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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى   
ً

إضافة

ا عضوية في اتحاد 
ً

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيض

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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الكاتبالكاتب

المترجمةالمترجمة

Thomas Pierret  توماس بيريه

فاتن شمس

محاضر في اإلسالم المعاصر في جامعة ادنبره. حّرر مجلدين عن اإلسالم المعاصر، وله عديد 
العلوم  في  دكتوراه  اإلسالم؛  موسوعة  في  والتدوينات  والكتب،  الصحفية،  المقاالت  من 
  Louvain السياسية واالجتماعية من جامعة العلوم في باريس والجامعة الكاثوليكية في لوفان
في  الماجستير  وشهادة   ،)2001(  Liège لييج  جامعة  من  الحديث  التاريخ  في  إجازة   ،)2009(
السياسة الدولية من جامعة بروكسل الحرة )2002(، وشهادة الماجستير في السياسة المقارنة 
ا بعد 

ً
ا مشارك

ً
)العالم اإلسالمي( من جامعة العلوم في باريس )2003(، وفي عام 2010، كان باحث

الدكتوراه في جامعة برينستون Princeton، قسم دراسات الشرق األدنى.

الترجمة في مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، تخرجت في كلية  مسؤولة وحدة 
ا في مجال اإلدارة 

ً
اآلداب بجامعة دمشق/ قسم اللغة اإلنكليزية في عام 2006، عملت سابق

والمجالت  الصحف  من  عدد  في  واإلنكليزية،  العربية  باللغتين  التحرير  حقل  وفي  التنفيذية، 
ووسائل اإلعالم العربية واألجنبية، لها عدة كتب مترجمة، منها »كشف الغموض عن سورية«، 

تحرير فريد اتش الوسن.

اإلشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

ة في مدن سورية البعثية، ترجمة فاتن شمس، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.
ّ

ن
ُ

توماس بيريه )2022(. سياسة رجال الدين الّس

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي
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ّنة مكانة مهيمنة  نظًرا إلى القمع الوح�شي الذي لحق بالناشطين اإلسالميين العلمانيين، حدث أن احتل رجال الدين السُّ
على الساحة الدينية في سورية. وكان بعض من رجال الدين هؤالء )العلماء(، ومن خالل دعمهم الفعال للنظام، قادرين على 
ردي املولد سعيد رمضان 

ُ
احتكار الوصول إلى املؤسسات الرسمية ووسائل اإلعالم، على غرار املفتي أحمد كفتارو والعالمة ك

ّر نظام الرئيس بشار األسد البعثي إلى توسيع قاعدة دعمه من خالل 
ُ
البوطي. وفي سعيه إلى الحصول على الشرعية، اضط

بين  امليداني  العمل  من  سنتين  على  وباالعتماد  الشعبية.  لكن  املعادية،  الدينية  لالتجاهات  أوسع  بشكل  الحرية  إفساح 
الالعبين  على  الضوء  وتسليط  الرسمي«  »اإلسالم  موضوع  مالمسة  إلى  املقالة  هذه  تهدف  السورية))(،  اإلسالمية  األوساط 

األقل شهرة، والذين من املرجح أن يزداد دورهم في املستقبل. 

الفئة  هذه  تعريف  يعتبر  املعاصرة،  سورية  ففي  علماء.  يعتبرون  ما  عادة  أشخاص  على  املقالة  هذه  نطاق  ويقتصر 
فضفاًضا، إذ إنه ال يفترض التعيين الرسمي وال التخرج في إحدى الجامعات اإلسالمية. بل على العكس، فإن البنية االجتماعية 
لهذه املنزلة هي عملية معقدة تنطوي على معايير دينية رسمية وغير رسمية، وتوجه منهي، إبراز للذات وخلفية عائلية. وبناء 
على ذلك فإنها تتداخل أحياًنا مع مجموعة الناشطين واملثقفين اإلسالميين العلمانيين الذين لم يتم تضمينهم في الدراسة 

الحالية.

وفي غياب ميدان عام موحد، ينقسم علماء سورية إلى عدد من املشاهد املحلية املترابطة بشكٍل هام�شي. وال تزال الهويات 
اإلقليمية قوية جًدا، كما يتضح من العداء الذي ُيضرب به املثل بين دمشق وحلب، والذي ال يزال الشعور به موجوًدا بعمق 
في العالقات بين النخب الدينية للمدينتين. ولم يكن اختيار التركيز هنا على أكبر مركزين مدينيين في البالد نتيجة العتبارات 
فيها حمص  بما  والبلدات األصغر،  املدن  في  األمنية  دة لألجهزة  املشدَّ الرقابة  أن  لحقيقة  نتيجة  أيًضا  بل  عملية فحسب، 

د كل من دينامية رجال الدين وإمكانات البحث امليداني. وحماه، تقّيِ

شبكات غير رسمية

معظم العلماء السوريين يلتزمون نسخة اإلسالم الصوفي املوجهة نحو النص))(، ألن قمع الدولة ساعد هذا االتجاه على 
ا. والسادن )الحارس( الرئيس لهذا املعتقد هو محمد سعيد رمضان البوطي))(، والذي 

ً
تهميش منافسه السلفي األكثر تطرف

ّنة. ونتيجة لذلك، كان أن احتل منزلة »بابوية« من نوع ما. وهذه املنزلة  يعد أيًضا كبير الوسطاء بين النظام ورجال الدين السُّ
نة في  األخيرة تعني ضمًنا أنه ال ُيحسب على أي شبكة خاصة، ما يجعله مختلًفا عن األغلبية العظمى من رجال الدين السُّ

البالد، والذين ينتمون عادة إلى الطرق الصوفية والجماعات األكثر تأثيًرا املعروفة باسم »الجمعيات أو الجماعات«. 

الجمعيات والطرق الصوفية

نيون ينتمون بشكٍل أساس إلى إحدى الطريقتين الشاذلية  في النصف الثاني من القرن العشرين، كان علماء سورية السُّ
والنقشبندية))(. وكثيًرا ما يطلق على الجماعة األولى اسم الهاشمية نسبة إلى محمد الهاشمي )توفي عام )96)(، وهو شيخ 

ر العدد المحدود من المراجع. )))  تعتمد هذه المقالة في األغلب على مقابالت مع مصادر سورية مجهولة الهوية، ما يفّسِ
(2( Itzchak Weismann, «Sufi Fundamentalism between India and the Middle East,» in: Martin van Bruinessen and Julia Howell, eds., Sufism and 

the ‘Modern› in Islam (London: I. B. Tauris, 2007), pp. 115-128.
(3(  Andreas Christmann, «Islamic Scholar and Religious Leader: A Portrait of Shaykh. Muhammad Sa'id Ramadan al-Būti,» Islam and Christian-

Muslim Relations, vol. 9, no. 2 (1998), pp. 149-169.
 Paulo Pinto, «Sufism and the Political Economy of Morality in Syria,» انظر:  سورية،  في  الصوفية  الطرق  على  النظرية  الناحية  من  عامة  نظرة  إللقاء   (4(

.136-vol. 15 (2006), pp. 103 ,Interdisciplinary Journal of Middle Eastern Studies
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 عن التوجه النخبوي الواضح 
ً

جزائري نشر الطريقة في جميع أنحاء البالد))(. وبفضل الكاريزما التي تمتع بها األخير، وفضال
كان  العاصمة  وفي  املدينية.  الوسطى  والطبقة  املحليين  العلماء  بين  مفضلة  الصوفية  الطريقة  هذه  أصبحت  للشاذلية، 
خليفتا الهاشمي املعاصران البارزان هما هشام البرهاني، وهو فقيه حنفي معروف عاش في املنفى في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة حتى عام )99)، وكذلك عبد الرحمن الشاغوري )توفي عام )00)(. 

وكان الشاغوري أكثر شيوخ الشاذلية هيبة في عصره، وقد أقرَّ العديد من العلماء الدمشقيين بأنه معلم روحي. وكان 
ممثلوه يوجدون حتى في حلب، وأبرزهم محمد الحسيني، نجم صاعد في الساحة الدينية املحلية؛ أي أنه على الجانب األخر 
من االنقسام الحاد عموًما بين الشمال والجنوب. وفي وسط وشمال سورية، كان ممثل الهاشمي هو عبد القادر عي�شى )توفي 
في خالل انتفاضة أواخر السبعينيات. وما زال خليفته أحمد فتح هللا جامي يعيش في تركيا، غير أن 

ُ
ن )99)(، الذي  عام 

نة البارزين في حلب )نديم الشهابي، بكري الحياني( وفي حمص )سعيد الكحيل،  العديد من مريديه وتالمذته هم من علماء السُّ
في  الدين  رجال  بين  األبرز  الشخصية  أصبح  الذي  السقا  وعدنان  الوليد[،  بن  خالد  ]جامع  املدينة  في  الكبير  الجامع  إمام 

املدينة بعد عودته من املنفى في عام 000)(. 

الفروع السورية لجماعة الطريقة الشاذلية دائًما على هياكل »تقليدية«، وهي شبكات ال مركزية تنقسم  وقد حافظت 
بشكٍل محتوم تقريًبا بين البارزين من تالمذة الشيخ بعد وفاته. وباملقابل، وبإضافة معنى املهمة االجتماعية إلى انتقال املعرفة 
ا ُعرفت باسم الجماعات. 

ً
ن العديد من العلماء - معظمهم من أتباع النقشبندية - من خلق حركات أكثر تماسك

َّ
الدينية، تمك

وقد ظهرت هذه األخيرة في منتصف القرن العشرين في سياق ما سمي بأثر رجعي »صحوة الشيوخ«، وهي رّدة فعل، متمسكة 
ز بعض من هؤالء الشيوخ على 

ّ
بالتقاليد، على انتشار األفكار العلمانية. وفي دعوة إلى »إعادة املجتمع إلى مسار اإلسالم« رك

إنشاء مدارس رسمية لتعليم النخبة الدينية املستقبلية؛ ومن بين هؤالء الشيوخ حسن حبنكة )توفي عام 978)(، وصالح 
 عن عبدهللا سراج الدين )توفي عام )00)( في حلب. ولكل من هؤالء العلماء 

ً
الفرفور )توفي عام 986)(، في دمشق، فضال

انتماءاتهم الصوفية، وسلطتهم تعتمد على الروابط الروحية الرأسية أكثر من الهياكل الوظيفية التي أقاموها. واشتهر اثنان 
من أقرانهم، أحمد كفتارو )توفي عام )00)( في دمشق، ومحمد نبهان )توفي عام )97)( في حلب، باعتبارهما أقاما مؤسسات 
)تحت إشراف رجب ديب  بيروت  إلى  امتدت  التي  الكبيرة  النقشبندية  الطرق  رئي�شّي جماعات  ناجحة، وبوصفهما  تعليمية 

تلميذ كفتارو()6(، وإلى محافظة األنبار العراقية. 

النموذج التنظيمي املستوحى من الصوفية، ولم  أما قيادات الجماعات األخرى فقد اعتمدت بشكٍل حصرٍيّ أكثر على 
 من ذلك أسندوا عملهم بشكٍل كلٍيّ إلى الروابط الروحية، والحلقات غير الرسمية 

ً
يقوموا بتطوير أي هياكل رسمية. وبدال

والدروس اليومية في املسجد. ولم يكن هدفهم تدريب متخصصين دينيين، وإنما تثقيف العلمانيين من الناس لتحويلهم إلى 
نماذج للتقوى. وأكبر هذه الجماعات كان يقودها اثنان من الشيوخ ذوي االنتماء النقشبدي، عبد الكريم الرفاعي )توفي عام 
)97)( في دمشق )جماعة زيد(، وأحمد بيانوني )توفي عام )97)( في حلب )جماعة أبي ذر()7(، وقد جذب كال الجماعتين مئات 

من الشباب من الطبقة الوسطى املتعلمة. 

(5) Itzchak Weismann, «The Shadhiliyya-Darqawiyya in the Arab East (19th-20th Century),» in: Eric Geoffroy (ed.), La Shadhiliyya-Une voie 
soufie dans le monde (Paris: Maisonneuve & Larose, 2004).

(6) Annabelle Böttcher, «Official Islam, Transnational Islamic Networks, and Regional Politics: The Case of Syria,» in: Dietrich Jung, ed., The 
Middle East and Palestine: Global Politics and Regional Conflict (New York: Palgrave, 2004), pp. 125-150, and Leif Stenberg, «Young, 
Male and Sufi Muslim in the City of Damascus,» in: Jørgen Bæck Simonsen, ed., Youth and Youth Culture in the Contemporary Middle East 
(Aarhus: Aarhus University Press, 2005), pp. 68-91.

)7)  البيانوني هو والد مرشد اإلخوان المسلمين الحالي صدر الدين البيانوني. وقد خلفه في رئاسة جماعة أبي ذر أحد أبنائه اآلخرين، أبو النصر (توفي عام 1987).
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وتطورت املواقف السياسية للجماعات بطرق مختلفة جًدا. فالجماعات التي أسسها كفتارو، والفرفور، وسراج الدين 
أنها بقيت حتى تاريخه املزود  النتيجة  - أو على األقل مرضية - مع السلطات، وكانت  والنبهان حافظت على عالقات جيدة 
الخاص الرئيس للتعليم اإلسالمي الرسمي في البالد. ومع ذلك، وفي حين تم تعيين كفتارو في منصب مفتي الجمهورية في عام 
)96)، أصبح منافسه حبنكة )سميت جماعته بجماعة امليدان على اسم الحي الذي يشكل معقل الجماعة( رأس الحربة في 
إلى  بالنسبة  وأما  به.  الخاص  اإلسالمي  التوجيه  معهد  غلق 

ُ
وأ وجيزة،  مدة  ُسجن  وقد  البعث.  حزب  ضد  الدينية  املعارضة 

لدعوات  الشباب  من  أتباعها  استسلم  بعدما  اإلسالموية،   (98(-(979 انتفاضة  وراء  انجرتا  فقد  ذر،  وأبي  زيد  جماعتي 
بيدت جماعة أبي ذر، والقليل الذي تبقى منها أصبح بقيادة أحمد البيانوني نجل أبي الفتح، وهو 

ُ
دة. وقد أ الجماعات املتشّدِ

أكاديمي بارز في اململكة العربية السعودية، ُسمح له بالعودة واالستقرار في حلب في عام 006)، وسرعان ما استعاد وضعه 
السابق بوصفه عضًوا مميًزا في النخبة الدينية املحلية. 

ّر قياداتها 
ُ
وأما بالنسبة إلى جماعة زيد، فقد عانت بشدة من القمع الذي مارسته الدولة خالل فترة الثمانينيات، واضط

إلى اللجوء إلى جدة. وكان بقاؤها بفضل شيوخ الصف الثاني من كبار السن الذين ُسمح لهم بالبقاء في سورية. ولتخفيف 
استياء القاعدة الشعبية الواسعة لجماعة زيد، والتي تشمل جزًءا مهًما من تجار الطبقة الوسطى في دمشق، ُسمح ألبناء 
 ،(000 عيد بناء الحركة. وبعد التوريث الرئا�شي في عام 

ُ
الرفاعي أسامة وسارية بالعودة في منتصف التسعينيات وتدريًجا أ

اتجه النظام »الجديد« إليهم لتحسين شرعيته املتداعية، وُسمح لجماعة زيد بالتوسع في أنشطتها الخيرية. ومع عشرين إلى 
الرفاعي  إلى حلقاتهم األسبوعية، وعلى األخص إخوة  ثالثين مسجًدا، وشيوخ ذوي شعبية واسعة جذبوا آالف األشخاص 

ونعيم العرقسو�شي، أصبحت جماعة زيد إلى حٍدّ بعيٍد التيار الديني األكثر شعبية في دمشق اليوم. 

سياسة المسجد

نظًرا إلى افتقار الدولة للموارد االقتصادية والرمزية، بقيت عملية بقرطة )أي إضفاء الطابع البيروقراطي( رجال الدين 
السوريين جنينية. وبطبيعة الحال، فإن القوة االقتصادية والسياسية لوزارة األوقاف كبيرة، فهي تمتلك ممتلكات ضخمة 
ومسؤولة عن تعيين - وفصل - موظفي املسجد)8(. وفي الوقت نفسه، فإن عزلتها النسبية عن النخبة الدينية الفعلية تحدُّ 
أبًدا أن ينتج  كثيًرا من قدرتها على تنصيب رجال دين ذوي صدقية برعاية الدولة. وفي الحقيقة، لم يحاول النظام البعثي 
علماء دين بوسمه الخاص: فال يوجد في سورية مؤسسات كاألزهر في القاهرة، والكلية الوحيدة اململوكة للدولة للدراسات 
اإلسالمية العليا هي كلية الشريعة في جامعة دمشق، والتي لم تكن أبًدا، كما سيتضح أدناه، حاضنة مالئمة لبيروقراطية 
إسالمية. وال يزال معظم العلماء السوريين يظهرون نتيجة عمليات معقدة وغير رسمية من االعتراف االجتماعي التي تجري 

داخل »البنية التحتية« للمشهد الديني، وليس بتعيينات إدارية.

التي تمتلك  البارزة  نية هي استقطاب الشخصيات  النخبة السُّ النظام املفضلة إلدارة  ونتيجة لذلك، كانت إستراتيجية 
 من مجرد تصنيع »شيوخ بعثيين« من الفراغ. وأفضل مثال على هذه السياسة هو التحالف 

ً
قاعدة اجتماعية حقيقية، بدال

الذي دام عقًدا من الزمن، بين السلطات والشيخ أحمد كفتارو الذي سبقت شعبيته - واستمرت بعد - تعيينه املفروض من 
 آخر جيًدا، 

ً
جانب النظام بمنصب املفتي عام )96). وتمثل الشراكة غير الرسمية مع محمد سعيد رمضان البوطي مثاال

ن هذا األخير من تحقيق التوازن بين دعمه الصريح لألسدين، والحفاظ على صدقيته بين األوساط الدينية املحلية. 
َّ

فقد تمك

(8)  Annabelle Böttcher, «Le Ministère des Waqfs,» Maghreb - Machrek, no. 158 (1997), pp. 18-30.
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رون من جماعاٍت أكبر،  وحتى رجال الدين املوالين للنظام، املعزولين حالًيا، مثل عضو البرملان اإلسالمي محمد الحبش، يتحدَّ
وقد حققوا شعبية كبيرة قبل أن »يحرقوا أجنحتهم« باالقتراب كثيًرا من الدولة. 

ولم تأِت هذه اإلستراتيجية سوى بنتائج محدودة، إذ إنه حتى شبكة كفتارو الكبيرة لم تتمكن أبًدا من ترسيخ نفسها بقوة 
تسميتهم  يمكن  الذين  الدينيين  الفاعلين  على  االعتماد  النظام  على  كان  وعليه،  دمشق.  شمالي  في  التاريخي  معقلها  خارج 
باملهادنين أكثر من املؤيدين املتحمسين، مثل جماعتي الفرفور في دمشق والنبهان في حلب، اللتين شغل شيوخهما جزًءا من 
الفراغ الناجم عن قمع انتفاضة الثمانينيات. ولعل االتجاه األول هو األكثر انتشاًرا في ضواحي العاصمة، بينما قام االتجاه 
وفي دمشق، حتى  ونبيه سالم.  بدلة،  الهادي  الحوت، وعبد  في حلب، وهم: محمد  اليوم  الدعاة شهرة  أكثر  بتدريب  الثاني 

الجماعات املتمردة، مثل جماعتي زيد وامليدان، لم يكن لهما من تأسيس خارج إقطاعياتهما التقليدية مطلًقا. 

ولفهم عدم قدرة النظام على »تصميم« املشهد الديني وفًقا ملصالحه الخاصة، فإنه من الضروري التأكيد على حقيقة أن 
سلطة اإلدارة املركزية في تعيين هيئة أساتذة املسجد محدودة؛ فليس للحكومة من مرشحين خاصين بها لشغل املناصب، 
وهي تقدم املرتبات االسمية فحسب، في حين يمكن للشبكات الدينية القائمة تقديم رجال دين مدربين وموارد اقتصادية 
ا كبيًرا على اإلدارة واألجهزة 

ً
ضخمة. وبفضل رأسمالها االجتماعي وحوافزها املالية، كانت رابطة التجار والعلماء تمارس ضغط

األمنية على حد سواء. 

المؤسسات الرسمية

التعليمية،  الثالثة، أصبحت املؤسسات  األلفية  أوائل  في  النظام  بدأه  الذي  الدينية املحدود  السياسة  في ُعقب تحرير 
الجمعيات الخيرية ووسائل اإلعالم، تمثل وبشكٍل متزايٍد االتجاهات املختلفة التي يمكن إيجادها على الساحة اإلسالمية في 

سورية. وتنطوي هذه العملية اليوم على هياكل إدارية وسياسية أيًضا. 

المدارس الرسمية

يتمثل التعليم اإلسالمي الرسمي بشكٍل أساس بمعاهد الشريعة الثانوية. وفي املدن الكبرى، كان إنشاء هذه املدارس يعود 
خت دعامة في الساحة الدينية في منتصف القرن  إلى ما قبل عام )96)، وكانت تخضع لسيطرة الجماعات والعائالت التي رسَّ
املا�شي: في دمشق، األنصار )كتفارو(، الفتح )الفرفور(، الفرقان )زيد(، الغراء )الدقر( والتهذيب والتعليم )الخطيب()9(؛ وفي 
حلب، وإلى جانب مدرسة الخسروية التابعة للحكومة، كانت املدرستان الرئيستان هما الكلتاوية للنبهان )والتي يرأسها اليوم 
الداعية الشعبي محمد الحوت(، والشعبانية لسراج الدين )بإدارة نور الدين عتر، صهر سراج الدين وعالمة بارز في دراسة 

الحديث وعلومه(. 

وفي السنوات القليلة املاضية، أدى انفراج العالقات بين النظام والنخبة الدينية إلى افتتاح معاهد جديدة للشريعة في 
)96). ولتسوية الخالفات مع تالمذة حسن حبنكة ذوي الشعبية لكن  دمشق بمعدل لم ُيشهد منذ ثورة آذار/مارس عام 
أواخر  في  أغلق  الذي  لحبنكة  اإلسالمي  التوجيه  معهد  فتح  بإعادة  السماح  احتمالية  بطرح  السلطات  بدأت  املريبين، 
في  الشريعة  لكلية  رئيًسا  البغا،  مصطفى  نجل  حسن،  تعيين  في  ُمنسقة  خطوة  املحليين  املراقبين  بعض  ويرى  الستينيات. 
جامعة دمشق. إذ نال مصطفى البغا، وهو أبرز تالمذة حبنكة الذين ال يزالون على قيد الحياة، شرف زيارة الرئيس بشار 

)9)  واالستثناء المهم هو معهد بدر الدين الحسني الذي تم تنظيمه بشكٍل أكثر بيروقراطية، وهو منفتح على مختلف االتجاهات العقائدية.
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ي. ويحتل البغا اليوم وبشكل روتيني مواقع املستويات العليا في  األسد له مرتين، وهو شرف في النادر جًدا ما يناله عالمة ُسّنِ
االحتفاالت الدينية الرسمية. 

التقليدية املعهدين السوريين الخاصين الوحيدين للدراسات اإلسالمية - مجمع الشيخ أحمد  وكذلك تدير الجماعات 
كفتارو )الذي كان يعرف سابًقا بمجمع أبي النور، ويرأسه اليوم صالح الدين نجل كفتارو(، ومعهد الفتح )بإدارة حسام نجل 

صالح الفرفور( - واللذان سمح لهما بفتح قسٍم أكاديمٍيّ في عام )99).

أما بالنسبة إلى كلية الشريعة في جامعة دمشق، فإنها لم تشكل يوًما وسيلة موثوقة لتدريب نخبة دينية موالية للدولة. 
إلى  بالنسبة  جًدا  جذابة  املهنة  هذه  تجعل  ال  الهزيلة  املرتبات  حيث  املسجد،  أساتذة  لهيئة  هامشًيا  ُمنِتًجا  تكون  وبذلك 
املتخرجين في الجامعات. وإلى جانب الوظائف األكاديمية في سورية والخارج، يختار العديد من املتخرجين العمل في تعليم 
أولئك  التجارية. ولألسباب االقتصادية نفسها، ينخرط  في األعمال  أو االنخراط  الثانوية،  في املدارس  الدينية  التربية  مادة 
الذين انتهى بهم األمر إلى خطباء مساجد، أو معلمين، أو في األعمال التجارية؛ فالتخرج في الكلية ليس إال وسيلة لتحسين 
أحد  في  وظيفة  للحصول على  تمتلك مؤهالت كهذه  أن  كافًيا،  ليس  أنه  كما  الضروري،  من  ليس  إذ  األكاديمية،  املؤهالت 

املساجد. وعادة ما يكون دعم أحد العلماء املعروفين أمًرا ضرورًيا كذلك. 

واملشكلة التي تطرحها الكلية هي سياسية أيًضا. فعلى الرغم من محاوالت البعثنة الفاشلة في الثمانينيات)0)(، اشتملت 
السيا�شي  باستقاللهم  إما  ))9) اإلخوان املسلمون، وباستمرار، على أساتذة معروفين  في عام  التي أسسها  هذه املؤسسة 
أيًضا  )مثل مفتي حلب الحالي، إبراهيم السلقيني(، أو بتعاطفهم مع اإلخوان املسلمين مثل )وهبة الزحيلي(. كما اجتذبت 
معت سابًقا، مثل مصطفى البغا تلميذ حبنكة، وشيخ الشاذلية هشام البرهاني 

ُ
علماء ينتمون إلى تيارات متمسكة بالتقاليد ق

الذي انضم إلى هيئة التدريس مباشرة بعد عودته من املنفى في منتصف التسعينيات. وَيدين بعض هؤالء العلماء بتعيينهم 
 على ذلك، تبدو الكلية 

ً
غير املتوقع، إلى حد ما، لدعم الشيخ البوطي النافذ، الذي درَّس هناك مدة نصف قرن تقريًبا. وعالوة

وكأنها حضانة أو موطن تنشئة فكرية للمثقفين اإلسالميين اإلصالحيين وذوي النزعة السياسية، مثل عماد الدين الرشيد، 
نائب عميد الكلية الشاب الذي تأثرت آراؤه حول »املسلم الديمقراطي« عالنية بتجربة حزب العدالة والتنمية التركي. 

الجمعيات الخيرية

جعلت ثورة عام )96) من تأسيس الجمعيات الخيرية اإلسالمية أمًرا في غاية الصعوبة، كما ُحظر العديد منها في ُعقب 
إلى حقبة ما قبل البعث،  979)-)98). ونتيجة لذلك، فإن معظم الجمعيات الخيرية اإلسالمية في سورية تعود  انتفاضة 
وغالًبا ما تسيطر عليها الجماعات التي برزت خالل تلك الفترة. ولكن منذ التسعينيات، نمت الجمعيات الخيرية في عددها 

ونطاقها نتيجة لتدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية)))(.

 
ً
ونظًرا إلى مشكلته األساس في الشرعية، لم يكن النظام في وضع يسمح له باستدرار تبرعات عفوية من املجتمع. وعالوة

على ذلك، عادة ما كانت الشبكات اإلسالمية ذات العالقة الودية مع النظام، مثل شبكة كفتارو، تعتمد على قاعدة اجتماعية 
ضيقة جًدا لتحّمل عبء خصخصة الرعاية بنفسها. ونتيجة لذلك، سمح النظام باستيالء حركة زيد على القطاع الخيري 

(10)  Bernard Botiveau, «La Formation des Oulémas en Syrie: La Faculté de shari'a de l’Université de Damas,» dans: G. Delanoue, ed., Les 
Intellectuels et le pouvoir: Syrie, Égypte, Tunisie, Algérie (Le Caire: Cedej, 1986), pp. 67-91.

(((( Soukaina Boukhaima, «Le Mouvement associatif en Syrie,» dans: Sarah Ben Nefissa, ed., Pouvoirs et associations dans le monde arabe (Paris: CNRS 
Editions, 2002), pp. 77-94.
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القطاع  أمواٍل من  الوسطى، وقدرتها على جذب  الطبقة  تجار  بين  ]الحركة[  األخيرة  في دمشق، وذلك بسبب شعبية هذه 
الخاص. وباالعتماد على شبكة من جمعيات األحياء التي أنشئت في الخمسينيات، أطلقت حركة زيد مشروع حفظ النعمة 
6000 عائلة. وفي عام  الفائض من األغذية، واألدوية، واملالبس، واألثاث والكتب ملساعدة أكثر من  الذي يعمل على جمع 
006)، ُسمح لرجال األعمال املرتبطين بحركة زيد بالسيطرة على اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق، والذي ينسق ويمثل 
997)، قد أنشأ مشاريع ضخمة، مثل صندوق العافية الذي يغطي  الجمعيات الخيرية في املدينة. وكان االتحاد، منذ عام 

نفقات العمليات الجراحية، وصندوق املودة والرحمة الذي يقدم إعانات مالية للزواج.

وسائل اإلعالم

اململوكة  الرسمية  اليومية  الصحافة  وفي  اإلسالمية.  اإلعالم  بوسائل  ترحيًبا  العربية  الدول  أقل  إحدى  سورية  تعد 
الثورة الرسمية. وفي بداية  للدولة، العمود الديني الوحيد هو عمود محمد حبش، الذي ينشر كل يوم جمعة في صحيفة 
 عن السياسة البرملانية املحلية. 

ً
األلفية الثالثة، ظهر حبش بوصفه شخصية بارزة في وسائل اإلعالم السورية والعاملية، فضال

وحبش هو صهر كفتارو، الذي أخرج من دائرة األخير بسبب مواقفه الليبرالية في ما يتعلق بوضع املرأة والعالقات ما بين 
األديان)))(. ومنذ ذلك الحين، كان إبعاده من النخبة الدينية املتحفظة قد توازى مع تقاربه مع النظام، وبدأ يظهر بشكٍل 

متزايٍد وكأنه موظف حكومة غير رسمي لإلعالم العام. 

وأما بالنسبة للمجالت الشهرية، فقد كانت مجلة نهج اإلسالم التابعة لوزارة األوقاف هي املجلة الوحيدة التي تم ترخيصها 
منذ أوائل الثمانينيات. وبدت في البداية سالًحا ضّد اإلخوان املسلمين، غير أن نهج اإلسالم خففت من لهجتها في ما بعد، 
ّتاٍب من خارج الدائرة الضيقة لرجال الدين املعروفين بمواالتهم للنظام، مثل سارية 

ُ
وأصبحت اآلن ترحب وبشكٍل متزايٍد بك

الرفاعي من حركة زيد. وفي مجال القطاع الخاص، سعى مريدو أحمد كفتارو بجد إلى تجاوز القيود املفروضة على الصحافة 
اإلسالمية، إذ كانوا بين عامي 996) و)00)، يصدرون مجلة صدى اإليمان الشهرية في بيروت، وفي عام 006)، حصلوا على 
عنى بشكٍل واسٍع بالقضايا الدينية. غير أن هذه املجلة ُحظرت 

ُ
ترخيص إلصدار مجلة عامة باسم »االجتماعية«، وهي مجلة ت

ل« على املثقف العلماني الراديكالي نبيل فياض)))(. في العام التالي، بعد أن دعت إحدى افتتاحياتها القّراء إلى »التبوُّ

نة في وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة مقتصًرا على مجموعة صغيرة  وحتى بداية األلفية الثالثة، كان ظهور العلماء السُّ
مختارة من رجال الدين املوالين للنظام مثل البوطي واليد اليمنى لكفتارو، مروان شيخو )توفي عام )00)(. وخالل العقد 
التابعة  تبثها إذاعة القدس  سر رسمًيا احتكار الدولة في هذا املجال، وذلك بفضل البرامج الدينية الشاملة التي 

ُ
الحالي، ك

الشعبية  ذات  النابل�شي  راتب  دروس  تتضمن  والتي  العامة،  القيادة   - فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  من  جبريل  ألحمد 
إلى أي  ينتمي  الدينية املحلية، فهو شيخ مستقل، وال  االستثنائية. ويمثل هذا األخير ظاهرة فريدة من نوعها على الساحة 

جماعة؛ أتت شهرته حصًرا من أدائه اإلعالمي. 

 عن البث الديني الذي كانت تبثه قناة الشام السورية األولى 
ً
إلى التلفزيون، فكان محمد حبش مسؤوال وأما بالنسبة 

 )006)-007)(، والتي تعود إلى رجل األعمال اإلدلبي وعضو مجلس الشعب أكرم الجندي. ومنذ 
ً
الخاصة، والتي لم تدم طويال

((2(  Paul L. Heck, «Religious Renewal in Syria: The Case of Muahmmad al-Habash,» Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 15, no. 2 
(2004), pp. 185-207.

)3))  الراية (الدوحة)، 2004/10/17.
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نة السوريين الذين اختيروا  عام 007)، وقناة الرسالة الفضائية التي تبث من الكويت دروس املسجد لعشرات من علماء السُّ
وفًقا لشعبيتهم، مثل زياد أسامة الرفاعي ونعيم عرقسو�شي.

رؤساء اإلدارة الدينية

تعتبر السلطة الدينية البحت لكبار موظفي الخدمة املدنية الدينية في أحسن أحوالها هامشية. فمن النادر أن ُيصدر 
 من ذلك، تتوقف معظم أعمال 

ً
املفتي والتابعون له ذلك النوع من الفتاوى املعلنة على نطاق واسع الشيوع في مصر. وبدال

الخارج واستقبال  إلى  املتواصلة  الرحالت  الدين« من خالل  القائمة على  »الدبلوماسية  السوري عند  نة  السُّ رأس اإلسالم 
الوفود األجنبية. وفي غياب أي استقاللية حقيقية، التي من شأنها أن تسمح للشخصيات الدينية الرسمية بالتعبير عن ذواتها 
تجنبت  النظام. وقد  تلبية رغبات  الفتاوى هو  الوحيد إلصدار  املنطقي  فإن األساس  السياسية واالجتماعية،  القضايا  في 
إطار  في  قراراتها  طبع   -  

ً
مثال  (98(-(979 انتفاضة  خالل   - الحاجة  أمس  في  فيها  تكون  التي  الحاالت  باستثناء  السلطات، 

ًدا لها على املدى الطويل. إسالمي معياري قد يكون ُمقّيِ

 من اعتماد السلطات املستمر على شركائها األكثر 
ً
وتعكس السياسة الحالية في تعيين املناصب الدينية الرسمية كال

والًء، وانفتاحها البطيء املتعمد على أولئك األكثر بعًدا عنها. ومن الواضح أن خلف كفتارو يتبع االتجاه األول: فعندما توفي 
ثيرت شائعات حول احتمال استبداله بشخصية دينية دمشقية غير كفتارية 

ُ
كفتارو في شهر أيلول/سبتمبر من عام )00)، أ

بارزة، مثل البوطي أو وهبة الزحيلي. غير أن النظام كان يدخل لتوه في فترة أزمة عميقة داخلية وخارجية، ونتيجة لذلك لم 
يكن راغًبا بتعزيز مؤسسة العاصمة الدينية، والتي هي بالفعل قوية جًدا. ووجدت الحكومة املسألة حساسة جًدا حتى أنها 
 
ً
انتظرت ما يقارب العام لتتجاوز في نهاية املطاف اإلجراء القانوني لالنتخاب من جانب املجلس األعلى لإلفتاء، لتقوم بدال

بتعيين مفٍت جديد بمرسوم رئا�شي. وكان املستفيد من هذا مفتي حلب الشاب، أحمد حسون، وهو نجل أديب  من ذلك 
األول غير  الشخص  للصوفية. وكان أحمد حسون،  البارز بوصفه معلًما  النبهان  008)(، ممثل محمد  )توفي عام  حسون 
مة)))(. 

ّ
الدمشقي الذي يشغل املنصب منذ إحداثه في عام 7)9)، ويشتهر بصفته عضًوا في البرملان أكثر من مؤهالته كعال

بدل زياد األيوبي، وهو أحد مريدي كفتارو، 
ُ
إذ است للحذر نفسه،   واضًحا 

ً
في منصب وزير األوقاف مثاال التعيينات  وكانت 

بمساعده محمد السيد في عام )))(007)، وهو مفتي طرطوس السابق ونجل عبد الستار السيد، أحد مؤيدي النظام ملدة 
طويلة، والذي ترأس الوزارة ذاتها بين عامي )97) و980).

ملمثلي  التوالي  والحنفي على  الشافعي  اإلفتاء  م 
ّ
ُسل دقة. ففي دمشق،  أكثر  الصورة  كانت  املحلي،  املستوى  ولكن على 

االتجاه الكفتاري )بشير الباري، منذ عام 986)(، ومعهد الفتح )عبد الفتاح البزم، منذ عام )99)(. ومنذ أوائل عام 008)، 
ترأس االتجاه األخير أيًضا إدارة األوقاف الدينية في املدينة )أحمد قباني(، لكن العًبا جديًدا ظهر من خالل تعيين شيٍخ من 
ي( ليكون مدير أوقاف ريف دمشق. وأما بالنسبة إلى الساحة السياسية في حلب، فكان يهيمن 

ّ
شيوخ حركة زيد )زياد املوصل

عليها حتى وقت قريب أبناء اثنين من مريدي النبهان البارزين، وهما محمد الشامي )توفي عام 980)(، وأديب حسون ]والد 
دين اإلسالميين خلفه في رئاسة األوقاف نجله صهيب. ثم  أحمد حسون املفتي الحالي[. وعند اغتيال األول من ِقبل املتشّدِ
قيل هذا األخير ]صهيب[ في عام )00) بعد أن ترك منافسه اللدود، أحمد حسون، منصبه مفتًيا لحلب ليصبح املفتي العام 

ُ
أ

املدينة إلبراهيم  بإفتاء  ُيعهد  أن  انفتاحية  أنها كانت خطوة  البعث، غير  بأحد أعضاء حزب  الشامي  بدل 
ُ
للجمهورية. واست

ق ذاك األخير بمفٍت ثاٍن أكثر »موثوقية« مجّسًدا بشخص  السلقيني املستقل سياسًيا. ولذلك، فإنه من غير املستغرب أن يطوَّ

)14)  اإلمارات اليوم (أبو ظبي)، 2005/4/16، وأخبار الشرق (لندن)، 2005/7/17.
)15)  شام برس (دمشق)، 8 كانون األول/ديسمبر 2007.
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محمود عكام، وهو رجل دين بارز آخر على الساحة الدينية املحلية ما بعد عام 980). إذ حصل عكام، وهو عضو سابق في 
جماعة أبي ذر، على درجة الدكتوراه في باريس تحت إشراف محمد أركون. وما إن أصبحت شعبيته كبيرة بين الشباب املتعلم، 
006)، ُعهدت إليه  حتى بدأ يتلقى لوًما متزايًدا بسبب عالقاته الوثيقة مع السلطات واهتمامه باإلسالم الشيعة. وفي عام 

ا في جامعة حلب. 
ً
مسؤولية اإلشراف على كلية الشريعة املؤسسة حديث

 عن أفراد عائلة الخطيب، 
ً
وكانت الخطابة في املسجد األموي الكبير في دمشق عادة من مسؤولية مريدي كفتارو، فضال

ن  ُعّيِ  ،(008 أوائل عام  وفي  التوالي.  )99) و)00) على  في عامي  القادر،  ، معاذ وشقيقه عبد 
ً
أكثر ممثليها جرأة قيل 

ُ
أ التي 

النظام  بين  العالقات  في   مهًما 
ً
القرار تحوال ل هذا 

َّ
العلمي. وشك النشاط  أو  للتعليم  البوطي كبيًرا لخطباء املسجد، ومديًرا 

والعلماء األكراد، إذ كانت املرة األولى التي يقبل فيها البوطي منصًبا بارًزا في اإلدارة الدينية. وسرعان ما ترك البوطي بصمته 
في املؤسسة من خالل إعادة تنظيم كامل لجدول الدروس الزمني، وتعيين علماء بارزين من جماعات كانت ممنوعة سابًقا من 
التعليم في أكثر أماكن العبادة هيبة في العاصمة، مثل كريم راجح ومصطفى البغا )امليدان(، وكذلك أسامة الرفاعي ونعيم 
العرقسو�شي )زيد(. وفي املقابل، كانت ترقية البوطي على حساب شريك النظام اإلسالمي املتمتع باالمتيازات تاريخًيا، إذ لم 

ُيدرج أي من شيوخ الكفتارية في القائمة السابقة لتجديد تفويضه)6)(.

التمثيل السياسي

في نظاٍم استبدادٍيّ كالذي في سورية، تبقى النصيحة هي املدخل الرئيس للفاعلين الدينيين إلى السلطات، أي تقديم 
النصيحة الخاصة للحاكم. إذ قام البوطي بهذا الدور بشكٍل رئيس منذ أن أعلن دعمه الصريح للنظام خالل انتفاضة 979)-

ّتاب العرب 
ُ

)98). فكان ملساعدة البوطي أهمية حاسمة، بسبب مكانته الشخصية، املتأتية من حقيقة أنه كان من بين الك
القالئل الذين جمعوا بين املؤهالت العلمية األزهرية، وسمة األسلوب األدبي »الحديث« لألدب اإلسالمي املعاصر، بطريقة ال 
تشوبها شائبة. وبعد عام 980)، وألن معظم هذا النتاج األدبي كان ممنوًعا في سورية، كان البوطي الكاتب الرئيس الوحيد 

للصحوة اإلسالمية املعاصرة الذي كانت كتبه متاحة من غير ريب في مكتبات البالد. 

وبعد تصريحه بتأييد النظام عالنية، أشاد البوطي مراًرا بالقيادة السورية مقابل تخفيف تدريجي للقيود املفروضة على 
ن من 

َّ
نة املنفيين. وفي الوقت نفسه، تمك الناشطين اإلسالميين من غير السياسيين، وإصدار عفو عام عن بعض علماء السُّ

الحفاظ على صدقيته من خالل رفض أي مكافأة مادية أو منصب رسمي، على األقل حتى تعيينه في عام 008) كبيًرا لخطباء 
املسجد األموي. 

نة إلى مجلس الشعب نواًبا »مستقلين« منذ السنوات األولى  وبقدر ما كانت السياسة الرسمية معنية، دخل العلماء السُّ
في عهد األسد. ومنذ عام 980) وما بعده، اختير كّلٍ منهم بعناية من بين رجال الدين املوالين للنظام، على غرار مروان شيخو 
تلميذ كفتارو، واملفتي العام الحالي أحمد حسون، وعبد العزيز، شقيق صهيب الشامي )توفي عام 007)(، وزكريا سلواية من 

الالذقية.

املقاعد  على  للحصول  االنتخابية  الحمالت  على  ساحٍق  بشكٍل  تسيطر  التي  األعمال  رجال  ائتالفات  كانت  ما  وكثيًرا 
املستقلة تتضمن علماء مسلمين، كما يتضح من القائمتين الفائزتين في دمشق في نيسان/أبريل عام 007). ففي حين أدرج 
قائمته،  في  كفتارو،  مجمع  في  الشريعة  كلية  عميد  راجح  السالم  عبد  الحاكمة،  للعائلة  الحميم  الصديق  حمشو،  محمد 
تحالف منافسه هاشم العّقاد مع محمد حبش. وقد تمكنت قائمة حمشو من الحصول على دعم املؤسسة الدينية في املدينة 

)16)  الثورة، 2008/2/15.
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غير أن ذلك، وفي معظم الحاالت، لم يكن سوى تعويض عن التبرعات الدينية املعلنة، أكثر من كونه عالمة على املشاركة 
السياسية الحقيقية.

أجل  من  دعوات  إلطالق  النظام  ضعف  كفتارو،  أحمد  نجل  وصالح  حبش،  محمد  استغل   ،(00(-(00( عامي  وفي 
النظام. ومع ذلك، وبسبب  التحررية، قد يفضل عمالء  الشائع من االستبدادية  للنمط  الذي، وفًقا  الديمقراطي  اإلصالح 
الحذر من السياسات البرملانية في ظل الحكم البعثي وعدم الثقة بها، كان معظم رجال الدين يرى في إنشاء نقابة للعلماء 
طريقة أكثر مالئمة لزيادة النفوذ السيا�شي. وكانت جمعية علماء برئاسة حبش موجودة بالفعل، غير أن هذه املنظمة الخيرية 

والثقافية كانت تتألف من رجال دين من الصف الثاني، وال يمكنهم القيام بدور كهذا. 

ر إمكان إيجاد تمثيل أكثر إقناًعا لرجال الدين: إذ أنه كان يجب  006)، دفع عامالن اثنان بالنظام إلى تصوُّ وفي عام 
مكافأة النخبة الدينية لوالئها خالل أزمة عامي )00)-)00)، كما أن هناك شعوًرا بالحاجة إلى االستجابة من أجل تأسيس 
ي، وهو رجل دين حلبي من املنفيين، وذو عالقات قوية مع اإلخوان املسلمين، سوى أن 

ّ
رابطة علماء سورية من جانب مجد مك

خطابه املعتدل كان يهدف بوضوح إلى جذب علماء الدين املستقرين في سورية. ونتيجة لذلك، تم تأسيس رابطة علماء بالد 
الشام في نيسان/أبريل عام 006)، والتي لم يكن مقرها وقيادتها محط استغراب في الواقع )مجمع كفتارو، مع وهبة الزحيلي 
 مدبًرا«(. ومع ذلك، كانت املنظمة ممثلة حًقا لجميع الشبكات اإلسالمية الكبرى في دمشق)7)(. وبالتالي، 

ً
رئيًسا، والبوطي »عقال

كان للرابطة أن تكون العًبا مؤثًرا للغاية، لو لم تؤّدِ القيود السياسية والتناحر الداخلي إلى شللها النهائي بعد بضعة أسابيع.

الخاتمة

لم يمتلك النظام السوري يوًما الوسائل االقتصادية الكافية، وال الشرعية الدينية، إلعداد أدوات مؤسساتية كانت 
ة متعاطفين مع التوجه األيديولوجي لحزب البعث. وبناء على ذلك، بقي العلماء خارج جهاز  نه من إنتاج رجال دين ُسنَّ ِ

ّ
لتمك

مع  السلطات  تعاملت  فقد  العكس،  وعلى  أبًدا.  ظهور  من  الرسمية  اإلسالمية«  »البيروقراطية  يشبه  ملا  يكن  ولم  الدولة، 
لم  ولذلك،  الدولة.  متناول  من  معظمها  في  بعيدة  آليات  نتيجة  االجتماعي  رأسمالها  كان  والتي  القائمة،  الدينية  الشبكات 
وسومح  املذعنون،  الفاعلون  كوفئ  إذ  باالختيار:  يتعلق  ما  سوى  الرسمية  الدينية  السياسية  عن  للتعبير  وسيلة  من  يكن 
إذ إن  معت االتجاهات املعادية. لكن من الصعب الحفاظ على مسار عمٍل كهذا على املدى الطويل، 

ُ
أولئك املحايدون وق

الشركاء أنفسهم الذين كان والؤهم ذا أهمية حاسمة خالل االنتفاضة اإلسالمية في أواخر السبعينيات أصبحوا يستخدمون 
صالتهم مع النظام أكثر فأكثر للتشفع لالعبين الدينيين املقموعين سابًقا. ونتيجة لذلك، كان الدعم الحصري لحفنة من 

الشخصيات املذعنة قد مهد الطريق تدريًجا أمام سياسة إدماج أكثر تعّددية. 

بالتخلي  بدأت  عندما  ّنة،  السُّ الدين  رجال  مع  عالقاتها  في  حساسة  انتقالية  مرحلة  في  تمر  األسد  بشار  قيادة  وكانت 
 الذي كان سائًدا في السبعينيات. وفي 

ً
 إلى املوقف األكثر تساهال

ً
ببطء عن السياق القمعي الذي أعقب االنتفاضة، عائدة

ل العلماء إلى قوة ذات تأثير أكبر بكثير مما كانت عليه سابًقا.  غضون ذلك، كان التحول الثقافي واالجتماعي الجذري قد حوَّ
 من ذلك بالتطبيع الكامل على أساس الشراكة 

ً
ولم يعد الفاعلون املهمشون سابًقا يرضون بمجرد التساهل، بل طالبوا بدال

 
ً

الحقيقية. ولم يكن ذلك يعني مزيًدا من حرية العمل في مجال التعليم، واألعمال الخيرية ووسائل اإلعالم فحسب، بل مدخال
أوسع إلى املناصب اإلدارية والتمثيل السيا�شي أيًضا. وأدت هذه العملية إلى تحسين استقرار النظام على املدى القصير من 
ّنة، مقابل تحفظات األجهزة  خالل توسيع قاعدته االجتماعية. ولكن في املستقبل، قد تتحول موازنة مطالب رجال الدين السُّ

األمنية علمانية التفكير وذات الهيمنة العلوية، ونخبة الدولة املثقفة، إلى لعبة معقدة أكثر فأكثر.

)17)  الرأي العام (عّمان)، 2006/4/28.
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