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الجماعات 
الصوفية 

واإلسالمية 
األنماط الجديدة 

للتدين في سوريا
عبد الغني عماد)  (

الت�سوف  ومو�سوع  ال�سعبي  التدين  يحظى 
عميق  تيار  فهو  متميز،  باهتمام  �سورية  يف  وعلماوؤه 
وتاريخ  تقاليد  من  م�ستمدة  كبرية  �سعبية  وله  اجلذور 
عريق، ورموزه لها قدر كبري من التبجيل تتمتع به قدميًا 
خمتلف  يف  تاريخيًا  دورًا  لعب  بالعموم  وهو  وحديثًا، 
املجاالت وخ�سو�سًا على �سعيد التعليم الديني، وحتديدًا 
بالرعاية  الت�سوف  العثماين  احلكم  اأحاط  اأن  منذ 

واالهتمام طيلة اأربعة قرون. 

) ( اأكادميي وباحث لبناين متخ�س�ص يف درا�سة احلركات الإ�سالمية.
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   ُيالحظ ذلك من حجم املوؤلفات والكتابات يف خمتلف املدن واملكتبات ال�سورية، 
يف دم�سق وحلب وحماه وحم�ص واإدلب ودير الزور وغريها، حول ال�سوفية وموا�سيعها، 
وميكن مالحظة ذلك من انت�سار الأ�سرحة ومدى تعلق بع�ص النا�ص بها. ويكفي الإطاللة 
على فهر�ص املكتبة احلديثة التي اأن�ساأها النظام ال�سوري با�سم »مكتبة الأ�سد الوطنية« يف 
دم�سق ليجد فيها حوالى 1500 كتاب مطبوع و400 كتاب خمطوط عن الت�صوف تاريخًا 

و�سلوكًا وفكرًا وتراجم لأبرز اأعالمه. 

منذ الثمانينيات من القرن املن�سرم ازداد الهتمام بالت�سوف واأهله، وحظي 
ال�سعبي  التدين  من  اآخر  نوع  بها  حظي  التي  احل�سانة  ف�ساًل  ملحوظة،  حكومية  برعاية 
التعليمي الذي ي�سعى اإلى ن�سر التدين ال�سعبي ال�سامت بعيدًا عن ال�سيا�سة اأو ميول العمل 
يدخل  �سورية  يف  التدين  من  النوع  هذا  ظاهرة  يف  البحث  اإن  والواقع  العام.  اجلماعي 
اأو�صاط  يف  النافذة  والتيارات  للجماعات  ال�صيا�صية  اخلريطة  مالمح  ر�صم  يف  مبا�صرة 
التدين ال�سعبي الرائج حتت �سقف النظام والذي منا بو�سوح منذ بداية الت�سعينات، ثم 

عاد ليطفو على ال�صطح مع الألفية اجلديدة بداية عهد الرئي�س ب�صار الأ�صد.

   ل ميكن ر�صم مالمح التدين ال�صعبي ال�صوري املعا�صر دون الإطاللة ال�صريعة 
مع  �سراعه  يف  ال�سوري  النظام  اإن  ذلك  له؛  احلا�سنة  والبيئية  ال�سيا�سية  الظروف  على 
الإخوان امل�صلمني اأطاح بكل اأ�صكال العمل احلركي لالإ�صالم ال�صيا�صي، وعمل على ت�صتيته 
وجتفيف منابعه، ومطاردة كوادره، وكانت جمزرة حماه وما تالها ال�صنة )1982( متثل 
الإ�صالمية  ال�صاحة  ترك  الذي  الأمر  التيار،  هذا  جتاه  اتبعه  الذي  الجتثاث  نهج  ذروة 
فارغة، ور�سم بالتايل حدود و�سقف العمل الإ�سالمي امل�سموح به �سمن اإطار ما ميكن اأن 
ن�صميه تدّينا �صعبيا – �صوفيا �صامتا، تعليمي الطابع، تقوي ووعظي من جهة وقريب من 

ال�صلطة اأو مهادن لها اأو اأحد �صنائعها من جهة اأخرى. 

   اأبرز هذه اجلماعات اليوم يف �سورية تتمثل بجماعة اأبو النور )الكفتاريون(، 
البارزة  الن�صوية  البوطي، واجلماعة  الدكتور �صعيد رم�صان  الذي ميثله  الأ�صعري  والتيار 
والنا�صطة واملعروفة با�صم )القبي�صيات(، بل وحتى الأحبا�س بكيفية ما)من حيث عالقتها 
اإن  الوطيدة بالنظام ودورها املميز وخا�سة يف لبنان يف فرتة الوجود ال�سوري(، والواقع 
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فروع  له  اأ�صبح  بع�صها  اإن  بل  ال�صورية،  احلدود  تاأثريها  جتاوز  وغريها،  القيادات  هذه 
يف عوا�صم عربية ودولية عديدة، واأ�صبح له منهجية متميزة يف الدعوة والتنظيم وبع�س 
الجتهادات العقائدية. والالفت و�صط هذا الن�صاط اأن التيار ال�صلفي الذي كان قد �صهد 
نا�صر  ال�صيخ  بعد  ما  ثم يف  الأرنوؤوط  القادر  ال�صيخ عبد  وكان  ال�صتقالل،  بداية  �صعودًا 
الدين الألباين وال�سيخ عيد العبا�سي من اأبرز رموزه، تعر�ص مبكرًا اإلى احل�سار والت�سييق 
احلكومي والأمني، فقد منع ال�صيخ الأرنوؤوط من اخلطابة، ومت اإبعاد ال�صيخ الألباين اإلى 

الأردن، ف�ساًل عن منع تداول الكتب ال�سلفية ب�سكل عام اإل فيما ندر. 

   الفر�سية التي نذهب اإليها يف هذا التحليل هو اإن �سمور تاأثري التيار الإخواين 
اإفراغ  اإن  اإثر ت�صتيته واجتثاثه كان من �صاأنه اإطالق عقال ال�صلفية بكل اجتاهاتها، ذلك 
�صاحة العمل الإ�صالمي و�صرب الإخوان امل�صلمني ومالحقتهم وجترميهم طيلة ثالثة، بل 
اأربعة عقود من املحنة الكربى، كان باإمكانه اأن ي�صاهم، ب�صكل اأو باآخر، يف ت�صرب بع�س 
التيارات ال�سلفية الأكرث ت�سددًا، وبالتايل اإفقاد املجتمع ال�سوري الآليات التي –رمبا- كان 
ميتلكها لإحداث قوة التوازن والعقلنة يف تديّنه العام، وذلك يف اإطار مواجهته ملا يتعر�س 

له من قبل النظام. 

كان من �صاأن احل�صور الإخواين –فيما اأرى- اأن يعقلن تلك الجتاهات املت�صددة، 
خ�سو�سًا اإذا ما و�سع يف اإطار نظام دميقراطي تعددي تداويل يعرتف بالآخر ال�سيا�سي 
اأي�صا  بل  الأمنية احلديدية،  القب�صة  ب�صبب  لي�س فقط  اأن هذا مل يحدث،   اإل  املختلف؛ 
ب�سبب اعتماد النظام منذ البداية �سيا�سة »البدائل«، واعتباره اأن البديل لي�ص بامل�ساحلة 
واحلوار والنقد الذاتي املتبادل والنفتاح على خطاب املواطنة والدميقراطية، مقيما نوعا 
من »اخل�صخ�صة« مف�صحًا املجال فيها لنوع واحد من »الإ�صالم«النمطي يقوم على التدين 
الفردي وال�سعبي ال�سامت، املت�سم باملوادعة، والت�سوف والزهد، وهو بالوقت نف�سه تدين 
جدايل يثري ق�صايا خالفية بع�صها تاريخي وبع�صها كالمي ل عالقة لها بالواقع، ويطرح 
ق�صايا �صجالية، يظهر فيها النظام �صاحب �صدر وا�صع لكل الجتاهات ومرجعًا �صاحلًا 

يلوذ به املتظاملون بنف�ص الوقت.

 كما يرتك هام�صا لنمط مريح من احلراك الإ�صالمي. �صوف تعر�س الدرا�صة 
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»الإ�صالم«  من  النوع  هذا  على  رهانه  اإطار  بالعمل يف  لها  �صمح  التي  التيارات  اأبرز هذه 
القائم على املوادعة كبديل عن الجتاهات احلركية لمت�صا�س حيوية احلالة الإ�صالمية 
ويف  الثمانينيات،  مطلع  منذ  العربية  ال�صاحات  خمتلف  بها  متوج  كانت  والتي  وحراكها، 
تنقلب  بداأت  اأن  لبثت  ما  الأمور  اأن  اإل  الجتاه،  بهذا  للنظام  النجاح  بع�س  الواقع حتقق 

باجتاهات معاك�صة مع ثورة ال�صعب ال�صوري.

– الكفتاريون )جماعة أبو النور(

    تعود يف تاأ�صي�صها اإلى ال�صيخ حممد اأمني كفتارو )1875-1938(، وهو كردي 
يف  وا�صتقر  دم�صق  على  املطل  قا�صيون  جبل  �صفح  يف  نزل  الذي  مو�صى  املال  ابن  الأ�صل 
حي ركن الدين قرب جامع اأبي النور، وكان يف ذلك الوقت م�صّلًى �صغريًا دفن فيه اأحد 
املجاهدين يف حترير بيت املقد�س يف احلرب مع ال�صليبيني واملكنى با�صم اأبي النور. تتلمذ 
ال�صيخ حممد اأمني على يد كبار م�صايخ الطريقة النق�صبندية)1( بعد اأن اأر�صده اإليه �صقيقه 
ال�صيخ �صالح، وبقي مالزمًا لل�صيخ عي�صى حتى وفاته )1331هـ/ 1912 م(، وح�سل منه 
على الإجازة يف العلم والرتبية والتزكية، وتفرغ بعدها لتاأ�سي�ص دعوته يف جامع اأبي النور، 
وقام بن�صاط هام على �صعيد الت�صوف والرتبية الروحية معتربًا هذا الأمر و�صيلة ل غاية، 
واأنه اأ�صلوب تربوي ي�صاعد امل�صلم على تزكية النف�س وتطهري القلب وتقوية الإرادة. لذلك 

كان الت�سوف اأحد املرتكزات الأ�سا�سية يف تكوين مدر�سته الإ�سالمية)2(.

برتبية  مت�سبعًا  كفتارو)2004-1915(،  اأحمد  ال�سيخ  ن�ساأ  الأجواء  هذه  يف     
�صوفية على يد والده اإلى جانب كبار الطريقة النق�صبندية يف دم�صق)3(، من اأمثال ال�سيخ 
اأبو اخلري امليداين )ت1911( وذلك مبوازاة تلقيه للعلوم الدينية الأولية على خطا والده 

املجاز  النوراين  وال�صيخ ح�صن  الهادي  قا�صم  ال�صيخ  الطريقة عن  تلقى  الذي  ال�صام،  علماء  ا�صتقطب  الذي  الكردي  عي�صى  ال�صيخ    )1(
مبا�صرًة من ال�صيخ خالد النق�صبندي.

)2(  راجع �صرية ال�صيخ اأحمد اأمني كفتارو على موقع اأبو النور. انظر الرابط:
 http://www.abunour.net 

)3(  احلديث عن الطريقة النق�صبندية يحتاج اإلى الكثري من التف�صيل، اإل اإنه من املهم ذكر اأحد مبادئها واملتعلق مبعنى الرابطة فيها، 
والذي يعني اأن يبداأ املريد اأول توجهه اإلى ذكر اهلل فيت�صور �صيخه ويجعل من ت�صوره هذا فاحتة ذكره هلل عز وجل، حيث يو�صي ال�صيوخ 
مريديهم بهذا العمل على اإنه �صرورة ل بد منها، ووجه �صرورته اإن املريد ل ي�صتطيع اأن ي�صتلهم ذلك اإل اإذا ت�صور ال�صيخ اأوًل، اإذ اإنه هو 
الذي ميكن من دخول احل�صرة الإلهية ذاكرًا ومراقبًا. وقد كان هذا املفهوم مو�صع اعرتا�س واإنكار عند بع�س ال�صوفيني الأقل ت�صددًا، اإل 

اإنه كان معموًل به عند الكثريين.

http://www.abunour.net
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الذي ا�صتخلفه على رعاية اأتباع الطريقة. كان طموح ال�صيخ اأحمد قد امتد باجتاه تاأ�صي�س 
معهد للتعليم الديني يف ذلك احلني، وذلك يف �صياق الرد على »�صدمة احلداثة املباغتة 
فر�صة  اأول  وعند  اآنذاك،  الفرن�صي  ال�صتعمار  �صورة  يف  �صورة،  اأ�صواأ  يف  جت�صدت  والتي 
بتاأ�صي�س  قام  القنيطرة،  يف  الفتوى  دار  يف  ديني  مدر�س  جمرد  كان  اأن  بعد  له،  �صنحت 
كمفٍت  اجلديد  موقعه  من  ا�ستفاد   1949 العام  الديني  للتعليم  الثانوي«  الأن�سار  »معهد 
والنفقات  املنح  تاأمني  ليوؤ�س�ص 1952 جمعية خريية هدفها  العام 1951  لل�سافعية  دم�سق 
واملوؤ�ص�صاتي  الجتماعي  الدور  يعزز  مبا  للفقراء،  الدعم  وتوفري  له  التابع  املعهد  لطلبة 

لل�صيخ ويجذب اإليه مزيدًا من الأتباع)4(.

  جنح ال�صيخ يف ا�صتقطاب و�صط دم�صقي من جتار ال�صوق وفقراء حي الأكراد، 
على  و�ساعدته  اأن�ساأها  التي  التعليمية  املوؤ�س�سة  اأن  اإل  دم�سق،  ريف  اإلى  ن�ساطه  امتد  بل 
اأتباعه وتالمذته، مل يكن مبقدورها ب�صبب خمرجاتها التعليمية املنخف�صة  تو�صيع دائرة 
واملحدودة بالتعليم الثانوي اأن توفر له م�ساريع قيادات دينية، وذلك ملعرفته باأهمية دور 
مثل هذه القيادات كونه كان اأحد اأع�صاء »رابطة علماء ال�صام« التي تاأ�ص�صت العام 1946، 
والتي هدفت اإلى بلورة تاأثري اجتماعي و�سيا�سي للعلماء حينها، ولهذه انخرطت بكيفية ما 
يف الن�صاط ال�صيا�صي وخا�صًة النتخابي بعد عام على تاأ�صي�صها، اإل اأنها ما لبثت اأن تفككت 
ال�صيا�صية وتنامي دور الأحزاب مبختلف  مع عقد اخلم�صينات تزامنًا مع ازدهار احلياة 

اجتاهاتها)5(.

ال�صيخ  حققه  الذي  وال�صريع  الالفت  التطور،  لهذا  وا�صح  تف�صري  يوجد  ل     
كفتارو، من جمرد مدر�س ديني مغمور يف مدينة ثانوية مثل القنيطرة اإلى مفٍت لدم�صق 
خالل اأربع �صنوات، والواقع اإن ميول ال�صيخ وعالقاته �صوف تت�صح اأكرث بعد انتخابه مفتيًا 
عامًا للجمهورية العام 1964 متامًا يف الوقت الذي ا�صتولى فيه البعثيون على ال�صلطة، وهذا 
املوقع �صمح له بتعزيز البنية املوؤ�ص�صية جلماعته، فاأن�صاأ معهدا تعليميا دينيا لالإناث )معهد 

)4(  عبد الرحمن احلاج: الدولة واجلماعة، التطلعات ال�صيا�صية للجماعات الدينية يف �صورية )2000-2010(، مركز التوا�صل والأبحاث 
الإ�سرتاتيجية، لندن، 2011، انظر الرابط التايل: 

www.strescom.org 

)5(  ر�صوان زيادة: الإ�صالم ال�صيا�صي يف �صورية، مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث الإ�صرتاتيجية، دبي، ط1، 2008، �ص14.

http://www.strescom.org
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بدر 1964(، ثم خطا خطوة كبرية مع تو�صع اجلماعة وتزايد الأتباع من خالل اإقدامه على 
اإن�ساء »جممع اأبو النور« العام 1971، لي�سم بعد ذلك ولأول مرة التعليم اجلامعي )للذكور 
والإناث(، وذلك مع املعهد ال�صرعي اأوًل )1975( ثم مع كلية الدعوة الإ�سالمية )1985( 
يف املجمع ذاته)6(. وكان هذا موؤ�صرا على ح�صول اخرتاق للطبقة املتو�صطة والغنية من 
وفر  الذي  التطور  هذا  ومبوازاة  للجمهورية.  عام  كمفت  موقعه  فيه  اأ�صهم  ال�صوق،  جتار 
له  وفر  موؤ�ص�صته،  العايل من  التعليم  النظامية خلريجي  املدار�س  قليل يف  له متددًا غري 
من�صبه اأي�صًا عالقات دولية واأتباعًا يف اأنحاء خمتلفة من العامل، وب�صكل خا�س يف الدول 
ملوؤ�ص�صته  اأن�صاأ فروعًا  ال�صوفيتي حيث  بعد الحتاد  الو�صطى يف فرتة ما  لآ�صيا  الإ�صالمية 

واأفد عددًا من خريجي موؤ�س�ساته للتعليم هناك)7(. 

اأتباع ال�سيخ كفتارو     مع الن�سف الثاين من عقد الثمانينيات املن�سرمة برز 
هذا  معامل  ت�صفية  عن  الناجت  احلركي«  »الإ�صالمي  الفراغ  ظل  يف  متمايزة،  كجماعة 
الوجود اإثر ال�صدام الدموي مع الإخوان امل�صلمني اآنذاك. عملت موؤ�ص�صات ال�صيخ ودرو�صه 
على ملء الفراغ، وا�ستفادت من هذه الظروف اإلى اأبعد حد، وبلغت جماعة ال�سيخ ع�سرات 
الألوف عرب اخلريجني من املعهد العايل الذي بداأ ب�صكل غري قانوين، ولكن اعتمادًا على 
اأخ�صر من الرئي�س نف�صه، الأمر الذي وفّر للجماعة قيادات ذات  موافقة �صمنية و�صوء 
تاأهيل عاٍل انت�سرت يف العديد من املدن ال�سورية الرئي�سية، ف�ساًل عن تواجدها يف عدد 
اأوروبا  و�صرق  والقوقاز  الإ�صالمية  الو�صطى  اآ�صيا  دول  يف  خا�س  وب�صكل  العامل  دول  من 

الإ�سالمي )األبانيا والبو�سنة(.

   اأ�سبحت جماعة اأبو النور اأو الكفتارية جماعة دينية من اجلماعات ال�سورية 
املعتربة مع بداية عقد الت�صعينيات، وقد متيزت هذه اجلماعة على م�صتوى البنية الهرمية 
واملريد«،  »ال�صيخ  معادلة  املتمركز على  ال�صخ�صي  الطابع  التقليدية ذات  العالقة  ب�صبكة 
وهي  متا�صكها)8(.  ت�صتمد  ومنه  ال�صيخ،  �صخ�صية  عند  تنعقد  اخليوط  جميع  كانت  فقد 

)6(  و�صف املجمع ا�صتنادًا اإلى الرابط اخلا�س به:
 http://www.abunour.net 

)7(  عبد الرحمن احلاج: الدولة واجلماعة... املرجع ال�صابق، �س29.

)8(  عبد الرحمن احلاج: املرجع ال�صابق، �س29.

http://www.abunour.net
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حملت منذ تكوينها طموحات موؤ�س�سيها ال�سيا�سية، والتي وجدت تعبرياتها بتبادل املنافع 
اإلى  الو�صول  تتعَد  تطلعات مل  غالبيتها  ويف  وخدمات  منافع  وهي  ال�صلطة،  مع  وامل�صالح 
منا�سب ر�سمية عليا يف احلكومة، وخا�سًة تلك املتعلقة باإدارة املجال الديني وما يت�سل 
به من تعليم واأوقاف وغريه. والواقع اإن هذه البنية الهرمية املركزية حول �صخ�صية ال�صيخ 
اأع�صاء اجلماعة، فاجلمع بني الت�صوف  اأثرًا وا�صحًا على  حملت يف طياتها بعدين تركا 
اأبرز هذه خ�سائ�ص هذه  ال�سديد وال�سلب مع براغماتية مغرقة، كانت من  النق�سبندي 
اأثرًا  وفاته لحقًا وترك  بعد  انعك�ص على م�سريها  ال�سيخ ذاته، وهو ما  اجلماعة وطباع 

هامًا عليها، ف�صاأنها بذلك �صاأن غالبية اجلماعات الدينية التقليدية. 

نظام  حتت  اجلدد«،  »املريدين  بتنظيم  الت�سعينيات  منذ  اجلماعة  متيزت     
املريد الأقدم، ويتبع املر�صدون بدورهم يف اجلماعة ت�صل�صل »الأقدمية«، بغ�س النظر عن 
املوؤهالت العلمية اأو الدينية ول يناف�س هذا املعيار اإل معيار الولء املطلق للجماعة جم�صدًا 

بال�سيخ وتالميذه، كال�سيخ رجب ديب وعالء الدين الزعرتي وغريهم. 

ودعاة  علماء  من  حوله  قيادية  جماعة  تكوين  يف  النور  اأبو  جماعة  جنحت 
بينهم امل�صايخ عمر ال�صباغ ونظمي الد�صوقي ورم�صان ديب واأحمد راجح و�صالح ال�صقا 
واأحمد اجلزائري وحممد خري ال�صباغ وحممد عدنان الأفيوين ونذير �صخا�صريو وحممد 
ح�صن احلم�صي وزياد الدين الأيوبي والدكتور ب�صام ال�صباغ وحممد �صريف ال�صواف)9( 
وغريهم. وقد لقى هذا النت�صار �صدى وا�صعا يف دم�صق وحلب، لكنه مل يكن بنف�س امل�صتوى 
جلماعة  الوا�سع  النت�سار  اأن  اإل  وغريها.  الزور  ودير  واإدلب  حم�ص  مثل  اأخرى  مدن  يف 
»اأبو النور« النق�صبندية، وخ�صو�صًا يف حلب، مل مينع من وجود طرق اأخرى مثل الرفاعية 
والقادرية والكلتاوية، وهذه الأخرية اأ�ص�صت معهدًا ملريديها يف حلب اأ�صبه مبعاهد الإعداد 

احلزبي وال�سيا�سي)10( ا�صتقطب العديد من اأ�صحاب التعليم املتدين)11(. 

)9(  انظر اأ�صماء العلماء املوؤ�ص�صني والعاملني يف املجمع على الرابط اخلا�س باملجمع:
 http://www.abunour.net 

)10(  الطريقة الكلتاوية ال�صوفية املت�صددة يتزعمها ال�صيخ حممود احلوت، وكان قد اأ�ص�صها ال�صيخ حممد النبهان وتتبع لها جمعية خريية 
ومعهد للتعليم ال�صرعي يقوم على مبداأ الإقامة الداخلية. كذلك برز حممود اأبو الهدى احل�صيني اأحد �صيوخ ال�صوفية للطريقة ال�صاذلية يف 

مدينة حلب والذي اأ�صبح فيما بعد مديرًا لالأوقاف يف نف�س املدينة. انظر: عبد الرحمن احلاج: املرجع ال�صابق، �س51.

)11(  علي الأمني: حتالف النظام ال�صوري وال�صوفية البعثية، موقع احلوار املتمدن يف 2011/7/31. انظر الرابط التايل:

http://www.abunour.net
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    انت�سرت يف تلك املرحلة »معاهد الأ�سد للقراآن الكرمي يف �سورية«، وادعت 
وراء  اإنه  البوطي  رم�صان  �صعيد  حممد  الدكتور  وال�صيخ  النور  اأبو  جماعة  من  كل  حينها 
اإقناع النظام بتعميمها؛ وهي جتربة اأراد النظام من خاللها مترير ر�صالة يوؤكد فيها عدم 
ابتعاده عن التدين على الرغم من علمانية الدولة من جهة، وحلقة لكي يفرغ فيها الدعاة 
املعاهد  لهذه  مدير  من�صب  يف  عني  وقد  اأخرى،  جهة  من  والدعوية  الروحية  �صحناتهم 
اجلماعة  موؤ�ص�س  حفيدة  زوج  وهو   1989 العام   )1962 )مواليد  احلب�س  حممد  الدكتور 

ال�صيخ اأحمد كفتارو، والذي بداأ يلمع جنمه اإ�صافة اإلى اجليل اجلديد يف اجلماعة. 

 ،2003 اأن الطموحات ال�صيا�صية تفجرت مع النتخابات الربملانية العام  اإل     
ال�صعب  ملجل�س  نف�صه  ر�صح  عندما  وا�صحة  رغبة  احلب�س)12(  حممد  فيها  اأبدى  والتي 
ال�صوري، لكن املفاجاأة كانت يف اإعالن �صيخ اجلماعة التربوؤ من هذا الرت�صيح ومن اأفكاره 
اآخر.  اأي جمال  ول يف  النتخابات  واعتباره ل ميثل اجلماعة يف  املراأة«،  »الليربالية عن 
ال�سيخ،  مع مر�ص  تزامن  كون �سدوره  البيان،  الت�سكيك يف �سحة هذا  الرغم من  وعلى 
وكون اإن اجلماعة مل تعتد على اإ�صدار مثل هذه البيانات، اإل اأن هذا البيان كان موؤ�صرًا 
اإلى  اأثار ما ن�سب  الثانية. وكان  لبوادر �سراع داخل اجلماعة بلغ ذروته يف بداية الألفية 
ال�صيخ مبباركته تر�صيح كوليت خوري يف النتخابات بطلب من ال�صلطات جدًل كبريًا، ومع 
ذلك متكن الدكتور حممد احلب�س من الفوز معتمدًا على لئحة م�صرتكة و�صبكة عالقات 

ن�صجها مع جتار ال�صوق. 

    �صراع الورثة بدا وا�صحًا، وخ�صو�صًا بني البناء للحّد من النفوذ املتنامي 
للدكتور احلب�ص،  ومع وفاة ال�سيخ كفتارو كان هذا ال�سراع قد اتخذ منحى اأكرث و�سوحًا، 
فقد اأو�صى ال�صيخ باأن يخلفه ولده �صالح، اإل اأن اأخاه حممود ان�صق عن اجلماعة وان�صم 
اإليه �سهره ال�سيخ احلب�ص يف ظل اتهامات بالف�ساد والت�سرف باأموال املوؤ�س�سات، وخالف 
اأجهزة ال�صلطة  اإلى تدخل  اأدى هذا اخلالف  على الرثوة التي خلفها ال�صيخ الكبري. وقد 
الذي  الإ�صالمي  املركز  اإغالق  ومت  اأ�صبوعني  ملدة  كفتارو  حممود  اعتقل  بحيث  والق�صاء 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=269347 

)12(  انظر املوقع الإلكرتوين اخلا�س بالدكتور حممد احلب�س، موقع التجديد على الرابط:
 http://www.altajdeed.org 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=269347
http://www.altajdeed.org
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يديره)13( ودخلوا يف خ�سومات مع وزرة الأوقاف وانتهى الأمر باعتقال �سالح كفتارو يف 
29 متوز)يوليو( 2009، واأقيل من من�صبه يف موؤ�ص�صات والده ليتم بذلك »اجتثاث« الوريث 

املو�سى له من قبل والده ال�سيخ املوؤ�س�ص للجماعة)14(.

اأ�صبحت اجلماعة الكفتارية حم�صورة مبجموعة موؤ�ص�صات تعليمية      وهكذا 
لتالميذ ال�سيخ من بقايا ال�سف الأول والثاين؛ يت�سارعون على النفوذ فيما بينهم، يف ما 
بدا نفوذ اجلماعة يتاآكل وتاأثريها يرتاجع بني الأتباع وجنمها يتجه نحو الأفول. وتوزعت 
مع  الإيجابي  »التعامل  ال�سيخ  منهج  على  التي حافظت  التقليدية  قياداتها  على  اجلماعة 
احلكومة الوطنية«، وال�سعي اإلى ت�سلم منا�سب حكومية، يف الوقت الذي حاول فيه الدكتور 
حب�س التميز عن خط النظام والناأي بنف�صه عن ممار�صاته خالل احلراك والحتجاجات 

التي بداأت يف العام 2011 طارحا ما يعرف بالطريق الثالث.

 العلماء بين المشاركة والمغالبة

   لعب علماء �سورية وقياداتها الدينية دورًا هامًا يف �سوغ احلياة ال�سيا�سية، منذ 
التطورات الالحقة  اأن  اإل   .1919 العام  العثمانية  ال�صلطنة  ال�صورية عن  الدولة  ا�صتقالل 
بتعاظم  والتي �سمحت  اآنذاك،  الدميوقراطية  ال�سيا�سية  بالعملية  يتعلق  وخ�سو�سًا يف ما 
اإن  اإلى حالة رمزية، يف حني  ليتحول  املبا�صر  الدور  انكفاء هذا  اإلى  اأدت  الأحزاب،  دور 
املبا�صر،  احلزبي  العمل  يف  بانخراطها  م�صاعفة  قيمة  اكت�صبت  الدينية  القيادات  بع�س 
الإخوان  بانخراطهما يف  ال�صباعي  وال�صيخ م�صطفى  العطار  ال�صيخ  كاريزمية  كانت  فقد 
امل�صلمني مثاًل على هذا الأمر، يف حني ف�صل عدد اآخر من القيادات جتنب ال�صيا�صة مقابل 
بالدين  تتعلق  التي  للق�صايا  بالت�صدي ملا تراه م�صيئا  انتهجت خطًا انح�صر  اأخرى  رموز 
من  واأكرب  مرجعيات  وباعتبارهم  ال�صيا�صة  فوق  العلماء  يقدم  نهج  وممار�صة  والأخالق 
جمرد موظفني يف اجلهاز الديني الر�صمي، مثل ال�صيخ ح�صن حبنكة امليداين وال�صيخ عبد 

الكرمي الرفاعي وغريهم. 

)13(  موقع اأخبار ال�صرق )20 اأيار/مايو 2009(.

)14(  وجهت اإليه تهمة »اختال�س املال العام« و »مزاولة املهنة بدون رخ�صة« و »اإقامة عالقات غري م�صروعة مع هيئات خارجية«. واأفرج 
عنه يف 26 اآب/اأغ�صط�س 2012 بعد اإ�صقاط جميع التهم عنه. انظر بيان اللجنة ال�صورية حلقوق الإن�صان ال�صادر يف 28 اآب )اأغ�صط�س( 

.2012
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من الناحية التنظيمية ل ميكن احلديث عن جماعة متما�سكة باملعنى التقليدي 
للجماعة الديني؛ واإمنا ميكن النظر اإليها باعتبارها جماعة نخبة دينية بدون راأ�ص، لكل 
ع�صو فيها اأتباعه امل�صتقلون وجميعهم متناف�صون على جذب الأتباع عموديًا، اأما ت�صكيلها 
اأفقيًا فالرابط بني اأع�صائها متعلق بـ »الدور الوظيفي« الذي تنه�س به اجلماعة الدينية 
يف املجال العام، فع�سوية اجلماعة تنبني على حجم الأتباع، والكاريزما ال�سخ�سية، ولهذا 
اجلماعة/النخبة)15(.  هذه  يف  متميزة  بع�صوية  يتمتعون  البارزين  اخلطباء  فاإن  ال�صبب 
بع�س  حر�س  ازداد  البعث،  حزب  حكم  حتت  ال�صلطة  اأ�صبحت  حني   1963 العام  ومنذ 
اإقامة عالقات م�صلحية مع ال�صلطات احلكومية، بع�صها لأ�صباب  القيادات الدينية على 
�صخ�صية وبع�صها الآخر يتعلق بروؤية تدعو لال�صتفادة الق�صوى من الواقع اجلديد لتثري 
ال�صامي  وحممد  كفتارو  اأحمد  كان  هوؤلء  ومن  العامة،  الأخالق  وحماية  الديني  الوعي 

وحممد النبهان. 

امل�صلمني،  ال�صلطات احلكومية والإخوان  الثمانينيات بني  اأحداث  انفجار  وبعد 
وحممد  الزرقا  م�صطفى  اأمثال  وامل�صايخ  العلماء  من  كبري  عدد  هجرة  عنها  نتج  والتي 
الوعي  اإلى  يت�صلل  بداأ  الألباين،  الدين  الأ�صقر ونا�صر  املبارك وعبد اهلل علوان و�صليمان 
العام اإح�صا�س بالقهر وال�صطهاد الديني غذته طبيعة النظام وبع�س املمار�صات من جهة، 

وغياب ال�صفافية وتعطيل احلياة الدميقراطية من جهة اأخرى. 

كبار  من  العديد  هجرة  عن  الناجتة  هذه،  الفراغ  حالة  ال�صوري  النظام  واجه 
فيها  غ�ّس  باإجراءات  ة  نَّ ال�صُّ اأهل  جتاه  ال�صطهاد  م�صاعر  ت�صرب  من  واخلوف  العلماء، 
النظر عن �سعود بع�ص القيادات الدينية ال�سابة من جهة والتي بداأت يف الظهور يف املدن 
النابل�صي يف  راتب  الداعية حممد  برز  فقد  ودم�صق،  وعلى اخل�صو�س يف حلب  الكربى، 
دم�صق م�صتفيدًا من اإرث عائلته، مقدمًا خطابًا تربويًا ي�صتند اإلى منهجية »الإعجاز العلمي« 
التي �صاعت يف اأكرث من بلد عربي. اأما يف حلب فقد �صطع جنم ال�صيخ اأحمد ح�صون ال�صويف 
الن�صاأة يف خطب اجلمعة؛ ودر�س الثالثاء الأ�صبوعي يف جامع الفرقان والتي متيزت مبنحى 
روحي �صويف، وقد جنح يف تقدمي نف�صه اإلى ال�صلطات كحليف ع�صوي للنظام بعد خالف 

)15(  عبد الرحمن احلاج: مرجع �صابق، �س26.
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مزمن مع مدير اأوقاف حلب ال�سابق �سهيب ال�سامي، الذي ينتمي اإلى عائلة دينية متحالفة 
مع النظام اأي�صًا، فعني خطيبًا يف جامع الرو�صة ومفتيًا عن املدينة العام 2002، وع�سوًا يف 
جمل�س الإفتاء الأعلى يف �صورية. وقدر له اأن يرت�صح ويفوز لدورتني متتاليتني يف النتخابات 
ملجل�ص ال�سعب )1991 – 1999( قبل اأن يعني مفتيًا عامًا للجمهورية ال�صورية خلفًا لل�صيخ 

اأحمد كفتارو العام 2004.

 الالفت حينها اأن بروز ال�سيخ ح�سون تزامن مع بروز قيادات عديدة يف حلب، 
املدر�صة اخل�صروية،  اأطروحاته ودرو�صه يف  الذي متيزت  ال�صيخ حممود عكام  بينها  كان 
نف�صه  تر�صيح  اإلى  وا�صح، وهو ما دفعه  بنزعة فكرية ومنحى اعرتا�صي  التوحيد  وجامع 
ال�سيخ ح�سون. يف دم�سق  ليفوز  ان�سحب منها  اأن  لبث  ما  لكنه  العام 1995،  لالنتخابات 
برزت مع عقد الت�صعينيات اأي�صًا وجوه �صابة كان منها عبد اللطيف الفرفور ومعاذ اخلطيب 
اإلى »جماعة زيد«)16( وجمعياتها  الن�صاط  اأ�صامة الرفاعي عاد  وحممد حب�س، ومع عودة 
القيادات  غالب  بقي  الواقع  ويف  الدم�صقي.  املجتمع  يف  امل�صجدية  ون�صاطاتها  اخلريية 
الدينية التاريخية يف اخلارج، وعلى الرغم من عودة بع�صهم، كال�صيخ عبد الفتاح اأبو غدة، 
والواقع  زيد  با�صتثناء جماعة  دور  اأي  العائدين مبمار�صة  لأحد من هوؤلء  ي�صمح  فاإنه مل 
اأن ما اأعطى املزيد من الفر�س للقيادات الدينية اجلديدة بالظهور يف عهد الأ�صد البن 

�صيا�صته التي بدت للوهلة الأولى باأنها متهد لتحول يف نهج ال�صلطة. 

العهد  مع  املتغريات  اإطار  يف  اجلديدة،  الدينية  القيادات  اإن  القول  ميكن     
�صورة  يف  �صواء  ال�صيا�صي،  والن�صاط  للتعاون  مياًل  اأبدت  بالإ�صالح  والوعود  اجلديد، 
تلك  اأحد  على  خافيًا  يكن  مل  املقابل  يف  عنه،  م�صتقلة  ب�صورة  اأو  النظام  مع  التحالف 
بالوعود  واإغراقها  ال�صاعدة  الدينية  القيادات  هذه  واحتواء  ل�صتقطاب  الر�صمية  امليول 
الأ�صد  الرئي�س  ح�صور  عنه  عرب  ما  وهذا  بها.  ال�صابق  العهد  كهول  وا�صتبدال  واملنا�صب 

)16(  ظهرت هذه اجلماعة يف الفرتة ما بني 1919-1958، وكان ال�سيخ عبد الكرمي الرفاعي اأبرز من قادوا هذه اجلماعة التي اعتمدت 
على احللقات امل�سجدية التعليمية لتقدمي معرفة تثقيفية وتربية اأخالقية اإ�سالمية متينة، وقد وجدت انت�سارًا وا�سعًا يف دم�سق =وامتدت 
عرب �صبكة م�صاجد على الرغم من وفاة موؤ�ص�صها ال�صنة 1973 اإذ مل يجد اأتباعه �صعوبة يف ال�صتمرار مع خليفته ال�صيخ اأ�صامة، فقد �صهل 
لهم ذلك النموذج ال�صويف يف نقل امل�صيخة، بالإ�صافة اإلى ال�صخ�صية الكارزمية لل�صيخ اأ�صامة. وقد تلقت اجلماعة �صربة اأمنية قا�صية اإثر 
حمنة الثمانينات اأدت اإلى قتل و�صجن العديد من اأع�صائها وجلوء قادتها اإلى اململكة العربية ال�صعودية. ومل يعد ال�صيخ اأ�صامة الرفاعي اإلى 

دم�صق اإل يف �صياق رغبة الأ�صد الأب بت�صهيل انتقال ال�صلطة اإلى ابنه وحماولة الت�صالح مع هذه ال�صريحة.
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األقاها ال�صيخ حممد عكام،  لبع�س املنا�صبات الدينية كخطبة عيد الفطر )2002( التي 
والذي قيل حينها اإنه وعد بوزارة الأوقاف وكذلك زيارة الرئي�ص الأ�سد ل�سيخ »جماعة زيد« 
يف م�صجد الرفاعي يف دم�صق والتي اعتربت حدثًا غري ماألوف يف ذلك احلني، ا�صتهدف 
تقدمي ر�سالة اطمئنان اإلى املجتمع الدم�سقي املحافظ. ترافق ذلك مع �سعي العديد من 
هذه القيادات اإلى تعزيز مكانتها يف دوائر النظام، اإل اأن اإطالق املعار�صة ال�صورية »اإعالن 
دم�صق للتغيري ال�صلمي الدميقراطي« اأطلق  تيارا اعرتا�صيا خارج نطاق ومنطق التحالف 

مع ال�صلطة.

والواقع اإنه و�صط كل هذه الأ�صماء والقيادات بقي الدكتور حممد �صعيد رم�صان 
البوطي الأ�صتاذ يف كلية ال�صريعة بدم�صق من الأ�صماء املتميزة طيلة عهدي الأب والبن يف 
ظل حكم اآل الأ�صد ل�صورية. وقد ملع جنمه بقوة يف الثمانينيات لالأ�صباب ال�صابقة نف�صها 
ذكرها، واأتيح له املجال وا�صعًا ليظهر يف جميع املنا�صبات، ومت تخ�صي�س برنامج اأ�صبوعي 
يف  التاأثري  على  وقدرة  متميزة  �صخ�صية  قدرات  من  م�صتفيدًا  ال�صوري،  التلفزيون  يف  له 
املتلقي، ف�ساًل عن متكنه من اللغة العربية اأ�سلوبًا وكتابة وبالغة، هذا ف�ساًل عن درو�سه 
العلمية الأ�سبوعية يف بع�ص م�ساجد دم�سق، وموؤلفاته العديدة، التي تعالج موا�سيع خمتلفة 
نفوذه  منها  زاد  املثقفني،  اأو�صاط  يف  �صعبية  بناء  من  مكنه  الذي  الأمر  معا�صرة،  بروؤية 
الذائع ال�صيت مع النظام وعالقته املبا�صرة مع الرئي�س حافظ الأ�صد الذي منحه املزيد 

من حرية احلركة.                 

ال�سيخ البوطي من مواليد 1929 من اأ�سول كردية تنتمي اإلى جزيرة »بوخان« 
تاأثر بوالده ال�سيخ مال رم�سان)17( )1888-1990( الذي كان بدوره من كبار  يف تركيا؛ 
مدار�ص  يف  تعليمه  وتلقى  البوطي،  ال�سيخ  ن�ساأ  الأجواء  هذه  يف  النق�سبندية.  ال�سوفية 
كلية  من  الدكتوراه  �صهادة  على  منها  ليح�صل  ال�صريف  الأزهر  يف  تابعها  ثم  دم�صق، 
ال�صريعة، وله اأكرث من ت�صعني كتابًا تتناول خمتلف الق�صايا الإ�صالمية، وهو يعترب من كبار 
ممثلي الجتاه ال�صويف والأ�صعري يف �صورية. وهو يعترب من الناحية الفقهية املدافع الأبرز 
عن هذا الجتاه وخ�صما عنيدا للدعوة ال�صلفية وحلركة الإخوان امل�صلمني، وله كتاب يف 

)17(  انظر ترجمة كاملة عن حياة ال�سيخ مال رم�سان يف موقع ن�سيم ال�سام: 
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=tragm 

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=tragm


عبد الغني عماد

343 المسبــار

ذلك »الالمذهبية اأكرب بدعة تهدد ال�صريعة الإ�صالمية« واآخر بعنوان »ال�صلفية رحلة زمنية 
مباركة ولي�ست مذهبا اإ�سالميا«.

    فاإلى جانب اأحمد كفتارو كان الدكتور البوطي ال�سخ�سية الأبرز التي عرفها 
اجلمهور ال�صوري؛ عرب ظهوره املتوا�صل ودرو�صه الأ�صبوعية يف م�صجد بني اأمية وم�صجد 
خ�سامه  البوطي  اأ�س�ص  قراآنية()18(.  )درا�سات  الأ�سبوعي  التلفزيوين  والدر�ص  الإميان 
مع الإ�سالم احلركي يف كتابه »اجلهاد« العام 1993 حني فّرق بني مفهوم »الدعوة«، ومن 
ت�صعى  جماعات  من  اأكرث  لي�صوا  »فهوؤلء  الإ�صالمية  اجلماعات  اأو  بالإ�صالميني  ي�صّمون 

للو�صول اإلى احلكم وال�صلطة«. 

وخ�صو�صًا  اجلهاد  مو�صوع  حول  اخلالفية  امل�صائل  مناق�صة  على  كتابه  تركز 
مع الإ�صالميني عرب فيه عن موقفه حني قال: اإنه »ل يجوز يف ميزان ال�صريعة الإ�صالمية 
اأو الف�صوق«. وهو يف الكتاب  اخلروج على اإمام امل�صلمني ورئي�صهم مهما ظهر منه اجلور 
الإنقاذ  )جبهة  اجلزائر  يف  الإ�صالميني  من  ويتخذ  احلكام  على  اخلروج  م�صاألة  يناق�س 
على  خروج  ذاته  حد  يف  هو  احلاكم  على  اخلروج  ليعترب  مثاًل(  اجلزائر  يف  الإ�صالمية 
مبادئ الإ�سالم واأحكامه الوا�سحة. وهو يف حتليله يتبنى الرواية الر�سمية احلكومية كاملة 
يكتفي  ول  انتخابات حرة،  نتائج  كانت  اأحداثها  اأن  من  الرغم  على  واجلزائر  �سورية  يف 
بذلك بل يعترب روؤيته هذه من »حقائق الإ�صالم« وهي تدخل يف باب »احلرابة« التي يعترب 

قمعها »واجبًا على احلكام والفئات ال�سعبية معًا«.

نتاجات  اإلى  ينتمي  البوطي،  قدمه  الذي  الفقهي  الإنتاج  من  النمط  هذا     
اخلطاب ال�صلطاين املوؤ�ص�س على فكرة ال�صمع والطاعة والتحذير من املعار�صة واخلروج 
على احلاكم خوفًا من »الفتنة«، وترديد »حاكم ظلوم خري من فتنة تدوم«، وهو ما تردده 
اأي�صًا املدر�صة ال�صلفية التقليدية التي ينا�صبها البوطي نف�صه اأ�صد العداء. وهذا ما جعل 
البوطي متهمًا بنظر الكثريين باأنه اأ�صبح من »فقهاء ال�صلطان« نظرًا للحظوة التي متتع 

بها يف عهدي اآل الأ�سد.

)18(  انظر �صرية حياة الدكتور حممد �صعيد رم�صان البوطي يف موقع ن�صيم ال�صام: 
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=mufty&pg_id=1992 

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=mufty&pg_id=1992
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كان  لذلك  اإيجابية،  الدوام  على  كانت  باأنها  بال�صلطة  البوطي  عالقة  متيزت 
مفهومًا موقفه املعار�س للتظاهرات الحتجاجية يف �صوريا معتربًا تلك التظاهرات »اأخطر 
ال�صلطة  عن  دفاعه  يف  وهو  القر�صاوي،  لل�صيخ  مرة  من  اأكرث  مت�صديًا  املحرمات«  اأنواع 
ل يكف عن ا�ستح�سار »نظرية املوؤامرة« على الإ�سالم والأمة، وهي النظرية نف�سها التي 
ي�صتخدمها النظام ومنها تتنا�صل كل مواقفه وت�صوراته. لذلك يحرم اخلروج على احلاكم 
املوؤامرة اخلارجية، ويح�صر وظيفة املعار�صة مبجرد »الن�صح« ويعطل كل  مطلقًا بحجة 
الدولة  اإلى و�صع �صروط ل�صيانة  اإذ يقولون«  »احلقوق«، بل ويذهب يف كتابه »يغالطونك 
اإنه لي�س هناك وحي خارجي يقود املعار�صة، فاإن تبني ذلك  اأن يتبني  للحريات، واأهمها 

يجب م�سادرة احلريات. 

لكنه ل يتحدث اإطالقًا عن ال�صتبداد والتفرد بال�صلطة والقمع، وتاأليه احلاكم 
والدميقراطية،  ال�سعبية  امل�ساركة  اأطر  تو�سيع  اإلى  الآئلة  والكيفيات  ال�سيا�سي،  والتوريث 
خطاب  يف  الده�صة  يثري  ما  اإن  بل  املدنية.  الدولة  اإلى  الأمنية  الدولة  من  التحول  وحتى 
اأن  يجب  الذين  وحدهم  باعتبارهم  النا�ص  م�ساءلة  على  العجيب  الإ�سرار  ذلك  البوطي 
اأفعالها  على  ال�صلطة  م�صاءلة  على  اجلراأة  وعدم  ال�صيا�صية؛  ال�صلطة  ثوابت  مع  يتكيفوا 

باعتبار ما ي�صدر عنها اأوامر ل ميكن دفعها بل يجب تربيرها وال�صت�صالم لها. 

اإن تعطل عقليته النقدية جتاه ال�صلطة، وحتفزها الدائم نحو م�صاءلة النا�س، 
تربز بو�صوح يف جوابه على من �صاأله عن حكم من اأجرب على توحيد غري اهلل واأكره على 
القول: اإن ربه هو الرئي�س. اأجاب: »ملاذا ت�صاألني عن النتيجة ول ت�صاألني عن ال�صبب؟ األي�س 
ال�صبب هو خروج هذا ال�صخ�س مع امل�صريات اإلى ال�صارع والهتاف باإ�صقاط النظام و�صّب 
هي  نف�سها  التظاهرات  اأن  هنا  البوطي  يتجاهل  طبعًا  رحيله؟«)19(  اإلى  والدعوة  الرئي�ص 

)19(  انظر ن�س الفتوى على الرابط التايل: 
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readFatwa&pg_id=14658&back=89285 
ون�صها »ملاذا ت�صاألني عن النتيجة ول ت�صاألني عن �صببها؟ ما �صبب مالحقة هذا ال�صخ�س واإجباره على النطق بكلمة الكفر التي تذكرها 
باإ�صقاط النظام و�صّب  ال�صارع والهتاف  اإلى  األي�س �صبب ذلك خروج هذا ال�صخ�س مع امل�صريات  والتي زجتهما بالكفر يقينًا وبالإجماع؟ 
تقراأ  اأنك  تعلم - واملفرو�ص  األ  العمل؟  ال�سبب وحكمه وموقف ر�سول اهلل من هذا  ت�ساألني عن هذا  اإلى رحيله؟ ملاذا ل  رئي�سه والدعوة 
الإ�صرار  ملاذا  لذلك؟  نتيجة  امل�صركني هلل  �صب  يتحدث عن  ومل  اأ�صنامهم،  ب�صب  امل�صركني  ا�صتثارة  على  امل�صلمني  نهى  اهلل  اأن  القراآن- 
على خمالفة اأمر اهلل واأمر ر�صول اهلل، ثم الت�صدق بعد ذلك بال�صوؤال عن حكم الإ�صالم يف حق النتيجة التي انبثقت عن هذه املخالفة؟!.. 
ا�صتجيبوا لأمر ر�صول اهلل القائل يف حق مثل هذه الفتنة )عليك بخا�صة نف�صك( ثم انظروا هل �صتجدون من يالحقكم اإلى بيوتكم ويجربكم 

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readFatwa&pg_id=14658&back=89285
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اأن يفكر فيه، متامًا كما مل فعل  اأي�صًا، وبالتايل كان عليه وفق هذا املنطق  نتيجة ل�صبب 
عندما حّرم اخلروج بالتظاهرات دون اأن يتحدث عن عمليات القمع والقتل التي يتعر�س 

لها املتظاهرون. 

مل  النظام  مع  املتينة  و�صداقته  البوطي  جنومية  من  الرغم  وعلى  ذلك  مع     
ينُج من انتقادات التيار الأ�صعري ال�صافعي املت�صدد؛ واملقرب من النظام ال�صوري اأي�صًا، 
واملتمثل بجمعية امل�صاريع اخلريية الإ�صالمية )الأحبا�س( الذين �صنوا عليه حملة عنيفة 
اإلى حد  بل و�صلت حملتهم  العقيدة،  الفا�صدة على م�صتوى  العديد من مقالته  عار�صني 
ال�سلع  يرمون  بال�سالل،  اأ�سواتهم  واندلعت  بالباطل  األ�سنتهم  اندلعت  »ممن  اعتباره 

الرديئة بحجج واهية فا�سدة...«. 

عقيدته  عن  بالنحراف  اإياه  متهمًا  البوطي  على  هجومه  التيار  هذا  ركز  لقد 
يزعمون  كما  فيها  له  تتبعوها  �صطحات  ت�صويهها من خالل  ال�صافعية وحماولة  الأ�صعرية 
ت�صريح بالقبول باحللول والتج�صيم، واأخرى توؤيد املعتزلة يف م�صاألة القدر، وق�صية رف�صه 
تكفري الكافر، وال�صك يف نبوة الر�صول واإنه ل يجّوز الكبرية بحقه، وم�صاألة اعتباره املنافقني 

م�صلمني مع علمه بنفاقهم اإلى جانب ق�صايا فقهية اأخرى مثرية للجدل)20(.      

  يف الواقع متثل �صخ�صية البوطي مثاًل منوذجيًا للفقيه ال�صلطاين، الذي ي�صعى 
لنتزاع مرجعية معرتف بها عند العامة، لكن هذه املرجعية بقيت بال تكري�ص بعيدًا عن 
املنا�سب الر�سمية، وما كان لها اأن ت�سل اإلى ما و�سلت اإليه لول »الرعاية الر�سمية« التي 

اأحيط بها، على الرغم مما يتمتع به من موؤهالت وموا�صفات.

 جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية )األحباش(

العالقة  اأن  اإل  �سوريا  يف  لها  وجود  ل  اجلماعة  هذه  اأن  من  الرغم  على      
مع  وثيق  وحتالف  رعايٍة  اإلى  ت�صري  لبنان،  يف  الرئي�صي  معقلهم  يف  وانطالقتهم  املميزة، 

على النطق بهذا الكفر؟«

)20(  انظر ن�س الدرا�صة التي ن�صرها الأحبا�س يف هذا املو�صوع على الرابط التايل: 
http://alharary.com/vb/t1656.html 

http://alharary.com/vb/t1656.html
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النظام ال�سوري، فمنذ العام 1983 تاريخ اإعالن اجلمعية الر�سمي اأعلنوا تبنيهم منهجًا 
ول  م�صتحدثة  فكرة  يتبعون  ل  باأنهم  الهرري  اهلل  عبد  العام   مر�صدهم  يخت�صره  فكريًا 
منهجًا جديدًا كحالة من يتبعون �صيد قطب اأو النبهاين اأو حممد بن عبد الوهاب اأو ابن 
تيمية، اإمنا »نحن اأ�صعرية �صافعية، اأ�صعرية وماتريدية من حيث العقيدة وهي عقيدة مئات 
املاليني من امل�صلمني، ومن حيث الأحكام العملية نحن �صافعية. ول ن�صتحل اغتيال رجال 
بيان  م�ساألة  اأما  الفئة.  هذه  من  بريئون  نحن  بالقانون.  يحكمون  اأنهم  لأجل  احلكومات 
املكفرات يف الألفاظ الكفرية فنحن ل نحمل مذهبًا جديدًا اإمنا اتبعنا يف ذلك اأئمة من 
�صيخهم  طريقة  هي  التي  الرفاعية  الطريقة  الأحبا�س  يتبع  كذلك  الأربعة«)21(.  املذاهب 
ولهم كتب وموؤلفات دفاعًا عن ال�سوفية وخا�سًة يف امل�سائل التي ينكرها الوهابيون كزيارة 

القبور والحتفال باملولد النبوي وال�صرب على الدف اإلى اآخره... 

اأ�ص�صت اجلمعية خطابها منذ البداية على خ�صام وت�صاد مع ال�صلفية الوهابية 
بدايًة. ومتيز �صجالهم  ال�صيا�صة  ينفرون من  كانوا  اإنهم  بل  امل�صلمني؛  الإخوان  واأطروحة 
اأحد  كان  ال�صلفيني،  وبني  بينهم  وخا�صًة  م�صاد  وتكفري  تكفري  اإلى  اأدى  ما  وهو  بال�صدة 

نتائجه اغتيال اأحد كبار رموزهم يف لبنان وهو ال�سيخ نزار احللبي العام 1995)22(.

اجلناة  ك�صف  ورغم  لبنان،  يف  لالأحبا�س  قوية  �صربة  الغتيال  هذا  �صكل     
ظل  يف  اجلماعة  لهذه  متناميا  نفوذا  ليكبح  جاء  اأنه  اإل  لبع�سهم)23(،  ال�سريع  والإعدام 
رعاية اأمنية �صورية ت�صرف على اأدق تفا�صيل امللف اللبناين بعد اتفاق الطائف، فقد ر�صح 
الأحبا�س اأحد اأع�صائهم اإلى جمل�س النواب اللبناين يف العا�صمة اللبنانية بريوت وحقق 

فوزًا مفاجئًا العام 1992، لكنه بعد هذه احلادثة ف�سل يف احلفاظ على مقعده.

     على مدى عقدين من الزمن بقي لفتًا ذلك الرتباط الوثيق بني الأحبا�س 

)21(   انظر موقع جمعية امل�ساريع على النرتنت
 http://www.projectsassociation.org/

)22(  لالطالع على املزيد من اأفكارهم ومواقفهم انظر كتاب: عبد الغني عماد: احلركات الإ�صالمية يف لبنان، اإ�صكالية الدين وال�صيا�صة 
يف جمتمع متنوع، دار الطليعة، بريوت، طبعة اأولى، 2006، �ص151-109.

)23(  انظر ملزيد من التف�سيل كتابنا: احلركات الإ�سالمية يف لبنان... املرجع ال�سابق، �ص129-132؛ اأي�سًا جملة منار الهدى العدد 36 
)ت�سرين الأول( 1995؛ وجريدة الديار 1998/11/13؛ وخطبة ال�صيخ �صعيد �صعبان واإدانته لإعدام ال�صبان املتهمني بالغتيال يف جريدة 

الديار )1997/4/1( معتربًا ذلك الإعدام خدمة للم�صروع الأمريكي ال�صهيوين. 

http://www.projectsassociation.org/
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يف  لهم  قدمت  التي  والتغطيات  واخلدمات  الكبري  الدعم  لفتًا  وكان  ال�صوري؛  والنظام 
مرحلة ما بعد الطائف. يف املقابل مل يفّوت الأحبا�س منا�صبة وطنية اأو قومية اإل واأقاموا 
ب�صعارات عن  اإعالمية مرفقة  وتغطية  ر�صمي،  بتمثيل  ال�صخمة حماطني  لها الحتفالت 
فت�صخم  املتميزة  الرعاية  هذه  من  الأحبا�س  ا�صتفاد  و�صوريا.  لبنان  بني  العالقة  عمق 
اإلى امل�صاجد التي هيمنوا على بع�صها خالفًا لراأي  نفوذهم وتو�صعت �صيطرتهم وامتدت 
اأحيانًا بعد عراك وم�ساجرات كما ح�سل يف م�سجد  دار الفتوى والأوقاف، وقد مت ذلك 
اجلامعة العربية )احلوري( يف العام 1994 وم�صجد امل�صيطبة وغريها من امل�صاجد يف 

الكثري من املناطق اللبنانية. 

قاعدة  تكّون  اأن  وجيزة  ا�صتطاعت خالل فرتة  امل�صاريع  اأن جمعية  �صك  ل      
�صعبية هامة يف املدن الأ�صا�صية؛ وخ�صو�صًا يف العا�صمة بريوت وطرابل�س، يف ظل الوجود 
اأربعني  اأكرث من  لي�صمل  لأن وجودها ميتد  العاملية  اكت�صبت �صفة  وهي  لبنان  ال�صوري يف 
دولة يف القارات اخلم�س، ح�صب م�صادرهم الإعالمية. وترافق مع تو�صع اجلمعية اإن�صاء 
موؤ�ص�صات ومراكز ونواٍد و�صبكة مدار�س بلغ عددها خم�صة مدار�س ثالثة منها يف طرابل�س 
وجودها  تر�صيخ  الفعال يف  الدور  لها  كان  دينية �صخمة،  اإن�صاد  وفرق  بعلبك  وواحدة يف 
النتخابي وال�سيا�سي يف بع�ص املناطق. اإل اإن اغتيال ال�سيخ نزار احللبي ترك اآثارًا �سلبية 
على اجلمعية فيما بعد، ظهرت يف انح�سار دورها ال�سيا�سي وال�سعبي واقت�ساره على اإقامة 
فكر  بلورة  يف  جناحها  وعدم  ل�سوريا)24(،  املوؤيدة  والدينية  والقومية  الوطنية  الحتفالت 

وبرنامج �سيا�سي متكامل ميكن تتبعه يف اأدبياتهم املعلنة. 

   ت�صررت اجلمعية كثريًا بعد جرمية اغتيال احلريري وخروج ال�صوريني من 
لبنان، واتهام بع�س اأع�صاء اجلمعية يف امل�صاركة بعملية الغتيال، فقد �صرح تقرير جلنة 
الت�سالت  و�سل�سلة  العال(  عبد  )اأحمد  اأع�سائها  لأحد  امل�سبوه  الدور  الدولية  التحقيق 
الهاتفية قبل النفجار بدقائق معدودة وبعده)25(، وقد اأدى ذلك اإلى انكفاء �سيا�سي كبري 

)24(  انظر ردود الفعل ال�صيا�صية على حادثة الغتيال والتي تعترب ذات دللة هامة، وهي حادثة الغتيال ال�صيا�صي الأول بعد الطائف، 
والتي اتهم بتنفيذها تظيبم ع�صبة الأن�صار بقيادة عبد الكرمي ال�صعدي امللقب ب »اأبو حمجن« انظر �صحف ال�صفري والنهار واحلياة يومي 
1و1995/9/2 وما تالها من حماكمات واإعدامات بحق بع�س املتهمني بالغتيال، واأهمها ما ورد على ل�صان ال�صيخ �صعيد �صعبان باعتبار 

الإعدام ال�سريع لهوؤلء ال�سبان خدمة للم�سروع الأمريكي ال�سهيوين )جريدة الديار اللبنانية يف 1997/4/1(

)25(  جريدة امل�ستقبل اللبنانية يف 2005/10/27.
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للجمعية التي بقيت على مواقفها ال�سيا�سية و�سمن اإطار حتالف 8 اآذار، لكن دون اأن تقوم 
حمط  اأ�صبحت  بل  لتوجهاتها،  معادية  اأ�صبحت  التي  ال�صنية  البيئة  يف  مواقفها  بتفعيل 

ت�صكيك و�صكوك، لذلك اكتفت بدور اجتماعي وتنظيمي وتربوي بعيدًا عن ال�صيا�صة.

 جماعة القبيسيات

     �صكلت درا�صة هذه اجلماعة اإ�صكالية كبرية لدى الباحثني، نظرًا للغمو�س 
والتي اختلطت  اأثريت حولها  التي  املختلفة  وللدعاوى  بها من جهة،  الذي يحيط  الكثيف 
فيها الوقائع املو�صوعية بالتقييمات الذاتية للباحثني والدار�صني. فهذه اجلماعة هي حركة 
اإ�صالمية ن�صوية فريدة يف العامل انت�صرت اإلى خارج احلدود ال�صورية مثل اخلليج والأردن 

ولبنان واليمن واأمريكا واأ�سرتاليا وغري ذلك. 

جماعتها  تاأ�سي�ص   )1933 )مواليد  القبي�سي  منرية  الكبرية  ال�سيخة  بداأت     
عندما كانت احلركة الإ�صالمية يف اأوج ن�صاطها يف ال�صتينيات، فقد كانت يف بدايتها قريبة 
من اأفكار ال�صيخ اأحمد كفتارو اإل اأن �صخ�صيتها املتميزة وقدرتها على التاأثري يف املجتمع 

الن�صائي الدم�صقي دفعها اإلى النخراط يف العمل الدعوي الإ�صالمي على طريقتها.

جمتمع  اخرتاق  اجلماعة  هذه  فيها  ا�صتطاعت  التي  الكيفية  وا�صحًا  لي�س   
العائالت الدم�صقية واحللبية العريقة؛ وا�صتقطاب تاأييدها وجتنيد العديدات منهن لت�صل 
اإلى الأو�صاط الغنية وذات النفوذ. جنحت هذه اجلماعة الدينية الن�صوية يف جمتمع ذكوري 
تدّين  على  الأهل  وت�صجيع  الدعوة؛  قدا�صة  اإلى  باللتجاء  حريتها  حمدودية  تعوي�س  يف 
بناتهم ان�صجاما مع ثقافة متدينة حمافظة بطبيعتها من جهة، وعلى جناحها ببناء �صبكة 
من املدار�س اأثبتت جناحها وا�صتخدامها للتقنيات احلديثة يف الرتبية والتعليم وال�صتثمار 
يف جمال التعليم النظامي، هذا ف�صاًل عن الدرو�س املنزلية التي ا�صتهرت بها اجلماعة يف 

ن�سر دعوتها. 

دم�سق)26(،  يف  للجماعة  تابعة  مدر�سة   40 وجود  الإح�ساءات  بع�ص  وتقدر 

)26(  ح�سب تقديرات 2006. ويف الواقع تتفاوت الأرقام حول عدد املدار�س والتاأثري الفعلي املبا�صر وغري املبا�صر، فبع�صها يتحدث عن 40 
مدر�صة يف حني يعترب البع�س الآخر هذا الرقم مبالغ به. انظر مقابلة ال�صيخ �صالح كفتارو على الرابط
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اإن اجلماعة ت�سرف على 40 باملائة من مدار�ص دم�سق  اإلى القول:  والبع�ص الآخر ي�سل 
ت�سمى  الأ�سر، وغالبًا ما  امراأة ومربية لآلف  األف   75 اأكرث من  اخلا�صة، تدور يف فلكها 
النعيم  ودار  املهاجرين(،  يف  قويدر  منى  تديرها  التي  الفرح  )دار  مثل  بالدار  املدر�سة 
ودوحة  الهامة  يف  العزيز  عبد  بن  وعمر  املزة  يف  والب�صائر  اخلطاب  بن  عمر  ومدر�صتي 
ت�صيف  لكنها  الرتبية،  وزارة  منهاج  تتبع  وهي  كفر�صو�صة،  يف  والبوادر  املالكي  يف  املجد 
كما  »الآن�صات«  لبا�س  ويتميز  امل�صاحبة.  وامل�صابقات  الأن�صطة  عن  ف�صاًل  الدين  درو�س 
يعرفن يف �صوريا باملعطف الكحلي الغامق واحلجاب الأزرق مع اجلوارب ال�صميكة واحلذاء 
الأ�صود من دون كعب. غطاء الوجه لي�س اإجباريًا. مع الت�صديد على عدم ت�صذيب احلاجب 
وعدم التربج عرب و�صع امل�صاحيق على الوجه. ويقال اإن مرتبة »القبي�صية« تعرف من لون 
منديلها، فكلما اقرتب اللون من الأ�صود يكون هذا موؤ�صرًا على اقرتابها من الآن�صة. وت�صري 
التقديرات اإلى اأن »حلقات« اجلماعة ت�سم نحو 25 األف امراأة وفتاة يف دم�سق و�سواحيها. 

وهذا يجعلها من كربى اجلماعات الإ�صالمية. 

   اعتمدت اجلماعة اأن�صطة ومنظمات خريية مل�صاعدة الفقراء، واأقامت خميمات 
الغنائية  الفنون  يف  حرجًا  جتد  ول  والفنية،  امل�صرحية  ال�صالت  ي�صبه  ما  ولها  �صيفية، 
والتمثيلية املحافظة التي ت�ستثمر من قبلها للتوعية الدينية والأخالقية ون�سر التدين، كما 
ي�سارك  والتي  املنا�سبات  انت�سارًا كما حفالتها الجتماعية يف  الفنية حتقق  اإن منتجاتها 
فيها فئات مي�صورة يذهب ريعها اإلى املوؤ�ص�صات اخلريية التي ت�صرف عليها. هذا ف�صال عن 
اإ�صرافها وامتالكها مل�صت�صفى »�صالمة« يف دم�صق توفر من خالله بع�س اخلدمات ال�صحية 

اإ�صافة اإلى مكتبة ال�صالم يف الربامكة املتخ�ص�صة بكتب اجلماعة.

   وللقبي�سيات منهج موحد يف الدرا�سة وهو جمموعة معينة من املواد تدر�ص من 
كتب غالبها من تاأليف اجلماعة نف�صها. فكتاب العقيدة املعتمد هو: »عقيدة التوحيد من 
الكتاب وال�صنة« تاأليف �صعاد ميرب. ولهنَّ عناية كبرية بحفظ القراآن وتالوته. وهناك كتاب 
»خمت�سر اجلامع يف ال�سرية النبوية« ل�سمرية زايد، وهناك اأربع كتب لفقه العبادات على 
املذاهب الفقهية الأربعة معتمدة لديهم)27(، ففي دم�صق ولبنان يدر�صّن الفقه ال�صافعي، 

 http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=14520 

)27(  وهم على التوايل: فقه العبادات على املذهب ال�صافعي تاأليف درية العيطة، وفقه العبادات على املذهب احلنفي تاأليف جناح احللبي، 

http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=14520
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ويف حلب يدر�صّن الفقه احلنفي، ويف ال�صعودية واخلليج الفقه احلنبلي. وبع�صهنَّ يدر�صن 
املذاهب الأربعة كلها، فاجلماعة غري متم�صكة مبذهب اأو متع�صبة ملذهب معني من مذاهب 
اأهل ال�صنة، لكنها تطلب من اأع�صائها الإملام مبذهب واحد على الأقل يف فقه العبادات)28(. 

   خالل ما يزيد عن اأربعة عقود عملت جماعة القبي�سيات يف الدعوة الدينية 
بال�صر والعلن؛ تبعًا للظروف الأمنية وال�صيا�صية يف البالد، وتنقلت بني الدرو�س يف املنازل 
يف  علنية  م�صاركة  اأية  املدة  هذه  خالل  عليهن  ي�صجل  ومل  واملدار�س،  وامل�صاجد  والبيوت 
احلديث ال�سيا�سي، و�سواء يف تاأييد النظام اأو رف�سه، بالرغم من اإنها اأظهرت له الولء 
مرارًا لتحا�صيه، وبذلك ا�صتطاعت اجلماعة جتاوز حمنة الثمانينات)29(. وقد بقي تنظيم 
القبي�صيات خارج ال�صوء طوال عقود  وبا�صتثناء الهجوم الذي �صنته عليه جماعة ال�صلفية 
بتنظيم  فعلي  اهتمام  فاإنه مل يظهر  لبنان)30(،  الأحبا�س يف  والأردن وجماعة  الكويت  يف 
ازدياد  مع  لوالده  خلفًا  الرئا�سة  من�سب  الأ�سد  ب�سار  تويل  بعد  اإل  القبي�سيات  الأخوات 
انت�صارهن وتاأثريهنَّ يف املجتمع ال�صوري. وقد ظهر ذلك الهتمام على �صكل م�صل�صالت 
كوميدية ودرامية ناقدة على �صا�صات التلفزة املحلية ال�صورية والقنوات الف�صائية العربية. 

   مل يكن �صدفة خروج تلك امل�صل�صالت التي بداأت مع م�صل�صل »بقعة �صوء«، الذي 
يظهر يف اإحدى حلقاته الأخوات القبي�صيات يف منطية �صديدة املحافظة وال�صذاجة مركزًا 
ا�صتثمارية  م�صالح  لتحقيق  الدعوي  العمل  وا�صتغاللهنَّ  الأثرياء  لطبقة  اخرتاقهنَّ  على 
اجلماعة  هذه  لأفكار  ناقدًا  الدمع«  »ع�سي  م�سل�سل   2004 العام  تاله  اجلماعة.  لقيادة 
باعتبارها اأفكار وت�سورات منغلقة وجامدة ومتعار�سة مع احلداثة، ثم م�سل�سل »الباقون«، 
التي  واملفاهيم  وال�صتقطاب  الدعوة  لأ�صلوب  يتعر�س  الربزخ  بعنوان  حلقات  ثالث  وفيه 

وفقه العبادات على املذهب احلنبلي تاأليف �سعاد زرزور، وفقه العبادات على املذهب املالكي تاأليف كوكب عبيد. 

)28(  يف ال�سف الأول اأي�سًا هناك اآن�سات قياديات من اأبناء ال�سريحة الغنية يف دم�سق وبينهن: خري جحا ومنى قويدر ودلل ال�سي�سكلي 
)توفيت قبل �صنوات(، ونهيدة طرقجي، وفائزة طباع وفاطمة غباز ونبيلة الكزبري ورجاء ت�صابحجي والدكتورة �صمرية الزايد التي ا�صتهرت 

بتاأليف »اجلامع يف ال�سرية النبوية« من ع�سرة اأجزاء.

)29(  عبد الرحمن احلاج: املرجع ال�صابق، �س18.

)30(  انظر: اأ�صامة ال�صيد: التنظيم الن�صائي ال�صري اخلطري، دار امل�صاريع، بريوت، ط1، 2003. وو�سل الأمر اإلى اأن التيار ال�سلفي اجلامي 
ا�ست�سدر فتوى بتكفري القبي�سيات بتاريخ )1414/5/18هـ( من هيئة كبار العلماء نا�سبًا اإليها جمموعة من املفاهيم واملمار�سات املبالغ 

فيها، على الرغم من اإن الفتوى جاءت بالعموم ومل ت�صمي اجلماعة بال�صم اإل اأنها وظفت لإدانتها.
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تن�سرها اجلماعة.

)اأغ�صط�س(  اآب  يف  عر�س  الذي  اأميانكم«  ملكت  »ما  م�صل�صل  اأخريًا  يبقى   
2010 للمخرج نف�صه )جندت اأنزور(، الذي دخل على خط التحليل النف�صي والتناق�صات 
اإنها م�صتمدة من مذكرات  القبي�صيات، قال:  اإلى جماعة  تنتمي  الإن�صانية يف �صخ�صيات 
حقيقية، وقد اأثار هذا امل�صل�صل موجة ا�صتياء وا�صعة لدى املتدينني واملحافظني، حتى اإن 
ال�سيخ البوطي نف�سه انتقد طريقة تعاطي امل�سل�سل مع املو�سوع ودافع عن القبي�سيات ب�سدة 
يف خطبة اجلمعة معتربًا هذه اجلماعة »نخبة اجتباها اهلل عز وجل يف �صامنا ينبغي اأن 
نرفع الراأ�س بها عاليًا وما ينبغي اأن نحاول اأن جنتث الثقة بالنا�س الذين اجتباهم اهلل عز 

وجل يف بلدنا...«)31(. 

على  ردًا  ال�صام«،  »ن�صيم  موقع  على  للبوطي  طويلة  �صهادة  ثم  ومن  خطبة     
الإ�صالم  ميثلنَّ  القبي�صيات  الأخوات  اإن  ليقول:  اأفعال،  ردود  من  امل�صل�صل  ذلك  اأثاره  ما 
مدى  �صورية  عرفت  النفاق.  عن  املرتفع  الغلو  عن  البعيد  والواعي  والوطني  احل�صاري 
ال�صيا�صية واحلزبية وتياراتها، وقد  الثقافية املتنوعة املت�صامية عن الرتافعات  اأن�صطتهنَّ 
ن�صاأ بف�صل جهودهنَّ الرتبوية ل جيل واحد بل اأجيال من الفتيات، يتمتعن بالعمق الثقايف 
وهذه  ال�صليمة.  الدينية  والو�صطية  الوطني  والنتماء  بالقيم  والعتزاز  الأخالقي  وال�صمو 
احلركة تفي�ص باملثقفات �ساحبات الخت�سا�ص املتنوع: طبيبات، مهند�سات، جامعيات، 
اليوم كثريات  اإن فيهن  يبعث على العتزاز  وما  ال�سرعية  والعلوم  بالعربية  متخ�س�سات 
وهي  ومتنًا،  �صندًا  كله  م�صلم  والإمام  البخاري  الإمام  �صحيح  قلب  ظهر  عن  يحفظن 
اإل  اإل يف هذا الع�صر ومل يحت�صنها من الأمكنة  ميزة فريدة مل تتحقق يف الأزمنة كلها 

�سورية؟«)32(.

   ول يفوت البوطي يف دفاعه عن القبي�سيات اأن ي�ستح�سر الرئي�ص حافظ الأ�سد، 
لي�ستقوي به قائاًل: اإن الرئي�ص كان طلب منه اإبالغ األآن�سة والأخوات الدعاء له ول�سورية، 

)31(  خطبة ال�صيخ البوطي يف الوطن اأونالين )2010/9/14( . 
http://www.alwatanonline.com/index.html 

)32(  موقع ن�سيم ال�سام، املرجع ال�سابق.

http://www.alwatanonline.com/index.html


352

الجماعات الصوفية واإلسالمية  األنماط الجديدة للتدين في سوريا

المسبــار

تاأليف  اإليه من  ال�صرية«، كان قد حمله  الفريد »اجلامع يف  الكتاب  وذلك ردًا على هدية 
�سمرية الزايد اإحدى اأبرز قيادات اجلماعة. 

الأمنية  الأجهزة  بع�س  اهتمام  على  موؤ�صرًا  التلفزيونية  امل�صل�صالت  كانت     
بهذه اجلماعة؛ وقد ترافق ذلك مع حملة �سحافية وحتقيقات جديدة من نوعها، فكتب 
اإبراهيم حميدي يف �صحيفة »احلياة« تقريرًا مطوًل بعنوان »يرتدين احلجاب  يف 2006 
الكحلي وميلكن �صبكة تدري�س ونفوذ وا�صعة: الآن�صات القبي�صيات)33(. وكتب �صعبان عبود 
يف �صحيفة »النهار« تقريرًا �صحافيًا بعنوان: »رجال العمائم اأكرث ح�صورًا من املثقفني«)34(. 
ال�سحافة  كما ظهرت حتقيقات يف  القبي�سيات،  بظاهرة  الأمني  الهتمام  على  فيه  ركز 
الكتاب  بع�س  من  مبالغات  وظهرت  وغريها،  تاميز«  »نيويورك  و  »نيوزويك«  مثل  العاملية 
اإ�سالمية على غرار  اإمارة  اإقامة  اإلى  يهدف  تنظيم  »اإنهن  واأهدافها  حول هذه اجلماعة 

دولة طالبان«)35(. 

مع ذلك مل يثبت اأي عمل �صيا�صي للجماعة، بل رمبا ميكن القول اإن هذه احلملة 
وظفت لل�صغط على اجلماعة حلملها على اتخاذ مواقف �صيا�صية معلنة ل�صالح النظام، 
اأن اجلماعة ت�صكل اأي خطر  ى ذلك كله كان »ال�صمت« والثبات، حيث مل يثبت  لكن موؤدَّ
�صيا�صي اأو اأمني بل على العك�س، فهي توؤدي دورًا هامًا يف اخلدمات الجتماعية واللتزام 
الأخالقي ون�صر التدين التعبدي غري امل�صي�س مبا يقلل من حركات الحتجاج الجتماعي 
بامل�ساجد  الدعوي  بالعمل  ر�سميًا  لهن  بال�سماح  النظام  اأقنعت  درجة  اإلى  النظام،  �سد 

والن�صاط العلني يف بع�س املجالت. 

اأ�صبه  عندهنَّ  ال�صام  زيارة  اأ�صبحت  القبي�صي  منرية  تلميذات  انت�صار  مع     
بالواجب، اأو احللم حتى اأطلقت بع�صهن ا�صم »رحلة كعبة املعاين« على رحلة ال�صام، يف حني 
اإن التوجه اإلى مكة املكرمة لأداء احلج والعمرة هي رحلة »كعبة املباين«. وللقبي�سيات عند 

)33(  جريدة احلياة يف 2006/5/3.

)34(  �سحيفة النهار 27 اأيار/مايو 2004.

الإ�صالم:  با�صم  �صوريا  يف  باطنية  ن�صائية  »جمعيات  مثري  عنوان  حتت  �صركي�س  منى  اأجرته  �صحرور  حممد  مع  ملقابلة  ن�س  من    )35(
القبي�صيات يعملن لخرتاق مراكز القرار« انظر موقع قنظرة:

 http://ar.qantara. 

http://ar.qantara
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مقابلة الآن�صة اأو ال�صيخة الكربى دعاء خا�س هو: »اللهم اجمعنا على اأملها واأجمعنا على 
اأملها«. على الرغم من اأن روؤية �صخ�صية ال�صيخة قلياًل ما تتم، فاحتجابها يزيد من هيبتها 
ومينح بالوقت نف�صه فر�صة الظهور والربوز لقيادات ال�صف الأول يف اجلماعة، الأمر الذي 
، خ�صو�صًا واأن الرتكيبة ال�صوفية للجماعة لي�صت  قد ي�صهل انتقال اخلالفة اإلى اإحداهنَّ
من النوع املتني، فهي جماعة تخلط ما بني منط تربوي �صويف و�صلوك تربوي موؤ�ص�صاتي 
ان�سقاقات عادًة ما  اأكيدة لنتقال �سل�ص للخالفة دون  الذي ل يوفر �سمانة  الأمر  دنيوي 

ت�صاب بها احلركات الدينية)36(.

   الالفت اإن الأخوات القبي�سيات، كجماعة ن�سوية، متثل ظاهرة هي الأولى من 
اأفقيًا يف  نوعها يف العامل الإ�صالمي، فهي ف�صاًل عن كونها ل ت�صم �صوى الإناث وتنت�صر 
حلقات تعتمد بيئة منزلية بحكم ن�صويتها يف الغالب، اإل اأنها مل تنتج خطابًا ن�صويًا يعنى 
بحقوق املراأة، بل اقرتبت اإلى النمط ال�صويف يف بع�س ال�صلوكيات واأ�صكال الأذكار والأدعية 
تاأثرًا بالطريقة النق�صبندية)37(. وعلى الرغم من ظاهرة العزوف عن الزواج يف قيادات 
اإذ حتر�س اجلماعة  اأن ذلك ل ميثل نهجًا عامًا على الإطالق،  اإل  الأخوات القبي�صيات، 
على تزويج الفتيات وتوجيههنَّ نحو ا�صتكمال الدرا�صة ونيل ال�صهادات العالية يف الفروع 
التعليمية املختلفة، لدرجة اإن الكثري منهن يتمتعن مب�صتويات علمية و�صهادات متخ�ص�صة 
عليا، ف�ساًل عن درجة من النفتاح الديني تبلغ ذروتها يف دم�سق ثم يف بريوت والكويت، 
لكنها كلما ابتعدت عن املركز انخف�س امل�صتوى التعليمي ودرجة النفتاح وم�صتوى الن�صاط.

  يف لبنان تزعمت اجلماعة يف البداية اأمرية جربيل)38(، لكنها اأخلت ال�ساحة 
كبريتني  مدر�صتني  وافتتحت  بال�صحريات،  يعرفَن  لبنان  يف  اأ�صبحن  فقد  حلبي،  ل�صحر 
با�صم البيادر يف بريوت وعرمون، يف الأردن يعرفن با�صم »الطباعيات« ن�صبًة اإلى �صيختهنَّ 

)36(  عبد الرحمن احلاج: املرجع ال�صابق، �س43. ويف الواقع يثار الكثري من الكالم غري املوؤكد عن العالقة ال�صارمة والطاعة العمياء 
والن�صياع التام لأوامر ال�صيخة ولو على ح�صاب العالقات الزوجية والعائلية، فعادت تقبيل يد التلميذة ل�صيختها واجللو�س منحنية اأمامها 

وغريها من الدعاوى الغري موؤكدة يعتربها البع�س مبالغ بها ومن باب الت�صنيع على اجلماعة.

)37(  يوؤكد �سالح الدين كفتارو اإن الداعية منرية القبي�سي »تربت يف كنف ال�سيخ اأحمد كفتارو يف بداية حياتها الدعوية ما ترك الأثر 
املحمود الذي طاملا دعا اإليه ال�سيخ...« يف رده على حتقيق ابراهيم حميدي، احلياة )2006/5/28(.

الي�صاري  الفل�صطيني  التنظيم  وهو  العامة،  – القيادة  فل�صطني  لتحرير  ال�صعبية  للجبهة  العام  الأمني  اأحمد جربيل  �صقيقة  وهي    )38(
املعروف بتحالفه الوثيق مع �سوريا. 



354

الجماعات الصوفية واإلسالمية  األنماط الجديدة للتدين في سوريا

المسبــار

فادية الطباع، التي متلك وتدير مدار�س بارزة يف العا�صمة عمان )مدار�س الدر املنثور(، 
اإ�صافًة اإلى مدر�صة اخلمائل. اأما يف الكويت فقد اأ�ص�صت فيها اأمرية جربيل جمعية بيادر 
)مدر�سة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  من  عدد  على  ت�سرف  خاللها  فمن   1981 العام  ال�سالم 
القطوف وح�صانة ال�صالم وح�صانة دار الفرح(، وتراأ�صت جمل�س اإدارة اجلمعية دلل عبد 
اهلل عثمان. وقد جاء اإن�صاء اجلمعية نتيجة جهود كبرية بذلها يو�صف �صيد ها�صم الرفاعي 

املرجع ال�سويف الكويتي املعروف. 

  ومن غري املعروف الرتكيب التنظيمي للحلقات، لكن ما عرف عن نظام جمعية 
بيادر ال�صالم يف الكويت ي�صري اإلى ثالث فئات )النوادر – الب�ساير – البيادر( تق�سم فيها 
القبي�صيات على اأ�صا�س الأعمار، ي�صود فيها بني البنات واملربية عالقة ت�صبه عالقة املريد 
بال�صيخ ت�صتهدف الأخذ بيدهنَّ اإلى طريق اهلل، فهم يقولون: »ل علم ول و�صول اإلى اهلل 
من مربية« ويجب اأن يتم ذلك بدون حرج »بني اإخواين اأك�صر ميزاين«. والواقع اإن اجلماعة 
ل متلك اأفكارا وت�صورات دينية جتديدية، اإنها اأقرب اإلى اجلماعات التبليغية وال�صوفية 
واأخالقية دعوية مب�صطة، وهو ما  اإحيائية  الديني من خالل منظومة  اإلى اللتزام  تدعو 
منحها هذا الزخم يف النت�سار، وهو ما يف�سر اأي�سًا ذلك الهتمام بالداعية املعروف عمرو 

خالد الذي ت�سفه القبي�سيات بـ جمدد الدين.

   كذلك فاإن جتنب اجلماعة الدخول يف �صجالت مع اأي جهة، وحر�صها على 
العالقة اجليدة مع اجلميع، رمبا يكون اأحد اأ�صباب جناح اأ�صلوبها. واملتتبع لهذه اجلماعة 
لن يجد موقفًا واحدًا تلميحًا اأو ت�سريحًا يتعلق مبا يجري اليوم على اأر�ص �سوريا �سادرًا 

عن هذه اجلماعة، رغم الغبار الكثيف الذي ي�ساع حول حقيقة موقفها.

احلراك الثوري الذي ت�سهده �سوريا اليوم يعيد �سياغة امل�سهد الإ�سالمي برمته؛ 
وعلى اإيقاعات فيها الكثري من املفاجاآت واملتغريات الواعدة.
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