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إشكالية التوظيف السيا�سي للدين في املجتمع السوري خالل الحكم األسدي
()2020 - 1970
طارق عزيزة

(((

“الطبقات الحاكمة كلها تحتاج من أجل
الحفاظ على سيطرتها إلى وظيفتين هما الجالد
والكاهن”
لينين

ملخص تنفيذي
على مدار نصف قرن من حكم نظام األسد في سورية ،شكلت عملية التوظيف السيا�سي للدين إحدى الوسائل
الرئيسة التي استخدمها األسدان ،األب واالبن ،في ترسيخ سلطة حكمهما االستبدادي ،سواء عبر احتواء
«املؤسسة الدينية» وتقريب رجال الدين ،من الطوائف جميعها ،وكسب ودهم ليكونوا ً
عونا للنظام وأدوات في
خدمة سياساته ،أو عبر إذكاء الطائفية واستخدامها في تذرير املجتمع السوري وضرب السوريين بعضهم ببعض،
دون أن يحمل هو ذاته مشروع طائفة بعينها ،وإنما كان مشروعه  -ومازال  -تأبيد حكمه بأي وسيلة كانت .وهي
استراتيجية واظب النظام على اتباعها باضطراد ،بعد عام  ،2011في مواجهة الثورة السورية.
لم يقتصر األمر على النظام فقط ،ذلك أن خصومه من اإلسالميين انتهجوا في صراعهم ضده األسلوب ذاته:
توظيف الدين في السياسة ،معتمدين ً
نهجا طائفيا في الحشد والتعبئة السياسية والحربية ،مع فارق أن الطائفية
في حالتهم لم تكن وسيلة أو أداة من بين وسائل وأدوات عدة ،كحال النظام ،بقدر ما أنها تعبير عن مشروع يدعي
الحديث باسم جماعة دينية محددة وتمثيلها سياسيا ،فهو يقوم ً
أساسا على التوظيف السيا�سي للدين بهدف بلوغ
السلطة.
ً
انقساما طائفيا حادا بلغ درجات لم تعرفها
نتج عن ذلك أن املجتمع السوري يعاني اليوم ،من جملة ما يعاني،
ً
ً
ً
سورية في تاريخها الحديث واملعاصر ،مما جعل إمكانية استمرار وحدة هذا الكيان ،دولة ومجتمعا ،أمرا موضع
ً
سياسيا،
تساؤل .وبالنظر إلى أن حالة التمزق الوطني واملجتمعي هذه تعود ،في جانب كبير منها ،إلى توظيف الدين

فإن تجاوزها والسعي إلى تأسيس وضعية مختلفة عنوانها االندماج الوطني ،يقتضيان بحث إشكالية التوظيف
السيا�سي للدين ،والعمل على حلها وتصفية املشكلة الطائفية ،أخطر منتجات هذا التوظيف ،كمدخل ال بد منه
لتأسيس عالقات وطنية ديموقراطية بين مواطنات ومواطنين متساوين ،ال بين طوائف متحاجزة متصارعة.
(((  طارق عزيزة :باحث سوري.
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مقدمة
السياسة ال تدور حول املصالح املادية فحسب ،بل إنها منافسة على العالم الرمزي وإدارة املعاني واالستحواذ
عليها .فاألنظمة تحاول التحكم والسيطرة على العالم الرمزي ،كمحاولتها التحكم بإدارة املوارد املالية أو ببناء
مؤسسات اإلجبار والعقاب((( .وفي مجتمع كاملجتمع السوري يستحوذ الدين على حيز كبير من وعي أفراده
وسلوكهم ،سيحتل الدين منزلة بارزة في الفضاء الرمزي.
أدرك حافظ األسد ذلك ً
جيدا ،فتعامل مع موضوع الدين وممثليه في املجتمع بطريقة مختلفة عن رفاقه

البعثيين ،الذين أطاح بهم حين استولى على السلطة بانقالب عسكري ،في تشرين الثاني/نوفمبر  .1970ومثل أي
سلطة انقالبية ،أرادت سلطة األسد البحث عن شرعيتها وتأكيدها بشتى الوسائل« ،وهي تريد هذا التأكيد بسبب
تشككها في مشروعيتها أو بسبب معرفتها األكيدة أن مشروعيتها موضع شك»((( .ومن ضمن إجراءاتها في هذا
االتجاه“ ،أرادت أن تجند الدين ورجاله ضمن أجهزة إعالمها أو ضمن وظائفها اإلعالمية”((( ،وتوظيف الدين
في املجال السيا�سي ،للتحكم باملجتمع وتوجيهه وإدارة تناقضاته بما يخدم النظام .واستمر بشار األسد على نهج
أبيه ،السيما بعد اندالع الثورة السورية في آذار/مارس .2011
ً
سياسيا ظاهرة ليست حديثة ،فهي إحدى أدوات السيطرة عبر التاريخ ،وكانت الطائفية
توظيف الدين

واالنقسام الطائفي من تعبيراتها األخطر .هذه الخطورة تزداد في بلد متعدد األديان والطوائف واملذاهب ،كما هو
الحال في سورية .فإن هذا التنوع ،إذ يشكل أحد عوامل الغنى الثقافي والحضاري السوري عبر التاريخ ،يحمل في
ً
طياته ً
سياسيا .فالتعامل مع املجتمع
بذورا للفرقة واالنقسام ،ستنمو وتترعرع نتيجة استخدام الدين وتوظيفه
بوصفه ً
مؤلفا من «جماعات» دينية ومذهبية ال من أفراد ،وإدارة املجال السيا�سي من هذا املنظور ،يعد من أهم
أسباب إعاقة االندماج االجتماعي ،ألنه يمنع تبلور هوية وطنية جامعة ،ويفتح الباب أمام «العنف املقدس» ،في
حروب طائفية عدمية ال تبقي وال تذر.

املفارقة أن معار�ضي النظام من اإلسالميين ،وفي طليعتهم «جماعة اإلخوان املسلمين» ،وعبر توظيفهم الدين
لخدمة مشروعهم السيا�سي ،عملوا على تكريس هذا الوضع اإلشكالي ،فأسهموا في تطييف الصراع السيا�سي،
مما أمد النظام بمزيد من إمكانات االستثمار الطائفي في املجتمع .لقد فعلوا ذلك إبان صراعهم الدامي مع السلطة
أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن املا�ضي ،وأعادوا الكرة خالل الثورة السورية.
ً
وتحديدا أوساط العلويين والسنة
يتناول هذا البحث إشكالية التوظيف السيا�سي للدين في املجتمع السوري،
من قبل النظام واإلسالم السيا�سي ،لكن الظاهرة تشمل غيرهم ً
أيضا.فيبين ارتباط الطائفية تاريخيا باالستخدام
ً
ً
خصوصا كنموذج
سياسيا من قبل النظام واإلسالميين( ،اإلخوان
السيا�سي للدين ،ويعرج على توظيف الدين
ً
للمعارضة اإلسالمية) ،ويبحث في طائفية النظام وطائفية اإلسالميين والفارق بينهما ،وصول إلى خاتمة حول
راهنية فك التشابك بين السيا�سي والديني في املجتمع السوري ،وضرورته كمقدمة الزمة للشروع في بناء عالقات
َ
ً
مواطنة حديثة ،فضل عن أهميته في تحرير الدين من أسر االستخدام السيا�سي.
ً
(مترجما) ،ط( ،1بيروت :رياض الريس للنشر ،)2010 ،ص76
((( ليزا وادين ،السيطرة الغامضة السياسة الخطاب والرموز في سوريا املعاصرة ،نجيب الغضبان
((( ممدوح عدوان ،حيونة اإلنسان ،ط( ،1دمشق :دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع ،)2007 ،ص168
((( السابق نفسه.
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ً
أول :املشكلة الطائفية إحدى نتائج التوظيف السيا�سي للدين عبرالتاريخ
يمثل الصراع السني -الشيعي أحد التمظهرات األبرز للمشكلة الطائفية في عالم اليوم .وعلى الرغم من العدة
ً
ً
خالصا ،ولكن بالغ العنف»((( .وعلى
سياسيا
األيديولوجية/الدينية املستخدمة في هذا الصراع ،إال أنه «بدأ
ضفتي االنقسام ينهل الفريقان ،كل من “مدونة الحديث” وكتب التراث خاصته ،ما يعينه على تأكيد أحقيته .وال
يخفى الخالف واالختالف في شأن صحة األحاديث وأسانيدها ،واملالبسات التي رافقت ظهور “علم الحديث”
نفسه(((.
ال يقتصر األمر على األحاديث ومدى صحتها أو أنها موضوعة أو منحولة ،فالنصوص القرآنية نفسها كانت
ً
موضع خالف في التفسير بين رجال الدين ،حتى ضمن املذهب الواحد ،عالوة على الحاالت التي كانت فيها السياسة
وشؤون الحكم سبب اختالف التفاسير أو تباين األحكام الفقهية وتناقض الفتاوى ،على الرغم من استناد
«الفقهاء» إلى اآليات نفسها .وبعبارات العفيف األخضر« ،كان رجال الدين حجر الزاوية للسلطة األوتوقراطية
الخالفية .بدون فتاويهم ودسائسهم لم يكن الخلفاء بقادرين ،بكل تلك السهولة ،على تصفية املعارضة بتهمة
املروق عن الدينً ،
ونادرا ما أقدم خليفة على دق عنق معارض ديني أو سيا�سي قبل الحصول على فتوى شفاهية
أو كتابية من واحد أو أكثر من العلماء املشهورين في عهده»(((.
لقد ولد االنشقاق اإلسالمي الشيع واألقليات اإلسالمية ،وعندما جاء الحكم العثماني بنى املجتمع اإلسالمي
من عمارات طائفية متعددة (نظام امللل) متراصفة ،استمرت أربعة قرون((( ،وهذا كله ينتمي إلى عالم الدنيا
والحكم والسياسة ،ال إلى عالم الدين واإليمان .بل إن توظيف الدين لخدمة أغراض ومصالح سياسية ،يفرغ
اإليمان الديني نفسه من املحتوى الروحي ،إذ يتحول املؤمنون ومعتقداتهم ونصوصهم املقدسة إلى أدوات في
الصراعات السياسية ،يتحكم بها من يدعون تمثيل الدين أو حمايته .فاألصل أن «الدين مسألة تتعلق بما يدعى
(الروح) ،وهو عين البعد الروحي للحياة ،ومن ثم فإن الدين ال صلة له بالسلطة ،التي تنتمي إلى عالم الدنس»(((.
ً
جدل بأنها تبلورت ً
ً
الحقا
أساسا في سياق توظيف سيا�سي للدين .ومع التسليم
لقد نشأت طوائف اإلسالم

كمجموعات ذات اجتهادات مختلفة في الحقل الديني ،فإن هذا شأن ثقافي أيديولوجي يخص اعتقادات األفراد
املنتمين إلى هذه املجموعات وقناعاتهم .في حين إن الطائفية تعني ،فيما تعنيه ،إلغاء الوجود السيا�سي لألفراد،
واالستعاضة عنهم بجماعات/طوائف ،وإدارة املجال السيا�سي بوصفه ً
مؤلفا من جماعات دينية مختلفة جوهريا،
ً
بمعزل عن املواطنين واملواطنات األفراد .من هنا كانت الطائفية واحدة من وسائل املستبدين في تذرير املجتمعات
وشقها لتسهيل السيطرة عليها والتحكم بهاً ،
ودوما بمعاونة رجال دين منغمسين في السياسة .في املقابل ،ينازعهم
من موقع مضاد ،سياسيون يتلطون بالدين أو رجال دين يمارسون السياسية من موقع سلطتهم الدينية.
عبر هذا املزج للدين بالسياسة ،يخضع الجمهور للتزوير أو التضليل العقلي ،بالدين ،ألغراض سياسية.

((( جورج طرابي�شي ،هرطقات 2عن العلمانية كإشكالية إسالمية  -إسالمية ،ط( ،1بيروت :دار الساقي ورابطة العقالنيين العرب )2008 ،ص12
((( لالطالع على دراسة مفصلة حول املوضوع :جورج طرابي�شي ،من إسالم القرآن إلى إسالم الحديث النشأة املستأنفة ،ط( ،1بيروت :دار الساقي)2010 ،
ً
(مترجما) ،ط( ،1بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر،)1972 ،
((( العفيف األخضر ،في تقديمه لكتاب لينين ،نصوص حول املوقف من الدين ،محمد الكبة
ص43
((( ياسين الحافظ ،األعمال الكاملة لياسين الحافظ ،ط( ،1بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2005 ،ص1143
ً
(مترجما) ،ط( ،1القاهرة :هنداوي للتعليم والثقافة ،)2016 ،ص22
((( إيفان سترينسكي ،إشكالية الفصل بين الدين والسياسة ،عبد الرحمن مجدي
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ً
فظاهرة اإلقطاع الديني/السيا�سي التي تعم العالم العربي ،مصدرها ديني ،بقدر ما يكون الدين ممارسة
ً
سياسية( ،((1والتكافل السيا�سي/الديني ،يطوع الجمهور ً
سياسيا( ،((1كما أن تبعية الديني
دينيا ،ويخضعه
للسيا�سي مؤشر على مدى انقالب اإلسالموي إلى دنيوي ،ومدى انقالب العبادي اآلخروي إلى عبادة للشخص
سياسيا أم ً
ً
دينيا(.((1
الحاكم ،أكان
ً
أحيانا ،فتعمد إلى توظيف الدين
وبمثل ما توظف السلطة الدين في خدمتها ،تفعل فئات من املعارضة ذلك

لتجنيد الجماهير وإلضفاء مزيد من املشروعية على مطالبها .هذه املالحظة تصدق ،بوجه خاص ،على املعارضة
األصولية اإلسالموية .فهذه املعارضة ،واألصولية كلها بوجه عام ،ال تطالب بالحرية الدينية وال تطلب أي سلطة
روحية ،بقدر ما أن طلبها األول واألخير هو السلطة السياسية(.((1
ٌ
أكد هذا للباحث ناشط إسالمي سابق ،بقوله :يستخدم اإلسالميون الدين ألجل السياسة ،وخطابهم
الجماهيري يعتمد على استثارة العاطفة الدينية لتعبئة الناس ،باستخدام املقدس (الدين) ألجل املدنس
(السلطة) ،وشعار «اإلسالم هو الحل» الذي ترفعه جماعة اإلخوان املسلمين بلسان القول ترفعه باقي جماعات
اإلسالم السيا�سي بلسان الحال ،ولكن حزب التحرير اإلسالمي يستبدله بشعار «الخالفة هي الحل» لكي يكون
ً
ً
تحديدا وصراحة ،فهو ال يقصد بخطابه اإلسالم التعبدي أو الشعائري وإنما يقصد اإلسالم متمثل بالدولة
أكثر
(((1
ً
حصرا ،فهو يختصر اإلسالم كدين في الدولة والحكم والسياسة .

ً
ثانيا :التوظيف السيا�سي للدين لدى نظام األسد ومعارضيه من اإلسالميين قبل ثورة 2011
1 .مرحلة حكم حافظ األسد 2000 - 1970
سبقت اإلشارة في املقدمة إلى أن حافظ األسد أدرك ً
جيدا أهمية دور الدين في املجتمع السوري ،فتعامل مع

املسألة بطريقة مختلفة عن رفاقه البعثيين ،الذين أطاح بهم عند استيالئه على السلطة .لذا حرص على احتواء
املؤسسة الدينية واستقطاب رجال الدين ،بوسائل مختلفة ،واستطاع بالفعل بناء عالقات متينة مع عدد منهم،
فكانوا ً
سندا حقيقيا له ولوريثه من بعده في األزمات التي واجهت النظام.
ويذكر حنا بطاطو أن األسد لم يفوت فرصة لتكريم رجال الدين والعناية بشؤونهم :في عام  ،1971رتب
لدخول عدد من رجال الدين املسلمين ذوي املقام الرفيع إلى مجلس الشعب املعين في حينه ،بمن فيهم الشيخ
أحمد كفتارو مفتي الجمهورية ،والشيخ محمد الحكيم ،مفتي حلب .وفي عام  ،1973قدم تبرعات شخصية كبيرة
للمدارس الشرعية في محافظة حماه وإلى مؤسسة دينية مكرسة لألعمال الخيرية في حمص .وفي عام  ،1974رفع

( ((1خليل أحمد خليل ،الجمهور السيا�سي الديني في الشرق األوسط املعاصر ،ط( ،1بيروت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر )2005 ،ص81
( ((1خليل أحمد خليل ،الجمهور السيا�سي الديني في الشرق األوسط املعاصر ،ص56
( ((1خليل أحمد خليل ،الجمهور السيا�سي الديني في الشرق األوسط املعاصر ،ص57
(  ((1جورج طرابي�شي ،هرطقات عن الديموقراطية والعلمانية والحداثة واملمانعة العربية ،ط( ،2بيروت :دار الساقي ورابطة العقالنيين العرب ،)2008 ،ص214
ً
ً
ً
كتابة عبر «ماسنجر» ،مع الكاتب أنور السباعي ،الذي كان ألكثر من ً 12
عضوا ناشطا في «حزب
عاما
(  ((1مقابلة أجراها الباحث بتاريخ  26آب/أغسطس
التحرير اإلسالمي».
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تعويضات أئمة القطر الـ 1138ومدرسيه الـ 252وخطبائه الـ  1038وقرائه الـ .280وزاد تعويضاتهم مرة أخرى
في عام  1976ومن ثم في عام  .1980وخصص في عام  1976مبلغ  5،4ماليين ليرة سورية لبناء مساجد جديدة
بتوجيهات مباشرة منه( ،((1وكان في كل عام يتناول اإلفطار في يوم معين من شهر رمضان مع أهم العلماء(.((1
من خالل هذه اإلجراءات أراد حافظ األسد كسب تأييد رجال الدين ،بما لهم من تأثير شعبي ،لتوطيد سلطته
والتسويق لشخصه ،وكان في مقدمة من استجابوا له الشيخ أحمد كفتارو والشيخ محمد سعيد رمضان البوطي،
وقد حظي االثنان بمكانة مرموقة عنده حتى وفاته.
كان التحدي األول الذي واجه حكم حافظ األسد هو ما يعرف بـ”أحداث الدستور” سنة  ،1973حين طرح
مشروع “الدستور الدائم” على االستفتاء الشعبي ،وقد خال من اإلشارة إلى “دين رئيس الجمهورية” .لم تكن تلك
مشكلة الدستور الوحيدة ،وإنما السلطات املطلقة التي يمنحها للرئيس ،مما سيؤلب فئات املعارضة املختلفة.
حينها لعب اإلخوان املسلمون ً
دورا أساسيا في ذلك الحدث السيا�سي ،لكن على أرضية دينية .وقد روى املنظر
والقيادي اإلخواني املعروف سعيد حوى ،تفاصيل تلك األحداث في مذكراته ،وكيف حاول هو وجماعته
استغالل التحرك الشعبي وتجييره لصالح التيارات اإلسالمية ،حيث أنه “باتخاذ موقف باسم العلماء فستظهر
الحركة كلها باملظهر اإلسالمي وهذا سيجبر حافظ أسد على تنازالت أو يعطيه ً
درسا للمستقبل في وجوب مراعاة
اإلسالم ،ورأيت أن علينا نحن اإلخوان املسلمين أن نوصل الناس من وراء ستار إلى وضع يندفعون فيه دون
أن يكون هناك أي ممسك علينا”(“ .((1كان هدف حوى هو استثمار غضب رجال الدين في سعيه لتحقيق هدف
سيا�سي بارز وزعزعة استقرار النظام”(.((1
لكن األسد تمكن من احتواء املوقف وتطويقه بإضافة الفقرة التي تنص على «دين رئيس الجمهورية
اإلسالم» ،فأر�ضى رجال الدين بهذا ،وأحبط التحرك اإلخواني .ذلك أن اهتمام العلماء اقتصر على املطالب
الدينية؛ ونجم عن ذلك اكتفاؤهم بربح أكثر املعارك أهمية بالنسبة لهم :املادة التي تشترط أن يكون الرئيس
ً
ً
ً
مطلقا وإنما في بند “دين الرئيس” ،وهي النقطة
حاكما
مسلما( .((1إذن ،مشكلتهم لم تكن في أن الدستور جعله
ذاتها التي أراد اإلخوان عبرها تحريك الشارع باستثارة عواطفه الدينية لتحقيق مكسب سيا�سي ،فكان من السهل
على األسد الخروج من املأزق بتلبية هذا املطلب الديني ،وتمرير دستوره الدكتاتوري .وفي إشارة تؤكد حرصه
ً
مقدما على تجديد رئاسته ،استجاب حافظ األسد لطلب الشيوخ الذين ألحوا
على إرضاء املتدينين ،حين كان
(((2
عليه ،ومنهم الشيخ حسن حبنكة ،وأفرج عن سعيد حوى املعتقل على خلفية تلك األحداث .
ثم ليأتي التحدي األخطر الذي واجهه حافظ األسد طيلة عقود حكمه الثالثة :التمرد اإلسالمي املسلح بين
ً
عامي  1979و ،1982حين ظهرت معارضة إسالمية مسلحة ،عبر عنها بداية تنظيم «الطليعة املقاتلة لإلخوان
( ((1حنا بطاطو ،فالحو سوريا وأبناء وجهائهم األقل ً
شأنا ،عبد هللا فاضل ورائد النقشبندي (مترجمان) ،ط( ،1بيروت :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،)2014ص479
ً
( ((1حنا بطاطو ،فالحو سوريا وأبناء وجهائهم األقل شأنا ،ص480
(  ((1سعيد حوى ،هذه تجربتي وهذه شهادتي ،ط( ،1القاهرة :مكتبة وهبة ،)1987 ،ص106
ً
(مترجما) ،ط( ،1إسطنبول :ميسلون للثقافة والترجمة والنشر ،)2020 ،ص237
(  ((1توماس بيريه ،الدين والدولة في سورية ،حازم نهار
(  ((1توماس بيريه ،الدين والدولة في سورية ،ص237
( ((2سعيد حوى ،هذه تجربتي وهذه شهادتي ،ص126
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املسلمين» ،ثم انخرطت فيها جماعة اإلخوان املسلمين نفسها.
طغت أعمال العنف الدموية لإلسالميين على الحراك الشعبي السلمي (إضرابات ،تظاهرات) ،الذي قادته
النقابات املهنية وأحزاب املعارضة املنضوية في «التجمع الوطني الديمقراطي»( ،((2والتي اعتقل النظام كوادرها
في سياق قمعه للتمرد املسلح ،حيث وجدها فرصة لسحق كل صوت معارض.
وفي وقت كانت النقابات وأحزاب املعارضة تتحرك من موقع النضال الديموقراطي ضد نظام دكتاتوري
ٌ
«حكم
مستبد ،كان اإلخوان املسلمون يتحركون من منطلق ديني/طائفي ،حيث تركز اعتراضهم على النظام بأنه
علوي» وفق منظورهم ،وأن ادعاءاته العلمانية دليل إضافي على «كفر العلويين» ،مما ترك ً
آثارا خطيرة في تطييف
الصراع السيا�سي ،وساعد النظام على االستثمار في العلويين ،عبر شد العصب الطائفي وتخويفهم ،مع غيرهم
من األقليات ،من الخطر اإلسالمي.
كانت الطائفية مقتصرة فيما م�ضى على صفوة السياسيين البعثيين وجهاز حزبهم ،إال أنه في النصف الثاني
من السبعينات احتوت هذه الظاهرة قطاعات أوسع ،ونتيجة لالغتياالت الطائفية وبعض عوامل أخرى ومن
جراء التأثر بالحرب األهلية الطائفية التي تفشت في لبنان منذ عام  ،1975فإن الطائفية لم تؤثر فقط في جهاز
حزب البعث والقوات املسلحة والهيئات األمنية األخرى ولكنها أثرت في الجزء األكبر من املجتمع السوري(.((2
ً
أساسا
بعضهم بدأ يركز مع بداية الثمانينات على صياغة الحجج الدينية البحتة ،بحيث أصبح النقاش يدور
حول ما إذا كان العلويون مسلمين أم ال .وفى سياق املناظرات الدينية عند اإلشارة إلى «العلويين» و«النصيريين»
كان يفضل استخدام تعبير «النصيريين» (وهو مشتق من اسم محمد بن نصير الذي وصف بأنه مؤسس طائفة
من غالة الشيعة في القرن التاسع في العراق امتدت فيما بعد لسورية) من ِقبل هؤالء الذين يودون التلميح بأن
العلويين غير مسلمين ،وكان يقصد بمثل هذه الكتابات املعادية للعلويين اإلعداد لحركة دينية واسعة النطاق
يقوم بها السنيون املسلمون ،أكثر منها الحث على مناقشات دينية بحتة ،وذلك بغرض اإلطاحة بنظام الحكم
ً
ً
استنادا على
«مشروعا»
البعثي الذي يسيطر عليه العلويون عن طريق القوة ،بحيث يصبح استخدام القوة
األطروحة السنية املتطرفة املعادية للعلويين واملأخوذة عن الفقيه الحنبلي ابن تيمية في القرن الرابع عشر،
والتي تسمح بتصفية وقتل العلويين(.((2

ومما كتبه ميشيل سورا في دراسته لتلك األحداث« :يبني اإلخوان املسلمون تفسيرهم لألزمة على فرضية
«املؤامرة العلوية» .وبفضل هذه الفرضية يؤكدون حق السنة غير القابل للتقادم في أن يكونوا حكام البالد ،كما
نوعا ما الشرعية التاريخية املمتدة ألربعة عشر ً
تجعلهم يجسدون ً
قرنا« ،فاملؤامرة النصيرية» مؤامرة ممتدة
ً
تاريخيا على مستوى الدولة و«األمة» – وهذا مصطلح غير محدد -واملجتمع»( .((2وهو استند إلى اقتباسات من
أدبيات اإلخوان ،تتحدث عن “القرامطة النصيريين” الذين هاجموا الكعبة ونهبوا الحجر األسود ،ولم تتوقف
( ((2تأسس عام  1979وضم أحزاب يسارية وقومية معارضة ،هي :حزب االتحاد االشتراكي العربي الديمقراطي ،والحزب الشيوعي السوري (املكتب السيا�سي)،
وحزب العمال الثوري العربي ،وحزب البعث العربي االشتراكي الديمقراطي ،وحركة االشتراكيين العرب ،إضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة.
(  ((2نيقوالوس فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،الطائفية واإلقليمية والعشائرية في السياسة ،الطبعة اإللكترونية األولى( ،ديسمبر/كانون األول،
 ،)2006ص13
(  ((2نيقوالوس فان دام ،الصراع على السلطة في سوريا ،الطائفية واإلقليمية والعشائرية في السياسة ،ص157
(  ((2ميشيل سورا ،سورية الدولة املتوحشة ،أمل سارة ومارك بيالو (مترجمان) ،ط( ،1بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،)2017 ،ص163
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مؤامراتهم على اإلسالم عبر التاريخ .وتجدر اإلشارة هنا إلى مغالطة تاريخية في الربط بين العلويين “النصيريين”
والقرامطة أو حادثة مهاجمة هؤالء للكعبة( ،((2ألن املذهب العلوي «النصيري» ،ظهر بعد ذلك التاريخ.
ً
تاريخيا لدى العلويين ،إال أن األهم دينيا ،والذي وضع أصول
فالشيخ الخصيبي ،وإن كان الرجل األهم

عقيدتهم ،هو أبو سعيد امليمون بن القاسم الطبراني املولود بين  -370 360هـ( .((2كما أن وصف حكم حافظ
األسد بأنه “حكم علوي” ينطوي على مفارقة ال بد من التوقف عندها تتعلق بعقيدة العلويين نفسها .ذلك أن
رجال الدين العلويين الذين استقطبهم األسد وروجوا له ولسياسته في الزج بشبان الطائفة في أجهزة األمن
واملخابرات ،يناقضون موقف “العقيدة العلوية” من العمل في مثل هذه الوظائف .فاملؤمن ،عندهم ،ال يكون
ً
“متلصصا” ،وال يجوز “االجتماع بأصحاب الصنائع املذمومة” ،ومنها “املتجسس” إال إذا تاب من تلقاء نفسه،
وأما الشرطي فهو مذموم( .((2فإن طائفية النظام تأتت من استخدامه الطائفة والطائفية ال من التعبير عن
مشروعـ”ـها” ،كما سيأتي بيانه.
وبمثل ما عمل النظام وأجهزته على احتواء السنة ومشايخهم ،كذلك كان حال العلويين .فاألفرع األمنية
وبعض قطعات الجيش كانت مراتع لبث أساطير سلطة األسد واملقوالت الدينية التي تناسبها ،في صفوف العناصر
العلويين .وكان األمن السيا�سي يشرف على نشاطات بعض رجال الدين العلويين ،حتى على مستوى األدعية التي
تقال أثناء املناسبات الدينية ،لتكرار أطروحات منتقاة بعناية بين العلويينً .
علما أن بعض ما يروجه رجال الدين
املرتبطين بالسلطة يتناقض مع املصادر العلوية ،كاملبالغة في تبجيل حافظ األسد وإسباغ الصفات الدينية عليه،
ً
ً
ً
نورانيا ،في حين إن الطبراني ،الذي
شخصا
لدرجة بلغت لدى بعضهم إنكار الصفة البشرية عنه ،وعده مالكا أو
يعد آخر واضعي أسس العقيدة وال تجوز مخالفة تعاليمه ،لعن رجال األمن وممثلي السلطة .فالنص الديني
العلوي يمقت السلطة وممثليها ،لكن هذا تحول إلى النقيض تحت حكم األسد ،خاصة مع تهميش دور املرجعيات
الدينية العلوية املعروفة مثل آل الخير وغيرهم ،لصالح إبراز رجال دين مرتبطين عضويا بالنظام ومخابراته،
روجوا ملا يمكن وصفه «النسخة األسدية» من العلوية(.((2
بوجه عام ،أصبحت إدارة امللف الديني بيد املخابرات أكثر فأكثر بعد االنتفاضة اإلسالمية ما بين - 1979
 ،1982وأضعف النظام دور وزارة األوقاف ،مع االستعانة بمصادر خارجية إلدارة الحقل الديني من الشبكات
ً
شيوعا في
الخاصة املوالية (الكفتارية ،عائلة الفرفور ،النبهانية)( .((2وأصبحت كلمة بيعة و”بايعناك” أكثر
البالعة الرسمية مع منتصف الثمانينات .وتحمل الكلمة بشكل ضمني معاني إسالمية صريحة وكانت قد فهمت
من قبل كثيرين على أنها استحواذ مريع ملفردة مشحونة ً
دينيا .فبيعة الخليفة ،بحسب موسوعة اإلسالم« ،الفعل
الذي من خالله يختار شخص ويعترف به كرأس للدولة املسلمة»(.((3
وفي محاولته لتغيير التصور العام عن الصفة الطائفية للنظام ،عمل حافظ األسد على تغيير التركيبة
( ((2محمد صالح« ،رحلة القرامطة« ..الشيوعيون األوائل»» 4 ،أكتوبر 2019
(  ((2أبو سعيد ميمون الطبراني ،رسائل الحكمة العلوية ،ط( ،1لبنان :دار ألجل املعرفة ،ديار عقل  -لبنان ،)2006 ،ص6
(  ((2أبو سعيد ميمون الطبراني ،رسائل الحكمة العلوية ،ص102 ،62 ،25
(  ((2مقابلة مع ناشط علوي يقيم في محافظة طرطوس ،أجراها الباحث بتاريخ  6آب/أغسطس  ،2020عبر «واتساب» باستخدام الرسائل الصوتية املسجلة.
(  ((2توماس بيريه ،الدين والدولة في سورية ،ص279
(  ((3ليزا وادين ،السيطرة الغامضة السياسية ،...ص116
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الطائفية لقيادة البعث ،وعين ً
عددا أكبر من السنة من عائالت ذات مكانة دينية في مناصب رفيعة« .كان يرجو،
من هذه التغييرات ،أن يحظى بود رجال الدين الدمشقيين وأن يحيد العاصمة»( .((3وحتى يعوض للسنة بالدين
ما حرمهم منه في السياسة والدولة ،ضاعف النظام من دعمه املشروعات الدينية العبادية ،وشجع منظمات
ً
دينية وجمعيات وطرقا صوفية عدة على التوسع واالنتشار .وهذا ما عزز في صفوف الطائفة دور رجال الدين،
أوكلت للشيخ محمد
ونصبهم ممثلين رئيسيين عنها .وفي هذا السياق ولدت مشروعات معاهد تحفيظ القرآن التي ِ
ً
سعيد رمضان البوطي ،وتخرج منها مئات ألوف األطفال والشباب( .((3كما دعم النظام تيارا من الصوفية
ً
ً
شعوريا
األشعرية التي ترى حرمة انتقاد الحاكم فضل عن الخروج عليه ،وتختصر الدين في الطقوس ،وتبتعد
ً
وفكريا عن السياسة ،بل وصل األمر بهم إلى القول «السياسة نجاسة»(.((3
.

2مرحلة حكم بشار األسد ،2000 :وحتى الثورة

استمر بشار األسد على نهج أبيه في استمالة رجال الدين وتوظيف الدين سياسيا بما يخدم نظامه .لكن
التطورات املتسارعة التي رافقت السنوات األولى من القرن الجديد (أحداث  11أيلول/سبتمبر  ،2001غزو
أفغانستان ،انتفاضة األق�صى ،احتالل العراق  2003وأحداث العنف الطائفي فيه ،اغتيال رفيق الحريري
 ،2005حرب تموز  2006في لبنان ،ووصول حركة حماس إلى السلطة في االنتخابات الفلسطينية) ،أدت جميعها
إلى تعقيدات وتناقضات في استثمار النظام «امللف الديني» ،فكان يدعم التوجهات اإلسالمية ً
حينا ويحد من
تمددها ً
حينا آخر ،حسب ما تقت�ضي املصلحة ،في الداخل أو في الخارج.
الثابت كان مراعاة النظام لرجال الدين الذين حافظوا ،على الرغم من األوضاع كلها ،على موقع مهم في املشهد
العام .فإذا أراد النظام تسهيل إرسال «الجهاديين» إلى العراق ،راجت خطب الجهاد الحماسية في املساجد ،وإن
أراد التهدئة والرضوخ للضغوط األمريكية في هذا الشأن ،صدح املشايخ بخطب تالئم هذا التوجه.
وفي خريف عام  ،2005رد النظام على اتهامات ميليس [في قضية اغتيال رفيق الحريري] بإطالقه حملة مثيرة
من البروباغندا الوطنية ،حدثت خاللها تظاهرات ضخمة ،وغطت األعالم السورية املدن .على الرغم من أن
الحملة منظمة من األعلى ،إال أنها القت بعض الدعم الشعبي الحقيقي؛ وقد يعود ذلك ً
جزئيا إلى سماح النظام
ً
بإظهار رموز تعبر عن الهوية السورية والدينية بدل من هوية القومية العربية العلمانية ،فاختفت أعالم البعث
وشعاراته لصالح العلم السوري ،والذي حمل أحيانا شعار «سورية هللا حاميها» بين نجمتيه الخضراوين؛ وهو
ً
شعبيا بعد استخدامه من الرئيس في نهاية خطاب له في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.2005
الشعار الذي أضحى
ً
خطاب األسد الديني غير املعتاد بدا محببا للعلماء ،إلى درجة دفعت الشيخ البوطي ،خالل أحد دروسه في أحد
الجوامع ،إلى التعبير عن غبطته بحقيقة أن «الرئيس أشاد بهذه البالد بلغة القرآن»(.((3
في املقابل ،لم يوفر رجال الدين ً
جهدا لدعم بشار ،أول استالمه أو عند «تجديد البيعة»  .2007وعن ذلك
(  ((3حنا بطاطو ،فالحو سوريا ،...ص499
(  ((3برهان غليون ،عطب الذات وقائع ثورة لم تكتمل ،ط( ،1بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،)2019 ،ص291
(  ((3مقابلة مع أنور السباعي.
(  ((3توماس بيريه ،الدين والدولة في سورية ،ص246
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تحدث الكاتب السوري عبدهللا حسن ،وكان ً
طالبا في املدرسة الشرعية بمنبج حينها ،كيف جرى نقلهم بالحافالت
من املدرسة إلى جوار قلعة حلب ،للمشاركة في التجمعات املؤيدة لألسد“ :وصلنا إلى إحدى املناطق القريبة من
القلعة األثرية ،كان هناك حشد كبير وضخم من طالب املعاهد والثانويات الشرعية ،بالزي الرسمي املهيب.
اعتلى الجمع صهيب الشامي ،وكان ً
مديرا ألوقاف حلب على ما أعتقد ،وألقى كلمة تمجيدية بحق بشار األسد”.
لم تكن تلك املرة الوحيدة ،وفق ما يؤكد حسن“ :بالنسبة للدعم السيا�سي لبشار األسد في منبج حيث املدرسة
الشرعية ،ال أعتقد أن أحمد عي�سى ،مدير الدار ،قد فوت فرصة للخروج بنا نحن الطلبة في مسيرات داعمة
لألسد في املدينة .وخالل سبعة أعوام قضيتها في الثانوية تم إلزامنا للخروج في مسيرات مؤيدة كل سنة مرتين
على األقل”(.((3
وفي تناغم مع املوقف الرسمي للنظام إزاء «حركة حماس» ،صرح الشيخ كريم راجح خالل احتفال بعيد
املولد النبوي في نيسان/أبريل « :2006على أعداء هللا أن يعلموا أن دمشق وسورية ستكونان في طليعة صفوف
ً
الجهاد الذي سينحيهم ً
انتخابا ً
حرا واآلن يحاربهم جميع أعداء هللا .لكن
جانبا .لقد انتخب إخواننا في حماس
ً
انتباها ملا يقال ضد الحقيقة .في الواقع،
سورية تقف بثبات في مواجهة أولئك الكفار! ال تعير سورية وال قائدها
سورية ورئيسها هما من يقوالن الحقيقة»(.((3
ً
سالحا ذا حدين ،ألن مشاركتهم اللصيقة مع الدولة أدت إلى تقويتهم
لكن تقارب النظام مع رجال الدين شكل
ً
في صراعهم ضد أعدائهم العلمانيين الذين ال يقتصر وجودهم على منظمات حقوق املرأة ،بل يتضمن أيضا بعض
مؤسسات الدولة(.((3

فعندما حاولت الحكومة السورية عام  ،2006تنظيم التعليم الشرعي ،عبر إلزام طالبه بإكمال مرحلة التعليم
األسا�سي ،قبل دخول املدارس الشرعية; ثارت حفيظة عدد من علماء الدين البارزين واملؤثرين ،فوقع  39منهم
رسالة إلى الرئيس السوري اتهموا فيها وزارة التربية بوضع خطة «تآمرية» ،تستهدف تجفيف روافد الثانويات
الشرعية ثم القضاء عليها(.((3
بعدها ،اجتمع بشار األسد بوفد منهم ،ووعدهم على الفور بحل املوضوع .أظهرت الحادثة مدى التأثير الذي
أصبح يتحلى به علماء الدين داخل املجتمع السوري ،ومدى حساسية الحكومة السورية لالصطدام بهذا التيار،
بل املحاولة ما أمكن الحتوائه واستيعابه; ومن هنا أتى عدد من الخطوات ،مثل :تأسيس كلية للشريعة في حلب،
وتأسيس مصارف إسالمية ،منها :بنك الشام ،وبنك سوريا الدولي اإلسالمي ،وبنك البركة ،ويبلغ رأس مال كل واحد
منها نحو مئة مليون دوالر أميركي؛ أي ثالثة أضعاف الحد القانوني الذي وضع للمصارف غير اإلسالمية(.((3
وأثار ٌ
كتاب َ
نشر في دمشق بعنوان “اخلعي الحجاب” ،غضب رجال الدين ،فصودر من األسواق ،على الرغم من
موافقة وزارة اإلعالم على طباعته ونشره .وفي كانون الثاني/يناير  ،2007في اليوم نفسه الذي ظهر فيه البوطي
على شاشة التلفاز الحكومي ليدين إعدام الدكتاتور العراقي األسبق [صدام حسين] بوصفه مؤامرة أميركية-
ً
(  ((3مقابلة مع الكاتب عبد هللا حسن ،أحد خريجي املدرسة الشرعية في منبج ،أجراها الباحث ،بتاريخ  13أيلول/سبتمبر  ،2020كتابة عبر تطبيق «ماسنجر».
(  ((3توماس بيريه ،الدين والدولة في سورية ،ص250
(  ((3توماس بيريه ،الدين والدولة في سورية ،ص256
( ((3رضوان زيادة ،اإلسالم السيا�سي في سوريا ،ط( ،1أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،)2008 ،ص70
( ((3رضوان زيادة ،اإلسالم السيا�سي في سوريا ،ص71
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صهيونية تهدف إلى تقسيم املسلمين ،سحبت الحكومة تراخيص جمعيتين نسويتين :املبادرة االجتماعية ،التي
ً
استطالعا أثار غضب الشيوخ ،ومنظمة أخرى مرتبطة بالفرع املوالي للحزب الشيوعي(.((4
نظمت
في هذا الوقت الذي تقمع فيه املنظمات املدنية النسوية ،كان نشاط جماعة «القبيسيات» في أوجه ،إذ سمح
النظام لها بمزاولة نشاطاتها والخروج إلى العلن بعد عقود من العمل شبه السري ،بدافع خلق حاضنة شعبية
نسائية سنية دينية ،وما كان ليجد ً
خيرا من هذه الجماعة ،التي يظهر سكوتها ونأيها عن الخوض في املجال العام
والسيا�سي بشكل خاص وكأنه ٌ
تعبير عن حالة رضا وقبول عن أداء الحكومة والنظام السيا�سي في البالد في مقابل
السماح لها بالتحرك بحرية( .((4كل ما سبق ،فضال عن التدين الظاهر الذي أصبح يرافق الكثير من املسؤولين
السوريين ،والتصريحات التي أصبحت تعبر عن مواقف سياسية دينية; كما في أزمة الرسوم الدنماركية وغيرها،
كانت ً
جزءا من استراتيجية االحتواء التي مارسها النظام السوري منذ عقود; بهدف كسب الشرعية ،عبر التقرب
ً
وحضورا ،وفي الوقت نفسه استثمار ذلك ،بما يؤمن عدم تكرار عودة اإلخوان
إلى أكثر التيارات جماهيرية
املسلمين ذاتهم(.((4

ً
ثالثا :التوظيف السيا�سي للدين لدى نظام األسد ومعارضيه من اإلسالميين بعد ثورة 2011
منذ األيام األولى للثورة ،أراد النظام تظهير الصراع وكأنه صراع بين كتلتين على السلطة :كتلة سنية وأخرى
علوية .وهو بعدما كان يتجنب املوضوع الطائفي ً
ً
حرصا على عالقاته العربية وعلى صورته «كنظام
علنا في السابق
وطني» ،لعب به ً
الحقا وعلى نحو سافر ليس الستقطاب األقليات وشد عصب الطائفة العلوية فحسب ،بل ً
أيضا
لتدهور عالقته مع بعض حلفائه السابقين (تركيا وقطر والسعودية) ،ولتخويف املسيحيين من األكثرية السنية
في لحظة تقدم لجماعة اإلخوان املسلمين وغيرها من قوى اإلسالم السيا�سي في كامل املنطقة(.((4
استنفر النظام مكنة املؤسسة الدينية الرسمية (املفتي حسون ،وزارة األوقاف ،الشيخ البوطي) ،إليجاد
الفتاوى واملواقف الشرعية التي تنسجم مع روايته عن املؤامرة ،والفتنة ،والتكفيريين ،هذا من جهة .ومن جهة
ثانية لتأكيد حرص النظام على اإلسالم ورعايته له .حتى أن بشار األسد نفسه تحدث عن مدى اهتمام النظام
بالدين ،بالقول« :في سورية بني منذ عام  1970حتى اليوم ثمانية عشر ألف مسجد فلو كانت العلمانية ضد الدين
أو نمارسها ضد الدين كيف نسمح ببناء  18ألف مسجد ،بني  220مدرسة شرعية وثانوية شرعية وغيرها .بني
ً
العشرات من املعاهد لتأهيل الدعاة .إذا الجانب الديني في سورية كان دائما جانبا مهما»(.((4
على املقلب اآلخر ،كان اندالع الثورة بالنسبة لإلخوان املسلمين مناسبة الستعادة نشاطهم وصعود آمالهم
بأداء الدور الذي حرموا منه في املا�ضي من خالل املشاركة في الثورة ،بعد تردد الفترة األولى ،بل في دفع الثورة
في االتجاه الذي يوافق هواهم السيا�سي ،وفي مرحلة تالية ،بعد أن خلت الساحة لهم ،في إعادة سردية الثورة،
( ((4توماس بيريه ،الدين والدولة في سورية ،ص257
(« ((4جماعة القبيسيات ..النشأة والتكوين» ،موقع جسور للدراسات ،منشور بتاريخ 2017-12-19
( ((4رضوان زيادة ،اإلسالم السيا�سي في سوريا ،ص77
( ((4زياد ماجد ،سوريا الثورة اليتيمة ،ط( ،1بيروت :دار شرق الكتاب ،)2013 ،ص164 ،163
( ((4مقابلة بشار األسد مع قناة «األخبارية السورية» ،جرى بثها بتاريخ  17نيسان (أبريل) 2013
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ً
ارتداديا ً
ً
قويا للـ«ثورة اإلسالمية املباركة» التي أطلقوها في الثمانينات من القرن
وتصويرها كما لو كانت زلزال
وانتقاما ً
ً
مدويا لها( .((4كما شجعت الثورة بعض علماء الدين على االنشقاق وفصم عرى تحالفهم مع
املا�ضي،
النظام ،ومعظم هؤالء من السلفية أو املشايخ ورجال الدين الذين اعتمد عليهم النظام في ضبط الشارع السني
ً
سابقا ،والذين كانوا يتعاونون معه من منطق الخضوع للسلطة القائمة ،وطاعة أولياء األمر ،بانتظار فرص
أفضل(.((4
وحمل عدد من أيام الجمع (مواعيد التظاهرات الكبرى) ،تسميات ذات دالالت دينية ،أو عبارات دينية
صريحة (أحاديث أو آيات قرآنية) ،ومنها« :أحفاد خالد» « ،2011/7/22هللا معنا» « ،2011/8/5لن نركع إال
هلل» « ،2011/8/12هللا أكبر» « ،2011/11/4إن تنصروا هللا ينصركم» « ،2012/1/6من جهز ً
غازيا فقد غزا»
« ،2012/4/6أتى أمر هللا فال تستعجلوه» « ،2012/4/27نصر من هللا وفتح قريب» .2012/5/11
كانت «صفحة الثورة السورية» على موقع فيسبوك التي أدارها شبان ذوو خلفية إسالمية مسؤولة عن
ً
لغطا ً
كبيرا حين اقترحت تسمية يوم الجمعة  2012/1/27بـ«جمعة
إطالق تلك األسماء والترويج لها ،وقد أثارت
إعالن الجهاد» ،قبل أن تضطر للتراجع عنها أمام االنتقادات التي وجهها ناشطو الحراك السلمي.
تلك املعطيات ،وتركيز اإلعالم املؤيد للسلطة أو للمعارضة على إبراز الخطاب الديني الذي أنتجها ونتج عنها،
أسهمت في تأجيج خطاب مذهبي مضاد ،أسهم في تهيئة األجواء لالنزالق نحو اقتتال طائفي شهدته بعض املناطق،
ثم ليكت�سي الصراع في بعض جوانبه ً
أبعادا طائفية وجهادية.
وإذا كان النظام قد كثف من حمالته الدعائية في صفوف األقليات ،فإن العلويين كانوا في مقدمة من
استهدفتهم تلك الدعاية .ذلك أنه مع مواظبة اإلعالم الرسمي على وصف املحتجين بأنهم سلفيون وتكفيريون،
عمد النظام ،في الوقت عينه ،إلى تشكيل رأي عام في أوساط الطائفة العلوية ،في مختلف مناطق انتشارها ،عبر
أدواته من رجال دين ووجهاء محليين مرتبطين به ،مفاده أن العلويين ،وليس النظام ،هم املستهدفون من هذه
الثورة ،وأن دوافعها طائفية بحتة ،وإن ادعى املعارضون غير ذلك .وجرى استنفار ما تختزنه الذاكرة الجمعية
من اضطهاد تاريخي تعرضت له الطائفة في املا�ضي .وبالتالي ،فهم إذ يواجهون الثورة اليوم ،إنما يدافعون عن
أنفسهم وأعراضهم ووجودهم ،وليس عن النظام(.((4
ومعلوم أنه إذا كانت قلة من الناس مستعدة للتضحية من أجل أفكارها وقناعاتها ،فإن ً
عددا أكبر بكثير

سيقاتل للدفاع عن نفسه ،عندما تتولد لديه القناعة بأن وجوده في خطر .وأمام أوضاع كهذه تصبح األقلية
مرهفة اإلحساس برموزها ،فتمحي الحدود ،بين املتدين وغير املتدين ،ويغلب على الجميع التصرف الطائفي
ذاته ،إذ يرون في هذا التصرف «التضامني» حماية لهم ،ولرموزهم ولهويتهم( .((4غير أن ذلك كله لم يمنع وقوع
ً
خالفات بين النظام ورجال الدين العلويين أنفسهم ،على نحو ما جرى سنة  ،2013حين أصدر أكثر من  50شيخا
ً
علويا ،من املحروسة وسلحب ومصياف وثيقة موقعة بخط اليد (يحتفظ الباحث بنسخة عنها) ،استنكروا فيها
( ((4برهان غليون ،عطب الذات ،...ص290
(  ((4برهان غليون ،عطب الذات ،...ص292
( ((4طارق عزيزة« ،علويو سوريا من العزلة إلى لعنة السلطة» ،مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية 12 ،تشرين األول/أكتوبر 2013
(  ((4ممدوح عدوان ،حيونة اإلنسان ،ص154
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ً
تحديدا .وسجلت حاالت عديدة ملشايخ في مناطق
أعمال القتل والنهب ،ويقصدون بها ميليشيا «الدفاع الوطني»
مختلفة رفضوا الصالة على عناصر «الدفاع الوطني» ،بوصفهم خارجين عن الدين ،في حين إن سلطة األسد
كانت تحتفي بهؤالء وتسميهم «القوات الرديفة»(.((4
ً
خصوصا) أو املعارضة (بعض
على مستوى آخر ،فإن التدخل الخارجي لداعمي النظام (إيران وحزب هللا
دول الخليج) ،وصراعاتهم اإلقليمية املكتسية ً
طابعا مذهبيا ،فاقمت املناخ الطائفي على األرض السورية .ففي

إطار دعم إيران للنظام في قمع الثورة ،درب ضباط وخبراء إيرانيون أكثر من ثالثين ألف شاب سوري (أغلبهم
ً
وابتداء من صيف العام  ،2012دفعت إيران
من الطائفة العلوية) شكلوا ميليشيا «جيش الدفاع الوطني».
بآالف املقاتلين العراقيين الشيعة ،وبآالف آخرين من املقاتلين اللبنانيين من حزب هللا (ومن متطوعين دربهم
الحزب) للقتال ،وتزايدت أعداد هؤالء عام  2013كما تزايد انخراطهم في املعارك العسكرية الكبرى( .((5وعملت
السعودية ،بالتنسيق مع قطر وتركيا ،ثم بالتنافس معهما ،على دعم ألوية وكتائب تقاتل النظام( .((5ورغم أن
معظم مجموعات املعارضة املسلحة (الجيش الحر) كانت مكونة من عناصر وطنية شعبية غير إسالمية ،إال أنها
أصبحت خالل أشهر قليلة فريسة سهلة ألصحاب املشاريع اإلسالمية والجهادية ،ألنها لم تكن تتمتع بأي تنظيم
ثابت أو قيادة فعلية ،تشرف عليها وتضمن تمويلها وتوجيهها(.((5
وسعى رجال دين ممن انشقوا عن النظام إلى التأثير في قادة القوى السياسية والعسكرية .وأدى بعض هؤالء
الذين أسسوا «املجلس اإلسالمي السوري» ً
دورا متعدد املهام ،من تنسيق العالقات بين الفصائل واملجموعات
املقاتلة ،وتأمين املوارد ،وإنتاج خطاب شرعي لدعم املقاتلين وإرشاد القيادات السياسية والعسكرية وإضفاء
الشرعية عليها .وقد طمح الكثير من هؤالء الشيوخ والفقهاء الكبار الذين أعلنوا والءهم للثورة أن يحولوها
بالفعل إلى ثورة إسالمية(.((5
وأرسل حزب التحرير اإلسالمي نشطاءه إلى مؤتمرات املعارضة السورية لتذكيرهم بأن دستور سورية
ً
القادم يجب أن يكون
اسالميا ،و«الديمقراطية حرام ،بل هي كفر أكبر تنازع هللا في حاكميته»(.((5

ر ً
ابعا :في طائفية النظام وطائفية اإلسالميين
ال جدل في أن قاعدة سلطة األسد هي في جوهرها علوية بقوة ،وهذا املعطى عمل في النصف الثاني من
السبعينيات والنصف األول من الثمانينيات على إيجاد مناخ سيا�سي مشحون بالطائفية وصدع الرأي العام
ً
ً
خطيرا على أساس طائفي ،لكن ليس هناك ،في الوقت ذاته ،سوى القليل من األدلة على أن األسد
تصدعا
السوري
ً
ً
في سياساته االقتصادية أعطى تفضيل ملحوظا للطائفة العلوية ،أو أن أغلبية العلويين تتمتع بأسباب الراحة في
(  ((4مقابلة مع ناشط علوي.
(  ((5زياد ماجد ،سوريا الثورة اليتيمة ،ص115
(  ((5زياد ماجد ،سوريا الثورة اليتيمة ،ص128
(  ((5برهان غليون ،عطب الذات ،...ص290
(  ((5برهان غليون ،عطب الذات293 ،...
(  ((5مقابلة مع أنور السباعي.
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الحياة أكثر من أغلبية الشعب السوري(.((5
إن مظاهر التطييف واملمارسات الطائفية املتعمدة التي انتهجتها سلطة األسد ،كانت الغاية منها إثارة طائفية
معاكسة من املسلمين السنة ،وهذه الحالة تتكفل بإبقاء الطائفية ً
إطارا للصراع السيا�سي ،مما يشوه الوعي
االجتماعي والسيا�سي والطبقي ،بسبب الطائفية ،بما يكفل للسلطة التالعب بجميع مكونات الهيئة االجتماعية،
وإضعافها وإثارة قدر أعظمي من التناقض والتناحر بين صفوفها ،ومن هنا فإن طائفية النظام تتجاوز املذهبية
املحضة املرتبطة بأقلية من األقليات(.((5
وقد فصل سالمة كيلة في تناول هذه النقطة ،ونفى عن سلطة األسد صفة «الطائفية»« ،وهذا ليس ً
تبريرا
لها؛ ألنها أسوأ من ذلك ،هي سلطة مافية وحشية .وال شك في أنها عملت على استثارة غريزة الطائفة؛ لكي
تستغلها في دفاعها هي عن سلطتها .بعد أن كانت استغلت فقرها واضطهادها التاريخي؛ لكي تحولها إلى أداة في
بنية سلطتها .وبالتأكيد استغلت «املشاعر الطائفية» .لكن الهدف ليس الطائفة ،بل حماية السلطة التي نهبت
املجتمع ،كل املجتمع ،بما في ذلك الساحل( .((5ويضيف“ :الطائفية هي التمسك بأيديولوجية هي موروث الطائفة،
وتحويلها إلى مشروع سيا�سي .السلطة [األسدية] ال تتمسك بموروث الطائفة ...تحالفت مع تجار دمشق وحلب،
والتزال ،ولعبت على تعميم الطائفية ،ليس لدى العلويين ،بل لدى “السنة” ،فهي من رعى كل املؤسسات الدينية،
والجمعيات ،وقدم تسهيالت كبيرة لـ”علماء الدين” (السنة) ،ووسع بناء الجوامع .واحتضن “الجهاديين” ،والجهاد
اإلسالمي ،وحماس ،وحركة التوحيد .وهو أمر اليفعله “طائفي” ،بل يفعله من يريد الحفاظ على السلطة،
ً
طائفيا خلف السلطة ،وكان يمكن أن ينخرطوا في
فيعمل على تفتيت املجتمع”( .((5وألن العلويين غير ملتفين
الثورة نتيجة فقرهم وهامشيتهم .وكان انخراطهم ضرورة لتحقيق انتصار سريع ،يقسم السلطة ،ويفتح على
مرحلة انتقالية ،لم يكن غير خطاب التخويف وسيلة ،بالضبط؛ ولقد كان هاجس السلطة يتحدد في منع ذلك
عبر تخويف العلويين من األصولية السنية(.((5
على الجانب اآلخر ،وكمثال على مشروعات اإلسالميين ،فإن أدبيات جماعة اإلخوان املسلمين ومشروعهم
السيا�سي ملستقبل سورية ،والذي نشر قبل الثورة بسنوات ،فهو موقفهم األصيل ،وليس «رد فعل» ال على
«طائفية النظام» وال سنوات الدم والعنف والتطييف خالل الثورة ،يعبر بوضوح عن مشروع سيا�سي/ديني ،أي
ً
استنادا إلى ما مر بيانه من أن توظيف الدين في السياسة فعل طائفي بامتياز.
طائفي
فالجماعة تؤمن أن اإلسالم دين شامل لكل جوانب الحياة ،وينظم العالقة بين اإلنسان وربه وبين اإلنسان
واإلنسان ،وهو بذلك دين عبادات ودين معامالت وتشمل تشريعاته كل الجوانب الروحية والثقافية واالقتصادية
والسياسية للحياة ،وال يفصل الدين عن السياسة( .((6وال تخفي الجماعة رغبتها “نقل الناس إلى االنضواء من
(  ((5حنا بطاطو ،فالحو سوريا ،...ص422
(  ((5محمود صادق ،حوار حول سورية (د.ن ،د.ت) ،ص88
( ((5سالمة كيلة ،التراجيديا السورية الثورة وأعداؤها ،ط( ،1ميالنو :منشورات املتوسط ،)2016 ،ص129
(  ((5سالمة كيلة ،التراجيديا السورية ،...ص130
(  ((5سالمة كيلة ،التراجيديا السورية ،...ص144
(  ((6اإلخوان املسلمون ،املشروع السيا�سي لسوريا املستقبل رؤية جماعة اإلخوان املسلمين في سورية ،2004 ،ص23
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جديد تحت لواء اإلسالم في تنظيمه الشامل لحياة الناس” وإن كان ذلك يأتي عن طريق التدرج في التطبيق(.((6
وفي سياساتها الدستورية والشؤون السياسية ،تدعو الجماعة إلى «- 1الهوية العربية اإلسالمية للمجتمع
السوري - 2دين الدولة اإلسالم ،وهو املصدر األساس واملرجعية العليا للتشريع»( .((6وفي الشؤون السياسية
تدعو الجماعة “إلى إقامة دولة حديثة ،تكون الحاكمية فيها هلل ،والسيادة للقانون ،والسلطان لألمة”(.((6
ً
أما اإلشارات التي قد ترد هنا أو هناك عن «الديمقراطية» ،في أوراقهم أو على ألسنتهم ،فهم ال يدعون مجال
للشك في فهمهم لها ،إذ يؤكدون« :نعني هنا ،وفي كل مكان نعلن فيه تبنينا للنهج الديمقراطي تلك الديمقوراطية
اإلجرائية واآلليات الديموقراطية املرتبطة بها»( ،((6وهذه ال أكثر من «ديموقراطية» مجتزأة ،ممسوخة ،مختزلة
إلى مجرد إجراءات وصناديق اقتراع .أما الديموقراطية ،فهي تصور للعالم وفلسفة وطريقة في التفكير ،وهي
تعني ،في جوهرها ،حقوق اإلنسان واملساواة في الحقوق وحرية الضمير ،أي حرية الدين وحرية اختيار الدين
من دون إكراه.
هذا واإلخوان هم الوجه املعتدل لإلسالميين في عرف كثيرينً ،
قياسا بالتكفير الصريح وفرض «اإلسالم»

بالعنف ،لدى السلفيين الجهاديين ،دون زخارف وحذلقات لغوية .وبحسب برهان غليون ،اإلساءة األخطر
التي تسببت بها سيطرة االتجاهات اإلسالمية ،كانت إخراج القوى الرئيسة في الثورة عن منطق العمل والكفاح
السيا�سي ،وإغراقها في منطق الدعوة الدينية والتأكيد على الهوية ،والتمثل بتجارب القرون البعيدة ،أي االنفصال
الكلي عن الواقع ،وأدخل في تفكيرها جرثومة الطائفية البغيضة التي حاول الثوار في املرحلة األولى تحييدها(.((6

لقد أثبت اإلسالميون بالتجربة صحة مواقف املتشككين بهم واملتخوفين من مشروعهم اإلقصائي ،حتى ممن
كانوا أقرب إلى الدفاع عنهم أو محاولة فهمهم على األقل ورفض شيطنتهم .قبل الثورة بسنوات ،كتب ياسين
الحاج صالح« :ثمة فجوة ثقة عميقة تفصل اإلسالميين عن قطاعات واسعة من املجتمع السوري ،تشمل جميع
غير املسلمين وغير املسلمين السنيين وشرائح من املسلمين السنيين .هذه الفجوة وجه من وجوه أزمة ثقة وطنية
شاملة ومتعددة املستويات تنذر بمستقبل غير مأمون لهذا البلد .وفيما يخص العالقة مع اإلسالميين تنفتح فجوة
الثقة على الريبة في أنهم سيفرضون شرائعهم على الناس ،بما فيها أسلمة املجتمع وفرض الدين بالقوة»( .((6ثم
تظهر أن ما
عاد الحاج صالح وكتب بعد سنوات من
الثورة“ :تجربتنا السورية خالل سنوات الثورة السورية ِ
ً
يتطلع إليه اإلسالميون ليس أن يكونوا طرفا إلى جانب أطراف أخرى في عملية سياسية تستوعب الجميع ،بل
أن يكون هم الدولة .أي أن يكونوا كل األطراف مثل الدولة األسدية ً
تماما ...ظهر أن ما يريده اإلسالميون ليس
السياسة (فضاء التعدد) بل السيادة (مقر الواحد) .هذا أصح على التشكيالت السلفية الجهادية ممن يصدرون
ٌ
صحيح كذلك على اإلسالميين
عن نظرية الحاكمية اإللهية ،أو يريدون تطبيق العقيدة إن جاز التعبير ،لكنه
(  ((6اإلخوان املسلمون ،املشروع السيا�سي ،...ص25
ً
(  ((6اإلخوان املسلمون ،ص .90وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أيا من الدساتير السورية السابقة لم يتضمن مطلقا النص على «دين الدولة».
( ((6اإلخوان املسلمون ،املشروع السيا�سي ،...ص91
( ((6اإلخوان املسلمون ،املشروع السيا�سي ،...ص  25في الهامش
( ((6برهان غليون ،عطب الذات ،...ص314
(« ((6حوار شخ�صي وصريح مع إسالمي سوري في شؤون اإلسالم والحرية والعقل والدولة» ،ياسين الحاج صالح ،موقع الحوار املتمدن 11 ،تشرين األول
(أكتوبر) 2007
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السياسيين ممن يريدون تطبيق الشريعة ،أي أن تكون لهم والية عامة وأن يمارسوا العنف باسم شريعتهم،
والعنف والوالية العامة وجهان أساسيان للسيادة”(.((6

خاتمة
سواء كان نظام األسد طائفيا في جوهره أم الستخدامه الطائفية فحسب ،فإن ما تحتاج إليه سورية ليس
ً
استبدال هيمنة طائفية بأخرى ،وال إحالل «ديمقراطية عدد» طائفية لتكريس حكم طائفي أكثروي بديل من
حكم استبدادي أقلوي .فالنظام السيا�سي الذي يبنى على أساس طائفي هو الوصفة املثالية لتفجير الحروب
األهلية الطائفية .أما «الديمقراطية الطائفية» ،كنموذجي لبنان والعراق ،فهي ليست ،في أحسن األحوال ،سوى
«ضرب من توازن تفرضه موازين معينة للقوى بين الطوائف .وبقدر ما يميل هذا التوازن لصالح طائفة ما،
تضعف هذه الديمقراطية الطائفية وتميل إلى االستئثار املموه أو املكشوف إلى هذا الحد أو ذاك .فالديمقراطية
الطائفية ،باملشاركة أو املنافسة أو املصارعة التي تخلقها بين الطوائف ،إنما تعزز األيديولوجيا الطائفية وتمنع
بالتالي نشوء وطن باملعنى الحديث»(.((6
والقول بأن الخطاب والسلوك الطائفيان لدى فئات من املعارضة هو رد فعل على طائفية نظام األسد ،ال يبرر
ً
وبعيدا عن النظام ،يريد اإلخوان املسلمون وأضرابهم من اإلسالميين ً
نظاما
موقفها أو يلغي طبيعته الطائفية.
ً
شموليا (توتاليتاريا) بطابع إسالمي ،ألن «تنظيم نسيج الحياة بكامله وفقا أليديولوجية ،ال يبلغ تمامه إال في ظل
نظام توتاليتاري» ،وفق تعبير حنة أرندت .وهم يعدون الناس به ،باسم اإلسالم .ولقد أظهر التوظيف السيا�سي
للدين كيف أن اإلسالم «في واقعه اليوم ،استراتيجية إلضفاء الشرعية على سياسات متنوعة ومتناقضة ،على
حركات يمكن أن تكون إجراميةـ وعلى أنظمة وأوضاع سياسية يمكن أن تكون ال إنسانية»(.((6
الدولة الحديثة الحقة توجد بذاتها ولذاتها بدون أن تكون بحاجة إلى الدين ،وبدون أن تضعه في خدمتها(.((7
والدين قد ال يلحقه من جراء التسييس سوى األذية .وقد يبدو للوهلة األولى أن تجريد اإلسالم من الطابع
ً
السيا�سي هو اختزال له وتقليص .ولكن العكس قد يكون هو الصحيح .فبقدر ما يكف اإلسالم عن أن يكون أداة
في خدمة الغرض السيا�سي للدولة ،فإنه يستعيد ملء دعوته كدين .ومن ثم ،فإن العلمانية قد ال يكون فيها أذى
لإلسالم كدين بقدر ما أنها تيهئ له ً
جوا لالنعتاق من أسر السلطة السياسية وللتفتح والتقدم كدين .وذلك ما
ً
حدث أصل للمسيحية التي اكتشفت ،بعد طول مقاومة ،أن العلمانية أفادتها في استعادة بعدها الروحي بعدما
كانت جرت مصادرته ،على مدى قرون ،لحساب البعد الزمني(.((7
ً
سياسيا هو املقدمة الضرورية لتجاوز املشكلة الطائفية ،وهذا التجاوز يقع
إن الكف عن توظيف الدين

في صلب مهمات الثورة الديمقراطية .املفارقة أن النظام استخدم الطائفية ضمن أدواته لوأد الثورة ،والثورة
( ((6ياسين الحاج صالح ،اإلمبرياليون املقهورون ،ط( .1بيروت ،رياض الريس للكتب والنشر )2019 ،ص123
( ((6ياسين الحافظ ،األعمال الكاملة ،ص1087
( ((6ياسين الحاج صالح ،اإلمبرياليون املقهورون ،ص233
( ((7جورج طرابي�شي ،هرطقات عن الديموقراطية ،ص211
( ((7جورج طرابي�شي ،هرطقات عن الديموقراطية ،ص213
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ً
نفسها ابتليت بمن أثقلوها بالطائفية ،نهجا وسلوكا ،مما نقل التركيز إلى البعد الديني الطائفي ،وألغى األبعاد
الطبقية والسياسية للصراع.

املصادرواملراجع
1الحافظ .ياسين ،األعمال الكاملة لياسين الحافظ ،ط( ،1بيروت :مركز دراسات
.
الوحدة العربية.)2005 ،
2الطبراني .أبو سعيد ميمون ،رسائل الحكمة العلوية ،ط( ،1لبنان :دار ألجل املعرفة،
.
ديار عقل – لبنان.)2006 ،
ً
3بطاطو .حنا ،فالحو سوريا وأبناء وجهائهم األقل شأنا ،عبد هللا فاضل ورائد
.
النقشبندي (مترجمان) ،ط( ،1بيروت :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2014 ،
ً
(مترجما) ،ط( ،1إسطنبول:
4بيريه ،توماس ،الدين والدولة في سورية ،حازم نهار
.
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.)2020 ،
5حوى .سعيد ،هذه تجربتي وهذه شهادتي ،ط( ،1القاهرة :مكتبة وهبة.)1987 ،
.
6خليل .أحمد خليل ،الجمهور السيا�سي الديني في الشرق األوسط املعاصر ،ط،1
.
(بيروت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر.)2005 ،
7سترينسكي .إيفان ،إشكالية الفصل بين الدين والسياسة ،عبد الرحمن مجدي
.
ً
(مترجما) ،ط( ،1القاهرة :هنداوي للتعليم والثقافة.)2016 ،
8سورا .ميشيل ،سورية الدولة املتوحشة ،أمل سارة ومارك بيالو (مترجمان) ،ط،1
.
(بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر.)2017 ،
9زيادة .رضوان ،اإلسالم السيا�سي في سوريا ،ط( ،1أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات
.
والبحوث االستراتيجية.)2008 ،
	10.صادق .محمود ،حوار حول سورية( ،د.ن ،د.ت).
	11.طرابي�شي .جورج ،هرطقات عن الديموقراطية والعلمانية والحداثة واملمانعة
العربية ،ط( ،2بيروت :دار الساقي ورابطة العقالنيين العرب.)2008 ،
	12.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،هرطقات 2عن العلمانية كإشكالية إسالمية – إسالمية ،ط( ،1بيروت :دار
الساقي ورابطة العقالنيين العرب)2008 ،
	13.عدوان .ممدوح ،حيونة اإلنسان ،ط( ،1دمشق :دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع،
)2007
	14.غليون .برهان ،عطب الذات وقائع ثورة لم تكتمل ،ط( ،1بيروت :الشبكة العربية
لألبحاث والنشر.)2019 ،
	15.فان دام .نيقوالوس ،الصراع على السلطة في سوريا ،الطائفية واإلقليمية والعشائرية
في السياسة ،الطبعة اإللكترونية األولى( ،ديسمبر/كانون األول.)2006 ،
	16.كيلة .سالمة ،التراجيديا السورية الثورة وأعداؤها ،ط( ،1ميالنو :منشورات
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املتوسط.)2016 ،
ً
	17.لينين .فالديمير ،نصوص حول املوقف من الدين ،محمد الكبة (مترجما) ،ط،1
(بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر.)1972 ،
	18.ماجد .زياد ،سوريا الثورة اليتيمة ،ط( ،1بيروت :دار شرق الكتاب.)2013 ،
	19.وادين .ليزا ،السيطرة الغامضة السياسة الخطاب والرموز في سوريا املعاصرة ،نجيب
ً
(مترجما) ،ط( ،1بيروت :رياض الريس للنشر.)2010 ،
الغضبان
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