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مقدمة

تحدث  الذي  الم�سري«  »النموذج  عن  مختلًف�  �سكاًل  �سوري�  في  الإ�سالمي  التي�ر  يمثل 
عنه »ع��سف ب�ي�ت«)1( فحملة القمع الدامية التي تعر�س له� هذا التي�ر خالل انتف��سة ع�مي 
اأحدثت  قد  ك�نت  الإيرانية,  الثورة  نموذج  تكرار  من  تقترب  ك�دت  والتي  1979و1982 
ثقاًل مق�باًل عبر حركة اجتم�عية قوية اأدت اإلى ازدي�د وا�سح لمظ�هر التدين في الحي�ة اليومية 
ال�سورية. فمع حلول �سني الت�سعيني�ت ك�نت الم�س�جد قد امتالأت ب�لم�سلين, واأ�سبح الحج�ب, 
ولأول مرة في ت�ريخ �سوري�, منت�سًرا لدى الن�س�ء. كم� انت�سرت مدار�س تعليم القراآن الكريم, 
وازداد عدد الع�ئالت التي تف�سل تنظيم حفالت القران »الإ�سالمية«)حيث يتم فيه� الف�سل بين 
الجن�سين(. بل اإن النظ�م البعثي ا�ستج�ب للحركة الجتم�عية في �سي�ق هذه العملية منذ اللحظة 
التي تخلى فيه� تدريجيًّ� عن مواقفه العلم�نية العدوانية مبديً� ت�س�مًح� اأكبر تج�ه الأن�سطة الدينية 

غير ال�سي��سية.)2(

ويبدي التي�ر الإ�سالمي ال�سوري, كم� هو الح�ل في م�سر, مظهًرا مح�فًظ�؛ فيع�ر�س ب�سدة 
الأمد  طويل  لاللتزام  نظًرا  ن�سبيًّ�؛  ا�ستثن�ئية  ح�لة  ب�لفعل  �سوري�  تبدو  وقد  فكري.  تجديد  اأي 
لالإخوان الم�سلمين ال�سوريين بمواقف تميل اإلى �سكل م� من الليبيرالية ال�سي��سية. لكن وب�لرغم 
من ذلك, تعر�س التنظيم لالجتث�ث تم�ًم� خالل انتف��سة الثم�نيني�ت, وهو الآن مجرد �سبكة 
الغربية  اأوروب�  بين  المنفى  يعي�سون في  الذين  الن��سطين الكهول  تتكون من ب�سع ع�سرات من 

وال�سرق الأو�سط.

�سوري�,  الديني في  التجديد  لعدد من وجوه  الت�لية  ال�سفح�ت  �سنعر�س في  اأنن�  ب�لرغم من 
اعتب�ره  يمكن  لم�    - ال�سئيلة   - الإ�س�رات  عند  الوقوف  يكون  لن  الدرا�سة  هذه  هدف  ف�إن 
� في �سوري� خالل اأوائل القرن الواحد والع�سرين. ب�لعك�س من  منعطًف� م� بعد اإ�سالمي مفتر�سً
ذلك ف�إن َدْيَدَنن� الرئي�سي الذي تقوم عليه هذه الدرا�سة هو الت�أكيد على فكرة اأن التركيز على 
تطورات ال�س�حة الدينية المحلية من خالل عد�سة مم�ثلة يمكنه اأن يطرح م�سكلتين تحليليتين 
الع�م  الأيديولوجي  المظهر  يط�ل  الذي  الكبير  ب�لتب�سيط  المرتبط  الإغراء  اأوًل:  رئي�سيتين؛ 
لالإ�سالميين »الأوائل« )في ق�س�ي� مثل الديمقراطية وحقوق الإن�س�ن اأو الموقف من الأقلي�ت 
غير الم�سلمة(, وغر�سه عر�س تب�ينه مع التطورات التي يتبن�ه� م� بعد الإ�سالميين. ث�نًي�: وجود 

 Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (Stanford:Stanford University. 	(((
	Press, 2007), 136−87

 See Annabelle Böttcher, Syrische Religionspolitik Unter Asad, trans. Annabelle Böttcher(Freiburg im Breisgau: 	(((
 Arnold-Bergstraesser-Institut, 1998); Eyal Ziser, ‘Syria, the Ba’th Regime and the Islamic Movement: Stepping on a

.New Path?’, The Muslim World, 95 (2005), 43−65
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اتج�ه نحو ت�سور و�سف لـ »الإ�سالميين« - اأي هوؤلء الذين ين�سدون اإق�مة الدولة الإ�سالمية – 
كم� لو ك�نوا ي�سكلون كالًّ متج�ن�ًس�؛ ذلك اأن تحوًل نمطيًّ� ل يمكنه الحدوث اإل داخل تي�ر 
على  فقط  يقت�سر  ل  التحدي  وهذا  اله�م�سية(.  الفواعل  ا�ستبع�د  يتم  )بحيث  ب�لتم��سك  يتميز 
مف�هيم م� بعد الإ�سالم ال�سي��سي التي �سكه� »ب�ي�ت«, ولكنه� نتيجة محتملة لكل المح�ولت 

التي ا�ستهدفت تعريف تحولت نمطية في التغيرات التي تط�ل الإ�سالم ال�سي��سي ح�ليًّ�.)3(

 اإني اأ�سر هن� اأنني ل�ست ب�سدد رف�س المف�هيم المختلفة لظ�هرة م� بعد الإ�سالم ال�سي��سي 
� فكرة اأن  التي �س�عدت على فهم العديد من التج�ه�ت المهمة, كم� اأني ل اأنوي اأن اأنفي اأي�سً
هن�ك تحوًل نمطيًّ� ط�ول الإ�سالم ال�سي��سي في تركي� في مطلع الألفية المن�سرمة, اأو اأن تحوًل 
مم�ثاًل قد تم اإجه��سه في اإيران )ب�سكل موؤقت, ربم�(؛ ب�سبب المع�ر�سة العنيدة التي اأبداه� 
 التي�ر المح�فظ هن�ك. م� اأريد تو�سيحه هن� - على الأقل فيم� يتعلق بدرا�سة الح�لة التي اأطرحه� - 
هو اأن الإ�سرار على فكرة حدوث تحول نمطي اأو غي�به في الإ�سالم ال�سي��سي يمكنه اأن يوؤدي 

اإلى ابت�س�ر للواقع بغر�س جعله يتوافق مع �سردي�ت متخيلة م�سبًق�.

تتن�ول الدرا�سة اأوًل الم�س�كل التحليلية المذكورة اأعاله؛ بحيث �س�أو�سح اأن قبول الإخوان 
الم�سلمين ال�سوريين بمثل هذه الأفك�ر »الـ م�بعد اإ�سالمية«, على نحو النظ�م البرلم�ني والتعددية 
ال�سي��سية والمواطنة الك�ملة لغير الم�سلمين, لي�ست نت�ًج� لتحول حديث, ولكنه� تمثل ميزة 

طويلة الأمد تعود اإلى ال�سنوات الأولى من عمر الحركة.

النقد الث�ني الذي اأطرحه ب�س�أن القتراب�ت التي تن�ولت »التحول النمطي« يتعلق ب�لت�أكيد على 
المخ�طر التي يمكن اأن تترتب على م�س�ألة افترا�س تج�ن�س مفرط لظ�هرة الإ�سالم ال�سي��سي. 
الت�سنيف  اإلى  اأحيل  ف�إنني ل  ال�سي��سي بو�سفه ظ�هرة غير متج�ن�سة  اأتع�مل مع الإ�سالم  وحين 
المتع�رف عليه والذي يميز بين اإ�سالميين »معتدلين« واآخرين »مت�سددين,« بل اإنني األفت النظر 
اإلى م� يبدو لي ع�ماًل بنيويًّ� للتنوع الداخلي واأق�سد به المم�ر�سة الجتم�عية اليومية. ف�لأغلبية 
اإلى  الكبرى من الف�علين الإ�سالميين والذين �س�أ�سميهم »العلم�ء« يخت�سون في مج�ل الدعوة 
الجنة  طريق  اإلى  الموؤمنين  قي�دة  اأي  الأول,  المق�م  في  الدين  اإليه  يحيل  م�  )وهو  النج�ة  �سبل 
وتزويدهم بو�س�ئل بلوغه�(. بينم� يكون الآخرون خبراء في العمل ال�سي��سي )اأي ال�سراع لأجل 
بورديو«  »بي�ر  م�سطلح�ت  ا�ستعرن�  م�  واإذا  للعنف(؛)4(  م�سروع  احتك�ر  اقت�س�م  اأو  مم�ر�سة 

Bayat, Making Islam Democratic	:راجع	السيايس،	اإلسالم	بعد	ما	لظاهرة	املختلفة	للمفاهيم	شامل	مسح	ىلع	لالطالع 	(((
كون	املرء	اعلم	دين	أو	ناشًطا	سياسيًّا	مسألة	ال	تتعلق	بتكوينه	الرسيم	اذلي	تلقاه	)يف	سوريا	ىلع	األقل	فإن	الفئة	األوىل	تضم	مهندسني	وعلماء	 	(((

يف	الفزيياء،	بينما	تضم	الفئة	اثلانية	خرييج	ادلراسات	العليا	يف	الرشيعة)	بل	بالوظيفة	والنشاط	االجتمايع	الفعيل.
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� عن تلك الخ��سة بـ»م�ك�س فيبر«, ف�إن ال�سنف الأول ينتمي ابتداًء اإلى الحقل الديني فيم�  عو�سً
يكون الث�ني جزًءا من الحقل ال�سي��سي.)5(

هم  الف�علين  من  ال�سنفين  هذين  ف�إن  الدرا�سة,  هذه  من  الث�ني  المحور  في  �س�أ�سرح  وكم� 
بينم�  اإ�سالمي,  نظ�م  اإق�مة  يدعمون هدف  اأنهم  اعتب�ر  اإلى  يحيل  الذي  ب�لمعنى  »اإ�سالميون« 
اإلى الختالف  ال�سي��سي وينتهي  تب�ين في �سلوكهم�  اإلى  ب�ل�سرورة  يوؤدي اختالف وظ�ئفهم� 
الإ�سالح  بم�س�ألة  المتعلقة  الق�س�ي�  حول  من  الأحي�ن  غ�لب  في  تتع�ر�س  التي  مواقفهم�  في 

ال�سي��سي.

وانطالًق� من الفترا�س الذي قدمته في المحور الث�ني من الدرا�سة والذي يعتبر اأن العلم�ء 
ي�سكلون القّوة المح�فظة داخل التي�ر الإ�سالمي في �سوري�, ف�إن المحور الث�لث �سيظهر كيف 
العلم�نية - واإن ك�ن بمع�يير من�طقية - محدد رئي�س في  الَبعثي بطبيعته  لطوي  ال�سُّ النظ�م  اأن 
م�س�ألة التجديد الديني. ف�لنظ�م, في الواقع, يف�سل التع�مل مع علم�ء مح�فظين بينم� يعوق نمو 
اإن  ب�لقول  �س�أختم  النحو  �سي��سية. على هذا  تت�أّتى من لدن �سخ�سي�ت  اإ�سالحية قد  اتج�ه�ت 

الإ�سالح ال�سي��سي هو �سرط م�سبق لالإ�سالح الديني ولي�س العك�س.

االإخوان الم�سلمون ال�سوريون: ديمقراطيون بالميالد 
اأ�سدر الإخوان الم�سلمون الم�ستقرون في لندن في ال�س�د�س ع�سر من دي�سمبر 2004 , اأي 
في الوقت الذي ك�ن فيه النظ�م ال�سوري يواجه �سغوًط� غربية متزايدة؛ ب�سبب �سي��سته في لبن�ن, 
متعددة  لمب�درات  ا�ستمراًرا  َمثَّل  الذي  الم�ستقبل«)6(  ل�سوري�  ال�سي��سي  »الم�سروع  اأ�سدروا 
الرئ��سي  ال�ستحق�ق  بعد  ال�سورية  المع�ر�سة  بعث  اإع�دة  بغر�س  الإ�سالمية؛  الحركة  اتخذته� 
الذي جرى في ع�م 2000. مثلت هذه الوثيقة المطولة المكونة من 117 �سفحة اأول برن�مج 
�سي��سي مف�سل ين�سره التنظيم منذ انتف��سة الثم�نيني�ت, وب�سكل اأكثر تحديًدا منذ �سدور »بي�ن 

الثورة الإ�سالمية في �سوري� ومنه�جه�«)7( ع�م 1980.

 ا�سُتقِبل البرن�مج ال�سي��سي ب�رتي�ح من ِقَبل المع�ر�سة ال�سورية العلم�نية بف�سل التزامه الوا�سح 
من  الدولة  البرن�مج خ�س�ئ�س هذه  ا�ستوحى  وقد  ديمقراطية حديثة«.)8(  »دولة  اإن�س�ء  بم�س�ألة 
النم�ذج التي توفره� »الدول الديمقراطية العريقة« على نحو »دولة الق�نون«, و»حم�ية حقوق 
الإن�س�ن«, و»الف�سل بين ال�سلط�ت«, و»م�سئولية ال�سلطة التنفيذية اأم�م البرلم�ن«, و»تحديد 

 Stéphane Lacroix, Awakening Islam. راجع:	 السعوديني،	 لإلسالميني	 الكروا«	 »ستيفان	 قدمه	 اذلي	 للتحليل	 املفهوم	 بهذا	 مدين	 أنا	 	(((
.(Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia (Cambridge: Harvard University Press, 2011

.(www.ikhwansyrian.com, 1 June 2007(	:يف		املستقبل«	لسوريا	السيايس	»املرشوع	سوريا،	يف	املسلمني	اإلخوان	جمتمع 	(((
.Umar Abdallah, The Islamic Struggle in Syria (Berkeley: Mizan Press, 1983), 201-67	:يف	امللحق	انظر 	(((

 Thomas Pierret,	:راجع	الوثيقة،	هلذه	تفصياًل	أكرث	حتليل	ىلع	لالطالع	السيايس.	الربنامج	من	خذت
ُ
لك	االقتباسات	املوجودة	يف	هذا	املحور	أ 	(((

 ‘Le “Projet politique pour la Syrie de l’avenir” des Frères Musulmans’, in La Syrie au present, ed. Baudouin Dupret
and al. (Paris: Actes Sud, 2007), 729-38
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وتجديد مدة الرئ��سة«, و»النتخ�ب�ت الحرة والتعددية«. واعترف البرن�مج الجديد لالإخوان 
� ب�لم�س�واة بين كل ال�سوريين بغ�س النظر عن دي�ن�تهم على اأ�س��س من »المواطنة«. الم�سلمين اأي�سً

احتفظ البرن�مج ال�سي��سي, في الوقت نف�سه, بنبرة »اإ�سالمية« وا�سحة عندم� دع� اإلى »اأ�سلمة 
� اأن الأحزاب غير الإ�سالمية يجب اأن تكون مت�حة �سريطة األ  متدرجة للق�نون«, كم� اأقر اأي�سً
�سديدة  قيوًدا  ي�سكل  اأن  �س�أنه  من  الذي  المبداأ  ب�لن�س«, وهو  ال�سريعة  تقيمه  م�  »مع  تتع�ر�س 
اإلى  اأقرب  الم�سلمون  الإخوان  ظل  كيف  هذه  النظر  وجهة  تو�سح  ال�سي��سية.  التعددية  على 
»الإ�سالميين الأوائل« ب�لمق�رنة مع جم�ع�ت م� بعد الإ�سالم ال�سي��سي على نحو »حركة العدالة 
والتنمية«, وهو حزب �سغير اأ�س�سه ع�م 2006 مع�ر�سون �سوريون مقيمون في لندن. وتعتبر 
هذه الحركة التي ت�أ�س�ست على نموذج حزب العدالة والتنمية التركي, الإ�سالم كم�سدر للهوية 

والقيم الأخالقية اأكثر منه مجموعة من القوانين ال�سي��سية والق�نونية.)9(

لم  فهي  الم�سلمين,  الإخوان  لدى  ال�سي��سية  الليبرالية  حدود  ك�نت  واأيًّ�  الأحوال  كل  في 
تكن نت�ج تحول اأيديولوجي ح�لي, اإنم� ت�سكل ا�ستمرارية لخط�ب �سي��سي قديم يمتد لعقود 
من الزمن. فمعظم العن��سر الليبيرالية التي احتواه� »الم�سروع ال�سي��سي«  لع�م 2004 ك�نت 
فيه  انخرط  الذي  ذاته  الوقت  في  اأي   ,1980 ع�م  ر  ُن�سِ الذي  »البي�ن«  في  ب�لفعل  ح��سرة 
الإخوان في مواجه�ت م�سلحة �سد النظ�م, وفي وقت لجئوا فيه في بع�س الأحي�ن اإلى ا�ستخدام 
دع�ية من�ه�سة للط�ئفة العلوية.)10( لقد اأقر الإخوان في البي�ن اأنهم �سيحترمون »الم�س�واة بين 
احترامهم  قدر  بنف�س  ال�سي��سية«  الأحزاب  و»حرية  ال�سلط�ت«,  بين  و»الف�سل  المواطنين«, 
الد�ستور و»روح الأمة«.)11( في وقت  التي  يحدده�  الفكر والتعبير« �سمن الحدود  »لحرية 
ت�سل  ب�نتخ�ب�ت حرة  �سيقبل  الأخير  هذا  اأن  التنظيم  في  قي�دي  ذكر  الع�سرية  نه�ية  من  لحق 
ل احتم�ًل �سئياًل  لَّم به اأن حدوث ذلك ي�سكِّ ـُ�سَ برئي�س علوي �سيوعي اإلى الرئ��سة, ويبدو من الم

ا.)12(  جدًّ

مثل هذه المواقف المعتدلة يمكنه� اأن تبدو للمالحظ, على نحو الم�سروع ال�سي��سي لع�م 
2004, كتطمين�ت للمع�ر�سة ال�سورية التي انتهى الإخوان اإلى التح�لف معه� �سمن التح�لف 

حركة	العدالة	واتلنمية،	برنامج	احلركة	ىلع	موقعها	الرسيم:	 	(((
 August 2009, http://forsyria.org/ arab/programme.asp#_Toc1  

	»الطليعة	املقاتلة«.	راجع	رسًدا	هلذه	املرحلة	ىلع	لسان	 معظم	العمليات	العسكرية	لم	يقم	بها	اإلخوان	املسلمون	بل	تنظيم	راديكايل	منشق	يُدعىَ 	((1(
عضو	سابق	يف	هذه	اجلماعة	يف:	عمر	عبد	احلكيم،	اثلورة	اإلسالمية	اجلهادية	يف	سوريا.

 Abdallah, The Islamic Struggle, 213−19 ; Hans Günter Lobmeyer, ‘Islamic Ideology and Secular Discourse : The 	. 	((((
.Islamists of Syria’, Orient 32 (1991), 395−418

 Hans Günter Lobmeyer, ‘Al-dimuqratiyya hiyya al-hall ? The Syrian Opposition at the End of the Asad Era’ in 	((((
 Contemporary Syria. Liberalization Between Cold War and Cold Peace, ed. Eberhard Kienle (London : British

.Academic Press, 1994), 90
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الوطني ل�ستقالل �سوري� ع�م 1982, واإعالن دم�سق للتغيير الديمقراطي ع�م 2005؛)13( بيد 
اأن البرن�مج الذي �سدر ع�م 1980 ج�ء في الواقع �سمن اإط�ر تراث �سي��سي عريق تمكن - 
وفي اأحلك المراحل - من ال�سمود اأم�م الت�أثير المتزايد لالأفك�ر المت�سددة التي �س�دت داخل 

الحركة في مرحلة �سيد قطب خالل الن�سف الث�ني من �سنوات ال�سبعيني�ت.)14(

ال�سي��سي«  ب�أن »م�سروعهم  تم�ًم� حين ج�دلوا  اإلى هذا  يحيلون  الم�سلمون  الإخوان  ك�ن 
ك�ن »عودة اإلى الأ�سول«. لقد �سهدت �سوري� عدة مراحل من الحكم الليبيرالي م� بين نه�ية 
الحتالل الفرن�سي ع�م 1946 والنقالب البعثي ع�م 1963. وقد �س�رك اأع�س�ء تنظيم الإخوان 
الم�سلمين, الذي ك�ن قد ت�أ�س�س ر�سميًّ� بعد اأ�س�بيع قليلة من نه�ية الحتالل الأجنبي, في جميع 
البرلم�ن�ت المنتخبة لتلك المرحلة, وُعيِّن عديد من اأع�س�ئه كوزراء ع�َمي 1949 و1962. 
الحزب  ظلوا  بحيث  ال�سلمية؛  المع�ر�سة  �سمن  الإ�سالميون  ظل  الأخرى  المراحل  وخالل 
النقالب�ت  عبر  ال�سلطة  على  ال�ستيالء  مح�ولت  في  يتورط  لم  الذي  الوحيد  الأيديولوجي 
الليبيرالي ب�سكل راديك�لي. في ع�م 1949  اأن تحدوا �سرعية النظ�م  الع�سكرية, ولم يحدث 
على  الحف�ظ  لغر�س  الد�ستور؛  بحدود  التقيُّد  اإلى  الح�جة  على  ال�سي��سي«  »م�سروعهم  �سدد 
»النظ�م الجمهوري« و»التوازن بين ال�سلط�ت« و»الحقوق المدنية«. وقد اأقرت الوثيقة ذاته� 
اأن من حق ال�سعب اأن يخت�ر ممثليه عبر »النتخ�ب�ت الحرة«, واأنه يجب اأن يحظى ب�لعتراف 

بو�سفه »ال�سلطة العلي�«.)15(

الإخوان  مقترح  ك�ن  الجديد,  الد�ستور  حول  البرلم�ني  النق��س  وخالل   1950 ع�م  في 
الم�سلمين ب�أن يت�سمن الد�ستور م�دة تحيل اإلى اأن »دين الدولة هو ال�سالم« قد لقى مع�ر�سة 
�سر�سة من الأحزاب العلم�نية والكن�ئ�س الم�سيحية, ب�لرغم من اأن م�سودة الد�ستور التي قدمه� 
اأ�س��س  على  الدولة  في  المواطنين  بين  »تمييز  هن�ك  يكون  لن  ب�أنه   � اأي�سً تعهدت  الإ�سالميون 
المط�ف  نه�ية  التراجع, وقبلوا في  الم�سلمين على  الإخوان  نواب  اأُجِبر  الدين«.)16( وقد  من 
ب�لت�سويت على د�ستور احتوى فقط على م�دة تحيل اإلى اأن »دين رئي�س الدولة هو الإ�سالم« واأن 

 Hans Günter Lobmeyer, ‘Al-dimuqratiyya hiyya al-hall ? The Syrian Opposition at the End of the Asad Era’ in 	 	((((
 Contemporary Syria. Liberalization Between Cold War and Cold Peace, ed. Eberhard Kienle (London : British

.Academic Press, 1994), 90
اشرتك	جناح	احلركة	يف	حلب	اعم	))))،	ىلع	سبيل	املثال،	بشلك	غري	مبارش	يف	االنتخابات	الترشيعية	من	خالل	دعم	مرشحني	مستقلني	ذوي	 	((((
ميول	إسالمية،	إال	أنه	قرر،	أربع	سنوات	بعد	ذلك،	مقاطعة	صناديق	االقرتاع.	ووفًقا	لقيادي	يف	احلركة،	اكن	قد	دافع	عن	املشاركة	يف	االنتخابات	
وقتها	دون	جدوى،	أن	هذا	القرار	اكن	قد	نتج	جزئيًّا	عن	تفسري	»خاطئ«		لكتابات	سيد	قطب.	انظر:	زهري	سليم،	»صفحة	من	تاريخ	اإلخوان	

.(www.levantnews.com, September 2010(	:يف	سوريا«،	يف	املسلمني
 Johannes Reissner, Ideologie Und Politik Der Muslimbrüder Syriens. Von Den Wahlen 1947 Bis	:يف	اثلالث	امللحق	انظر 	((((

 .Zum Verbot Unter Adîb Ash-Shîshaklî (Fribourg-en-Brisgau: Klaus Shwarz, 1980), 417
 Itzchak Weismann, ‘Democratic: راجع	 ادليمقراطية،	 حول	 األوائل	 املسلمني	 اإلخوان	 آراء	 بشأن	 أكرث	 تفاصيل	 ىلع	 ولالطالع	 		
 Fundamentalism ? The Practice and Discourse of the Muslim Brothers Movement in Syria’, The Muslim World 100

.(2010), 1-16
 Joshua Teitelbaum,‘The Muslim Brotherhood and the “Struggle for Syria”,1947−1958.Between Accommodation and 	((((

.Ideology’, Middle Eastern Studies 40 (2004), 144
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»الفقه الإ�سالمي هو الم�سدر الرئي�س للت�سريع«.)17( وقد برر رئي�س الحركة, م�سطفى ال�سب�عي 
)1915-1964( قراره بم�س�ندة الن�س بو�سفه »د�ستوًرا نموذجيًّ� للدول الإ�سالمية«.)18(

قبل  م�  مرحلة  في  ال�سوريين  الم�سلمين  الإخوان  لدى  ظهرت  التي  الأيديولوجية  المرونة 
الأيديولوجي�ت رواًج� في ذلك  اأكثر  لواحدة من  ال�سريح  اعتن�قهم  � في  اأي�سً برزت   ,1963
ال�ستراكية  »الجبهة  ب��سم  ال�سي��سي  جن�حه�  الحركة  �سمت  فقد  ال�ستراكية.  وهي  الوقت 
»ا�ستراكية  ال�سهير  كت�به  ال�سب�عي  م�سطفى  اأ�سدر  كم�   ,1949 الع�م  اأوائل  منذ  الإ�سالمية« 

الإ�سالم« بعد ذلك بع�سر �سنوات.)19(

 لم�ذا ي�سترك الإخوان الم�سلمون الأوائل في هذا العدد الكبير من الخ�س�ئ�س مع اإ�سالميي 
»م� بعد الإ�سالم ال�سي��سي« الح�ليين؟ يمكن المج�دلة ب�لقول اإنهم ظلوا على الدوام قوة �سي��سية 
نت�ئجه�  اأف�سل  وحلف�وؤه�  الحركة  حققت   1961 ع�م  ففي  المرحلة:  تلك  خالل  متوا�سعة 
النتخ�بية بح�سوله� على 8.7 ب�لم�ئة من مق�عد البرلم�ن فقط.)20( بيد اأن م�س�ألة كون الإخوان 
اأكثر  تف�سير  عن�سر  يكون  اأن  يمكن  اآخر  ع�مل  العتدال.  هذا  لتف�سير  ك�فًي�  ع�ماًل  لي�س  اأقلية 
اإقن�ًع� هو اأنه بينم� ك�ن البرلم�ن في م�سر, على �سبيل المث�ل, في منت�سف القرن الع�سرين مجرد 
موؤ�س�سة منزوعة ال�سرعية حين ُاعتبر ك�أداة لال�ستعم�ر البريط�ني, ف�إن الأمر في �سوري� ك�ن على 

العك�س من ذلك: لقد ُنِظر اإلى البرلم�ن بو�سفه معقاًل للمق�ومة الوطنية �سد الفرن�سيين.)21(

الع�سكرية  النظم  قي�م  ون  يخ�سَ ك�نوا  الإخوان  ف�إن   - الأهم  هو  ذلك - وهذا  على  عالوة 
ال�سي�سكلي  واأديب  الزعيم  ح�سني  حكم  من  كلٍّ  نظ�م  تحت  المريرة  التج�رب  بعد 
)1949- 1954(. فكم� هو الح�ل في كل الدول الأخرى في منطقة ال�سرق الأو�سط, ك�نت 
العلم�نية قد تر�ّسخت في �سفوف الجي�س. واأثبتت �سنوات الخم�سيني�ت اأن ت�أثير الإ�سالميين 
بين �سب�ط الجي�س ك�ن �سعيًف� ب�لمق�رنة مع القوى الأيديولوجية الجديدة الأخرى على نحو 

قوميي �سوري� الكبرى والبعثيين وال�سيوعيين والن��سريين لحًق�.)22(

وب�لرغم من اأن الإخوان الم�سلمين ينتقدون, في الوقت الح��سر, طبقة الأعي�ن التي هيمنت 
على ال�س�حة ال�سي��سية حتى �سنوات الخم�سيني�ت, ف�إنهم ك�نوا, من الن�حية البنيوية, مرتبطين 
ب�لنظ�م البرجوازي الذي ك�ن قد اختفى نه�ية الأمر بعد الع�م 1963. لقد ك�نت الحركة ُتجنِّد 

.Reissner, Ideologie Und Politik, 338−54; Teitelbaum, “The Muslim Brotherhood”: 142-4. 	((((
مجال	باروت،	»سوريا..	أصول	وتعرجات	الرصاع	بني	املدرستني	اتلقليدية	والراديكايلة«،	يف:	مجال	باروت	وفيصل	دراج،	األحزاب	واحلراكت	 	((((

واجلمااعت	اإلسالمية	)دمشق:	املركز	العريب	لدلراسات	االسرتاتيجية،	111))،	ص))).
Reissner, Ideologie Und Politik, 300-15		:راجع	اإلخوان،	اشرتاكية	حول 	((((

شاكر	السعيد،	الربملان	السوري	يف	تطوره	اتلارييخ	)دمشق:	املدى،	)11))،	ص	)))-	ص))). 	((1(
Reissner, Ideologie Und Politik, 10 	((((

Ghada Hashem Talhami, ‘Syria : Islam, Arab Nationalism and the Military’, Middle East Policy 8 (2001), 110−27. 10 	((((
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اأع�س�ءه�, في الواقع, �سمن اأبن�ء المتعلمين الذين ينتمون اإلى الطبقة الو�سطى المدنية القديمة, 
في حين ك�ن تواجدهم في الأري�ف منعدًم� تم�ًم� على م� يبدو؛ وهو م� ي�سعهم بو�سوح في 
دت م�سير �سوري� في  الطرف »المح�فظ« من ال�سراع الجتم�عي الذي ك�نت نتيجته قد حدَّ

العقود الت�لية, وهو ال�سراع الذي ج�به فيه الفالحون ال�سلطة المدينية.

معروف  �سخ�سية  بو�سوح  تظهره  البرجوازية  والأحزاب  الإ�سالميين  بين  التق�رب  هذا 
ال�سعب  حزب  في  قي�ديًّ�  ع�سًوا  نف�سه  الوقت  في  ك�ن  والذي   )2003  -1909( الّدواليبي 
خالل  الم�سلمين.)23(  الإخوان  من  مقرًب�  اإ�سالميًّ�  ومثقًف�  حلب(,  لوجه�ء  ال�سي��سي  )الجن�ح 
للدولة؛ بحيث ك�نوا  �سرك�ء مف�سلين  ال�سلفيين  الإ�سالمية من  الحركة  ق�دة  الخم�سيني�ت ك�ن 
ع�م  دم�سق  ج�معة  في  ال�سريعة  كلية  ب�إن�س�ء  وُكلِّفوا  الدولية,  الموؤتمرات  في  �سوري�  يمثلون 

)24(.1954

الع�مل التف�سيري الآخر لمرونة الإخوان الم�سلمين ك�ن موقعهم ك�سي��سيين محترفين ب�سكل 
م�س�ندة  اأخيًرا  قبلوا  في ع�م 1950  البرلم�نية.  اللعبة  لمتطلب�ت  الأولوية  اإعط�ء  منهم  يتطّلب 
اخت�روا تجنب  ب�قتراحه�؛ لأنهم  ب�دروا  قد  ك�نوا  التي  الم�سودة  اأكثر علم�نية من  بدا  د�ستور 
اأزمة �سي��سية تعقبه� انتخ�ب�ت جديدة قد تكون نتيجته� غير مواتية لهم.)25( على نحو  وقوع 
� ف�إن دعوتهم اإلى ال�ستراكية اإنم� ك�نت تعني ت�أييد اأيديولوجية حظيت ب�ل�سعبية داخل  ذلك اأي�سً

قواعدهم المحتملة اأي الطبقة الو�سطى المتعلمة في المدن.

الإ�سالمي  التي�ر  في  الآخر  الرئي�سي  ن  المكوِّ اأبدى  فقد  ال�س�بق  المحور  في  اأو�سحن�  كم� 
ا عن الإخوان الم�سلمين. وب�لتطرق اإلى هذا  ال�سوري, اأي العلم�ء, �سلوًك� �سي��سيًّ� مختلًف� جدًّ
ن )اأو لم يتمكن( من  ال�سوري لي�س كالًّ متج�ن�ًس� تمكًّ التي�ر الإ�سالمي  اأن  الختالف �س�أظهر 
. في الواقع, ربم� ل تكون م�س�ألة قبول اأو رف�س المع�يير المرتبطة بظ�هرة  اإحداث تحوٍل نمطٍيّ
مميزات  هي  مم�  اأكثر  معينة  ت�ريخية  مراحل  في  �س�دت  خ�س�ئ�س  ال�سي��سي  الإ�سالم  بعد  م� 

نين الرئي�سيين اللذين يتع�ي�س�ن داخل التي�ر الإ�سالمي ال�سوري. خ��سة ب�لمكوِّ

راجع:	معروف	ادلوايليب،	مذكرات	)الرياض:	العبياكن،	)11)).	ولالطالع	ىلع	نقد	االجتاه	املحافظ	آلراء	ادلوايليب	يف	قضايا	عدة،	راجع:	عالء	 	((((
ادلين	خروفة،	حماكمة	آراء	ادلوايليب	يف	القومية	والعلمانية	والردة	والفائدة	الربوية،	)طرابلس:	مكتبة	املدينة،	))))).

 Bernard Botiveau, ‘La formation des oulémas en Syrie. La faculté de sharî’a d’université de Damas’, in Les intellectuels 	((((
et le pouvoir: Syrie, Égypte, Tunisie, Algérie, ed. Gilbert Delanoue, (Le Caire: CEDEJ, 1986), 67−91.11

Reissner, Ideologie Und Politik, 351−4. 	((((
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الواجبات في مقابل الحقوق: علماء دين ون�سطاء �سيا�سيون

الأ�سلمة  عملية  في  ت�أثيًرا  الف�علين  اأكثر  لل�سك  مج�ًل  يدع  ل  بم�  ي�سكلون  العلم�ء  ظل 
الجتم�عية في �سوري� خالل القرن الع�سرين.)26( فمنذ �سنوات الع�سريني�ت واجه هوؤلء انت�س�ر 
الخيرية, وتحديث وتنقيح تكوين  الإ�سالمية والجمعي�ت  المدار�س  اإن�س�ء  العلم�نية عبر  القيم 
العلم�ء ال�سب�ب؛ بغر�س تعزيز الإ�سراف الديني على المجتمع, كم� اأ�س�سوا �سبك�ت غير ر�سمية 
المدار�س  وخريجي  الطالب  �سيم�  ل  العلم�نيين  ال�سب�ب  تثقيف  بهدف  ب�لم�س�جد؛  مرتبطة 
العلم�نية الحديثة. ب�لمق�رنة مع الدور الذي لعبه العلم�ء, بدا اأن دور الإخوان في الدعوة ك�ن 
غير ك�ٍف؛ فقد ك�ن الإخوان في البداية حركة نخبوية ن�سبيًّ� واأكثر اهتم�ًم� ب�لق�س�ي� ال�سي��سية 
اأن  قبل  بعد 1963,  ال�سرية  نفق  الدخول في  اأُجبروا على  ثم  الفكرية,  الكبرى والمن�ظرات 
�سهدته�  التي  الإ�سالمية  »ال�سحوة«  ك�نت  لذلك  الثم�نيني�ت.  بداية  في  داٍم  لقمٍع  يتعر�سوا 

�سنوات ال�ستيني�ت ظ�هرة ق�ده� العلم�ء ب�سكل وا�سح.

ع منطقيًّ� على ا�ستعم�ل ال�سي��سة ك�أداة  تركيز العلم�ء على الأ�سلمة من تحت اإلى اأعلى �سجَّ
لدعم المط�لب الدينية والأخالقية. خالل الحقبة الليبرالية, اأي في الوقت الذي ك�ن فيه الإخوان 
اإلى  الخ�رجية  ال�سي��سة  من  ال�سي��سية,  ب�لحي�ة  الخ��سة  الكبرى  النق��س�ت  كل  في  ي�س�ركون 
الإ�سالح الزراعي, ك�نت رابطة العلم�ء - وهي الجن�ح ال�سي��سي للموؤ�س�سة الدينية خالل العهد 
�س كل ط�قته� وراء مط�لب حظر »البدع«, والدع�رة, وم�س�بق�ت الجم�ل,  ُتَكرِّ الليبيرالي-  

ودور ال�سنيم�, ومع�ر�س ال�سور, والمالهي.

اأقل »اإ�سالمية« من  العلم�ء ك�نوا  اأن  اإلى  ب�أي ح�ل الخلو�س  اأن يعني  اأن هذا ل يمكن  بيد 
� وعلًن� اإلى اإق�مة الدولة الإ�سالمية وتطبيق ال�سريعة, ولأنه لم  الإخوان. في الواقع, لقد دعوا اأي�سً
تكن لديهم ره�ن�ت في اللعبة البرلم�نية فقد اأظهروا مرونة اأقل مم� اأبداه الإخوان خالل النق��س 
حول الد�ستور الذي جرى في الخم�سيني�ت حين انتقدوا تراجع ال�سب�عي عن الم�دة التي تحيل 
اإلى اأن »دين الدولة هو الإ�سالم«. وقد كرر العلم�ء لحًق� مطلبهم ب�أن يتم اإدراج هذه الم�دة في 
� في ت�سريح�ت فردية موؤخًرا.  الد�ستور في عري�سة اأ�سدروه� ع�م 1973, وقد اأعلنوا ذلك اأي�سً
فقد اأو�سح »محمود ح�كم« )ولد 1952(, على �سبيل المث�ل, وهو المفتي الث�ني في حلب 
خالل حوار ر�سمي في مكتبه مع الب�حث: »نحن نريد دولًة اإ�سالمية, نحن ل نعمل لأجل ذلك 

 Baas et Islam en Syrie. La dynastie Assad face aux oulémas (Paris:Presses Universitaires de	:كتابنا	ىلع	املحور	هذا	يرتكز 	((((
   .(France, 2011
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في  لجهودن�  طبيعيًّ�  نت�ًج�  �سيكون  ذلك  اأن  نعتقد  لكنن�  مب��سر,  ب�سكل  ال�سي��سية  ال�س�حة  في 
مج�ل الدعوة«.)27(

لطوي ومن  ب�لرغم من اأن الإخوان الم�سلمين كم� العلم�ء ك�نوا قد ع�نوا من النظ�م البعثي ال�سُّ
الن�سط�ء العلم�نيين على حًدّ �سواء, ف�إن ا�ستراتيجي�تهم ا�ستمرت في التب�ين بعد ع�م 1963. ففي 
الإخوان  اأ�سدره�  عري�سة  الب�رزين  البالد  علم�ء  كب�ر  وقَّع  المث�ل,  �سبيل  على   1973 فبراير 
الم�سلمون يرف�سون فيه� م�سودة علم�نية للد�ستور ويط�لبون فيه� ب�أن ُيعَلن الإ�سالم ديًن� للدولة, 
لكنهم ك�نوا قد قبلوا , بحكم الأمر الواقع, ب�لت�سوية التي فر�سه� ح�فظ الأ�سد والذي ك�ن قد 
اأمر ب�إع�دة اإدراج الم�دة التي تحيل اإلى اأن دين رئي�س الجمهورية هو الإ�سالم. ب�لمق�بل, اتجه 
جن�ح الإخوان الم�سلمين في حم�ة اإلى تنظيم اأعم�ل احتج�جية؛ ف�لطبيعة ال�ستبدادية للد�ستور 
� فر�سة  التي ك�نت تن�سئ نظ�ًم� �سبيًه� بنظ�م الحزب الواحد, ك�نت تعطي للحركة الإ�سالمية اأي�سً

ا�ستثم�ر ا�ستي�ء المع�ر�سة العلم�نية لغر�س خلخلة النظ�م.

التي  الغربية  ال�سغوط  �سي�ق  في  النظ�م  اأ�س�ب  الذي  ال�سعف  اأدى  ذلك,  بعد  عقود  ثالثة 
اأعقبت اغتي�ل رئي�س الوزراء اللبن�ني رفيق الحريري اإلى نتيجة مم�ثلة. ففي حين ك�ن الإخوان 
الم�سلمون في المنفى والتي�ر الإ�سالمي الم�ستقل في �سوري�, وهو �سبكة �سغيرة من الن��سطين 
العلم�نيين, يرددون مط�لب المع�ر�سة العلم�نية من اأجل الحقوق المدنية وال�سي��سية, ك�ن كب�ر 
الرف�عي  اأ�س�مة  ال�سيخ  اأمث�ل  النظ�م  مع  تع�طفهم  بعدم  ُعِرفوا  الذين  اأولئك  فيهم  بمن  العلم�ء, 
)ولد 1944(, ي�ستمرون في تج�هل هذه الأجندة الليبيرالية. بل ذهبوا في بع�س الح�لت اإلى 
التنديد بمواقف المع�ر�سة الموؤيدة للديمقراطية بو�سفه� �سكاًل من اأ�سك�ل التواطوؤ مع المحور 

العربي الإ�سرائيلي.

وقد اخت�ر م�س�يخ العلم�ء في المق�بل تعزيز مط�لب دينية وا�سحة, فط�لبوا ال�سلط�ت بقمع 
حقوق الن��سطين في مج�ل حقوق المراأة, والدف�ع عن المدار�س الإ�سالمية, وال�سغط لأجل 
اأُن�سئ  قد  التنظيم  هذا  وك�ن   .1963 ع�م  حظرت  قد  ك�نت  التي  العلم�ء  رابطة  اإحي�ء  اإع�دة 
�سعيد  اعتبره�  التي  المب�درة  الدولة,  اإبريل 2006 بدعم من  ب�سكل رمزي ولفترة ق�سيرة في 
رم�س�ن البوطي )ولد 1929( وهو اأحد اأهم �سيوخ العلم�ء في �سوري�, �سبياًل لمواجهة التي�رات 

غير الدينية ل �سيم� تلك الم�سكونة بهو�س الحداثة.)28( 

طبًع� تمتع الإخوان الم�سلمون في المنفى بحرية اأكبر في التعبير عن اآرائهم مق�رنة ب�لعلم�ء 
عن  الم�ستقل  الإ�سالمي  التي�ر  اأع�س�ء  يردع  لم  الدولة  قمع  لكن  �سوري�,  في  يعي�سون  الذين 
المط�لبة ب�لديمقراطية ب�لرغم من اأن هوؤلء العلم�نيين لم يتمتعوا ب�لحم�ية الن�سبية التي يحظى 

	مقابلة	مع	الاكتب،	حلب،	1)	نوفمرب	)11). 	((((
	الرأي	)عمان)،	))	إبريل	)11). 	((((
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من  ال�سجون.  اإلى  الأحوال  كثير من  في  الأمر  بهم  لينتهي  الدينية,  بفعل مك�نتهم  العلم�ء  به� 
� اأن الرابطة الم�ستقلة لعلم�ء �سوري� التي ت�أ�س�ست في الأردن ع�م 2006  الجدير ب�لمالحظة اأي�سً
على يد علم�ء في المنفى قريبين من الإخوان الم�سلمين, ك�نت على م� يبدو قد تجنَّبت تم�م� 

الخو�س في الق�س�ي� ال�سي��سية الداخلية في ذلك الوقت.

العالقة بين المن��سب الموؤ�س�سية للعلم�ء وتبعيتهم القت�س�دية للدولة لي�ست ع�ماًل ارتب�طيًّ� 
اإدارة الدولة, وكثيٌر منهم يعتمدون  ال�سوريين لي�سوا مندمجين في  العلم�ء  ب�أي ح�ل؛ ف�سيوخ 

على موارد مت�أتية من القط�ع الخ��س.)29(

مختلف  مفهوم  في  جذوره  وجد  ال�سي��سي  التغيير  ت�سجيع  ب�س�أن  العلم�ء  تردد  اأن  ل�سك 
للنظ�م ال�سي��سي المرغوب فيه. فحين يتعلق الأمر بقيم النظ�م, ف�إن العلم�ء يتفقون مع الإخوان 
تكون  حين  هو  الأف�سل  ال�سي��سي  النظ�م  يكون  بحيث  الم�ستقلين؛  والإ�سالميين  الم�سلمين 
الحكومة منتخبة. كتب ال�سيخ البوطي, ب�لرغم من ت�أييده الطويل الأمد للنظ�م, اأن »الديمقراطية 
التي تعني حلية ال�سعب في اختي�ر حك�مه, وحرية الأفراد في التعبير عن اأفك�رهم... هي مطلب 
اإ�سالمي �سرعي«.)30( ب�لرغم من ذلك وفي الوقت نف�سه, ابتعد البوطي م�س�فة عن الإ�سالميين 
ُت�ستخدم من طرف  اأن  الح�لي  ال�سي�ق  الديمقراطي وفي  التحول  اأنه يمكن لعملية  اأعلن  حين 
ميَّزت  التي  الأخوية  العالق�ت  وتحويل  قيمن�  اإف�س�د  »لغر�س  ال�ستبدادي«,  الغرب  »قوى 
مجتمع�تن� اإلى حروب وان�سق�ق�ت«.)31( خال�سة القول هي اأن الفرق بين البوطي والإ�سالميين 
الموؤيدين للديمقراطية ل يجد موقعه في روؤى دينية متع�ر�سة, ولكن من خالل تب�ين تقييم�ت 
»تقييم«  ب�لطبع,  والمك�ن.  الزم�ن  في  الديمقراطية  المط�لب  مالءمة  مدى  ب�س�أن  منهم�  كلٍّ 
اتخذوه  الذي  ب�لخي�ر  له عالقة كبيرة  الأخيرة  الع�سرية  المالءمة خالل  لهذه  البوطي وزمالئه 
بمب�دلة ولئهم للنظ�م مق�بل مك��سب قط�عية له� �سلة ب�لمج�ل الديني. بكلم�ت اأخرى, ف�إن 
لكلٍّ  اليومية  المم�ر�سة  في  يكمن  ال�سي��سيين  والن�سط�ء  العلم�ء  من  كلٍّ  لمواقف  تف�سير  اأف�سل 
الديني  المج�ل  اإدارة  في  خبرتهم  خالل  من  اجتم�عيًّ�  تعريفهم  يمكن  الذين  ف�لعلم�ء  منهم�. 
ُيعتبرون نخبة قط�عية على نحو نخبة رج�ل الأعم�ل على �سبيل المث�ل, ولكن على خالف من 
الن�سط�ء ال�سي��سيين الذين يط�لبون ب�أن يكونوا نخبة �سي��سية بديلة اأي حك�ًم� محتَملين للدولة. 
هذه الخ�س�ئ�س توؤدي اإلى اتب�ع �سبل مختلفة في التع�مل مع النظ�م ال�سلطوي؛ ف�لعلم�ء يدفعون 
ع�دة بخي�ر ت�سجيع اأ�سلمة المجتمع والدولة دون تحدي بنية النظ�م ال�سي��سي ط�لم� اأن العلم�نية 
ولي�س الت�سلطية هي الع�ئق الرئي�س اأم�م بلوغ اأهدافهم. لذلك, ف�إنه م�لم ت�سبح الدولة مع�دية 

 Thomas Pierret and Kjetil Selvik, ‘Limits of ‘Authoritarian Upgrading’ in Syria. Welfare Privatization, Islamic.  ((((
.Charities and the Rise of the Zayd Movement’, International Journal of Middle East Studies 41 (2009), 599

.(www.bouti.com, February 2000(		:يف	باسمها«،	لدليمقراطية	يكيدون	»اذلين	ابلويط،	رمضان	سعيد	 	((1(
	املرجع	نفسه. 	((((
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الراديك�لي  الي�س�ر  اإلى  المنتمين  الجدد  البعثيين  ب�سكل علني, كم� حدث خالل حكم  للدين 
في نه�ية ال�ستيني�ت من القرن الم��سي, ف�سيف�سل العلم�ء, ب�سكل ع�م, خي�ر التف�و�س ولي�س 

المواجهة.

يواجه الن�سط�ء ال�سي��سيون من جهتهم م�سكلة مختلفة تم�ًم�, في الواقع فمهم� ك�ن المدى 
الذي �ستبلغه التدابير المح�فظة التي يتخذه� النظ�م لال�ستج�بة لمط�لب العلم�ء, ف�سيظل الإق�س�ء 
التغيير  اأولوية  خي�ر  يتبنون  يجعلهم  مم�  ين,  يِّ�سِ ـُ�سَ الم لالإ�سالميين  م�سيًرا  ال�سي��سية  اللعبة  من 

البنيوي للنظ�م؛ اأي التج�ه نحو مع�ر�سة النظ�م ب�لمعنى الدقيق للكلمة.

يجب الت�أكيد هن� اإلى اأن هذه الق�عدة تظل �سحيحة في معظم الأحوال, لكن هن�ك ا�ستثن�ءات 
ترد عليه� في مراحل الأزمة. ي�سرح ع�لم ال�سي��سة الفرن�سي »مي�س�ل دوبري« في الواقع كيف 
قط�ع�ت  بين  الحدود  ا�سطراب  هي  ال�سي��سية  الأزمة  تعرف  التي  الخ�س�ئ�س  من  واحدة  اإن 
كهذه  في ظروف  القط�عية,  النخب  تن�سحب  بحيث  هن�؛  تم�ًم�   ينطبق  وهذا  المجتمع.)32( 
الع�مة حول  النق��س�ت  في   � اأي�سً ينخرطون  لكنهم  قط�عية,  م�س�لح  الدف�ع عن  ب�تج�ه  تم�ًم�, 

الق�س�ي� ال�سي��سية المركزية على نحو طبيعة النظ�م ال�سي��سي الق�ئم.

بم�  ال�ستقرار  عدم  من  بح�لة  تميزت�  فقط  اثنتين  اأزمتين  البالد  �سوري� عرفت  ا�ستقالل  منذ 
يكفي لزعزعة النظ�م؛ بحيث اأدت اإلى مثل هذا النوع من التحول في مواقف العلم�ء. الأولى 
ك�نت خالل اأحداث حم�ة التي ق�ده� الإ�سالميون اأوائل الثم�نيني�ت والتي اتخذت في بع�س 
ال�سم�لية من حم�ة وحلب على  المن�طق  الأحداث  �سملت  اأهلية.  �سبه حرب  �سكل  المن�طق 
الخ�سو�س, فقط م�س�ح�ت قليلة بقيت على الحي�د؛ بحيث اأُجبر ع�سرات العلم�ء الذين رف�سوا 
تقديم الولء للنظ�م على المنفى, وكثير منهم التحقوا »ب�لجبهة الإ�سالمية« التي اأن�س�أه� الإخوان 
»دولة  واإق�مة  البعث  على  الثورة  اإلى  ر�سميًّ�  والتي دعت  ال�سعودية  في  ال�سوريون  الم�سلمون 

اإ�سالمية ليبرالية« كم� ج�ء في الم�سروع ال�سي��سي لالإخوان.

ق�مت  التي  ال�سعبية  النتف��سة  ك�نت  الأزم�ت  من  المراحل  هذه  مثل  على  الث�ني  المث�ل 
البالد. وكم�  اأجزاء وا�سعة من  انت�سرت في  ثم  الجنوبية  في م�ر�س 2011 في مح�فظة درع� 
حدث قبل ثالثين �سنة, انق�سمت مواقف العلم�ء؛ ف�لذين دانوا ب�لولء للنظ�م على نحو ال�سيخ 
الأ�سد في  لنظ�م  الدعم  تقديم  الأزمة من خالل  قط�عية من  فوائد  تحقيق  البوطي عملوا على 
واإغالق  الإ�سالمية,  للدرا�س�ت  جديد  ومعهد  اإ�سالمية,  ف�س�ئية  قن�ة  اإن�س�ء  من  ن  التمكُّ مق�بل 
ملهى دم�سق, والتراجع عن التدابير العلم�نية التي ُاتُِّخَذت حديًث� على نحو تحويل المعلم�ت 
المنقب�ت اإلى وظ�ئف اإدارية.)33( اآخرون اأمث�ل �سيخ قراء القران »كريم راجح« )ولد 1926(, 

.(Michel Dobry, Sociologie des crises politiques (Paris : FNSP, 1986.	 	((((
.all4syria.info/web/archives/2210, 6 April 2011 	((((
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الذي ُعرف بو�سفه وجًه� م�ستقالًّ منذ �سنوات ال�ستيني�ت, فقد رف�س الدخول في لعبة المط�لب 
التي  الحقوق  ا�سترداد  بحي�تهم؛ لأجل  يخ�طرون  الذين »ك�نوا  ب�لمتظ�هرين  واأ�س�د  القط�عية 
�ُسرقت منهم قبل اأربعين �سنة«.)34( في المدن الأخرى التي ح��سره� الجي�س مثل درع� وبني��س 

على ال�س�حل, ك�ن العلم�ء المحليون يرددون المط�لب الثورية للمتظ�هرين ب�سكل علني.

المت�س�رب  ال�سي��سي  ال�سلوك  ف�إن  الأزمة  من  ال�ستثن�ئية  ال�سي�ق�ت  هذه  عن  النظر  بغ�س    
اأنه يقع على طرفي نقي�س في المنعطف م� بعد الإ�سالموي  ال�سي��سيين يبدو  للعلم�ء والن�سط�ء 
الذي يعرفه »ب�ي�ت« بو�سفه تحوًل يتم من اقتراب يركز على الواجب�ت اإلى اقتراب يتوجه نحو 
الواجب�ت )وامتي�زات قط�عية(؛  الع�دية على  الظروف  العلم�ء في  يركز  م�  اإذ ع�دة  الحقوق. 
لأنهم ي�أملون في الح�سول على دعم الدولة في اإدارة المج�ل الديني. على العك�س من ذلك وفي 
�سي�ق نظ�م ت�سلطي عدائي, �سيركز الن�سط�ء ال�سي��سيون ب�سكل منطقي على المط�لبة ب�لحقوق 
ب�لم�سداقية  تتمتع  الت�سريح�ت  هذه  ك�نت  و�سواًء  الع�لمية.  ال�سيغة  ذات  وال�سي��سية  المدنية 
اأن  هن� هو  يهم  م�  ف�ن  الجتم�عية(,  العلوم  في مج�ل  اأهميته  بقدر  �سليم  غير  )وهو م�سطلح 

الن�سط�ء ال�سي��سيين يخت�رون التعبير عن مط�لب مختلفة مق�رنة ب�لعلم�ء .

ظ�هرة  تن�ولت  التي  الأك�ديمية  المن�ظير  من  نوعين  مع�لجة  اإلى  ال�س�بق  التحليل  يقودني 
الإ�سالم  ُيَعرِّف  الذي  النط�ق  وا�سع  التحقيب  نحو  التج�ه  هو  الأول:  ال�سي��سي.  الإ�سالم 
اإلى  ال�سبعيني�ت  اأوائل  من  )وتبداأ  الإ�سالمية«,  الحركة  في  �سي��سية  »مرحلة  بو�سفه  ال�سي��سي 
منت�سف الت�سعيني�ت(, والتي اأدى ف�سله� اإلى عملية اإزالة لهذا الت�سيي�س.)35( طبًع� م� من �سك 
في اأن الجن�ح ال�سي��سي للتي�ر الإ�سالمي قد حقق نج�ًح� ملمو�ًس� �سئياًل, واأنه لم يعد يجذب 
ال�سب�ب كم� في الع�سر الذهبي لالإ�سالم ال�سي��سي الثوري. بيد اأن م� اأرف�سه هن� هو الجدية في 

زوال اهتم�م الحركة الإ�سالمية ب�ل�سي��سة )اأو ب�سكل اأكثر دقة لأولوية ال�سي��سي لديه�(.

في الواقع, ف�إن الحركة الإ�سالمية ك�نت موؤثرة ب�سدة منذ البداية, لي�س في �سوري� فقط كم� 
�, على �سبيل المث�ل, مثلم� يظهره مث�ل الجمعية ال�سرعية, وهي  اأ�سرن� اآنًف�, ولكن في م�سر اأي�سً
تنظيم اأ�س�سه �سيخ اأزهري ع�م 1911 , وقد ظلت الجمعية الإ�سالمية الأكبر في البالد.)36( اإلي 
ج�نب ال�سيخ محمد متولي ال�سعراوي الذي ُا�ستهر بدرو�سه الدعوية على �س��سة التليفزيون.)37(

																																																																																					.(www.youtube.com/watch?v=T8RS1FaVv1k(		:يف	))1)،	إبريل	))	اجلمعة،	خطبة	 	((((
Bayat, Making Islam Democratic, 149. See also Olivier Roy’s linking between post Islamism and the rise of neo-  ((((
 fundamentalism: Olivier Roy, The Failure of Political Islam  (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994),

.75−88
 Sarah Ben Nefissa, ‘Citoyenneté morale en Égypte. Une association entre État et Frères Musulmans’, in Pouvoirs et 	((((

.associations dans le monde arabe ed. Sarah Ben Nefissa (Paris: CNRS, 2002), 147−79
 Hava Lazarus-Yafeh, ‘Muhammad Mutawalli Al-Sha’rawi– a Portrait of a Contemporary ‘Alim in Egypt’, in Islam, 	((((
 Nationalism and Radicalism in Egypt and the Sudan ed. Gabriel Warburg and Uri Kupferschmidt (New York: Praeger,

.1983), 281−97
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الأولى  البحوث  حجبته�  اإنم�  جديدة  ظ�هرة  لي�ست  اإذن  اله�دئة  الإ�سالمية  الحركة  هذه   
اأي  الظ�هرة  في هذه  بروًزا  الأكثر  الجوانب  فهم  على  التي ركزت  الإ�سالمية  ال�سحوة  حول 
الحرك�ت ال�سي��سية, لذلك ف�إن تزايد اهتم�م الب�حثين الغربيين ب�لجوانب غير ال�سي��سية لالإ�سالم 
وتم�يز  نمو  نت�ج  م� هي  بقدر  ال�سي��سي  الإ�سالم  تراجع�ت عرفه�  نت�ج  لي�ست  ربم�  الحديث 

داخلي في حقل التخ�س�س�ت الأك�ديمية.

اإعط�ئه�  اإلى  يميل  الذي  الإ�سالمية«  »الحركة  بمفهوم  اأقدمه  الذي  الث�ني  النقد  يتعلق 
كبير  تداخل  افترا�س وجود  عبر  اأي  للدين؛  الب�لغ  ت�سيي�سه�  فكرة  مفرًط� من خالل  ان�سج�ًم� 
بين المج�لت »الدينية« و»ال�سي��سية«. واحدة من اأهم هذه القتراب�ت, والتي ت�ستلهم اأعم�ل 
»اأنتونيو غرام�سي,« يبدو اأنه� تنظر اإلى الدعوة خ�رج ال�سي��سة كجزء من م�سروع اإ�سالمي اأكبر 
على  ال�ستيالء  من هدف  اأولى  المجتمع كمرحلة  على  اأيديولوجية  هيمنة  تحقيق  اإلى  يهدف 
اأ�سلمة المجتمع كم�  اإلى  اأن الن�سط�ء الإ�سالميين كم� العلم�ء يهدفون  الدولة.)38( ل جدال في 
�, ولكنهم يرون الهدف الأول �سروريًّ� لتحقيق الهدف الث�ني, لكن الإ�سرار على  الدولة اأي�سً
التركيز على هذه الميزة الم�ستركة يمكنه اأن يحجب اختالف�ت كبيرة بين مف�هيم المجموعتين 

عن الن�س�ط الإ�سالمي.

يميل ُقراء »غرام�سي« اإلى اأن ين�سبوا طبيعة اأداتية على ال�سراع المجتمعي ط�لم� ظلت الدولة, 
كم� لحظ »ب�ي�ت«, »الهدف الحقيقي من التغيير«.)39( هذا القتراب الذي يركز على الدولة 
ينطبق بال �سك في ح�لة الن�سط�ء الإ�سالميين, لكنه يفقد قدرته على الإقن�ع حين يتعلق الأمر 
ب�لعلم�ء. ال�سبب في ذلك لي�س اأن هوؤلء العلم�ء هم اأقل »اإ�سالمية« من الن�سط�ء الإ�سالميين كم� 
اأو�سحن� �س�بًق�؛ بل لأنه وب�لن�سبة لهم ف�إن تنمية التقوى الفردية والأخالق لي�ست مجرد و�سيلة 
ل غ�ية في حد ذاته�, وهدًف� لي�س اأقل  للو�سول اإلى هدف �سي��سي اأ�سمى مفتر�س, بل اإنم� ت�سكِّ

اأهمية من م�س�ألة تطبيق الدولة لل�سريعة.

ف الهوية   اإن ال�سبب في ذلك هو اأن اإدارة المج�ل الديني ولي�س الن�س�ط ال�سي��سي هو م� ُيعرِّ
الجتم�عية للعلم�ء؛ وهي هوية تت�سمن م� ي�سعون اإلى تحقيقه من خالل وظيفتهم, والمج�ل 
الذي يم�ر�سون فيه عملهم ويحظون فيه ب�لعتراف. بكلم�ت اأخرى, ل يعطي العلم�ء اأولوية 
لالقتراب الذي يركز على المجتمع في الن�س�ط الإ�سالمي بعيًدا عن اإكراه�ت ال�سي��سة فح�سب؛ 

أنتونيو	غراميش	ىلع	الظاهرة	 Bayat, Making Islam Democratic, 12; 42	ملزيد	من	املحاوالت	انلظرية	اليت	حاولت	تطبيق	نظريات	 	 	((((
	Armando Salvatore and Mark LeVine, Religion, Social Practice, and Contested Hegemonies: راجع	 اإلسالمية،	
 Reconstructing the Public Sphere in Muslim Majority Societies (Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan,
 2005); Cihan Tugal, ‘Transforming Everyday Life: Islamism and Social Movement Theory,’ Theory and Society 38

.(2009), 423−58
.Bayat, Making Islam Democratic, 12	 	((((
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لأنهم اأوًل وقبل كل �سيء هم اأقرب للعب دور اأكثر بروًزا في م�س�ر اأ�سلمة المج�ل الجتم�عي 
مق�رنة ب�لمج�ل ال�سي��سي.

يت�سور  التي  ال�سبل  في   � مهمًّ تب�يًن�   � اأي�سً الإ�سالمية«  »للحركة  الغرام�سي  التحليل  يحجب 
به� كلٌّ من العلم�ء والن�سط�ء ال�سي��سيين قي�م الدولة الإ�سالمية. يفتر�س التقليد الم�رك�سي الذي 
ينتمي اإليه »غرام�سي« وجود عالقة �سرورية بين طبيعة القي�دة ال�سي��سية وم�سمون ال�سي��سة التي 
ا�ستراكي  الق�درة على تطبيق برن�مج  العم�ل هي وحده�  التي يهيمن عليه�  تتبعه�؛ ف�لحكومة 
حقيقي على المدى الطويل. مع بع�س التعديل ي�سبح هذا النموذج ق�دًرا على اأن ي�سف بدقة 
كل  وكم�  الواقع,  في  ب�لدرا�سة.  الإ�سالمية  للحركة  ال�سي��سي  الجن�ح  يتن�ول  الذي  القتراب 
ـُثلى  الن�سط�ء ال�سي��سيين في الع�لم, ف�إن الإخوان الم�سلمين ونظراءهم مقتنعون اأن الطريقة الم
للو�سول اإلى النظ�م الجتم�عي وال�سي��سي المن�سود هو اأن يحلوا محل الحك�م الح�ليين. بينم� 
يتميز العلم�ء وكم� ذكرن� اآنًف� ب�أن لديهم مفهوًم� للتغيير ال�سي��سي يعتمد على »مم�ر�سة ال�سغط« 
م�سمون  يهمهم  م�  بقدر  الح�كم  بهوية  يهتمون  ل  اإنهم  �سي��سية؛  ل  قط�عية  نخبة  بو�سفهم 
�سي��سته. واأيًّ� ك�ن انتم�وؤه ف�إن اأي زعيم �سي��سي يمكن مم�ر�سة ال�سغط عليه ليطبق �سي��س�ت اأكثر 
»اإ�سالمية«, ومثلم� يو�سحه مث�ل م�سر في عهد كلٍّ من ال�س�دات ومب�رك, لي�س هن�ك ح�جة 

ل�ستبداله بهدف تحقيق هذه الغ�ية.

يراه�  التي  والواجب�ت  الحقوق  اأن  الدرا�سة  هذه  من  ال�س�بقة  ال�سفح�ت  في  اأو�سحُت 
»ب�ي�ت« ك�هتم�م�ت لدى كلٍّ من الإ�سالم ال�سي��سي وم� بعد الإ�سالم ال�سي��سي هي اهتم�م�ت 
مركزية وث�بتة لدى الف�علين الإ�سالميين ال�سوريين طوال العقود الأخيرة. واأن� هن� ل اأ�ستبعد تم�ًم� 
مفهوم م� بعد الإ�سالم ال�سي��سي, لكني اأهدف اإلى تحديد ال�سروط التي قد توؤدي اإلى مثل هذا 
ل. من وجهة نظري ف�إن هذا المفهوم لي�س نت�ج نموٍّ تلق�ئي لتي�ر اأعقب الإ�سالم ال�سي��سي  التحوُّ
للركود  الرئي�س  الع�مل  ف�إن  الواقع  الإ�سالمية. في  اليوتوبي�  اإثر ف�سل  اأمل  اأُ�سيب بخيبة  اأن  بعد 
ال�سي��سي هو اأن العلم�ء ك�نوا الف�علين الدينيين الأكثر من�عة تج�ه العتق�د الذي يرى اأن الدولة 
الذي جعل وظيفتهم  ال�سبب  الم�سلمين, وهو  الحل لكل م�س�كل  تقدم  اأن  الإ�سالمية يمكنه� 

الجتم�عية )اإدارة المج�ل الديني( تدفعهم دوًم� اإلى تف�سيل اقتراب يركز على المجتمع. 

ويبدو مع ذلك اأن ال�سرط ال�سروري لظهور تي�ر اإ�سالحي قوي يقبع في �سعف العلم�ء اإم� 
يَّ�سين بف�سل اإت�حة من�خ ليبرالي كم� هو الح�ل في  كنت�ج  للعلمنة اأو لنمو ف�علين اإ�سالميين ُم�سَ
تركي�. وكم� �س�أظهره في المحور الت�لي, ف�إن ا�ستمرار النظ�م الت�سلطي في �سوري� اأحدث نتيجة 
مع�ك�سة؛ لقد ازدادت قوة العلم�ء المح�فظين اأكثر من اأي وقت م�سى في الوقت الذي تراجعت 

فيه الأ�سوات الإ�سالحية.
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بين مطرقة الدولة و�سندان العلماء: اإ�سالحيو �سوريا

ولالأ�سب�ب   - ع�مًة  يخت�رون  الذين  المح�فظين  العلم�ء  مع  التع�مل  الت�سلطية  النظم  تف�سل 
ال�سي��سي.  للنظ�م  المركزية  المب�دئ  يتخذوا  اأن  دون  الأ�سلمة  ت�سجيع   - �س�بًق�  ذكرن�ه�  التي 
ول ت�سكل القي�دة ال�سورية ا�ستثن�ًء هن� ط�لم� اأن النظ�م ل يخت�ر �سرك�ءه الدينيين بن�ًء على درجة 
قربهم من الأيديولوجية »التقدمية« البعثية, ولكن وفًق� لدرجة ولئهم, بل ويف�سل اأن يكون 
الأمر بن�ًء على درجة م�سداقيتهم. هذا هو الأ�س��س المنطقي للتق�رب الذي اأق�مه ح�فظ الأ�سد 
مع ال�سيخ البوطي في بداية الثم�نيني�ت؛ وهو الك�تب ال�سهير الذي اأدان علًن� علي مدار كت�ب�ته, 

الن المكوَنين الرئي�سيَّين  لالأيديولوجية البعثية.)40( القومية كم� ال�ستراكية, وقد ك�نت� ُت�سكِّ

 ل يوفر النظ�م الت�سلطي في �سوري� ال�سي�ق الأمثل لالتج�ه�ت الدينية المح�فظة فح�سب,  
الواقع,  في  الإ�سالحيون,  يواجه   .� اأي�سً الإ�سالحية  لالأفك�ر  ب�لن�سبة  اأ�س��سي  محدد  هو  بل 
واإن  النظ�م,  غ�سب  �سيثيرون  مح�لة  ل  فهم  ال�سي��سي  ب�لتغيير  ط�لبوا  هم  ف�إن  مزدوًج�؛  ع�ئًق� 
ب�لنتيجة  الدينية.  الموؤ�س�سة  لهجوم  اأنف�سهم  يعر�سون  ف�إنهم  الديني  الإ�سالح  طريق  تبعوا  هم 
هم ي�سطرون في كثير من الأحي�ن للتخلي عن اأحد هذين الخي�رين؛ بهدف ت�أمين دعم كلٍّ من 
الدولة والعلم�ء. بكلم�ت اأخرى, يتعين عليهم الختي�ر بين الدخول في لعبة النظ�م الت�سلطي اأو 

اللتزام ب�لتوجه�ت المذهبية المح�فظة لكب�ر العلم�ء.

يمتد طيف الإ�سالحيين في �سوري� من المفكرين الذين يهتمون ب�لم�س�ئل الدينية والق�نونية 
اإلى الن�سط�ء الذين يركزون على مو�سوع التغيير ال�سي��سي. يقع محمد �سحرور )ولد 1938( 
على راأ�س الفئة الأولى؛ وهو مهند�س �سهد كت�به »الكت�ب والقراآن: قراءات حديثة« رواًج� كبيًرا 
خالل �سنوات الت�سعيني�ت. ويعتبر الإ�سالح لدى �سحرور الأكثر جذرية؛ اإذ يط�لب بم� ي�سبه 
التوحيد الو�سعي؛ حيث ل يجب البحث عن الحقيقة في القراآن وال�سنة, الن�سو�س المقد�سة في 
الإ�سالم, بل في تقدم العقل الب�سري؛ ذلك اأن القوانين التي يت�سمنه� القراآن ل تتع�ر�س ب�لطبيعة 
اأن  التي ي�سعه� الوعي والعقل الإن�س�ني في كل مرحلة ت�ريخية.)41( لي�س مده�ًس�  مع القواعد 
حجج �سحرور ُرف�ست ب�سرا�سة من طرف التي�ر الإ�سالمي برمته, مم� ي�س�عد ربم� في فهم لم�ذا 
الع�سرية  الديمقراطية في �سوري� خالل  اإلى  الداعية  تجنب �سحرور لي�س فقط م�س�ندة الحركة 

انظر	ىلع	سبيل	املثال:	سعيد	رمضان	ابلويط،	هذا	شأن	القومية،	يف:	شويق	أبو	خليل،	حبوث	ومقاالت	مهداة	إيله	)دمشق:		دار	الفكر،	)11)).	 	((1(
وللاكتب	نفسه:	نقد	أوهام	اجلديلة	املادية:	ادليايلكتيكية	)دمشق:	دار	الفكر،	))))).

 Muhammad Shahrur, Andreas Christmann, and Dale F. Eickelman, The Qur’an, Morality and Critical Reason: The 	((((
.(Essential Muhammad Shahrur (Leiden: Brill, 2009



كرا�سات علمية 14   22

اأولوية  اإلى  اأنه� تدعو  الإ�سالمية بحجة  العلم�نية كم�  انتق�ده لمكون�ته�   � اأي�سً الم��سية, ولكن 
الإ�سالح ال�سي��سي على الإ�سالح الديني.)42(

اأم� ب�لن�سبة لع�سو مجل�س النواب محمد حب��س )ولد 1962(, ف�إن اهتم�مه الأول يقع في 
مو�سوع المك�نة الدينية لغير الم�سلمين. فهو يرف�س النظر اإلى الإ�سالم بو�سفه الطريق الوحيد 
للخال�س, وهو الموقف الذي تكمن خلفه مب�دراته العديدة في مج�ل الحوار الديني)43(.هكذا 
اأك�سبه هجومه على مبداأ مركزي في المذهب ال�سني عداء �سيخ العلم�ء, البوطي, الذي و�سل 
الى درجة اته�مه ب�أنه »مبتدع«.)44( عزلة حب��س عن العلم�ء دفعته لالعتم�د على الأجهزة الأمنية 
التي هند�ست عملية انتخ�به ع�سًوا في مجل�س النواب ع�م 2003, ليلعب الن�ئب الإ�سالمي, 
ب�لمق�بل, دور م�سئول غير ر�سمي للعالق�ت الع�مة في و�س�ئل الإعالم الدولية. بيد اأنه ك�ن لدى 
حب��س طموح�ت اأكبر, ف�بتداًء من ع�م 2004 �سي�ستثمر ال�سغوط المزدوجة من طرف الدول 
الغربية والمع�ر�سة الداخلية ليقدم نف�سه كبديل موثوق لالإخوان الم�سلمين في حقل الإ�سالم 
ه  ـَُفوَّ الم الن�سير  بمظهر  حب��س  بدا  حيث  ب�لمخ�طر؛  محفوفة  لعبة  هذه  وك�نت  ال�سي��سي. 
للديمقراطية في التي�ر الإ�سالمي ال�سوري في الداخل, التي�ر الذي �سمح له النظ�م ب�لعمل لفترة 

قبل اإ�سك�ته تدريجيًّ� منذ الع�م 2007.

عقد  بدون  وال�سي��سي  الديني  الإ�سالح  بين  المزاوجة  اآخرون  اإ�سالميون  ف�علون  ح�ول 
ت�سوي�ت مع النظ�م, وب�لطبع فقد واجهوا �سعوب�ت اأكثر حدة من تلك التي واجهه� حب��س. 
هكذا ك�ن ح�ل الجم�عة التي اأ�س�سه�, على �سبيل المث�ل, داعية محلي ُيدعى اأب� الأكرم ال�سق� 
)ولد 1946( في درع�, ال�س�حية المح�فظة في دم�سق, في الت�سعيني�ت. اأكثر اآراء ال�سق� اإث�رة 
للجدل بين العلم�ء ك�نت تلك التي تت�سل ب�لمراأة؛ فقد ك�ن ال�سق� يعطي درو�ًس� ذاع �سيته�؛ 
حيث يجل�س الن�س�ء والرج�ل جنًب� اإلى جنب في الق�عة نف�سه�, وي�سجع الفتي�ت على اختي�ر 
اأزواجهن, وحين ك�ن الحج�ب ل يزال محظوًرا في المدار�س خالل �سنوات الت�سعيني�ت اأكد 
ال�سق� اأن الح�سول على التعليم اأ�سحى اأكثر اأهمية من تغطية ال�سعر. وقد ح�سر اأ�س�مة الرف�عي, 
اأحد اأكبر علم�ء الع��سمة, اإلى م�سجد ال�سق� في ثالث من��سب�ت؛ ليحذر مرت�ديه من اأفك�ر ال�سق� 

التي راآه� »منحرفة«.  

اأ�سب�ب لم�س�ندة داعية درع� حين ارتد  العلم�ء لم يكن لهم من  اأن �سيوخ  ل ح�جة للقول 
النظ�م �سده ب�سبب مواقفه ال�سي��سية. ففي ع�م 2000, رف�س ال�سق� الدع�ء لب�س�ر الأ�سد بعد 

 Andreas Christmann, ‘Religious Reform before Political Reform: Muhammad Shahrur’s Contribution to the Current 	((((
.(Islah Debate in Syria’ (unpublished paper, 2010

 Paul Heck, ‘Religious Renewal in Syria: The Case of Muhammad Al-Habash’, Islam and Christian-Muslim Relations 	((((
.15 (2004), 185−207

	أنور	وردة،	حوار...	ال	شجار	)دمشق:	مؤسسة	اإلمام،	)11))،	ص)-	ص)). 	((((



دي�سمرب 2012 23

درع�  �سك�ن  لتعبئة  بغداد  �سقوط  جم�عته  ا�ستغلت  ذلك,  بعد  �سنوات  ثالث  لوالده.  خالفته 
�سد الحتالل الأجنبي للعراق و�سد اإهم�ل وف�س�د الحكومة ال�سورية في اآن واحد. وقد ُدعي 
اأنف�سهم  تنظيم  واإلى  لالإداريين,  العمولت  دفع  رف�س  اإلى  �سلمية  مظ�هرات  بعد  المواطنون 
ال�سق�  القب�س على  اأُلقي  النظ�فة. وقد  لل�سلط�ت الحكومية في مج�ل  المتدني  لتعوي�س الأداء 
وخم�سة وع�سرين من تالميذه خالل الأ�س�بيع الت�لية ليمكث في ال�سجن حتى ع�م 2005.)45(

�, �سم ر�سوان زي�دة )ولد 1976(, طبيب اأ�سن�ن واأحد  وبدًءا من منت�سف الت�سعيني�ت اأي�سً
تالميذ ال�سق�, جهوده اإلى خريجي كلية ال�سريعة ليطلق مب�درة فكرية تم�ًم� هي الملتقى الفكري 
الخط�ب  يقوم على »تجديد  المجموعة حول م�سروع م�سترك  اأع�س�ء هذه  لالإبداع. اجتمع 
الإ�سالمي«, وادعوا اأنهم ت�أثروا بمفكرين اإ�سالحيين على منوال الإيراني عبد الكريم �سورو�س 
والمغربي طه عبد الرحمن. لقد دعوا على �سبيل المث�ل, اإلى تطبيق نظري�ت الل�س�ني�ت الحديثة 
الإخوان  لدى  الإ�سالحية  ب�لتوجه�ت  اأ�س�دوا  اأنهم  من  وب�لرغم  القراآنية,  الآي�ت  لتف�سير 
الم�سلمين الأوائل, ف�إنهم قد فككوا عدًدا من مف�هيم الإ�سالم ال�سي��سي الرئي�سة مثل »الدولة 
الإ�سالمية« و»اأ�سلمة المعرفة«. وقد جذب الموقع الذي اأ�س�سوه ع�م 1999 اهتم�ًم� ملحوًظ�, 
ون�سر ع�سرات المق�لت, بع�س هذه المق�لت كتبه� م�س�ركون على درجة من الأهمية اأمث�ل 
الملتقى  اأع�س�ء  ن�سر  ذلك  على  عالوة  النيفر.)46(  اأحميدة  والتون�سي  ال�سيد  ر�سوان  اللبن�ني 
� اأن كب�ر العلم�ء  مق�لتهم في جريدة الحي�ة الرائدة في ال�سرق الأو�سط. لي�س مث�ًرا للده�سة اأي�سً

انتقدوا اأفك�رهم التجديدية ب�سدة.

ب�لرغم من اأن اأهداف هذه الجم�عة ك�نت فكرية في المق�م الأول فقد اأظهر ر�سوان زي�دة 
ب�ل�سي��سة خالل  متزايًدا  اهتم�ًم�  )ولد 1970(  اإبراهيم  الح�ج  الرحمن  عبد  هو  اآخر  وع�سو 
ا من  »ربيع دم�سق« الذي اأعقب وف�ة ح�فظ الأ�سد ع�م 2000. وقد اأ�سبح كلٌّ منهم� مقرًب� جدًّ
رجل الأعم�ل المح�فظ وع�سو مجل�س النواب ري��س ال�سيف الذي �سيق�سي الق�سم الأكبر من 

الع�سرية في ال�سجون بعد اعتق�له اأول مرة ع�م 2001.

واأحزاب  حقوقية  جمعي�ت  مع  عالق�ت  �سبكة  المفكران  بنى  الالحقة  ال�سنوات  خالل 
مع�ر�سة. وقد ف�سر »زي�دة« هذا التحول حين ق�ل: »ل اإ�سالح ديني بدون اإ�سالح �سي��سي«. 
ومن المثير لالهتم�م اأن الإ�سالح الذي يراه ذا اأهمية خ��سة هو ذاك الذي يت�سمن »اإبق�ء العلم�ء 
بعيًدا عن ال�سي��سة«. ي�سف زي�دة والح�ج اإبراهيم نف�سيهم� كـ»م�سلَمين ليبراِليَّْين« اأو »ليبراِليَّْين 

� عن »اإ�سالميين,« ويظهران اإعج�ًب� كبيًرا بحزب العدالة والتنمية التركي. مح�فَظين« عو�سً

	مقابلة	مع	أحد	أقارب	السقا،	دمشق،	مارس	)11).		مقابلة	مع	رضوان	زيادة،	نيويورك،	))	مارس	1)1). 	((((
.www.almultaka.net/index.php	((((
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ع الهدوء التدريجي لالأزمة الإقليمية التي و�سعت النظ�م ال�سوري في ح�لة من ال�سطراب  و�سَ
خالل منت�سف العقد الم��سي, و�سع نه�ية للحرية الن�سبية التي تمتع به� المفكران؛ فخالل الع�م 
2007 اأُجبر كالهم� على مغ�درة �سوري� ولم ُي�سمح لهم� ب�لعودة منذ ذلك الحين.)47( وخالل 
انتف��سة ع�م 2011 اأ�سبح »زي�دة« الذي ك�ن يقيم في وا�سنطن واحًدا من اأهم الأ�سوات في 

المع�ر�سة ال�سورية في المنفى لدى و�س�ئل الإعالم الغربية.

اإ�سالحيون �سي��سيون اآخرون ك�نوا اأكثر حذًرا ف�سعوا للح�سول على حم�ية كب�ر العلم�ء, 
مم� ترتب عنه �سمًن� التغ��سي عن اأهمية التجديد الديني. اأف�سل مث�ل على مثل هذه ال�ستراتيجية 
ال�سريعة في ج�معة دم�سق. ر�سيد  اأ�ست�ذ معهد  الدين ر�سيد )ولد 1965(,  ربم� يكون عم�د 
ال�سي��سية  التركي, ُعِرف بطموح�ته  العدالة والتنمية  اإعج�به بحزب  الذي ل يخفي هو الآخر 
ال�سك�ن  الذي يمنح لكل  الم�سلم«  اإن�س�ء »الوطن  الت�سعيني�ت, وقد دافع عن فكرة  منذ نه�ية 
حقوق المواطنة الك�ملة بغ�س النظر عن دي�ن�تهم.)48( وب�لرغم من تعر�سه لنقد زميله البوطي 
نجح  فيه�,  المب�لغ  العقالنية  اآرائه  وكذا  لالإبداع,  الفكري  الملتقى  اأع�س�ء  مع  تق�ربه  ب�سبب 
الر�سيد في نه�ية المط�ف في الح�سول على دعم »زعيم« المج�ل الإ�سالمي في �سوري� حين 
بذل جهوًدا للظهور بمظهر ع�لم الدين »المت�سدد«. وقد و�سفه اأحد اأع�س�ء الملتقى نتيجة ذلك 

ب�أنه »معتدل من الداخل مح�فظ من الخ�رج«.)49(

بيد اأن دعم البوطي للر�سيد لم يمنع اإق�لته من الج�معة ع�م 2010.)50( وك�ن هذا الإجراء 
جزًءا من حركة وا�سعة �سد الإ�سالميين الموؤيدين للديمقراطية والتي بداأت ع�م 2008 ب�إيق�ف 
 عدد من اأع�س�ء التي�ر الإ�سالمي الم�ستقل. في ال�سنة نف�سه� اأُجبر مع�ذ الخطيب )ولد 1960(,

التمدن  رئ��سة  من  ال�ستق�لة  على  الأموي,  الج�مع  في  �س�بًق�  ًه�  ُمَفوَّ وداعية  مهند�ًس�  وك�ن 
بعثه�  ح�ول  وقد  الثالثيني�ت,  منذ  ت�أ�س�ست  تحديثية  اإ�سالمية  جمعية  وك�نت  الإ�سالمي, 
ف�أُغلق  الت�لية  ال�سنة  الإ�سالمية خالل  المع�ر�سة  الدولة �سد  اإجراءات  للحي�ة.)51( وقد تكثفت 
واعُتقل  الر�سمية؛  »الثورة«  �سحيفة  في  عموده  واأُوقف  حب��س  اأ�س�سه  الذي  الفكري  المركز 
�سالح الدين كفت�رو, نجل المفتي الراحل ومدير الأك�ديمية الخ��سة التي �سميت ب��سمه؛ نتيجة 
لعدم ان�سب�طه الذي ت�سمن, �سمن اأ�سي�ء اأخرى, اإ�س�داته المتكررة »ب�لتجربة التركية«؛ نف�س 
الم�سير لحق بهيثم الم�لح, وهو اإ�سالمي م�ستقل في الثم�نين من العمر تقريًب� واأكبر الن��سطين 

الحقوقيين في البالد.

مقابلة	مع	عبد	الرمحن	احلاج	إبراهيم،	دمشق،	يويلو	)11). 	((((
مقابلة	مع	الرشيد،	دمشق،	))	يويلو	)11).	 	((((

	اتصال	إلكرتوين	من	مصدر	جمهول،	فرباير	1)1). 	((((
.all4syria.info/content/view/33817/113/ 21 October 2010 	((1(

 Ahmad Mouaz al-Khatib, ‘Al-Tamaddun al-Islami : passé et présent d’une association réformiste damascène’, 	((((
.Maghreb-Machrek 198 (2008), 79−92
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هذا الهجوم الذي ط�ل الإ�سالحيين ال�سي��سيين ك�ن يوازيه نموٌّ غير م�سبوق لمك�نة ال�سيخ 
البوطي, الذي ُعرف ب�تج�هه المح�فظ, في الموؤ�س�سة الدينية في البالد؛ ففي ع�م 2008 ُعيِّن 
اأن تولى من�سًب� ر�سميًّ� رفيًع� من قبل كداعية ومدير للج�مع الأموي,  الع�ِلم الذي لم ي�سبق له 
وهو واحد من اأهم الم�س�جد في الع�لم الإ�سالمي, كم� ُعيِّن على راأ�س اللجنة المكلفة ب�إ�سالح 
برامج المدار�س الدينية, وكرئي�س لمعهدين ع�ليين اأن�س�أتهم� الدولة حديًث� لتدريب العلم�ء.)52( 
التع�مل مع علم�ء  يف�سل  اأنه  اأي وقت م�سى,  اأكثر من  �سوري�,  في  الت�سلطي  النظ�م  اأثبت  لقد 

� عن الإ�سالحيين المع�ر�سين. مح�فظين وموالين له عو�سً

	مقابلة	مع	وزير	األوقاف	ادلينية	حممد	السيد،	ترشين،	)	سبتمرب	)11). 	((((
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خاتمة: ما الذي يجعل الإ�سالم ديمقراطيًّا؟

ل يمكنن� اأن نغفل, حين النظر اإلى فكرة حدوث تحول م� بعد اإ�سالموي في خط�ب الإخوان 
الحركة في الأربعيني�ت؛  ت�أ�سي�س  يتغير جذريًّ� منذ  لم  اأن هذا الخط�ب  ال�سوريين,  الم�سلمين 
لي�س لأن الإ�سالميين ال�سوريين احتفظوا بمرونة الإ�سالميين »الأوائل«؛ بل لأنهم تميزوا دوًم� 
بقبولهم للخ�س�ئ�س الأ�س��سية للدولة الليبيرالية الحديثة على نحو النتخ�ب�ت الحرة والتعددية 

وتمتع غير الم�سلمين بحقوق المواطنة.

ف�لمرونة ال�سي��سية لدى الإخوان الم�سلمين ال�سوريين ك�نت نت�ج تن�سئتهم المبكرة �سمن 
النظ�م الديمقراطي؛ َفِبو�سعهم كمحترفين �سي��سيين ك�ن عليهم التع�مل مع المط�لب الديمقراطية 
التوجه. عالوة  علم�نية  اأحزاب  مع  تح�لف�ت  وتكوين  المحتملين  الن�خبين  نحو جذب  على 
الإخوان  ف�إن  الجي�س  العلم�نية على  الأحزاب  تم�ر�سه  الذي ك�نت  الت�أثير  على ذلك وب�سبب 
ك�نوا مقتنعين اأنهم �سيخ�سرون كل �سيء اإذا م� ا�سُتبدل النظ�م البرلم�ني بديكت�تورية ع�سكرية.

يمكنه  اإ�سالموي  بعد  م�  تحول  زاوية حدوث  من  ال�سوري  الإ�سالمي  التي�ر  اإلى  النظر  اإن 
� اأن يوؤدي اإلى المغ�لة في الت�أكيد على تم��سك هذا التي�ر واعتب�ره كتلة متج�ن�سة, في حين  اأي�سً
العلم�ء  ف�إن  الإخوان,  خالف  وعلى  الحقيقة,  في  الداخلية.  البنيوية  الختالف�ت  تج�هل  يتم 
الذين �سكلوا الجزء الأهم في حركة الأ�سلمة الجتم�عية ال�سورية في خالل الن�سف الث�ني من 
القرن الع�سرين, اأظهروا اتج�ًه� مح�فًظ� وجموًدا دينيًّ� ل يفتر. ال�سبب في ذلك هو اأنهم علم�ء 
ولي�سوا ن�سط�ء �سي��سيين مم� يعني اأنه لم يكن عليهم اأن يذعنوا لمط�لب اللعبة ال�سي��سية, وك�ن 

ب��ستط�عتهم التم�سك ب�سكل �س�رم بمب�دئهم المذهبية. 

لقد ركز الإخوان الم�سلمون, تحت حكم النظ�م الت�سلطي البعثي, على ال�سراع من اأجل 
اإلي ال�س�حة ال�سي��سية, اأي, تحدي نموذج الحزب الواحد. عمل علم�ء  »حقهم« في العودة 
الظروف  ب��ستثن�ء  الق�ئم,  النظ�م  داخل  تعزيز مك�نتهم  ع�م, من جهتهم, لأجل  ب�سكل  الدين 
ال�ستثن�ئية عندم� اأ�سبح هذا النظ�م مع�ديً� للدين ب�سكل علني على نحو عهد البعث الجديد في 
اأزم�ت 1979 و1982 و2011. لقد  اأزمة كبرى على نحو  اأو عندم� اجت�حته  ال�ستيني�ت, 
تمتع العلم�ء الذين يعتبرهم النظ�م اأقل تهديًدا من الن�سط�ء ال�سي��سيين دوًم� بمع�ملة اأكثر ت�س�هاًل 

ب�لرغم من رف�سهم  الت�م لالأيديولوجية البعثية.

اإن م� �سبق ُي�سفي م�سداقية اأكثر لفكرة اأن التحول الديمقراطي في ال�سي�ق ال�سوري هو �سرط 
لالإ�سالح ال�سي��سي ولي�س العك�س. اإذا ك�ن العلم�ء يمثلون ع�ئًق� اأم�م التغيير ال�سي��سي فذلك لي�س 
ب�سبب اأيديولوجيتهم - ب�لرغم من اأنهم ب�لت�أكيد لم يكونوا لي�سفوا اأنف�سهم كـ»ديمقراطيين«, 



دي�سمرب 2012 27

مع اأنهم ي�س�ندون فكرة وجود حكومة منتخبة - بقدر م� اأن يكون �سبب ذلك هو مك�نتهم 
كنخبة قط�عية, مم� يجعلهم يترددون في تحدي �سلطة الدولة. 

وط�لم� اأن م� يمنع العلم�ء من الدفع بمط�لب الإ�سالح ال�سي��سي ل يكمن في اأيديولوجيتهم 
بل في طبيعتهم القط�عية, ف�إن هن�ك اأ�سب�ًب� اأقل لالعتق�د, وهي اأن انت�س�ر اأفك�ر م� بعد الإ�سالم 
لالنتق�ل نحو  العك�س من ذلك, يمكن  معتبر. على  تغيير  اإلى  يوؤدي  قد  العلم�ء  بين  ال�سي��سي 
خالل  من  اإ�سالحية  اأ�سوات  ظهور  يدعم  اأن  تركي�  في  يحدث  م�  منوال  على  الديمقراطية 
ن�سط�ء  طرف  من  للتحدي  الديني  المج�ل  على  هيمنتهم  تتعر�س  قد  الذين  العلم�ء  اإ�سع�ف 
ي�ستمدون �سرعيتهم من نج�ح�تهم ال�سي��سية. خال�سة القول: اإن م� يجعل الإ�سالم ديمقراطيًّ� 
بل  الإ�سالميين,  القديم« من  الإ�سالميين« في مق�بل »الحر�س  بعد  لي�س نج�ح »م�  �سوري�  في 
يكمن في توفر ال�سي�ق الذي ي�سمح ب�لنت�س�ر لن�سط�ء �سي��سيين ذوي منحى حقوقي في مق�بل 

العلم�ء الذين يركزون على مبداأ الواجب�ت.
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