

العادية، يتعين على األفراد مراعاة قواعد الفقه حرفًيا، ولكن يمكنهم التحرر عند الوصول 

إلى أشكال أخرى من الفهم كنتيجة لتجربة روحية مكثفة. 

دفاعّيٍ  موقٍف  اعتماد  إلى  الحاجة  الشاذلية  معلمي  لتجنيب  دوًما  كافًيا  ليس  التمييز  هذا 

د أغلبية  غير مريح. في منتصف العقد املا�سي، وجد الشيخ الحلبي محمود الحسيني، الذي جنَّ

إلى فرض الذكر جلوًسا بعد أن أضعف  أتباعه من بين طالب كليات العلوم، نفسه مضطًرا 

عيد الذكر املعتاد 
ُ
رحيل عشرات التالميذ املتمردين مجموعته. وبناء على طلب من اآلخرين، أ

بعد أشهر قليلة – ولكن في مبنى ملحق باملسجد، مع إغالق األبواب وإطفاء األنوار لحمايتهم 

من أعين املتطفلين)529(.

في  الهادي الخرسا، أحد أكثر املعارضين حزًما للسلفية في سورية،  وقد أخذ الشيخ عبد 
النبي«)530(  على  الصالة  »مجلس  بـ  واستبدلها  الشاذلي  الذكر  أثارها  التي  التحفظات  الحسبان 

يبقى  العشرين)531(.  القرن  منتصف  في  دمشق  في  س  ّسِ
ُ
أ طقس  وهو  للجدل،  إثارة  األقل 

دون بصمت »مئة ألف مرة« الصيغة »اللهم صلي على سيدنا محمد  املشاركون جالسين ويرّدِ

مثل  التالميذ،  يلقنوا  لم  الذين  الصوفي  املعتقد  علماء  من  العديد  أن  كما  محمد«)532(.  وآل 

البوطي وشيخ املسجد األموي، عبد الرزاق الحلبي، تبنوا أيًضا هذا السلوك الطق�سي إلضافة 

بعض الروحانية إلى تعاليمهم العلنية )533(.

لالهتمام هو  إثارة  األكثر  فإن  الطريقة،  املعاصرة حول مفهوم  الخطابات  بين جميع  من 

خطاب جماعة زيد، والتي يتطابق منطق حجتها تماًما مع منطق الحركة النورسيةNurcu  في 

)528( كريستمان Christmann، » سلبية الزهد«، 292. 

)529( مقابلة مع تالميذ ومراقبين، حلب، تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، وتموز/ يوليو 2007. 

)530( مقابلة مع عبد الهادي الخرسا، دمشق، 15 نيسان/ أبريل 2007. 

)531( أباظة وحافظ، تاريخ علماء دمشق، املجلد الثاني، 788-786.

دها كل مشارك.  )532( إن رقم »مئة ألف« هو رقم نظري يجري تحقيقه بإضافة عدد املرات التي يرّدِ

)533( مشاهدات، مسجد البوطي واملسجد األموي، آذار/ مارس 2007.
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تركيا)534(. تلقن عبد الكريم الرفاعي النقشبندية على يد الشيخ أمين الزملكاني )1927-1858(، 

وبقي يتلو ابتهاالته حتى وفاته)535(. ومع ذلك، رفض تمرير الطريقة إلى أتباعه، بحجة أن »عمر 

الطرائق كان قد انتهى«: ليس ألنها كانت سيئة بطبيعتها، ولكن ألنها لم تكن مالئمة للمخاطر 

األيديولوجية في العالم الحديث، والتي تحتاج إلى التركيز على األبعاد العقالنية للمعرفة)536(.

ولكن الرفاعي لم يهمل التدريب الروحي ألتباعه. وفي الحقيقة، أنشأ ببساطة طريقة جديدة 

لالنتقادات  أقل عرضة  ثّم  املقدسة(، ومن  )الكتب  القرآن  في  أكبر  بشعائر متجذرة بوضوح 

)أوراد(.  لالبتهاالت  يومية  فردية  بتالوة  القيام  تالمذته  إلى  طلب  صوفي،  وكشيخ  السلفية. 

 من نقل تلك التي ورثها عن معلمه، أنشأ مجموعته الخاصة من »األحاديث 
ً

ومع ذلك، وبدال

الصحيحة... وأقوال العلماء األتقياء«)537(. وعالوة على ذلك، في كتيب الصالة الذي أعده لهذا 

الغرض، وضع كل ابتهال )ورد( متبوًعا بأصله في النصوص املقدسة)538(.

وكانت هذه املجموعة املختارة األساس لذكر جماعي ُسمي »مجلس الصفا« ُيعقد كل يوم 

العملية  التفاصيل  تعكس  أخرى،  ومرة  الرئيسة.  زيد  جماعة  مساجد  في  الفجر  عند  جمعة 

لهذه الطقوس اهتماًما واضًحا بالسلوك الصحيح: فاملشاركون، والذين قد يصل عددهم إلى 

عدة آالف على الرغم من موعده الباكر، يبقون جالسين ويردد كل منهم األوراد املذكورة أعاله 

بصوت عاٍل مئة مرة، من دون تباين في حدة األصوات، ومن دون ترتيل. 

الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ومناهضة السلفية الدولية

خالل زيارة إلى نظيره السعودي عبد العزيز بن باز، تفاخر املفتي كفتارو بجعله الصوفية 

التركية ومسألة الصوفية الخفية«، في  في الجمهورية  Thierry Zarcone، »تحول الطريقة الصوفية  تيري زاركون   )534(

جامعة  مطبعة  )نيويورك:   Jayne Warner جين وارنر )محرر(  هاملان،  اس.  لطلعت  تكريًما  تذكاري  كتاب  ثقافية:  »آفاق 

سيراكيوز، 2001(، 198-209. 

)535( الرفاعي، »دروس من حياة الشيخ عبد الكريم الرفاعي«، رقم 2.

)536( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، رقم 15.

)537( املرجع السابق نفسه. 

)538( الرفاعي، األوراد املختارة. 
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خالل  انتشر  الذي  التصالحي  املوقف  كهذا  خطاب  عكس  وقد  السلفية)539(.  مع  متوافقة 

العقود األخيرة من القرن العشرين، وبالروح ذاتها قامت جماعة زيد بتعديالتها على الشعائر 

مؤخًرا،  للتحدي  تعّرضت  أنها  إال  تختِف،  لم  السياسة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  الصوفية. 

كما هو مبين أعاله، بسبب موقف التقليديين املعارض »انتقام التقليديين«، الذين شّجعتهم 

شيطنة السلفية بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. 

للعلماء  كان  والتي  للسلفية«،  دولية  »مناهضة  ظهور  املرء  يفهم  أن  يجب  ذلك،  ضوء  في 

يصل  خارجها،  إلى  دمشق  من  الشبكة  هذه  طبقات  في  وبالخوض  فيها.  رئيٌس  دوٌر  السوريين 

 إلى مؤسسة آل البيت األردنية، وهي مؤسسة بحثية برئاسة األمير غازي)540(، ومن ثم 
ً

املرء أوال

جامعة األزهر، والتي استضافت في عام 2010 مؤتمًرا للدفاع عن العقيدة األشعرية، وحضره 

أيًضا الزيارات مع ممثلي  البوطي وحسام الدين الفرفور)541(. وتبادل رجال الدين السوريين 

املدرسة البريلوية Barelwi school)542(، وهي تيار تقليدي في جنوب آسيا ُوجد في أواخر القرن 

التاسع عشر كردة فعل على اإلصالحية. 

)539( نداف، الشيخ أحمد كفتارو يتحدث، 6-171. 

إلى قادة  الدينيين اإلسالميين  القادة  138 خطاًبا من  Thomas Pierret، »دبلوماسية إسالمية: نحو  بيريه  )540( توماس 

الكنائس املسيحية«، اسبريت Esprit، رقم 346 )2008(، 161-170، في 164-163.

)541( أشكر ستيفان الكروا Stephane Lacroix على هذه املعلومات. 

في  اإلسالم  دراسة  معهد  مراجعة  واإلسالموية«،  الصوفية  بين  الهوة  »تجسير   ،Alix Philippon فيليبون  أليكس   )542(

العصر الحديث ISIM ، رقم 17 )2006(، 16-17؛ مقابلة مع الحسيني؛ عبد العزيز الخطيب، رحلة باكستان، )2007(، 

)قرص فيديو(. 

الفقهية الفرعية. نشأت في شبه  إلى مذهب أبي حنيفة في املسائل  البريلوية: هي فرقة صوفية في العقيدة. وتدعي االنتساب  }املترجم{ 

القارة الهندية في مدينة بريلي بالهند أيام االستعمار البريطاني، وتنسب هذه الفرقة إلى أحمد رضا خان.

 يعتقد أبناء هذه الطائفة بأن الرسول لديه القدرة على التحكم في الكون، وينكرون بشريته ويجعلونه نوًرا من نور هللا، وقريًبا من 

ا للغيب. لديهم غلو شديد في تقديس شخصية عبد القادر الجيالني، ويعظمون باقي األولياء من أئمة املتصوفة 
ً
مرتبة األلوهية، وعامل

 خيالية خارقة.
ً

وينسبون إليهم أفعاال

أعظم أعيادهم هو ذكرى املولد النبوي الشريف، وهو يوم مقدس مشهور لديهم، ينفقون فيه األموال الطائلة، وينشدون فيه األناشيد 

التي تمجد الرسول من خالل القصص الخرافية، ويقرؤون فيه كتاب سرور القلوب في ذكر املولد املحبوب الذي ألفه أحمد رضا خان 

مأله باألساطير والخياالت.

رون ابن تيمية وينعتونه بأنه مختل وفاسد العقل، ويدرجون معه تلميذه ابن القيم.ـ يكرهون محمد بن عبد الوهاب، ويرمونه  وهم يكّفِ

بأشنع التهم وأسوأ األلفاظ، وذلك ألنه يخالفهم في كثير من آرائهم. وبسبب عيشهم ضمن القارة الهندية ذات الديانات املتعددة، ربما 

انتقلت أفكار من الهندوسية والبوذية لتمازج عقيدتهم اإلسالمية.

)املرجع: املوسوعة، مصادر أخرى(.
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في غربي األمة، بقيت شخصيات مثل البوطي واليعقوبي على اتصال منتظم مع البارزين 

من املهتدين التقليديين الجدد مثل حمزة يوسف هانسون وعبد الحكيم مراد وينتر)543(. وفي 

)1936 )تولد  الرفاعي  يوسف  السابق  الكويتي  الوزير  نظراؤهم  كان  العربية،  الجزيرة  شبه 

)544(، وجماعة اإلخوان البعالوية اليمينية. وفي مواجهة السلفية »املستوردة«، شجعت األخيرة 

« يؤكد على عبادة القديسين وتبجيل نسل النبي)545(.
ً

تديًنا محلًيا »أصيال

أحد   ،)1971 )تولد  الجفري  علي  الحبيب  املوقر،  السفير  من  البعالوية  استفادت  وقد 

أشهر »الدعاة الجدد« في أوائل القرن الحادي والعشرين)546(. وكما املحاسب املصري السابق 

عمرو خالد، يدين الجفري بشهرته إلى القنوات الفضائية والخطاب غير السيا�سي القائم على 

العاطفة. وقد ولد في عائلة ثرية ونافذة من جنوب اليمن )والده عبد الرحمن كان نائًبا للرئيس 

في ظل النظام املارك�سي(، وحافظ أيًضا على عالقات وثيقة بالعائلة الحاكمة في أبوظبي)547(. 

وسرعان ما أدرك العلماء السوريون الفوائد التي يمكنهم جنيها من التحالف مع شخصية 

البوطي  انضم  وبينما  للسلفية.  مناهضة  وبالطبع،  جيدة،  صالت  ذات  ثرية،  كهذه،  كارزمية 

إلى  اليمني زمالءه  التبشيرية األوروبية على نفقة األخير)548(، دعا الداعية  للجفري في حمالته 

إجراء جوالت ماراتونية إلى املساجد السورية ابتداًء من عام 2003. وكان لهذا الحدث أهمية 

بالغة، وُيعزى ذلك جزئًيا إلى النجاح الشعبي الباهر ألداء الجفري، ولكن أيًضا بسبب العدد 

 ،1980 عام  منذ  لسورية  عامة  بزيارات  قاموا  الذين  األجانب  الدينيين  الزعماء  من  القليل 

خصوًصا أن زياراتهم كانت في إطار رسمي جًدا، وفي إطار اتفاقات ترعاها الدولة.

)543( توماس بيريه Thomas Pierret، »دبلوماسية إسالمية«، 167.

)544( انظر مقدمة البوطي لرسالته مكافحة الوهابية: يوسف الرفاعي، نصيحة إلخواننا علماء نجد، )الكويت: دار اقرأ، 

 .)2000

الشرق  مجلة  اليمن«،  في  الصوفية  عودة  الندكروزر:  عربة  على  »الطريقة   ،Alexander Knysh كنيش  الكسندر   )545(

األوسط 55، رقم 3 )2001(؛ أميرة قطب، »الطريقة البعالوية وتطوير شبكة صوفية عابرة للحدود الوطنية »، أطروحة 

ماجستير، جامعة بول سيزان، 2004.

.www( الجدد«  الدعاة  تّمام، »الجفري وموضة  البعالوية«؛ حسام  أميرة قطب، »الطريقة  انظر  الجفري،  )546( حول 

com.islamonline، 30 تشرين األول/ أكتوبر 2003(. 

)547( أميرة قطب، الطريقة البعالوية، 55-51.

)548( مقابلة مع أحد زعماء الجالية املسلمة البلجيكية، بروكسل، حزيران/ يونيو 2009. 

http://www.islamonline.com
http://www.islamonline.com
http://www.islamonline.com
http://www.islamonline.com
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ورًدا على سؤال حول أسباب نجاح الجفري، أجاب أحد معجبيه من الشباب، »إننا نعلم 

أن هللا يحبه ويصغي إليه عندما يسأله شيًئا«. وفي الواقع، شهد السوريون على األقل معجزة 

واحدة قام بها زائرهم اليمني، وهي خلق روح واضحة من الوئام بين الفصائل الدينية املحلية. 

البوطي  مرة،  وألول  حضره،  مولٍد  لتنظيم  وجوده  كفتارو  معهد  استغل   ،2004 عام  وفي 

وممثلون عن جماعة زيد والفتح. 

ومع ذلك، وفي حين كان له هذا الدور التوحيدي، خلق الجفري خطوط صدع جديدة بين 

رجال الدين السوريين. وهذا االنشقاق يثبت، إن لم يكن التغلغل الحذر لألفكار السلفية، فإنه 

يثبت على األقل ارتباط بعض العلماء املحليين بإسالم »الطريقة الوسطى« ومن ثّم رفضهم 

لتقليدية مستهترة تتجسد بالجفري. 

الداعية  جوالت  أن   – ذلك  في  محقون  وهم   - مقتنعين  السوريون  السلفيون  وكان 

البعالوي كانت جزًءا من خطة شّنها ضدهم العلماء املحافظون بمباركة من األجهزة األمنية 

السورية)549(. ولفرحتهم، خرقت شخصية دينية بارزة في العاصمة اإلجماع الذي كان مصاحًبا 

لزيارة الجفري األولى للبالد. 

أن  فيها  وّضح  رسالة  نشر  الذي  القرآن،  قّراء  شيخ  راجح،  كريم  الشخصية  هذه  كانت 

الجفري استخدم أحاديث  أن  اليمن،  في  رت  ُصّوِ إلى لقطات  »اإلخوان« قد حذروه، استناًدا 

وفي  القديسين)550(.  قبور  على  الصالة  مثل  »املتطرف«  بالتصوف  سم 
ّ
تت ألفكار  ج  وروَّ زائفة، 

على  بتوبيخه  علًنا  الشاب  الداعية  راجح  أهان   ،2006 عام  في  دمشق  بجامعة  أقيم  احتفال 

في  القّراء مقدمة  التالية، كتب شيخ  السنة  وفي  آيات قرآنية)551(.  اقتباس  اليمنية عند  لهجته 

دحض الجفري)552(.

وبينما حاول بعض العلماء، وال سّيما من جماعة زيد، إصالح ذات البين بين الرجلين، دافع 

إلى  التقليديين  الشيوخ  اليمني)553(. وذهب بعض  البوطي، عن  ، وعلى رأسهم 
ً
آخرون صراحة

)549( بين صوفية دمشق وصوفية دار املصطفى بتريم. 

)550( مستند غير منشور، 19 آذار/ مارس 2004( )صورة طبق األصل(.

)551( حذفت هذه الحادثة من قرص الفيديو الرسمي الخاص باالحتفال، ووزعها مركز زيد. هذا ما رواه لي شاهد عيان. 

ي الحسني، إلى أين؟ أيها الحبيب الجفري، )دمشق: البّينة، 2007(. 
ّ
)552( خلدون مك

)553( سعيد رمضان البوطي، االفتتاحية الشهرية 
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أبعد من ذلك، إلى حّد اتهام الراجح بـ »الوهابية«، ومنعوا الناس من الصالة خلفه كإمام)554(. 

امين لم يختاروا 
ّ

وفي اعتذار من الجفري، أعرب كاتب تقليدي عن سخطه من أن أولئك الذ

 من هذا، الدفاع عن اإلسالم ضّد أولئك الذين يسعون لتقويض أسسه باسم »القراءة 
ً

بدال

املعاصرة« للقرآن، »تحرير املرأة«، أو »وحدة األديان«)555(. وقد كان ذلك وسيلة لتذكير قرائه 

أن النقاشات الدينية املعاصرة لم تكن حول الصراع بين السلفي والتقليدي فحسب، بل أيًضا 

حول التحديات التي يوجهها بعض اإلصالحيين للتعاليم الدينية التي يتفق عليها أنصار كّلٍ من 

ابن عربي وابن تيمية.

االستراتيجيات اإلصالحية املعاصرة

غالًبا ما ُيستخدم تعبير »اإلصالح اإلسالمي« لإلشارة إلى إصالح شامل للعقيدة والشريعة 

بعضهم  اعتمد  فقد  هنا.  مهم  سنقّدِ الذين  الناس  جميع  غرض  ليس  هذا  ولكن  اإلسالمية؛ 

اإلنسان(  )الديمقراطية، حقوق  التزامات  أو  الذاتي(  النقد  التفاعلية،  )عدم  مواقف خاصة 

الدينية  النخبة  عن  تميزها  ذلك  مع  ولكن  بالضرورة،  اإلصالحية  املذاهب  تسندها  ال  والتي 

السورية األوسع. كما ستسلط الصفحات اآلتية أيًضا الضوء على االستراتيجية املعقدة التي 

استخدموها لشق طريقهم بين مطرقة النظام وسندان رجال الدين املحافظين. 

الشهير  عن  هنا  الكالم  أطيل  لن  فإنني  االستراتيجيات،  هذه  على  سيتركز  تركيزي  وألن 

نبذه  وقد  باإلجماع.  العلماء  معارضة  حججه  أكسبته  الذي   ،)1938 )تولد  شحرور  محمد 

لـ »امللحد« عندما  العلماء بوضوح بوصفه »علمانًيا«، وهو مصطلح مرادف، بشكل أو آخر، 

يستخدمه رجل دين سوري )556(. محمد شحرور، مهندس دمشقي، وكاتب ناجح في تسعينيات 

www.fikr.com2004 أيار/ مايو 

؛ جبريل حداد، تحفة اللبيب بنصرة الحبيب علي الجفري، )دمشق: دار طيبات الغراء، 2007( 16-15.

)554( ) (عبد الهادي الخرسا، »شيخ القّراء« محمد كريم راجح ليس وهابًيا،

www.abdalhadialkharsa.com.2007 20 آذار/ مارس 

 على الرغم من عنوان هذا النص، إال أنه هجوٌم على راجح. 

)555( جبريل حداد، تحفة اللبيب بنصرة الحبيب علي الجفري، 15. 

الردود على  في  املعايير واالنحراف  الهواة: بناء  تدخل   على 
ً

73 دليال  ،Andreas Christmann أندرياس كريستمان   )556(

http://www.fikr.com
http://www.abdalhadialkharsa.com
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القرن املا�سي، وقد تخلى عن فكرة السمو ذاتها من خالل االدعاء أن املعايير ال يمكن العثور 

عليها في النصوص املقدسة بل في تقدم العقل البشري، ويتفق هذا مع القرآن بالضرورة – 

وفي هذه املسألة تكمن الطبيعة اإلعجازية للقرآن)557(. وقد أدى النبذ التام ملحمد شحرور إلى 

الدينية  األوساط  من  ينبثقون  ما  عادة  والذين  السوريين،  اإلصالحيين  من  غيره  عن  إبعاده 

ويحافظون على عالقات غامضة بها. 

محمد حبش: حظوظ نزعة توحيد األديان ومصائبها

نة  السُّ بين  أكان   ، مهمٌّ سيا�سيٌّ  بعٌد  دائمة،  بصورة  سورية،  في  األديان  بين  للحوار  كان   

لتعزيز  ُيستخدم  كان  األول  األسد  عهد  فخالل  واملسلمين)558(.  املسيحيين  بين  أو  والشيعة 

ع – ومن ثّم الطائفة العلوية – وتحالف النظام  الوحدة الوطنية، ولكن أيًضا لشرعنة التشيُّ

مع إيران. وكما ظهر في حالة املفتيين العامين كفتارو وحسون، فإنها خدمت أيًضا في تحسين 

يمكن  ال  ملاذا  فهم  السهل  من  فإنه  كهذه،  أجندات  وجود  إلى  ونظًرا  الغرب.  في  البالد  صورة 

نيين والًء)559(.  على أكثر شركائه السُّ
ّ
للنظام البعثي االعتماد هنا إال

وقعت  بحادثة  األديان  بين  ما  الحوار  عن  السوريين  العلماء  تحفظات  مدى  تجلى  وقد 

بمناسبة ندوة نظمها في عام 2006 معهد الفتح ومدرسة هارتفورد Hartford Seminary )والية 

كونيتيكت Connecticut( بعنوان »األرضية املشتركة بين الرسائل اإللهية«. وبينما قاطع كريم 

وثالثة مدرسين  البوطي  استقال  املؤتمر،  الفتح،  ملعهد  العلمية  اللجنة  في  راجح، وهو عضو 

آخرين في املعهد من مناصبهم، مؤكدين رفضهم للتسوية في مسائل العقيدة)560(.

الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة ملحمد شحرور«، العالم اإلسالمي 45، رقم 1 )2005(، 73-20. 

)557( شحرور، كريستمان Christmann، وإكلمان Eickelman، »القرآن، واألخالق والعقل النقدي«. 

ني من تشييع سورية في األلفية الثالثة«، في  )558( انظر، على التوالي، توماس بيريه، »كربالء في املسجد األموي: الهلع السُّ

نية الشيعية: العقيدة، تخطي الحدود الوطنية، املثقفون ووسائل اإلعالم«، محرر، بريجيت  »ديناميات العالقات السُّ

 ،Edith Szanto لندن: هيرست، 2012(، 101-117؛ إديث زانتو( ،Sami Zemni وسامي زيمني Brigitte Marechal ماريشال

»حوار األديان في سورية: السياسة، األخالق وسوء الفهم«، الالهوت السيا�سي 9، رقم 1 )2008(، 113-93.

)559( بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 212.

)560( كريم راجح، »مقابلة«
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وتظهر هذه الحكاية مدى الصعوبة التي كان عليها الوضع بالنسبة إلى محمد حبش )1962(، 

ل حوار األديان إلى مشروع عالمي حقيقي. كخريج في معهد أبو النور وزوج  والذي كان قد حوَّ

لحفيدة أحمد كفتارو، كان حبش في وضع جيد ليصبح شخصية مهمة ضمن مجموعة املفتي 

ا في الالعقائدية، مؤكًدا أن 
ً
العام، لوال أفكاره اإلصالحية. وفي الواقع، فإنه اعتمد موقًفا مغرق

اإلسالم ال يحتكر الخالص، ومن ثّم فإن بوابات الجنة مفتوحة أمام أهل الكتاب – أي، اليهود 

واملسيحيين)561(.

لم تكن حجج حبش مقبولة لدى أغلبية زمالئه، واملعروفين أنهم كرسوا طاقة كبيرة إلقناع 

األشعرية.  العقيدة  التزام  أيًضا  بل  فحسب  اإلسالم  اعتناق  يتطلب  ال  الخالص  بأن  رعيتهم 

وبحسب تعبير بورديو Bourdieu، يهدف حبش إلى حرمان زمالئه أداة العنف الرمزي، والتي 

هي حجر الزاوية لسلطتهم: التهديد باللعنة األبدية. 

وقد تسامحت املؤسسة الكفتارية مع حبش إلى أن قرر خوض االنتخابات التشريعية في 

عام 2003: لقلقه من أن املرشح قد يظهر وكأنه املمثل البرملاني ملجموعته، أصدر املفتي العام 

ا، معارًضا ألحكام الشريعة، وألسس التفسير والعقيدة«)562(. 
ً
د بآرائه بوصفه »منحرف بياًنا ينّدِ

ومن جانبه، وّبخ البوطي اإلصالحي الشاب بطريقة عادة، على نطاق مثل هذه الخالفات، ما 

تسبق العزل مباشرة. ووصفه أنه »شخص يلوم هللا الحتفاظه بالسعادة األبدية ألولئك الذين 

الزندقة عالًيا  به، وبكتبه، وبرسله وباليوم اآلخر... هذا الشخص يصر على رفع راية  آمنوا 

التغيير«)563(. إن »إدانة حبش«، علق أحد أصدقاء األخير ساخًرا، »هو ال�سيء الوحيد  باسم 

الذي اتفق عليه البوطي وكفتارو على اإلطالق«)564(.

مع أعداء نافذين كهؤالء، أصبح العالم الشاب الطموح يعتمد بشدة على االستخبارات. 

وفي أواخر تسعينيات القرن العشرين، بدأ مهنة إعالمية، بتقديم برامج إذاعية وتلفزيونية 

في  الوحيد  الديني  القسم   – الثورة  جريدة  في  األسبوعي  الديني  بالقسم  إليه  وُعهد  مختلفة، 

 www.islamsyria.net10 تموز/ يوليو 2007؛ 

 مقابلة مع مصدر رفض ذكر االسم، دمشق، تشرين الثاني/ نوفمبر 2006. 

)561( هيك Heck، »التجديد الديني«. 

)562( أنور وردة، حوار.. ال شجار، )دمشق: مؤسسة اإليمان، 2003(، 14-13.

)563( املرجع السابق نفسه، 16-15. 

)564( مقابلة مع مصدر رفض ذكر االسم، دمشق، أيار/ مايو 2008.

http://www.islamsyria.net
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الصحافة اليومية الحكومية. في عام 2001، ُسمح له بفتح أول مؤسسة بحثية دينية سورية، 

 من الوفود األجنبية)565(. وفي عام 2003، 
ً

وهي مركز الدراسات اإلسالمية، والذي استقبل سيال

ا غير رسمي باسم النظام 
ً
«. وفي منتصف العقد، أصبح متحدث

ً
انُتخب في البرملان نائًبا »مستقال

من خالل التعليق على القضايا السياسية في الوسائل اإلعالمية العاملية يومًيا. 

وعلى الرغم من أنه منبوذ من أولئك الذين يسميهم »املحافظين«، رفض حبش أن يتخلى 

عنهم تماًما، إذ قام بزيارات عامة إلى العلماء البارزين الذي يوافقون على استقباله، وأغدقهم 

مرموقة،  دينية  عائالت  ورثة  مع  تحالف  لذلك،  وإضافة  كتبها)566(.  التي  الرثاءات  في  باملديح 

الولدان  الفرفور،  اللطيف  وعبد  كفتارو  محمود  أشخاًصا هامشيين:  كونهم  من  الرغم  على 

املحرومان من امليراث للمفتي الراحل أحمد كفتارو وملؤسس معهد الفتح صالح الفرفور؛ عبد 

)تولد  الدقر  الكتاني؛ ومنذر  العقلية اإلصالحية ملكي  1945(، االبن ذو  )تولد  الكتاني  القادر 

1936(، حفيد علي)567(. 

وهي  الصغيرة،  الدينية  الشعائر  أرباب  جمعية  داخل  حبش  العالقات  هذه  ساعدت  وقد 

ر اسمها في عام 2005 إلى جمعية العلماء. ومع ذلك، لم  مؤسسة عمرها خمسون عاًما والتي غيَّ

يكن انتخابه كرئيس لهذه الجمعية عالمة على االعتراف به من جانب املؤسسة الدينية، حيث، 

وبحسب حبش نفسه، أن العضوية لم تشمل أي من »شيوخ الجماعات«)568(.

كنائب بالبرملان، وهو منصب مأله بحماسٍة غير عادية في سورية، أعرب حبش عن مطالب 

كانت إرضاء لزمالئه؛ زيادة في أجور العاملين في املساجد، اعتراف رسمي بالشهادة الصادرة 

إنشاء  الزور،  ودير  حلب  جامعات  في  للشريعة  كليات  افتتاح  الخاصة،  الشريعة  معاهد  عن 

الذين  العسكريين  الضباط  تأديبية ضد  تدابير  العسكرية، واتخاذ  القواعد  في  غرف للصالة 

يتلفظون بشتائم أمام املجندين. 

ومع ذلك، لم تكن مداخالت حبش في البرملان تعكس مجرد رغبة في تبرئة نفسه في أعين 

كبار العلماء. وإخالًصا لقناعاته اإلصالحية، شجع أيًضا قضايا كانت أقل شعبية بين أقرانه، 

مثل تعديل قانون األحوال الشخصية من أجل رفع السن املخّصص لحضانة األم لألطفال بعد 

)565( بوتشر Böttcher، »«اإلسالم الرسمي، الشبكات اإلسالمية العابرة للحدودالعاملية، والسياسات اإلقليمية«، 137.

)566( الثورة، 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007؛ بلدنا، 24 آب/ أغسطس 2008. 

)567( هيك Heck، »التجديد الديني«، 198-199؛ مقابلة مع الدقر. 

)568( مقابلة مع محمد حبش، دمشق، 9 كانون األول/ ديسمبر 2006. 
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الطالق)569(، وزيادة قمع »جرائم الشرف«)570(.

عندما انتخب حبش أول مرة، كان من بين حاشيته شخصية غير مرغوب فيها: رجل الدين 

الكردي معشوق الخزنوي )1957-2005(، نائب رئيس مركز الدراسات اإلسالمية. وهو وارث 

الخزنوي غير  كان  القامشلي)571(،  في منطقة  النقشبندية  عائلة ذات شعبية كبيرة من شيوخ 

ممتثل للتقليد، وناقًدا ليس للنموذج الصوفي االستبدادي الذي روج له أجداده فحسب، بل 

أيًضا للدكتاتورية البعثية)572(. وقد شارك في التظاهرات القومية الكردية)573(، وفي شهر شباط/ 

فبراير  2005، التقى سًرا بمرشد اإلخوان املسلمين علي صدر الدين البيانوني في بروكسل)574(. 

جثته  ووجدت  اإلسالمية،  الدراسات  مركز  خارج  اختطف  تاله،  الذي  مايو  أيار/  شهر  وفي 

»قطاع  إلى  العملية  السلطات  وعزت  الزور.  دير  قرب  الحق  وقت  في  للتعذيب  تعرضت  التي 

ابن  الخزنوي،  مرشد  ولكن  اإلسالميين«)576(،  »املتطرفين  احتمال  حبش  وأثار  الطرق«)575( 

املرحوم، اّتهم النظام صراحة قبل ذهابه إلى املنفى في النرويج)577(.

Baudouin Dupret، وجين نويل فيريه  Souhaïl Belhad، بودوين دوبريه  )569( حول هذا النقاش، انظر سهيل بلحاج 

Jean-Noël Ferrié، »الديمقراطية، والعائلة واإلجراءات: اإلثنية في مناقشات البرملان السوري »، املجلة األوروبية للعلوم 

االجتماعية 45، رقم 139 )2007(، 44-5.

الدينيون  املحافظون  يقرن  ما  عادة   .)2007 العلماء،  ندوة  )دمشق:  الشعب،  مجلس  في  يوم  ألف  حبش،  محمد   )570(

إدانتهم لجرائم الشرف باألسف من عدم معاقبة الدولة للسبب »الحقيقي« لهذه الجرائم: الزنا. انظر على سبيل املثال 

سعيد رمضان البوطي، »أيتهما هي الجريمة؟«، 

www.naseemalsham,com2008 23 تشرين األول/ أكتوبر  

)571( بوتشر Böttcher ، »«اإلسالم الرسمي، الشبكات اإلسالمية العابرة للحدودالعاملية، والسياسات اإلقليمية«، 146. 

 ،Christian Science Monitor 111؛ كريستيان ساينس مونيتور  Pinto، التصوف واالقتصاد السيا�سي«،  )572( بينتو 

15 حزيران/ يونيو 2005. 

)573( انظر الصور على الرابط:

 www.khaznawi.de/sorat/khaznawi27.jpg. 

)574(  www.thisissyria.com،  1 حزيران/ يونيو 2005 )رابط محذوف ال يعمل(. 

)575(  صحيفة الثورة، 3 حزيران/ يونيو 2005. 

)576( صحيفة الحياة، 12 حزيران/ يونيو 2005. 

)577(  www.thisissyria.com، 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 )رابط محذوف ال يعمل(. 

http://www.naseemalsham,com
http://www.khaznawi.de/sorat/khaznawi27.jpg
http://www.thisissyria.com
http://www.thisissyria.com


177

مواٍل  دين  رجل  املتناقضة:  شخصيته  الخزنوي  مثل  بشخصية  حبش  ارتباط  أبرز  وقد 

للنظام، وفي الوقت نفسه كان أحد رجال الدين القالئل في سورية الذين طالبوا بإصالحات 

إصالحي  إلى  نفسه  ل  حوَّ ثّم  ومن  عقائدي،  إصالحي  حبش  أدناه.  سنرى  كما   – ديمقراطية 

سيا�سي، ويبدو أنه ن�سي أن موقًعا كهذا حساس لشخص يعتمد بدرجة كبيرة على النية الحسنة 

لالستخبارات. ولكن سيذكرونه في النهاية بهذه الحقيقة. 

جودت سعيد، »غاندي العرب«

دعمت  التي  القليلة  الدينية  الشخصيات  إحدى   ،)1931 )تولد  سعيد  جودت  حالة  ظهر 
ُ
ت

حبش)578(،أن العالقة بين رجال الدين اإلصالحيين واملحافظين ليست محض عالقة مواجهة، 

الجوالن،  من  شرك�سي  سعيد  جودت  جيًدا.  مفهومة  بمصالح  األمر  يتعلق  عندما  سّيما  وال 

ويعمل مدرًسا للغة العربية، وتلقى تعليمه الديني داخل التيار السلفي قبل أن يصبح التلميذ 

السوري األول للمفكر الجزائري مالك بن نبي )1973-1905()579(.

بعد  سورية  في  شعبية  اكتسب  مبدأ  وهو  الالعنف،  هي  سعيد  لفكر  األولى  الركيزة  إن 

االنتفاضة اإلسالمية الكارثية بين عام 1979 وعام 1982)580(. ومع ذلك، فإن هذا املوقف ال 

عي بيان  ِ
ّ
يتطابق مع الالسياسية: في عام 2005، على سبيل املثال، كان سعيد من بين أول موق

املعارضة املعروف باسم إعالن دمشق للتغيير الديمقراطي)581(. من مالك بن نبي، أخذ سعيد 

 – لالستعمار«  »قابلة  كانت  ألنها  مستعَمرة  كانت  املسلمة  املجتمعات   – الذاتي  النقد  فكرة 

واملشروع اإلنساني الذي يحمل طموحات بإعادة حضارة املسلمين إلى حركة التقدم العالمي. 

وعلى الرغم من أن هذا الخطاب، كونه امتداًدا لإلصالحية اإلسالمية في أواخر القرن التاسع 

بسبب  سورية  في  نسبًيا  كبيًرا  جمهوًرا  اجتذب  أنه  إال  األصالة،  من  خالًيا  يبدو  قد  عشر، 

)578(  وردة، حوار.. ال شجار.

)579(  مقابالت مع الشاويش والهواري؛ جودت سعيد ومالك بن نبي، مقدمة، »حتى يغيروا ما بأنفسهم«: بحث في سنن 

تغيير األنفس واملجتمع«، )بيروت: مطبعة العلم، 1972(. 

)580( انظر محمد العمار، »جودت سعيد: كما أفهمه وكيف عرفته«، في بحوث ومقاالت مهداة إليه )دمشق: دار الفكر، 

2006(، 47-71، في 49-48. 

)581(  Arraee.com، 16 تشرين األول/ أكتوبر 2005 )رابط محذوف ال يعمل(. 
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 identitarian تعارضه مع الخطاب الديني السائد املشبع بالرجعية املتعلقة بأنطولوجيا الهوية

 .reactionism

ا من جانب رجال الدين، على الرغم من وجوده على هوامشهم.  لم يعامل سعيد بوصفه عدوًّ

ويرجع السبب األول لذلك أن أراءه كانت ذات طبيعة فلسفية وسياسية، أكثر منها عقائدية 

لشخصية  الثاني  السبب  ويرجع  العلماء.  سلطة  مع  مباشرة  تتنافس  ال  ثّم  ومن  وتشريعية، 

سعيد نفسه، والذي ال يتصف باملجادلة ويسعد بالتركيز على التقاطعات بين أفكاره وأفكار 

الثالث، وربما األهم، هو نوعية داعميه؛ إذ يشملون  اب املحافظين)582(. والسبب  تَّ
ُ

الك أولئك 

شخصيات نافذة مثل الصناعي »عدنان أبو شعر، وهو الشريك الصامت للعديد من املؤسسات 

الدينية، غسان النحاس، عضو مستقل في البرملان )2003-7(، وعدنان سالم، مؤسس ورئيس 

أنها  عّد هذه األخيرة أكبر دار نشر في سورية، واألكثر أهمية، 
ُ
الفكر)583(. وت إدارة دار  مجلس 

الناشر الدائم الثنين من أبرز علماء البالد، البوطي والزحيلي. 

كانت النخبة الدينية أقل استيعاًبا لإلصالحيين الذين ال يملكون حكمة سعيد أو عالقاته. 

كان هذا هو الحال، على سبيل املثال، بالنسبة إلى الجماعة التي أّسسها، أواخر التسعينيات، 

في داريا، إحدى ضواحي دمشق،  1944(. وكخطيب  )تولد  السقا  السابق عبد األكرم  تلميذه 

اجتذب السقا عدائية رجال الدين من خالل آرائه الجريئة حول النساء: إذ سمح لهن بحضور 

الحق  لهن  إن  للفتيات   
ً

قائال منفصلة(،  غرف  في  حضورها  من   
ً

)بدال الرجال  بصحبة  دروس 

يقول  كان   ،2000 عام  في  املدارس  في  الحجاب  ارتداء  حظر  رفع  وقبل  أزواجهن،  اختيار  في 

إن اكتساب املعرفة أكثر أهمية من تغطية الشعر. وفي مناسبات ثالث، حضر الشيخ أسامة 

الرفاعي إلى داريا لجعل املؤمنين متيقظين ضد آراء »منحرفة« كهذه. 

وغني عن القول إنه لم يكن لدى كبار العلماء من سبب وجيه لدعم »جماعة داريا« عندما 

يبتهل هلل من  أن  السقا  2000، رفض  في عام  السيا�سي:  داهمتها االستخبارات بسبب موقفها 

أجل الرئيس الجديد، ومن ثم تجاهل الحظر املفروض على التدريس في املسجد والذي كان 

ولكن  للعراق،  األميركي  الغزو  ضد  أتباعه  حشد  ثالث،  سنوات  وبعد  الحًقا.  به  أخطر  قد 

أيًضا ضد إهمال وفساد السلطات السورية: بعد تظاهرة سلمية )وهي مبادرة بقيت محظورة 

بشدة بسبب حالة الطوارئ منذ أربعين عام(، تشجع سكان داريا ملقاطعة السجائر األميركية، 

)582( انظر على سبيل املثال جودت سعيد، »الدكتور البوطي وكتاب الجهاد«،

 www.jawdatsaid.net. من دون تاريخ 

 Frank 583( في عام 2006، نظمت دار الفكر ندوة على شرف بن نبي وجودت سعيد. في دار الفكر، انظر فرانك ميرمييه(

Mermier، الكتاب واملدينة: بيروت والنشر العربي )باريس: سندباد اكت سود، 2005(، 104-102. 

http://www.jawdatsaid.net
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واعُتقل  للمسؤولين.  »بقشيش«  دفع  ورفضوا  بهم،  الخاصة  النفايات  جمع  عملية  ونظموا 

السقا مع خمسة وعشرين من أتباعه، وأم�سى سنتين خلف القضبان)584(.

اإلصالحيون السياسيون، ورثة اإلخوان املسلمين

إن األشخاص الذين نسميهم هنا »اإلصالحيين السياسيين« هم أولئك الذين طالبوا بتغيير 

سيا�سي بنيوي، وال سّيما من حيث استعادة الحريات املدنية والتعددية الحزبية. وقد كان لهذه 

شرح 
ُ
القضية قلة من الداعمين الناشطين بين العلماء السوريين، والذين فضلوا، وألسباب ست

في الفصل األخير، استراتيجية »أسلمة االستبداد« – أي، الضغط على النظام لتأمين مساحة 

أكبر للقيم واملمارسات الدينية في الحياة العامة. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن اإلصالحيين السياسيين ال يختلفون حًقا مع كبار العلماء بشأن 

املبادئ العامة للنظام السيا�سي الذي يتوقون إليه: نظرًيا، تتفق املجموعتان على حقيقة أن 

الحاكم يجب أن ُينتخب، وأنه يجب عليه فرض الشريعة. وهذه املبادئ موجودة في البرنامج 

حليًفا  يزال  ما  الذي  البوطي،  كتابات  في  وأيًضا  املنفى)585(،  في  املسلمين  لإلخوان  السيا�سي 

ف بأنها حرية الناس في  عرَّ
ُ
محورًيا للنظام. وفي الواقع، ووفًقا للبوطي، »إن الديمقراطية، التي ت

اختيار قادتهم، وحرية األفراد في التعبير عن أفكارهم، مطلب مقدس لإلسالم«)586(. 

القوى  »ستستغلها  فالديمقراطية  الخاص،  السياق  هذا  في  البوطي،  يتابع  ذلك،  ومع 

إلى  مجتمعاتنا  بها  تتسم  التي  األخوية  العالقات  ولتحويل  قيمنا،  إلفساد  الغرب  في  املستبدة 

)584( مقابلة مع رضوان زيادة في نيويورك، 12 آذار/ مارس 2010؛ مقابلة مع قريب للسقا في دمشق، آذار/ مارس 2007؛ 

»شهادة حسن خليل الكردي، أحد املعتقلين السابقين في قضية سجناء داريا«

www.shril-sy.info .2005 21 أيار/ مايو  

الوقت  في  في »سورية  املستقبل«،  السيا�سي لسورية  املسلمين  Thomas Pierret، »مشروع اإلخوان  بيريه  توماس   )585(

الحاضر«، تحرير: يوسف كرباج، بودوين دوبريه Baudouin Dupret، محمد الدبيات، وزهير غزال )باريس: اكت سود، 

.738-729 ،)2007

)586( سعيد رمضان البوطي، الذين يكيدون للديمقراطية باسمها« 

www.bouti.com2000 شباط/ فبراير   

http://www.shril-sy.info
http://www.bouti.com
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حرب وشقاق«)587(. وبعبارة أخرى، إن معارضة البوطي للمطالب الديمقراطية ال تستند إلى 

ملدى  مختلف  تقويم  إلى  تستند  بل  اإلصالحيين،  عقيدة  عن  جذرًيا  تختلف  سياسية  عقيدة 

مالءمة مثل هذه املطالب هنا واآلن.  

أولوية االنفتاح السيا�سي

أحمد معاذ الخطيب )تولد عام 1960(، هو أحد الشخصيات الرئيسة لإلصالح السيا�سي 

اإلسالمي في سورية، مهندس بالتدريب، وأحد الشيوخ الدمشقيين األحياء القالئل املنحدرين 

عام  منذ  األموي  الجامع  منبر  أسالفه  احتل  فقد  العثماني،  العهد  من  بارزة  دينية  عائلة  من 

في عام   ،)1986-1921( الفرج  أبو  1870. وقد ورث الخطيب نفسه هذا املنصب عن والده، 

1990، ولكن بعد عامين من ذلك أدت به جرأته إلى أن ُيقال من منصبه، وبحلول عام 1996 

كان قد ُحرم من أي نشاط في املسجد)588(. 

نفسه،  عن  يعبر  كان  الدولية)589(،  اإلعالم  وسائل  في  مداخلتين  إلى  وإضافة  ذلك،  بعد 

البعثية صريحة  انتقاداته لالستبدادية  بصورة رئيسة، من خالل موقعه اإللكتروني. وكانت 

ومباشرة على نحو غير عادي: 

إن الحكومات الثورية التي تحكم »األمة العربية األبدية«)590( قد افترست الحياة، الدين، 

الكرامة وحتى اإلنسانية في أرواح الناس. لقد دمروا حقوق اإلنسان ومرغوا كرامة اإلنسان 

بالوحل. لقد أعدموا، أجرموا، نفوا، سرقوا، قتلوا، ذبحوا، صادروا، أمموا)591(.  

العامل  أنها  إياها  واصًفا  شراسة،  أكثر  الدينية  املؤسسة  على  الخطيب  هجمات  وكانت 

األساس في تأبيد النظام، ليس بسبب تهاونها فحسب، وإنما أيًضا من خالل مساهمتها الفعالة 

)587( املرجع السابق نفسه. 

)588( مقابلة مع الخطيب. 

)589( تلفزيون الجزيرة، 29 كانون األول/ ديسمبر 2006؛ النيوزوييك )النسخة العربية(، 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007.

)590( هذا تلميح لشعار البعث: »أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة«. 

)591( أحمد معاذ الخطيب، »التوابون« )net.darbuna.www، 1 شباط/ فبراير 2007(. 

http://www.darbuna.net
http://www.darbuna.net
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في شيطنة املعارضة. وباستخدام مقصود للمصطلحات الشرعية الكالسيكية التي استخدمها 

البوطي لتصنيف اإلسالمويين املسلحين خالل انتفاضة أوائل الثمانينيات، كتب: 

بعض العلماء حتى لم يعِط أبناء اإلسالم منزلة الثوار، وإنما قال إن الشباب املسلم يجب 

أولئك  غمس  فقد  اللصوصية؛  ارتكبوا  الذين  ألولئك  املخّصصة  بالعقوبة  عليه  ُيحكم  أن 

العلماء أيديهم بدماء األمة حيث لم تتشبع يد ضابط أو فرعون مطلًقا)592(.

في مؤامرات  بالتورط  متهمينهم  اإلنسان،  ناشطي حقوق  العلماء  يستهدف  يتابع،  واليوم، 

خارجية)593(. يقول الخطيب إن رجال الدين الذين ترعاهم الدولة يمثلون عائًقا أمام التطور 

السيا�سي، ، وعليه فإن األولوية ألي برنامج إصالحي يجب أن تكون »فصل الدولة عن الدين«، 

وهو انعكاس للشعار التقليدي للعلمانيين )594(.

1965( من بين الشخصيات  بين النخبة الدينية في البالد، كان عماد الدين الرشيد )تولد 

القليلة التي تقارن بالخطيب، وهو أستاذ في كلية الشريعة بدمشق. وعلى الرغم من أن الرجلين 

يريان بعضهما بعًضا زعيمين ملا أطلقا عليه »تيار الشباب الفكري«)595(، غير أن استراتيجيتيهما 

ل  فضَّ األموي،  للجامع  السابق  الخطيب  اعتمدها  التي  االتهام  نبرة  فبخالف  مختلفتين.  كانتا 

األستاذ الرشيد نهًجا أكثر توافقية. ولهدفه، كما الخطيب، »إعادة خلق التجربة التركية«)596( 

في سورية، أظهر استعداًدا إليجاد أرضية مشتركة مع النظام باسم الوحدة القومية اإلسالمية 

ضد التهديدات الخارجية)597(.

ولتحقيق أهدافه، راهن الرشيد على استغالل الفرص – الضئيلة – التي يتيحها النظام 

)592( أحمد معاذ الخطيب، »امللك العاري والنساج املحتال«، )net.darbuna.www، 1 حزيران/ يونيو 2007(. 

)593( أحمد معاذ الخطيب، »الحرية مهما طال الطريق« 

www.darbuna.net.2007 2 نيسان/ أبريل    

)594( مقابلة في النيوزوييك )العربية(، 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007.

)595( مقابلة مع الخطيب. 

)596( مقابلة مع صديق مقرب من عماد الدين الرشيد، دمشق، أيار/ مايو 2008؛ أحمد معاذ الخطيب، »صعود العدالة 

والتنمية«، 

www.darbuna.net 2007 4 آب/ أغسطس  

)597( عماد الدين الرشيد، املواطنة في املفهوم اإلسالمي، )دمشق: نحو القمة، 2005(، 7-6.

http://www.darbuna.net
http://www.darbuna.net
http://www.darbuna.net
http://www.darbuna.net
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االنتخابي. وخالل االنتخابات التشريعية في نيسان/ أبريل عام 2007، والتي استنكرها الخطيب 

إسالمية  ميول  ذوي  املرشحين  من  اثنين  ملساعدة  كليته  الرشيد  حشد  مهزلة)598(،  بوصفها 

يخوضان االنتخابات في محافظة ريف دمشق، وقد انتخب أحدهما )محمد برمو()599(.

إرث اإلخوان املسلمين والسلفية

على الرغم من الطابع الحساس جًدا الدعاء كهذا في سورية البعثية، غير أن اإلصالحيين 

يستشهد  ما  وغالًبا  املسلمين.  لإلخوان  فكرًيا  مدينون  أنهم  حقيقة  يخفوا  لم  السياسيين 

 ،)2011-1941( املولوي  فيصل  واللبناني  السباعي،  مصطفى  مثل  بشخصيات  الخطيب 

الرشيد  يقدم  جانبه،  ومن  البوطي)600(.  هجمات  ضد  عنه  دافع  والذي  القرضاوي،  ويوسف 

اإلخوان املسلمين بوصفهم مصدر إلهام لتأمالته الخاصة حول العالقة بين اإلسالم واملواطنة، 

وخصوًصا دعوته إلى دمج جميع املواطنين، بصرف النظر عن عقيدتهم، في »اإلطار السيا�سي 

والثقافي والحضاري« لـ »الوطن املسلم«)601(. 

من  للعلماء  السائد  االتجاه  عن  نفسيهما  والرشيد  الخطيب  يميز  عقائدية،  ناحية  ومن 

كان  لهما  ووفًقا  والجزائري.  للقاسمي  »التاريخية«  الدمشقية  السلفية  بتأثير  االدعاء  خالل 

حين  في  »املعتدلة«،  الطريقة  هذه  ورثة  بين  من  معلميهم،  أحد  وهو  األرناؤوط،  القادر  عبد 

انحرف عنها األلباني بسبب »َحرفيته«. والعتمادهما موقًفا تصالحًيا، فإنهما يناديان بهدنة بين 

الصوفيين والسلفيين)602(. 

)598( أحمد معاذ الخطيب، »دمعة دمشقية« 

www.darbuna.net.2007 1 نيسان/ أبريل  

)599( مقابلة مع عماد الدين الرشيد، دمشق، 19 تموز/ يوليو 2007.

)600( www.darbuna.net/protocols/text.php?ID1164=

 22 كانون الثاني/ يناير 2009.

بورغا  فرانسوا  انظر  دينًيا،  منه  أكثر  ثقافًيا  حضارًيا  مفهوًما  وكونها  اإلسالمية  الدولة  حول  الرشيد.  مع  مقابلة   )601(

François Burgat ، اإلسالموية في الواجهة )باريس: الديكوفيرت، 2002(، 138-133. 

)602(  مقابالت مع الخطيب والرشيد. 

http://www.darbuna.net
http://www.darbuna.net/protocols/text.php?ID=1164
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وقد عمل الخطيب أيًضا على إحياء جمعية التمدن اإلسالمي السلفية اإلصالحية، مبرًزا 

توجهها الحداثي والكوني. وبعد انتخابه في عام 2000 رئيًسا لها، حاول استعادة الدور الفكري 

النائمة، وال سّيما عن طريق الطلب املتكرر للترخيص بإعادة إطالق  لهذه املؤسسة الخيرية 

مجلتها التي جرى إيقافها منذ عام 1981 – لكن من دون جدوى)603(.

بين العلماء واإلسالميين املستقلين

اإلصالحيين  بين  العالقة  تعقيد  مدى  اإلسالمي  التمدن  في  األخيرة  العضوية  توضح 

بين  بالذكر، أن الخطيب كان عليه أن يحقق توازًنا  الدينية. والجدير  السياسيين واملؤسسة 

في  للجمعية  الثقل«  إلى »إعطاء بعض  والحاجة  وأفكار مشابهة،  بميول  في ضم زمالء  الرغبة 

أعين السلطات من خالل إشراك أعضاء من املؤسسة الدينية)604(. وبحلول عام 2007، كانت 

املسلمين)605(،  لإلخوان  سابق  متجول  زميل  الرشيد،  الدين  عماد  من  تتألف  األولى  الفئة 

)عبد  الغراء   ،)1960 تولد  الزبيبي،  )سليمان  الفتح  من  بارزين  لعلماء  امللتزمين  غير  واألبناء 

الفئة  وتضم   .)606()1954 تولد  شميص،  )أحمد  زيد  وجماعة   ،)2009-1968 الطباع،  الهادي 

الثانية عالم الحديث املشهور عجاج الخطيب )تولد 1932(، العالم بفقه اللغة مازن املبارك 

بدر  الشيخ  1961(، مدير مجموعة تمويل معهد  )تولد  الخير شكري  1930()607(، وأبو  )تولد 

الدين الحسني. 

بفضل  و«الحديثين«  »القدماء«  من  مزدوجة  شبكة  أيًضا  الرشيد  الدين  عماد  طّور  كما 

كلية  في  موقعه  بفضل  سّيما  وال  األولي)608(،  الديني  تعليمه  تلقى  حيث  زيد،  بجماعة  عالقاته 

)603( انظر الخطيب، »التمدن اإلسالمي«. 

)604( مقابلة مع الخطيب. 

كلية  في  سابق  أستاذ  الخياط،  وهيثم   ،)1932 )تولد  الجيب  أبو  وسعدي   )2007-1914( عابدين  مرشد  القضاة   )605(

في من عام 1980 إلى عام 2007. 
ُ
الطب في دمشق، والذي ن

)606( مقابالت مع الخطيب، سليمان الزبيبي )دمشق، 5 تموز/ يوليو 2007(، وأحمد شميس )دمشق، 5 أيار/ مايو 2008(. 

)607( وهو محمد املبارك، إحدى الشخصيات املؤسسة لإلخوان املسلمين. 

)608( مقابلة مع الرشيد. 
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بين  العالقة  كانت  بداية،  البوطي:  مع  يبدو  كما  عادي  غير  تحالًفا  أسس  وهناك،  الشريعة.  

الرجلين مروعة، العالم األكبر يوبخ األصغر بسبب عقالنيته »املفرطة«)609(. ومع ذلك، استطاع 

الرشيد عكس الوضع تدريًجا من خالل تأييد القضايا العزيزة على البوطي بقوة، مثل الدفاع 

سورية)610(.  في  الشيعي  التبشير  واستنكار  اإلصالح،  مشروعات  ضد  الشريعة  معاهد  عن 

ن رئيس  وبالنسبة إلى الرشيد، أثبت االعتماد على البوطي إفادته من ناحية أكاديمية )فقد ُعّيِ

ر له نوًعا من الحماية من االستخبارات. 
ّ
قسم عندما كان عمره بالكاد أربعين عاًما(، كما وف

ل بين الطالب واملعلمين الشباب في الكلية، والتي  وجد األكاديمي الشاب جمهوًرا شديد التقبُّ

كانت قد تحررت تدريًجا في السنوات األخيرة من هيمنة العلماء املحافظين مثل البوطي. وكان 

الرشيد نفسه رمًزا لهذا التحول: ففي عام 1999 كان )وباستثناء ابن البوطي توفيق( الطالب 

سياسة  وبفضل  سنوات،  عشر  وبعد  املعهد.  من  دكتوراه  درجة  على  يحصل  الذي  األول 

التوظيف التي تفضل املرشحين الداخليين، كان حملة الدكتوراه الصادرة عن الكلية يشكلون 

40 في املئة من أعضاء هيئة التدريس، وشغلوا وظيفتي نائب العميد.

من خالل توفير قناة ترويجية مستقلة عن الشبكات التقليدية لرجال الدين، أعطى هذا 

التغيير نمًوا في عدد األفراد الذين، مثل الرشيد، يشبهون بشدة شخصية املفكرين الدينيين 

�سي الكلية في منتصف القرن العشرين. يرتدون  الجدد الذين تصورهم السباعي وغيره من مؤّسِ

أنفسهم »مفكرين«  أقل مما يرون  ا« بدرجة 
ً

أنفسهم »شيوخ الجلباب، ويرون  البدلة وليس 

مهتمين بالقضايا االجتماعية والسياسية. 

الفكري  امللتقى  إصالحية  بأفكار  الكلية  من  خريجون  أسس  التسعينيات،  منتصف  في 

ثّم موقًعا  وّزع بال ترخيص، ومن 
ُ
ت لإلبداع، والذي أطلق مجلة استمرت مدة قصيرة وكانت 

والتون�سي  السيد  رضوان  اللبناني  فيهم  بمن  بارزين  عرب  ملثقفين  إسهامات  نشر  ًإلكترونًيا 

إحميديت اينايفر Ahmidat Enneifer )611(. وفي األساس، كانت الجماعة تتهتم باإلصالح الديني 

 ،)1970 إبراهيم )تولد  اثنان من أعضائها، عبد الرحمن الحاج  فقط، لكن سرعان ما أظهر 

1976(، وهو طبيب أسنان، طموحات  وهو باحث في العلوم القرآنية، ورضوان زيادة )تولد 

سياسية. وخالل ربيع دمشق 2000-2001، حضرا منتدى الصناعي املحافظ وعضو البرملان 

السجن. وقد  في  والذي ُحكم عليه الحًقا بخمس سنوات  للديمقراطية رياض سيف،  املؤيد 

)609( رسالة إلكترونية من صديق للرشيد، 3 آب/ أغسطس 2009. 

)610( حول هذه القضايا، انظر الفصل األخير. 

)611(  www.almultaka.net. 

http://www.almultaka.net
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في  »إسالمًيا«،  كونه  من  أكثر  ليبرالًيا«  ا 
ً
»محافظ بوصفه  نفسه  ف  يعّرِ الذي  زيادة،  انخرط 

2007 ويصبح أحد أكثر الشخصيات  إلى املنفى في عام  نشاط حقوق اإلنسان قبل أن يذهب 

املرئية للمعارضة السورية في واشنطن)612(.

طلب زيادة إلى معاذ الخطيب إلقاء الخطبة الدينية في زفافه، وهي دعوة تظهر أن الخطيب 

– وباستخدام مصطلحات سوسيولوجيا الحركات االجتماعية – »وسيط«: وعلى الرغم من 

تجذره في املقام األول في املجال الديني، فقد كان من بين األعضاء القالئل في هذا املجال الذين 

يحافظون على عالقات وثيقة باملعارضة السياسية، خصوًصا الناشطين العاديين املنتمين إلى 

ما يسمى »التيار اإلسالمي املستقل«. 

والخطيب قريب من »شيخ املدافعين عن حقوق اإلنسان« )شيخ الحقوقيين( هيثم املالح 

 ،)1968 )تولد  العيتي  ياسر  والطبيب  سابق)613(،  سيا�سي  وسجين  محاٍم  وهو   ،)1931 )تولد 

وهو تابع سابق لجماعة زيد)614(. يؤيد »اإلسالميون املستقلون« اإلصالح الليبرالي للمؤسسات 

السياسية في البالد. ووفًقا ملمثلهم في حلب، غسان النجار )تولد 1937(، وهو مهندس وسجين 

األحزاب،  متعدد  برملاني  نظام  على  تقوم  حديثة  مدنية  »دولة  هدفهم  فإن  سابق،  سيا�سي 

وتساوي بين املواطنين، وتفصل بين السلطات الثالث، وتضمن احترام حقوق اإلنسان«)615(.

املعارضة  إلى سديم  الشبكات أعاله، وبصورة غير مفاجئة،  تقودنا  الدولي،  الصعيد  على 

لندن  في  أّسسها  منظمة  وهي  الشام،  أدباء  رابطة  في  عضو  فالخطيب  السورية.  اإلسالموية 

2007، نشر الخطيب،  بارز في اإلخوان املسلمين)616(. في عام  عبدهللا الطنطاوي، وهو عضو 

املالح، النجار، والعيتي عدًدا من املقاالت في النشرة نصف الشهرية لحركة العدالة والبناء، 

التي أّسسها، في لندن في عام 2006، أعضاء سابقون في جماعة اإلخوان املسلمين السوريين، 

بإلهام من النموذج »الديمقراطي املسلم« لحزب العدالة والتنمية التركي)617(.

)612( مقابالت مع عبد الرحمن الحاج إبراهيم، دمشق، 2005-2007، وزيادة. 

)613( مقابالت مع الخطيب واملالح. 

)614( انظر مقدمة الخطيب لكتاب ياسر العيتي »لعيونك يا قدس«، )بيروت: املكتب اإلسالمي، 2001(. 

)615(  www.thisissyria.net/2007/12/04/syriatoday/04.html.2007 4 كانون األول/ ديسمبر ،

)616(  www.odabasham.net/member.php. 

)617( انظر لينفانت Lenfant، »التحوالت السلفية«، 173.

http://www.thisissyria.net/2007/12/04/syriatoday/04.html
http://www.odabasham.net/member.php
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أن  عن  تدريًجا  سورية  داخل  السيا�سي  اإلسالم  توقف  حماة،  حصار  من  قرن  ربع  بعد 

يكون شبًحا، وأصبح يتجّسد في حركة صغيرة، ولكنها ملموسة، مع شخصيات مرئية وقنوات 

إعالمية. ومع ذلك، وكما سيظهر الحًقا، كان النظام كامًنا في االنتظار. 

الخاتمة

أقل  السلفية  الحركة  كانت  والعشرين،  الحادي  القرن  األول من  العقد  نهاية  اقتراب  مع 

 بين العلماء في سورية من أي بلد آخر في الشرق العربي. ومما ال شك فيه أن هذا الوضع 
ً

تمثيال

قد نتج من القمع الحكومي، والذي تصاعد بعد األلفية، لكن هذا لم يكن إال جزًءا من الصورة 

أكثر  كانوا  كبيًرا،  أمنًيا  تهديًدا  يشكلون  بأنهم  السلفيين  وصف  من  طويلة  مدة  قبل  فحسب: 

عرضة للخطر من املحافظين ضمن السياق االستبدادي، بسبب ضعف جذورهم االجتماعية؛ 

وإضافة إلى ذلك، لم تكن الدولة تاريخًيا، بل كان العلماء السائدون هم األكثر حماسة للحد 

من التأثير السلفي.   

كان للسلفيين في منتصف القرن العشرين، الذين كانوا يعملون بأسلوب فردي ونخبوي، 

الفكرية »الحديثة«. خالل  النخب  بين  الدين مقارنة بمؤيديهم  بين رجال  مؤيدون أقل عدًدا 

املتعلمة،  األوساط  في  للسلفية  ا 
ً
نفوذ االجتماعية  القاعدة  هذه  أعطت  البعث،  قبل  ما  عهد 

القضائية، واألكاديمية، واإلدارية. ومع ذلك، كانت املنظمات ذات امليول السلفية غير مالئمة 

التقليديين:  للشيوخ  الرسمية  غير  الشعبية  بالجماعات  قياًسا  بوليسية،  دولة  ظل  في  للعمل 

كونها  املسلمين،  اإلخوان  جماعة  بينما  البارزة،  للشخصيات  نادًيا  كان  اإلسالمي  فالتمدن 

في عام  السلطة  اعتلى  الذي  للنظام  أولًيا  ا 
ً
املقام األول، كانت منطقًيا هدف في  تجمًعا سياسًيا 

.1963

في السنوات التالية، ترك نزوح الكثير من املثقفين السلفيين شخصيات أقل تمرًسا مثل 

التشريعية  بمنهجيته  زمالءه  صدم  الذي  األول،  وكان  واألرناؤوط.  األلباني  الحديث  عالمي 

القرن  أواخر  وفي  الدينية.  املؤسسة  من  للترهيب  جًدا  مبكرة  مرحلة  في  يتعرض  املتمردة، 

؛ وباألحرى،  العشرين، لم يكن النظام ينظر إلى »العلماء السلفيين« على أنهم تهديد سيا�سي جدّيِ

يبدو أن قمعه لهم كان استجابة ملطالب متكررة من املحافظين الذين كانوا يهيمنون بأغلبية 

أيلول/  الحادي عشر من  تغير بعد حوادث  الوضع  البالد. لكن  في  الديني  ساحقة على املجال 

سبتمبر: ففي عقب ذلك، بدأ االضطهاد الجدي للعلماء السلفيين.  



187

وعلى الرغم من أنها ُجردت اليوم من أي عالم مشهور، إال أن السلفية السورية وصلت إلى 

ًدا وغير مرئي في أعين رجال الدين السائدين، منذ أن سمحت تكنولوجيا  أن تشكل عدًوا مهّدِ

هذا  جعل  املحافظين،  إلى  بالنسبة  الشباب.  من  متزايٍد  عدٍد  بجذب  لها  الحديثة  املعلومات 

بعض  إجراء  عن   
ً

فضال دفاعي،  أدب  تطوير  م�سى  وقت  أي  من  أكثر  الضروري  من  الوضع 

إثبات وفائهم للكتب املقدسة )القرآن(. وهذه هي  العقائدية والشعائرية من أجل  التعديالت 

الخلفية لعملية اإلحياء الحالية لدراسات الحديث، وللتحول في الخطاب واملمارسة الصوفية. 

ومع ذلك، طاملا بقيت بعض املفاهيم الرئيسة للتصوف اإلسالمي )الباطنية618 أو العرفانية، 

القداسة، الطريقة( من دون تغيير، فإن معالجة النقد السلفي تتطلب أيًضا أن يلجأ العلماء إلى 

استراتيجية اإلخفاء أو الكتمان. 

نفسها  والكفتارية  زيد  مثل  جماعات  قّدمت  اإليمان،  في  »املعتدلة«  عقيدتهم  خالل  من 

ا بين الصوفية والسلفية »املتطرفتين«. ومع ذلك، ومع وضع األخيرة في 
ً
بوصفها طريًقا وسط

قفص االتهام، شجعت هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمر »االنتقام لدى الصوفيين«، 

الدين السوريون  وهو ما تجّسد من خالل تشكيل اتجاه دولي ملكافحة السلفية. وكان رجال 

ون  esoterism والغنوصية Gnosticism: الباطنية والغنوصية كلمتان ملدلول واحد، فالباطنيُّ }املترجم{ الباطنية   )618(

ا، وهو حالة من 
ً
من جميع امللل يؤمنون أن املعرفة الباطنية هي الغاية املنشودة، ويسمون الوصول إلى »الغنوص« إشراق

الحالة مقصوًرا على أحد  إلى هذه  الغيبيات وتتجلى الحقيقة املطلقة. وليس الوصول  املاديات تنكشف فيها  التحرر من 

لباطن وأسرار  وتتّبع  »العرفان« عن طريق ذوق خاص ومجاهدات،  يمكن ألي أحد تحصيل هذا  وإنما  لألنبياء،  كالوحي 

ة املحجوبة فيها، وكذلك أسرار التعاليم والتقاليد الخاّصة املتوارثة  سة واستخالص الحكمة السريَّ نصوص الكتب املقدَّ

من الحكماء األوائل العارفين. 

Gnosticism اإلنكليزي، والذي يعود أصله إلى كلمة )غنوستسكوس( اليونانية والتي تعني  الغنوصية هي تعريب ملصطلح 

»ذوي املعرفة«. اختلف العرب في ترجمتها إلى العربية، ومن املصطلحات الرديفة: »العرفانية«، »املعرفية«، »الروحية«، 

»األدرية«، »مذهب العرفان« و«اإلدراكية«. ومن أشهر من اتبعها في العالم العربي هم الدروز الذين يسمونها بـ »العرفان«. 

باملفهوم  املعنى  أما  النفسية«.  الخبرة  من  املستقاة  الشخصية  »املعرفة  هو  اليونانية  »غنوسس«  لكلمة  الحرفي  واملعنى 

الديني فهو: »املعرفة الروحية املبنية على العالقة مع هللا«. يدل مصطلح »الغنوصية« عموًما على طريقة سّرية باطنّية 

تسعى ملعرفة الحقيقة، وتعدها غاية الحياة، وطريق الخالص.

وفي املوسوعة الفلسفية ُعّرِفت الغنوصية بأنها فلسفة صوفية، غايتها معرفة هللا بالحدس ال بالعقل، وسميت املعرفة 

ة تفيض على 
ّ
الباطنية الغنوصية في التراث الصوفي بأسماء عدة: »املعرفة اإلشراقّية« التي عّرفت بأنها ظهور أنوار عقليـ

األنفس الكاملة عن املواد الجسمّية، فهي تلّقٍ مباشر من العالم الغيـبّي واملعرفة اإللهّية ملن لهم رياضات روحّية ومجاهدات 

نفسّية جعلت نفوسهم تصفو من األكدار البشرّية فتتأهل إلشراق العلوم واملعارف املنقوشة في العالم العلوّي بحسب 
زعم أصحابها.

وسميت »علم الحقيقة« عند غالة الصوفية الذين قّسموا العلوم إلى علم شريعة وعلم حقيقة، فجعلوا الشريعة التزام 

العبودّية، والحقيقة مشاهدة الربوبّية، ومن يصل إلى الحقيقة- عندهم- ال يتقّيد بأمر الشارع ونهيه مما جاء عن طريق 

بع ما يكشف له.
ّ
الرسول، وإنما يت

)املرجع: املوسوعة، مصادر أخرى(.
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متورطين بشدة في مشروع االستعادة العقائدية هذه، كما يتضح على سبيل املثال باستقبالهم 

الحار للداعية التلفزيوني السلفي اليمني الحبيب علي الجفري. ومع ذلك، أظهرت الخالفات 

في  نفسه  ل 
َّ
شك والذي  املقدسة،  للنصوص  املعياري  اإلطار  أن  الجفري  بزيارة  أحاطت  التي 

القرن العشرين نتيجة لتصاعد السلفية ال يزال يشكل عقبات قوية أمام صعود تقليدية غير 

مرتبكة أو غير خجولة. 

وابن  عربي  ابن  مؤيدي  بين  القديمة  للمعارضة  الحديثة  التجسيدات  هذه  إلى  وإضافة 

تيمية، شهدت سورية املعاصرة أيًضا نقاشات أثارتها أصناف أخرى من اإلصالحية. وفي حين 

كانت نتيجة الصراع بين فلسفة محمد شحرور الوضعية وباقي الحركات اإلسالمية معادلة ال 

ربح فيها وال خسارة )صفرية(، كان إصالحيون آخرون قد احتلوا مواقع أكثر غموًضا. 

وبحكم ما واجهه من انتقادات كبار العلماء بسبب مواقفه املتعلقة بوحدة األديان، سعى 

الدينية  العائالت  من  الثاني  الصف  وأفراد  االستخبارات  من  كل  تأييد  وراء  حبش  محمد 

بدعم  حظي  قد  والالعنف،  اإلنسانية  رسول  سعيد،  جودت  كان  األثناء،  تلك  وفي  املحترمة. 

املعجبين النافذين في أوساط البرجوازية املتدينة ودور النشر اإلسالمية. وقد اتبع اإلصالحيون 

السياسيون أيًضا استراتيجيات معقدة، إذ كانوا ينظرون إلى كبار العلماء على أنهم ركيزة من 

ركائز النظام القائم، ومع ذلك، كانوا يسعون، في الوقت نفسه، لحمايتهم من مضايقة الدولة. 

نية القديمة املوروثة من الحقبة العثمانية بطابعها املهيمن  وهكذا، احتفظت العقيدة السُّ

في بداية القرن الحادي والعشرين. ومن حيث الجذور االجتماعية، ال يحتاج األمر إلى تكرار أن 

العلماء التقليديين هم َمن أَعّدوا أغلبية املدارس والحلقات الدراسية التي تلقى فيها عشرات 

اآلالف من السوريين تعليمهم الديني. وعليه، كان لهؤالء العلماء مدخٌل إلى املوارد االقتصادية 

على  سيطرتهم  تعزيز  من  تمكنهم  لم  املوارد  هذه  منافسوهم.  إليه  يصل  بما  املقارنة  يتخطى 

نتهم من االستفادة من التحرر 
ّ

املجال الديني فحسب، وإنما، وكما سيتضح في الفصل التالي، مك

االقتصادي في اآلونة األخيرة أيًضا. 
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الفصل الرابع

العمامة ودفتر الشيكات

االقتصاد السيا�سي للنخبة الدينية السورية

لديك  يكون  وأن  مال،  لديك  يكون  أن  الدمشقي:  املجتمع  في  األساسيتان  »القيمتان 

شيخ«

تاجر سوري، دمشق، 2007

لقد تعرفنا تًوا إلى نعيم عرقسو�سي، أحد أكثر الشيوخ شعبية في دمشق على الرغم من 

الخمسينيات(. ونظًرا  في  يزال  كان ال  الجديدة  األلفية  األول من  العقد  )في  نسبًيا  صغر سنه 

إلى شعبيته، فإن جدول أعماله اليومي يشابه جدول أعمال مسؤول حكومي رفيع املستوى: 

يأتون لتقديم طلبات مختلفة.   من األفراد 
ً

اليوم معظمه في مكتبه يستقبل سيال فهو يم�سي 

وتكون هذه الطلبات أحياًنا حول تحكيم في صراعات عائلية أو تجارية، وهو امتياز تقليدي 

)سابًقا(  الدولة  تديره  الذي  املصرفي  النظام  عن  التعويض  حول  وأحياًنا  الدين)619(،  لرجال 

ا كيف توجه 
ً
املتزوجين حديث السوريين عن استخدامه. ويخبر أحد  الكثير من  والذي يعزف 

للعرقسو�سي من أجل الحصول على قرض لشراء منزل، وعندها تواصل الشيخ مع أنصاره 

م الطلب)620(. من التجار، وكِفل مقّدِ

صفات  فيها  تظهر  مناسبات  هناك  لكن  نسبية،  بسرية  عادة  املعامالت  هذه  تجري   

كشف  في  سورية«،  في  واالستبدادية  املتبدلة  التحالفات  املتغيرة،  االجتماعية  البنية  إسماعيل،  سلوى  انظر   )619(

الغموض عن سورية، محرر، فريد الوسون )لندن: دار الساقي، 2009(، 13-28، في 25.  

)620( مقابلة مع مصدر رفض ذكر االسم، دمشق، أيار/ مايو 2007.
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العرقسو�سي كوسيط بين األغنياء واملحتاجين علًنا. فعلى سبيل املثال، خالل االحتفال باملولد 

منح أرباحها ملشروع خيري يسمى »صندوق املودة والرحمة«، 
ُ
)النبوي(، نظم »مزادات علنية« ت

والذي يهدف إلى مساعدة الشباب في الزواج من خالل املساعدة في دفع املهر. 

الزواج  إلى عدد منح  أيديهم وأشاروا بأصابعهم  العاِلم، رفع املؤمنون  واستجابة لنصائح 

)قيمة املنحة 50.000 ليرة سورية، أي نحو 1000 دوالر أميركي( التي هم مستعدون لدفعها. في 

عام 2007، ُجِمع 7.5 مليون ليرة سورية في ليلة واحدة)621(. 

الخاصة  الرعاية  نمو  في  حاسًما  دوًرا  الدين  رجال  أدى  فقد  املثال،  هذا  من  يتضح  وكما 

التي لم يسبق لها مثيل، والتي شهدتها سورية منذ أواخر التسعينيات فصاعًدا، ضمن سياق 

أوسع من التحرر االقتصادي واإلفقار)622(. وبعيًدا من تهميش العلماء، فقد أمنت لهم عوملة 

الرأسمالية فرًصا جديدة إلثبات صالتهم االجتماعية. 

في  الخاص.  والقطاع  العلماء  بين  التحالف  أصول  الفصل  هذا  من  األول  الجزء  يتناول 

لت 
َّ
شكله الحالي، يعود هذا التحالف إلى مرحلتي االستعمار وأوائل ما بعد االستعمار. وقد شك

نِشئت في ذلك الوقت األساس إلحياء القطاع الخيري الذي شهدته البالد في 
ُ
الجمعيات التي أ

مطلع القرن الحادي والعشرين، بعد مرحلة فاصلة طويلة من البعثية االشتراكية.

التي  الجماعة  وهي  زيد،  جماعة  رئيسة  بصورة  أفادت  قد  العملية  هذه  أن  إلى  وباإلشارة 

الريبة، فإنني أزعم أن نجاح تمويل الجمعيات اإلسالمية قد  النظام بعين  إليها  كثيًرا ما نظر 

ذكر عليه. 
ُ
ت ده رأس املال االجتماعي للعلماء املنخرطين، وهو عامل ليس للدولة سيطرة  حدَّ

وبصورة خاصة، فإن قدرة العلماء على جمع األموال تعتمد في املقام األول على شعبيتهم في 

تقليدًيا  توفر  كانت  التي  القطاعات  وهي  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات  أصحاب  أوساط 

أغلبية املوارد االقتصادية للجمعيات الخيرية اإلسالمية السورية. 

كبار  أن  ن  سأبّيِ  ،2007 للعام  البرملانية  االنتخابية  للحملة  دراسة  خالل  ومن  ذلك،  ومع 

الخيرية من  الجمعيات  تمويل هذه  في  متزايد  رجال األعمال قد أصبحوا مشاركين على نحو 

التحوالت  أدت  فقد  ثّم،  ومن  املوقرين.  الدين  لرجال  العامة  املباركة  على  الحصول  أجل 

االقتصادية األخيرة إلى تحول عالقات العلماء بالدولة، األمر الذي يرجع جزئًيا إلى أن ُحسن 

)621( انظر بيرييه Pierret وسلفك Selvik، »حدود )التطوير السلطوي( في سورية«، 596-595.

)622( انظر املرجع السابق نفسه؛ لورا رويز دو الفيرا Laura Ruiz de Elvira، »املنظمات غير الحكومية تتحدى دولة بشار 
األسد«، مغرب مشرق رقم 203 )2010(، 58-41.
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سير العمل في القطاع الخيري يتطلب مزيًدا من التعاون بين الطرفين، ولكن األمر يرجع أيًضا 

ا وثيًقا بالنخبة السياسية 
ً
إلى أن بعض الشركاء الصامتين الجدد لرجال الدين يرتبط ارتباط

العسكرية. 

ز القسم األخير على األخالقيات االقتصادية للعلماء السوريين، والتي تعكس بوضوح  ِ
ّ

ويرك

عالقتهم باملجتمع التجاري، ولذلك تتمتع بخصائص برجوازية واضحة. 

جذور تحالف العلماء والتجار

منذ االنتداب الفرن�سي، تالزمت ثالثة عوامل إلعطاء العالقة بين العلماء والتجار طابعها 

البرجوازية  العائالت  مع  تحالفهم  الدينية؛  النخبة  قمة  إلى  التجار  العلماء  ارتقاء  الحالي: 

املتوسطة؛ و، بفضل الدعم املالي لألخيرة، انتشار الجمعيات اإلسالمية. 

نهضة املعرفة املقدسة وظهور العلماء التجار

في أوائل القرن الحادي والعشرين بدمشق، يمكن رؤية بعض كبار السن من رجال الدين 

طربوش  حول  مربوط  ن  ملوَّ حريري  وشاح  ارتداء  خالل  من  الناس  عامة  عن  نفسه  ز  يمّيِ

رداء  اعتادوا  الذين  العلماء،  يميز  االستعمار،  زمن  إلى  هذا،  الرأس  غطاء  يكن  لم  أرجواني. 

العمائم، وإنما يميز التجار. يعكس هذا التغيير السيميائي الدور املهم الذي أداه العلماء التجار 

في التجديد االجتماعي آنف الذكر لرجال الدين خالل النصف األول من القرن العشرين. 

 عن ملكية 
ً

في ظل العهد العثماني، كان كبار العلماء يكسبون إيراداتهم من األوقاف، فضال

األرا�سي والتجارة)623(. وقد جمع أفراد دور املعرفة املرموقة ثروات طائلة: سعيد الحمزاوي 

)1895-1978(، نقيب األشراف األخير، على سبيل املثال، شارك في تأسيس عدد من الشركات 

املساهمة)624(؛ عبد القادر الخطيب )1874-1932(، خطيب الجامع األموي وجّد أحمد معاذ، 

)623( شاتكوفسكي شيلشر Schatkowski-Schilcher، العائالت في السياسة، 115، 129-127.

)624(   الحم�سي، الدعاة والدعوة اإلسالمية املعاصرة، املجلد 1، 296.
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انُتخب رئيًسا لغرفة تجارة دمشق في عام 1914)625(.

بدلت النخبة الدينية القديمة بالقادمين الجدد تدريًجا، في 
ُ
نت كيف است في الفصل األول بيَّ

النصف األول من القرن العشرين، الذين ينتمي كثير منهم إلى فئة الناشئين من رجال الدين 

الحميد  عبد  وشريكه  الدقر  علي  مثل  متوسطين،  وصناعيين  تجاًرا  بعضهم  وكان  التجار. 

حسن  متواضعة:  تجارية  محاٍل  وأصحاب  حرفيين  آخرون  وكان   .)626()1952-1898( الطباع 

حبنكة كان مجلد كتب، صالح الفرفور نجار، وزميله رمزي البزم )1917-91( حلواني)627(. وفي 

حلب، عبد هللا سراج الدين كان ابن وحفيد تجار جملة للفواكه املجففة)628(.

ر أنه تحالف بين  من املهم أن نفهم أن الدعم املالي التجاري لشيوخ النهضة يجب أال يفسَّ

الكثير من خلفياتهم  يتشاركون  بين فاعلين  تعاون  باألحرى  بل  فئتين اجتماعيتين متميزتين، 

الثقافية واالجتماعية. ودليل هذا التكافل يمكن رؤيته في حقيقة أن بعض التجار لم يكتِف 

سين، بل عهد إليهم أيًضا بتعليم أحد أبنائه. فقد كان مصطفى  بإعطاء الدعم للشيوخ املؤّسِ

أتباع  أقرب  أحد  السيروان،  الجزارين)629(، وجمال  كار  ابن شيخ  تالمذة حبنكة،  أبرز  البغا، 

عبد الكريم الرفاعي، كان ابن وحفيد مصنعي املنسوجات البارزين)630(.

الشيخ  أن  حتى  العلماء.  دروس  حضور  على  يواظبون  السوق  أهل  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 

 بهم، كل أسبوع في منزل تاجر مختلف. وكانت هذه الدروس 
ً
الرفاعي قد نظم دروًسا خاصة

مبّسطة ومبهجة تختلف عن حلقات الدراسة الدينية ذات اآلداب الصارمة على األغلب: 

نهاية  في  د،  تعوَّ السعد.  صياح  أبو  يدعى  جميل،  صوت  ذو  القامة،  طويل  رجل  هناك  كان 

نهاية الدرس،  في  ر اآلخرون كل بيت شعر من بعده.  النبي، ويكّرِ في تمجيد  الجلسة، أن ينشد 

يكون كل واحد منهم في السماء السابعة بعد شرب الشاي، في االستحضار الذي يبرع فيه أبو 

)625( أباظة وحافظ، تاريخ علماء دمشق، املجلد 1، 461.

)626( املرجع السابق نفسه، املجلد الثاني، 650.

)627( أباظة، علماء دمشق، 206-204.

)628( عبد هللا سراج الدين، حول ترجمات املرحوم اإلمام العالمة الشهير والعارف الكبير فضيلة سيدي الوالد الشيخ 

محمد نجيب سراج الدين الحسيني، )حلب: دار الفالح، 2002(، 8. 

سر واألعالم الدمشقية، املجلد 1، 147. 
ُ

)629( شريف الصواف، معجم األ

)630( املرجع السابق نفسه، 481-480.
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صياح. )631(

تعليم  إلى  تهدف  ما  بقدر  اجتماعية  روابط  لخلق  ما،  حّدٍ  إلى  هذه،  اللقاءات  مت  ُصّمِ

أساسيات الدين. ووفًقا لكاتبي سيرة الرفاعي أنفسهم، فإن الفائدة الرئيسة في هذا كله كانت 

إتاحة الفرصة للشيخ لجمع املوارد املالية ملساعدة مشروعات حركته)632(.

ولم يكن كبار رجال األعمال هم هدف هذه »الدعوة املفصلة بحسب الطلب«، وإنما التجار 

األكثر تواضًعا من أحياء املدينة القديمة. ومع ذلك، ومع تزايد شعبية شيوخ النهضة، ومعهم 

سبيل  وعلى  قوة.  أكثر  اقتصاديون  العبون  املشهد  دخل  لهم،  للتبرعات  الرمزية«  »العودة 

املثال، بنى حسن حبنكة املقاّر الجديدة ملعهده في مطلع الستينيات بفضل دعم الشخصيات 

الرئيسة في التجارة الخارجية )سلطان عجمي، عزت الدبس( والصناعة )نوري الحكيم()633(.  

الجمعيات الخيرية قبل البعث

العشرينيات)634(،عصًرا  منذ  سورية  في  التكاثر  في  بدأت  التي  الخيرية،  الجمعيات  شهدت 

ارتفع  املثال،  سبيل  على  و1954،   1952 العامين  بين  العشرين.  القرن  خمسينيات  في  ذهبًيا 

النظام  الظاهرة:  هذه  في  للتسبب  عدة  عوامل  اجتمعت  وقد   .)635(203 إلى   73 من  عددها 

إلى  الدولة  مستوى  من  التضامن  إلى  الحاجة  فيه  انخفضت  فيه  والذي  الليبرالي  االقتصادي 

القادة  من  الجديد  للجيل  املتزايد  واإلصرار  املقابل،  في  تشريعي مرن  ونظام  املدني،  املجتمع 

الدينيين – رجال النهضة. 

ست بعد االستقالل تعمل ضمن حي واحد، والذي  ّسِ
ُ
كانت أغلبية الجمعيات الخيرية التي أ

غالًبا ما ُيشار إليه في اسمها الرسمي: فعلى سبيل املثال، أسس سعيد البرهاني جمعية العقيبة 

الخيرية، وزميله حسن حبنكة جمعية امليدان املجتهد الخيرية. وبوصفه حيًزا رئيًسا للمخالطة 

)631( «الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، رقم 5. 

)632( املرجع السابق نفسه. 

)633( حبنكة، الوالد الداعية، 165.

)634( رايسنرReissner، أيديولوجية وسياسة اإلخوان املسلمين في سورية، 85-80.

)635(   OFA, 5–8 January 1952, no. 393, VI; 2–5 April 1955, no. 711, VI.
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االجتماعية والتضامن، غالًبا ما تتوافق حدود الحي مع محيط املنطقة التي يشتهر فيها عاِلم 

محلي، وبذلك، يكون قادًرا أكثر على جمع األموال.

وتنويع  بالتنسيق  السورية  الخيرية  الجمعيات  بدأت  العشرين،  القرن  خمسينيات  وفي 

س اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق في عام 1957)636(، والذي كان خاضًعا لهيمنة  ّسِ
ُ
نشاطها. وأ

املنظمات ذات امليول اإلسالمية منذ بدايته. 

والتي  اإلسالمية،  النهضة  شبكة  نمو  مع  أيًضا  وطنًيا  بعًدا  هذه  االنفتاح  عملية  واتخذت 

امتدت من حماة إلى جميع أنحاء البلد ابتداًء من عام 1954. كانت النهضة اإلسالمية تجديًدا 

 من العمل على 
ً

األولى، أن الفروع املحلية عملت على مستوى املدينة كلها، بدال من ناحيتين: 

مجلس  له  كان  الفروع  هذه  من  فرع  كل  أن  من  الرغم  وعلى  والثانية،  فقط؛  الحي  مستوى 

م مؤتمر وطني سنوي لفروع الشبكة كافة. ومن أجل جذب التبرعات  ِ
ّ
ظ

ُ
إدارته الخاص، فقد ن

الوقت،  ذلك  في  العلماء شعبية  أكثر  برعاية  املحلية  الفروع  كافة، ُوضعت  املدينة  أنحاء  من 

مثل محمد الحامد )1910-69( في حماة، وعبد الكريم الرفاعي في دمشق، ومحمد النبهان في 

حلب)637(.

زت النهضة اإلسالمية نفسها بتصّوٍر أوسع للعمل االجتماعي، والذي ما عاد مجرد  كما ميَّ

وفي  العمل)638(.  ورش  وتأسيس  املنهي  التدريب  تنظيم  مع  منتًجا   
ً

عمال أصبح  بل  توزيعٍيّ  عمٍل 

مثال يخبر الكثير عن كل من هامش املناورة الذي تمتع به القطاع الخيري في الحقبة الليبرالية، 

واألخالقيات االجتماعية البرجوازية للنخبة الدينية في ذلك الوقت، عّينت النهضة اإلسالمية 

الذين  املدينة واألغنياء،  كانوا يضّرون بسمعة  »أنهم  املتسولين على أساس  دوريات ملالحقة 

كانوا يبذلون جهدهم األق�سى لتلبية حاجات الفقراء«)639(.

)636( الحم�سي، الدعاة والدعوة اإلسالمية املعاصرة، املجلد 1، 267.

)OFA  )637، 29 آب/ أغسطس – 1 أيلول/ سبتمبر 1959، رقم VII ،1141 و28-30 أيلول/ سبتمبر 1960، رقم 1249، 

V؛ الشيخ محمد سالم األحدب،

www.islamsyria.com  2008 23 كانون الثاني/ يناير 

؛ »الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، رقم 14.

)638( الشيخ محمد النبهان: من إنجازاته، 

www.alkeltawia.com2007 19 كانون األول/ ديسمبر ، 

)639( املرجع السابق نفسه؛ مقابلة مع املالح؛ »الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية«، رقم 14. 

http://www.islamsyria.com
http://www.alkeltawia.com
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الرغم من  1963. وعلى  في عام  البعثي  االنقالب  الخيري مع  للقطاع  الذهبي  العصر  انتهى 

الذي  املحدود  التحّرر  وبفضل  بل،  العمل،  في  استمرت  القائمة  اإلسالمية  املؤسسات  أن 

أتاحه األسد في بداية السبعينيات، ُسمح لها بتلقي التمويل السعودي أيًضا)640(، إال أن إطالق 

مشروعات جديدة أصبح يشكل تحدًيا في ذلك الوقت. وإضافة إلى القيود األمنية، كان ظهور 

االشتراكية قد جعل مبدأ العمل الخيري في حّد ذاته نوًعا من املفارقة التاريخية.

كلًيا  سيئين  البعثية  الحقبة  من  األّوالن  العقدان  يكن  لم  للحوادث،  استعادة  وفي  ولكن، 

الرأسمالية  الطبقة  تفكيك  إلى  نظًرا  الواقع،  وفي  والتجار.  العلماء  بين  العالقة  إلى  بالنسبة 

خالل الستينيات، فإن االنفتاح االقتصادي األول الذي قام به األسد في عقب استيالئه على 

أيًضا  أفاد  لكنه  الطفيليين،  األعمال  رجال  من  جديدة«  »طبقة  بالتأكيد  أفاد  قد  السلطة 

العائالت القديمة من »الطبقة الوسطى من أعيان التجار« – أي الشركاء الصامتين التقليديين 

للمشيخة – والذين وضعوا أيديهم على أجزاء كبيرة من التجارة الداخلية والخارجية، وعملوا 

على تطوير صناعات متوسطة)641(.

وفي املقابل، أدى سحق االنتفاضة اإلسالمية في أوائل الثمانينيات إلى اتخاذ تدابير جديدة 

ا كان تأميم فروع النهضة اإلسالمية كافة، 
ً

حدثت ضد القطاع الخيري، والتدبير األكثر إدهاش
ُ
أ

وتحويلها إلى »مكاتب رعاية اجتماعية«)642(.

العودة إلى الليبرالية االقتصادية: فرص جديدة، شركاء جدد

أهمية  بشدة  والذي عزز  ثاٍن،  النفتاح  الطريق  شديدة  مالية  أزمة  1986، مهدت  عام  في 

القطاع الخاص. بعد مرحلة توقف في التسعينيات، اسُتؤنفت اإلصالحات االقتصادية في عهد 

ل سورية  بشار األسد. وفي عام 2005، أعلن املؤتمر القطري العاشر لحزب البعث رسمًيا تحوُّ

إلى »اقتصاد السوق االجتماعي«. 

 عن سياسات إعادة التوزيع، إال أن 
ً

ل لم يستتبع تخلًيا كامال وعلى الرغم من أن هذا التحوُّ

)640( الجزيرة )الرياض(، 4 شباط/ فبراير 1973.

توريس،  بي.  آي.  )نيويورك:  األسد  حكم  تحت  سورية  في  السيا�سي  االقتصاد   ،Volker Perthes بيرتس  فولكر   )641(

1995(، 109-115؛ فيليب دروز- فينسنت Philippe Droz-Vincent، »الشرق األوسط: القوى االستبدادية، واملجتعمات 

 .243-240 ،)2004 ،PUF املغلقة« )باريس: مطبعة جامعة فرنسا

)642( مقابالت مع املالح والبرهاني؛ بيريه Pierret وسيلفيك Selvik، »حدود )التطوير السلطوي( في سورية«، 602. 
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2004 أصبح  إذ بحلول عام  في نمو سكاني متسارع،  الدولة السورية كانت غارقة، مع ذلك، 

ر السكان يعيشون بأقل من دوالرين في اليوم)643(. ولتخفيف اآلثار املزعزعة لالستقرار 
ْ

ُعش

ا 
ً

انتعاش شهد  الذي  الخيري،  القطاع  تجاه  سياسته  النظام  حّرر  الفقر،  هذا  عن  الناجمة 

ا. من خالل تأمين فرص جديدة للتعاون بين رجال الدين والقطاع الخاص، وضع هذا 
ً
ملحوظ

التطور العلماء على اتصال مع الجهات الفاعلة االقتصادية التي ما عادت تتألف من شركائهم 

التقليديين ضمن الطبقة املتوسطة العليا التجارية فحسب. 

نهضة القطاع الخيري

2004 و2006، تضاعف العدد اإلجمالي للجمعيات املسجلة في سورية، حتى  بين العامين 

وصل إلى 1200. كانت لنصفها تقريًبا أغراٌض خيرية، وضمن هذه الفئة كانت األغلبية العظمى 

املواتية،  االقتصادية  العوامل  من  مجموعة  عززت  ذلك،  موازاة  وفي  نة.  السُّ املسلمين  من 

بعض  ضاعفت  و2006،   2002 العامين  بين  الخيرية:  الجمعيات  هذه  وسائل  كبيرة،  بصورة 

الجمعيات من نفقاتها سنوًيا. وعلى الرغم من عدم توافر إحصاءات رسمية، لم يكن هناك من 

شك ُيذكر في أن الرعاية الخاصة كانت تفيد مئات األلوف مع حلول نهاية العقد)644(. ومن املثير 

للدهشة أن املستفيد األكبر من هذا االتجاه كان جماعة زيد، العدو السابق للنظام.

في عام 2002، واستناًدا إلى شبكة جمعيات األحياء التي أنشأها والده، أطلق سارية الرفاعي 

مشروع »حفظ النعمة«، والذي يجمع ويوزع الطعام، الدواء، املالبس، واألثاث على آالف من 

سر املحتاجة. وفي غضون ذلك، سيطرت جماعة زيد على اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق، 
ُ
األ

وبهذه  اإلدارة.  مجلس  داخل  قيادية  ملناصب  أتباعها  بين  من  أعمال  رجال  انُتخب  أن  بعد 

الطريقة، وجدت الحركة نفسها في قيادة اثنين من املشروعات الكبرى التي أطلقها االتحاد في 

وصندوق  الجراحية،  العمليات  تكاليف  يغطي  والذي  العافية،  صندوق  التسعينيات:  أواخر 

املودة والرحمة الذي سبق ذكره)645(.

جمع  على  للقدرة  نتيجة  بل  النظام،  خيار  الخيري  القطاع  في  زيد  جماعة  صعود  يكن  لم 

االعتراف  مع  خموًدا.  األكثر  الدين  رجال  بشبكات  مقارنتها  يمكن  ال  والتي  الخاصة  األموال 

)643( بيريه Pierret وسيلفيك Selvik، »حدود )التطوير السلطوي( في سورية«، 601.

)644( املرجع السابق نفسه، 602-601.

)645( املرجع السابق نفسه، 604-603.



197

أكاديمية  ل نشاط  تمّوِ والتي  األنصار،  كانت جمعية  الدين كفتارو،  الخاص، صالح  بمديرها 

كفتارو، تتعرض لتقلبات شديدة في التبرعات من اإلمارات العربية املتحدة والكويت – وهو 

ومثال  األخرى)646(.  اإلسالمية  الجماعات  على  تماًما  محظوًرا  بقي  باملناسبة،  تمويل،  مصدر 

آخر واضح: في محاولة للحصول على أرض وبناء مقاّره الجديدة، جمع معهد الفتح 20 مليون 

150 مليون املطلوبة. ووفًقا للصحافي شعبان عبود، فإن إدارة الفتح  الـ  ليرة فقط من أصل 

كانت مضطرة إلى طلب املساعدة من جماعة زيد، وحشدت األخيرة العديد من الجهات املانحة 

لدعم هذه املسألة)647(. وأصبح اختالل التوازن هذا أكثر وضوًحا على مدار العقد، ألن جماعة 

أوضح  وكما  األخرى.  الجماعات  من  التجار  الداعمين  »أخذ«  لـ  دبرت  كر، 
ُ
ذ ما  بحسب  زيد، 

في  ووجدوه  ]مرشد[  عن  يبحثون  التجار  »كان  اإلسالمية،  الخيرية  الجمعيات  إحدى  رئيس 

سارية الرفاعي«)648(.

تخضع  ال  عوامل  إلى  العاصمة  في  البرجوازية  األوساط  بين  زيد  جماعة  شعبية  تستند 

لسيطرة الدولة: موقفها السيا�سي املستقل نسبًيا، وأعمال التوعية العامة التي نفذتها الحركة 

لعقود. وهكذا كانت الدعوة هي السبب في املشروعات الخيرية الناجحة لجماعة زيد، وليست 

 للتجنيد من الجماعة، التي بقيت راسخة 
ً
ستخدم أداة

ُ
النتيجة؛ ويبدو أن هذه املشروعات لم ت

الجذور في الوسط االجتماعي ملنشئها )649(. 

االنتخابات وتقارب العلماء مع »رأسمالية املحسوبية«

اإلسالمية:  للجمعيات  التجار  قدمها  التي  للتبرعات  الديني  الجانب  يغفل   
ّ

أال للمرء  ينبغي 

كثير منهم متدينون حقيقيون، يؤمنون بصدق أن هذا أحد مفاتيح الخالص ألرواحهم. ومع 

ذلك، سيكون من السذاجة عدم اإلصرار على البعد الوظيفي لهذه الصفقة أيًضا. وفي مقابل 

الحصول على املهارات اإلدارية لرجال األعمال والدعم املالي )التبرعات باملعنى الدقيق، ولكن 

أيًضا الرشاوى لتسيير عجالت بيروقراطية الدولة واالستخبارات، ملصلحة نشاط الجمعيات 

)646( ستينبرغ Stenberg، »الحفاظ على الكاريزما«، 70؛ الثورة، 2 شباط/ فبراير 2007. 

)647( النهار، 19 حزيران/ يونيو 2006. 

)648( مقابلة مع مصدر رفض ذكر االسم، دمشق، نيسان/ أبريل 2008. 

)649( بيريه Pierret وسيلفيك Selvik، »حدود )التطوير السلطوي( في سورية«، 607.
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لخيرية الدينية()650(، ساعد العلماء في الحفاظ على أو تحسين سمعة شركائهم الصامتين من 

خالل رؤيتهم في صحبتهم.

م املانحون بصورة خاصة، خالل االحتفال باملولد )النبوي(: كلما زاد كرمهم، كلما  وُيكرَّ

جلسوا أقرب إلى الشيخ)651(. وفي كثير من األحيان يدعو رجال األعمال األثرياء علماء املسلمين 

مع  فاخر  ريفي  منزل  الحقيقة  في  هي  )»املزرعة«،  مزارعهم  في  ينظمونها  »خاصة«  موالد  إلى 

حدائق( بحضور عدة مئات من الضيوف)652(. وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، كان هذا 

املورد الرمزي ُيستخدم على نطاق واسع من رجال األعمال املترشحين لالنتخابات البرملانية. 

في الحمالت االنتخابية، حيث إن هذا  العلماء  املرء أن يجد هنا سرًدا لدور  قد يستغرب 

املوضوع يندرج، كما يظن املرء، في عالم السياسة باملعنى الدقيق. وفي الواقع، كانت األهمية 

السياسية الحقة لالنتخابات البرملانية السورية في عهد البعث محدودة نوًعا ما، نظًرا إلى أن ما 

يسمى »مجلس الشعب« هو بقايا برملان فعلي rump parliament653، حيث ثلث األعضاء فقط، 

الكتاب، فإن األهمية  انتخاًبا. ومن وجهة نظر هذا  ينتخبون  بـ »املستقلين«،  والذين يسمون 

الحقيقية لالنتخابات البرملانية تكمن في أنها إحدى أكثر األمثلة التوضيحية املثيرة عن التقارب 

بين العلماء والرأسمالية الطفيلية، والتي هي نفسها تعتمد اعتماًدا كبيًرا على النخبة العسكرية 

السياسية. 

القرن  سبعينيات  أوائل  في  »املستقلين«  النواب  أمام  السوري  البرملان  أبواب  فتح  كان 

القطاع  سّيما  وال   – معينة  مصالح  جماعات  لتمثيل  الفرصة  إلتاحة  مصمًما  العشرين 

)650( مقابالت مع رئيس مجلس إدارة اثنتين من الجمعيات الخيرية اإلسالمية الدمشقية، حزيران/ يونيو 2007، ونيسان/ 

أبريل 2008. 

)651( مشاهدة، دمشق، 2008-2006.

ا في دمشق، انظر بيريه Pierret وسيلفيك 
ً
)652( لالطالع على وصف لحفلة كهذه، حضرها جميع رجال الدين األكثر نفوذ

Selvik، »حدود )التطوير السلطوي( في سورية«، 600.

 6 }املترجم{ بقايا برملان فعلي: هو البرملان اإلنجليزي بعد أن قام العقيد توماس برايد بتطهير البرملان الطويل، في   )653(

كانون األول/ ديسمبر 1648، من هؤالء األعضاء املعادين لنية النبالء في محاكمة امللك تشارلز األول بتهمة الخيانة العظمى.

في  »بقايا«  بمعنى  مرة  أول  استخدمت  لكنها  للثدييات؛  الخلفي  الجانب  أو  الخلفي  الطرف   »Rump« كلمة  تعني  ما   
ً
عادة

السياق أعاله باللغة اإلنجليزية، ومنذ عام 1649، جرى استخدام مصطلح » rump parliament » لإلشارة إلى أي برملان 

فه البرملان الشرعي الفعلي. 
ّ
خل

)املرجع: املوسوعة(.
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مثل  املعارضة –  الشخصيات  أن بعض  وفي حين  الدين.  أقل رجال  وبدرجة  و،  الخاص)654(، 

رياض سيف آنف الذكر – برز خالل تسعينيات القرن العشرين بين رجال األعمال- النواب، 

الكفتارية  من  أعضاء  نسبًيا(  )الحرة   1973 عام  انتخابات  بعد  انتخبوا  الذين  العلماء  كان 

والنبهانية بصورة رئيسة، وتمتعوا بدعٍم قوي من االستخبارات. 

في  أقلية  ولكونهم  أحزاب،  إنشاء  املستقلين  للمرشحين  مسموًحا  يكن  لم  أنه  إلى  ونظًرا 

تنفيذه، فقد  في  برنامًجا يرغبون  لديهم  التظاهر بجدية أن  مجلس الشعب، وال يستطيعون 

سيطر الوجهاء على الحملة بأغلبية ساحقة، وبصورة خاصة رجال األعمال، كونهم يشكلون 

ولتقديم  التكاليف،  باهظة  دعائية  آلة  لتقديم  املالية  الوسائل  تملك  التي  الوحيدة  الجماعة 

التبرعات السخية الضرورية لكسب تأييد بعض النخب االجتماعية النافذة )سأوضح ذلك في 

حالة رجال الدين(، وببساطة أكثر، لشراء األصوات. 

تعزيز  املرشحين  هؤالء  على  كان  املحافظين،  من  »الطبيعية«  االنتخابية  قاعدتهم  وكون 

 أتقياء. في نيسان/ أبريل 2007، تعهدت »قائمة الشام« 
ً

سمعتهم من خالل تصوير أنفسهم رجاال

بـ »الحفاظ على هوية سورية، وقيم األنبياء الذين أغنوا  لرجل األعمال الثري هاشم العقاد 

تاريخ حضارتنا«)655(. وحملت ملصقات عمر الحالق، وهو تاجر توابل من السوق ومسؤول 

إداري في الفتح، شعار »هللا يحمي سورية، يرعاها، ويغنيها«. وكان الجامع األموي صورة خلفية 

مللصقات أخرى، بينما »قائمة الفيحاء« )أحد أسماء دمشق( لقطب االتصاالت محمد حمشو 

والذي  زمردي،  أخضر  لون  على  دعاياتها  جميع  طباعة  خالل  من  باطنية  أكثر  نهًجا  اختارت 

يعرفه الجميع بوصفه لون اإلسالم. 

شارع  تغطى  فقد  موقرين.  دين  برجال  األسرية  روابطهم  على  آخرون  مرشحون  وشّدد 

الحلبوني، وهو موطن املكتبات اإلسالمية في دمشق، بالفتات ألنس البغا، والتي ُوضعت هناك 

باسم »أنس مصطفى البغا« حتى يتسنى للجميع معرفة أنه ابن التلميذ املعروف لحسن حبنكة. 

وبصراحة أكبر، في حلب، دعت الالفتات الناس إلى التصويت ملصلحة شقيق املفتي املحلي من 

خالل تقديمه باسم »عبد الرحمن السلقيني، نجل الشيخ محمد«)656(.

وكان العرض االنتخابي األفضل تضمين عاِلم في القائمة. في دمشق، ضم كلٌّ من االئتالفين 

)654( بيرتس Perthes، االقتصاد السيا�سي في سورية، 167.

)655(   www.v0te4Sham.com، نيسان/ أبريل 2007 )رابط معطل(. 

)656( مشاهدة، نيسان/ أبريل 2007.

http://www.v0te4Sham.com
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عمداء  أحد   ،)1969 )تولد  راجح  السالم  عبد  انضم  فقد  ا: 
ً

شيخ األعمال  لرجال  الرئيسين 

الفيحاء،  قائمة  إلى  املرحوم،  العام  للمفتي  بارز  وتلميذ  أكاديمية كفتارو ونجل أحمد راجح، 

والتي نجحت بست أعضاء في البرملان، في حين ساند اإلصالحي محمد حبش قائمة الشام، والتي 

أتت في املرتبة الثانية بخمسة أعضاء. ومن حيث األصوات الفردية، كان الفائزون هم راجح 

آخر،  أو  بشكل  حظيا،  واللذان  منهما،  لكل  صوت   80.000 بـ  حمشو،  محمد  املرشح  وزميله 

بتأييد حما�سي من فصائل رجال الدين املحليين الرئيسة. 

ولسعادة املرشحين املستقلين، تزامنت الحملة في عام 2007 مع موسم املولد )النبوي(، ما 

دة للدعاية االنتخابية. فقد دعا مرشحو قائمة الفيحاء أنفسهم إلى احتفاالت  وفر فرًصا متعّدِ

لوها على مدى سنين.  نظمتها املؤسسات الدينية التي موَّ

وكان مولد أكاديمية كفتارو قد أقيم »باملصادفة« قبل أسبوع واحد فقط من االنتخابات، 

بحضور ضيوف متميزين، مثل سفير أندونيسيا والسودان، واألهم، رئيس املكتب السيا�سي 

في هذا الحدث  بترحيب مضاعف  »القائمة الخضراء«  لحركة حماس خالد مشعل. وحظيت 

للمؤسسة  املهمين  املانحين  من  كان  حمشو  وألن  محلًيا،  ا 
ً

شيخ كان  أعضائها  أحد  ألن  املهم، 

ُدعي   .)657(2004 في عام  اللجنة اإلشرافية لألكاديمية بعد وفاة أحمد كفتارو  في  ن  ُعّيِ إنه  حتى 

وأعلن  الشرف،  أماكن  في  والجلوس  التقدم  إلى  باالسم،  الفيحاء،  لقائمة  الستة  املرشحون 

عريف الحفل، صالح الدين كفتارو، مباشرة وباللهجة العامية: »أنا أول من يصوت لكم.. بعد 

للمساء،  الوحيد  العلني  االنتخابي  الخطاب  وكان هذا  التقدمية«.  الوطنية  للجبهة  أن أصوت 

للنبي  إلى املنبر الستحضار األخالق املتميزة  ولكن املرشح راجح، مرتدًيا عمامته، ُدعي الحًقا 

محمد)658(.

كان السيناريو مختلًفا بعض ال�سيء في مسجد عمار بن ياسر )منطقة البرامكة( – والذي 

كان قد أعيد بناؤه تماًما بسخاء، وفًقا لنقٍش رخامي، على نفقة »الحاج محمد صابر حمشو«. 

وكانت أغلبية العلماء الحاضرين تتبع إلى مسجد التوبة ومعهد الفتح)659(. ولم يكن هناك شعار 

انتخابي صريح في ذلك املساء، فقد اقتصر دور عريف الحفل على الترحيب بزيارة »وفد من 

ولقدراته  الفيحاء.  لقائمة  تتمة  الحقيقة،  في  هذا،  »الوفد«  كان   – الشعب«  مجلس  أعضاء 

)657( مجمع الشيخ أحمد كفتارو، 29. 

)658( مشاهدة، دمشق، 15 نيسان/ أبريل 2007. 

 في الحملة بشيخين شابين )محمد دحلة وبسام ضفدع(، واللذين خاضا االنتخابات بإخفاق 
ً

)659( كان معهد الفتح ممثال

كمرشحين في محافظة ريف دمشق.  
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كرجل دين )على الرغم من أنه كان يرتدي بدلة من ثالث قطع هذه املرة(، ُدعي عبد السالم 

راجح مرة أخرى إللقاء مديح النبي محمد أمام الحشد)660(.

وأما بالنسبة إلى جماعة زيد، فإنها ساهمت أيًضا في حملة حمشو وزمالئه املرشحين، ولكن 

بمزيد من التكتم. وبحضورهم املولد الذي أقيم في سوق باب سريجة برعاية سارية الرفاعي، 

كروا في املواعظ، ولكن الجمهور كان قادًرا مع ذلك 
ُ
لم ُيدَع املرشحون إللقاء كلمة، وال حتى ذ

على رؤية العناق الترحيبي الودود الذي قدمه الرفاعي للزوار)661(.

إلى  نظًرا  األخرى،  املناسبات  من  كثير  في  مماثلة  بطريقة  القائمة  أعضاء  اسُتقِبل  وربما 

الال  مسجد  بناء  إعادة  ل  موَّ قد  حمشو  كان  املثال،  سبيل  وعلى  كافة.  االتجاهات  في  كرمهم 

باشا )100 مليون ليرة(، وكان اثنان من زمالئه املرشحين، بهاء الدين حسن وعدنان دخاخني، 

مانحين وأعضاء في مؤسستي الفتح والشيخ بدر الدين الحسني)662(.

 رمًزا 
ّ
بالنسبة إلى كثير من السوريين العاديين، لم يكن تبادل الهدايا املادية واملعنوية هذا إال

للرياء. ومع ذلك، فإن ما هو مهم كان أنه خالل هذه العملية، أظهرت املكونات الرئيسة لرجال 

املتوسطة  املشروعات  أصحاب  يعودوا  لم  والذين  األعمال،  رجال  مع  تحالفها  علًنا  الدين 

»املحترمين« الذين كانوا لعقود داعميهم التقليديين، وإنما أصبح هناك اآلن ممثلون بارزون 

لـ »رأسمالية املحسوبية« و، من خاللهم، مع النخبة العسكرية السياسية. وعلى سبيل املثال، 

فإن حمشو هو صهر )شقيق زوجة( وواجهة ماهر األسد، شقيق بشار األسد وقائد الحرس 

ا قبل ظهوره املفاجئ قبل سنوات 
ً
الجمهوري. وافد جديد إلى مجتمع األعمال، لم يكن معروف

قليلة من انتخابه األول في عام 2003)663(.

في حلب، حظيت قائمة واحدة فقط بدعم السلطات، حلب الشهباء، ومن ثّم فازت بجميع 

املقاعد في الدائرة االنتخابية. وكان تكوينها يشبه قائمة الفيحاء، من كبار رجال األعمال )صالح 

)660( مشاهدة، دمشق، 9 نيسان/ أبريل 2007.

)661( مولد سوق باب سريجة، 4 نيسان/ أبريل 2007 )شريط فيديو(. 

)662( الثورة، 23 شباط/ فبراير 2007؛ »قائمة أعضاء مجلس إدارة الفتح املنتخبين سنة 2005« 

www.alfatihonline.comمن دون تاريخ ،

ث األكبر الشيخ بدر الدين الحسني، )دمشق: من دون مكان محّدد، 2007(، 3.  ؛ جمعيات املحّدِ

La Decou- الديكوفيرت  )باريس:  التحديث واملقاومة«،  بين  »االستثناء السوري:   ،Caroline Donati )663(  كارولين دوناتي 

verte، 2009(، 232؛ مقابلة مع رجل أعمال، دمشق، حزيران/ يونيو 2007.

http://www.alfatihonline.com
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القابضة(  الشام  لشركة  املؤسسين  األعضاء  أحد  علبي،  خالد  التجارة،  غرفة  رئيس  املالح، 

املحلي،  السياق  في  محددة  سمات  إلى  نظًرا  ولكن  الشامي.  العزيز  عبد  للنظام،  مواٍل  وشيخ 

ضّمت القائمة أيًضا اثنتين من من الشخصيات املسيحية البارزة، وزعيًما قبلًيا من عائلة البري 

من باب النيرب. 

وفي حين دعمت فصائل رجال الدين الرئيسة في العاصمة قائمة الفيحاء، كان الوضع في 

حلب أكثر تعقيًدا. وفي الواقع، كانت قائمة محبي حلب والتي تتألف من سليلي عائالت مدينية 

قديمة، مدعومة من املفتي املستقل التفكير إبراهيم السلقيني، والذي شطبت االستخبارات 

الشهباء.  حلب  قائمة  من  السابقة،  التشريعية  الدورة  في  النائب  الرحمن،  عبد  شقيقه  اسم 

كما حظيت قائمة محبي حلب أيًضا بدعم غسان النجار، وهو الزعيم املحلي للتيار اإلسالمي 

املستقل)664(، الذي أكد، على األرجح، قرار االستخبارات بمنع »محبي حلب« من الحصول على 

أي مقعد.

املحافظ  ابنة رجل األعمال  الزعيم،  بترشيح هالة   2003 في عام  وحصل سيناريو مماثل 

كان  النهاية  في  ولكن  السلقيني،  بدعم  أيًضا  حظيت  والتي  الزعيم،  حمدي  ذكره  سبق  الذي 

عليها االنسحاب في ظل الضغط الرسمي)665(. وهكذا، أثبتت أول دورتين انتخابيتين تشريعيتين 

القديمة في حلب لم تتخلَّ عن مقاومة قبضة شركاء  النخبة املدينية  في عهد بشار األسد أن 

النظام ذوي االمتياز؛ إال أن هذه االنتخابات أظهرت أيًضا أن هذه املقاومة كانت، على ما يبدو، 

ضعيفة جًدا بحيث ال يمكنها أن تفعل شيًئا سوى حماية املؤخرة. 

األخالقيات البرجوازية للعلماء

إلى جانب حقيقة أن التقليد السّني السائد، على عكس الكاثوليكية، لم يكن يرى أن الثروة 

اسُتمّدت  قد  السوريين  للعلماء  الواضحة  البرجوازية  األخالقيات  فإن  ا)666(، 
ً
إطالق مشكلة 

)664( غسان النجار، »لو يثبتوا نزاهتهم!«

 www.annidaa.org.2007 14 نيسان/ أبريل  

)665( غسان النجار،

 www.thefreesyria.org/f-s/1-kadaia.3011-htm.2008 4 كانون األول/ ديسمبر 

)666( إيريك تشومان ÉricChaumont، »الفقر والثروة في القرآن الكريم والعلوم الدينية اإلسالمية«، في »الفقر والثروة 

http://www.annidaa.org
http://www.thefreesyria.org/f-s-1/kadaia-3011.htm
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في  البالد  في  الحديثة  نية  السُّ الدينية  النخبة  ُولدت  الحياة.  في  املادية  أوضاعهم  من  مباشرة 

ا املوارد التي من شأنها أن تمكنهم من أن يصبحوا مستقلين 
ً
السوق، ولم تقدم الدولة لها إطالق

عن مجتمع التجار. 

السوريين حول ثالث قضايا  للعلماء  االقتصادي  الخطاب  بتحليل  أقوم  اآلتي،  القسم  في 

مختلفة: العالقة بين رجال الدين والعمل واملال؛ ثروة عامة الناس؛ ومنظومة االقتصاد ككل. 

مزايا االستقالل

أصبح العلماء السوريون اآلن يتمتعون بمصادر دخل غير التجارة، مثل بيرقراطية األوقاف 

وا 
ّ
إلى حد ما، واملؤسسات التعليمية الخاصة والعامة على نحو أكثر وضوًحا، ولكنهم مع ذلك ظل

على صلة وثيقة بالقطاع الخاص: من خالل رجال األعمال الذين يمولون مؤسساتهم و، في بلد 

لم يكن فيه بورصة قبل عام 2009، ما زالوا ينمون أصولهم عن طريق ربطها باستثماراتهم 

شائع جًدا؛  أمر  األعمال، وهو  مهنة  اختاروا  الذين  أبنائهم  من  أشخاص  الخاصة؛ من خالل 

وألن الكثير من علماء املسلمين، وال سّيما من الصف الثاني، استمروا في االنخراط في أعمال 

التجارة. 

وكتعبير عن هذا الواقع االجتماعي، فإن العمل الحر هو في قمة مقياس القيم لدى العلماء 

في املسائل االقتصادية. بالنسبة إلى رجل دين، ُيعّد كسب الرزق بهذه الطريقة، في املقام األول، 

سيرة  وتؤكد  املقدسة.  الرسالة  وراء  السعي  في  الشخصية  املصالح  عن  املرء  تنزه  على   
ً

دليال

بين الدعوة والتجارة، وبذلك  الفتح، أن وقته كان مقسًما  �سي معهد  البزم، أحد مؤّسِ رمزي 

فإنه قام بالدعوة من أجل إرضاء هللا، وليس للحصول على ماٍل أو جاه)667(. وفي املقام الثاني، 

العمل  »إن  لطالبه،  البرهاني  الشيخ هشام  يوضح  الحالل. وكما  الكسب  الحر  العمل  يضمن 

ا التأكد من أن راتبك 
ً
الحر هو املهنة األفضل، ألنك عندما تعمل لدى الدولة، ال يمكنك إطالق

ال يشتمل على أي ماٍل من مصادر غير مشروعة«، مثل الضرائب على الكحول)668(.

في العالم اإلسالمي املتوسطي«، محرر، جون بول باسكوالJohn Paul Pascual ، )باريس: ميزونيف والروز، 2003( 38-17 

في 26؛ دينيس غريل Gril Denis، »من االستخدام املقدس للممتلكات في اإلسالم«، مراجعة تاريخ األديان رقم 1 )1998( 

 .89-59

)667( ترجمات العالم الشيخ رمزي البزم

www.alfatihonline.com.من دون تاريخ 

)668( مشاهدة، دمشق، 5 أيار/ مايو 2006.

http://www.alfatihonline.com
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على  يحافظ  ألنه  الحر  بالعمل  ُيشاد  الراسخة،  نية  السُّ العليا  للمثل  ووفًقا  وأخيًرا، 

االستقالل السيا�سي للعاِلم)669(. ويعبر أسامة الرفاعي عن هذا الرأي من خالل اإلشادة بموقف 

الشيخ علي الدقر الذي، خالل االنتداب، اعترض على قرار الدولة بدفع رواتب لرجال الدين، 

من  كبير  ضغط  وتحت  وأفعاله«.  أقواله  عليه  »تملي  أن  للحكومة  يسمح  قد  هذا  أن  لخوفه 

يأتي  كان  لنفسه: »عندما  استخدامه  امتنع عن  لكنه  الراتب،  أخيًرا هذا  الدقر  قبل  اإلدارة، 

ا، ويخبره أن يضع املال هناك. وبعد ذلك 
ً
املوظف إلعطائه راتبه، اعتاد الشيخ أن يريه صندوق

عندما يأتي محتاج ويطلب املساعدة، كان الشيخ يقول له: »افتح هذا الصندوق وخذ ما تحتاج 

إليه«)670(.

وعليه، يشجع الرفاعي معاصريه على العمل في املساجد كمتطوعين )hisbatan()671(. ومع 

ذلك، حتى أولئك الذين تمكنوا من فعل ذلك، يفضلون أحياًنا قبول راتب الدولة، ألن عدم 

كونهم موظفين »حقيقيين« يجعلهم أكثر عرضة للخطر في مواجهة اإلدارة. وكما الشيخ الدقر 

قبل سبعين عاًما، فإنهم غالًبا ما يدفعون هذه األموال »امللوثة« لصناديق مساجدهم)672(.

“اليد التي تعطي أفضل من اليد التي تأخذ” )حديث(673

في أوساط العلماء السوريين، الزهد محترم ولكنه ليس نمط حياة إجباري. ودليل ذلك هو 

الطابع االستثنائي لشخصية مثل القارئ الجليل للقرآن ومعلم الشاذلية شكري اللحفي )تولد 

نة في  )669( بالنسبة إلى العصور الوسطى، انظر دافنا افرات Daphna، »مجتمع متعلم في مرحلة انتقالية: العلماء السُّ

.135-131 ،)2000 ،SUNY Press القرن الحادي عشر في بغداد )ألباني: مطبعة جامعة والية نيويورك

)670( الرفاعي، »دروس من حياة الشيخ عبد الكريم الرفاعي«، رقم 3.

)671( املرجع السابق نفسه. 

)672( مقابلة مع خطباء دمشقيين، أيار/ مايو وتموز/ يوليو 2007. 

)673( }املترجم{ الحديث األصلي هو:
ُعوُل، 

َ
 ِبَمْن ت

ْ
ى، َواْبَدأ

َ
ْفل َيِد السُّ

ْ
ْيٌر ِمَن ال

َ
َيا خ

ْ
ُعل

ْ
َيُد ال

ْ
م قال: ال

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
عن حكيم بن حزاٍم ر�سي هللا عنه عن الّنبّي صل

ِنِه هللا )مّتفٌق عليه(.
ْ
ِن ُيغ

ْ
ُه هللا، َوَمْن َيْسَتغ  ُيِعفَّ

ْ
ْهِر ِغنى، َوَمْن َيْسَتْعِفف

َ
ِة َعْن ظ

َ
َدق ْيُر الصَّ

َ
َوخ

ْنَبِر - َوُهَو  ِ
ْ

ى امل
َ

م قال َوُهَو َعل
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
نَّ رسول هللا صل

َ
وعند اإلمام ُمسلم من حديث عبد هللا بن عمر ر�سي هللا عنهما أ

ة.
َ
اِئل ى السَّ

َ
ْفل  َوالسُّ

ُ
ة

َ
ْنِفق

ُ ْ
َيا امل

ْ
ُعل

ْ
َيُد ال

ْ
ى، َوال

َ
ْفل َيِد السُّ

ْ
ْيٌر ِمَن ال

َ
َيا خ

ْ
ُعل

ْ
َيُد ال

ْ
ِة -: ال

َ
ل

َ
ْسأ

َ ْ
 َعِن امل

َ
ف َعفُّ  َوالتَّ

َ
ة

َ
َدق ُر الصَّ

ُ
ك

ْ
َيذ
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1920(، الذي يرتدي ثياًبا رثة ويقدم القهوة لتالمذته)674(. والعديد من العلماء اآلخرين، ومن 

بينهم ممثلون بارزون للطريقة الصوفية نفسها )هاشم البرهاني في دمشق، محمد الحسيني في 

حلب، عدنان السقا في حمص(، يتبعون طريقة عيش مريحة. وال ينظر إلى هذا، من أتباعهم، 

رت« من خالل التبرعات الخيرية)675(. ّهِ
ُ
على أنه تناقض، طاملا أن هذه الثروة قد »ط

وعلى أي حال، يوجد إجماع واسع النطاق لتشجيع الناس العاديين على إثراء أنفسهم على 

قّدم تقوى التاجر بوصفها 
ُ
أساس مبدأ أن »األمة في حاجة إلى رجال أثرياء وكرماء«)676(. وال ت

سبب ثرائه فحسب677، بل أيًضا بوصفها نتيجته. وفي عظة ألقاها في االحتفال باملولد النبوي في 

سوق باب سريجة، حذر سارية الرفاعي من التخلي عن »حب املال« ألنه، قال بإصرار، »عندما 

تعمل في السوق فإنك تعبد هللا«)678(.

يساعدهم  )الذين  الفقراء  تجاه  نفسه  الرفاعي  موقف  فإن  ذلك،  من  العكس  وعلى 

بمشروعاته الخيرية( من شأنه أن يضعه، في سياق غربي، جنًبا إلى جنب مع املتشددين اليمينيين. 

ففي إحدى خطبه استنكر املتسولين الذين، بحسب رأيه، يكسبون في غضون أسبوع الراتب 

الشهري ملوظف جامعي. ونظًرا إلى هذا الوضع، وعد »شيخ التجار« املؤمنين، الذين ربما كانوا 

شديدي القلق من أن كرمهم قد يكون إلفادة محتالين كهؤالء، استبدال الجمعيات التوزيعية 

 :)a workfare system تة الحكومية )الرفاه االجتماعي املشروط
ّ
بنظام برامج التشغيل املوق

تعطى  أال  املستقبل،  في  أنه  ترى  أن  والعمل...  االجتماعية  الشؤون  وزارة  إلى  طلبت  لقد 

السير  أو  الحركة  امرأة معاقة ال تستطيع  إن  إال مقابل عمل منتج.  لعائلة  الخيرية  املساعدة 

 من التظاهر باملرض! 
ً

قادرة تماًما على العمل بيديها.. دع املرأة تعمل، ودع الرجل يعمل بدال
ألنه حتى الرجل املريض يمكنه العمل من سريره إذا اقتضت الحاجة!)679(

)674( مشاهدات، دمشق، 2008-2006.

)675( مقابالت، حلب، تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 - حمص، تموز/ يوليو 2007. حول رفض الشاذلية لإلفراط في الزهد في 

الدنيوي، انظر إيريك جوفروي Éric Geoffroy، الطريقة الصوفية في العالم: الشاذلية )باريس: ميزونيف والروز، 2005(.

)676( الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومسيرته الدعوية، رقم 17. 

)677( املرجع السابق نفسه، رقم 20.

)678( بيريه Pierret وسيلفيك Selvik، »حدود )التطوير السلطوي( في سورية«، 607.

)679( خطبة الجمعة، 1 كانون األول/ ديسمبر 2006
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من االشتراكية إلى التمويل اإلسالمي

الليبرالي  نهجهم  في  طويلة  ملدة  د  يتردَّ كان  والرفاهية  للعمل  السوريين  العلماء  تمجيد  إن 

في تنظيم االقتصاد الوطني. بعد االستقالل، رفض علماء بارزون مثل محمد الحامد وحسن 

 – املسلمين  لإلخوان  اإلسالمية«  »االشتراكية  الخاصة،  امللكية  حرمة  أساس  على  حبنكة، 

 كانوا قد اعتمدوه لغرض أن يكونوا 
ً

والتي كانت في الواقع برنامًجا اجتماعًيا ديمقراطًيا معتدال

على صلة بالنقاش السيا�سي لذلك الوقت)680(.

وباألحرى، فإن رجال الدين السوريين رفضوا االشتراكية البعثية بصورة قاطعة. وفي عام 

1965، يقال إن الشيخ كرّيم راجح، الذي كان بصحبة أعضاء آخرين من جماعة حبنكة، كان 

أكثر املنتقدين صراحة للتأميم، وقد بّين وجهة نظره للمسؤول البعثي، الذي استغرب املوقف 

املعادي لالشتراكية لهذا الرجل ذي األصول املتواضعة. في تهجمه الالذع، خلط راجح الحجج 

الليبرالية مع القلق من أن التأميم يعزز سيطرة الدولة على املجتمع: 

إلقامة  املبادرة  روح  لديهم  الذين  وأولئك  األموال،  رؤوس  أصحاب  تخيف  االشتراكية 

تمنعهم  عبودية  العمال  على  تفرض  إنها  للعمل.  دافع  أي  من  الفرد  تجرد  إنها  املشروعات. 

من الطموح أن يصبحوا مكان رؤسائهم، وال تترك لهم ملجأ إذا كانوا ضحايا للظلم، ألن كل 

السلطة اآلن أصبحت بيد الدولة)681(.

قبول  يعني  اإلطالق  على  يكن  لم  االقتصادية  لليبرالية  السوريين  العلماء  تأييد  إن 

بالرأسمالية، حتى بعد أن انتصرت األخيرة على منافستها االشتراكية في نهاية القرن املا�سي. 

فقد استمروا في مواجهة »الطغيان املادي« للرأسمالية بـ »إنسانية« اإلسالم، والذي يحتوي 

الطبقات  بين  املتناغم  التعايش  تضمن  أن  يفترض  التي  واألخالقية  القانونية  املبادئ  على 

االجتماعية)682(.

للنظام  االقتصادية  السياسات  وجهت  التي  االشتراكية،  من  لكل   
ً

بديال تقديمه  بسبب 

)680( ئرايسنرReissner، أيديولوجية وسياسة اإلخوان املسلمين في سورية، 300-315؛ محمد الحامد، ]حول اشتراكية 

اإلسالم عند مصطفى السباعي[، في »حضارة اإلسالم« 3، رقم 10 )1963(، 1128-1131؛ زرزور، »مصطفى السباعي«، 

.147-146

)681( حبنكة، الوالد الداعية، 248.

)682( انظر على سبيل املثال سارية الرفاعي، »االقتصاد بين إنسانيات اإلسالم وطغيان املادية« 
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البعثي ملدة طويلة، والرأسمالية، التي كانت على نحو متزايد مكوًنا مركزًيا في »اقتصاد السوق 

الواقع،  في  لكن  تخريبي.  موضوع  وكأنه  اإلسالمي  االقتصاد  يظهر  قد  السوري،  االجتماعي« 

كان موضوع محاضرات ألقاها زعماء دينيون رسميون مثل وزير األوقاف واملفتي العام)683(.

إذا كان النظام لم يشعر بانزعاج كبير من حماسة العلماء لالقتصاد اإلسالمي، فإن ذلك 

سعيها  إطار  في  الواقع،  في  منه.  رأسمالية  نسخة  على  استقروا  قد  الدين  رجال  أن  إلى  يرجع 

األخضر  الضوء  الحكومة  أعطت  الخاصة،  املدخرات  وتشجيع  الخليجية  األموال  لجذب 

الفتتاح مصارف وشركات تأمين إسالمية في عام 2005. 

 
ً

بديال يكون  أن  من   
ً

بدال الرأسمالية،  العوملة  موجهات  أحد  اإلسالمي  التمويل  ذاك  إن 

انتصاًرا  ل 
َّ
شك قد  القطاع  هذا  تطوير  أن  إلى  نظًرا  للعلماء،  قلًقا  يشكل  وال  منها)684(،  حقيقًيا 

والعشرين  الحادي  القرن  في  االجتماعية  أهميتهم  إلثبات  جديدة  وفرصة  جهة،  من  رمزًيا 

ذلك،  من  واألهم  الشرعية،  الخبرة  على  للحصول  سعيهم  في  الواقع،  وفي  ثانية)685(.  جهة  من 

نشئت مؤخًرا علماء مشهورين إلى أن 
ُ
على الحظوة، دعت املصارف اإلسالمية السورية التي أ

يكونوا أعضاء في مجالسهم اإلدارية: الخبير الحلبي الشهير املقيم في الخليج عبد الستار أبو غدة 

 عن وهبة الزحيلي، سعيد رمضان 
ً

)تولد 1940(، ابن أخ املرحوم عبد الفتاح أبو غدة، فضال

املصرفية  باألعمال  متخصصين  ليسا  واألخيران  البزم.  الفتاح  عبد  دمشق  ومفتي  البوطي، 

اإلسالمية، لكن توظيفهم كان واضًحا أنه ألغراض الدعاية)686(. 

)683( الثورة، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007؛ التلفزيون السوري الوطني، 29 آب/ أغسطس 2007.

جامعة  مطبعة  )كامبردج:  الرأسمالية«  تحدي  األخالقي:  واالقتصاد  »اإلسالم   ،Charles Tripp تريب  تشارلز   )684(

كامبردج، 2006(، 149-133. 

التمويل  »سياسات  في  الشريعة«،  وعلوم  للثروة  جديد  قوة  تحالف  صعود  اإلسالمية:  »املصارف  قحف،  منذر   )685(

اإلسالمي«، محرر، كليمنت هنري ورودني ويلسون Clement Henry and Rodney Wilson، )ادنبرة: مطبعة جامعة ادنبرة، 

.36-17 )2004

)686(   »الهيئة الشرعية للبنك«
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 »هيئة وجهاز الرقابة الشرعية«
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الخاتمة

التجار  طبقة  مع  وحرفيون،  تجار  العظمى  أغلبيتهم  أن  إلى  نظًرا  النهضة،  علماء  تحالف 

التي تضاعفت  الخيرية  املساجد، والجمعيات  الشريعة،  لت معاهد  التي موَّ العليا،  املتوسطة 

بعد االستقالل. 

إال  الليبرالي،  العصر  خالل  بسالسة  وظيفتها  والتجار  العلماء  بين  العالقة  أدت  حين  وفي 

الجديدة  السياسية  القيود  بسبب  بحدة،  تقلصت  قد  الطرفين  بين  التعاون  إمكانات  أن 

والسياسات االقتصادية. ومع ذلك، وبحكم أن الصبغة البيروقراطية للبعث كانت سطحية، 

على  القضاء  فإن  لذلك،  وإضافة  الخاص.  القطاع  على  كثيًرا  يعتمدون  الدين  رجال  ظل 

كان  الالحقة  االقتصادي  التحرر  العشرين وموجات  القرن  في ستينيات  الكبيرة  الرأسمالية 

ملصلحة أصحاب املشروعات املتوسطة الذين كانوا الشركاء الصامتين لرجال الدين.

ومنذ أواخر تسعينيات القرن العشرين، تزعم العلماء إحياء القطاع الخيري، مدفوعين 

تلك  في  قيادي  كفاعل  زيد  جماعة  وبرزت  االقتصادي.  والتحرر  لإلفقار  املشتركة  باآلثار 

الشبكات  أن  إال  االنتفاضة،  بعد  تة 
ّ
موق ملدة  الحركة  احتجاب  من  الرغم  وعلى  إذ  العملية، 

الدينية املدعومة من الدولة قد أثبتت عدم قدرتها على احتالل قاعدة التجار الداعمين. ومن 

إقامة  الدعوة  من  عقود  لها  وسمحت  متينة،  ركائز  على  الخيرية  زيد  إمبراطورية  وقفت  ثّم 

عالقات حميمة بعدٍد ال مثيل له من أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة في العاصمة. 

مؤخًرا  املحسوبية  رأسمالية  ممثلو  توّدد  التقليديين،  الصامتين  شركائهم  إلى  إضافة   

انطالق  كنقطة  الستخدامها  دينية  مؤسسات  لوا  فموَّ الدين،  رجال  من  مختلفة  لفصائل 

ل العالقة بين العلماء والتجار التي استمرت  انتخابية.. إن وصول شركاء انتهازيين جدد لم يحِوّ

بجعل  السيا�سي،  النظام  داخل  الدين  رجال  مكانة  وأيًضا  بل  فحسب،  الزمن  من  لعقود 

املؤسسات الدينية أكثر اعتماًدا على رجال األعمال الذين غالًبا ما يعملون كواجهات ألعضاء 

املؤسسة العسكرية. وفي هذا السياق، أصبحت أسباب تخلي العلماء السوريين عن األخالقيات 

أي وقت م�سى.  أقل من  االقتصادية  والليبرالية  واإلثراء  الحر  العمل  تمجد  التي  البرجوازية 

ومن وجهة نظرهم، ُيعّد التحول التدريجي لالقتصاد السوري بعيًدا من االشتراكية أكثر قيمة 

ا. 
ً
ألنه ترافق مع توظيف علماء مسلمين في مجالس الشريعة للمصارف اإلسالمية املنشأة حديث

ولذلك، فإن التحوالت االقتصادية الجارية في سورية عززت تحالف النخب – العسكرية 

سم هذا التحالف باختالل توازن عميق ملصلحة 
ّ
السياسية، االقتصادية، والدينية. وبالطبع ات

العنصر السيا�سي العسكري، ولكن مع ذلك سمح بنمو املساعي الخاصة لكل من هذه النخب. 
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ا مدمًرا« يضمن استمرار 
ً
وقد ندد اإلسالمي املستقل ياسر العيتي بهذا التحالف بوصفه »ثالوث

النظام: 

يعتقد الشيخ أنه بالتحالف مع مسؤول حكومي، فإنه يحمي جماعته، ومن خالل توحيد 

القوى مع التاجر، فإنه يضمن الحصول على املال لجمعيته الخيرية. ويعتقد املسؤول الحكومي 

أنه من خالل تحالفه مع الشيخ، فإنه يبقى على الوضع تحت السيطرة، وأنه من خالل تحالفه 

ملمارسات  يعطيه  الذي  األخضر  الضوء  مقابل  حصة  على  حصوله  يضمن  فإنه  التاجر،  مع 

التاجر غير القانونية. وأما بالنسبة إلى التاجر، فإنه يعتقد أنه من خالل تحالفه مع املسؤول 

الحكومي، فإنه يضمن الدعم الضروري ملواصلة انتهاكه للقانون، وأنه من خالل تحالفه مع 

الشيخ، فإنه يضمن لنفسه مكاًنا في اآلخرة، ألن عقليته في ممارسة الفساد تقوده لالعتقاد أنه 

تماًما كما استطاع رشوة املسؤول الحكومي الذي يتغا�سى عن جرائمه، باستطاعته رشوة هللا 

بالتبرعات التي يمنحها للشيخ)687(. 

قد  كانت  التي  النفعية  التعامالت  من  مجموعة  على  الضوء  هذا  الكتيب  يسلط  وهكذا، 

ضمنت تكافل النخب السورية، على الرغم من الثقة املعدومة واالزدراء الذي ال يزال قائًما 

بينها. وربما كان هذا مفتاح املرونة املدهشة للنظام السوري خالل أزمة السياسة الخارجية 

بين عامي 2004 و2006، والتي دفعت بعض املراقبين الدعاء السقوط الوشيك لعائلة األسد. 

سنعود إلى هذه النقطة في الفصل اآلتي. 

)687( ياسر العيتي، »الثالثي املدمر: الشيخ – التاجر – رجل الدولة«، )org.annidaa.www(، 26 آذار/ مارس 2007.

http://www.annidaa.org
http://www.annidaa.org
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الفصل الخامس

العلماء واإلسالميون في الحقل السيا�سي

أحيل  املثالي.  السيا�سي  النظام  عن  السوريين  العلماء  مفهوم  إلى  الفصل  هذا  يتطرق  لن 

ما  غالًبا  الذين  واملاوردي،  الغزالي  مثل  الكالسيكيين،  الكتاب  على  املسألة،  هذه  في  القراء، 

ُيذكرون من جانب رجال الدين السنة بوصفهم مراجع في هذا املجال. عوًضا من ذلك، سأهتم 

هنا بالحديث عن ممارسات سياسية ملموسة حدثت خالل سياقات تاريخية محددة.

هل من املمكن تحديد أي سمة لسلوك العلماء السيا�سي بوصفها سمة فريدة وجوهرية 

املوقف  مواجهة  في  املفترض  تصوفهم  يضع  مساٍر  اعتماد  شأن  من  سيكون  بهم؟  وخاصة 

الذي  األمر  شديدة،  واختزالية  تبسيطية  نتائج  إلى  اإلفضاء  اإلسالميين  للناشطين  املعارض 
جرى توضيحه مبكًرا في هذا الكتاب من شخصيات بمثل الشيخ حبنكة.)688(   

ذا  ليس  واإلسالميين  العلماء  بين  االنقسام  أن  سياسية،  نظر  وجهة  من  ذلك،  يعني  هل 

صلة لصوغ فهمنا للحقل اإلسالمي السوري، وأنه سيكون مالئًما أكثر أن نميز، ببساطة، بين 

»معارضين« و«موالين« إسالميين؟ الجواب هنا ال؛ ألنه، وكما سيظهر هذا الفصل، لسلوك 

األقل  العاديين/  اإلسالميين  الناشطين  من  غيرهم  عن  تفصلهم  خصائص  السيا�سي  العلماء 

معرفة بأمور الدين، وذلك بصرف النظر عن طبيعة عالقاتهم بالدولة.

ال ينبغي، أساًسا، وصف مقاربة العلماء للسياسة بـ«املعتدلة« أو »الخانعة«، أو »املتمركزة 

 sectoral»وقبل كل �سيء بـ »القطاعية 
ً

 لتمركزها حول الدولة(، وإنما أوال
ً

حول املجتمع« )مقابال

نخبة  نظر  وجهة  من  ملّحة  رى 
ُ
ت قضايا  في  الدولة  سياسات  في  التأثير  إلى  تهدف  أنها  بمعنى   ،

قطاعية خاصة، وبذلك تشبه مقاربتهم تلَك الخاصة برجال األعمال)689(.

)688(  انظر: زيغال Zeghal، »حماة اإلسالم: علماء األزهر في مصر املعاصرة«. 

)689( ) (استخدام مصطلح »قطاعي« في هذا السياق مستعار من كتاب ستيفان الكروا Stephane Lacroix، صحوة اإلسالم: انشقاق 

معنى  هنا  أعطيته  ولكن   .)2011 هارفارد،  جامعة  مطبعة  ماساشوستس:  )كامبريدج:  املعاصرة  السعودية  العربية  اململكة  في  ديني 
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  بالنسبة إلى العلماء، تتضمن القضايا القطاعية املهمة توسيع املؤسسات الدينية، والحفاظ 

orthodoxy ضد األفكار »املنحرفة«، إضافة إلى األخالق العامة  على العقيدة/ األرثوذكسية 

)والتي دائًما ما تعادل التحشم األنثوي(. لكن مطالب رجال الدين ال تقتصر على كونها نقابوية 

الناشطين  من  اهتماًما  أقل  ليسوا  العلماء  ألن  وذلك  املجتمع؛  حول  ومتمركزة   corporatist

اإلسالميين بتطبيق الشريعة ووضع اإلسالم في الدستور. إضافة إلى األمثلة التي سُتعرض في 

هذا الفصل، بإمكاننا أن نذكر كيف دعا رئيس رابطة علماء حلب محمد بلنكو )1897- 1991( 

التي  للقوانين كافة  الطابع اإلسالمي  الدين تتفحص  تأليف لجنة من رجال  إلى   1955 في عام 

يمررها البرملان)690(. وفي حادثة أقرب، كتب الفقيه وهبة الزحيلي في أحد أكثر الكتب مبيًعا، 

ونشرته أكبر دار نشر في البلد في عام 1984:  

»ما زلت مؤمًنا أن املستقبل لإلسالم وفقهه وتشريعاته، وإن عطل بعض الناس االنتفاع 

الفقه؛ ألن ذلك  بيان أحكام هذا  الوضعية املستوردة، فإني حريص على  بالقوانين  بنظامه، 
التعطيل ردة موقوتة ليس لها دعائم بقاء أو استقرار أو احترام في أذهان املسلمين.«)691(

استراتيجية  يعتمدون  اإلسالميين  أن  إال  كلها،  القضايا  تلك  مع  تعاطفهم  من  الرغم  على 

املبادئ  تعديل  هو  فهدفهم  السيا�سي؛  النظام  في  البنيوية  للتغييرات  األولوية  تعطي  مختلفة 

والقواعد  االحتكار،  ذلك  في  مين 
ّ

املتحك أولئك  وتغيير  املشروع،  العنف  الحتكار  املركزية 

التي تحكم نقل السلطة والحدود العامة لتطبيقاتها، ففي الحالة السورية، على سبيل املثال، 

ثّم، فإن  الواحد. ومن  بانتخابات حرة، واحترام حقوق اإلنسان ونهاية نظام الحزب  طالبوا 

صين بالدين، وبشكل مخالف للناشطين  االختالف أكثر عمًقا من الحقيقة الواضحة أن املتخّصِ

السياسيين، ال يسعون المتالك السلطة السياسية أنفسهم، كما يكشف ذلك االختالف أنه، 

في السياقات الروتينية –أي خارج فترات األزمات- فإن العلماء يظهرون القليل من االهتمام 

بالقضايا التي يرى فيها اإلسالميون أهمية قصوى.

تجرد  حقيقة  إلى  نظًرا  خاصة،  بصورة  مهم  سورية  في  االنقسام  ذلك  وجود  حقيقة  إن 

كاندماجهم  الخاص،  السيا�سي  العلماء  موقف  لشرح  ثار 
ُ
ت ما  عادة  التي  العوامل  من  البلد  ذلك 

في مؤسسات الدولة -األمر الذي بقي محدوًدا بشدة كما نعلم- ووجود قنوات واضحة للتنشئة 

Lacroix إلى العلماء واإلسالميين كـ »قطاعين مختلفين«، حصرت أنا استخدام هذه الصفة في  مختلًفا نوًعا ما، فبينما أشار الكروا 

النخب غير السياسية في املقام األول، واملتخصصة وظيفًيا كالعلماء في هذه الحالة.

.OFA, 2-4 February 1955, no. 694, V )690(

)691(  زحيلي، الفقه اإلسالمي، الجزء األول، 8-7.
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تدربت  التي  »التقليدية«  املشيخة  بين  التمييز  إمكان  بقاء  من  الرغم  على  االجتماعية.  الفكرية 

القرن  الوليدة حتى سبعينيات  الجامعات  أنتجتها  التي  الدراسة واألفندية »الحديثة«  في حلقات 

املا�سي، إال أن الوضع أضحى أكثر تعقيًدا بسبب حداثة، وإن كانت جزئية، تأهيل رجال الدين، 

ودمج خريجي الكليات العلمانية في األنساق patterns التقليدية للسلطة الدينية بوساطة جماعات 

كجماعة زيد.

والسياسيين  الدين  لرجال  السياسية  املمارسات  تباين  إلى  النظر  يجب  أنه  أظن  أنا 

يدين  اليومية: حيث  املمارسات  تعريف  في  الواضح  اإلسالميين كحصيلة منطقية لالختالف 

 ،Max Weber األولون بهويتهم االجتماعية إلى العمل الديني باملعنى الضيق للكلمة )ماكس ويبر

في ذلك املجال،  لزيادة نفوذهم  السياسة كوسيلة  ثّم يستخدمون  إدارة سلع الخالص( ومن 

في  الجدوى  عن  لبحثهم  األولوية  يعطون  ثّم  ومن  السيا�سي،  بالنشاط  اآلخرون  ُيعّرف  بينما 

Stéphane Lacroix حول  التحليل مستوحى من دراسة ستيفان الكروا  ذلك الحقل. إن هذا 

الحركات اإلسالمية في اململكة العربية السعودية، والتي أظهرت أن أفراًدا ينتمون إلى التيار 

ا مختلفة من السلوك السيا�سي استناًدا إلى كونهم علماء 
ً
الناشط ذاته، الصحوة، يتبنون أنماط

أو مثقفين)692(.         

سأقوم، في الصفحات اآلتية، بتحليل أشكال تنظيم العلماء السوريين وتدخلهم في السياسة 

منذ ثالثينيات القرن املا�سي. سيسمح لنا هذا املنظور التاريخي بمالحظة سلوكهم في سياقات 

التي  الثوابت  من  عدد  إلى  سيشير  ولكنه  محّددة،  أجوبة  منها  كل  يتطلب  االختالف،  شديدة 

ا محّددة من التسييس. 
ً
تعكس أنماط

من االنتداب الفرن�سي إلى االنفصال )1930 - 1963(

العثمانية من دمشق  الجيوش  انسحبت  السيا�سي حاملا  املعترك  السوريون  العلماء  دخل 

عام 1918. وفي عهد امللك فيصل، التحق رجال دين منحدرون من الطبقة الوسطى التجارية، 

ت شرعية النظام باسم  بقيادة الشيخ اإلصالحي كامل القصاب، بـ«اللجان الشعبية« التي تحدَّ

انتهت  التي  ميسلون  معركة  في   1920 عام  في  شاركوا  كما  الراديكالية)693(.  العربية  القومية 

)692( ستيفان الكروا Stephane Lacroix، صحوة اإلسالم.

نهاية  عند  سورية  في  الجماهيرية  والسياسة  القومية  املنقسمة:  الوالءات   ،James Gelvin غلفين  جيمس    )693(
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بخمس  ذلك  تال  الفرن�سي.  االحتالل  من  قرن  ربع  بداية  وشكلت  السوريين،  املقاتلين  بهزيمة 

سنوات عودة الكثيرين منهم إلى الظهور بمناسبة الثورة الكبرى)694(.

   في املقابل، تعاون علماء من الطبقة االجتماعية األعلى مع النظام الكولونيالي، منهم على 

سبيل املثال: تاج الدين الحسني )1890- 1943( وهو ابن بدر الدين الذي كان رئيس الوزراء 

بين عامي )1928 و1931(، ورئيس الجمهورية بين عامي )1941 و1943()695(، إضافة إلى قا�سي 

العدل  وزير  منصب  تقلد  والذي   )1957  -1868( الجوخدار  سليمان  األسبق  املنورة  املدينة 

ل العلماء منظماتهم السياسية الخاصة في 
ّ
من عام 1933 إلى 1934)696(. وفي الوقت نفسه، شك

خضم محاوالتهم دخول اللعبة االنتخابية.

تجارب اتحادية  

تشكيالت  تأسيس  االنتداب  مرحلة  شهدت  والخيرية،  التعليمية  الجمعيات  جانب  إلى 

هدفت إلى توحيد النخبة الدينية بهدف جعل صوتها مسموًعا في الفضاء العام؛ فبينما كانت 

الجمعيات التعليمية تهدف إلى مكافحة التهديدات الحضارية املنتشرة، سعت منظمات الدعوة 

ِظَر إليها بوصفها تهديًدا لهوية البالد 
ُ
الجديدة، وبصورة مباشرة، إلى التأثير في الحكومة، والتي ن

اإلسالمية نظًرا إلى خضوعها إلرادة املستعمر.

1930 على  ست في دمشق عام  ّسِ
ُ
أولى تلك الجمعيات، وأ الهداية اإلسالمية  كانت جمعية 

سيها –بشكل يعكس التغيرات  نمط جمعية مصرية تحمل االسم ذاته)697(. وكانت أغلبية مؤّسِ

الوجوه  ذوي  املعروفين  العلماء  من  الوقت-  ذلك  في  الدينية  النخبة  خبرتها  التي  املجتمعية 

الجديدة كمعلم الطريقة النقشبندية أبي الخير امليداني )1875- 1961(، والتاجر كامل القصار 

العديد من  الجمعية  )1892- 1970(. أصدرت  العقاد  البارز صالح  والفقية   ،)1995 -1906(

اإلمبراطورية )بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1998(، 109-108.

)694(  املرجع نفسه، 115-116؛ وايزمان Weismann، »اختراع قائد إسالمي شعبوي«، 135.

الحديث  عالم  سيرة  كاتب  يقوم  أال  املفهوم  من   .578-576 الثاني،  الجزء  دمشق،  علماء  تاريخ  وحافظ،  أباظة   )695(

باإلسهاب عن مهنة ابنه السياسية.

)696( املرجع نفسه، الجزء الثاني، 694-693.

)697( الطنطاوي، ذكريات، الجزء األول، 267-265.
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»األزهر  بإنشاء  طالبت  )حيث  الديني  التعليم  حول  رئيسة،  بصورة  دارت،  والتي  البيانات، 

الصغير« في سورية(، وحول »تدهور« حال األخالق العامة املتمثل بموضة خلع الحجاب)698(.

تحولها  من  الرغم  على   ،2011 عام  في  موجودة  تزال  ما  اإلسالمية  الهداية  جمعية  كانت 

إلى مجرد جمعية خيرية، وكانت مرحلة ازدهارها في الثالثينيات قصيرة، وسرعان ما فسحت 

.
ً

املجال أمام جمعيات أكثر تمثيال

جمعية العلماء ومجلس عام 1938

1937 على يد الشيخ اإلصالحي كامل القصاب، الذي كان  ست جمعية العلماء في عام  ّسِ
ُ
أ

قد عاد لتوه بعد سبعة عشر عاًما في املنفى. وّحد القصاب في كنف تلك الجمعية أعضاء من 

ومعهد  اإلسالمية  الهداية  من  محافظين  مع  السلفي،  امليل  ذات  اإلسالمي  التضامن  جمعية 

الدقر  علي  شريك  الخطيب)699(،  هشام  أسسها  التي  التعليمية  الجمعية  والتعليم،  التهذيب 

األسبق. ولكن على الرغم من ذلك، عانت تلك الجمعية نقًصا في درجة تمثيلها؛ حيث لم يكن 

فيها أي ممثل عن جمعية الغراء، أقوى مؤسسات دمشق اإلسالمية، ويعود السبب وراء ذلك 

إلى التنافس الشخ�سي الذي وضع علي الدقر في موضع املعارض لكل من الرئيس كامل القصاب 

ونائبه الذي لم يكن إال الخطيب700 سابق الذكر. 

 ،1942 عام  ففي  ضخمين:  إنجازين  وراء  سبق،  مما  الرغم  على  العلماء،  جمعية  كانت 

أقنعت الرئيس تاج الدين الحسني، الذي لديه عالقات طيبة مع القصاب، بإنشاء أول دار علم 

إسالمية عامة في دمشق، كلية الشريعة )الثانوية(، وقبلها بأربع سنوات، نظمت الجمعية أول 

مؤتمر للعلماء في دمشق، والذي جمع رجال دين من سورية ولبنان وفلسطين والعراق)701(، 

ا تجلى في أن علي الدقر، إضافة إلى ناشطين شبان، كانوا 
ً
وسجل ذلك االجتماع نجاًحا ملحوظ

)698( باسل الرفاعي، »الجمعيات الدينية في سورية: الهداية اإلسالمية«، 

www.islamysria.com2008 7 حزيران/ يونيو 

)699( أباظة وحافظ، تاريخ علماء دمشق، الجزء الثاني، 657-667. تصف إليزابيث تومبسون Thompson رابطة العلماء 

أنها لسان حال النخبة الدينية القديمة )إليزابيث تومبسون Thompson، مواطنو املستعمرات، 108(. لكنها في الحقيقة 

 جًدا من عائالت رجال الدين القديمين.
ً

تضمنت عدًدا قليال

)700( الطنطاوي، ذكريات، الجزء الثاني، 75.

)701( بيان مؤتمر العلماء.

http://www.islamysria.com


216

على وشك تأسيس الفرع السوري لإلخوان املسلمين)702( من بين الحاضرين، ولذلك أكد بيان 

ومنظمات  اإلسالمية  والجمعيات  العلماء  بين  الروابط  تقوية  ضرورة  على  الختامي  املؤتمر 

الشباب املتعلم)703(- وكانت هذه األخيرة، بالطبع، طليعة جمعيات اإلخوان املسلمين.

القصاب  مهارات  عن  ناجًما  املؤتمر  خالل  تشكل  الذي  لألجيال  العابر  التحالف  يكن  لم 

ا حضارًيا فحسب، بل أيًضا نتيجة للمخاوف املشتركة من اللغة الفرنسية؛ فإلى 
ً
بوصفه وسيط

جانب النداءات لتطوير التعليم الديني وتشديد الرقابة، دان البيان الختامي بعنف السياسات 

كما  الشرعية،  املحاكم  إلى  مدنيين  قضاة  وإدخال  لألوقاف،  املستفحل  كالتأميم  الرسمية 

كان  والذي  املستعِمر،  يتبعها  التي  الطائفي  التقسيم  استراتيجية  أيًضا  املندوبون  استنكر 

متهًما بتنمية شبح »التعصب الديني... وبذرف دموع النفاق على ما يدعوه األقليات التي يدعي 

حمايتها ليحكم سيطرته علينا.« كافح ذلك البيان »البروباغندا االستعمارية« تلك باستخدام 

دت على مبادئ  مصطلحات حديثة - ربما يرجع كثير منها إلى توجهات القصاب اإلصالحية- شدَّ

املساواة بين املسلمين واملواطنين اآلخرين)704(. 

قانون  إصالح  مشروعات  وراء  األقليات«  »حماية  منطق  اسُتخِدم  االنتداب،  بداية  منذ 

في  أثارتها  التي  االحتجاجات  جّراء  من  جميًعا  عنها  التخلي  جرى  والتي  الشخصية،  األحوال 

صفوف النخب السورية، ففي اللحظة نفسها التي كان فيها العلماء يعقدون مؤتمرهم في عام 

1938، كان املفوض السامي الفرن�سي يفاوض بشكل سري الكتلة الوطنية الحاكمة )مؤلفة 

ذلك  من  نوفمبر  الثاني/  تشرين  شهر  وفي  لإلصالح.  جديًدا  مشروًعا  معتدلين(  قوميين  من 

العام، أعلنت الحكومة عن مرسوم ُعرف بـ«قانون نظام الطوائف«، والذي لم تكن أحكامه 

مقبولة، خصوًصا بالنسبة إلى رجال الدين املسلمين، بالتحديد تلك التي سمحت باالعتراف 

النزاعات  تحكيم  تتولى  عليا  قضائية  سلطة  أنشأت  والتي  الخارج،  في  املعقود  املدني  بالزواج 

الناشبة بين القانون املدني وقانون األحوال الشخصية الخاص بكل طائفة دينية، األمر الذي 

منح، بشكل نظري، الدولة حق إلغاء أو تعديل أحكام الشريعة. رد العلماء بإرسال العرائض 

والتحريض على تظاهرات عارمة أقنعت السلطتين السورية والفرنسية بسحب املرسوم705.   

)702( مصطفى السباعي ومصطفى الزرقا ومعروف الدواليبي ومحمد الحامد.

)703( بيان مؤتمر العلماء.

)704( املرجع نفسه.

)705( بنيامين توماس وايت Benjamin Thomas White، ظهور األقليات في الشرق األوسط: سياسة الجماعة في سورية 

تحت االنتداب الفرن�سي )ادنبرة: مطبعة جامعة ادنبرة، 2011(، 185-192؛ حبنكة، الوالد الداعية، 218-213.
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على مفترق طرق: جمعية العلماء واإلخوان املسلمون

بهيكل فارغ؛  1954، كانت جمعيته قد أضحت أشبه  في عام  القصاب  الشيخ  توفي  عندما 

1946، أّسس كل من شيوخ الدين  ويعود ذلك األمر إلى أنه بعد االنسحاب الفرن�سي في عام 

و«الشباب املثقف« -الفئتين اللتين أوحي إليهما باالتحاد- ذراعه السياسية الخاصة به: رابطة 

العلماء واإلخوان املسلمون.

 على الرغم من كون قلة من بين قادة اإلخوان املسلمين من صف العلماء، ولكنهم شكلوا 

قطع  الثالث  ذات  األنيقة  ببدلته  الجماعة،  مؤسس  السباعي،  مصطفى  كان  حيث  استثناء؛ 

وشاربه الرفيع، وبعمله في النشر والسياسة وبكتاباته الحديثة وأفكاره غير التقليدية أقرب 

فرع  أسس  ا. 
ً
وناشط إسالمًيا  مثقًفا  كان  أنه  بمعنى  الشيخ،  دور  من  الداعية  دور  تجسيد  إلى 

حماة رجل دين تقليدي بشكل ال يقارن مع السباعي: محمد الحامد، ولكنه تقاعد من التنظيم 

في عام 1950 ملصلحة قيادة تغلب عليها صفة الزمنية. في املقابل، أمرت مراتب عليا في الحركة 

سعيد حوا، تلميذ الحامد وخريج كلية الشريعة في دمشق، باالستقالة من جمعية علماء حماة 

بهدف »تجنب أي التباس«)706(. أما بالنسبة إلى عالم الحديث الحلبي عبد الفتاح أبو غدة، فقد 

ُعّين مراقًبا عاًما لإلخوان املسلمين مرات ثالث )1955 و1973 و1986( اتسمت جميعها بأنها 

على  عالوة  آخر.  ضد  فصيل  لتقوية  األخالقية  سلطته  فيها  احتيجت  داخلية  أزمات  مراحل 

ذلك، يبدو واضًحا أنه كان يقبل تولي ذلك املنصب بترّدد؛ حيث إنه لم يكمل إال الدورة األخيرة 

من فتراته الثالث)707(.    

رئيسها  بمثل  تقليديون بصورة واضحة،  دين  العلماء، من جهتها، رجال  رابطة  في  م 
ّ

تحك

الوحيدان  املمثالن  وكان   ،)1963  -1961( الكتاني  ومكي   ،)1961  -1964( امليداني  الخير  أبي 

البارزان للتيارين السلفي واإلصالحي فيها بهجت البيطار وأحمد مظهر العظم، رئيس جمعية 

التضامن اإلسالمي. لم تحتو الرابطة على اإلطالق أي عضو من اإلخوان املسلمين، ولم تمنح 

األخيرة مقعًدا مراقًبا708 في الرابطة إال بحلول عام 1955. 

)706( حوا، هذه تجربتي، 91-92؛ عن الحامد وحوا انظر: إيتزاك وايزمان Itzachak Weismann، »سعيد حوا: صناعة مفكر مسلم 

متطرف في سورية الحديثة«، دراسات الشرق األوسط 29، رقم 4 )1993(، 623-601.

)707( OFA, no. 728, 11-14 June 1955, VII, no 752, 10-13 September 1955, VII.

باروت، سورية، 271- 273، 305-303.

)708( مقابلة مع العطار.
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خاصة،  لشبكات  أداة  تكن  ولم  القصاب،  جمعية  من   
ً

تمثيال أكثر  العلماء  رابطة  كانت 

ا وتأثيًرا، بمثل ابن 
ً
وإنما كانت جسًما اتحادًيا جمع أكثر شيوخ مرحلة ما بعد االستقالل نفوذ

الشيخ الدقر أحمد، وحبنكة والفرفور والرفاعي وكفتارو وأساتذة الطريقة الشاذلية محمد 

الهاشمي وسعيد البرهاني)709(.

ست »جمعيات«  ّسِ
ُ
 ولكن في الوقت نفسه، كانت الرابطة كالجمعية دمشقية خالصة، فقد أ

و«روابط« علماء في مدن البالد األخرى ابتداء من األربعينيات)710(، ولكنها ارتبطت بشقيقتها 

ملفتي  مراقب  بصفة  مقاعد  كضمان  الضعف،  شديدة  تنسيق  بآليات  الدمشقية  املنظمة 

املحافظات)711(. ربما ُيعّد طغيان الهويات املحلية بين أولئك املشايخ العامل املسؤول عن ذلك 

الوضع؛ نظًرا إلى عدم وجود أي عائق سيا�سي خالل مرحلة الحكم البرملاني )املمتدة من عام 

البالد  رابطة علماء على مستوى  يمنعهم من تشكيل   )1958 إلى   1954 1949 ومن  إلى   1946

بأكملها. وجرى انتظار حلول نهاية عام 1962 وما رافقه من تهديد متزايد لسيطرة الناصريين 

ي الكتاني بإطالق مشروع اتحاد وطني 
ّ
والبعثيين كي يقوم رئيس رابطة العلماء الدمشقية مك

يتألف من ممثلين منتخبين من أقرانهم في كل محافظة)712(.  كانت تلك الخطوة اإلصالحية في 

طريق إنجازها عندما قاطعها، بطريقة مباغتة، انقالب آذار/ مارس 1963، والذي وضع نهاية 

لوجود الرابطة.

السياسية،  العلماء  ملنظمات  املناطقي  التشظي  بين  واضٌح  فرٌق  هناك  كان  البداية،  منذ 

والرؤية الوطنية لبدايات اإلخوان املسلمين.

ست الحركة األخيرة بصورة قانونية في أيار/ مايو 1946، أي بعد شهر من االنسحاب  ّسِ
ُ
أ

كالشبان  الثالثينيات،  في  البالد  في  انبثقت  إصالحية  جمعيات  اندماج  عبر  الفرن�سي)713(، 

)709( أباظة وحافظ، تاريخ علماء دمشق، الجزء الثاني، 725.

امليول اإلصالحية من املدرسة الخسروية، وتبعه محمد  الحداثوي ذو  الطباخ،  في حلب، كان أول رؤسائها راغب    )710(

 .)OFA, 26-92 April 1957, V( 1951 بلنكو عنما توفي في عام

ي الكتاني، الثورة، 16 آذار/ مارس 2007.
ّ
)711( عبد القادر الكتاني، العالمة اإلمام املجاهد السيد مك

)712( OFA, 12–14 September 1962, no. 1443, V.

)713( التضامن اإلسالمي 12، العدد 17، حزيران/ يونيو 1946، 264 )من الخطيب، التضامن اإلسالمي، 82(.
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املسلمين في دمشق ودار األرقم في حلب واإلخوان املسلمين في حماة)714(. ولعل أفضل ما يشرح 

املشايخ  عند  يكن  لم  فبينما  الفريقين:  بين  العالم  إلى  النظرة  اختالف  هو  السابق  االختالف 

للبحث بصورة جدية عن شركاء خارج مدنهم، شكل  املناطقيين املحافظين أي سبب واضح 

شبكة  من  جزًءا  العالمي-  الطابع  أصحاب  وأحياًنا  حركة،  –األكثر  املسلمين  اإلخوان  سادة 

ناشطين ذوي عقل إصالحي لم تقتصر على كونها شاملة لسورية فحسب، وإنما شملت أيًضا 

العالم اإلسالمي. 

والقضايا  األخالق  أسبقية  الليبرالية:  الحقبة  خالل  العام  الفضاء  في  تدخالت 
الدينية

كانت طريقة عمل رابطة العلماء مختلفة بشدة عن مثيلتها لدى اإلخوان املسلمين؛ حيث لم 

يكن لها هيكلية حزبية تهدف إلى حشد أعضاء بصورة دائمة وربح مواقع في الحقل السيا�سي، 

بل كانت ببساطة عبارة عن نقابة لرجال الدين. وفي تلك املرحلة من التغير الثقافي السريع، كان 

في الضغط على صانعي السياسة ملساعدة أجندة محافظة ودينية  الرئيس يكمن  العلماء  هّم 

وأخالقية بالدرجة األولى. 

 104 أصل  من  املئة  في   82 عن  يقل  ال  ما  والتعليمية  والدينية  األخالقية  املطالب  شكلت 

وإرسال  صحفية  وبيانات  )عرائض  السوريين  العلماء  جانب  من  العام  الفضاء  في  تدخالت 

لت بين عامي 1948 و1963 في إحصاء صحفي ملكتب  مندوبين إلى املسؤولين الحكوميين( ُسّجِ

الصحافة العربية )OFA(. ففي الشأن األخالقي )31 في املئة( تجّسد خوفهم الرئيس في رواج 

فيها  رأوا  والتي  واملنتزهات(،  املصورة  واملجالت  والسينما  )الراديو  الجديدة  التسلية  صيغ 

عربة للفساد األخالقي؛ ولذلك طالبوا بمنعها أو فرض الرقابة عليها من لجان تحت سيطرة 

بدأن  قد  كّن  اللواتي  النساء  منزلة  تغير  من  جًدا  قلقين  الدين  رجال  كان  كما  العلماء)715(. 

بممارسة نشاط »فاحش« مثل الرياضة والرقص العلني وعروض الجمال. لم يكونوا معادين 

لفكرة تعليم البنات، ولكنهم طالبوا بفصل الذكور عن اإلناث في املدارس والجامعات)716(.

اإلخوان  الدين،  سعد  عدنان  58-63؛  سورية،  في  املسلمين  اإلخوان  وسياسة  أيديولوجية   ،Reissner رايسنر   )714(

املسلمون في سورية: ما قبل التأسيس وحتى عام 1954. )عمان، دار عمار 2006(، 123-55.

)715( OFA, 25–28 June 1955, no. 732, V. 

)716( انظر على سبيل املثال: الطنطاوي، ذكريات، الجزء الخامس، 109.
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عن  الدفاع  حول  التدخالت  من  املئة  في   30 نسبة  دارت  األهمية  من  نفسه  وبالقدر 

األرثوذكسية/ العقيدية في الدين ضد »الهرطقة« والكفر.

تجّسدت األولى في ممارسات محلية )ومنها وفق التقارير مجموعة تعري في حرستا قرب 

دمشق()717(، واألمر األكثر أهمية كان فتنة القاديانية)718(: النزاع الشديد الذي وضع العلماء في 

النصف الثاني من خمسينيات القرن املا�سي في مواجهة مع عبدة املذهب األحمدي املتمركزين 

في مسجد واقع في حي الشاغور الدمشقي)719(. شكل ذلك السياق الذي قاد مفتي البالد عابدين 

إلى »طلبه المتالك حق التشريع املباشر ضد الهرطقة، على الرغم من انحسار قدرة املفتين، 

وفًقا لتعريف مهماتهم، على إصدار آراء غير ملزمة)720(.

سمعة  لتشويه  بالتعبئة  عدة  مناسبات  في  الدين  رجال  قام  بالكفر،  يتعلق  ما  في  أما 

 .OFA, 20–22 January 1960, no. 1180, V )717(

)718( القاديانية هو االسم الذي أعطاه املؤرخون السنة لألحمدية، وهي حركة إسالمية أوجدها في الهند مدعي النبوة: 

ميراز غالم أحمد )1908-1835(.

أواخر  في  البريطانية،  الهند  البنجاب،  في  حركة إسالمية تجديدية تأسست  األحمدية أو القاديانية  الجماعة  }املترجم{ 

القرن التاسع عشر. نشأت مع حياة وتعاليم ميرزا غالم أحمد )1908-1835(، الذي ادعى أنه تم اختياره إلهًيا ليكون الم

الزمان وتحقيق »النصر األخير لإلسالم« بصورة سلمية،  هدي املوعود واملسيح املتوقع ظهوره من قبل املسلمين في نهاية 

ويعرف أتباع األحمدية باسم »األحمديين«.

إلى  إلى محمد، وضرورة استعادته  أوحي  للبشرية كما  النهائي  الوحي  بأن اإلسالم هو  الفكر األحمدي على االعتقاد  د  يشّدِ

»شكله األول الحقيقي الذي ضاع عبر القرون«. وتؤمن الجماعة اإلسالمية األحمدية بأن ميرزا غالم أحمد مبعوث من هللا 

 لعي�سى عليه السالم، ويؤمنون بأنه سيخلص اإلسالم من األفكار واملمارسات املتعصبة، ليعيده إلى 
ً

سبحانه وتعالى، مثيال

شكله الحقيقي كما كان في عهد النبي محمد.

أنشأ مرزا غالم أحمد املجتمع األحمدي )أو الجماعة( في 23 آذار/ مارس 1889 بقبول البيعة من أنصاره. بعد وفاته، قاد 

الجماعة عدد من الخلفاء، وانتشرت في العالم، ولديها تجمعات في جنوب آسيا وغرب أفريقيا وشرق أفريقيا وأندونيسيا. 

عامة  من  الكثير  إن  حيث  الجماعة،  تأسيس  منذ  التقليدي  اإلسالمي  للفكر   
ً
مخالفة األحمدية  املعتقدات  بعض  عّد 

ُ
ت

ويعتقد  مبعوث من هللا.  أحمد  ميرزا غالم  بأن  قناعاتهم  بسبب  غير مسلمين  أنهم  األحمديين على  إلى  ينظرون  املسلمين 

ما  إزالة  هو  عندهم  التجديد  ومعنى  اإلسالمي،  للدين  مجدًدا  جاء  »اإلمام املهدي،  هو  جماعتهم  مؤسس  أن  األحمديون 
تراكم على الدين من غبار عبر القرون، ليعيده ناصًعا نقًيا كما جاء به محمد رسول اإلسالم الذي يؤمنون بأنه »عبد هللا 

ورسوله وخاتم النبيين”. كما ادعى ميرزا غالم أحمد أن مجيئه قد بشر به محمد ونبوءات أخرى في مختلف األديان، وأنه 

هو املسيح املنتظر وليس عي�سى ابن مريم.

)املرجع: املوسوعة، مصادر أخرى(.

)719( OFA, 16–19 January 1954, no. 592, V; 19–21 January 1955, no. 690, V; 9–12 June 1956, no. 825, V.

)720( OFA, 21–23 August 1957, no. 92, V.
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كتابات املثقفين »الالدينيين« والصحافيين أصحاب النزعة التقدمية)721(. كما عارضوا بعض 

املمارسات التي رأوا فيها تعارًضا مع العقيدة، كتنصيب تمثال يوسف العظمة، وزير الحرب في 

عهد امللك فيصل، الذي قتل في أثناء محاربته للغزاة الفرنسيين)722(.

بعد األخالق واألرثوذكسية، كان الدفاع عن املصالح الجماعوية املشتركة )13 في املئة(، 

في  إبطاءه  العلماء  حاول  الذي  األمر  األوقاف،  إدارة  وتوسيع  الجوامع  في  العاملين  كمقام 

بعض الحاالت، وتوجيهه إلى أماكن مفضلة في أخرى. ففي عام 1950، وبهدف »املحافظة على 

االجتماعية«،  الواجبات  ممارسة  املتولدة من  باملشكالت  املتصلة  االجتماعية  العلماء  منزلة 

أنشأت النخبة الدينية جمعية أرباب الشعائر الدينية )املنظمة التي ترأسها بعد ذلك بنصف 

قرن عضو مجلس الشعب اإلصالحي محمد حبش(، والتي كان أول من ترأسها شيخ الطريقة 

الشاذلية محمد الهاشمي)723(.

من  جًدا،  حصرية  سياسية  بإشكاليات  املسجلة  التدخالت  من  املئة  في   20 من  أقل  تعلق 

مثل تعليمات االنتخاب، وأسلمة القانون والسياسة الخارجية. وفي هذا األمر، تمايز العلماء 

بصورة واضحة عن اإلخوان املسلمين، والذين كانوا داعمين عموًما ملطالب رجال الدين)724(، 

في عدد من املوضوعات األخرى، كالسياسة االقتصادية  أيًضا موقًفا رسمًيا  خذوا 
ّ
ات ولكنهم 

والشؤون الخارجية)725(. مرة أخرى، كان السبب وراء ذلك االختالف واضًحا: كنخبة قطاعية 

التي تمّس مجال نشاطهم الخاص  بالقضايا  يتعلق  في ما  العلماء  )sectoral(، كان يعلو صوت 

عليهم  كان  فقد  محترفين؛  سياسيين  بوصفهم  املسلمين،  اإلخوان  إلى  بالنسبة  أما  فحسب، 

خاذ موقف عند حدوث أي جدال مهم في الحقل السيا�سي.
ّ
ات

سم فيها خطاب العلماء السيا�سي في تلك املرحلة هي أنه، حتى 
ّ
إحدى امليزات املهمة التي ات

في مرحلة الحكم البرملاني، لم يتعرض إال بنقٍد قليٍل لقيادة البالد السياسية، على الرغم من 

)721( OFA, 25–27 April 1951, no. 322, V; 2–4 March 1954, no. 702, V; 11–14 June 1955, no. 728, V.

)722( )(OFA, 1–5 January 1951, no. 290, V.

)723( قانون جمعيات أرباب الشعائر الدينية األسا�سي، )دمشق، دار الترقي، 1950(، 2.

)724( OFA, 11–14 September 1948, no. 51, VI; 14–17 October 1950, no. 267, VI.

Joshua Teitl- تيتلبوم  ff.؛ جوشوا   163 في سورية،  املسلمين  أيديولوجية وسياسة اإلخوان   ،Reissner رايسنر   )725(

baum، »اإلخوان املسلمون و)الصراع على سورية( 1947-1958: بين التكّيف واأليديولوجيا«، دراسات الشرق األوسط 

40، رقم 3 )2004(، 158-134. 
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الدروس  إدخال  الدين. فباستثناء  ندر، مطالب رجال  إال فيما  تتقبل،  لم  أن األخيرة  حقيقة 

الدينية والصلوات اليومية إلى املدارس الحكومية )1954- 1955(726، لم يلَق العلماء القبول 

إال في ما يخّص قضايا صغيرة كتحريم عرض إعالنات الكحول في دور السينما )1950(، إضافة 

القضايا  أما بخصوص   .)727()1955( الرسمية  املحولية من االستقباالت  املشروبات  إزالة  إلى 

كان  للدعارة، فقد  الدولة  وتنظيم  القاديانية«  »العبادة  الجوهرية –من وجهة نظرهم- مثل 

على العلماء انتظار قيام الجمهورية العربية املتحدة لربحها، كما سنظهر الحًقا.

الحقبة  خالل  السلطة  رجال  تجاه  املعتدل  العلماء  موقف  وراء  الحقيقي  السبب  كان 

االنتداب.  زمن  منذ  البرجوازيين  السياسيين  مع  أقاموه  الذي  التحالف  في  يكمن  الليبرالية 

األحياء  في  الدعم  لجلب  الشيوخ  على  السياسيون  اعتمد  املنصرم،  القرن  ثالثينيات  ففي 

الشعبية)728(، وعلى الرغم من معاناة تلك الشراكة العديد من التوترات الشديدة خالل العقد 

التالي، كما سُيشرح الحًقا، فقد عادت إلى سابق عهدها في الخمسينيات في مواجهة »استبداد 

الشيشكلي التنويري«، وصعود القوى السياسية التقدمية.

التي جمعت  الودية  بالعالقات  البرجوازيين يتمثل  العلماء والسياسيين  بين  التحالف  كان 

ومحمد  حبنكة  حسن  والحلبيين،  الدمشقيين  الدين  رجال  من  القيادية  الشخصيات  بين 

النبهان، على التوالي مع شكري القوتلي )الحزب الوطني( ورشدي الكيخيا )حزب الشعب()729(. 

بعد سقوط الشيشكلي في عام 1954، شارك حبنكة في البعثة املسافرة إلى االسكندرية لدعوة 

القوتلي، الذي كان منفًيا هناك منذ إطاحته في 1949، للعودة إلى سورية)730(. أما بالنسبة إلى 

ر عضويته في حزب الشعب بـ«الرغبة في خدمة املصلحة العامة وفي املحافظة  النبهان، فقد برَّ

على الدين واألخالق«)731(، كما حاول بعض زمالئه تحقيق تلك األهداف بترشيح نفسه للمقاعد 

النيابية.

)726( OFA, 3–6 July 1954, no. 637, V; 26–28 October 1955, no. 765, V.

)727( OFA, 14–17 October 1950, no. 268, VII; 26–28 October 1955, no. 765, V.

)728( خوري، »السياسة السورية الحضرية«، 526.

)729( حبنكة، الوالد الداعية، 221-224، مقابالت مع الحواري وعلي صدر الدين البيانوني.

)730( حبنكة، الوالد الداعية، 197-196.

)731( OFA, 12–15 March 1955, no. 705, VII.
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في متاهة السياسة البرملانية

من  قليلة  أشهر  فبعد  مؤملة،  تجربة  الحديثة  للسياسة  السوريين  العلماء  مواجهة  كانت 

 
ً

انتخابه نائًبا عن حماة في عام 1947، ترك الشيخ محمد الشقفة )1898-1979( مكتبه، معلال

قراره باألبيات اآلتية:

    »رأيت شريعة االسالم تبكي 

     فقلت عـــالم تنتحب النقية 

     فقالت: كيف ال أبكي وأهلي 

     جفوني واستعاضوني بحية.«)732(      

خيبة األمل األولى

في عام 1943، انتخب التاجر والعالم عبد الحميد الطباع، ذراع علي الدقر اليمنى، للبرملان؛ 

ن�ِسئ بين الغراء والكتلة الوطنية 
ُ
دِرج في قائمة القوتلي االنتخابية وفًقا للتحالف الذي أ

ُ
حيث أ

في الثالثينيات)733(. ولكن حال استالمه السلطة، ن�سي القوتلي وعوده بدعم األجندة املحافظة 

لزميله في الترشح، ليلجأ األخير إلى الشارع. وفي شهر أيار/ مايو 1944، طلب العلماء إلى شرطة 

 خيرًيا حضرته نساء مسلمات سافرات، وملواجهة رفض طلبهم؛ نظموا 
ً

دمشق أن تحظر حفال

تظاهرات تدهورت إلى اضطرابات)734(.

اإلخوان  جانب  وإلى  القوتلي  ضد   1947 عام  انتخابات  وخاضوا  الدرس،  العلماء  تعلم 

من  الرغم  فعلى  جديدة:  أمل  خيبة  الثانية  االنتخابية  التجربة  تلك  شكلت  ولكن  املسلمين، 

حملة تميزت بضغوط من الشرطة والغش، ربح اإلخوان املسلمون عدة مقاعد، بينما أخفق 

)732( سليمان الصليعي، الشيخ العالمة الشهيد محمود عبد الرحمن الشقفة، )www. Ghrib.net، تاريخ التصفح 11 

تشرين األول/ أكتوبر 2007(.

)733(  أباظة، الشيخ علي الدقر، 111.

)734( رايسنرReissner، أيديولوجية وسياسة اإلخوان املسلمين في سورية، 174-166.
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مرشحو العلماء جميعهم في دمشق وحلب)735(. حدث سيناريو مشابه خالل انتخابات الجمعية 

التأسيسية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1949، وكان الطباع املرشح الوحيد الذي لم ينجح 

من مرشحي الجبهة اإلسالمية االجتماعية التي جهزتها حركة السباعي)736(. ولذلك، لم تحمل 

ملصلحة  قاعدتهم  يخسرون  كانوا  والذين  للعلماء،  جيدة  أخباًرا  البرملانية  السياسة  مرحلة 

»أفندية اإلخوان املسلمين« كممثلين رئيسين عن التيار اإلسالمي، كما واجهوا خيبة أمل أكبر 

خالل معركة الدستور الجديد.

ضد براغماتية اإلخوان املسلمين: أزمة عام 1950 الدستورية

إلى  إضافة  أنها،  الـتاسيسية،  الجمعية  انتخابات  قبل  املسلمين،  العلماء  رابطة  أعلنت 

مرشحيها الخاصين، ستدعم كل من يتعهد العمل على دستور يشترط فيه أن يكون اإلسالم دين 

الدولة)737(. ومن ثّم، فقد وقف العلماء بصالبة وراء السباعي الذي، بوصفه عضًوا في اللجنة 

يتوافق  دستور  مسودة  على  تصويت  على   1950 أبريل  نيسان/  شهر  في  حصل  التحضيرية، 

ورغباتهم)738(. ولكن في شهر تموز/ يوليو، أقنعت حملة النقد العنيف ملشروع الدستور، من 

للنزاع  املثيرة  املادة  بتبديل  البرملانية  العلمانية والكنائس املسيحية، األغلبية  جانب األحزاب 

بصوغ »دين رئيس الجمهورية هو اإلسالم«، و«الفقة اإلسالمي هو املصدر األساس للتشريع«.

ت اإلخوان املسلمون ملصلحة النص  عندما رفضت رابطة العلماء بعناد ذلك التنازل، صوَّ

رايسنر ليوهانس  ووفًقا  مسلمة)739(«.  لدولة  نموذجي  »دستور  بأنه  السباعي  وصفه  والذي 

Johannes Reissner، فقد نجم ذلك التحول املفاجئ عن اعتبارات سياسية بحت: فقد أراد 

اإلخوان املسلمون تجنب أزمة سياسية كانت ستقود إلى انتخابات جديدة؛ ألنهم توقعوا أن 

)735( املرجع نفسه، 188-175. 

)736( OFA, 16–18 November 1949, no. 172, VII.

Gordon Torrey، السياسة السورية والقوات املسلحة 1945-1958 )كولومبس: مطبعة جامعة  )737( جوردون توري 

والية أوهايو، 1964(، 148.

)738( ) (رايسنرReissner، أيديولوجية وسياسة اإلخوان املسلمين في سورية، 354-338. 

زرزور، مصطفى السباعي، 273-241.

)739(  باروت، سورية، 258.
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كون أداؤهم فيها سيًئا ومن ثّم يمكن أن يخسروا الوزارة في الحكومة)740(، وقد أغضب ذلك 

االنسحاب التكتيكي العلماء)741(، وانسحب عارف الطرقجي، الطبيب الذي مثل أحمد كفتارو 

في مجموعة الجبهة اإلسالمية االجتماعية البرملانية، محتًجا)742(.

بعدها ببضعة أشهر، عندما حاولت الجبهة أن تجمع النواب املحافظين املستقلين، رفضت 

رابطة العلماء طلبها في الحصول على تصريح دعم رسمي، وقالت بعدم رغبتها في »املشاركة في 

نشاطها السيا�سي.743«

أيديولوجًيا؛  نزاًعا  الدستور  حول  املسلمين  واإلخوان  العلماء  بين  النزاع  يكن  لم 

في  ممتدة  جذوره  ولكن  الدولة،  دين  اإلسالم  يكون  أن  ضرورة  على  متفقان  فالطرفان 

ف كل جماعة منهما؛ حيث كان العلماء، كثيولوجيين  عّرِ
ُ
املمارسات االجتماعية املنفصلة التي ت

بوصفهم  أنفسهم  ُيظهرون  الفضيلة،  من  ونماذج  قانون  وفقهاء  دين(  )علماء   theologians

أشخاًصا أكثر إخالًصا لرسالتهم؛ وهذا بحكم أن إخفاقهم في التجارب االنتخابية السابقة قد 

وضعهم خارج اللعبة البرملانية. أما اإلخوان املسلمون، في الجهة املقابلة، ونظًرا إلى اشتراكهم 

في عملية احتراف السياسة؛ فقد كانوا محاصرين –باملعنى الحرفي للكلمة- في تلك اللعبة.

سقوط  بعد  ُعقدت  التي  االنتخابات  في  مرتين،  جحر  من  املؤمن  يلدغ  ال  قاعدة  وعلى 

بدعوة  واكتفت  بها،  خاصين  بمرشحين  العلماء  رابطة  تتقدم  لم   ،1954 عام  في  الشيشكلي 

الناس، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية، إلى التصويت ألولئك الذين »يمارسون ويدافعون 

عن اإلسالم«(744). وكان عبد الرؤوف أبو طوق، مفتي دمشق الحنبلي، والذي قد قرر الترشح 

التالية(745).  األربعة  السنوات  خالل  البرملان  في  الوحيد  العالم  فردية،  بصورة  نيابي  ملقعد 

وبشكل مفاجئ، شكلت عودة النظام التسلطي، عند وحدة سورية مع مصر الناصرية في عام 

)740( رايسنر Reissner، أيديولوجية وسياسة اإلخوان املسلمين في سورية، 354-351.

)741( حوا، هذه تجربتي، 18.

)742( OFA, 14–16 December 1950, no. 180, VII.

)743( OFA, 20–22 December 1950, no. 286, VII; 27–29 December 1950, no. 288, VII.

)744( OFA, 18–22 and 22–24 August, nos. 657–658, VII.

 .OFA, 2-5 July 1955, no. 734, V )745(

نتيجة خالفات داخلية جدية، امتنع اإلخوان املسلمون أيًضا عن املشاركة في االنتخابات، باستثناء محمد املبارك، الذي 

ترشح كمستقل وانُتِخب. )باروت، سورية، 260-259(.
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1958، الحافز قصير األمد، ولكن الجدير باملالحظة، إلعادة إحياء اهتمام العلماء بالسياسة 

التمثيلية، ولكن تلك التجربة كانت، مرة أخرى، بالكاد مشجعة.

الجمهورية العربية املتحدة )1958-1961(: لحظة الحماسة قصيرة األمد

في سنوات حكمه األولى، لم يكن ناصر ذا شعبية في صفوف املتدينين السوريين. وبسبب 

ِظر إليه كدكتاتور علماني من طينة 
ُ
قمعه hإلخوان املسلمين وإلغائه املحاكم الشرعية؛ فقد ن

األمة  بطل  إلى  حولته  قد   ،1956 عام  في  السويس،  قناة  أزمة  ولكن  نفسها)746(.  الشيشكلي 

العربية. تزامًنا مع مصر، وبغرض الدفاع عن نفسها ضد هجوم محتمل من تركيا، العضو في 

ا شعبًيا« تطوع فيه قادة رجال الدين 
ً

حلف بغداد الذي تقوده بريطانيا، جهزت سورية »جيش

في البالد، وأسهموا في التدرب على استخدام السالح)747(. 

 إلى جانب معاداة اإلمبريالية، كان السبب الرئيس الصطفاف الرأي املحافظ السوري وراء 

ناصر هو رؤيته كحصن في وجه نفوذ اليسار الراديكالي، املتمثل بالحزب الشيوعي والبعث)748(. 

وكان الوضع قد أصبح أكثر مدعاة للقلق بسبب كسب القوى التقدمية ملؤيدين داخل قطاعات 

ا في حي امليدان 
ً
اجتماعية غير متوقعة. في انتخابات عام 1954، حقق السيوعيون تقدًما ملحوظ

عام  ثورة  أبطال  أحد  كان  الذي   ،)1960-1892( األشمر  الشيخ محمد  دعم  بفضل  املحافظ 

 متطوًعا خالل ثورة عام 1936 العربية في فلسطين، وأصبح بعدها ذلك الشيخ 
ً

1925، ومقاتال

تقلد جائزة ستالين  إلى  الذي دعاه  السوفياتي  االتحاد  إغراء من جانب  لحملة  ا 
ً
املجاهد هدف

الدولية للسالم)749(.    

عامي  خالل  القاهرة  إلى  عدة  رسمية  زيارات  السوريون  العلماء  أجرى  اإلطار،  هذا  في 

1956- 1957)750(، وعند تأسيس الجمهورية العربية املتحدة في شباط/ فبراير 1958، تماشوا 

)746( باروت، سورية، 261. 

OFA, 8–11 October 1955, no. 760, V.

)747( انظر الصور في Nadaf، الشيخ أحمد كفتارو.

)748( حوا، هذه تجربتي، 54.

)749(  OFA, 2–5 December 1950, no. 281, VII. 

املجاهد الصامت، الشيخ محمد األشمر: سيرته وجهاده )]بيروت[: ]املكتبة اإلسالمية[، 2002(، 210-197.

)750( حبنكة، الوالد الداعية، مقابلة مع العطار.
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إلى  لهم تحقيق مطالبهم املحافظة، إضافة  الجديد  النظام  إلى وعد  العامة نظًرا  الحماسة  مع 

إغالقه مسجد الطريقة األحمدية في الشاغور)751(.

خالل  مستوياتها  أعلى  بلغت  قد  االنتخابية  السياسة  في  العلماء  مشاركة  تكون  وهكذا،   

مرحلة الوحدة السورية املصرية قصيرة األمد، حيث ترشح العشرات منهم –من بينهم ممثلون 

)مروان  كفتارو  وأحمد  البزم(،  )رمزي  الفرفور  وصالح  خطاب(،  )حسين  حبنكة  حسن  عن 

شيخو(، وعبد الكريم الرفاعي )فؤاد شميص(، وسعيد البرهاني )ولده جهاد(، ومحمد النبهان 

الوحيد  الحزب  عن   1959 يونيو  حزيران/  انتخابات  في  الفرفوتي(-  وحسن  الشامي  )محمد 

ن خمسة من بينهم في البرملان الذي  االتحاد القومي.  انُتخب ما اليقل عن 15 شخًصا منهم، ُعّيِ

كان ُيدعى مجلس األمة)752(.

شرعية  في  يكمن  الرسمية  السياسة  في  املسبوقة  غير  املشاركة  لتلك  األول  السبب  كان 

النظام، واملتجذرة في أجندته االتحادية وتوجهاته املعادية للشيوعية. وتجّسد السبب الثاني 

في طبيعة االتحاد القومي: جيث لم يكن حزًبا لينينًيا أو أيديولوجًيا كحزب البعث، وإنما بنية 

مت لتوحيد عينة واسعة من األطياف السياسية دعًما للنظام)753(. وثالث األسباب  شاملة ُصّمِ

الناس  )يقوم  صغيرة  انتخابية  دوائر  إلى  واملستند  املستويات،  ثالثي  االنتخابي  النظام  كان 

بانتخاب مجالس للقرى أو األحياء، وتقوم األخيرة بدورها بتكليف أعضاء لها بتشكيل مجلس 

للمنطقة يقوم بدوره بتعيين أعضاء مجالس املحافظات( األمر الذي أعطى األفضلية لألعيان 

ت تلقائًيا بعد الوحدة.
َّ
روا من منافسة األحزاب التي كانت قد ُحل املحليين الذين ُحّرِ

دشنت الجمهورية العربية املتحدة بالطريقة تلك ثورة حقيقية على صعيد عالقة العلماء 

بالسياسات االنتخابية، ولكن املجالس املنتخبة كانت محرومة من أي قوة فعلية، وفي جميع 

األحوال كان شهر العسل قصيًرا. في صيف عام 1961، عارض رجال الدين سياسة النظام في 

التأميم، ومشروعاته في التحديث التسلطي للمؤسسات الدينية، ما أدى إلى إقالة كبير املفتين 

بإلغاء  األمد  طويل  الدين  رجال  مطلب  تحقيق  من  الرغم  على  لذلك،  منصبه.  من  عابدين 

)751( OFA, 12–14 February 1958, no. 990, V; 28–30 January 1959, no. 1083, V; 4–6 February 1959, no. 

1085, V.

)752(   مقابلة مع العطار، محمد شاكر اسعيد، البرملان السوري في تطوره التاريخي، )دمشق، املدى، 2002(، 363- 365. 

سمير عبده، حدث ذات مرة في سورية، دراسة للسياسة السورية العربية في عهدي الوحدة واالنفصال 1963-1985. 

)دمشق، دار عالء الدين، 1988(، 67-64.

)753(  هاريك إيلليغا Illiga Harik، »الحزب الواحد كحركة ثانوية: حالة مصر«، السياسة العاملية 26، رقم 1 )1973(، 

.105-80
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الدعارة املنظمة، أجِبر العلماء على تأييد االنفصال الذي قاده سياسيون محافظون وضباط 

عيد 
ُ
ق مشروع إصالح وزارة األوقاف، وأ ِ

ّ
جيش)754( في أيلول/ سبتمبر 1961. بعدها مباشرة ُعل

عابدين إلى منصبه)755(.

تناقضات االنفصال )1961 - 1963(

كانت حقبة ما بعد االنفصال أكثر من إيجابية من وجهة نظر رجال الدين؛ فرجل سورية 

ا، واحتوى البرملان الذي انُتِخب في 
ً
القوي الجديد، العقيد عبد الكريم النحالوي، كان محافظ

تشرين الثاني/ نوفمبر 1961 على نحو خمسة عشر نائًبا من أصحاب امليول اإلسالمية، كان 

ثلثهم من العلماء)756(.  وفي أشهر عدة، عرفت سورية حكومة جديدة برئاسة معروف الدواليبي، 

املتعاطف مع اإلخوان املسلمين، وأخرى بقيادة خالد العظم حوت أربعة وزراء إسالميين.

 استفاد العلماء من هذا السياق، وأعادوا طلب اعتراف الدستور باإلسالم ديًنا للدولة)757(. 

مسمى  تحت  الحزبية  الحياة  إحياء  إعادة  عارضوا  اليسارية،  القوى  صعود  من  ولتخوفهم 

تلك  من  أي  تنفيذ  عدم  من  الرغم  على  البالد)758(.«  ووحدة  وأخالق  عقيدة  على  »الحفاظ 

املطالب، قّرر العلماء، بعد تلقيهم التشجيع من اإلخوان املسلمين –الفصيل شديد البراغماتية 

ده عناصر الجناح  مرة أخرى- عدم الضغط لتنفيذها لتجنب خلخلة استقرار نظام حليف تهّدِ

اليساري في الجيش)759(.

 في ذلك السياق شديد االضطراب، جرت أولى املحاوالت الجادة الهادفة إلى توحيد العلماء 

)754( OFA, 16–18 August 1961, no. 1336, V; 4–6 October 1961, no. 1350, V; 18–20 October 1961, no. 

1354, V.

)755( OFA, 30 August–1 September 1961, no. 1340, VI; 9 September–3 October 1961, no. 1349, V, 28–31 

October 1961, no. 1357, V.

ومصطفى  غدة  أبو  الفتاح  عبد  حلب:  وعن  خطاب،  وحسين  رمضان  وبشير  طوق  أبو  الرؤوف  عبد  دمشق:  عن   )756(

الزرقا، وعن حمص: محمد املشعل )السعيد: البرملان السوري، 383-377(.

)757( OFA, 15–17 November 1961, no. 1362, V.

)758( OFA, 15–17 August 1962, no. 1435, VII.

)759( الشيخ الشهيد املعلم محمد الشامي، )com.alkeltawia.www، 24 أيلول/ سبتمبر 2008(.

http://www.alkeltawia.com
http://www.alkeltawia.com
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واإلخوان املسلمين في إطار عمل سيا�سي واحد. كان »املجلس اإلسالمي« قد أسس في عام 1955 

للوصول في نهاية األمر إلى تلك الرؤية، ولكن جل ما قام به كان عبارة عن تنظيم تظاهرات دعًما 

ي الكتاني، 
ّ
للشعوب العربية الواقعة تحت االحتالل االستعماري)760(. في عام 1961، عمل مك

ا في تأسيس رابطة 
ً
رئيس رابطة العلماء املوالي للسعودية )والذي كان في ذلك الوقت مشارك

لالتجاه  التصدي  بهدف  اإلسالمية،  الجبهة  واسع،  تنظيم  تأسيس  على  اإلسالمي)761((  العالم 

املسلمين  اإلخوان  موقف  تبديل  إلى  خاصة  بصورة  املناورة  تلك  هدفت  البعثي.  الناصري- 

الغامض حيال النظام: فعلى الرغم من موقفهم النقدي تجاه دكتاتورية ناصر - كما رأينا- ومن 

مخاوفهم املتعلقة باملحافظة على ترتيبات ما بعد االنفصال، كان اإلخوان من بين القليل من 

القوى السياسية التي رفضت التوقيع على بيان دعم االنفصال. ورفضوا، بالطريقة نفسها، 

دعوة الكتاني)762(. 

االجتماعية:  قاعدتهم  صفوف  في  ناصر  شعبية  إلى  املتناقض  اإلسالميين  سلوك  يعود 

الشباب السني املدني املحافظ املنتمي إلى الطبقة الوسطى؛ ولذلك خ�سي اإلسالميون أن يؤدي 

دعمهم لقضية االنفصاليين بصوت مرتفع إلى انشقاق داعميهم باتجاه الناصرية. بالفعل، كان 

األخيرون نقطة التقاء قوى الجناح اليميني في الصراع الخفي بينها... وبين النزعات الراديكالية 

النامية في حزب البعث)763(. بالتوافق مع ما سبق، شاعت التحالفات بين اإلخوان والناصريين 

أعضاء من  انتقال  الستينيات، كما شاعت حاالت  في مطلع  الطالبية  االتحادات  انتخابات  في 

اإلخوان باتجاه الناصرية)764(.    

خاذ 
ّ
من ثّم، بعد عشر سنوات على األزمة الدستورية، عاد العلماء واإلخوان املسلمون الت

مواقف مختلفة في قضية سياسية عالية األهمية، وكان خالفهم يعود إلى اختالف أولوياتهم 

أكثر كثيًرا من اختالف األيديولوجيات. فكنخبة قطاعية همها األساس املحافظة على الوضع 

)760(  مقابلة مع العطار.

OFA, 22–28 February 1957, nos. 895–896, V.

)761( كتاني، »العالمة، اإلمام، املجاهد.«

)762( باروت، سورية، 263-265؛ مقابلة مع العطار.

، انفجار املشرق العربي، 1956- 2003 )باريس: غاليمار، 2003(، Georges Corm.284جورج قرم  )763(

)764( كان أكثر املنشقين شهرة: عبد املجيد الطرابل�سي، من حمص، والذي أصبح بعدها وزيًرا لألوقاف )1987- 1996(، 

وعبد الرحمن عتبة، الشخصية البارزة في املعارضة في حلب. انظر حوا، هذه تجربتي، 31، وباروت، سورية، 263- 265، 

مقابلة مع علي صدر الدين البيانوني.
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كحزب  تصرفوا  فقد  اإلخوان،  أما   .
ً
محافظة السياسية  القوى  أكثر  العلماء  دعم  القائم؛ 

الحفاظ على أعضائه  وإنما  بعينه،  الدفاع عن نظام اجتماعي  لم يكن هدفه األسمى  سيا�سي 

وناخبيه.

، ففي 8 آذار/ مارس 1963 وضع انقالب عسكري 
ً

لم تدم مماطلة اإلخوان املسلمين طويال

نهاية للحياة البرملانية في سورية، وشكل بداية حكم البعث طويل األمد في سورية. بعدها، لم 

يكن لدى العلماء واإلخوان املسلمين خيار بديل سوى االتحاد مًعا في حلف واحد، أطلق عليه 

أسياد البلد الجدد اسم »القوى الرجعية«.

تحت حكم البعث الحديدي )1963 - 2000(

املسلمين  واإلخوان  للعلماء  النسبية  األهمية  في  عميق  تغير  حدوث  البعث  مجيء  استتبع 

اللحظة، حتى في ظل ناصر، سمحت مساحة  التيار اإلسالمي. فإلى تلك  بوصفهم ممثلين عن 

وخليفته  السباعي  مصطفى  مثل  من  كارزماتية  شخصيات  بظهور  لإلخوان  املتروكة  الحرية 

1963، وعلى الرغم من متابعة الحركة نشاطها بطريقة نصف  عصام العطار. لكن بعد عام 

علنية، ذهبت أغلبية شخصياتها القيادية إلى املنفى. وفي ظل تلك األوضاع، سيطر العلماء على 

من  ولكن  األحيان،  بعض  في  محرض  بدور  ليقوموا  اإلسالمية،  للمعارضة  الرمزية  القيادة 

دون يأسهم على اإلطالق من إيجاد صالت ودية داخل النظام.

أزمة عام 1964: بين اإلسالميين الراديكاليين والبعثيين املعتدلين

لم يطبق حزب ميشيل عفلق خالل أول ثالث سنوات من حكمة سياسة معادية للدين بحق. 

زيح كبير املفتين عابدين عن مكتبه، 
ُ
ي الكتاني تحت االعتقال املنزلي، بينما أ

ّ
بالتأكيد، ُوِضع مك

ولكن تلك اإلجراءات لم تكن موجهة ضد مجموع رجال الدين ككل، وإنما ضد شخصيتين 

املناصب  تعيين  سياسة  استمرت  كما  األخير)765(،  االنفصالي  للنظام  الداعمين  أشد  من  كانتا 

ت، من 
ّ
الدينية الرسمية بالترا�سي؛ حيث لم يكن عبد الرزاق الحم�سي، خليفة عابدين املوق

ا على أنه الداعية املفضل لدى الرئيس شكري القوتلي في 
ً
صنيعة البعث، وهو الذي كان معروف

)765( مقابلة مع الكتاني.
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الخمسينيات)766(. ونتذكر كيف ُعِهد بوزارة األوقاف إلى مستشار النبهان القانوني أحمد مهدي 

الخضر، كما بقي حسن حبنكة على صالت حسنة نسبًيا مع السلطات؛ نظًرا إلى تعيين ابنه عبد 

الرحمن على رأس دائرة التعليم الديني في وزارة األوقاف)767(.

م في 
ّ

لكن علينا أال نن�سى أنه في تلك املرحلة كان الحرس القديم املدني للحزب ما زال يتحك

التنفيذية القيادية فيه، فعلى سبيل املثال، تقلد صالح الدين البيطار، املشارك في  املناصب 

تأسيس الحزب، رئاسة الوزراء مرات أربع بين عامي 1963 و1966، وعلى الرغم من خيارات 

املقام-  األيديولوجية، فقد كان أصله االجتماعي -كمنحدر من عائلة دمشقية رفيعة  األخير 

أقرب إلى أصل العلماء االجتماعي من ضباط الجناح العسكري الشباب للحزب، والذين كانوا 

للنظام  الضباط  أولئك  عداء  كان  الدينية.  األقليات  إلى  وينتمون  ريفية  أصول  ذوي  عموًما 

ا، وكانت قناعاتهم االشتراكية والعلمانية املتطرفة مدعاة لقلق عميق 
ً
املدني التقليدي معروف

بالنسبة إلى النخبة الدينية)768(.

في نسيان/ أبريل 1964، أقنعت إضرابات التجار ضد التأميمات اثنين من مسؤولي اإلخوان 

املدينة.  في  انتفاضة  بتنظيم  حديد،  ومروان  حوا  سعيد  حماة،  فرع  في  الشباب  املسلمين 

وعلى الرغم من بدء تلك املبادرة على شكل عصيان مدني، لكنها سرعان ما تحولت إلى حرب 

عصابات من جّراء ردة فعل النظام العنيفة769؛ ما أجبر املتمردين املحاصرين على االستسالم 

أو الهرب بعد شهر من بدئها، خصوًصا في ظل عدم نجاحهم في تعبئة فرعي اإلخوان الدمشقي 

والحلبي اللذين دانا، بدورهما، تهورهم770. كما لم يلتحق العلماء بتلك الحركة أيًضا؛ فوفًقا 

للتقارير، حاول الشيخ محمد الحامد، األب الروحي لثوار حماة اإلسالميين، أن يثني أتباعه عن 

مشروعهم، حيث استقل سيارة مجهزة بمكبر للصوت عبر شوارع املدينة، ونادى على سكانها 

إنهاء االنتفاضة ومناقشة العفو عن املسجونين771. 

)766( أباظة وحافظ، تاريخ علماء دمشق، الجزء الثاني، 815-814.

)767( OFA, 20–23 July 1963, no. 1526, V.

)768( حوا، هذه تجربتي، 72.

)769( املرجع نفسه، 78-68.

)770(  املرجع نفسه، 81.

)771( املرجع نفسه 79-73.
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في دمشق، حافظ رجال الدين على هدوئهم. في تلك اللحظة، كانت اإلصالحات االشتراكية 

البرجوازية  الوسطى  الطبقة  على  تركيزها  من  عوًضا  الكبيرة،  األعمال  على  متركزة  تزال  ما 

حرمان  على  حريصة  الحكومة  كانت  سبق،  ما  إلى  إضافة  الدين.  برجال  املرتبطة  الصغيرة 

الرأسماليين سالح »الدفاع عن اإلسالم« عبر امتناعها عن أي استفزاز معاٍد للدين، حتى أنها 

خّصصت منحة كريمة ملعهد الشيخ حبنكة)772(.

ا متفهًما على رأس النظام، وهو الرئيس 
ً
وجد العلماء، في تلك األوقات املضطربة، شريك

ذلك  ولكن  البعث،  حزب  في  الراديكالي  للفصيل  حليًفا  البدء  في  كان  الذي  الحافظ،  أمين 

الحلبي السني بدأ بإبعاد نفسه تدريًجا عنه، وذلك عبر إظهار بعض النيات الحسنة تجاه التيار 

اإلسالمي. فخالل اضطرابات حماة، وبينما كان متشددو البعث يدفعون باتجاه حّلٍ عسكري 

خالص، فاوض الحافظ، وفًقا للتقارير، حول إنهاء االنتفاضة مع الشيخ الحامد)773(.  

وقد أشار أيًضا كاتب السيرة الذاتية لحبنكة إلى أمين الحافظ بصورة إيجابية، كما تظهر 

أحمد  املاوي  االتجاه  ذي  الضابط  بحضور  الرجلين  بين  اللقاء  قصة  املثال،  سبيل  على  لنا، 

إلى حادثة جرت مؤخًرا بينه وبين سويدان: »أريد  سويدان. قال العالم للرئيس مرة، مشيًرا 

أن أحمل سالًحا أدافع فيه عن نف�سي إذا هددني أحدهم بمسدسه مرة أخرى.« أمسك رأس 

ا، سالح خدمته الخاص بعيًدا من حبنكة)774(.  
ً
الدولة، ضاحك

في عقب انتفاضة حماة، تعهد النظام إبداء حسن النية تجاه املتدينين. استعاد صالح الدين 

البيطار منصب رئيس الوزراء، الذي كان قد تركه في تشرين الثاني/ نوفمبر 1963، بينما حدث 

 من شخص ينتمي إلى عائلة دينية معروفة: 
ً

تغيير في منصب وزير األوقاف، ولكنه بقي مشغوال

حفيد وحامل اسم اإلصالحي الحلبي الشهير عبد الرحمن الكواكبي، الذي وعد بتأسيس ثانويات 

)772( OFA, 25–27 March 1964, no. 1594, V. 

ستيفان هايدمان Steven Heydemann، االستبدادية في سورية: املؤسسات والصراع االجتماعي، 1946- 1970 )إيثاكا: 

مطبعة جامعة كورنل، 1999(، 189.

 21  ،www.islamysria.com( ودبابة«  »مئذنة  األحمد،  خالد  111؛  البعث،  حكم  تحت  سورية   ،Rabinovich رابينوفيتش   )773(

نيسان/ أبريل 2007(.

)774( حبنكة، الوالد الداعية، 253.

http://www.islamysria.com


233

صت معونات عائلية للعاملين في املساجد)776(.  ّصِ
ُ

شرعية في كل محافظة)775(. في الوقت نفسه، خ

إلى أزمة عميقة في عالقات  لكن بعدها ببضعة أشهر، أدى انقالب يساري مفاجئ في الحكومة 

رجال الدين والدولة الثنائية.

مسار تصادمي )1965 - 1967(

ن فيه املفتي الجديد الدائم للبالد في شهر تشرين األول/ أكتوبر  ُعّيِ بحلول الوقت الذي   

الذي  عمران  محمد  العلوي  األول  الفريق  وإنما  الحكومة  رأس  على  البيطار  يكن  لم   ،1964

 من حبنكة)777(. ومنذ ذلك الوقت، قاد 
ً

أكد شخصًيا أن لجنة االختيار قد اختارت كفتارو بدال

املرشح الذي لم ينجح مقاومة رجال الدين ضد النظام، حيث كان يجتمع كل أسبوع برابطة 

علماء مصغرة ضمت حلفاءه األكثر إخالًصا: عبد الكريم الرفاعي وأحمد الدقر ومال رمضان 

البوطي )والد سعيد( وأمين املصري )1917- 1979( السلفي الذي كان قد ترك لتوه اإلخوان 

املسلمين)778(. 

كان املصري -الذي تتناقض سيرته الثقافية »الحديثة« مع زمالئه؛ فقد تحّصل على شهادة 

إلى  فيها  يدعو  ملتهبة  خطًبا  يلقي  بريطانية-  جامعة  من  اإلسالمية  الدراسات  في  الدكتوراه 

»كتائب  بـ  دعي  سرًيا  تنظيًما  مريدوه  وأسس  العسكري)779(،  الجهاد  عبر  إسالمي  حكم  إقامة 

1965. من خالل  الثاني/ يناير  محمد«، بدأ نشاطه في عقب موجة تأميمات جديدة في كانون 

استهداف الشركات الصغيرة واملتوسطة،780، وبالتالي املصالح االقتصادية لرجال الدين، فإن 

والعلماء.  وعندما  بين اإلسالميين  للتقارب  نادرة  اآلن فرصة  تقدم  االشتراكية  اإلصالحات 

من  كان  األمويين  جامع  في  تمردًيا  اجتماًعا  محمد  كتائب  نظمت  نارية،  خطًبا  الدعاة  ألقى 

)775( OFA, 10–13 October 1964, no. 1649, V.

)776( OFA, 12–14 August 1964, no. 1632, V.

)777( حبنكة، الوالد الداعية، 68-66.

)778( املرجع نفسه، 231-230.

)779( املرجع نفسه، 229-230، الشيخ الكتور محمد أمين املصري )net.odabasham.www(، 13 كانون األول/ ديسمبر 

.)2003

سورية،  في  السيا�سي  االقتصاد   ،Perthes بيرتس  140؛  البعث،  حكم  تحت  سورية   ،Rabinovich رابينوفيتش   )780(

.40-38

http://www.odabasham.net
http://www.odabasham.net
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املفترض أن يحضره كبار رجال الدين مثل حبنكة، ولكن الشرطة حالت دون ذلك؛ وهكذا 

كان الطريق واضًحا للجيش الذي اقتحم املسجد وقتل عدًدا ممن كانوا في داخله)781(.   

في األسابيع التي تلت حوادث األموي، كان النظام ما زال متردًدا بين املصالحة والتكتيكات 

مفاجئ  سراح  إطالق  إلى  الحافظ  أمين  مع  جديد  تفاهم  أدى  جهة،  فمن  القوية:  العسكرية 

الدينية  املجالس  صالحيات  ِقلت 
ُ
ن املقدمة،  في  ذكرنا  كما  أخرى،  جهة  ومن  للمعتقلين)782(، 

العربية  اململكة  في  منفاه  إلى  الخروج  إلى  املصري  أمين  واضطر  الحكومة،  إلى  الرسمية 

السعودية، بينما ُمنع حبنكة وأبرز تابعيه من إلقاء الخطب والوعظ)783(.

كان من الالزم حدوث أكثر من ذلك لثني الشيخ امليداني عن البقاء في مقدمة االحتجاجات، 

لكن وجود عاملين اثنين دفعاه العتماد ذلك املوقف: تجلى أولهما في هجرة مسؤولي اإلخوان 

لتمثيل  صدقية  األكثر  املرشح  العلماء  جعل  والذي   ،1965 عام  بعد  املتسارعة  املسلمين 

األيديولوجية  الراديكالية  كان  ثانيهما فقد  أما  أي وقت م�سى.  أكثر من  املعارضة اإلسالمية 

للنظام التالي النقالب شباط/ فبراير 1966 الذي قاده البعث الجديد لصالح جديد ضد أمين 

الحافظ والحرس القديم. 

األشهر  وفي  تصريح)784(.  دون  من  املنبر  إلى  بعودته  الدولة  حبنكة  تحدى  األثناء،  تلك  في 

التي تلت، بلغ الشيخ قمة شعبيته؛ ففي آذار/ مارس 1967، عند عودته من رحلة الحج –التي 

استقبله فيها رسمًيا امللك فيصل، أحد »ملوك الرجعية« الذين كانوا ينادون عالنية بإطاحة 

البعثيين الجدد)785( استقبله جمهور من الناس مهللين لعودته)786(. 

حدث ذلك االستقبال الجماهيري للشيخ الذي جسد العداء للنظام قبل شهر من نشر مجلة 

لقيت خطب نارية 
ُ
الجيش مقالة تدعو إلى وضع الدين في متحف التاريخ. في يوم الجمعة التالي، أ

)781( حبنكة، الوالد الداعية، 228-235. مقابالت مع املالح والحواري والخطيب.

)782( مقابلة مع الحواري.

)783( حبنكة، الوالد الداعية، 268.

)784( املرجع نفسه، 269.

دراسات الشرق   ،»1970 -1966 Joseph Mann، »نظام البعث الجديد في سورية واململكة العربية السعودية  جوزيف مان   )785(

األوسط 42، رقم 5 )2006(، 776-761.

)786( حبنكة، الوالد الداعية، 272.
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تلتها تظاهرات، وعلى الرغم من احتجاز كاتب تلك املقالة مدة قصيرة لتهدئة الرأي العام)787(، 

إال أن النظام رد بحزم باعتقال حبنكة وغيره من قادة العلماء، وفي مدينة حلب اعُتِقل طاهر 

حيل مفتي املدينة محمد بلنكو على التقاعد)788(. 
ُ
خير هللا، وأ

لم يكن اإلفراج عن املعتقلين في شهر حزيران/ يونيو التالي ناجًما عن إضراب تجار امليدان، 

الذي أنهته الشرطة بسهولة، وإنما من جّراء الهزيمة الساحقة للجيش السوري في حرب األيام 

الستة التي أضعفت النظام بشدة، وأفقدته القدرة على االستمرار في سجن شخصيات شعبية 

كتلك. دفع الشيخ حبنكة ثمن مواقفه غالًيا، نظًرا إلى قيام السلطات بإغالق معهده بصورة 

دائمة.

أزمة دستور )1973(

للعلماء  بدأت  إيجابية قد  أكثر  بدا وكأن مرحلة  الجوالن،  بعد ثالث سنوات من خسارة 

بمجيء حافظ األسد إلى السلطة؛ فعلى الرغم من كونه أول رئيس من خارج الطائفة السنية في 

تاريخ سورية، إال أن حركته التصحيحية قد اعُتبرت، في الدوائر املحافظة، كقطيعة مرحب 

السلطة  في  األسد  سنوات  أولى  تميزت  السابقة789.  للقيادة  اليساري  الجناح  سياسات  مع  بها 

مجالس  لت  ِ
ّ
ك

ُ
ش  ،1972 عام  في  السيا�سي.  االنفتاح  من  وبقليل  لالقتصاد،  محدودة  بلبرلة 

املحافظات بانتخابات مفتوحة نسبًيا شهدت نجاح مرشحين محافظين مدعومين من اإلخوان 

املسلمين)790(.     

أما في السياسة الخارجية، فقد أدت دبلوماسية أكثر ليونة مع البلدان العربية إلى تقارب 

باتحاد  سّمي  وليبيا  مصر  مع  للوحدة  جديد  مشروع  وإلى  السعودية،  العربية  اململكة  مع 

الجمهوريات العربية)791(. في ذلك الوقت، كان لدى حكام مصر وليبيا الجدد، أنور السادات 

)787( بتران Petran، سورية، 198-187.

)788( حبنكة، الوالد الداعية، 279- 289، مقابلة مع الحواري.

)789( حوا، هذه تجربتي، 99.

الشرق  على  الصراع  سورية:  أسد  سيل،  باتريك  البيانوني؛  الدين  صدر  علي  مع  مقابلة  107؛  نفسه،  املرجع   )790(

األوسط، 176.

النفط  في عصر  العربية السعودية: تعاون ونزاعات  سورية واململكة   ،Sonoko Sunayama )791( سونوكو سوناياما 

)لندن: إي. بي. توريس، 2007(، 37-41؛ باتريك سيل، أسد سورية: الصراع على الشرق األوسط، 187-186.
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ومعمر القذافي، امليل إلعادة التأكيد على قيمة املراجع اإلسالمية، واعتمد الرئيس السوري 

الجديد موقًفا مشابًها، مصرًحا للعلماء أن »الحركة التصحيحية ضرورية للحفاظ على هوية 

البالد اإلسالمية« ضد االنحرافات املاركسية السابقة)792(. 

في ذلك السياق، كانت خيبة أمل رجال الدين كبيرة عند طرح مسودة الدستور »الدائم« 

املسلمون  واإلخوان  العلماء  نّسق   .)793(1973 فبراير  شباط/  شهر  في  علمانية  بتوجهات 

معارضتهم للنص، ولكن كشفت تلك األزمة عن اختالفاتهم العميقة بخصوص االستراتيجية 

الواجب اتباعها.

أنها  كما  مسلًما،  الرئيس  يكون  أن  املسودة  د  تحّدِ لم   ،1950 لدستور  مغاير  نحو  على 

التي أعطت األساس  املادة هذه هي  العام«، وكانت  العبادة ملتطلبات »النظام  أخضعت حرية 

الدستوري لحظر االحتفاالت الدينية السنّية العلنية )في الهواء الطلق( التي كانت سارية منذ 

تذكر  لم  العربية،  الجمهوريات  اتحاد  دستور  مسودة  من  النقيض  على  أخيًرا،   .1963 عام 

السيا�سي،  الصعيد  على  املؤمنين«.  من  »أجيال  إعداد  هي  التعليم  غاية  أن  الدستور  مسودة 

أدت املادة الثامنة الشائنة إلى تقديس حكم الحزب الواحد في الدستور بذكرها البعث كقائد 

للدولة واملجتمع.)794( 

املسلمين  اإلخوان  زودت  تلك  الدستور  مسودة  أن  مباشرة  حوا  سعيد  فهم  حماة،  في 

بفرصة فريدة لتعبئة )وتحصين أنفسهم من وراء( كل من العلماء، على أرضية دينية، وأحزاب 

مت قانونًيا باملادة الثامنة:  ِ
ّ

املعارضة العلمانية التي ُهش

»عندما قرأت الدستور وجدت أنه ال بّد من عمل، وأن هذا العمل يجب أن يكون باسم علماء 

واالشتراكيون،  فالناصريون  التحرك،  هذا  مع  ستتجاوب  كثيرة  طوائف  أن  ورأيت  سورية، 

وحتى مجموعة صالح جديد، وجميع الناقمين سيلتفون حول هذا التحرك، وما دام التحرك 

باسم العلماء، فستظهر الحركة كلها باملظهر اإلسالمي. رأيت أن علينا، نحن اإلخوان املسلمين، 

)792( حبش، الشيخ أحمد كفتارو، 294؛ سعيد رمضان البوطي، محاضرة في جامعة حلب، 4 نيسان/ أبريل 2007.

سورية تحت حكم البعث،   ،Rabinovich 1964 و1969. انظر: رابينوفيتش في أعوام  تة 
ّ
الدساتير املوق صِدرت 

ُ
أ  )793(

.118

)794( جون دونوهو John Donohue، »الدستور السوري الجديد واملعارضة الدينية«، تقارير مركز دراسات العالم العربي الحديث 

)CEMAM(، رقم 1 )1973(، 81- 96، في 83-81.



237

أن ندفع الناس للتحرك بينما نبقى نحن في الخفاء.)795(« 

بتعبير مختلف، كان هدف حوا هو استثمار غضب رجال الدين في سعيه لتحقيق هدف 

الدستور  يدين  بيان  مسودة  صاغ  بذلك،  وللقيام  النظام،  استقرار  وزعزعة  بارز  سيا�سي 

وألحقه بفتوى تدعو إلى مقاطعة االستفتاء املزمع عقده في 8 آذار/ مارس، ولكن الحصول على 

العلماء لم يكن مجرد إجراء شكلي؛ ألنهم، وكما أشار حوا، »حذرون بطبيعتهم«)796(.  توقيع 

للنجاح في تلك املهمة، كان حوا في حاجة إلى سند، شخص ذي أهمية يشجع أقرانه بتوقيعه.

كان ذلك الشخص هو محمد النبهان الذي تقرب منه حوا عن طريق ذراعه اليمنى محمد 

وشكوا  السلطات؛  من  القريبة  الشامي  بعالقات  دراية  على  املسلمون  اإلخوان  كان  الشامي. 

ولكن حوا  الصامتة)797(،  املسؤولين  كبار  بموافقة  يتمتع  نطاق محدود  ذا  ا 
ً
تحرك تفضيله  في 

مبادرة  تبدو  أن  لها  بّد  ال  كان  والتي  العملية،  أطوار  أولى  في  للبدء  استخدامه  بإمكان  اعتقد 

حصرية للعلماء. واضًعا ذلك الهدف نصب عينيه، لم يتواصل حوا مع رجال الدين في حلب 

 عن رجال دين حماة نظًرا إلى كونه خريًجا 
ً

 عن اإلخوان املسلمين، وإنما ممثال
ً

بوصفه ممثال

في كلية الشريعة. مع ذلك، فقد حاول تجاوز اآلخرين قدر اإلمكان، كما كان واضًحا من خالل 

مذكراته في فقرٍة ينتظر فيها، بصحبة علماء حماة، وفًدا من نظرائهم الحلبيين ملناقشتهم في أمر 

مسودة العريضة:

ينصرفوا.  أن  في  رغبوا  وا، 
ّ
مل ثم  طويلة  مدة  شيوخنا  انتظرهم  كثيًرا،  حلب  وفد  »تأخر 

سررت النصرافهم ألن ذلك يعطيني حرية الكالم باسم شيوخ حماة ويجعلني أكثر حرية في 

النقاش.)798(«

وجد  املدينة)799(،  في  الدين  رجال  أكابر  تواقيع  مع  حلب  من  حوا  عريضة  عادت  عندما 

زمالؤهم في حماة النص قاسًيا جًدا؛ ولذلك قرروا صوغ مسودة ثانية وترك الشيخ حبنكة 

)795( حوا، هذه تجربتي، 111.

)796(  املرجع نفسه، 110.

)797( ) (املرجع نفسه، 112.

)798( املرجع نفسه، 113.

)799( إضافة إلى النبهان والشامي، تضمنت القائمة: أحمد البيانوني وابن محمد أبو النصر عبد البسيط، وطاهر خير 

هللا، وأديب حسون ومحمد السلقيني، والد ابراهيم. )صحيفة الحياة، 23 و24 شباط/ فبراير 1973(.
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يختار بينهما، ولكن علماء حمص أسفوا لقساوة النسخة الحلبية ولطراوة الحموية؛ فحرروا 

من ثّم مسودة ثالثة قّدمها حوا، مع النسختين السابقتين، إلى حبنكة. أظهر األخير القليل من 

. عّبد 
ً

الحماسة للمبادرة، وكان صعب اإلقناع ليختار في نهاية األمر أكثر النسخ الثالث اعتداال

توقيعه الطريق للكثير من رجال دين العاصمة القياديين التباع خطوته)800(. وبهذا شكل الطور 

يتبنى  الحديث،  سورية  تاريخ  في  مرة  »أول  حوا:  قال  كما  ألنه،  كبيًرا،  نجاًحا  للعملية  األول 

ا ذا طبيعة متمردة.)801(«     
ً
علماؤها من جميع املحافظات موقًفا سياسًيا مشترك

النص  أن  إال  العريضة،  الذكر على  العلماء سابقي  الرغم من توقيع  الواقع، على  في  لكن 

الذي صدر في نهاية املطاف لم يكن النص نفسه الذي وقعوا عليه؛ إذ شّدد حوا لهجة العريضة 

 في ذلك الوقت)802(. 
ً

قليال

لم تكن أي من العريضتين املختلفتين بعض ال�سيء اللتين نشرتا في جريدة الحياة اللبنانية، 

في 23 و24 شباط/ فبراير 1973)803(، تر�سي مخاوف حبنكة بخصوص االعتدال؛ فقد وصف 

نص أوالهما كاتبي الدستور بـ »العدو املدعوم من االستعمار«، بينما نادى نص الثانية املسلمين 

بـ«محاربة النفوذ الطائفي والحزبي.«

الذي  السبب  شر هو 
ُ
ن الذي  الذي أعطي لحبنكة، واآلخر  النص  بين  يكون االختالف  قد 

كان  والذي  املوقف،  هذا  مثل  صريحة804.  بصورة  توقيعه  مسؤولية  تحمل  من  حبنكة  منع 

في الصحافة الذي جاء  ا بتوقيت نشرها 
ً
مكافًئا إلغراق أو نسف العريضة، ربما كان مرتبط

20 شباط/ فبراير، طالب األسد البرملان باألخذ في الحسبان  معاكًسا لرغبة رجال الدين. في 

وفي  اإلسالم)805(.  هو  الدولة  رئيس  دين  أن  على  تنّص  التي  املادة  باستعادة  الشعب«  »رغبات 

حلب، أخبر الشامي حوا إنه كان راضًيا عن ذلك النصر الرمزي، وأنه لم يكن راغًبا في امل�سي 

أبو طوق، وقائد  الرؤوف  السابق واملفتي الحنبلي عبد  البوطي وابنه سعيد، والنائب  بين غيرهم: مال رمضان  )800( من 

جماعة زيد الجديد محمد عواد )كان الرفاعي يموت(، ومحمد الزعبي.

)801( حوا، هذه تجربتي، 116.

)802( مقابلة مع الحواري.

)803( كان الهدف من نشر عريضتين بقائمتي موقعين مختلفتين هو إضفاء الغموض على مصدر املبادرة الوحيد، أي حوا.

)804(  حوا، هذه تجربتي، 116.

)805( جون دونوهو John Donohue، »الدستور السوري الجديد واملعارضة الدينية«، 85.
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قدًما بالحراك. وفي دمشق، استقبل الرئيس حبنكة، وكبير املفتين األسبق عابدين، ووفوًدا 

من أبرز رجال الدين، وحصل على مبتغاه بإلغاء إضراب التجار)806(.

لم ُيِعر حوا اهتماًما بتحفظات رجال الدين األكبر منه املتعلقة بقرار نشر العريضة بعد 

 وّزع منشوًرا سرًيا من دون 
ً

قيام الرئيس بتنازل مهم، فقد كان يفكر في مخطط أوسع، وفعال

من  أن  توحي  بطريقة  البيان  ذلك  تب 
ُ

ك العلويين)807(«.  سلطة  »إسقاط  إلى  يدعو  لكاتبه  ذكر 

كتبه يتمتعون بدعم من مجموعة داخل الجيش كانت على وشك االنقالب. كان القصد من 

العملية  كانت  حماة  في  سانحة.  فرصة  بوجود  االعتقاد  إلى  املعارضة  أحزاب  دفع  ذلك  وراء 

عشرات  خلف  الذي  بالعصيان  الحوراني  أكرم  وأتباع  الناصريون  التحق  إذ  كلًيا،  »ناجحة« 

القتلى. ومع ذلك، وبصرف النظر عن املشكالت التي شوهدت في حمص حتى نيسان/ أبريل، 

لم تسر األمور إلى أبعد من ذلك.

تجلى أحد أسباب إخفاق مبادرة اإلخوان املسلمين في حماة في عدم قدرتهم على ضم بقية 

ذلك  عن  ونجم  الدينية؛  املطالب  على  العلماء  اهتمام  اقتصر  رأينا،  فكما  اإلسالمي.  الطيف 

اكتفاؤهم بربح أكثر املعارك أهمية: املادة التي تشترط أن يكون الرئيس مسلًما. لقد كان األسد 

الراديكالي،  اليساري  الجناح  إلى  املنتمين  النقيض من سابقيه  تأكيد، لكنه، على  مستبًدا بكل 

كان شخًصا أمكن التحدث إليه؛ فعلى سبيل املثال، استمّر األسد في استقبال حبنكة بصورة 

دورية في القصر الرئا�سي حتى وفاة األخير في عام 1978)808(. 

القيادة  رفضت   ،1964 عام  في  الحال  كان  كما  تماًما،  سياسية  وألسباب  املقابل،  في 

والجنوب،  الشمال  بين  االنشقاق  بعد  حلب  في  آنذاك  املتمركزة  املسلمين،  لإلخوان  العامة 

القيادة على االستفادة من الفرص  إلى حرص  التمردية لفرع حماة)809(. إضافة  االستراتيجية 

التي تتيحها عملية اللبرلة السياسية الخجولة، كان فرع حلب يستعد لالنتخابات التشريعية في 

أيار/ مايو 1973 ، إذ دعمت خاللها الحمالت الناجحة ألربعة مرشحين محافظين، كان من بينهم 

إبراهيم السلقيني وزين العابدين خير هللا شقيق الشيخ طاهر ورئيس نقابة أطباء سورية)810(، 

)806( املرجع نفسه.

)807( املرجع نفسه؛ حوا، هذه تجربتي، 115-114.

)808( حبنكة، الوالد الداعية، 310-303.

)809( مقابلة مع الحواري وعلي صدر الدين البيانوني.

)810( مقابلة مع علي صدر الدين البيانوني.
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إال أن تجربتهم البرملانية كانت قصيرة جًدا نظًرا إلى سير اإلخوان على خطا بقية املعارضة في 

مقاطعتها النتخابات عام 1977 املقبلة)811(، ومن بعدها تدهور املناخ السيا�سي بصورة مستمرة 

حتى اندالع التمرد في عام 1979.

االنتفاضة والتحالف املقدس: الجبهة اإلسالمية

في كانون الثاني/ يناير، كان النظام ما يزال يحاول نزع فتيل األزمة بإظهاره بعض عالمات 

من  أعضاء  ضّمت  جديدة  حكومة  وتأليف  إسالميين  مسجونين  تحرير  مثل  من  النية  حسن 

عائالت دمشقية قديمة، مثل رئيس الوزراء عبد الرؤوف الكسم )تولد عام 1932(، وابن مفتي 

دمشق األسبق عطا هللا الكسم )1844- 1938()812(. 

حاولت السلطات، بالتوازي مع ما سبق، منع التحالف بين العلماء واإلسالميين عن طريق 

اعية، كما وعد وزير األوقاف الجديد محمد الخطيب إنشاء 
ّ
اللعب على وتر نزعة األولين القط

العلماء  لكبار   
ً

ممثال ليكون  اإلسالم«،  ومبادئ  »قيم  تعزيز  بهدف  األعلى  اإلسالمي  املجلس 

الذين حرموا من أي جسم تمثيلي منذ الستينيات)813(، ولكن سرعان ما جرى التخلي عن ذلك 

الوقت  الوزير  لدى  كان  نفسه  الوقت  في  ولكن  السياسية.  األوضاع  تدهور  بسبب  املشروع 

الكافي لتحضير االستعدادات إلصالح مناهج املعاهد الدينية814، وذلك بإسناد املهمة إلى لجنة 

من العلماء، إذ عبرت الحكومة عن رغبتها في أخذ رؤى النخب الدينية في الحسبان)815(. مع ذلك، 

لم تجتمع اللجنة أبًدا: إذ لم يمر إال وقت قصير على تأسيسها، في آذار/ مارس 1980، عندما 

صدرت مذكرة اعتقال بحق أحد أعضائها، أبو النصر البيانوني الذي لجأ إلى األردن.

)811( يحيى سادوسكي Yahya Sadowski، »أخالقيات البعث وروح رأسمالية الدولة: املحسوبية في سورية املعاصرة«، في األيديولوجيا 

والسلطة في الشرق األوسط، )محرر( بيتر جي. تشيلكوفسكي Peter J.Chelkowski وروبرت برانغر Robert Pranger )دورهام: مطبعة 

 com.levantnews.www( .160-184، في 175-176؛ زهير سالم، صفحة من تاريخ اإلخوان املسلمين في سورية ،)جامعة ديوك، 1988

19 أيلول/ سبتمبر 2010(.  

)812( حنا بطاطو Patatu، فالحو سورية، 272.

)813( جون دونوهو John Donohue، »الدين والسياسة في سورية«، تقارير مركز دراسات العالم العربي الحديث، رقم 7 )1980(، 

157- 177، في 161.

)814( املرجع نفسه.

)815( ضمت اللجنة ممثلين عن كفتارو والفرفور، ولكن أيًضا قياديين مريدين لحبنكة، وأعضاء من جماعة زيد، إضافة 

إلى قائد أبي ذر، أبو النصر البيانوني. انظر: بوتشر Böttcher، السياسة الدينية في سورية، 130-129. 

http://www.levantnews.com
http://www.levantnews.com


241

في دمشق، نجح النظام في املحافظة على واجهة من االنسجام مع العلماء حتى السنة التالية؛ 

الظهور على الصفحة األولى  باستطاعة األسد  1980، كان ما زال  يونيو  ففي شهر حزيران/ 

لجريدة البعث بصحبة أكثر القادة الدينيين بروًزا، حتى لو -على الرغم بالطبع من أن جريدة 

الحزب لم تقل أي كلمة حول ذلك- كانت تلك الصورة قد التقطت خالل اجتماع عاصف وجه 

فيه الرئيس اللوم إلى زواره الشتراك مريديهم في الجماعات املسلحة)816(. 

رجال  عن  ممثلة  لجنة  وقعت  عندما  بعامين،  بعدها  جذرية  بصورة  مختلًفا  الوضع  كان 

األوقاف،  وزير  وبحضور   ،1982 فبراير  شباط/  شهر  في  الدامي  حماة  حصار  بعد  الدين، 

من  أًيا  تضّم  اللجنة  تلك  تكن  لم  املجرمين«)817(.  اإلخوان  عصابة  »جرائم  يدين  تصريًحا 

الشخصيات العلمية املرموقة –باستثناء كبير املفتين كفتارو- وإنما مجموعة من الشخصيات 

حضرت من أنحاء البالد بغرض تلك املناسبة.
ُ
غير املعروفة التي أ

ست املعارضة »الجبهة اإلسالمية في سورية« في اململكة العربية السعودية  في تلك األثناء، أسَّ

في شهر تشرين األول/ أكتوبر 1980، لتكون بذلك أنجح محاولة لتوحيد العلماء واإلسالميين 

في إطار عمل سيا�سي واحد. ضمت الجبهة اإلخوان املسلمين، ولم يكن مستغرًبا أن يكونوا وراء 

ليس فحسب  أغلبيتهم من مدينة حلب؛  كانت  املنفيين،  الدين  مئة من رجال  ونحو  املبادرة، 

أوثق  امتالكهم  بسبب  أيًضا  لكن  املدينة،  تلك  من  معظمهم  املنفيين  العلماء  تحّدر  بحكم 

الصالت مع قيادة اإلخوان املسلمين )الحلبية(. وهكذا، كان رئيس وأمين عام الجبهة من حلب، 

وهما على التوالي: عبد الفتاح أبو غدة، املراقب العام السابق لجماعة اإلخوان املسلمين، وأبو 

النصر البيانوني، قائد جماعة أبي ذر وشقيق أحد أهم قادة الحركة اإلسالمية. لكن الجبهة 

احتوت أيًضا على علماء بارزين من أنحاء البالد كافة)818(، فمن دمشق ضّمت قادة جماعة زيد 

املنفيين وهشام البرهاني)819(.     

برنامًجا  تعتمد  سورية  دينية  منظمة  أول  اإلسالمية  الجبهة  كانت  سبق،  ما  إلى  إضافة 

في  اإلسالمية  الجبهة  ميثاق  باسم   1981 يناير  الثاني/  كانون  شهر  في  شر 
ُ
ن  ،

ً
مفصال سياسًيا 

)816( البعث، 9 حزيران/ يونيو 1980: شربجي »مدونات«، رقم 19.

)817( الثورة 11 آذار/ مارس 1982.

القادر عي�سى )مثله أحد  )818( عن حلب: محمد الحجار واملفسر الشهير محمد علي الصابوني، وطاهر خير هللا وعبد 

مريديه(؛ وعن حمص: عدنان الساق، ومحمد علي مشعل، وعن حماه: سعد الدين املراد وبشير الشقفة.

)819( مقابلة مع علي صدر الدين البيانوني.
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سورية، والذي استند بشكل كبير إلى إعالن الثورة اإلسالمية، الوثيقة التي أطلقها اإلخوان 

املسلمون في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1980 والتي دعت إلى تأسيس دولة إسالمية ليبرالية 

نسبًيا)820(.

ولكن  للنظام،  خطيًرا  تحدًيا  التحالف  لذلك  املسبوقة  غير  الطبيعة  شكلت  وهلة،  ألول 

التناقض في استراتيجية أصحاب تلك املبادرة أضعفها جدًيا. وعلى الرغم من محاولة القيادة 

التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به العلماء داخل الجبهة، بجعل أبو النصر البيانوني أكثر 

شخصياتها بروًزا، إال أن اإلحجام عن نشر أسماء العلماء اآلخرين املنتمين إليها؛ ألسباب أمنية، 

حرم تلك الحركة كثيًرا من قوتها الرمزية. عالوة على ما سبق، عانت الجبهة، بعد سقوط حماة 

السياسية والدينية:  بين مكوناتها  العمل  نهج  في  ناجمة عن اختالفات  توتراٍت   ،1982 في عام 

فعندما تحرك اإلخوان املسلمون باتجاه املعارضة العلمانية لتشكيل التحالف الوطني لتحرير 

ت الجبهة، في نهاية 
َّ
سورية، تركت مجموعة من العلماء بقيادة طاهر خير هللا التنظيم)821(. ُحل

األمر، في منتصف ذلك العقد، في إثر انقسام جديد داخل جماعة اإلخوان املسلمين في عام 

1986 بين جناح حلب بقيادة أبي غدة وعلي صدر الدين البيانوني املدعوم من املنظمة املصرية 

األم، ضد فصيل حماة املوالي للعراق بقيادة عدنان سعد الدين)822(.

العقد األول لبشار األسد في السلطة: إخفاق عودة العلماء إلى السياسة

أصحاب  باستثناء  عالم،  أي  يجرؤ  لم  االنتفاضة،  تلت  التي  املظلمة  السنوات  خالل 

االمتيازات كالبوطي، على الحديث عن القضايا السياسية الخالفية في العلن، ولم يتغير هذا 

إذ  والعشرين؛  الواحد  القرن  من  األولى  السنوات  أزمات  خالل  إال  ملحوظة  بصورة  الوضع 

أتيحت الفرصة لرجال الدين مرة أخرى للتركيز على مشكلة اإلصالح السيا�سي، ليطفو على 

السطح من جديد عمق خالفاتهم االستراتيجية مع الناشطين اإلسالميين. 

)820( عمر عبدهللا، النضال اإلسالمي في سورية، 187-128.

)821( عبد الحكيم، الثورة اإلسالمية، 106.

)822( كريس كوتشيرا Chris Kutschera، »كسوف جماعة اإلخوان املسلمين في سورية«، كراسات الشرق، رقم 7 )1987(، 

.133-121
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الهجوم اإلسالمي- الليبرالي )2004 - 2005(

علمانيون  معظمهم  مثقفين  من  محاولة  كان  الذي  دمشق،  ربيع  تعّرض  من  الرغم  على 

طلقة  إطالق  دون  من  للخنق   ،2000 عام  في  األسد  حافظ  وفاة  بعد  عام  فضاء  خلق  إلعادة 

استقراره  لزعزعة  السوري  النظام  تعرض  فقط،  سنوات  بثالث  بعدها  لكن  واحدة)823(، 

البريطاني- األميركي في  بسبب سقوط صدام حسين. بالطبع، وضعته إدانته الصاخبة للغزو 

تناغم تام مع الرأي العام، وخصوًصا مع رجال الدين، الذين اقتدوا بكبير املفتين كفتارو في 

دعوته إلى الجهاد ضد قوات التحالف)824(. ولكن النظام اإلقليمي الجديد كان قد مهد الطريق 

أمام ضغوط خارجية )قصف إسرائيل ملخيم فلسطيني قرب دمشق في تشرين األول/ أكتوبر 

1559 حول  والقرار   2004 مايو  أيار/  في  أميركية  2003، تاله عقوبات عسكرية واقتصادية 

 ،2004 عام  ربيع  في  املعارضة.  شجع  الذي  األمر  ذاتها(  السنة  من  سبتمبر  أيلول/  في  لبنان 

نظم ناشطون لحقوق اإلنسان اعتصاًما غير مسبوق أمام البرملان في حين تعرضت انتفاضة 

اإلخوان  جماعة  أطلقت  ديسمبر،  األول/  كانون  شهر  وفي  عنيف.  لقمع  الكردية  املناطق  في 

املسلمين، التي كان مركزها في لندن آنذاك، أول برنامج سيا�سي تفصيلي لها منذ عام 1980، 

دعت فيه إلى تأسيس دولة ديمقراطية »مدنية«، وإلى أسلمة القوانين)825(.

بالنسبة إلى النظام، كان الوضع مدعاة للقلق من ناحية انقسام صفوفه بين موالين لعائلة 

خدام،  الحليم  عبد  الرئيس  ونائب  الحريري،  رفيق  اللبناني  الوزراء  لرئيس  وحلفاء  األسد 

والرئيس األسبق لالستخبارات السورية في لبنان غازي كنعان)826(.    

2005 و«ربيع بيروت« واالنسحاب السوري  بعد اغتيال الحريري في شهر شباط/ فبراير 

درجة  إلى  مستوياتها؛  أعلى  في  العربي  العالم  في  الديمقراطي  التحول  آمال  كانت  لبنان،  من 

 
ّ
 خيار أمام النظام إال

ّ
دفعت كثيرين في سورية، من بينهم أعضاء في حزب البعث، لالقتناع بأال

اإلصالح أو الهالك)827(.

)823( آالن جورج Alan Georges، سورية: الخبز وال حرية )لندن ونيويورك: زيد بوكس، 2003(، 63-30

)824( أ. ف. ب AFP، 27 آذار/ مارس 2003.

)825( توماس بيريه Thomas Pierret، »مشروع اإلخوان املسلمين السيا�سي«.

األوسط  الشرق  في  وتأثيره  الحريري  رفيق  اغتيال  لبنان:  السيد  قتل   ،Nicholas Blanford بالنفورد  نيكوالس   )826(

)لندن: إي. بي. توريس، 2006(، 56-54.

)827( جوشوا النديس Joshua Landis، »ثورة الياسمين؟«، )www.joshualandis.com، 3 أيار/ مايو 2005(.



244

املسلمين  اإلخوان  مطالب  مستقلون«  »إسالميون  رّدد  اإلسالمي،  التيار  صفوف  في 

اقترح   ،2004 عام  وفي  الشباب.  العلماء  من  قلة  إلى  إضافة  املالح)828(،  هيثم  مثل  الليبرالية، 

الشيخ املهندس معاذ الخطيب تأسيس اتحاد العلماء واألئمة والدعاة، ليذكر مشروعه برابطة 

علماء كامل القصاب، والتي كان والد الخطيب عضًوا فيها في بدايات خمسينيات القرن املا�سي: 

هدف خطيب املسجد األموي األسبق، باستخدام موقعه كوسيط، إلى توحيد العلماء واألئمة 

والناشطين )الدعاة()829(.

قوبل ذلك املشروع بحماسٍة بسيطة جًدا من جانب كبار العلماء؛ وخصوًصا لكون أجندة 

األسا�سي  ميثاقه  مسودة  مطالب  بين  من  كان  فقد  جًدا.  واضحة  بصورة  سياسية  االتحاد 

بقانون  العمل  إلغاء  السياسيين،  املعتقلين  سراح  إطالق  العامة...  الحريات  »]استعادة[ 

الطوارئ واملحاكم الخاصة واالعتقاالت العشوائية، إضافة إلى إنهاء نظام الحزب الواحد«)830(. 

لكن، كما سنظهر الحًقا، لم تكن أكثرية النخبة الدينية، في ذلك الوقت، راغبة في التطرق إلى 

موضوع االستبداد.

ذكر عاملان شابان مطالب مشابهة، كانا –على النقيض من الخطيب، الشخصية املتمردة 

ابنه  كفتارو:  ا 
ً
حديث املتوفى  املفتي  وارثي  وكانا  النظام،  من  بقربهما  معروفين  بعيد-  زمن  منذ 

ومدير األكاديمية صالح الدين، وزوج حفيدته وعضو مجلس الشعب الداعية محمد حبش. 

فنظًرا إلى »اإلخفاق التام للحكومات العربية العلمانية«، وإلى »تسونامي الصقور األميركية« 

تجنب  بهدف  اإلصالحات«  وتيرة  بـ«تسريع  السورية  القيادة  وحبش  كفتارو  طالب  الوشيك، 

»مستقبل صعب جًدا«)831(. اقتصرت اإلصالحات املطلوبة في معظمها على الحقل السيا�سي: 

اإليجابي  والرد  التركي،  النمط  على  معتدلة  إسالمية  بأحزاب  والسماح  الطوارئ  حالة  رفع 

س كفتارو عالقة  على دعوات اإلخوان املسلمين املنفيين للحوار)832(. إضافة إلى ما سبق، أسَّ

)828( الشرق األوسط، 22 تشرين األول/ أكتوبر 2004.

)829( مقابلة مع الخطيب.

)830( أحمد معاذ الخطيب، مسودة اتحاد العلماء واألئمة والدعاة،

 www.darbuna.net2006 8 أيار/ مايو  

)831( اقتباسات من، بالترتيب: كفتارو )واشنطن بوست، 23 يناير/ كانون الثاني 2005، و27 أيار/ مايو 2005(، وحبش 

)الرأي العام 25 تشرين األول/ أكتوبر 2005(، وكفتارو )واشنطن بوست، 27 أيار/ مايو 2005(.

والحركة  البعث  نظام  »سورية،   ،Zisser زيسر  انظر:   ،2002 قبل  والنظام  املسلمين  اإلخوان  بين  العالقة  عن   )832(

اإلسالمية«، 57-52. 

http://www.darbuna.net
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واضحة باملعارض القيادي رياض سيف بعد خروجه من السجن في عام 2006)833(. 

الحكومة  بين   
ً

محتمال ا 
ً
وسيط نفسيهما  وبطرح  الديمقراطية،  اإلصالحات  إلى  بدعوتهما 

يجب  عليها.  املتنازع  الشخصية  شرعيتهما  لتعزيز  يسعيان  وحبش  كفتارو  كان  واملعارضة، 

التذكير هنا أن أولهما كان مجرد إداري من دون أي تدريب أو تعليم ديني يؤهله لوراثة هالة 

الدينية مكروهة من جانب كثيٍر من زمالئه. كان  بينما كانت مواقف األخير  الروحية،  والده 

لسيطرة  خاضعة  فستكون  »دمقرطة«،  عملية  طلقت 
ُ
أ إذا  أنه  حقيقة  أيًضا  يدرك  كالهما 

محكمة، ومن ثّم تميل إلى تفضيل ُزُبن النظام التقليديين - أي أنفسهم.

في عام 2004، أظهر النظام بعض عالمات حسن النية باستئنافه اتصاالت غير مباشرة مع 

اإلخوان املسلمين السوريين عبر الفرع املصري للتنظيم )إذ حضر سفير دمشق في القاهرة 

املولوي.)834(  وفيصل  القرضاوي  كيوسف  أجانب  إسالميين  قادة  وعبر  رمضانًيا(،  فطوًرا 

ولكنه، بحلول ربيع عام 2005، وصل إلى نتيجة مؤداها أن الطريقة املثلى لضمان بقائه لم تكن 

اللبرلة، وإنما إعادة التأكيد على الخطوط الحمراء القديمة، بدًءا من حظر أي عالقة باإلخوان 

أيار/ مايو، بعد قراءته لرسالة من  في  اعُتقل اإلسالمي املستقل علي عبدهللا،  املسلمين. كما 

علي صدر الدين البيانوني خالل لقاء في منتدى جمال الدين األتا�سي للحوار الديمقراطي)835(. 

في الوقت نفسه، ُعثر على الشيخ الكردي معشوق الخزنوي، الذي كان قد التقى سًرا باملراقب 

العاشر لحزب  القطري  املؤتمر  دّمر  يونيو،  وفي حزيران/   .
ً

املسلمين، مقتوال العام لإلخوان 

مع  بالتواطؤ  املسلمين  اإلخوان  فيه  املتحدثون  واّتهم  الديمقراطية،  بإرساء  أمل  أي  البعث 

الواليات املتحدة)836(.

على الرغم من انهيار الهدنة بين النظام واإلخوان، استمرت املعارضة الداخلية في تقربها 

من اإلخوان الذين دعموا إعالن دمشق للتغيير الديمقراطي الصادر في تشرين األول/ أكتوبر 

2005)837(. مثل ذلك اإلعالن، ألول وهلة، ضربة جدية للنظام، نظًرا إلى جمعه لطيٍف عريٍض 

)833( مقابلة مع دبلوما�سي أوروبي، دمشق، أيار/ مايو 2008.

)834( البيانوني، زيارة خاصة، الشرق األوسط، 22 تشرين األول/ أكتوبر 2004.

)www.thisissyria.com (  )835(، 16 أيار/ مايو 2005، الرابط ال يعمل.

)836( الحياة 10 حزيران/ يونيو 2005.

 ،68 -45  ،)2007( 1 فصلية واشنطن 30، رقم  Joe Pace، »املعارضة السورية«،  Joshua Landis وجو بيس  )837( جوشوا النديز 

في 55.

http://www.thisissyria.com
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من املعارضين، بمن فيهم أولئك أصحاب امليول اإلسالمية، مثل اإلخوان املسلمين وهيثم املالح 

وبطل الالعنف جودت سعيد، إضافة إلى صدوره قبل أيام قليلة من أول تقرير لقا�سي األمم 

االتهام،  بأصابع  أشار  والذي  الحريري،  اغتيال  عن   Detlev Mehlis ميليس  ديتليف  املتحدة 
بصورة غير رسمية، إلى النظام السوري.)838(  

أمام  نافذة األمل  غِلقت 
ُ
أ  ،2005 أكتوبر  مع ذلك، وبحلول منتصف شهر تشرين األول/ 

هي  الوحيدة  فرصتهم  وكانت  مرجحة،  غير  الشعبية  االنتفاضة  كانت  السوريين.  املعارضين 

االستفادة من املعارضة داخل النظام. لكن طوال الشهر الذي أعقب مقتل الحريري، جرى 

القضاء على شركائه الرئيسين في دمشق: استقال خدام خالل مؤتمر حزب البعث في حزيران/ 

أكتوبر، كما  في تشرين األول/  باريس، وانتحر كنعان  في  إلى منفاه  2005، وذهب  يونيو عام 

النظام-  تغيير  تهديد  والتخلص من  املقدمة،  إلى  العودة  العام،  نهاية  بحلول  األسد،  استطاع 

ألسباب ليس أقلها إعالن قادة العلماء املسلمين الوالء لنظامه املهتز.

سورية هللا حاميها!

في خريف عام 2005، رد النظام على اتهامات ميليس بإطالقه حملة مثيرة من البروباغندا 

ت األعالم السورية املدن. على الرغم من أن 
ّ
الوطنية، حدثت خاللها تظاهرات ضخمة، وغط

الحملة منظمة من األعلى، إال أنها القت بعض الدعم الشعبي الحقيقي؛ وقد يعود ذلك جزئًيا 

 من هوية القومية العربية 
ً

إلى سماح النظام بإظهار رموز تعبر عن الهوية السورية والدينية بدال

العلمانية، كما اختفت أعالم حزب البعث، تقريًبا بصورة كلية، والتي كثيًرا ما كانت حاضرة في 

كل مكان، وحضر العلم الُقطري –أي السوري هنا- )بما يشبه تقليد املوضة العراقية(، وحمل 

أحياًنا عبارة/ شعار »سورية هللا حاميها« بين نجمتيه الخضراوين؛ وهو الشعار الذي أضحى 

شعبًيا بعد استخدامه من الرئيس في نهاية خطاب له في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2005)839(. 

درجة دفعت  إلى  للعلماء،  بدا محبًبا  قد  املعتاد  غير  الديني  األسد  أن خطاب  املفاجئ  غير  من 

الشيخ البوطي، خالل أحد دروسه في أحد الجوامع في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، إلى 

التعبير عن غبطته بحقيقة أن » الرئيس أشاد بهذه البالد بلغة القرآن«)840(.

)838( بالنفورد Blanford، قتل السيد لبنان، 179.

)839( التلفزيون الوطني السوري، 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005.

)840(   سعيد رمصان البوطي، قضية الحريري وعالقتها بمخطط القضاء على اإلسالم. )com.bouti.www، كانون األول/ 

ديسمبر 2005(.

http://www.bouti.com
http://www.bouti.com
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صفقة الشيخ البوطي

تلك  يمنحه  لم  الذي  األسد  بشار  مجيء  بعد  ما،  نوًعا  البوطي،  ش  ُهّمِ كيف  املرء  يذكر 

اللقاءات الخاصة املطولة التي كانت معتادة مع والده. لذلك؛ فقد كانت األزمة فرصة للعالم 

الكردي للعودة بقوة إلى مقدمة مسرح الحوادث.

بقي البوطي، في الخطب التي ألقاها خالل األسابيع التالية الغتيال الحريري، غامًضا عن 

عمد، مكرًرا قوله إن »العودة إلى هللا« كانت مفتاح النصر ضد األعداء الخارجيين841. ولكنه 

عرض في أحد دروسه لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، صفقة على النظام تضمنت منحه 

الدعم الكامل ضد »املؤامرات الخارجية« مقابل تحقيق ثالثة مطالب رئيسة.

وفًقا للبوطي، لم يكن اغتيال الحريري وتحقيق األمم املتحدة الذي تاله أكثر من مؤامرة 

أميركية-إسرائيلية ضد سورية التي كانت ُمستهدفة؛ ألن ثباتها في قضايا السياسة الخارجية 

قد شكل العائق األخير أمام استكمال السيطرة الغربية الصهيونية على العالم العربي، تلك 

في  اإلسالمية«842.  الحضارة  »تدمير  لـ  واسعة  خطة  من  جزًءا  بنفسها  كانت  التي  السيطرة 

مواجهة هذا التهديد، أخبر البوطي املؤمنين إن واجب الشعب السوري كان يتجسد في »تقوية 

الحساسة عندما طالب  السجناء واملنفيين اإلسالميين  الوطنية«، كما المس قضية  الوحدة 

عائالتهم بتنحية غضبهم جانًبا، نظًرا إلى التحديات التي تواجه األمة:

»يأتي من يبكي ويقول: أنا مضام، قريبي في الخارج منذ سنوات لم يتح له إلى اآلن أن تكتحل 

أم�سى  وقد  السجن،  في  أقاربه  من  فالن  يقول:  اآلخر  سورية.  ووطنه  بلده  بمرأى     عيناه 

مدته ونفذ حكمه ولم ُيفرج عنه بعد. أقول له: صحيح، لكن يا أخي اطِو مصلحتك الجزئية 
الشخصية في سبيل مصلحة األمة.«843

األول  ومن أجل عدم منح العدو فرصة استغالل املحنة هذه، أعرب البوطي عن مطلبه 

ليس من خالل املطالبة بالحقوق )املدنية والسياسية(، ولكن عن طريق توسل النظام ليكون 

«، إذ قال »الوحدة الوطنية ال يمكن تحقيقها من قبل الشعب فقط«؛ »أنا مجبر على 
ً
»متساهال

القول: »أعلنوا العفو«.

)841(   انظر إلى حانت ساعة الوعد إلى هللا.

www.bouti.net2005 18 آذار/ مارس   

)842(   البوطي، قضية الحريري.

)843(   املرجع نفسه.

http://www.bouti.net
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النسويات  الدين:  لرجال  املفضل  التقليدي  بالعدو  متعلًقا  للبوطي  الثاني  املطلب  كان 

بسبب  العلماء  غضب  شاط  البوطي،  درس  سبقت  التي  األخيرة  األسابيع  ففي   .feminists844

الحملة التي قادتها منظمات حقوق املرأة بهدف اإلصالح العلماني لقانون األحوال الشخصية 

أثارت وقتها حادثتان،  الزوجات(845.  امليراث وإلغاء تعّدد  في  املستمد من الشريعة )كاملساواة 

م في قاعة املحاضرات الكبيرة  ِ
ّ
ظ

ُ
بصورة خاصة، صدمة لدى رجال الدين: األولى املؤتمر الذي ن

ج خالله لكتاب »اخلعي الحجاب«846، بينما كانت الثانية استبياًنا وزعته  في جامعة دمشق، وُرّوِ

جمعية املبادرة االجتماعية النسوية بين النساء الدمشقيات. وفًقا للبوطي، لم تكن الفاعليات 

هذه سوى مكائد غربية ضد سورية: 

ما هي  املحلي.  املؤامرات األجنبية من دون خطة أخرى على املستوى  تنجح  أن  يمكن  »ال 

إنها تتلخص في تفكيك النسيج االجتماعي لألمة... لهذا السبب، نالحظ اليوم -  هذه الخطة؟ 

... رابطات جديدة،  ا مشبوًها لم يكن موجوًدا أمس 
ً
- نشاط بها  التي نمر  في األوقات الخطرة 

أسماء جديدة: »جمعية املبادرة االجتماعية«، »نساء سورية، أشخاص ينظمون مؤتمرات في 
القاعات الفندقية. هذا غريب!... أين كان هذا النشاط منذ عامين؟؟!«847

مرور  بعد  وذلك  أعلى،  إسالمي  مجلس  إنشاء  هو  الكردي  للشيخ  الثالث  املطلب  كانت 

أربعين عاًما على حرمان املجالس الدينية الرسمية صالحياتها، وبعد ربع قرن على وعد وزير 

األوقاف إعادة إنشاء مثل هذا الجسم.   

السياسية.  للبرلة  املؤيدين  اإلسالميين  جانب  من  الذع  بغضب  البوطي  عرض  اسُتقبل 

)844(  }املترجم{ النسوية Feminism، هي اإليمان باملساواة االجتماعية واالقتصادية والسياسية بين الجنسين. على الرغم 

من أن أصلها إلى حد كبير في الغرب، إال أن الحركة النسائية تتجلى في جميع أنحاء العالم وتمثلها مؤسسات مختلفة ملتزمة 

بالنشاط ملصلحة حقوق املرأة ومصالحها. أما الـ feminists فهو شخص يكافح من أجل املساواة بين املرأة والرجل.

)املرجع: املوسوعة(.

)845(   قانون األحوال الشخصية بين الجمعيات وفتاوى رجال الدين، 

www.tahawolat.com.2006 8 نيسان/ أبريل 

أيًضا   في هذا السياق، ألقى أسامة الرفاعي سلسلة ال تقل عن ستين خطبة بعنوان »الدفاع عن املرأة املسلمة«. انظر 

خطبة 9 كانون األول/ ديسمبر 2005 ملفتي حلب إبراهيم السلقيني: الهجوم على األحوال الشخصية. 

www.dr-salkini.com 

 Chahdortt 846(   ترجمة عربية لكتاب بالفرنسية نشر عام 2003، كتبته الفرنسية من أصل إيراني شهدورت جافان(

.Djavann

)847(   البوطي، »قضية الحريري«.

http://www.tahawolat.com
http://www.dr-salkini.com
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منير  املسلمين،  لإلخوان  االستشاري  املجلس  رئيس  شن  السعودية،  العربية  اململكة  فمن 

الغضبان )تولد عام 1942(، هذا الهجوم عليه: »أنت حامي الطغاة، ومن يضفي الشرعية على 

حكمهم الجائر. أنت الشخص الذي يدعو شعبه إلى االستسالم للعبودية.« وأوضح أن معيار 

التحالف السيا�سي، بالنسبة إليه، هو معارضة الدكتاتورية، وليس الدفاع عن »اإلسالم« على 

حساب التغيير. وتابع الغضبان باإلشادة بـ »إخواننا من غير املسلمين والعلمانيين« الذين كانوا 
»يقاتلون ضد الطغيان... معرضين أنفسهم لخطر التعذيب واالعتقال.«848

وعلى الرغم من تحدثه من داخل سورية، إال أن ردة فعل محمد حبش على تصريح البوطي 

آراء  في السنوات املاضية ينتقص بصورة ملحوظة من  البوطي  لم تكن أقل قوة – فقد كان 

حبش الدينية. ففي خطاب مدّوٍ ألقاه في األكاديمية العسكرية في شهر آذار/ مارس 2006، سخر 

حبش من »هؤالء رجال الدين الذين ذهبوا إلى أبعد من عرض مشاعرهم والبكاء بمرارة على 

شاشات التلفزة«، في إشارة واضحة منه إلى الدموع التي ذرفها البوطي، والتي نالت الكثير من 

التعليقات، خالل جنازة حافظ األسد. دان عضو مجلس الشعب بعدها استراتيجية »النفاق«، 

التي تبنتها تلك الشخصيات منذ ثمانينيات القرن املا�سي، »إلظهار التأييد املطلق للسياسات 

أنه محض تقية ضرورية يحققون من خاللها بعض  الدولة، وتبرير ما يفعلونه  تنتهجها  التي 

ل – وعلى الرغم  ِ
ّ
املطالب املهمة للطبقة الدينية«. ويتابع حبش، لم يتمكن ذلك السلوك املتذل

من عدم استخدامه لتعبير »الوضع القطاعي« - من إحداث أي تغيير849.

في ظل الصعود الباهر للقوى اإلسالمية في البلدان املجاورة، وبغرض مواجهة التحديات 

الرئيس األسبق خدام قد  ونائب  املسلمون  - كان اإلخوان  الخارجية  املعارضة  الجديدة من 

الوقت  حان  فقد  آخر:  طريق  اتباع  علينا   – الوطني  اإلنقاذ  جبهة  تأسيس  عن  لتوهم  أعلنوا 

إلصالح قانون األحزاب بهدف »منح الحركة اإلسالمية فرصتها«- ومن ثّم السماح بتأسيس 

أحزاب إسالمية)850(. 

لم يخِف حبش حقيقة أنه وفًقا لـ »إشارات« آتية من حزب البعث، فإن دعوته ربما ال تلقى 

 عليه حقيقة أن مناصري الديمقراطية كانوا معزولين بشكل يائس 
َ

آذاًنا صاغية، كما لم تخف

املسلمين  علمائها  أكثر  اختار  إسالمًيا«،  »ربيًعا  تشهد  سورية  كانت  فبينما  الدين؛  رجال  بين 

بروًزا االصطفاف وراء استراتيجية البوطي القطاعية.

)848(   منير الغضبان: سيدي الشيخ: ال تكن ظهيًرا للمجرمين، )www.arraee.com(، 2 كانون الثاني/ يناير 2006.

)849(   محمد حبش: سورية في مواجهة التحديات، رسالة الشارع اإلسالمي، )all4syria.info(، 28 آذار/ مارس 2006.

)850( املرجع نفسه.
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ربيع سورية »اإلسالمي«

مأل انتصار حركة حماس في االنتخابات البرملانية الفلسطينية، خالل األسابيع األولى من 

2006، األوساط الدينية في سورية بالحماسة، ولكن تال ذلك شعرور بخيبة األمل املرة  عام 

بمدة قصيرة  بعدها  االمتعاض  تفاقم  الجديدة.  بالحكومة  االعتراف  الغرب  رفض  جّراء  من 

بسبب قضية رسوم الكرتون الدانماركية؛ فقد أعطى النظام الضوء األخضر للتعبير الشعبي 

شاهد في دمشق 
ُ
عن عدم الرضا، وتضمن ذلك تظاهرات شهدت رفع شعارات إسالمية لم ت

منذ عقود، وحرق السفارتين الدانماركية والنرويجية في 4 شباط/ فبراير 2006. وكردة فعل 

على القضية هذه، كان االحتفال بعيد املولد النبوي علنًيا بوضوح شديد، قياًسا على املعايير 

املحلية)851(.   

كان ذلك املناخ مفيًدا جًدا بالنسبة إلى النظام، الذي تلقى دعمه لحماس -التي كان رئيس 

مكتبها السيا�سي خالد مشعل يتحدث إلى الناس بصورة منتظمة في جوامع دمشق)852(- ثناء كبار 

العلماء، كان من بينهم شخصيات أقل إذعاًنا كثيًرا من البوطي، مثل كريم راجح، وارث حبنكة 

الروحي الرئيس، الذي صرح خالل احتفال بعيد املولد النبوي في شهر نيسان/ أبريل 2006:  

الذي  الجهاد  صفوف  طليعة  في  ستكونان  وسورية  أن دمشق  يعلموا  أن  هللا  أعداء  »على 

سينحيهم جانًبا... لقد انتخب إخواننا في حماس انتخاًبا حًرا... واآلن يحاربهم جميع أعداء هللا... 

لكن سورية تقف بثبات في مواجهة أولئك الكفار! ال تعير سورية وال قائدها انتباًها ملا ُيقال ضد 

الحقيقة. في الواقع، سورية ورئيسها هما من يقوالن الحقيقة)853(.«

من املمكن فهم أهمية التصريحات السابقة عندما نتذكر أن شعبية راجح الكبيرة تعتمد 

بالتحديد على صراحته. في الواقع، يجرؤ عدد قليل من رجال الدين على القيام بما فعله الشيخ 

راجح خالل مناسبة دينية حضرها اآلالف، عندما سخر علًنا من النظام كدولة بوليسية:

. الجمهور 
ً

ا طويال
ً
خبرت إنه علّي اختصار حديثي، لكن هذا غير مهم ألنكم أردتم حديث

ُ
»لقد أ

هو الحكم. 

من الرئيس اليوم؟ الجمهور! ]يبتسم بارتباك مصطنع[ أنا آسف، قصدت في هذا املستوى، 

)851( مشاهدات.

)852( مشاهدات، كانون األول/ ديسمبر 2005، 15 نيسان/ أبريل 2006، 6 تموز/ يوليو 2007.

)853( احتفال املولد في مسجد الشيخ على الدقر، دمشق 12 نيسان/ أبريل 2006.
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أسأل هللا املغفرة! ]يضحك الجمهور[ يوجد أناس من االستخبارات هنا، أسأل هللا املغفرة، إنه 

أمر مخيف. ]املزيد من الضحك في صفوف الجمهور[«)854(.

خالل ربيع العام نفسه 2006، لم يتجاهل قادة دينيون بارزون قضية إرساء الديمقراطية 

ازدواجية  بسبب  األقل  فعلى  املبدأ،  حيث  من  يكن  لم  إن  أيًضا،  علًنا  حّرموها  بل  فحسب، 

»املعايير الغربية«. فوفًقا ألسامة الرفاعي، إن كانت الديمقراطية هي ما شوهد في فلسطين، 

فسيكون حال املسلمين أفضل من دونها:

»كانت االنتخابات في فلسطين عادلة، لكنهم اآلن يفرضون حصاًرا تعسفًيا على الفلسطينيين 

ست على مبادئ الديمقراطية التي ينادون بها.«)855(   ّسِ
ُ
إلسقاط الحكومة التي أ

تابع الشيخ بقوله إنه نظًرا إلى كون الديمقراطية محض أداة بيد اإلمبريالية؛ فإن مناصريها 

في سورية ليسوا أكثر من خونة: »]الغربيون[ يفرضون الديمقراطية علينا، ويضغطون على 
قادتنا. إنهم يعتمدون على املنافقين في صفوف املسلمين لنشر الديمقراطية.«)856(

ال يمكن شرح استعداد العلماء الكبار الستخدام مثل هذه اللغة بالسياق اإلقليمي وحده؛ 

العام،  التدين  السابقة على  تدابير االسترخاء  بتعزيز  النظام  إلى قرار  أكثر  ُيعزى هذا  أيًضا، 

نوفمبر  الثاني/  تشرين  شهر  في  بعضها  عن  البوطي  عبر  التي  الدين  رجال  ملطالب  استجابة 

السابق. 

كانت أول تلك التدابير متعلقة بالنشاط في مجال حقوق املرأة، فبعد طلب صاغه البوطي 

والرفاعي، ُسِحبت نسخ من الكتاب املثير للجدل »اخلعي الحجاب«! من املكتبات)857(. وفي شهر 

آذار/ مارس التالي، سمحت السلطات لحركة الرفاعي بتنظيم »الحفل التكريمي األول لكبار 

شيوخ القراء في دمشق« في مدرج جامعتها الذي كان قد شهد قبلها بخمسة أشهر املحاضرة 

النسوية املذكورة أعاله.

كان من بين القرارات األخرى الهادفة إلى إرضاء املؤسسة الدينية مضاعفة عدد الثانويات 

.)VCD( 2006 الحفل التكريمي األول لكبار شيوخ القراء-حفل جامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي، 14 آذار/ مارس )854(

.)VCD( 2006 خطبة ألقيت بمناسبة املولد، جامع زيد بن ثابت، 26 نيسان/ أبريل )855(

)856( املرجع نفسه.

)857( مقابالت مع مصادر مختلفة، دمشق 2008.
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الشرعية بأربع مرات بين عامي 2005 و2008)858(، وتعيين إبراهيم السلقيني، الشخصية فائقة 

وزيادة   ،)859()2006 سبتمبر  )أيلول/  حلب  في  للشريعة  كلية  وافتتاح  لحلب،  مفتًيا  االحترام، 

بالعمل  للقبيسيات  السماح  إلى  إضافة  املساجد،  في  العاملين  رواتب  على  املئة  في   50 بنسبة 

»الربيع  أكثر حوادث ذلك  تجلت  لكن  الخفاء)860(.  في  العمل  أربعين عاًما من  بعد  املساجد  في 

اإلسالمي« رمزية في موافقة النظام على طلب البوطي بإعادة تأسيس مجلس تمثيلي للعلماء.

رابطة علماء بالد الشام

بإدانة  الرفاعي  أسامة  يكتِف  لم  النبوي،  املولد  بمناسبة  سابًقا،  املذكورة  خطبته  في 

حاك باسم الديمقراطية، وإنما دعا النظام، أيًضا، إلى احترام مبدأ الشورى: 
ُ
»املؤامرات« التي ت

ليس  »الشورى أحد أعمدة اإلسالم... فمهما كان قائد األمة حكيًما وتقًيا ومخلًصا وملتزًما، 

بإمكانه هجران الشورى، وليس بإمكان أي هزيمة عسكرية تبرير فعل ذلك)861(.« كان النظام، 

عندما ألقى قائد جماعة زيد اإلسالمية تلك الخطبة، قد أبدى مسبًقا رغبته في قبول بعض 

التقدم في مجال »الشورى«. بشكل مؤكد، لم يكن يريد فتح مجال املنافسة السياسية، وإنما 

منح بعض امليزات الحصرية للعلماء بمقاربة قطاعية ضيقة.

لتجارب  أمثلة  على  السوريين  الدين  لرجال  تمثيلي  جسد  إنشاء  إعادة  فكرة  ارتكزت 

من  املنشأ  حديثة  أجنبية  تنظيمات  وعلى  العلماء(،  ورابطة  )جمعية  مثل  من  سابقة  محلية 

2004)862(، وهيئة  العالمي لعلماء املسلمين الذي أسسه يوسف القرضاوي عام  مثل االتحاد 

العلماء املسلمين العراقية )2003()863(، وهذه األخيرة، بصورة خاصة، أثرت بقوة في العلماء 

)858( املجموعة اإلحصائية، 2009، 329.

)859( الثورة، 26 كانون الثاني/ يناير 2006.

)860( الحياة، 3 أيار/ مايو 2006.

إلى  إشارة واضحة  VCD( 2006(. نجد هنا  أبريل  نيسان/   26 ثابت،  بن  زيد  املولد، جامع  بمناسبة  ألقيت  )861( خطبة 

استمرار حالة الطوارئ بذريعة االحتالل اإلسرائيلي للجوالن 1967.

ا عن سلطة إسالمية عاملية«، مراجعة معهد دراسة اإلسالم في العصر الحديث ISIM، رقم 
ً
)862( بيتينا غراف Bettina Gräf، »بحث

.47 ،)2005( 15

)863( رويل ماير Roel Meijer، »رابطة علماء املسلمين في العراق«، تقرير الشرق األوسط، رقم 237 )2005(، 19-12.
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السوريين الذين استقبلوا قائدها، حارث الضاري، مرات عدة)864(.     

في شهر كانون الثاني/ يناير 2006، ُسِمح لعلماء حلب بتأليف لجنة استشارية بهدف إدارة 

نشاط املدينة الديني بطريقة جماعية865، لكن عقد مجلس رابطة علماء بالد الشام في دمشق 

في 19 نيسان/ أبريل 2006 كان ذا أهمية أكبر. لم يمثل ذلك الحدث، كما وضح وزير األوقاف 

ت 
ّ
خالل كلمته التي ألقاها في تلك املناسبة، إال عودة لرابطة العلماء الشهيرة التي كانت قد ُحل

قبلها بأربعة عقود)866(. 

من  الرغم  على  حكومية  غير  منظمة  بوصفها  قانونًيا،  الرابطة،  تلك  ست  ّسِ
ُ
أ كسابقتها، 

التحفظات الحكومية الجدية عن تلك الصفة، والتي تجاوزها العلماء باقتراح أن يكون تأسيس 

الرابطة على أساس إقليمي يغطي بالد الشام. تناغم املقترح هذا تماًما مع طموح دمشق للهيمنة 

في الشرق، لكنه يتطلب أيًضا منح االستقالل الرسمي للرابطة، ألنه كان من املمكن أن يصبح 

الرجال األجانب املتدينون أعضاًء في هيئة سورية رسمية.)867(. وافق النظام في نهاية املطاف 

على ذلك، األمر الذي سمح بضم مفتي فلسطين والقا�سي األعلى في األردن )قا�سي القضاة(، 

بين  املتوترة  العالقات  إلى  نظًرا  ولكن،  الرابطة.  إلى  الهاشمية،  اململكة  في  دينية  سلطة  أعلى 

سورية ولبنان وقتها، مثل األخير أعضاء من جماعات موالية لسورية، مثل فرع الكفتارية في 

بيروت، وحركة التوحيد املتمركزة في طرابلس.

من جانب آخر، كانت الرابطة »الجديدة« مشابهة لسابقتها، بدًءا من حقيقة أنها لم تكن 

الدين  برجال  يتعلق  ما  في  األقل  على  حقيقًيا،  تمثيلًيا  جسًما  وإنما  خاص،  فصيل  بيد  أداة 

إعالنها  ومن  لالجتماع،  كفتارو  أكاديمية  استضافة  من  الرغم  على  الواقع،  في  الدمشقيين. 

»املقر الدائم« للمنظمة، حضر االجتماع ممثلون عن الجماعات الدينية الرئيسة كافة )الفتح، 

البارزين - وهبة الزحيلي،  الثالثة  إلى »شيوخ اإلعالم«  التوبة(، إضافة  زيد، امليدان، وجامع 

الذي انتخب رئيًسا للرابطة، وراتب النابل�سي، وبالطبع البوطي.

)864( انظر نشاط املجمع:

 www.abunour.net 

)865( مقابلة مع الحسيني.

)866( مقتطفات من الكلمات امللقاة خالل الجلسة االفتتاحية، مأخوذة من الجريدة األردنية الرأي العام، 28 نيسان/ 

أبريل 2006.

)867( مقابلة مع أحد مؤس�سي الرابطة.

http://www.abunour.net
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بينته  الذي  األمر  والنظام،  الدين  رجال  بين  دراماتيكًيا  تقارًبا  الرابطة  استعادة  عكست 

املالحظات التي أدلى بها أحد املتحمسين، كريم راجح، خالل الجلسة االفتتاحية؛ فوفًقا لشيخ 

ت 
ّ
ويت ملصلحة التعاون الحقيقي: »لقد ول

ُ
قراء القرآن، فإن صفحة السنوات املظلمة قد ط

خة تنظر إلينا. اآلن،  السنوات التي عندما كنا نعقد فيها اجتماعات كهذه... كانت العيون املوّبِ

ها نحن نلتقي ونرى... أن الرئيس معنا، ويقول لنا )امضوا قدًما، الدولة معكم...نحن نفتقر إلى 

اإلسالم، ونرغب في أن نسير في ظله(... ليس لدينا الحق في التراجع، ولن نفعل«. 

البوطي.  اليوم، كما كان متوقًعا، هي كلمة  في ذلك  لقيت 
ُ
أ التي  أهمية  الكلمة األكثر  كانت 

بالنسبة إلى العالم البالغ من العمر سبعة وسبعين عاًما، كان تأسيس الرابطة نوًعا من اإلنجاز 

التتويجي، وقد كّرر مرات عدة أن هذه اللحظة قد طال انتظارها. بعد خمسة وعشرين عاًما 

 
ً

من أداء دور »صاحب الفضيلة«، أضحى على وشك تقلد سلطة رسمية، ليس بوصفه مسؤوال

دينًيا حكومًيا أو قائد حزب – وهما الخياران اللذان كثيًرا ما رفضهما- وإنما ضمن إطار جسد 

ديني »مستقل«، من الضروري أن ُيعترف فيه بأولويته، واحًدا من أكثر رجال الدين شهرة في 

العالم العربي بين أقرانه.   

في  العلماء  دور  تأسيس  »إعادة  بمهمة  كلفها  الذي  للرابطة،  األسا�سي  النظام  مع  تماشًيا 

توجيه الصحوة اإلسالمية«، عّرف البوطي الرابطة بوضوح كأداة ذات استراتيجية قطاعية، 

التهديدات  من  اإلسالم  حماية  عن  مسؤولة  موثوقة،  مرجعية  تصبح  أن  عاتقها  على  يقع 

األيديولوجية الخارجية، وأيًضا، وهو األهم، ضد االختالفات الداخلية في اآلراء التي »تفقر 

غني«. ووفًقا لذلك، ستحارب الرابطة »هرج ومرج الفتاوى املتناقضة«، وخصوًصا 
ُ
أكثر مما ت

هذه  لتنفيذ  الالزمة  الكاملة«  »الصالحيات  مقابل  في  الحداثة«.  »هوس  من  املستوحاة  تلك 

املهمة، قال البوطي إن الرابطة ستكون »الصوت الوحيد لألمة املعبر عن مشاعرها وارتباطها 

بحكامها بطرية سلمية.«

د الدور السيا�سي للعلماء بطريقة قطاعية نموذجية؛  وهكذا، كان العالم الكردي املولد ُيحّدِ

إذ لم يكن الهدف من الرابطة التأثير في السياسات العامة للدولة، بل تعزيز قبضة كبار العلماء 

املسلمين على املجال الديني على حساب االتجاهات اإلصالحية. بمعنى آخر، اعُتبرت الرابطة 

»كنيسة«، أي مؤسسة تدعي احتكار تعريف العقيدة.  

على الرغم من األهمية الرمزية لذلك الحدث، إال أن الجلسة التأسيسية للرابطة لم تفِض 

إلى أي نتيجة. وكان من املفترض عقد اجتماع متابعة خالل شهرين، إال أن تنافسات فصائلية 

متعلقة بانتخاب املجلس حال دون عقده؛ فقد أراد الكفتاريون قواعد تضمن سيطرتهم على 

الرابطة، بينما أراد أعضاء من جماعة زيد نظاًما انتخابًيا كان سيمنحهم األفضلية نظًرا إلى 
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التأييد الواسع الذي حصلوا عليه في صفوف رجال الدين)868(.

حاول املفتي حسون، في السنة التالية، التعويض عن ذلك اإلخفاق بتأسيس مجلس علماء 

عقد  بعد  املبادرة  تلك  انتهت  ما  سرعان  لكن  للرابطة،  مشابًها   
ً

تشكيال امتلك  الذي  سورية 

اجتماعين، ومرة أخرى بسبب خالفات داخلية)869(.

خدم فشل إعادة إحياء رابطة العلماء، على األقل، في إعطاء مثاٍل حٍيّ عن طبيعة مشاركة 

العلماء القطاعية في السياسة. يمكن القول هنا، بالطبع، إن السياق االستبدادي لم يعطهم 

ا مشابًها، على الرغم من أنه 
ً
الكثير من الخيارات؛ لكن تنظيًما دينًيا سورًيا آخر قد اعتمد سلوك

س ونشط خارج تقييدات البعث. ّسِ
ُ
أ

العلماء السوريين(، في عمان  ست )رابطة علماء سورية(، والتي سميت الحًقا )رابطة  ّسِ
ُ
أ

2006، على أيدي أعضاء سابقين في الجبهة اإلسالمية، وهم رجال دين  في ربيع العام نفسه، 

منفيون ومرتبطون بالفرع الشمالي لإلخوان املسلمين السوريين؛ حيث كان صاحب املبادرة 

ي )تولد عام 1957(، ورئيسها محمد علي الصابوني، وأمينها العام فاروق البطل )تولد 
ّ
مجد مك

امتداًدا  تكن  لم  أنها  الرابطة  ادعت  الصدد  هذا  وفي  حلب؛  مدينة  من  جميعهم   ،)1936 عام 

إلى  تدعو  كانت  التي  القصاب  كامل  علماء  لجمعية  وإنما   ،1946 عام  علماء  لرابطة  تاريخًيا 

أعلنت  الرابطة  أن  إلى  إضافة  املسلمين)870(،  اإلخوان  وجمعيات  الدين  رجال  بين  التعاون 

رسمًيا عن نفسها عضًوا في اتحاد القرضاوي العالمي لعلماء املسلمين)871(.

مع ذلك، لم يكن الهدف من »رابطة اإلخوان« الجديدة حشد رجال الدين وراء الحركة 

اإلسالمية. في الواقع، كان الغرض الرئيس املعلن هو تعزيز العالقات بين العديد من العلماء 

في الشتات السوري)872( عبر موقعها الثري على اإلنترنت، ومجلتها التي تصدر كل عامين »بشائر 

)868( املرجع نفسه.

)869( مقابلة مع رجل دين دمشقي. نيسان/ أبريل 2008.

)870( مصطفى الطيب: رابطة علماء سورية، سبعون سنة من االنتظار،

 www.islamsyria.com.2006 15 حزيران/ يونيو 

ي، رابطة علماء سورية،
ّ
)871( مجد مك

 www.islamsyria.com.2006 13 أيلول/ سبتمبر 

)872( املصدر نفسه.

http://www.islamsyria.com
http://www.islamsyria.com
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من  القليل  إال  الرابطة  تصدر  ولم  دينًيا،  السابقتين  اإلعالم  وسيلتي  محتوى  كان  اإلسالم«. 

التصريحات السياسية بين والدتها وثورة عام 2011.

ضد »املؤامرات« العلمانية

2005 و2006 سالًحا ذا  شكل التقارب مع رجال الدين، بالنسبة إلى النظام، خالل عامي 

للكلمة –في  الحرفي  باملعنى  العلماء عن أي طموح سيا�سي  تعبير  حدين، ولم يكن ذلك بسبب 

في  تقويتهم  إلى  أدت  الدولة  مع  اللصيقة  مشاركتهم  ألن  وإنما  القطاعية-  الطموحات  مقابل 

الذين ال يقتصر وجودهم على منظمات حقوق املرأة، بل  العلمانيين  صراعهم ضد أعدائهم 

يتضمن أيًضا بعض مؤسسات الدولة.

تعاون  الرفاعي  أسامة  دان  املسلمة«،  املرأة  عن  »الدفاع  لـ  كرسها  التي  الكثيرة  خطبه  في 

الحكومة السورية مع منظمة األمم املتحدة في مجال تحديد النسل، األمر الذي اعتبره »مؤامرة 

لم يوفر  الزنا«)873(. كما  بـ »إدارة  إياه  الوقاية من مرض اإليدز، واصًفا  في مجال  أو  غربية«، 

القائد الروحي لجماعة زيد وسائل اإلعالم الرسمية؛ ففي تموز/ يوليو 2006، انتقد صحيفة 

الثورة الرسمية ألنها دانت تحويل حديقة عامة في حي كفرسوسة إلى حديقة مخصصة للنساء 

مقالة  نشرها  بعد  »العلماني«  الثورة  جريدة  انحياز  سارية  شقيقه  دان  كما  واألطفال)874(، 

ِكرت فيها األوصاف القرآنية للنار على أنها »بدع«)875(.
ُ
ذ

يذكرنا نشر النقد األخير في املجلة الرسمية لوزارة األوقاف بحقيقة أن االنقسام الديني-

العلماني ال يضع »املجتمع« ضد »الدولة«، وإنما يتمدد في داخل جهاز الدولة. وفي مثال آخر 

على ذلك، رّدد وزير األوقاف، زياد الدين األيوبي، حجج الرفاعي ذاتها ضد النشاط النسوي 

وتحديد النسل والوقاية من اإليدز876.

)873( أسامة الرفاعي، قضايا املرأة في املؤتمرات الدولية،

www.sadazaid.com .2006 1 نيسان/ أبريل 2008، الثورة، 2 حزيران/ يونيو ،

)874( خطبة الجمعة، 7 تموز/ يوليو 2006،

 www.jaml.com2006 9 تموز/ يوليو     

الثورة، 28 حزيران/ يونيو 2006.

)875( سارية الرفاعي، رسالة من نهج اإلسالم إلى الثورة، نهج اإلسالم، عدد 107 )2007(، 22-20.

)876( زياد الدين األيوبي، العوملة ومؤتمر السكان، محاضرة ألقيت في القاهرة في 9 نيسان/ أبريل 2006.

http://www.sadazaid.com
http://www.jaml.com
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 عن اإلسالم املناصر للنظام، استثناء 
ً

لم تشكل الكفتارية، التي ُعرفت من قبل بكونها مثاال

عما سبق؛ ففي عام 2007، اضطر صالح الدين كفتارو إلى االعتذار إلى وزير اإلعالم، محسن 

 
ّ

 في منصبه، بسبب رفضه بث
ً

 يبقى بالل طويال
ّ

بالل، بسبب إلقائه خطبة عبر فيها عن أمله بأال

صالة الجمعة على التلفاز877. وفي السنة نفسها، ُمنعت مجلة »االجتماعية«، وهي مجلة شهرية 

العلماني  إلى »البوال« على املثقف  القراء  2006، بعد دعوة محررها  في عام  أطلقها اإلخوان 

نبيل فياض)878(.

على الرغم من أن املثالين السابقين ُيظهران أنه غالًبا ما كانت االستخبارات، التي يهيمن 

عليها العلويون، تفضل العلمانيين، إال أنها لم تستطع تجاهل مطالب رجال الدين السنة دائًما، 

وخصوًصا عندما كانت الحاجة تدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية أوقات األزمات. ظهر ذلك في 

الرغم من موافقة وزارة  الكتب على  الحجاب!« والذي صودر من دور  قضية كتاب »اخلعي 

اإلعالم على نشره.

تكّرر السيناريو نفسه في شهر كانون الثاني/ يناير 2007، في سياق التوترات الطائفية التي 

غذتها شائعات ملتهبة دامت عدة األشهر حول التشّيع في سورية، وفاقمها إعدام صدام حسين 

على أيدي رجال امليليشيات الشيعية في العيد الكبير للسنة )عيد األضحى()879(. 

في اليوم نفسه الذي ظهر فيه البوطي على شاشة التلفاز الحكومي ليدين إعدام الدكتاتور 

سحبت  املسلمين،  تقسيم  إلى  تهدف  صهيونية  أميركية-  مؤامرة  بوصفه  األسبق  العراقي 

مت االستطالع الذي أثار 
ّ
الحكومة تراخيص جمعيتين نسويتين: املبادرة االجتماعية، التي نظ

غضب الشيوخ، ومنظمة أخرى مرتبطة بالفرع املوالي للحزب الشيوعي)880(.

إلى  فيه  اضطر  مريح،  غير  وضع  في  النظام  العلمانية-الدينية  التوترات  وضعت  ذلك،  مع 

التحكيم بين قطاعات اجتماعية متخاصمة فيما بينها ولكن ال بديل عن والئها. لذلك، تطلب 

الحفاظ على االستقرار السيا�سي منع تطور تلك املناوشات إلى مواجهة مفتوحة بفرض تحكم 

لصيق في الفضاء العام. ولكن في حزيران/ يونيو 2006، اقتربت األمور من الخروج عن نطاق 

)877(   www.champress.net/index.php?q-ar/Article/view،14585/

 8 حزيران/ يونيو 2007؛ الراية القطرية 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007.

)878( الراية القطرية، 24 تشرين األول/ أكتوبر 2007.

)879( توماس بيريه Pierret، »كربالء في املسجد األموي«.

)880( جريدة الشرق العربي، 11 شباط/ فبراير 2007.

http://www.champress.net/index.php?q-ar/Article/view/14585
http://www.champress.net/index.php?q-ar/Article/view/14585


258

من  مسبوقة  غير  مستويات  العلمانية«  »املؤامرات  ضد  العلماء  صراع  بلغ  عندما  السيطرة 

التنظيم والجرأة. 

)الثالث  اإلعدادية  املرحلة  يلغي  مرسوًما  الحكومة  أصدرت  سبقه،  الذي  الشهر  ففي 

األساسية  الدراسية  املناهج  توسيع  بهدف  الشرعية  واملعاهد  الثانويات  في  األولى(  سنوات 

اإللزامية للتعليم العام. لم يكن القرار هذا مستوحًى من االستخبارات التي لم تضع، وقتها، 

أي عائق في وجه انتشار املدارس اإلسالمية، وإنما أصدره مسؤولون كبار في وزارة التعليم، 

ا بإرسال 
ً
حصن العلمانية. في خطوة أولى من نوعها، منذ عريضة عام 1973، رّد أربعون عامل

رسالة احتجاج سرية إلى الرئيس األسد.881   

إلى البوطي، كاتب نص الرسالة،  كانت قائمة املوقعين مثيرة لإلعجاب؛ إذ ضّمت إضافة 

أغلبية أعضاء رابطة العلماء حديثة العهد، وكبار الشخصيات املحترمة من مثل شيخ الجامع 

األموي عبد الرزاق الحلبي، وإمام أصول الفقه مصطفى الخن، ومفتي املذهب املالكي األسبق 

ع على 
ّ
فاتح الكتاني، إضافة إلى ستة من أصل سبعة أعضاء من مجلس كبار قراء القرآن. ووق

الرسالة أيًضا أسامة الخاني، مدير دائرة التعليم الديني في وزارة األوقاف، ومحمد الخطيب، 

العقاد، رجل األعمال،  الشعب، هاشم  في مجلس  النواب  واثنان من  السابق،  وزير األوقاف 

وغسان النحاس، الناشط اإلسالمي السابق.

حيث  حليًفا،  بوصفه  وعاملوه  الرسالة،  تلك  في  باحترام  الدولة  رئيس  العلماء  خاطب 

وزارة  ِهمت  اتُّ لكن  األمة«.  هذه  دين  على  منا  حرًصا  أقل  لستم  أنكم  موقنون  »نحن  كتبوا: 

التعليم بالتآمر ضد اإلسالم صراحة: »ماذا سيحدث إذا كشفنا، باالعتماد على شهادة بعض 

دين  عن  التخلي  إلى  تهدف  التي  السرية  للمؤامرة  العريضة  الخطوط  الوزارة،  في  املسؤولين 

األمة؟ »

ا يهدف فقط إلى الدفاع 
ً
يمكن النظر إلى عريضة شهر حزيران/ يونيو 2006 بوصفها تحرك

موقعوها  رآها  وربما  اإلسالمي،  التعليم  أي  الرئيسة،  القطاعية  العلماء  مصالح  أحد  عن 

معظمهم هكذا، لكن كان هناك أيًضا بين املوقعين دعاة اإلصالح السيا�سي، مثل معاذ الخطيب 

لم  املبادرة)882(.  في إطالق ونشر  اللذين قاما بدور حذر، لكنه حاسم،  الدين الرشيد،  وعماد 

كانت  حيث  البوطي  عربة  على  ببساطة  للديمقراطية  املؤيدتان  الشخصيتان  هاتان  تتسلق 

)881( للنص الكامل:

 www.asharqalarabi.org.uk/huquq/c-huquq-mawaqif13.htm.2006 30 حزيران/ يونيو 

)882( بريد إلكتروني من مفكر سوري، 27 حزيران/ يونيو 2009.

http://www.asharqalarabi.org.uk/huquq/c-huquq-mawaqif13.htm،%2030%20حزيران/
http://www.asharqalarabi.org.uk/huquq/c-huquq-mawaqif13.htm،%2030%20حزيران/
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»اللحظة الديمقراطية« املجهضة في الشرق األوسط تقترب من نهايتها؛ فعلى سبيل املثال، لم 

يقبل أي منهما املوافقة على االنضمام إلى رابطة علماء بالد الشام، والتي وصفها الخطيب أنها 

مجرد لعبة من النظام)883(.

لم تكن الرسالة املوجهة للرئيس، بالنسبة إلى الخطيب والرشيد، متعلقة بمصير املدارس 

تعطيل  بهدف  الرمزي  العلماء  وزن  الستغالل  نادرة  فرصة  شكلت  وإنما  فحسب،  الدينية 

الوضع السيا�سي الراهن. في عام 2004، شجع الخطيب البوطي على تحريك زمالئه في مواجهة 

في  أجانب  طالب  قبول  من  السورية  الدينية  املعاهد  يمنع  األمر(  نهاية  في  ُيطّبق  )لم  مرسوم 

خذ بعد اعتقال أحد مريدي أكاديمية كفتارو في تركيا المتالكه صالت  صفوفها، القرار الذي اتُّ

 يتسببوا 
ّ

مشبوهة مع القاعدة. لم يوافق البوطي وقتها، مبرًرا ذلك بأنه يجب على العلماء أال

في  ولكن  سورية)884(.  اإلسرائيلي على  األميركي-  الخناق  فيه  يشتد  وقٍت  في  للنظام  بمشكالت 

 يضيع تلك الفرصة.
ّ

حزيران/ يونيو 2006، كان الخطيب مصمًما أال

املوقعين  لوفد من  أكد  األسد قد  أن  بقائها سرية، حتى  مع  العلماء  النظام خطوة  ل  تحمَّ

أنه على الرغم من رفضه إلغاء املرسوم رسمًيا، إال أنه لن يطبقه أيًضا – حافظ الرئيس على 

وعده إلى تاريخه)885(. مع ذلك، ساءت األمور في آخر أيام شهر حزيران/ يونيو، عندما كشفت 

بعد  القضية  تلك  عن  العربية(  وقناة  والحياة،  النهار  )صحيفتا  ضخمة  عربية  إعالم  وسائل 

ِكرت سابًقا 
ُ
تسريبها إلى حركة العدالة والتنمية التي تتخذ من لندن مقًرا لها، الحركة التي ذ

فصلت  يوليو،  تموز/  شهر  بداية  وفي  سورية)886(.  في  املقيمين  املستقلين  باإلسالميين  صالتها 

وزارة األوقاف الشيخ أسامة الخاني من منصبه كمدير عام للتعليم اإلسالمي بسبب رفضه 

تأييد قرار الحكومة)887(.

انتشرت شائعة أن آصف شوكت، مدير االستخبارات العسكرية املخيف، قد تعهد »شنق 

)883( مقابلة مع الخطيب.

)884( املرجع نفسه.

)885( مقابلة مع عضو من الوفد.

)886( مقابلة مع مصدر مجهول، دمشق، تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.

)887( مقالة في موقع شام برس، 10 تموز/ يوليو 2006.
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ا فيها، االستياء الشديد 
ً
املوقعين »الواحد تلو اآلخر«)888(. تعكس القصة هذه، وإن كان مبالغ

للمؤسسة األمنية، والتي حشدت شركاءها الدينيين املفضلين بهدف القضاء على »املؤامرة« في 

مهدها. فعبر مداخلة على محطات التلفزة الفضائية، أّيد محمد حبش علًنا اإلصالح املخطط 

له، ودان رسالة العلماء بوصفها »خيانة ملشروع سورية الحضاري والتطويري«)889(. كما ادعى 

كاتب  البوطي  إلى كون  نظًرا  ال�سيء  بعض  كان غريًبا  الذي  األمر  توقيعه،  البوطي سحب  أن 

أنه عمل على الحد من  النص. لكن على الرغم من عدم تنصل البوطي من تلك الخطوة، إال 

نتائجها. فعلى سبيل املثال، اتصل شخصًيا بأحد املوقعين ملنعه من الظهور على قناة الجزيرة 

املسن  الشيخ  مسعى  كان  السيا�سي،  اإلصالح  دعاة  من  النقيض  على  العريضة.  على  للتعليق 

الوحيد الدفاع عن املدارس اإلسالمية، وليس هّز النظام السيا�سي890. 

لن يعرف أحد فيما إذا كانت مناورات البوطي هي التي تكفلت بوضع حّدٍ لألزمة؛ ففي 12 

تموز/ يوليو، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب هللا، ليؤدي الصراع املسلح في بلد مجاور، 

وخصوًصا بين عدو األمة القاتل وأحد أقرب حلفاء سورية االستراتيجيين، إلى إعطاء األولوية 

لوحدة الصف على اعتبارات السياسة الداخلية كافة. 

التخلي عن دعاة اإلصالح السيا�سي

إضافة إلى قضية إصالح املعاهد الدينية، قادت حرب تموز/ يوليو 2006 إلى صرف النظر 

عن إشكالية أثرت جدًيا، خالل األشهر السابقة، على العالقات بين النظام ورجال الدين: نشر 

املذهب الشيعي)891(.

منذ سبعينيات القرن املا�سي، تطورت في سورية اثنتا عشرة مؤسسة شيعية بفضل تحالف 

صدام  إطاحة  وبعد  اإلسالمية.  إيران  جمهورية  مع  وبعدها  العراقية،  املعارضة  مع  األسد 

السورية  األرض  على  األوسط  الشرق  في  الطائفية  التوترات  رِجمت 
ُ
ت  ،2003 عام  في  حسين 

إلى شائعات عن »تشييع« البالد، كما دان علماء مؤثرون، كالبوطي ومحمود الحسيني، علًنا، 

مكائد بعثات التبشير اإلمامية.

)888( مقابلة مع مصدر مجهول، دمشق تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.

)889( قناة العربية، 3 تموز/ يوليو 2006.

)890( مقابلة مع أحد املوقعين، دمشق، تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.

)891( حول هذه املسألة، انظر: توماس بيريه Pierret، »كربالء في املسجد األموي«.
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السورية واألنظمة  املعارضة  2006، أطلقت  في صيف عام  بعد نصر حزب هللا »اإللهي« 

أواخر  وفي  في سورية.  التشيع  النطاق حول  لدمشق حمالت دعائية واسعة  املعادية  العربية 

عام 2007، قاد غضب العلماء النظام إلى قبول طلبهم بتبديل السفير اإليراني حسن اختاري – 

الدبلوما�سي الذي اتهم بتنظيم مؤسسة التبشير الشيعي في سورية.

وبسبب بعده الطائفي، أدى الهلع من »التشيع« بالعلماء السنة والناشطين السياسيين إلى 

تجاوز االنقسامات القطاعية فيما بينهم، األمر الذي أوضحه هيثم املالح وعماد الدين الرشيد 

في مداخالتهما حول القضية في وسائل اإلعالم العربية)892(. لكن هذا التحرك املشترك، دفاًعا 

اإلسالميين  ضد  الدولة  انقلبت  فعندما  تكتيكي؛  تحالف  مجرد  كان  املجتمعية،  الهوية  عن 

املستقلين في أوائل عام 2008، لم يخاطر العلماء بدعمهم علًنا.

باعتقال أحد مؤسسيه، ميشيل  2006، وعلى الرغم من إضعافه  في شهر آب/ أغسطس 

كيلو، أعلن إعالن دمشق عن تأليف أمانة عامة ترأسها عضو مجلس الشعب األسبق، والذي 

»املجلس  اجتمع   ،2007 ديسمبر  األول/  كانون  شهر  وفي  سيف)893(.  رياض  تًوا،  عنه  فرج 
ُ
أ

كشف  جديدة.  عامة  أمانة  وعين  سيف،  رياض  منزل  في  ا، 
ً
ناشط  167 من  املؤلف  الوطني«، 

التصويت عن نفوذ التيار اإلسالمي املستقل، بانتخاب ثالثة من أعضائه)894(.

إعالن  قادة  من  العشرات  باعتقال  هذا  املتحدي  السلوك  على  النظام  فعل  ردة  كانت   

دمشق، من بينهم رياض سيف وخمسة إسالميين مستقلين)895(. عندما وصف كتاب األعمدة 

بأنها جماعة أصولية، وأعلنوا وفاة »إعالن قندهار«)896(،  املعارضة  املنصة  للنظام  املؤيدون 

إبراهيم  حلب،  مفتي  اإلعالمية،  الحملة  عالنية  دانوا  الذين  فقط  املسلمين  العلماء  من  كان 

السلقيني)897(، الذي كان صديًقا شخصًيا لإلسالمي املستقل غسان النجار، إضافة إلى األستاذ 

)892( املرجع نفسه.

)893( نشرة حركة العدالة والتنمية، رقم 6، آب/ أغسطس 2006، 1.

)894( )ياسر العيتي وغسان النجار وطبيب األسنان أحمد طعمة الخضر من دير الزور. 

(www.thisissyria.net/04/12/2007/syriatoday.04/html.2007 4 كانون األول/ ديسمبر 

)895( )www.thisissyria.net/2008/02/04/syriatoday/01.html( 

)896( نضال نعيسة، إعالن دمشق في ذمة هللا.

 www.champress.com.2008 22 كانون الثاني/ يناير ،

)897(  www.thisissyria.net/2007/12/24/syriatoday/09.html 

http://www.thisissyria.net/2007/12/04/syriatoday/04.html
http://www.thisissyria.net/2008/02/04/syriatoday/01.html
http://www.champress.com
http://www.thisissyria.net/2007/12/24/syriatoday/09.html
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ش منزله في أثناء الحملة األمنية، والذي طالب  ِ
ّ
ت

ُ
في كلية الشريعة، عماد الدين الرشيد، الذي ف

بـ »باإلفراج عن وطنيي إعالن دمشق، وعلى رأسهم أبناء التيار اإلسالمي)898(.« ونتيجة لذلك، 

فرج عنه بعدها بثالثة أيام بفضل ضغط أقرانه على 
ُ
ُسجن عماد الدين الرشيد أيًضا، لكن أ

السلطات)899(، لكن لم يكن أعضاء إعالن دمشق الذين سجنوا بذلك الحظ؛ فقد حكم على كل 

منهم في شهر تشرين األول/ أكتوبر 2008 بالسجن مدة سنتين ونصف)900(.

اتضح في ما بعد أن صمت العلماء إزاء مصير إعالن دمشق لم يكن مفاجًئا، فلماذا يخاطر 

العلماء بمصالحهم القطاعية ملساعدة ناشطي املجتمع املدني، الذين غالًبا ما كانوا من ناقدي 

املشيخة؟ عالوة على ما سبق، كما سيظهر الفصل املقبل من الكتاب، كان النظام، في أوائل 

عام 2008، ما يزال راغًبا في مسايرة رجال الدين. 

)898( عماد الدين الرشيد، للصبر حدود وللحكمة حدود.

www.dctcrs.org/s3637.htm.2008 شباط/ فبراير 

)899( مقابلة مع مصدر مجهول، دمشق، 26 نيسان/ أبريل 2008.

)900( www.thisissyria.net/2008/10/29/syriatoday/04.html, 29 October 2008.

http://www.dctcrs.org/s3637.htm(،%20شباط/
http://www.dctcrs.org/s3637.htm(،%20شباط/
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الخاتمة

سياق  بكل  الخاصة  واإلشكاليات  والفرص  العوائق  استلزمت  األخيرة،  العقود  خالل 

سيا�سي محدد أجوبة مختلفة من جانب العلماء. ففي ظل الحكم الكولونيالي وبعد االستقالل، 

عِطيت األولوية ملحارية الفساد األخالقي، والدفاع عن املؤسسات القانونية اإلسالمية ضد 
ُ
أ

الجمهورية  مجيء  ومع  الدين.  لرجال  تمثيلية  هيئات  تأسيس  إلى  إضافة  العلماني،  التحديث 

العربية املتحدة، اصطف رجال الدين بحماسة وراء نظام وعد إنقاذهم من الشيوعية، قبل 

الوقت،  ذلك  ومنذ  االشتراكية.  وراديكاليته  ناصر  ملركزية  كنتيجة  االنفصال  يدعموا  أن 

ده القوى  عملت النخبة الدينية باتجاه املحافظة على بقاء نظام االنفصال املحافظ الذي تهّدِ

السياسية اليسارية.

شخصيات  مع  تسوية  إيجاد  البدء  في  العلماء  حاول   ،1963 عام  في  البعث  سيطرة  بعد 

النظام الجديد املعتدلة، وبصورة خاصة الرئيس أمين الحافظ. وأدت إزاحة األخير على أيدي 

دين علمانيين في عام 1966 إلى تشّدد رجال الدين أنفسهم، األمر الذي يوضحه موقف  متشّدِ

لتكريس  للنظام  األخيرة  املحاولة  من  العلماء  غضب  من  الرغم  على  املتمرد.  حبنكة  حسن 

العلمانية في دستور عام 1973، إال أن عالقات الدولة بالعلماء شهدت نوًعا من االنفراج بفضل 

باالنتفاضة  نهايته  شهد  هذا  الهش  االنفراج  لكن  براغماتية،  األكثر  األسد  حافظ  سياسات 

اإلسالمية خالل أعوام 1979-1982، التي نفي في إثرها عشرات العلماء املسلمين الذين دعوا، 

في سورية مستويات  الباقون  بينما واجه زمالؤهم  في بالدهم،  إلى »ثورة إسالمية«  صراحة، 

غير مشهودة من القمع، دخلوا نتيجتها في مرحلة من الشلل السيا�سي شبه التام دامت عقدين 

من الزمن.

أقنعت األزمة السياسة الخارجية الخانقة، خالل أولى سنوات القرن الحادي والعشرين، 

النظام بإعطاء مساحة حرية أكبر للنخبة الدينية بهدف ضمان والئها. استغل العلماء معظمهم 

الفرص السياسية الجديدة هذه في سعيهم ملحاربة »املؤامرات« العلمانية والشيعية، وفي إعادة 

بناء جسد تمثيلي قطاعي.

على الرغم من الفروق الهائلة بين تلك السياقات، إال أنه من املمكن وضع بعض املالحظات 

رئيسين:  متغيرين  نتيجة  تطورت  والتي  السوريين،  العلماء  تسّيس  بأنماط  املتعلقة  العامة 

ا مباشًرا على السلطات 
ً
األول، مدى حضور أو غياب إشكاليات ُينظر إليها على أنها تتطلب ضغط

السياسية )إصالحات مؤسسية، ومستويات »غير محتملة« من الفساد األخالقي في املجتمع(، 

والثاني، مدى سعة مجال الحراك السيا�سي املمنوح من الدولة.
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د  للعلماء يتحدَّ ومع ذلك، وبخالف هذه املتغيرات قصيرة األجل، فإن السلوك السيا�سي 

امتداد  هي  السياسية  فمشاركتهم  االجتماعية.  لفئتهم  الجوهرية  الصفات  خالل  من  بنيوًيا 

 من أن تكون غاية في حّد ذاتها، وهذا هو 
ً

لنشاطهم القطاعي –بمعنى إدارة سلع الخالص- بدال

سبب تركيزهم على قضايا ذات صلة مباشرة بالدين واألخالق – وهم يحافظون على التركيز 

هذا في األحوال االعتيادية، بصرف النظر عن درجة قربهم من الدولة.

جًدا  االستثنائية  األزمات  سياقات  في  للسياسة  القطاعية  مقاربتهم  من  العلماء  ابتعد 

1965، وهو موقف  يناير  الثاني/  كانون  تأميمات  فحسب: حدث ذلك عندما عارضوا بشدة 

يمكن تفسيره بسهولة من خالل حقيقة أن اإلصالحات االشتراكية تلك كانت تؤثر مباشرة 

الجبهة  في  العلماء  من  العديد  مشاركة  إلى  بالنسبة  أما  الدين.  لرجال  االقتصادية  القاعدة  في 

اإلسالمية الثورية عام 1980، فقد نتج هذا من حالة كانت قريبة جًدا من الحرب األهلية. يؤكد 

هذا النمط تحليل االختصا�سي بالعلوم السياسية ميشيل دوبري Michel Dobry الذي يعتقد 

للحدود  ت 
ّ
املوق الطمس  بالتحديد  السياسية هي  لألزمات  املعرفة  الخصائص  أن واحدة من 

القطاعية، ومن ثّم ال يعود الفاعلون االجتماعيون يتصرفون وفًقا ملنطقهم القطاعي)901(. 

سمة أخرى لسلوك العلماء السيا�سي تتمثل بجمعهم بين الصالبة االستراتيجية واملرونة 

من  ثّم  ومن  إيمان،  رجال  لكونهم  نتيجة  بأنها  االستراتيجية  الصالبة  فهم  يمكن  التكتيكية: 

مرونتهم  أما  عنها؛  يدافعون  أنهم  ُيفترض  التي  الدينية  املبادئ  على  املساومة  عليهم  الصعب 

السياق  يكون  عندما  السيا�سي  الحقل  إلى  الدخول  على  قدرتهم  عن  ناجمة  فهي  التكتيكية 

دين عندما  بوصفهم رجال  األصلية  االجتماعية  إلى هويتهم  انحسارهم  مالئًما، وعن سهولة 

تتغير األوضاع، على سبيل املثال مع ظهور نظام استبدادي.

أما الناشطون اإلسالميون العاديون Lay Islamists، فهم على العكس موسومون بمزيج 

املوقع  غياب  يؤدي  إذ  التكتيكية.  والصالبة  األيديولوجية(  )أو  االستراتيجية  املرونة  من 

القطاعي الذي بإمكانهم االعتكاف إليه في السياقات السياسية الصعبة إلى بقائهم سجناء الحقل 

 1950 السيا�سي. بدا ذلك واضًحا، على سبيل املثال، في دعم اإلخوان املسلمين لدستور عام 

»النصف علماني«، وفي اعتمادهم لتسمية »اشتراكي«. كان هذان القراران لإلخوان مخالفين 

آلراء العلماء.

قادت املقاربات املتضاربة هذه للسياسة، عموًما، إلى إفشال جهد »الوسطاء«، مثل كامل 

العلماء واإلسالميين. من  بين  تقارب سيا�سي  الخطيب إلحداث  القصاب وسعيد حوا ومعاذ 

)باريس: مطابع  القطاعات  التعبئة متعددة  ديناميات  السياسية:  األزمات  سوسيولوجيا   ،Michel Dobry ميشيل دوبري   )901(

املؤسسة الوطنية للعلوم السياسية، 1986(.
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إال  ينجح  لم  العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  في  إنه  القول  املهم  من  هذه،  النظر  وجهة 

حمام دم سنوات 1979- 1982 في خلق تقارب كهذا بصيغة منظمة، وذلك مع تأسيس الجبهة 

اإلسالمية.

تدخالتهم  شكل  في  االجتماعي  العلماء  سلوك  في  للسياسة  الثانوية  الطبيعة  أثرت  كما 

عبر  املتفرقة  املداخالت  شكل  لتدخالتهم  كان  الليبرالية،  السياقات  في  فحتى  السياسية؛ 

العرائض والوفود أكثر من كونها تدخالت روتينية. وُيعّد شكال التدخل السابقين، أي العرائض 

والوفود، مرافقين للفاعلين االجتماعيين الذين ال يعّدون أنفسهم جزًءا من الحقل السيا�سي. 

وباملثل، لم تأخذ روابط وجمعيات العلماء، على اإلطالق، شكل »األحزاب« بمعنى كونها بنى 

دائمة لتحريك الناس، وإنما كانت عبارة عن اتحادات نخبوية.

يعكس هذا النموذج مفهوم رجال الدين للوحدة اإلسالمية، لكنه يعكس أيًضا، كما توضح 

اتحادات أصحاب العمل، البنية التنظيمية املفضلة للنخب القطاعية في املجال السيا�سي. في 

تفرق  التي  التنافسات  تتجاوز  مشتركة  قطاعية  مصالح  في  النخب  هذه  مثل  تشترك  الواقع، 

بينها. 

أسهل  بصورة  تكيفهم،  كيفية  شرح  في  للسياسة  القطاعية  العلماء  مقاربة  تساعدنا 

أكثر  الدين  الرغم من حقيقة كون رجال  البعثي، على  االستبداد  مع  املسلمين،  اإلخوان  من 

العقد  في  أدمجت،  التي  اإلسالمية  الحركة  من  النظام  أليديولوجية  عدائهم  في  راديكالية 

السابق، عناصر من »االشتراكية« و«الوطنية/ القومية« في خطابها)902(. لقد كان هم العلماء 

الرئيس توسيع مجال املناورة الذي تمنحه الدولة للنشاط الديني، واملحافظة على املهمة التي 

غدت أكثر سهولة بتخلي النظام تدريًجا عن العلمانية العدائية. في الوقت نفسه، ُمنع النشطاء 

اإلسالميون تماًما من الدخول إلى الساحة السياسية؛ بسبب رفض النظام حتى لواجهة من 

الديمقراطية الشكلية على نموذج مصر مبارك. 

بكلمات أخرى، على الرغم من سعي العلماء واإلسالميين ألسلمة املجتمع والدولة، إال أنهم 

الحادي  القرن  أوائل  في  لتحقيق أهداف عملية مختلفة – وحتى متضادة.  السعي  إلى  يميلون 

النموذج  لبرلة سياسية على  إلى عملية  بينما كان اإلسالميون يدعون  في سورية،  والعشرين 

التركي، كان من شأنها فتح مجال الحياة السياسية الحزبية أمام القوى اإلسالمية، كان كبار 

رجال الدين يعملون على نظام شبيه بالنظام املصري قبل الثورة، يجمع بين استبداد مستديم 

ورجال دين ذوي صالحيات.

)902(   رايسنر Reissner، أيديولوجية وسياسة اإلخوان املسلمين في سورية.
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الفصل السادس

اإلصالحات والثورة

األوقاف  وزير  استبدال  بعد  العلماء،  إغراء  محاوالت  دت  تجدَّ  ،2008 عام  بدايات  في 

الكفتاري، زياد األيوبي، بمفتي طرطوس، محمد السيد )مواليد 1958(، الذي أخذ الحافظة 

ا 
ً
واعظ البوطي  ُعين  وقد  السبعينيات)903(،  عقد  خالل  الستار  عبد  والده  مها 

ّ
تسل التي  نفسها 

من  بشيوخ  كفتارو  محاضري  ليستبدل  التعاليم  تنظيم  أعاد  إذ  األموي)904(،  للجامع  ومديًرا 

زيد وامليدان.

إال أنه منذ تموز/ يوليو 2008، وبعد أوامر من مكتب األمن القومي في البعث، نفذ السيد 

تغييًرا مفاجًئا، واعًدا »إنهاء الفو�سى«)905(. يتذكر املرء أن أزمة السياسة الخارجية في السنوات 

السابقة شجعت على تقارب النظام مع رجال الدين؛ هذه املرة كان التحسن الدراماتيكي في 

مايو  أيار/  في  الغربية  بيروت  على  لسورية  موالية  ميليشيات  )استيالء  الدولي  سورية  موقع 

2008، ودعوة بشار األسد إلى حضور احتفاالت 14 يوليو/ تموز في باريس في العام نفسه( هو 

ما سمح للنظام بتمرير هذه االستدارة.

)903( جريدة الثورة، 9 كانون األول/ ديسمبر 2007.

في الجامع األموي يجري عادة وفًقا لنظام دوري يضم العديد من الدعاة،  )904( حتى ذلك الحين، كان تنظيم الخطب 

سيكون من بينهم أحد مفتيي دمشق وأفراد من عائلة الخطيب.

)905(  www.champress.net/index.php?q=ar/Article/view26584/ 

28 آب/ أغسطس 2008. لشرح تفصيلي حول هذه الحركة واإلصالحات التالية لها انظر: توماس بيريه Pierret، »إدارة الدولة للدين 

في سورية.    

http://www.champress.net/index.php?q=ar/Article/view/26584
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نهاية »الحكم غير املباشر«

وفي أيلول/ سبتمبر 2008، أتاحت وفاة سبعة عشر مدنًيا في انفجار سيارة مفخخة بالقرب 

علن عنها قبل 
ُ
أ من منشأة استخباراتية في دمشق للسلطة فرصة لتوسيع نطاق التدابير التي 

بضعة أسابيع. وبالفعل فقد أبرزت اعترافات الجناة املزعومين املتلفزة )املشكوك فيها بطبيعة 

الحال(، الذين جرى تقديمهم على أنهم أعضاء من الجماعة الجهادية )فتح اإلسالم( التي كانت 

تصريحات  في  دت  ُحّيِ التي  الدينية  املؤسسات  من  نوعين  دور  سابًقا،  طرابلس  في  متمركزة 

السيد في الصيف اآلفل: وهما معاهد الشريعة، حيث ادعى أحد املعتقلين تأثره بالعديد من 

الطالب العرب املتطرفين الذين التقى بهم خالل دراسته في الفتح؛ والجمعيات الخيرية، التي 

كان بعضها في منزلة »الغطاء« لجمع األموال ملساعدة الخلية اإلرهابية)906(.  

إلى  املنسوبة  القليلة  الحوادث  استغالل  قط  السلطات  تحاول  لم  اللحظة،  تلك  وحتى 

يرتكب حماقة كتلك  أن  للنظام  الدينية، فكيف يمكن  النخبة  الجهاديين إلحراج  دين  املتشّدِ

ر. بينما يسعى للحصول على دعم علماء الدين، ولكن الزمن قد تغيَّ

وعلى الرغم من أن وزير األوقاف كان قد قدم في البداية إصالحاته على أنها تهدف إلى »تنقية 

الحقيقي  الهدف  أن  الحٍق  وقٍت  في  كشف  لكنه  الوهابية«)907(،  أوساخ  من  اإلسالمي  الفكر 

كان، على عكس السياسة الدينية املتبعة حتى ذلك الوقت، تعزيز دمج علماء الدين في إدارة 

الدولة. رجال الدين، كما ندب الوزير: »يرون أنفسهم أنهم ليسوا جزًءا من أي مؤسسة«)908(، 

، وقبل كل �سيء، إلى »جماعة الشيخ فالن الفالني، أو الطريقة 
ً

فإحساسهم باالنتماء، هو أوال

»وضع  إلى  بالحاجة  الدولة  أقنعت  قد  الوزير،  تعبير  حد  على  كهذه،  فمشكلة  الفالنية«)909(.  

أيديها على معاهد ]الشريعة[«)910( وذلك بتأميمها، باستثناء أقسام الدراسات العليا في أكاديمية 

)906(  جريدة الثورة 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.

)view/Article/ar=q?php.index/net.champress.www  )907/28473، تشرين الثاني/ نوفمبر 2008

)908( تشرين االقتصادي، 1 أيلول/ سبتمبر 2009

)com.champress.www  )909، 28 آب/ أغسطس 2009 

)910( املرجع نفسه.

http://www.champress.net/index.php?q=ar/Article/view/28473
http://www.champress.net/index.php?q=ar/Article/view/28473
http://www.champress.com
http://www.champress.com
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كفتارو والفتح)911(.

املباشر  غير  الحكم  استراتيجية  عن  النظام  تخلي  على  للدهشة  إثارة  األكثر  األمثلة  ومن 

التي اتبعها منذ ستينيات القرن املا�سي، كان إنشاء معاهد إسالمية بعد الثانوية وغير جامعية 

بإدارة الدولة، ألول مرة في تاريخ البالد)912(، إضافة إلى مركز للتعليم العالي لرجال الدين)913(. 

في  بيروقراطًيا غير مسبوق مع زيادة هائلة  الوقت نفسه، شهدت وزارة األوقاف توسًعا  وفي 

املوارد البشرية، حيث كان الوزير يهدف إلى زيادة عدد موظفي الخدمة املدنية القانونيين إلى 
1500 موظف، ليسجل زيادة بنسبة 1500 في املئة مقارنة بعام 2000.)914( 

النخبة  جماح  لكبح  قمعية  وسائل  استخدام  النظام  واصل  املؤسسات،  بناء  جانب  وإلى 

الدينية، وأمرت الشخصيات الدينية باالستقالة من مجالس الجمعيات الخيرية من أجل الحد 

من تأثير العلماء في هذه الجمعيات)915(. وُمنع رجال الدين من مغادرة البالد من دون موافقة 

وزارة األوقاف)916(.

في بدايات عام 2009، ازدادت ثقة النظام أكثر بسبب الرأسمال السيا�سي الذي اكتسبه من 

خالل دعم حماس بصوٍت عاٍل خالل حرب غزة. بعد إغالق قناة الدعوة الفضائية، التي أطلقها 

مؤخًرا سارية الرفاعي)917(، ومنع محمد حبش من أداء خطبة الجمعة، وإغالق مركزه، مركز 

محمد حبش للدراسات اإلسالمية)918(، اعُتِقل عدد من األعضاء البارزين في التيار اإلسالمي: 

)911( www.champress.com, 6 November 2008.

)912( املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية، واملعهد الدولي للعلوم الشرعية والعربية، مخصصان للطالب األجانب. 

انظر نهج اإلسالم، عدد 114 )أيار/ مايو 2009(.

)913( مركز تأهيل الدعاة والتنمية البشرية، انظر نهج اإلسالم، عدد 117 )آذار/ مارس 2010(، 81.

)914( نهج اإلسالم، عدد 115 )آب/ أغسطس 2009(، 82.

)915( بيريه Pierret وسيلفيك Selvik، »حدود )التطوير السلطوي( في سورية«، 609.

)916( املرجع نفسه.

)917( all4syria.info/content/view/1197830 ,/113/ July 2009.

)918(  all4syria.info/content/view/31843/113/, 8 September 2010.
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في السجن)919(؛ كما  الذي أم�سى سنة واحدة  املالح  الناشط الحقوقي هيثم  القبض على  لقي 
ُ
أ

لقي القبض على عبد الرحمن الكوكي، وهو شيخ شاب من جماعة زيد، وسجن عدة أسابيع 
ُ
أ

بعد أن شارك في حوار في قناة الجزيرة حيث استنكر انتقادات شيخ األزهر سيد الطنطاوي 

للنقاب)920(؛ لكن أبرز االعتقاالت كان اعتقال صالح الدين كفتارو، ابن املفتي الكبير السابق 

وإساءة  االختالس،  بتهمة  واحدة  سنة  مدة  ُسجن  حيث  سوري،  إسالمي  معهد  أكبر  ورئيس 

انتقاداته– إلى  إشارة  في  الطائفية«،  الكراهية  على  و«التحريض  الشركة،  أصول  استخدام 

الخاصة، لكن بالكاد سرية – للتبشير الشيعي)921(.

العلماء  من  لفصيل  »انقالًبا«  هذا  األخير  االعتقال  عبر  السلطات  دعمت  لقد  الواقع،  في 

اآلداب  وتجاهل  بالفساد،  إياه  متهمين  سيدهم،  ابن  ضد  تحولوا  الذين  املؤثرين  الكفتاريين 

بضرب  للنظام  االبن  كفتارو  طرد  سمح  اإلعالم)922(.  لوسائل  املفرط  والحب  الدينية، 

الحكومة  سيطرة  تعزيز  وثانًيا  جامح؛  شريك  من  التخلص   ،
ً

أوال واحد:  بحجر  عصفورين 

على أكاديمية كفتارو )التي ال تزال خاصة رسمًيا(، والتي عينت وزارة األوقاف مجلس إدارتها 
الجديد، ومسؤول الكفتارية بالوزارة، شريف الصواف )تولد 1970( مديًرا لها)923(.

في  اإلسالمي  التيار  تأثير  الستعادة  تدابير  خذت  اتُّ الدينية،  النخبة  إخضاع  مع  وبالتوازي 

القطاعات االجتماعية املختلفة. وفي عقب تصريحات املسؤولين، بمن فيهم بشار األسد نفسه، 

غِلقت غرف الصالة في مراكز التسوق)925(، 
ُ
حول الحاجة إلى »املحافظة على العلمانية«)924(، أ

وُحِظرت الرموز الدينية التي ال تعد وال تح�سى املعروضة على السيارات، من أجل كبح التعبير 

)919(  www.thisissyria.net/2009/10/15/syriatoday/02.html, 21 October 2009.

)920(   all4syria.info/content/view/16151/113/, 25 October 2009.

)921(  all4syria.info/content/view/11194/113/, 8 July 2009.

)922( غسان الجبان، أبو الخير فاطمة، بسام الصباغ، ) )all4syria.info/content/view/11301/113، 11 تموز/ يوليو 

.2009

)www.nohr-s.org/new/2009/07/page/2  )923، 9 تموز/ يوليو 2009.

)924( مقابلة األسد مع تشارلي روز Charlie Rose على تلفزيون PBS، 27 أيار/ مايو 2010

)html.03/syriatoday/14/08/2009/net.thisissyria.www  )925،  14 آب/ أغسطس 2009

http://www.thisissyria.net/2009/08/14/syriatoday/03.html
http://www.thisissyria.net/2009/08/14/syriatoday/03.html
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عن الهويات الطائفية)926(. كذلك ُعزل ثالثة قضاة وعشرة أعضاء من مجلس محافظة دمشق 

- بينهم ثالثة من أصل عشرة أعضاء في املكتب التنفيذي - بسبب قربهم من علماء الدين)927(، 

إلى  العامة  املدارس  في  ألف معلمة منقبة  أكثر من  قل 
ُ
ون الجامعات،  في  النقاب  ارتداء  وُحِظر 

عيد فتح الحدائق املخصصة للنساء فقط للرجال.
ُ
وظائف إدارية)928(، وأ

وهكذا، وصلت عالقات علماء الدين بالدولة إلى مستوى منخفض جديد، عشية الثورات 

العربية. أول مرة منذ عقود، في شهر رمضان املبارك عام 2010، لم يعقد الرئيس مأدبة إفطار 

على شرف النخبة الدينية. في الوقت نفسه، تلقى البوطي إهانة شخصية عندما ُرفضت دعوته 

خذ »على مستوى  لفرض رقابة على مسلسل تلفزيوني اعتبره مسيًئا للمسلمين في ُعقب قرار اتُّ

املثير  املسلسل  فيهم مؤلف  بمن  السوري علًنا،  التلفزيون  الرئيس مديري  رفيع«)929(، وكّرم 

للجدل)930(.

ودعًما ملطالبته بفرض رقابة على التلفزيون، كان البوطي قد أثار »رؤية« جاءته في الحلم، 

الكردي  العالم  2010، ذكر  في كانون األول/ ديسمبر  إلهي مدمر يمأل األفق«)931(.  وهي »غضب 

أن هذه النبوءة قد تحققت بتأخر أمطار الشتاء، ما أدى إلى تفاقم حالة الجفاف الشديد التي 

أصابت البالد ملدة ثالث سنوات. فعندما أعلنت الحكومة تنظيم صالة استسقاء وطنية، اعترض 

ُيرتكب بحق اإلسالم)932(.  ما دام هناك »ظلم«  تنفع  لن  الطقوس  أن هذه  مدعًيا  البوطي علًنا   

ولسوء حظ الشيخ املسن، لم تكن العناصر إلى جانبه: استجابة للصالة الرسمية، غطى عز وجّل 

دمشق بغطاء ثلجي كثيف غير مسبوق.

)926( القدس العربي، 1 تشرين األول/ أكتوبر 2010.

)927(  all4syria.info/content/view/27236/113/, 3 June 2010; 

all4syria.info/content/view/28638/ 113/, 1 July 2010.

)928(  all4syria.info/content/view/28048/113/, 17 June 2010.

 14 الوطن،  2010؛  19 آب/ أغسطس  انظر األخبار،  أيمانكم[:  ]ما ملكت  أنزور  السلسلة مسلسل نجدت  )929( كانت 

أيلول/ سبتمبر 2010.

)930(  all4syria.info/content/view/32340/113/, 20 September 2010.

)931(  all4syria.info/content/view/30699/113/, 14 August 2010.

.)mp3( 2010 درس الجامع، 6 كانون األول/ ديسمبر )932(



272

على  معتمًدا  الدين  علماء  تدجين  من  األسد  بشار  تمكن   ،2010 عام  أواخر  في  وهكذا، 

الثقيلة،  واإلصالحات  الخارجية،  السياسة  نجاحات  مثل  عوامل،  عدة  من  مؤلفة  تركيبة 

الثورية  الغيوم  وتدفع  ترتفع  الغربية  الرياح  كانت  ذلك،  ومع  امليمون.  والطقس  والقمع، 

ا. وما لبثت األمثلة التونسية واملصرية والليبية أن ألهمت السوريين: ففي منتصف شهر 
ً
شرق

آذار/ مارس2011، اندلعت تظاهرات في سهل حوران الجنوبي، ثم انتشرت تدريًجا، مدفوعة 

بالقمع الدموي، وتحولت إلى انتفاضة وطنية.

علماء املحافظات: انحياز مع الثورة

الدين  علماء  انضم  املدرعة،  الجيش  وحدات  احتلتها  ما  سرعان  التي  املتمردة  املدن  في 

فيها.  في بعض األحيان، شخصيات رئيسة  إلى االحتجاجات – وأصبحوا،  البارزون معظمهم 

جامع  إمام  الصياصنة،  أحمد  إلى  بالنسبة  الحال  هو  هذا  كان  للحركة،  األول  املهد  درعا،  في 

أيار/  في  أبا زيد مفتي املدينة)933(. بعد إعادة سيطرة الجيش على درعا  العمري الكبير، ورزق 

مايو، وإعدام ابن الصياصنة، جرى ابتزاز رجلي الدين للظهور على شاشة التلفزيون ليصفا 

هرب  املطاف،  نهاية  في  أجنبية«)934(.  »مؤامرة  من  مستوحى  مسلح«  »تمرد  بأنها  االنتفاضة 

الصياصنة إلى األردن في كانون ثاني/ يناير 2012.

وانقلب كبار رجال الدين في الالذقية أيًضا ضد النظام. كان أحد معاقل املعارضة مسجد 

صوفان، الذي كان واعظه، حسن ساري، أكثر علماء املدينة احتراًما. وقد ُوضع ساري البالغ 

81 عاًما قيد اإلقامة الجبرية بزعم »ااالعتداء« على شرطي. كما أعفي مدير إدارة  من العمر 

بانياس  بلدة  وفي  االنضباط)935(.  التزامه  عدم  بحجة  مهماته  من  راعي  فهد  املدينة  في  األوقاف 

1971(، وهو ابن املعلم  القريبة، خرجت التظاهرات األولى بقيادة الشيخ أنس عيروط )تولد 

www.youtube.com/( أبريل  نيسان/   14 في  األسد،  الرئيس  مع  اجتماعه  في  الصياصنة  حساب  املثال،  سبيل  على  انظر   )933(

)watch?v=cXTNKqEeq74

)www.youtube.com/watch? v=KNE3jC_DbEg( ،وخطاب أبا زايد بعد استقالته في 23 نيسان/ أبريل

)934( تلفزيون اإلخبارية السورية، 10 أيار/ مايو 2011، تلفزيون الدنيا، 26 أيار/ مايو 2011.

)935( وزارة األوقاف، قرار رقم 1051، 25 كانون الثاني/ يناير 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=cXTNKqEeq74)
http://www.youtube.com/watch?v=cXTNKqEeq74)
http://www.youtube.com/watch?v=cXTNKqEeq74)
http://www.youtube.com/watch
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إلى  1996()936(. عند دخول الجيش، لجأ عيروط  في عام  )املتوفى  الشاذلي الشهير عبد الرحمن 

ل 
َّ
مث الذي  السوري  الوطني  املجلس  في  عضًوا  إسطنبول  في  مجدًدا  يظهر  أن  قبل  االختباء 

املعارضة املنفية منذ خريف عام 2011.

في  املسلحة  املعارضة  ملصلحة  املناطق  من  العديد  النظام  خسر  حيث  إدلب،  محافظة  في 

خريف 2011، جرى بث عدد من االستقاالت الجماعية لرجال الدين على يوتيوب)937(. أما في 

حمص، والتي أصبحت بسرعة »عاصمة الثورة«، فإن أغلبية املسلمين والعلماء وقفوا جنًبا 

إلى جنب مع الثوار. وبما أن النخبة الدينية املحلية كانت قد تفتت نتيجة االنتفاضة السابقة، 

2011 هم رجال  فإن الواعظين الكاريزميين معظمهم الذين برزوا خالل التظاهرات وجنائر 

دين في األربعينيات من عمرهم، مثل: محمود الداالتي، سهل جنيد، وأيًضا أنس سويد، الذي 

كان من مؤس�سي املجلس الثوري في حمص)938(. دانت هذه الشخصيات العنف الطائفي الذي 

إلى املدينة، في خطب الجمعة، وفي بيان مشترك صدر عن رجال دين من  جلب سفك الدماء 

السنة والعلويين)939(.

شديدة:  بصورة  الدولة  قمع  املحلية  الدينية  النخبة  عانت  عاًما،  ثالثين  قبل  حدث  وكما 

تل الشيخ أبو طيب األتا�سي، ابن مفتي حمص السابق، على يد قناص، بينما نجا الداالتي 
ُ
فقد ق

وجنيد من محاوالت اغتيال، وأجبرت تهديدات بالقتل أنس سويد على مغادرة البالد، وفي هذا 

كان يتبع املعلم الصوفي الكبير عدنان السقا، الذي كان قد عاد قبل 11 عاًما فقط، بعد عقدين 

من النفي في اململكة العربية السعودية)940(.    

)936(  www.champress.net/index.php?q=ar/Article/view،90367/ 

 16 أيار/ مايو 2011

 )http://www.youtube.com/watch?v=6rsW8yVvFe0( في 30 كانون الثاني/ يناير  )937(

.)http://www.youtube.com/watch?v=XuZH74zlsdM( 2012 وفي 9 شباط/ فبراير    

)938( مقابلة مع الصحافي نير روزن Nir Rosen، عبر الهاتف، 2 شباط/ فبراير 2012.

املسلمين  العلماء  »بيان  ؛   )mp3(2011 نوفمبر  الثاني/  4 تشرين  الجمعة،  الداالتي، خطبة  ذاته؛ محمود  املرجع   )939(

)السنة والعلويين( في حمص يحرم القتل والخطف« )بيان لباحثين »سنيين وعلويين« في حمص لتحريم عمليات القتل 

والخطف(. )new-syria.com، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011(.

رِسل بريد إلكتروني إلى املؤلف من داعية حم�سي، 2 شباط/ فبراير 2011.
ُ
)940( أ

http://www.champress.net/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=6rsW8yVvFe0)%20
http://www.youtube.com/watch?v=6rsW8yVvFe0)%20
http://www.youtube.com/watch?v=XuZH74zlsdM)
http://www.youtube.com/watch?v=XuZH74zlsdM)
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دمشق وحلب: نخبة دينية منقسمة

من  الرغم  وعلى  وحلب.  دمشق  في  الدين  علماء  إلى  بالنسبة  وضوًحا  أقل  األمور  كانت 

خالل  علنًيا  تمرًدا  املدينتين  من  أي  تشهد  لم  العاصمة،  في  وخصوًصا  الكثيرة،  التظاهرات 

السنة األولى من الثورة)941(. نجم هذا الهدوء النسبي جزئًيا عن التدابير األمنية الصارمة، كما 

السنية  البرجوازية  التحرر االقتصادي األخير، كان هناك غياب لحماسة  في سياق  أيًضا  أنه 

لهذه االنتفاضة الشعبية.

وقد مكن هذا االنخفاض النسبي في حدة األزمة، في دمشق وحلب، رجال الدين املحليين 

من االختيار من بين مجموعة واسعة من الردود، بدًءا من الوالء إلى االنفصال. ويعكس هذا 

التنوع في وجهات النظر االتجاهين اللذين جرى تحليلهما في هذا الكتاب: من جهة إقامة شراكة 

ظهور  عودة  أو  بقاء  األخرى،  الجهة  ومن  املؤثرة؛  الدينية  والشخصيات  البعثي  النظام  بين 

جيوب االستقالل السيا�سي بين رجال الدين.

على صعيد الوالء، وعلى الرغم من بعض الترّدد األولي، وكما هو متوقع، فعل املفتي األكبر 

من  مستوحاة  )فتنة(  أنها  الشعبية  االضطرابات  واصًفا  منه)942(،  النظام  أراده  ما  حسون 

العربية والجزيرة( من أجل »تدمير  التحريضية« )أي  الخارج من خالل »القنوات الفضائية 

 ،2011 أكتوبر  في تشرين األول/  ابنه سارية  في عقب اغتيال  أنه  الوطنية«)943(. حتى  الوحدة 

د حسون بأن أي هجوم أجنبي  االغتيال الذي تبادل النظام واملعارضة االتهامات بارتكابه، هدَّ

ب عليه موجة من التفجيرات االنتحارية في البلدان الغربية)944(.
ّ
ضد سورية سيترت

لقد  السابقة.  األشهر  في  بالنظام  عالقاته  توترت  إذ  توقًعا،  أقل  البوطي  موقف  كان 

لسلطته  مباشًرا  تحدًيا  كانت  الحوادث  أن  إلى  نظًرا  موقفه،  لتوضيح  جرأة  أكثر  الشيخ  كان 

الشخصية: في الواقع، في نهاية خطبة 18 آذار/ مارس في الجامع األموي، انطلقت أمامه إحدى 

)941( بالنسبة إلى دمشق، ينطبق هذا على األحياء املركزية للمدينة فقط، وليس على الضواحي.

تل عشرون متظاهًرا برصاص الشرطة. خالل خطابه، 
ُ
)942( في نيسان/ أبريل 2011 زار حسون مدينة الصنمين في الجنوب، حيث ق

www.youtube.( .»ا عن التظاهرات: »هذا ليس إرهاًبا، وليس بسبب الخبز، إنه عن الكرامة
ً
خاطب املفتي العام الرئيس وقال متحدث

com/watch?v=teQj_1aSRbg, (. 18 نيسان/ أبريل 2011.

)943( اإلخبارية السورية 24 آذار/ مارس2011.

)944( www.youtube.com/watch?v=8yRoQ6Sagtw, 11 October 2011.

http://www.youtube.com/watch?v=teQj_1aSRbg,%20
http://www.youtube.com/watch?v=teQj_1aSRbg,%20
http://www.youtube.com/watch?v=teQj_1aSRbg,%20
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التظاهرات األولى التي شهدتها دمشق.

منذ األيام األولى، وصف البوطي الثورة أنها مؤامرة أجنبية. وفي مقابلة تلفزيونية، حرك 

ًتسللت إلى مجتمعنا باسم اإلصالح«. هذه املؤامرة،  أصابعه كأذرع أخطبوط ليؤكد أن »يًدا 

التي »من املرجح جًدا« أن تشمل »األصابع الصهيونية«)945(، ال تهدف فقط إلى سقوط النظام، 

ولكن أيًضا، كما اغتيال الحريري قبل ست سنوات، تسعى لـ »سقوط اإلسالم)946(”.

ولم يدفع تزايد قمع الدولة البوطي إلى إعادته النظر في مواقفه، بل إلى التطرف. وعندما 

طلب إليه مستخدم على اإلنترنت إصدار فتوى تدين عناصر األمن الذين يجبرون املسجونين 

النتيجة  عن  تسألني  »ملاذا  املدهش:  البوطي  رد  كان  ربي«،  هو  »بشار  بقولهم  التجديف  على 

في  التظاهرات؟«)947(.  في  أليس سبب هذا هو حقيقة أن الشخص شارك  السبب؟  وليس عن 

شباط / فبراير 2012، كانت ردة فعل البوطي الوحيدة على قصف الجيش لحمص باملدفعية 

الثقيلة هي إدانة »الحرب اإلسرائيلية ضد سورية«)948(.

ملاذا يعرض رجل الدين السوري األكثر تأثيًرا شعبيته للخطر )كانت كتبه قد أحرقت علًنا   

 1979 خالل تظاهرة في دير الزور()949( باإلصرار على الدفاع عن نظام محاصر، كما فعل في 

و2005؟ وعندما زاره زمالؤه الكبار ملحاولة إقناعه بتغيير رأيه، قال البوطي لهم إنه لن يفعل 

ذلك أبًدا، ألن موقفه كان يمليه عليه »اإللهام اإللهي«)950(. على كل حال، ربما كانت هناك أيًضا 

اعتبارات أكثر دنيوية.

كان   ،2010 عام  في  وهدت 
ُ

ش التي  التوترات  عن  النظر  بصرف  أنه،  على  التأكيد  وينبغي 

البوطي أكثر قرًبا من الدولة في عام 2011 من أي لحظة أخرى في حياته املهنية. يمكن أن ُيعزى 

إلى  السياسية واألمنية  باألجهزة  الحميمة  العالقات  ، ربما أدت ثالثة عقود من 
ً

أوال إلى:  ذلك 

)945(  تلفزيون اإلخبارية السورية، 24 آذار/ مارس 2011.

)946(  all4syria.info/web/archives/20494, 31 July 2011.

www.naseemalsham.com/ar/Pages.php? page=readFatwa&pg_(  2011 يوليو  تموز/   7  ،14658 رقم  فتوى   )947(

.)id=14658&back=8928

)948( www.youtube.com/watch?v=Ia4z3cFFaVM, 12 February 2012.

.)www.youtube.com/watch? v=VReM9oXRfWE( 2011 تظاهرة 22 تموز/ يوليو )949(

)950( مقابلة مع باحث دمشقي عبر الهاتف، تشرين أول/ أكتوبر 2012.

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php
http://www.youtube.com/watch
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إلى  إلى تشويه سمعته  التي يمكن أن يؤدي الكشف عنها  القذرة«  توليد حصتها من »األسرار 

ض للخطر واحًدا من األشياء التي يهتم بها عالم الدين كثيًرا: سيرته املستقبلية.  األبد، ما يعّرِ

الدينية،  اإلدارة  داخل  متزايدة  مسؤوليات   ،2008 عام  منذ  البوطي،  ُمنح  ذلك،  إلى  وإضافة 

فبعد تعيينه رئيًسا للجامع األموي، اعتمدت وزارة األوقاف اعتماًدا كبيًرا على سمعته في دعم 

إصالحاتها، وال سّيما من خالل تكليفه باإلشراف على املناهج الدراسية الجديدة التي وضعتها 

الدولة للمعاهد الشرعية)951(.

وال ينبغي أيًضا أن نستثني أهمية العوامل النفسية، أي هوس البوطي املعروف بنظريات 

بتظاهرات  األزمة: مرة  بداية  في  مرتين  الذي جرح  الصريحة، وغروره،  ونخبويته  املؤامرة، 

الجامع األموي بعد خطبته، ثم االنتقادات التي وجهها املؤيد املتحمس للثورة السورية يوسف 

القرضاوي إلى »العلماء السلبيين« أو »علماء السوء« - أي املدافعين عن األنظمة القمعية)952(.

هناك تنافس طويل األمد بين البوطي والقرضاوي، وكالهما لديه طموحات »اإلمامة« على 

اإلسالم السّني)953(. وقد تجلى هذا العداء، على سبيل املثال، في حرب غزة في كانون الثاني/ يناير 

2009. في تلك املناسبة، زار القرضاوي بشار األسد على رأس وفد من االتحاد العالمي لعلماء 

منذ  الرئا�سي  القصر  في  ُيستقبل  لم  الذي  السوري  زميله  وجه  في  صفعة  هذه  وكانت  الدين. 

وفاة حافظ األسد. وفي خطبة الجمعة التالية، سخر البوطي من مبادرة مؤسسة القرضاوي، 

في  آخر  إلى  عمود  من  »الحركة  من   
ُ

بدال الديني  التوجيه  في  واجبها  على  التركيز  على  وشجعها 

املجال السيا�سي، منافًسا املتخصصين به«)954(. 

انتقادات  البوطي على  برد  املنابر«،  إحياء »حرب  العربي  الربيع  أعاد  بعد ثالث سنوات، 

من   
ً

بدال  ... الحميدة،  الدين  وأخالق  وتعاليم  قواعد  »اتباع  بـ  نصحه  خالل  من  القرضاوي 

التكيف مع األحوال واملصالح الحزبية )أي مصالح اإلخوان املسلمين(، ملتزًما الصمت عندما 

يطلبون ذلك، وداعًيا إلى الثورة عندما يبدلون مواقفهم«)955(.

)951( نهج اإلسالم، عدد 114 )أيار/ مايو 2009(، 86؛ تشرين االقتصادي، 1 أيلول/ سبتمبر 2009.

)952( خطبة الجمعة، 1 نيسان/ أبريل على تلفزيون الجزيرة.

)953(  توماس بيريه Pierret، »دبلوماسية إسالمية، 16.

www.naseemalsham.com/ar/Pages.php? page=readSpeech&pg_(  2009 يناير  الثاني/  كانون   9 الجمعة،  خطبة   )954(

.)id=123&bk_id=42

)955( درس الجامع، 5 نيسان/ أبريل 2011 

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php
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سعى البوطي أيًضا، من خالل الدفاع عن النظام، للحفاظ على دوٍر سيا�سي لنفسه، والذي 

. في الواقع، 
ً

لن يمنحه إياه نظام ديمقراطي من دون اشتراط أن يكتسب شرعية انتخابية أوال

إلى  يھدف  ثاٍن  رئا�سي  خطاب  عن  أبريل  نيسان/  مطلع  في  البوطي،  خالل  من  النظام،  أعلن 

»توضيح« نھج األسد اإلصالحي بعد الخطاب العنيف الذي ألقاه الرئيس أمام مجلس الشعب 

في 30 آذار/ مارس)956(.

أخرى  مرة  نفسه  يصور  أن  البوطي  بإمكان  كان  الدور،  هذا  بمثل  االضطالع  خالل  من 

 من كونه مجرد شخص متملق ذليل. قال إن اإلصالحات ضرورية، ألن 
ً
على أنه وسيط بدال

االضطرابات الحالية هي تجسيد لـ »الغضب اإللهي« الذي رآه في حلمه في العام السابق.)957(

الحزب  نظام  وإنهاء  الطوارئ،  قانون  رفع  البوطي:  عنها  أعلن  التي  اإلصالحات  وشملت 

بِدل قانون الطوارئ بقانون ال 
ُ
الواحد، و«ترسيخ العديد من الحريات«. وإلى هذا اليوم، است

يقل تقييًدا هو »قانون مكافحة اإلرهاب«، وأخفقت مسودة الدستور التي صدرت في فبراير/ 

شباط 2012 - بعد عام تقريًبا من سفك الدماء - في إقناع أي شخص في املعارضة.

على النقيض من ذلك، كانت القرارات األخرى التي أعلنها البوطي أكثر واقعية، وفي بعض 

إعادة  الدين:  لرجال  القطاعية  الحساسية  على  لتلعب  مت  ُصّمِ وقد  فوًرا.  ذت  ّفِ
ُ
ن الحاالت، 

املعلمات املنقبات إلى العمل وإعادة األعضاء ذوي امليول اإلسالمية في مجلس محافظة دمشق، 

وإغالق  أغسطس(،  آب/   1 في  البث  )بدأت  الشام  نور  اإلسالمية  الفضائية  القناة  وإطالق 

يت باسم  الكازينو الذي افتتح مؤخًرا في دمشق958، وإنشاء مدرسة ثانوية شرعية للفتيات ُسّمِ

شهادات  سيمنح  الذي  الشرعية،  للعلوم  العالي  الشام  معهد  وإنشاء  حبنكة،  حسن  الشيخ 

جامعية حتى مستوى الدكتوراه.

س معهد الشام بتأميم وإدماج ثالث مؤسسات خاصة سابًقا: أكاديمية كفتارو، ومجمع  ّسِ
ُ
أ

)www.youtube.com/watch? v=x9ZjlQLljmo(.

)956( املرجع ذاته.

)957( املرجع ذاته.

 all4syria.info/web/archives/2210, 6( .أعلن البوطي عن هذا اإلجراء، لكن العمل به بدأ في يوم إعالنه نفسه )958(

.)April 2011

http://www.youtube.com/watch
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الفتح، والحوزة الشيعية في السيدة رقية)959(. ولهذا التحرك أهمية كبرى من نواٍح عدة. إضافة 

أتمت  فقد  الحديث،  التاريخ  في  سنية-شيعية  أكاديمية  مؤسسة  أول  األرجح،  كونها، على  إلى 

تأميم التعليم اإلسالمي املتخصص، بعد ثالث سنوات من االستيالء على الحلقات الدراسية 

الثانوية. كما استجابت هذا التحرك لبعض مخاوف رجال الدين، من خالل وضع حد لحالة 

اإلسالمي  التعليم  وتعزيز  سابًقا،  الخاصة  الهياكل  عن  الصادرة  بالشهادات  االعتراف  عدم 

»التقليدي« في مواجهة النزعية »اإلصالحية« املتزايدة في كلية الشريعة.

وساعدت تدابير أخرى في ضمان والء الحلفاء الدينيين الطويل األمد. وفي دمشق، تعرضت 

عام  في  األيوبي  الوزير  فصل  بسبب  للخطر  كفتارو  أحمد  وتالميذ  السلطات  بين  العالقات 

2011 بوقت  2007، وحبس صالح الدين كفتارو بعد ذلك بعامين. بعد التظاهرات األولى في 

وظيفة  وهي  دمشق،  لريف  مفتًيا   )1954 )تولد  أفيوني  عدنان  الكفتاري  الشيخ  ن  ُعّيِ قصير، 

كانت قد بقيت شاغرة لسنوات)960(.

ض قبضته على  قبل ثالثة أشهر من بدء االنتفاضة، ألغى النظام قراًرا كان يمكن أن يقّوِ

حلب في حال جرى اإلبقاء عليه. كان من بين اإلصالحات العديدة التي أنجزتها وزارة األوقاف، 

 - املدينة  في  للنظام  الدينية  السياسة  أركان  بأحد  العالقة  إنهاء  املاضية،  السنوات  خالل 

الوزير  أثار   ،2009 عام  في  املحليين  الدين  رجال  أمام  كلمته  في  الكلتاوية.  مع معهد  التحالف 

املعهد)961(،  هذا  لخريجي  الكثيفة  املراقبة  تعني  التطرف  مكافحة  أن  بادعائه  الغضب  السيد 

والذين نعرف أنهم يشكلون أغلبية نسبية من موظفي مساجد حلب.

كانت  الذي  الحسيني،  محمود  الشاذلي  الشيخ  الحكومة  عّينت  قصيرة،  بمدة  ذلك  بعد 

عالقاته بالكلتاوية سيئة جًدا، مديًرا ملديرية األوقاف املحلية)962(. على الرغم من أنه كان يتمتع 

بدعم صهيب الشامي في ذلك الوقت والذي كان الحاكم األعلى لإلسالم الحلبي، إال أن الحسيني 

انقلب على رمز فساد رجال الدين، وطرد العديد من ُزُبن الشامي)963(.

)959( مرسوم رقم 48، 4 نيسان/ أبريل 2011 )الثورة، 5 نيسان/ أبريل 2011(.

)960( الثورة، 26 أيار/ مايو 2011.

)961( www.shukumaku.com/PDA/Content.php?id=6427&s=3&c=&t=0, 19 August 2009. 

)962( www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=107797, 12 January 2010.  

)963( مقابلة مع مصدر مجهول، حلب، تموز/ يوليو 2010.
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الشامي،  استعاد  عام،  من  أقل  فبعد  القوى:  ميزان  فهم  في  أخفق  قد  الحسيني  أن  غير 

السابق  صديقه  استبدال  هندسة  طريق  عن  املحلية،  الدينية  اإلدارة  مباشرة،  غير  بصورة 

بحليفه أحمد عي�سى محمد، مفتي منبج ورئيس معھد الکلتاویة الشقیق في تلك املدینة)964(. کان 

املدیر الجدید إلدارة األوقاف في حلب أیًضا من عشيرة املجادمة، التي ُيقال إن االستخبارات 

الرقة)965(. وكان هذا كله جزًءا من  في منطقة  بارًزا منها لقمع االحتجاجات  استأجرت زعيًما 

سياسة أوسع لتجنيد العشائر القبلية - بما فيها تلك املوجودة في مهد النبهانية - باب النيرب 

شمال  في  للنظام(  املؤيدون  )البلطجية  الشبيحة  من  مساعدة  مجموعات  إنشاء  أجل  من   -

سورية، الذي يكاد يكون خالًيا من العلويين.

في  لناها 
َّ
حل التي  العملية  خالل  من  العلماء،  بعض  سكون  ضمان  على  العمل  جرى  كما 

األعمال،  مجتمع  الدين،  رجال  بين  الثالثي  التحالف  تعميق  الكتاب:  هذا  من  الرابع  الفصل 

والنخبة السياسية-العسكرية، واملثال املثير لالهتمام في هذا السياق حالة الشيخ الحلبي أبو 

الفتح البيانوني.

أوائل  في  بيدت 
ُ
أ إسالمية  جماعة  ووارث  سابق،  كمنفي  البيانوني،  أن  كثيرون  وتوقع 

الثمانينيات )أبي ذر(، وشقيق للرئيس السابق لإلخوان املسلمين، سيعتمد موقًفا انتقادًيا. في 

الواقع، على الرغم من أنه لم يذهب إلى الحد الذي وصل إليه كٌل من البوطي وحسون في إدانتهم 

 أنه حظر مراًرا التظاهرات، على أساس أنه يمكن »استغاللها« من أشخاص ذوي 
ّ

املعارضة، إال

خ زمالءه الصريحين لقيامهم بنشر »الفتنة«)966(. ربما يجدر بنا أن نتذكر هنا  نيات سيئة، ووبَّ

البيانوني في أواخر السبعينيات القرن املا�سي مرتبطة بمصالح تجارية  أنه بينما كانت عائلة 

ضت بسبب السياسات االشتراكية، فإنها بحلول عام 2011 قد استفادت، بصورة كبيرة،  ّوِ
ُ
ق

من عقد التحرر االقتصادي. وكما سبق أن ذكر، قام بشار ابن البيانوني باستثمارات كبيرة في 

أحد مراكز التسوق في حلب. ومثل العديد من رجال األعمال في املدينة، اعتمد خطاًبا مؤيًدا 

ل  يمّوِ كان  أنه  الشائعات  فيه  انتشرت  الذي  الحد  إلى  االنتفاضة،  خالل  عاٍل  بصوٍت  للنظام 

)964( all4syria.info/content/view/357272 ,/113/ December 2010. 

)facsimile( )رسالة  إلى محافظ الرقة )فاكس إلكتروني  في الرقة  )965( رسالة غير موثقة من رئيس قسم االستخبارات 
رقمية ترسل عبر البريد اإللكتروني((.

)966( توضيًحا لبيان علماء حلب  net.asdaaalwatan.www/، 8 آب/ أغسطس 2011 

عجُب«  com.beyanouni.www/ 25 آب/ أغسطس 2001.
َ
عجُب ... فصرت أ

ُ
     أبو الفتح البيانوني، »كنت أ

http://www.asdaaalwatan.net/
http://www.asdaaalwatan.net/
http://www.beyanouni.com/
http://www.beyanouni.com/
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الشبيحة املحلية)967(.

هذا كله لم يكن كافًيا لضمان دعم جميع رجال الدين في املراكز األعلى. إلى جانب حقيقة أن 

العلماء املؤثرين عّبروا علًنا عن معارضتهم، كما سيتبين الحًقا، فإن مجرد حقيقة أن معظمهم 

قد   – البزم  الفتاح  عبد  دمشق  مفتي  مثل  الرسمية  الشخصيات  فيهم  بمن   - صامتين  كانوا 

فيها  تستنكر  بيانات  األوقاف  وزارة  أحياًنا. عندما أصدرت  في موقف محرج  النظام  وضعت 

ر للمتظاهرين السوريين من االتحاد العالمي لعلماء املسلمين بزعامة القرضاوي،  الدعم املتكّرِ

من  جًدا   
ً

قليال عدًدا  أن  على  يدل  ما  سورية«،  في  الكبار  »العلماء  باسم  نشرها  إلى  اضطرت 

الشخصيات املشهورة وافق على توقيع هذه الوثيقة)968(. كما لم يظهر أي توقيع فردي في الجزء 

السفلي من البيان الذي نشرته الوزارة في شباط/ فبراير 2012 يدين اغتيال الشيخ الدمشقي 

الشاب أحمد صادق )تولد 1975(، وهو الشخصية الدينية الثانية املوالية للنظام التي هلكت 

متعاوًنا  بوصفه  واسع،  نطاق  على  إليه،  ُينظر  وكان  حسون،  نجل  بعد  كهذه  أحوال  ظل  في 

 عن اعتقال ناشطي املعارضة)969(. وكان أيًضا من بين عدد قليل جًدا 
ً

رئيًسا مع النظام، مسؤوال

الصحفية  املؤتمرات  في  والظهور  الرسمية،  الببغائية  الحملة  على  وافقوا  الذين  العلماء  من 

العديدة التي نظمها الوزير السيد للتنديد بـ«استغالل الدين ألغراض سياسية«)970(.

في آب/ أغسطس 2011، كان ال بّد من ممارسة قدر كبير من الضغط لتجميع لوحة الئقة 

أن  بشدة  األسد  حاول  إذ  متوتًرا،  الجو  كان  الرمضانية.  الرئيس  مأدبة  لحضور  العلماء  من 

ينكر أن الجيش استخدم مدافع مضادة للطائرات على املآذن في حمص ودير الزور، على الرغم 

من األدلة املصورة التي تثبت عكس ذلك. وباملثل، لم يكن مقنًعا تأكيد رئيس الدولة على أن 

ل »حاالت منعزلة« فحسب)971(. ِ
ّ
تقارير التجديف القسري في مراكز االحتجاز تمث

)967( إحصائية تحديث األوضاع في فيسبوك، تموز/ يوليو 2011 حتى شباط/ فبراير 2012.

صِدر هذا البيان على صفحة الوزارة )www.mow.gov.sy( في 18 نيسان/ أبريل 2011 و8 شباط/ فبراير 2012.
ُ
)968( أ

فبراير  16 شباط/   ،/blogs.mediapart.fr في دمشق«،  السلطة(  »اغتيال )شيخ   ،Thomas Pierret بيريه  توماس   )969(

..2012

)970( انظر على سبيل املثال صحيفة الثورة 27 تموز/ يوليو 2011.

)971( www.youtube.com/watch?v=TZsB9I70A5c, 26 August 2011; for the

shelling of the minarets, see www.youtube.com/watch?v=xDGmbjeMMDQ, 10 August 2011 and www.

youtube.com/watch?v=22ZUbGAvxSI, 18 October 2011.

http://www.mow.gov.sy
http://blogs.mediapart.fr/
http://blogs.mediapart.fr/
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إلى  باردة  يبدو،  ما  بها علماء كبار، على  أدلى  التي  للنظام  املؤيدة  التصريحات  كانت بعض 

درجة أنه كان من املمكن أيًضا أن توحي بدعمها للمعارضة. عندما ضغط على سارية الرفاعي 

للظهور على شاشة التلفاز لدعوة الشباب إلى عدم التظاهر، قدم تحفة من الغموض:

الشباب  أشجع  التظاهرات،  في  )مندسون(  لة  ِ
ّ
متسل عناصر  وجود  في  االشتباه  »بسبب 

على البقاء في البيت. ولكن، في حال غياب هذه العناصر، فإنني أدعو الجميع إلى التظاهر حتى 

القضاء الكامل على الفساد في هذا البلد«)972(.

لكن بعد مرور بضعة أشهر، انضم الرفاعي صراحة إلى صفوف رجال الدين املتمردين في 

السابقون  إلى ثالث فئات رئيسة: اإلصالحيون السياسيون، والحلفاء  دمشق. وينتمي هؤالء 

للنظام الذين عانوا التهميش في اآلونة األخيرة، والعلماء الكبار ذوي العقلية املستقلة.

كان شيوخ اإلصالحيين السياسيين نشطين جًدا، بصورة غير مفاجئة، خالل األشهر األولى 

مت من أجل ضحايا التظاهرات  ِ
ّ
ظ

ُ
من االنتفاضة. جال معاذ الخطيب على مجالس العزاء التي ن

في ضواحي دمشق، ودعا الحشود إلى مواصلة الكفاح من أجل الحرية مع التأكيد على الحاجة 

إلى السلمية والوحدة بين األديان:

»كلنا جسد واحد. أقول لكم: إن العلويين أقرب إلّي من كثير من الناس. أنا أعرف قراهم، 

قراهم الفقيرة حيث يعيشون في ظل القمع والكد. نحن نتحدث عن حرية كل إنسان في هذا 

األمة  في  عضو  وكل  عربي،  وكل  مسيحي،  وكل  إسماعيلي،  وكل  علوي،  كل  سني،  كل  البلد، 

الكردية العظيمة«)973(.

بالتعاون مع أعضاء من  للديمقراطية،  أيًضا على عرائض عدة مؤيدة  الخطيب  ع 
ّ
كما وق

كانون   29 منذ  باكر،  وقٍت  في  تظاهرات  إلى  دعا  قد  كان  الذي  املستقل)974(،  اإلسالمي  التيار 

إعالن  في  بارزة  وشخصيات  سعيد،  جودت  الالعنف،  رسول  مع  وكذلك  يناير)975(،  الثاني/ 

)972(  تلفزيون الدنيا، 21 آذار/ مارس 2011.

.)www.youtube.com/watch?v=yAbBrpC8bWE( 2011 الخطاب في دوما، 5 نيسان/ أبريل )973(

)974( www.levantnews.com/index.php?

 option=com_content&view=article&id=6954:-q-q-q-q&catid=81:syria- politics-headlines&Itemid=55, 23 

March 2011.  

)975( انظر بيان غسان النجار،  www.sooryoon.net/?p=1659 ، 30 كانون الثاني/ يناير 2011.

http://www.youtube.com/watch
http://www.sooryoon.net/?p=1659%20
http://www.sooryoon.net/?p=1659%20


282

دمشق، مثل ميشيل كيلو ورياض سيف)976(. 

صديقه   
ً

مماثال مصيًرا  ولقي  ت. 
ّ
املوق السجن  خالل  من  بسرعة  الخطيب  إسكات  جرى 

عماد الدين الرشيد، الذي فّر في نهاية املطاف إلى األردن، وأصبح شخصية قيادية في املعارضة 

املنفية. بالتعاون مع املحامي اإلسالمي هيثم املالح الذي غادر البالد أيًضا، كان من بين منظمي 

التالي،  الشهر  وفي   .)977(2011 يوليو  تموز/  في  اسطنبول  في  ُعقد  الذي  الوطني  اإلنقاذ  مؤتمر 

س في العاصمة التركية. ّسِ
ُ
انضم كالهما إلى املجلس الوطني السوري )GNC( الذي أ

مقيمين  ا 
ً
ناشط عشرين  من  وأكثر  السوري،  الوطني  املجلس  في  عضًوا   12 بوجود 

كانون  في  السوري(  الوطني  )التيار  السورية  الوطنية  الحركة  الرشيد  س  أسَّ سورية،  داخل 

)»اإلسالميون  مختلفة  اتجاهات  من  إسالميين  على  الحركة  اشتملت   .2011 ديسمبر  األول/ 

من  وأعضاء  سعيد،  جودت  وأتباع  املستقل،  اإلسالمي  التيار  من  أعضاء  أي  الليبراليون«، 

شبكات املساجد مثل جماعة زيد، وأعضاء سلفيين( ومعارضين علمانيين يعترفون باإلسالم 

املنافس  بوصفها  صراحة  الحركة  نشئت 
ُ
أ سورية.  في  رئيسة  وحضارية  ثقافية  مرجعية 

ا 
ً
اإلسالمي الرئيس لإلخوان املسلمين داخل املجلس الوطني السوري. ويتميز التيار بأنه، خالف

الواقع  عن  املنقطعين  القدامى  املنفيين  من  مجموعة  مجرد  ليس  أنه  على  يؤكد  لإلخوان، 

السوري، بل شبكة من الناشطين الشباب )كان القادة معظمهم في األربعينيات(، ولهم وجود 

مهم داخل وطنهم)978(. 

في  بترقيتها  السلطات  قامت  التي  الدينية  بالشخصيات  أيًضا  املعارضة  صفوف  ورحبت 

البداية ثم تجاهلتها. مثاالن مهمان على ذلك هما حالة محمود الحسيني، مدير إدارة األوقاف في 

ِصل مؤخًرا. بعد الهجوم على حماة، ألقى هذا الشيخ الشاذلي اللوم على النظام ألنه 
ُ
حلب الذي ف

»تجاوز جميع الخطوط الحمراء«، ثم لجأ إلى تركيا، بينما اعُتقل بعض تالميذه املقربين)979(.

أما الحالة الثانية، فهي قضية إحسان البعدراني )تولد 1947(، وهو مستشار سابق لحافظ 

)976( www.aljazeera.net/NR/exeres79/CD59F6-EB36–457Z–8443– OD89348A27B2.htm, 29 March 

2011. 

)977( all4syria.info/web/archives/16Z202, 3 July 2011.  

 7 ،/blogs.mediapart.fr ،»التيار الوطني السوري، منافس اإلخوان املسلمين؟« ،Thomas Pierret 978( توماس بيريه(

شباط/ فبراير 2012.

)979( تحديث األوضاع في الفيسبوك، 27 آب/ أغسطس 2012.

http://blogs.mediapart.fr/
http://blogs.mediapart.fr/
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األسد،  بشار  عهد  في  الراحل.  للرئيس  املفضلين  الواعظين  وأحد  الدينية  الشؤون  في  األسد 

فقَد البعدراني النعمة، نتيجة تقارب النظام مع شخصيات دينية أكثر شعبية مثل شيوخ زيد 

وامليدان.

في األسابيع األولى من االنتفاضة، أدت لهجة البعدراني االنتقادية إلى منعه من الوعظ. بعد 

أن خاطب الحشد في أثناء مجالس العزاء املنظمة لضحايا قمع الدولة)980(، تعرض العتداء على 

يد البلطجية املوالين للنظام، ثم غادر إلى تركيا. هناك، أقام رجل الدين هذا عالقات وثيقة 

ا بين مجموعتين متنافستين من الضباط هما الجيش 
ً
باملنشقين العسكريين، بل إنه عقد اتفاق

السوري الحر واملجلس العسكري األعلى)981(.

كما انشق محمد حبش النائب اإلسالمي املهمش مؤخًرا على النظام، وإن كان تدريًجا. خالل 

السنة األولى من االنتفاضة، صور نفسه على أنه خصم معتدل من خالل تأسيس )تيار الطريق 

االنتفاضة  في  األجنبية«  »املؤامرات  لدور  الرسمية  للدعاية  تفنيده  فإن  ذلك،  ومع  الثالث(. 

أثار ضده كراهية بعض وسائل اإلعالم املوالية)982(. في ربيع 2012، انتقل حبش إلى دبي، ودعا 

األسد إلى االستقالة من الرئاسة)983(.

في  بارزون.  دين  علماء  وجهها  انتقادات  من  النظام  لشرعية  خطًرا  األكثر  التهديد  جاء 

حين كان من املتوقع العثور على الوالء فقط بين شركاء النظام ملدة طويلة، جاء التمرد من 

شخصيات دينية كانت قد أصبحت جزًءا من املؤسسة الدينية في اآلونة األخيرة فقط. ومن بين 

الشخصيات الثورية املتمردة، محمد اليعقوبي، املحاضر في علم الالهوت في الجامع األموي، 

وكرّيم راجح، كبير شيوخ قراء القرآن الكريم، وكذلك قيادات جماعة »زيد«، أسامة وسارية 

الرفاعي. ُمنعوا جميًعا من الوعظ بحلول أيلول/ سبتمبر 2011984. هرب اليعقوبي من البالد، 

)980( www.youtube.com/watch?v=zJPSE8_URdQ&feature=related, 26 August 2011. 

)981( ميثاق عهد وشرف، 1 كانون الثاني/ يناير 2012 )فاكس إلكتروني(.

)982( www.syriandays.com/?

page=show_det&select_page=68&id=26930#.Tg9kimv_sCI.facebook, 2 July 2011; Al Jazeera TV, 19 

December 2011. 

)983( all4syria.info/web/Archive/45769, 23 June 2012. 

)تولد  الجزائري  وزياد  معاذ،  شقيق  الخطيب،  القادر  عبد  أيًضا  العاصمة  في  ِصلوا 
ُ
ف الذين  الدعاة  قائمة  تضم   )984(

1963(، وهو شيخ معروف في حي املزة.
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بل  رسمًيا،  املنفى  إلى  يذهب  لم  الذي  النابل�سي،  راتب  الشعبي  اإلذاعي  الواعظ  حذوه  وحذا 

شارك في جولة طويلة في الخارج من أجل الهرب من الضغوط األمنية.

حّولت صراحة أسامة الرفاعي وكرّيم راجح، بصورة خاصة، مساجدهما إلى بؤر االحتجاج 

الرئيسة في املناطق الوسطى من العاصمة. حتى أن الفنانين - ومعظمهم علمانيون - اختاروا 

مسجد راجح نقطة انطالق للتظاهرة التي نظموها في حزيران/ يونيو 2011. كان هذا الحدث 

ي مكانا العبادة باسمي أشهر شخصيات دينية مقاومة للنظام البعثي في  رمزًيا جًدا، حيث ُسّمِ

بداياته: عبد الكريم الرفاعي وحسن حبنكة.

ولكنهم  للحاكم؛  كريمة”  »نصيحة  قدموا  أنهم  البوطي،  فعل  كما  الثوار،  العلماء  ادعى 

أعطوا معنى مختلًفا جًدا لهذا املفهوم. استمّر الرفاعي في أول خطبة له بعد بدء التظاهرات، في 

التأكيد على املطالب القطاعية كإعادة معلمات املدارس املنقبات إلى الخدمة)985(. ولكننا نعلم 

، تخلى الرفاعي بسرعة عن 
ً

أن املنطق القطاعي نادًرا ما ينجو في األزمات الشديدة كهذه. فعال

القضايا الدينية ملصلحة قضايا سياسية أكثر جدية. في األسابيع التالية، أكد شرعية املطالب 

الديمقراطية، ورفض املزاعم الرسمية حول »تمرد مسلح« مستوحى من الخارج، وأوضح أن 

االضطرابات الشعبية ال يمكن احتواؤها في غياب اإلصالحات السياسية الفعلية:

»ال �سيء يتغير، ال يزال االضطهاد كما كان عليه منذ أكثر من أربعين عاًما ... لم تتم تلبية أي 

طلب، ولم ُينّفذ أي إصالح؛ في مثل هذه األحوال، كيف نطلب إلى الناس التزام الهدوء؟

استعادة  تريدون  كنتم  إذا  خاصة:  بصورة  األمن  وقوات  عموًما،  النظام  أدعو  أنا   ...

االستقرار في هذا البلد، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتقكم، وليس على اآلخرين«)986(. 

ل، اآلن، وهو في عمر قارب التسعين عاًما، بقايا 
ّ
اعتمد كريم راجح لهجة مشابهة.  فقد مث

التي  املركبة  الصور  - تضاعفت  التي جسدها ذات مرة معلمه حبنكة  امليدان  في  التمرد  روح 

تربطه بحبنكة على شبكة اإلنترنت في ربيع 2011.

يطوي كريم راجح ورقة مطوية إلظهار ازدرائه ملحتواها، املبادئ التوجيهية للخطبة اآلتية 

.)www.youtube.com/watch? v=qAAXNPDkPO4(خطبة الجمعة، 25 آذار/ مارس 2011  )985(

)986( خطبة الجمعة، 10 حزيران/ يونيو 2011 

)www.naseemalsham.com/ar/Pages/showVideo.php? file=../Component/video/Usama/Friday_

Gpeak/2011/20110610_o.flv(.

http://www.youtube.com/watch
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages/showVideo.php
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من الوزارة)987(، ويستنكر بصراحة الطغيان البعثي:

في  بالخوف  الشعور  دون  من  الناس  ينام  أن  نريد  والكرامة.  الحرية  من  أكثر  نطلب  »ال 

 ُيجبر أحد على الذهاب إلى مكتب االستخبارات إال إذا طلب منه النائب 
ّ

قلوبهم. ]نحن نريد[ أال

العام أن يفعل ذلك. ]ليس مثل ما نراه[ اليوم: »لنذهب!«، هذا كل �سيء.

]السجين[ يذهب، ولكن أين، ال نعرف، وال أحد يستطيع الحصول على أي معلومات عنه 

... أنا ال أريد العنف من جانبكم، لكنني ال أريده أيًضا من جانب أولئك الذين ُمِنحوا السلطة 

املطلقة على أجساد السوريين«)988(.

»إن شعبنا الذي يتظاهر اليوم، على الرغم من خطر التعرض للضرب أو القتل، ال يسعى 

لالستيالء على السلطة، بل السترداد الحقوق التي سرقت منه قبل أربعين أو خمسين عاًما«)989(.

وطلب راجح إلى األسد فتح »صفحة جديدة« للخروج من »املا�سي املظلم«، وسخر من محاولة 

الرئيس تأكيد شرعيته من خالل مخاطبة األمة وسط تصفيق النواب: »من فضلك ال تخبرنا عن 

البرملان وتصفيقه، كل هذا ال قيمة له ... هؤالء الناس هم حفنة من ...«)990(. 

بعد أن أصبح نقطة انطالق تظاهرات مؤلفة من عدة آالف من الناس، سرعان ما خضع 

مسجد الحسن لتدابير أمنية خاصة، وحظرت الشرطة دخول املحرضين املحتملين مع تشجيع 

راجح  أعلن  ذلك،  على  احتجاًجا  للنظام.  املوالية  الشعبية«  »اللجان  ألعضاء  مكثف  حضور 

استقالته، قبل أن يغير رأيه بعد تلقيه وعًدا -زائًفا- أن هذا الوضع سيتوقف)991(.

لـ »العلماء  ست  ّرِ
ُ

ك في موعظة  البوطي من دون أن يذكر اسمه  أيًضا زميله  خاطب راجح 

.)www.youtube.com/watch?v=oito- uIOBOQ( 2011 خطبة الجمعة، 1 نيسان/ أبريل )987(

)988( املصدر ذاته.

.)www.youtube.com/watch? v=T8RS1FaVv1k( 2011 خطبة الجمعة، 22 نيسان/ أبريل )989(

)990( خطبة الجمعة، 1 نيسان/ أبريل 2011.

)991( خطبة الجمعة، 20 أيار/ مايو 2011

www.youtube.com/watch? v=Fd9mPfc2nnk

www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=133087 27 أيار/ مايو 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=oito-
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
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د راجح: »على األقل ال تقل كلمة زيف«)992(.  والتجار«. »إذا كنت ال تستطيع قول كلمة حق«، شدَّ

العرائض  خالل  من  مسموعة  أصواتهم  العلماء  جعل  و2006،   1973 عامي  في  كما 

مثل  محترمة  شخصيات  من   2008 أبريل  نيسان/  في  عريضة  أول  عت  ِ
ّ
ُوق وقد  وااللتماسات. 

التوبة، ومفتي حلب  البرهاني، شيخ مسجد  النابل�سي، هشام  راجح، األخوين الرفاعي، راتب 

إبراهيم السلقيني، إضافة إلى رجال الدين املشهورين من حمص والالذقية. أخفقت املبادرة 

ومع  قيل.  كما  زمالئه،  بمشروع  البوطي  و�سى  أن  بعد  إطالقها،  االستخبارات  أوقفت  عندما 

االنتفاضة،  من  املبكرة  املرحلة  في  أنه  أظهرت  ألنها  لالهتمام،  مثيرة  الوثيقة  هذه  فإن  ذلك، 

كان عمق األزمة قد قاد العلماء بالفعل إلى االنفصال تماًما عن املنطق القطاعي. والواقع أن 

االلتماس لم يعكس أي جدول أعمال ديني، بل صاغ مطالب ليبرالية واضحة مثل إرساء حكم 

القانون، واحترام الحقوق املدنية والسياسية، وإلغاء املادة رقم 8 من الدستور التي تنّص على 

أن يكون حزب البعث قائًدا للدولة واملجتمع)993(.

املستقالن  واإلسالميان  املتمردون  الدمشقيون  العلماء  أصدر   ،2011 أغسطس  آب/  في 

حّدٍ  لوضع  الجيش  شنه  الذي  الهجوم  فيها  يدينون  عريضة  سعيد(  جودت  الخطيب،  )معاذ 

إلى  للتظاهرات الحاشدة في حماة ودير الزور. كانت حملة القمع أكثر إثارة للصدمة بالنسبة 

جًدا،  رمزية  مدينة  واستهدفت  رمضان،  شهر  بداية  مع  تزامنت  كونها  السوريين،  من  كثير 

استشهد شعبها في زمن حافظ األسد في الثمانينيات.

أثارت نبرة الوثيقة، التي حملت القيادة السورية “املسؤولية الكاملة« عن العنف994، استياء 

السلطات على درجة أنها نشرت نسخة مزيفة منها ملقية اللوم على ›العصابات املسلحة«.995 

قد  كانوا  نسبًيا،  الهادئين  حلب  علماء  حتى  إنه  حيث  للنظام  جًدا  مقلًقا  كله  الوضع  أصبح 

قائمة  كانت  التظاهرات.  لقمع  البلطجية  استخدام  فيه  واستنكروا  مشابًها،  بياًنا  أصدروا 

املوقعين مثيرة لإلعجاب بشكل خاص ألنها ضمت كبار املسؤولين الدينين، من ضمنهم مفتيا 

ومفتي  الشهابي،  محمد  الفتاوى  وسكرتير  عكام،  ومحمود  السلقيني  إبراهيم  وهما  املدينة، 

نديم  الشاذلي  املعلم  الدين عطر،  نور  البارز  الحديث  باحث  إلى  نعسان، إضافة  أحمد  الباب 

.)www.youtube.com/watch?v=qQgDJupuZ0c( 20113 تموز/ يوليو )992(

)993( رسالة مفتوحة من علماء سورية، 24 نيسان/ أبريل 2011 )فاكس إلكتروني(.

)994( رسالة من علماء الشام، 1 آب/ أغسطس 2011، )فاكس إلكتروني(.

)995( all4syria.info/web/archives/21020, 4 August 2011.  

http://www.youtube.com/watch?v=qQgDJupuZ0c).
http://www.youtube.com/watch?v=qQgDJupuZ0c).
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الشيخ  وحتى  نبهانيين(،  غير  نقشبنديون  )شيوخ  هللا  وعبد  زكريا  مسعود،  اإلخوة  الشهابي، 

الحذر جًدا أبو الفتح البيانوني)996(.

عُتقل حفنة من الدعاة من األدنى مركًزا 
ُ
في األشهر التي سبقت ذلك، على الرغم من أنه ا

في حلب، لم يكن هناك أي معارض كبير بين رجال الدين املحليين باستثناء محمود الحسيني، 

ضعف  من  الوضع  هذا  نتج  ربما  األوقاف.  إدارة  فقد  أن  بعد  الخطب  أداء  عن  توقف  الذي 

النخبة الدينية، وهي نتائج القمع الذي ُمورس في أوائل الثمانينيات وال تزال ملموسة إلى هذا 

االقتصادية  أوضاعها  تحسنت  التي  وهي  أيًضا،  دوًرا  املحلية  البرجوازية  تأثير  وأدى  اليوم، 

بصورة كبيرة في عهد بشار األسد، مقارنة بعقود سابقة عندما همشت حكومة دمشق املدينة.

عندما نشر املثقفون في حلب خطاًبا مفتوًحا إلى الرئيس يدعو إلى إصالحات ديمقراطية في 

نيسان/ أبريل 2011، غاب عنه العلماء باستثناء الحسيني، وبالل صافي الدين العميد السابق 

لكلية الشريعة في حلب، ومحمود املصري املدير املستقيم ملكتبة األوقاف997. وقدم وفد من 

علماء الدين في املدينة للرئيس مطالب باإلصالحات، وجرى هذا في اجتماع سري لم ُيسمع عنه 

إال من خالل تسريبات)998(.

وكما رأينا، فإن مفتي حلب املشهور باستقالليته، إبراهيم السلقيني، قد وقع على الرسالة 

أبًدا  تمكن  ال  موقفه  لكن  املا�سي،  أبريل  نيسان/  في  العلماء  أصدرها  التي  الفاشلة  املفتوحة 

مقارنته بموقف راجح والرفاعي. التصريح األكثر جرأة الذي صدر عنه كان حين قال في مقابلة 

صحافية إن »أي شخص يعتقد أن حلب هادئة، هو على خطأ«، ملمًحا، بصورة ما، إلى أنه في 

غياب اإلصالحات، فإن عدم املباالة الظاهري في املدينة ربما ال يدوم)999(. لكن السلقيني أدار 

أذًنا صماء إلى صديقه غسان النجار، رئيس التيار اإلسالمي املستقل في حلب، عندما دعاه إلى 

االستقالة من منصبه)1000(. كذلك، عندما ظهر اسم السلقيني في أسفل الدعوة إلى عقد مؤتمر 

)996( بيان علماء حلب، 7 آب/ أغسطس 2011 )فاكس إلكتروني(.

.)all4syria.info, 12 April 2011( »نداء من أجل حلب» )997(

)998( www.sooryoon.net/?p=21723, 21 April 2011. 

)999( www.asdaaalwatan.net/news/4174/, 21 May 2011. 

)1000( www.alhakaek.com/news.php?action=vfc&id=20666, 25 April 2011.  
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اإلنقاذ الوطني األول في تموز/ يوليو 2011 أنكر بقوة أي عالقة له باملبادرة)1001(. وأخيًرا وليس 

الهجوم على  في عقب  التي صدرت  العريضة  عين على  ِ
ّ
املوق آخًرا، سعى مفتي حلب وغيره من 

حماة ودير الزور تخفيف الطابع الثوري للنص، األمر الذي فعلوه بقناعة توحي أنهم لم يكونوا 

فحسب مطيعين لألوامر الرسمية)1002(.

والبرجوازية  والدولة  املعارضة  بين  رفيع  خط  على  يسير  كان  السلقيني  أن  الواضح  من   

املعارضون أن صحته قد تدهورت  ادعى   .2011 أيلول/ سبتمبر  في  توفي فجأة  الفاترة عندما 

بسبب مضايقات قوات األمن، وتحولت جنازته إلى تظاهرة مناهضة لألسد)1003(. ومع ذلك، فإن 

بعض علماء الدين الذين ال يمكن وصفهم بأي حال من األحوال أنهم عمالء نظام الحكم، قد 

أكد أن صحته تدهورت بصورة خطرة، بعد مناقشة ساخنة مع املعارضين الراديكاليين)1004(.

أم في دمشق، شهد شهر رمضان العلماء املتمردين يتبعون املسار املعاكس، حيث دعموا 

بيانهم بانتقادات قاسية غير مسبوقة للنظام، ما أدى في النهاية إلى مواجهة مذهلة.

أتخيل  أن  أستطع  »لم  بقوله:  حماة  هجوم  على  الرفاعي  سارية  علق  العظات،  إحدى  في 

بنادقه  فيها  يحول  التي  اللحظة  إلى  ستصل  الناس،  عن  الدفاع  اعتاد  الذي  جيشنا،  جرائم 

ودباباته ضد أبناء وطننا الحبيب، وهذا كله في شهر رمضان املبارك«)1005(. أما راتب النابل�سي، 

صعوباٍت  األمة  عانت  عقود،  خمسة  مدى  على  أنه  املقبول…  غير  »من  اآلتي:  البيان  فأصدر 

اقتصادية بسبب ما أنفقته في بناء جيش لحمايتها...  وأن هذا الجيش يستهدف بأسلحته القاتلة 

املواطنين الذين يتظاهرون«)1006(.

جاءت هذه التصريحات في سياق تجّدد االحتجاجات الشعبية في العاصمة. وكانت جماعة 

)1001( «توضيًحا لبيان علماء حلب«.

)1002( املصدر ذاته: »لقاء مع الشيخ نديم الشهابي«، net.asdaaalwatan.www/، 6 تشرين األول/ أكتوبر 2011.

)1003( ياسر النجار، »بيان« 6 أيلول/ سبتمبر 2011.

في  يا شيخنا  البياني، »ظلموك  الفتح  أبو  أيًضا  انظر   .2011 نوفمبر  الثاني/  19 تشرين  الحلبي،  الباحث  إلكتروني من  بريد   )1004(

حياتك وموتك«، com.beyanouni.www/، 7 أيلول/ سبتمبر 2011.

)1005( www.youtube.com/watch?v=dGwRjt2J7V4, 1 August 2011. 

شر البيان في الصفحة اإللكترونية الشخصية للنابل�سي في 2 آب/ أغسطس 2011، لكن سرعان ما سحبه الشيخ 
ُ
)1006( ن

بعد تعرضه ملضايقات.

http://www.asdaaalwatan.net/
http://www.asdaaalwatan.net/
http://www.beyanouni.com/
http://www.beyanouni.com/
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زيد في طليعة الحركة، وعلى سبيل املثال، عندما تحولت جنازة أحد أعضاء الجماعة الشبان، 

تل في تظاهرة، إلى تجمع مناهض للنظام)1007(. في األسابيع التالية، ُموِرس الضغط على 
ُ
الذي ق

سارية الرفاعي باعتقال وتعذيب وحتى قتل تالميذه)1008(.

ليلة  في  أغسطس  آب/  أواخر  في  والنظام  زيد  جماعة  بين  صيفية  مواجهة  آخر  وقعت 

القدر. عندما هتف الحشد بشعارات مناهضة للنظام داخل مسجد الرفاعي، أحاط الشبيحة 

باملكان. وبحسب ما ورد، اتصل الشيخ أسامة الرفاعي برجل األعمال محمد حمشو على أمل 

البلطجية1009، ولكن بال جدوى:  انسحاب  لترتيب  بماهر األسد  الوثيقة  أن يستخدم عالقاته 

في الصباح الباكر، اقتحم الشبيحة املسجد، وقتل أحد املؤمنين وجرح أسامة الرفاعي. وبعد 

مت صورة للمعلم مستلقًيا على سرير في املستشفى في ثوب ملطخ بالدماء  ُعّمِ بضع ساعات، 

على صفحات اإلنترنت.

اعتقد عدد من أعضاء املعارضة أن تدنيس املقدسات من شأنه أن يؤدي إلى نهاية النظام، 

ألن الغضب الواسع سيسمح بتعبئة الكثير من الناس أكثر من العدد املعتاد من اآلالف. صدرت 

دعوات للتظاهرات الحاشدة التي من شأنها تحويل عيد الفطر )االحتفال بنهاية رمضان( إلى 

»زلزال دمشق« )زلزال الشام(. في الواقع، تبين أن »الزلزال« كان مجرد هزة. حدثت تظاهرات 

مهيبة في الضواحي، حيث كانت التعبئة الشعبية قوية لعدة أشهر، لكن لم يحدث �سيء تقريًبا 

في األحياء املركزية من العاصمة.

الشهير: »لحم  القول  ب 
ً

الرفاعي قد كذ العدوان على  الشعبية على  الفعل  إن ضعف ردة 

الرفاعي  األخوين  ملنع  الكافية  بالثقة  النظام  شعر  التردد،  من  أشهر  بعد  مسموم«.  العلماء 

وكرّيم راجح من الوعظ وأداء الخطبات.

غير  لتفسير إخفاقهم، كان التالميذ األكثر قرًبا من الرفاعي قد تذرعوا باالنتشار األمني   

دوا عليه أكثر هو »جبن«  املسبوق الذي شهدته دمشق في األيام األخيرة من رمضان. لكن ما شدَّ

الدمشقيين. وكتب أحدهم: »يا شيخ أسامة ... لقد خانك تالميذك ... أهل دمشق خانوك«)1010(. 

)1007( www.youtube.com/watch?v=RPZPdBC0guQ&NR=1, 4 August 2011. 

)1008( توماس بيريه Thomas Pierret، »الدعاة يتابعون الثورة على الرغم من القمع« blogs.mediapart.fr/، 8 أيلول/ 

سبتمبر 2011.

)all4syria.info/web/archives/29708  )1009، 27 أيلول/ سبتمبر 2011.

)1010(  عماد ل م، »كالم يخرج من قلب محروق ألحد طالب الشيخ أسامة«، com.facebook.www، 1 أيلول/ سبتمبر 

http://www.facebook.com
http://www.facebook.com
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وروى أحدهم هذه الرواية الكاشفة عن الساعات التي أعقبت االعتداء على مسجد الرفاعي:

بآالف  أفواًجا، وأن دوار كفر سوسة سيغطى  ينهضون  الدمشقيين سوف  أن  »كنا نظن 

أمام  للتجمع  للناس  دعوات  صدرت   ... النظام  وبلطجية  األمن  سيطردون  الذين  األشخاص 

مستشفى األندلس إلنقاذ الشيخ أسامة، ألننا كنا خائفين من أن أتباع النظام سيعودون إليه 

 ... مرة أخرى. والواقع أن اآلالف ساروا من الريف حتى تساقط عليهم الرصاص مثل املطر 

... سألني  إلى هللا  التوسل  في  ا 
ً
يلتمسون مالذ ولكن ماذا عن أهل دمشق؟ لسوء الحظ، كانوا 

صديق لي اتصل بي من املستشفى: »أين أنصار الشيخ؟« ... تجمع ما ال يزيد على مئة شخص 

أمام املستشفى! أين كان اآلالف من تالميذ الشيخ، وأولئك الذين يّدعون سلطته؟«)1011(.

ما تكشفه هذه الرواية هو البعد الطبقي النتفاضة سورية، إذ يشير ما يسمى بالريف في 

)زملكا، حرستا،  العاصمة  في  الدنيا  الطبقة  التي أصبحت ضواحي  السابقة  القرى  إلى  الواقع 

سقبا، وحمورية(. تظاهر سكانها لدعم الرفاعي على الرغم من أن عدًدا منهم لم يحضر أبًدا 

أًيا من دروسه. على النقيض من ذلك، ظلت مناطق الطبقة الوسطى والعليا التي كانت موطًنا 

لت عزيمته بسبب 
ّ
ألغلبية أنصار الرفاعي هادئة. بصرف النظر عن بعض الشباب، الذي تأك

أشهر القمع، كان هناك افتقار واضح في الحماسة للثورة بين األغنياء.

في  املفاجئ  االنخفاض  خالل  من  أكبر  بصورة  للدمشقيين  الفاترة  االستجابة  ت 
ّ
تجل وقد 

حضور خطبة الجمعة لكرّيم راجح، قبل طرده، وابن أسامة الرفاعي بالل، عندما حلَّ محل 

»ثوري«  مسجد  في  ظهوره  مجرد  كان  الكثيرين،  إلى  بالنسبة  القدر.  ليلة  حوادث  بعد  والده 

 كبيرة. وكشف بالقدر نفسه حذر البرجوازية عندما أعلنت عضوات من القبيسيات 
ً
مغامرة

انشقاقهن على الحركة النسائية )للطبقة العليا( بسبب عداء قيادتها للثورة)1012(.

لم يغب هذا الوضع عن انتباه العلماء املنفيين، الذين حاولوا إيقاظ البرجوازية الورعة 

عبر رسائل الفيديو. رئيس رابطة العلماء السوريين، الشيخ محمد علي الصابوني، نبه الناس 

في مدينته حلب إلى أنهم بالوقوف مكتوفي األيدي، كانوا يساعدون الطاغية في جرائمه، ومن 

.2011

)1011( أحمد ب. »هل قطعتم شعرة معاوية بينكم وبين علمائكم التي قطعها النظام الغاشم؟«

 www.facebook.com،

 10 أيلول/ سبتمبر 2011.

)1012( www.youtube.com/watch?v=iWRgu7sVEkg, 18 December 2011.  

http://www.facebook.com
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العالم الدمشقي  لـ »االنتقام اإللهي«)1013(. وبنبرة تهديدية مشابهة، وّبخ  ثّم يعرضون أنفسهم 

محمد اليعقوبي أهل العاصمة، والفئات االجتماعية املرفهة خاصة: »هل أنتم من بين أولئك 

الذين يحبون هللا، أو هل تخشون فقط على عملكم أو مناصبكم؟ ... في يوم القيامة، سيكون 

كل �سيء عديم القيمة باستثناء الجهاد في سبيل هللا والدفاع عن الحقيقة«)1014(. هذه الدعوات 

لم يكن لها أي تأثير.

وهكذا واجه راجح واألخوة الرفاعي قلة الدعم من قاعدتهما االجتماعية التقليدية، ومن 

فصائلهما الدينية الخاصة. وخالل أزمة رمضان، لم تستطع جماعة زيد أن تقدم جبهة موحدة: 

فمعظم شيوخها امتنعوا عن ترديد الخطاب النقدي للرفاعيين، حتى أن أحدهم، ويدعى نظير 

على  العدوان  إلدانة  بياًنا  حلب  علماء  أصدر  وبينما  الشهيرة.  الرئاسية  املأدبة  حضر  مكتبي، 

أسامة الرفاعي)1015(، لم يتفاعل زمالؤهم الدمشقيون.

سبتمبر  أيلول/  بحلول  الصمت  إلى  العاصمة  في  املعارضة  علماء  جميع  انسحب  وهكذا، 

2012)1016(، املوقف الذي أدى إلى إلحاق أضرار شديدة بصورة رجال الدين كافة بين ناشطي 

ا تماًما، 
ً
م »بيان علماء« زائف على اإلنترنت، والذي كان فارغ املعارضة. وبصورة ملموسة، ُعّمِ

باستثناء التعليل اآلتي: »هذا البيان فارغ ألن العلماء الشرفاء يخافون الطاغية بشار وأتباعه 

أكثر من هللا”.

على الرغم من أن العلماء استجابوا للتطورات الدرامية في أوائل 2012، إال أن مضمون 

األسد  قوات  بين  املعارك  اندلعت  عندما  غير.  ال  موقفهم  ضعف  إظهار  في  ساهم  تدخلهم 

قد  كان  الذي  الرفاعي،  سارية  قال  لدمشق،  الشرقية  الضواحي  في  الحر  السوري  والجيش 

يقوله سيكون معدوم  أن  ما يمكن  إن كل  بقلق  الوقت نفسه، لجمهوره  في  استأنف دروسه 

الفائدة: »ال أحد يستمع إلينا، ال الجيش وال الجيش السوري الحر«)1017(.

)1013( www.youtube.com/watch?v=kPLHzpW-ehc, 8 October 2011. 

)1014( www.youtube.com/watch?v=a3UYdDbFgy0, 15 October 2011. 

)1015( نداء العلماء وطالب العلم في حلب حول انتهاك الحرمات والشعائر الدينية، 1 أيلول/ سبتمبر 2011.

فيها  وصف  والتي   ،2011 ديسمبر  األول/  كانون   20 في  راجح  من  صوتية  رسالة  إطالق  كان  الوحيد  االستثناء   )1016(

استراتيجية النظام القمعية بالحماقة.

)1017( رسالة إلكترونية من أحد الحضور، 27 كانون األول/ يناير 2012.
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ببيانات  حمص  على  للجيش  الوح�سي  القصف  ضد  العلماء  استجاب  فبراير،  شباط/  في 

دينية جديدة، لكن على الرغم من أن هذه الحلقة من العدوان كانت أكثر دموية من الهجوم 

على حماة قبل ستة أشهر، فإن حيوية العلماء قد تالشت تزامًنا. كان البيان الحلبي أضعفهما 

أما  إنسانية)1018(.  بمساعدات  حمص  سكان  تزويد  إلى  الدعوة  على  اقتصر  إذ  كبيرة،  بدرجة 

الرفاعي،  األخوان  )راجح،  املستقلة  الدمشقية  الدينية  للنخبة  الخمسة  األركان  إلى  بالنسبة 

النابل�سي والبرهاني( فقد اكتفوا بـ »األسف« على »استمرار القمع« و«الطلب« من الجنود عدم 

املشاركة في قصف املدن املتمردة)1019(. ولكن حتى هذا كان فوق طاقة النظام على التحمل، 

عين الثالثة الذين ظلوا مقيمين في سورية )النابل�سي والبرهاني 
ّ
فوّجه تهديدات جديدة إلى املوق

 على ذلك)1020(.
ً

كانا قد غادرا(، وكان نهب منزل سارية الرفاعي الريفي مثاال

وعلى الرغم من هذه الضغوط، استمرَّ أعضاء الطبقة الثانية من رجال الدين في العاصمة 

في انتقاد النظام علًنا)1021(، كما فعل شيوخهم: خالل جنازة الفقيه الحنفي الشهير عبد الرزاق 

الحلبي، ذكر أحد املتحدثين بأدب ما تبقى من العلماء الكبار في معهد الفتح أن الوقت قد حان 

لهم لكسر صمتهم)1022(.

في صيف 2012، وصلت الحرب إلى األحياء املركزية في كل من دمشق وحلب، حيث قوبل 

تقدم الجيش السوري الحر بهجمات مضادة شرسة للقو ات املوالية. بحلول ذلك الوقت، كان 

جميع رجال الدين املتمردين في العاصمة قد غادروا إلى املنفى، في حين بقي زمالؤهم في حلب 

صامتين أكثر من أي وقت م�سى.

رين، 9 شباط/ فبراير 2012. )1018( نداء إلغاثة املتضّرِ

)1019( رسالة مفتوحة من علماء الشام، 8 شباط/ فبراير 2012 )فاكس إلكتروني(.

)1020( تحيث أوضاع في صفحة الفيس بوك الخاصة بابن الرفاعي عمار، 1 شباط/ فبراير 2012.

)1021( خطبة الجمعة لنزار الكردي، أحد أفراد جماعة زيد

 .www.youtube.com/watch?v=TCAcU571VaE&feature=youtu.be، 

 24 شباط/ فبراير 2012.

)1022( خطاب الشيخ إسماعيل الزبيبي،

 www.youtube.com/watch? v=RccBrmpapEU&feature=youtu.be،

 21 شباط/ فبراير 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=TCAcU571VaE&feature=youtu.be%20
http://www.youtube.com/watch?v=TCAcU571VaE&feature=youtu.be%20
http://www.youtube.com/watch?
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العودة االفتراضية لعلماء املنفى

من  الدين،  رجال  بين  السياسية،  القضايا  حول  العلني  النقاش  كان  الزمن،  من  لعقود 

 
ً
اختصاص حفنة من العلماء الكبار في دمشق وحلب املذكورين في الصفحات السابقة. وعادة

ما حاولت الشخصيات الدينية األقل األهمية تجنب املوضوعات الحساسة، كما فعل العلماء 

املنفيون معظمهم - كما هو موضح في الفصل الخامس، تعاملت رابطة العلماء السوريين بحذر 

شديد مع موضوعات كهذه. مثل هذا املوقف تمليه رغبتهم في تجنب ما يمكن أن يهدد إمكان 

السماح لهم بالعودة إلى الوطن، ولضمان سالمة األقارب واألصدقاء الذين يعيشون في البالد.

مع االنتفاضة، توّسعت دائرة رجال الدين السوريين الذين يعالجون الوضع السيا�سي إلى 

موجودة  تكن  لم  التي  الجديدة  اإلعالم  وسائل  بفضل  املعتادة.  الشخصيات  من  أبعد  هو  ما 

خالل »حوادث« في 1979-1982 )يوتيوب والقنوات الفضائية( وجد السوريون أنفسهم وجًها 

العلماء  ويذّمون  املباركة«،  »ثورتهم  يمدحون  كانوا  الذين  الدين  رجال  من  وفرة  مع  لوجه 

املؤيدين للنظام مثل البوطي وحسون.

كان بعض هؤالء الدعاة االفتراضيين من العلماء البارزين املنفيين مؤخًرا، مثل اليعقوبي 

والحسيني، لكن آخرين كانوا من الدعاة األقل شهرة من مدن املحافظات الذين ميزوا أنفسهم 

عن طريق قيادة التظاهرات )أنس عيروط من بانياس، ومطيع البطين من درعا(، أو من املنفيين 

في  قابلوهم  األحوال  أفضل  في  أو  فقط،  باالسم  السوريون  عرفهم  الذين  طويلة،  مدة  منذ 

 مثل جمال السيراوان 
ً

أثناء اإلقامة في شبه الجزيرة العربية. وشملت املجموعة األخيرة رجاال

أواخر  في  سورية  غادروا  اللذين  الرفاعي  الكريم  عبد  تالميذ  من  وهما  قارعلي،  الدين  ونور 

ابن  الحامد،  النبهان، ومحمود  اليمنى ملحمد  اليد  أحد رجال  ابن  الثمانينيات؛ وبشير حداد، 

شيخ حماة الكبير الراحل محمد الحامد.

من الناحية التنظيمية، أظهرت رابطة العلماء السوريين صورة سياسية متزايدة، إذ شارك 

م في اسطنبول في نيسان/ أبريل)1023(، 
ّ
رئيسها، محمد علي الصابوني، في اجتماع للمعارضة نظ

قبل زيارة مخيم الالجئين السوريين في جنوب تركيا)1024(. هكذا حدث قبل ثالثة عقود، حين 

والناشطين  املنفيين  العلماء  جهد  لتنسيق  محاوالت  إلى  سورية  داخل  الثوري  الوضع  أدى 

الرابطة  عقدت   ،2011 يوليو  تموز/  في  الدين(.  بأمور  معرفة  )األقل  العاديين  اإلسالميين 

)1023( www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=83304&SecID=211, 27 April 2011. 

)1024( تلفزيون الجزيرة، 19 حزيران/ يونيو 2011.
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اجتماًعا في اسطنبول بحضور هيثم املالح وشخصيات بارزة في اإلخوان املسلمين)1025(.

الرئيسين  العنصرين  بين  التعاون  على  الرسمي  الطابع  إلضفاء  أخرى  محاولة  وحدثت 

إسالمي  اجتماع  أول  بتنظيم  نفسه،  العام  من  أكتوبر  األول/  تشرين  في  اإلسالمي  لالتجاه 

ناطًقا  املجتمعون شخصية هجينة  انتخب  في إسطنبول.  السوري(  )امللتقى اإلسالمي  سوري 

1951(، وهو من حمص ومقيم في السعودية،  رسمًيا دائًما باسمهم: عبد الكريم بكار )تولد 

التنمية  نظريات  من  مستوحاة  جًدا  شهيرة  مقاالت  وكتب  األزهر،  من  دكتوراه  على  ل  تحصَّ

الشخصية)1026(.

في  للجبهة اإلسالمية  أي منظمة موحدة مماثلة  إنشاء  يتم  لم  الجهد،  الرغم من هذا  على 

العالقات  طبيعة  في  متجذًرا  هذا  كان  وربما   .2012 فبراير  شباط/  بحلول  الثمانينيات  أوائل 

امتنع  معظمها،  في  السابقة  االنتفاضة  إلى  بالنسبة  العلمانية.  واملعارضة  اإلسالميين  بين 

س التحالف الوطني لتحرير سورية  ّسِ
ُ
اإلخوان املسلمون عن التحالف مع القوى العلمانية )أ

تعزيز  في  كانوا راغبين  إذا  لديهم خيار آخر،  لم يكن  ثّم  1982(، ومن  بعد مجزرة حماة عام 

تمثيلهم، إال بالعثور على حلفاء ضمن االتجاه اإلسالمي ومن هنا جاءت شراكتهم مع العلماء. 

لكن األمور اختلفت تماًما بعد ثالثين عاًما، فقد التقى اإلسالميون مع املعارضين العلمانيين 

في أنطاليا منذ أوائل أيار/ مايو 2011. كان هذا قبل ثالثة أشهر فقط من مشاركة كال الجانبين 

أقل  الدين  الرسمي مع رجال  للتحالف  السعي  ما جعل  السوري،  الوطني  املجلس  تأسيس  في 

انضم  ذلك،  على  عالوة  الدين.  بأمور  معرفة  األقل  العاديين/  الناشطين  لإلسالميين  إلحاًحا 

العديد من هؤالء الحًقا إلى املجلس الوطني العام السوري، مثل أنس عيروط، ومطيع البطين، 

ومحمد بشير حداد.

خالل  استبعدت  التي  الفاعلة  العناصر  بمشاركة  أيًضا  الجديدة  اإلعالم  وسائل  سمحت 

الدينية:  والنخبة  للدولة  املشترك  الجهد  عبر  السوري  الديني  النقاش  من  األخيرة  العقود 

السلفيون. كان، إلى حد بعيد، عدنان العرعور )تولد 1948( أبرز شخصية في هذه املجموعة، 

وهو شيخ تلفزيوني، مولود في مدينة حماة، ومقيم في السعودية، كان قد صنع لنفسه اسًما 

على مدى السنوات الخمس املاضية من خالل برامجه املعادية للشيعة. حاملا بدأت التظاهرات 

في درعا، أعاد العرور توجيه جهده اإلعالمي لدعم االنتفاضة من خالل برنامج »مع سورية 

)www.youtube.com/watch? v=P7Dcf5ufDVE( 2011 تلفزيون الجزيرة، 12 تموز/ يوليو )1025(

)1026( البيان الختامي للملتقى اإلسالمي السوري

 www.islamsyria.com، 

22 تشرين األول/ أكتوبر 2011.

http://www.youtube.com/watch
http://www.islamsyria.com
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حتى النصر« على قناة الوصال.

الحشود  امتدحته  ما  وكثيًرا  املتظاهرين:  بين  كبيرة  شعبية  العرعور  اكتسب  ما  سرعان 

»هللا  الصراخ  طريق  عن  القمع  قوات  لتحدي  السوريين  إلى  ودعوته  التظاهرات)1027(،  خالل 

هو  النجاح  هذا  سر  كان  جًدا)1028(.  ناجحة  كانت  الليل،  في  منازلهم  أسطح  فوق  من  أكبر« 

األسلوب الشعبي غير الرسمي للشيخ العرور، والذي كان يتناقض، بصورة حادة، مع املوقف 

 من اللغة العربية الفصحى )البسيطة جًدا( واللهجة السورية، 
ًّ

الرزين لزمالئه. استخدم كال

وتناوبت نغمته بين الضحك والدموع، الهدوء والغضب. كان الفًتا بصورة خاصة االبتسامة 

املرحة التي يظهر بها عند تعامله مع أحد االهتمامات الرئيسة للجمهور الذي يواجه بانتظام 

بالنيران الحية: املوت والشهادة.

بل  فحسب،  الدين  رجال  بين  وحلفائه  النظام  على  مقصورة  العرعور  لعنات  تكن  لم 

استهدفت أيًضا املجلس الوطني السوري. على الرغم من أنه دعم املنظمة في البداية، إال أنه 

من  بينهم  فيما  مقاعدهم  بتقاسم  اهتماًما  أكثر  بأنهم  أعضاءها  متهًما  تدريًجا،  ضدها  تحول 

2012، دعا العرعور الضباط املنشقين املنفيين  الدعم العملي للثوار. بحلول شباط/ فبراير 

إلى تأليف هيئة تشكل قيادة سياسية بديلة للثورة)1029(.

بالنسبة إلى نظام يتوق إلى تصوير الثورة على أنها حركة سنية متعصبة، فإن حقيقة أن 

ا سلفًيا هو أحد أبرز الشخصيات اإلعالمية في املعارضة كانت بمنزلة هبة من السماء. 
ً
واعظ

قدمت وسائل اإلعالم الرسمية وشبه الرسمية العرعور على أنه العقل املدبر لالنتفاضة)1030(، 

مؤيدي  بين  للخصوم  شائًعا  اسًما  )العرعرة(  كلمة  أصبحت  إذ  النجاح،  بعض  ذلك  وحقق 

النظام.

أنه محرض طائفي متعطش  جرت شيطنة نجم »مع سورية حتى املوت«، وتصويره على 

)1027( In Der‘a: www.youtube.com/watch?v=LTugTKSq0NE, 27 April 2011; in Homs: www.youtube.com/

watch?v=f4EI5xeuZ58&feature=related, 4 June 2011. 

)1028( www.youtube.com/watch?v=4P2mYyl2Hp0, 25 May 2011. 

)1029( www.youtube.com/watch?v=7fki-nWPfTs, 27 January 2012;

 www.youtube.com/watch?v=zaQsXWJrZNU, 20 February 2012. 

)1030( انظر على سبيل املثال »استجابة لدعوة العرعور إلى إغالق املحاّل التجارية بقوة التهديد«

 www.champress.com.2011 16 تموز/ يوليو ،

http://www.champress.com
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بقتل  تأمر  وفتاوى  بالكراهية  مليئة  هجومية  خطب  من  تتكون  برامجه  إن  وقيل  للدم، 

العلويين واغتصاب نسائهم. كانت الحقيقة مختلفة بعض ال�سيء. خالل السنة األولى بعد بداية 

فيه  استهدف  الذي  وهو  العلويين،  بحق  للجدل  مثير  واحد  ببيان  العرعور  أدلى  االنتفاضة، 

تحديًدا أولئك الذين »انتهكوا املقدسات«، في إشارة محتملة إلى اغتصاب النساء:

»تكمن املشكلة في حقيقة أن النظام نجح في إغواء عدد قليل من األقليات بدعمه... وأود أن 

أذكر، بصورة خاصة، املجتمع العلوي: لن يتم إلحاق األذى بأولئك الذين ظلوا محايدين ]في 

أثناء الثورة[؛ أما بالنسبة إلى أولئك الذين أيدوا الثورة، فسيكونون معنا... ومع ذلك، أولئك 

ًدا، إلى الكاميرا[، سنقوم  الذين انتهكوا املقدسات، ]هنا ينهض من كرسيه، ويشير بإصبعه، مهّدِ

بتقطيع لحمهم وإطعامهم للكالب«)1031(.

كان لهذا التصريح الشنيع تأثير سلبي في أوساط العلويين، إلى درجة أنه طغى، إلى حد كبير، 

على إشارات العرعور إلى »العلويين« النبالء الذين كانوا يعارضون النظام)1032(، وكذلك تأييده 

املسلمين ورابطة علماء  لرئيس جماعة اإلخوان  الديني  املجتمع  إلى  لرسالة مفتوحة موجهة 

سورية، حيث قيل فيها إنه »لن ُيدان أي شخص على أساس هويته الطائفية« بعد الثورة)1033(. 

بين  في االرتفاع  العرعور  أنه من املرجح أن تستمر شعبية  بدا   ،2012 أوائل عام  بحلول 

داخل  يعيشون  الذين  الكبار  العلماء  كان  املنافسين:  إلى  االفتقار  بسبب  السوريين  الثوريين 

وزمالؤهم  للشفقة،  مثيرة  بصورة  عاجزين  أو  صامتين،  أو  للنظام،  مؤيدين  إما  سورية 

املنفيون، غير السلفيين، قد أخفقوا في إنشاء مثل هذه املنابر اإلعالمية القوية على غرار »مع 

سورية حتى النصر«. عالوة على ذلك، أصبحت الخصومات الداخلية تضر بصدقية املجلس 

الوطني السوري، في حين إن الكتائب التابعة للجيش السوري الحر، والتي كان العرعور مؤيًدا 

قوًيا لها، أصبح ُينظر إليها كثيًرا على أنها املستودع الحقيقي للشرعية الثورية.

)1031(  www.youtube.com/watch?v=DnJyqrMngC8، 

26 حزيران/ يونيو 2011.

)1032( انظر على سبيل املثال حواره مع نظيره العلوي:

 www.youtube.com/watch?v=JZsMNU8ZEYI، 

16 أيلول/ سبتمبر 2011.

blogs.mediapart. ،»اإلسالميون السوريون يمّدون أيديهم إلى املجتمع العلوي« ،Thomas Pierret 1033( توماس بيريه(

fr/، 4 تشرين األول/ أكتوبر 2011.

http://www.youtube.com/watch?v=DnJyqrMngC8
http://www.youtube.com/watch?v=JZsMNU8ZEYI
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خاتمة

بثالث  العشرين  القرن  في  السوريين  الدين  علماء  واجهت  التي  التحديات  تلخيص  يمكن 

في  الدولة  عن  االستقاللية  على  الحفاظ  وجب  واملرونة.  املالءمة،  االستقاللية،  كلمات: 

تكون  وربما  االقتصادية.  واملوارد  املتخصص  الديني  والتعليم  اإلدارية  الرقابة  مجاالت 

البلدان اإلسالمية األخرى،  في  بالدولة في سورية مشكلة أقل حدة مما هي  مقاومة االندماج 

حيث لم ترث الجمهورية السورية الشابة مؤسسات إسالمية رسمية متجذرة، وتسبب عدم 

االستقرار السيا�سي في العقدين األولين بعد االستقالل بإخفاق محاوالت إعادة خلق سياسات 

رِجم موقف البعث الثوري إلى استبعاد علماء 
ُ
مصطفى كمال وناصر الدينية. في الستينيات، ت

إلى االستخبارات  الديني  الحقل  إدارة  اللحظة، سلمت  تلك  منذ  الدولة.  »رجعيين« من جهاز 

القوية والسلطة الضعيفة. وأخذ هذا االتجاه نزعة أكثر تشّدًدا بعد االنتفاضة اإلسالمية ما 

بين 1979-1982 حيث رسم النظام هندسة اضمحالل وزارة األوقاف، مع االستعانة بمصادر 

الفرفور،  عائلة  )الكفتارية،  املوالية  الخاصة  الشبكات  من  الديني  الحقل  إلدارة  خارجية 

النبهانية(.

في  األصغر.  الدين  رجال  بتدريب  يتعلق  ما  في  كبيرة  استقاللية  على  العلماء  حافظ  كما 

الواقع، لم تستلزم مأسسة التعليم الديني املتخصص، في القرن العشرين، زوال آليات التقليد 

االجتماعي، حيث إنه خارج النظام الرسمي التقليدي ُسمح للعلماء بتعيين خلفائهم من أبنائهم 

واألشخاص املفضلين لديهم. السبب األول في ذلك هو أن نسبة كبيرة من رجال الدين السوريين 

بت في املعاهد الخاصة التي تقدم مزايا التعليم الحديث - وهذا يعني القدرة على إنتاج  قد ُدّرِ

ثانًيا، وأيًضا  بالتلميذ.  املعلم  الحفاظ على مزايا عالقة  - مع  نخب متعلمة بقدر غير مسبوق 

يميل الخريجون في كلية الشريعة التي تديرها الدولة إلى اتباع منهج »حر« بصورة موازية، من 

النخبة  في  لقبولهم  الرمزي الضروري  املال  املوقرين، لتجميع رأس  بالعلماء  ارتباطهم  خالل 

ا، من املمكن الوصول إلى قمة النخبة الدينية في سورية من خالل حضور حلقات 
ً
الدينية. ثالث

الدراسة غير الرسمية فقط - أي من دون الحصول على شهادة رسمية في العلوم الدينية.

ناحية  الدينية. من  للسلطة  القديمة  املفهومات  يفسران استمرار  رئيسان  هناك عامالن 

الحماسة   من 
ً

قليال البعثي  النظام  أبدى  به،  الخاصة  الشريعة  بكلية  ثقته  أولى، وبسبب عدم 

انتزاع  تحدي  عن  تخلى  ثّم  ومن  الدولة،  تديره  الذي  املتخصص  اإلسالمي  التعليم  لتطوير 
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على  املحافظة  تتم  لم  أخرى،  جهة  ومن  املحافظة.  الجماعات  من  بعيًدا  الدين  رجال  تدريب 

التي  زيد،  جماعة  مثل  جماعات  من  أيًضا  ع  ُوّسِ بل  فحسب،  املعرفة  لنقل  التقليدي  النظام 

اعتمدت الحلقات الدينية لتقديم التربية الدينية لطالب الكليات العلمانية.

أما بالنسبة إلى االستقالل االقتصادي للعلماء، فقد نجا بفضل عوامل عدة، منها: الخلفية 

املشروعات  أصحاب  مع  املبكر  وتحالفهم  للنهضة.  سة  املؤّسِ الشخصيات  من  لكثير  التجارية 

بنشاطهم  املتعلقة  املالية  األعباء  يتحملون  الذين  الخاص،  القطاع  في  واملتوسطة  الصغيرة 

أبًدا  يطبق  لم  البعث  ألن  التجار،  على  العلماء  اعتماد  على  الحفاظ  جرى  والخيري.  التعليمي 

البيرقراطية كاملة على النخبة الدينية، وفًقا الستراتيجيته املتمثلة بـ »الحكم غير املباشر«.

على  الحفاظ  تحدي  عن  أهمية  يقّل  ال  التغّير  سريع  مجتمع  في  املالءمة  على  املحافظة 

نظر  وجهة  من  مالئمين  يكونوا  أن  العلماء  على  وَجب  بدء،  ذي  بادئ  الذاتي.  االستقالل 

العلمية. ومع ذلك، وال  الساللة  يكونوا جزًءا من  - أي يجب أن  الخاصة للشرعية  معاييرهم 

سّيما في دمشق، فإن اختفاء البيوت القديمة للمعرفة في النصف األول من القرن العشرين 

ترك املناصب العليا لرجال الدين املحليين ليشغل معظَمها القادمون الجدد. لقد عزز هؤالء 

القادمون الجدد ووارثوهم شرعيتهم من خالل تطوير حكاية بطولية عن أصولهم تدور حول 

النهضة التي أحدثها تالميذ الشيخ بدر الدين الحسني، وهو وجه يرمز إلى كّلٍ من االستمرارية 

والتغيير.

 كان األمر األكثر أهمية هو الحاجة إلى إظهار األهمية الوظيفية للعلماء في العالم الحديث. 

حيث أدت املحاوالت املختلفة إليجاد حل لهذه املعضلة إلى نهوض الجماعات التي تشكل املشهد 

باالعتماد على ذكرى شيخ مؤسس  هوية جماعية ألعضائها   
ً
اليوم، موفرة سورية  في  الديني 

وحي املنشأ، وطريقة معينة في العمل.

إلى إنشاء معاهد دينية إسالمية، بحكم كون التعليم العام محتكًرا تقريًبا  تحول العلماء 

من دولة ما بعد االستعمار، من خالل تدريب رجال الدين على نطاق واسع، سمحت لهم هذه 

املبادرات بتعزيز اإلشراف الديني على املجتمع، وبما أن الدولة تسامحت معهم، فقد زّودوا 

النخبة الدينية بمعاقل مؤسسية.

كان علماء مسلمون آخرون قلقين من حقيقة أن التركيز على تدريب اختصاصيين دينيين 

العلماني  التعليم  طالب  رؤية  من   
ً

فبدال بالعلمانيين.  االتصال  فقدان  إلى  يؤدي  أن  يمكن 

أوقات  قضاء  إلى  العلماء  دعاهم  الخالص،  لسلع  مستهلكين  مجرد  أو  محتملين  كمنافسين 

فراغهم في املساجد. قدموا لهم تعليًما دينًيا، بصورة غير رسمية، لتمكينهم من أداء دور نشط في 
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عملية إعادة األسلمة – بوصفهم إما »واعظين« أو علماء دين حقيقيين. استفادت استراتيجية 

االستقطاب هذه نت املوارد التي توفرها املفاهيم التقليدية لنقل املعرفة )الحلقات الدراسية، 

عالقة املعلم بالتلميذ(، والتي توفر بنية تنظيمية تتسم باملرونة والتماسك. لم يؤّدِ ذلك فحسب 

إلى تحييد املنافسين املحتملين في النضال من أجل السلطة الدينية: بل أيًضا حّول العلماء إلى 

في  الحربة للصحوة اإلسالمية  الذي شكل رأس  املتعلم  الشباب  قادة روحيين لجزء مهم من 

سبعينيات القرن العشرين – ومن ثّم العواقب الكارثية املعروفة، االنتفاضة التي اندلعت في 

نهاية العقد.

اإلعالم  وسائل  بفضل  واسع  نطاق  على  جديد  متعلم  جمهور  إلى  آخرون  علماء  ووصل 

الحديثة. من خالل مقاالته املقروءة على نطاق واسع، أظهر سعيد رمضان البوطي أن بإمكان 

عالٍم أزهري أن يدحض األيديولوجيات الغربية الحديثة بالقدر نفسه الذي يتمتع به املفكر 

املدّرب علمانًيا. تظهر أمثلة أخرى أن تطور وسائل اإلعالم لم يحدث على حساب السلطات 

املسلمين  كون  من  الرغم  على  والعشرين،  الواحد  القرن  أوائل  في  »التقليدية«.  الدينية 

للمحاسب  املتلفز  الوعظ  ملتابعة  شغوفين  كانوا  العرب،  إخوانهم  من  كثير  مثل  السوريين، 

السابق املصري عمرو خالد، إال أن هذا لم يمنعهم من متابعة البرنامج اإلذاعي اليومي للشيخ 

راتب النابل�سي.

الليبرالي  التحول  خالل  من  أكبر  بدرجة  سورية  لعلماء  االجتماعية  املالءمة  تعززت  وقد 

الجديد في سورية. وبالفعل، فقد برزوا على أنهم األكثر قدرة على جمع التبرعات من القطاع 

تكن هذه  لم  املساواة.  تزايد عدم  في سياق  اجتماعية خاصة  رعاية  تطوير  أجل  الخاص من 

القدرة مبنية على العالقة القائمة منذ عقود مع التجار الصغار واملتوسطين فحسب، ولكن 

سعوا  الذين  املحسوبية  الرأسمالية  من  شهيرة  شخصيات  مع  التدريجي  تقاربهم  على  أيًضا 

تبرعات  تقديم  مقابل  بارزين  دين  رجال  تصديق  على  الحصول  خالل  من  سمعتهم  لتحسين 

املصارف  قاد  الذي  القانونية،  خبراتهم  وليس  للعلماء،  الرمزي  املال  رأس  كان  كما  سخية. 

ا إلى إدراج أسمائهم في مجالس الشريعة الخاصة بها.
ً
اإلسالمية املنشأة حديث

إن قدرة علماء سورية على البقاء خالل تحوالت القرن العشرين هي سبب ونتيجة للنجاح 

الذي واجهوه في نضالهم للحفاظ على مالءمة السمة املميزة لهم – أي معرفتهم. جاء التحدي 

الرئيس في هذا املجال من االتجاه السلفي، الذي أعاد تقويم الجسد العلمي بصورة نقدية من 

بين  أقلية صغيرة  دائًما  السلفيين ظلوا  أن  الرغم من  األخيرة. على  »االبتكارات«  تنقيح  أجل 

علماء الدين أنفسهم، فقد توجه خطابهم، منذ أيام االنتداب، إلى العدد املتزايد من املثقفين 

ذوي العلم الحديث الذين شغلوا مناصب مؤثرة في املجاالت السياسية والقضائية واألكاديمية 

واألدبية.
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عانى العلماء السلفيون، الذين تعرضوا بالفعل لعداء زمالئهم، القمَع البعثي ضد اإلخوان 

املسلمين، األمر الذي حرمهم حلفاء أقوياء. تفاقم الوضع سوًءا في نهاية القرن، عندما دفعت 

الضغوط الدينية وهجمات 11 أيلول/ سبتمبر النظام ملالحقة أتباع ابن تيمية بصورة مكثفة، 

سواء أكانوا مساملين أم مقاتلين. على الرغم من غياب أي شخصية بارزة بعد وفاة عبد القادر 

املتنامي، وال  نفوذه االجتماعي  في ممارسة  السوري  السلفي  التيار  استمّر   ،2004 األرناؤوط 

عن  املدافعين  قلق  الظاهرة  هذه  أثارت  وقد  الجديدة.  املعلومات  تكنولوجيا  بفضل  سّيما 

العقيدة القديمة، الذين استجابوا بإحياء دراسة الحديث، من بين أمور أخرى، وقبل ذلك، من 

خالل جعل املعتقدات واملمارسات الصوفية مقبولة أكثر من وجهة نظر النصوص املقدسة.

ملحمد  اإليمانية  الوضعية  باستثناء  ربما  األخرى،  اإلصالحية  االتجاهات  إلى  بالنسبة  أما 

شحرور، فإنها لم تقوض حًقا سلطة رجال الدين املحافظين. وبالفعل، فإن املحاوالت املتكررة 

التي قام بها اإلصالحيون اإلسالميون السوريون لبناء تحالفات مع أعضاء املؤسسة الدينية 

تدل على استمرار مركزية األشخاص أنفسهم الذين يشجبون جبنهم السيا�سي وعقائديتهم.

القرن  في  الدين  علماء  عليه  تغلب  الذي  الثالث  التحدي  كان  واملالئمة،  االستقاللية  بعد 

العشرين هو املرونة السياسية. هذه امليزة ضرورية بصورة خاصة في مواجهة نظام كثيًرا ما 

أظهر أنه لن يتوقف عند أي �سيء لضمان بقائه. املرونة هي ميل طبيعي لرجال الدين أولئك. على 

ترجم إلى عروض من الصالبة 
ُ
الرغم من أن مهنتهم تتمثل بتجسيد مبادئ غير ملموسة، والتي ت

األيديولوجية، إال أن علماء الدين ال يزالون يتمتعون بمستوى عاٍل من املرونة التكتيكية.

- أي إدارة  العلماء هم نخبة قطاعية يقود سلوكهم السيا�سي رغبتهم في حماية »ملعبهم« 

محتمل  غير  إليهم،  بالنسبة  يصبح،  فإنه  استبدادًيا،  النظام  كان  مهما  لذلك،  الخالص.  سلع 

بنشاط  يعمل   - العشرين  القرن  ستينيات  في  الجديد  البعث  فعل  كما   - عندما  فقط  تماًما، 

لتغيير املجتمع بطريقة تجعله يصطدم مع نظرة ومصالح رجال الدين. في مواجهة أنظمة أكثر 

ميزات قطاعية. خارج  مقابل  الطاعة  تبادل  العلماء، بصورة عامة، خيار  يفضل  براغماتية، 

تقويض  عدم  على  حريصين  كانوا  فصاعًدا(  و2011   ،1982  –  1979( التمردية  السياقات 

عملية التحرير الديني الهشة باتباع قيادة املعارضة السياسية التي كان مشروعها الديمقراطي 

منخفض األولوية بالنسبة إلى العلماء، بما يبرر لهم املخاطر املرتبطة. كان الهدف من إصالح 

املباشر  غير  الحكم  سياسة  كسر   ،2008 عام  في  طِلقت 
ُ
أ التي  الرسمية،  الدينية  املؤسسات 

التي طبقها حزب البعث منذ الستينيات.  كانت لهذه االستراتيجية حدود واضحة، وال سّيما 

ز 
ّ

حقيقة أنها لم تسمح للدولة بالتأثير في توزيع رأس املال الرمزي، والذي كان يميل إلى الترك

املال االقتصادي، ألن هذه  في توزيع رأس  بالتأثير  العلماء األكثر استقاللية سياسًيا، وال  بين 

الجماعات، مثل جماعة زيد، قد اعتمدت على عدد ال يح�سى من أصحاب األعمال الصغيرة 
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واملتوسطة الحجم.

 في مدينة حلب، والتي ظلت بعد 
ً

أثبت »محو« العناصر املتمردة من رجال الدين خياًرا فعاال

لين لدى النظام. ومع ذلك، كان هذا الخيار ال يمكن تصوره إال  عام 1982 تحت هيمنة املفضَّ

في أوضاع استثنائية، مثل االنتفاضة اإلسالمية. على النقيض من ذلك، كانت يد النظام أخف 

 في دمشق، إذ لم تتمكن السلطات من منع إعادة تشكيل جماعة زيد في تسعينيات القرن 
ً

ثقال

املا�سي، واألهم من ذلك، ألن الجماعة اعتمدت على شبكات غير رسمية أكثر من اعتمادها على 

مؤسسات رسمية يمكن اغالقها. بعبارة أخرى، لم يكن اللجوء إلى العنف كافًيا دائًما لتعويض 

ضعف البنية التحتية للنظام البعثي، الذي ال ينبغي بالتأكيد النظر إليه على أنه قوة مطلقة.

يجب أن تقونا التطورات املطروحة أعاله إلى إعادة النظر في فكرة أن النظام السوري لم 

يضمن سوى والء النخبة االجتماعية، ومن ضمنها أهل السنة املحافظون، من خالل املحافظة 

على جو من الرعب. بقولي هذا، أنا بالتأكيد ال أنكر أهمية القمع طوال حكم االستبداد البعثي. 

 من ذلك، أهدف إلى التأكيد على ُبعد املعامالت للعالقة بين الحكومة ورجال الدين، حيث 
ً
بدال

يقايض رجال الدين الوالء بالفوائد القطاعية.

على الرغم من أن نتائج الثورة السورية كانت ما تزال غير مؤكدة بعد مرور عام على انطالقها 

في آذار/ مارس 2011، هناك القليل من الشك في أنه إذا ما انهار النظام في نهاية املطاف، فإن 

في  الدين  الديني سيتغير بصورة دراماتيكية. بصورة خاصة، ستتعرض هيمنة علماء  املشهد 

دمشق وحلب لضرر ال يمكن عكسه بسبب مواقف بعضهم املوالية للنظام، وصمت األغلبية، 

وعدم فاعلية األقلية املعارضة من زمالئهم وعلى الرغم من شجاعة مواقفهم.

في  خاصة،  بصورة  بينهم   
ً

استقالال واألكثر  املحافظون،  العلماء  الحال، سيستمر  بطبيعة 

أداء دور مهم في مرحلة ما بعد البعث في سورية، جزئًيا بسبب ترسخهم العميق بين الطبقات 

املدينية الوسطى والعليا. ومع ذلك، فإن العلماء الذين تناولهم هذا الكتاب سوف ُيجبرون على 

بينهم،  العرعور كأقوى رجل محتمل  السلفيون، عدنان  القوى الجديدة:  في حسبانهم  األخذ 

التحرير  وحزب  الوطنية،  السورية  والحركة  املسلمين،  اإلخوان  مثل  السياسية  الجماعات 

اإلسالمي؛ ورجال دين من الدرجة الثالثة من الضواحي واملدن الريفية، والذين كان بعضهم 

هم  للقلق  إثارة  واألكثر  املعارضة؛  وامليليشيات  املحلية  التنسيق  لجان  في  بارزة  أدواًرا  يؤدي 

الوحشية  بفضل  سورية  داخل  قدم  موطئ  تأسيس  في  بدؤوا  الذين  الجهاديون،  املسلحون 

املتزايدة للنظام.
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