درا�سة من كتاب

الجماعات
الصوفية
واإلسالمية
األنماط الجديدة
للتدين في سوريا
عبد الغني عماد

( )

يحظى التدين ال�شعبي ومو�ضوع الت�صوف
وعلما�ؤه يف �سورية باهتمام متميز ،فهو تيار عميق
اجلذور وله �شعبية كبرية م�ستمدة من تقاليد وتاريخ
عريق ،ورموزه لها قدر كبري من التبجيل تتمتع به قدمي ًا
وحديث ًا ،وهو بالعموم لعب دور ًا تاريخي ًا يف خمتلف
املجاالت وخ�صو�ص ًا على �صعيد التعليم الديني ،وحتديد ًا
منذ �أن �أحاط احلكم العثماين الت�صوف بالرعاية
واالهتمام طيلة �أربعة قرون.

( ) �أكادميي وباحث لبناين متخ�ص�ص يف درا�سة احلركات الإ�سالمية.
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ُيالحظ ذلك من حجم امل�ؤلفات والكتابات يف خمتلف املدن واملكتبات ال�سورية،
يف دم�شق وحلب وحماه وحم�ص و�إدلب ودير الزور وغريها ،حول ال�صوفية وموا�ضيعها،
وميكن مالحظة ذلك من انت�شار الأ�ضرحة ومدى تعلق بع�ض النا�س بها .ويكفي الإطاللة
على فهر�س املكتبة احلديثة التي �أن�ش�أها النظام ال�سوري با�سم «مكتبة الأ�سد الوطنية» يف
دم�شق ليجد فيها حوالى  1500كتاب مطبوع و 400كتاب خمطوط عن الت�صوف تاريخ ًا
و�سلوك ًا وفكر ًا وتراجم لأبرز �أعالمه.
منذ الثمانينيات من القرن املن�صرم ازداد االهتمام بالت�صوف و�أهله ،وحظي
برعاية حكومية ملحوظة ،ف�ض ًال احل�ضانة التي حظي بها نوع �آخر من التدين ال�شعبي
التعليمي الذي ي�سعى �إلى ن�شر التدين ال�شعبي ال�صامت بعيد ًا عن ال�سيا�سة �أو ميول العمل
اجلماعي العام .والواقع �إن البحث يف ظاهرة هذا النوع من التدين يف �سورية يدخل
مبا�شرة يف ر�سم مالمح اخلريطة ال�سيا�سية للجماعات والتيارات النافذة يف �أو�ساط
التدين ال�شعبي الرائج حتت �سقف النظام والذي منا بو�ضوح منذ بداية الت�سعينات ،ثم
عاد ليطفو على ال�سطح مع الألفية اجلديدة بداية عهد الرئي�س ب�شار الأ�سد.
ال ميكن ر�سم مالمح التدين ال�شعبي ال�سوري املعا�صر دون الإطاللة ال�سريعة
على الظروف ال�سيا�سية والبيئية احلا�ضنة له؛ ذلك �إن النظام ال�سوري يف �صراعه مع
الإخوان امل�سلمني �أطاح بكل �أ�شكال العمل احلركي للإ�سالم ال�سيا�سي ،وعمل على ت�شتيته
وجتفيف منابعه ،ومطاردة كوادره ،وكانت جمزرة حماه وما تالها ال�سنة ( )1982متثل
ذروة نهج االجتثاث الذي اتبعه جتاه هذا التيار ،الأمر الذي ترك ال�ساحة الإ�سالمية
فارغة ،ور�سم بالتايل حدود و�سقف العمل الإ�سالمي امل�سموح به �ضمن �إطار ما ميكن �أن
ن�سميه تد ّينا �شعبيا – �صوفيا �صامتا ،تعليمي الطابع ،تقوي ووعظي من جهة وقريب من
ال�سلطة �أو مهادن لها �أو �أحد �صنائعها من جهة �أخرى.
�أبرز هذه اجلماعات اليوم يف �سورية تتمثل بجماعة �أبو النور (الكفتاريون)،
والتيار الأ�شعري الذي ميثله الدكتور �سعيد رم�ضان البوطي ،واجلماعة الن�سوية البارزة
والنا�شطة واملعروفة با�سم (القبي�سيات) ،بل وحتى الأحبا�ش بكيفية ما(من حيث عالقتها
الوطيدة بالنظام ودورها املميز وخا�صة يف لبنان يف فرتة الوجود ال�سوري) ،والواقع �إن
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هذه القيادات وغريها ،جتاوز ت�أثريها احلدود ال�سورية ،بل �إن بع�ضها �أ�صبح له فروع
يف عوا�صم عربية ودولية عديدة ،و�أ�صبح له منهجية متميزة يف الدعوة والتنظيم وبع�ض
االجتهادات العقائدية .والالفت و�سط هذا الن�شاط �أن التيار ال�سلفي الذي كان قد �شهد
�صعود ًا بداية اال�ستقالل ،وكان ال�شيخ عبد القادر الأرن�ؤوط ثم يف ما بعد ال�شيخ نا�صر
الدين الألباين وال�شيخ عيد العبا�سي من �أبرز رموزه ،تعر�ض مبكر ًا �إلى احل�صار والت�ضييق
احلكومي والأمني ،فقد منع ال�شيخ الأرن�ؤوط من اخلطابة ،ومت �إبعاد ال�شيخ الألباين �إلى
الأردن ،ف�ض ًال عن منع تداول الكتب ال�سلفية ب�شكل عام �إال فيما ندر.
الفر�ضية التي نذهب �إليها يف هذا التحليل هو �إن �ضمور ت�أثري التيار الإخواين
�إثر ت�شتيته واجتثاثه كان من �ش�أنه �إطالق عقال ال�سلفية بكل اجتاهاتها ،ذلك �إن �إفراغ
�ساحة العمل الإ�سالمي و�ضرب الإخوان امل�سلمني ومالحقتهم وجترميهم طيلة ثالثة ،بل
�أربعة عقود من املحنة الكربى ،كان ب�إمكانه �أن ي�ساهم ،ب�شكل �أو ب�آخر ،يف ت�سرب بع�ض
التيارات ال�سلفية الأكرث ت�شدد ًا ،وبالتايل �إفقاد املجتمع ال�سوري الآليات التي –رمبا -كان
ميتلكها لإحداث قوة التوازن والعقلنة يف تدي ّنه العام ،وذلك يف �إطار مواجهته ملا يتعر�ض
له من قبل النظام.
كان من �ش�أن احل�ضور الإخواين –فيما �أرى� -أن يعقلن تلك االجتاهات املت�شددة،
خ�صو�ص ًا �إذا ما و�ضع يف �إطار نظام دميقراطي تعددي تداويل يعرتف بالآخر ال�سيا�سي
املختلف؛ �إال �أن هذا مل يحدث ،لي�س فقط ب�سبب القب�ضة الأمنية احلديدية ،بل �أي�ضا
ب�سبب اعتماد النظام منذ البداية �سيا�سة «البدائل» ،واعتباره �أن البديل لي�س بامل�صاحلة
واحلوار والنقد الذاتي املتبادل واالنفتاح على خطاب املواطنة والدميقراطية ،مقيما نوعا
من «اخل�صخ�صة» مف�سح ًا املجال فيها لنوع واحد من «الإ�سالم»النمطي يقوم على التدين
الفردي وال�شعبي ال�صامت ،املت�سم باملوادعة ،والت�صوف والزهد ،وهو بالوقت نف�سه تدين
جدايل يثري ق�ضايا خالفية بع�ضها تاريخي وبع�ضها كالمي ال عالقة لها بالواقع ،ويطرح
ق�ضايا �سجالية ،يظهر فيها النظام �صاحب �صدر وا�سع لكل االجتاهات ومرجع ًا �صاحل ًا
يلوذ به املتظاملون بنف�س الوقت.
كما يرتك هام�شا لنمط مريح من احلراك الإ�سالمي� .سوف تعر�ض الدرا�سة
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�أبرز هذه التيارات التي �سمح لها بالعمل يف �إطار رهانه على هذا النوع من «الإ�سالم»
القائم على املوادعة كبديل عن االجتاهات احلركية المت�صا�ص حيوية احلالة الإ�سالمية
وحراكها ،والتي كانت متوج بها خمتلف ال�ساحات العربية منذ مطلع الثمانينيات ،ويف
الواقع حتقق بع�ض النجاح للنظام بهذا االجتاه� ،إال �أن الأمور ما لبثت �أن بد�أت تنقلب
باجتاهات معاك�سة مع ثورة ال�شعب ال�سوري.
– الكفتاريون (جماعة أبو النور)

تعود يف ت�أ�سي�سها �إلى ال�شيخ حممد �أمني كفتارو ( ،)1938-1875وهو كردي
الأ�صل ابن املال مو�سى الذي نزل يف �سفح جبل قا�سيون املطل على دم�شق وا�ستقر يف
حي ركن الدين قرب جامع �أبي النور ،وكان يف ذلك الوقت م�ص ّل ًى �صغري ًا دفن فيه �أحد
املجاهدين يف حترير بيت املقد�س يف احلرب مع ال�صليبيني واملكنى با�سم �أبي النور .تتلمذ
ال�شيخ حممد �أمني على يد كبار م�شايخ الطريقة النق�شبندية( )1بعد �أن �أر�شده �إليه �شقيقه
ال�شيخ �صالح ،وبقي مالزم ًا لل�شيخ عي�سى حتى وفاته (1331هـ 1912 /م) ،وح�صل منه
على الإجازة يف العلم والرتبية والتزكية ،وتفرغ بعدها لت�أ�سي�س دعوته يف جامع �أبي النور،
وقام بن�شاط هام على �صعيد الت�صوف والرتبية الروحية معترب ًا هذا الأمر و�سيلة ال غاية،
و�أنه �أ�سلوب تربوي ي�ساعد امل�سلم على تزكية النف�س وتطهري القلب وتقوية الإرادة .لذلك
كان الت�صوف �أحد املرتكزات الأ�سا�سية يف تكوين مدر�سته الإ�سالمية(.)2
يف هذه الأجواء ن�ش�أ ال�شيخ �أحمد كفتارو( ،)2004-1915مت�شبع ًا برتبية
�صوفية على يد والده �إلى جانب كبار الطريقة النق�شبندية يف دم�شق( ،)3من �أمثال ال�شيخ
�أبو اخلري امليداين (ت )1911وذلك مبوازاة تلقيه للعلوم الدينية الأولية على خطا والده
((( ال�شيخ عي�سى الكردي الذي ا�ستقطب علماء ال�شام ،الذي تلقى الطريقة عن ال�شيخ قا�سم الهادي وال�شيخ ح�سن النوراين املجاز
مبا�شر ًة من ال�شيخ خالد النق�شبندي.
((( راجع �سرية ال�شيخ �أحمد �أمني كفتارو على موقع �أبو النور .انظر الرابط:
http://www.abunour.net

((( احلديث عن الطريقة النق�شبندية يحتاج �إلى الكثري من التف�صيل� ،إال �إنه من املهم ذكر �أحد مبادئها واملتعلق مبعنى الرابطة فيها،
والذي يعني �أن يبد�أ املريد �أول توجهه �إلى ذكر اهلل فيت�صور �شيخه ويجعل من ت�صوره هذا فاحتة ذكره هلل عز وجل ،حيث يو�صي ال�شيوخ
مريديهم بهذا العمل على �إنه �ضرورة ال بد منها ،ووجه �ضرورته �إن املريد ال ي�ستطيع �أن ي�ستلهم ذلك �إال �إذا ت�صور ال�شيخ �أو ًال� ،إذ �إنه هو
الذي ميكن من دخول احل�ضرة الإلهية ذاكر ًا ومراقب ًا .وقد كان هذا املفهوم مو�ضع اعرتا�ض و�إنكار عند بع�ض ال�صوفيني الأقل ت�شدد ًا� ،إال
�إنه كان معمو ًال به عند الكثريين.
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الذي ا�ستخلفه على رعاية �أتباع الطريقة .كان طموح ال�شيخ �أحمد قد امتد باجتاه ت�أ�سي�س
معهد للتعليم الديني يف ذلك احلني ،وذلك يف �سياق الرد على «�صدمة احلداثة املباغتة
والتي جت�سدت يف �أ�سو�أ �صورة ،يف �صورة اال�ستعمار الفرن�سي �آنذاك ،وعند �أول فر�صة
�سنحت له ،بعد �أن كان جمرد مدر�س ديني يف دار الفتوى يف القنيطرة ،قام بت�أ�سي�س
كمفت
«معهد الأن�صار الثانوي» للتعليم الديني العام  1949ا�ستفاد من موقعه اجلديد ٍ
دم�شق لل�شافعية العام  1951لي�ؤ�س�س  1952جمعية خريية هدفها ت�أمني املنح والنفقات
لطلبة املعهد التابع له وتوفري الدعم للفقراء ،مبا يعزز الدور االجتماعي وامل�ؤ�س�ساتي
لل�شيخ ويجذب �إليه مزيد ًا من الأتباع(.)4
جنح ال�شيخ يف ا�ستقطاب و�سط دم�شقي من جتار ال�سوق وفقراء حي الأكراد،
بل امتد ن�شاطه �إلى ريف دم�شق� ،إال �أن امل�ؤ�س�سة التعليمية التي �أن�ش�أها و�ساعدته على
تو�سيع دائرة �أتباعه وتالمذته ،مل يكن مبقدورها ب�سبب خمرجاتها التعليمية املنخف�ضة
واملحدودة بالتعليم الثانوي �أن توفر له م�شاريع قيادات دينية ،وذلك ملعرفته ب�أهمية دور
مثل هذه القيادات كونه كان �أحد �أع�ضاء «رابطة علماء ال�شام» التي ت�أ�س�ست العام ،1946
والتي هدفت �إلى بلورة ت�أثري اجتماعي و�سيا�سي للعلماء حينها ،ولهذه انخرطت بكيفية ما
يف الن�شاط ال�سيا�سي وخا�ص ًة االنتخابي بعد عام على ت�أ�سي�سها� ،إال �أنها ما لبثت �أن تفككت
مع عقد اخلم�سينات تزامن ًا مع ازدهار احلياة ال�سيا�سية وتنامي دور الأحزاب مبختلف
اجتاهاتها(.)5
ال يوجد تف�سري وا�ضح لهذا التطور ،الالفت وال�سريع الذي حققه ال�شيخ
مفت لدم�شق
كفتارو ،من جمرد مدر�س ديني مغمور يف مدينة ثانوية مثل القنيطرة �إلى ٍ
خالل �أربع �سنوات ،والواقع �إن ميول ال�شيخ وعالقاته �سوف تت�ضح �أكرث بعد انتخابه مفتي ًا
عام ًا للجمهورية العام  1964متام ًا يف الوقت الذي ا�ستولى فيه البعثيون على ال�سلطة ،وهذا
املوقع �سمح له بتعزيز البنية امل�ؤ�س�سية جلماعته ،ف�أن�ش�أ معهدا تعليميا دينيا للإناث (معهد
((( عبد الرحمن احلاج :الدولة واجلماعة ،التطلعات ال�سيا�سية للجماعات الدينية يف �سورية ( ،)2010-2000مركز التوا�صل والأبحاث
الإ�سرتاتيجية ،لندن ،2011 ،انظر الرابط التايل:

www.strescom.org

((( ر�ضوان زيادة :الإ�سالم ال�سيا�سي يف �سورية ،مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية ،دبي ،ط� ،2008 ،1ص.14

المسبــار

335

الجماعات الصوفية واإلسالمية األنماط الجديدة للتدين في سوريا

بدر  ،)1964ثم خطا خطوة كبرية مع تو�سع اجلماعة وتزايد الأتباع من خالل �إقدامه على
�إن�شاء «جممع �أبو النور» العام  ،1971لي�ضم بعد ذلك ولأول مرة التعليم اجلامعي (للذكور
والإناث) ،وذلك مع املعهد ال�شرعي �أو ًال ( )1975ثم مع كلية الدعوة الإ�سالمية ()1985
يف املجمع ذاته( .)6وكان هذا م�ؤ�شرا على ح�صول اخرتاق للطبقة املتو�سطة والغنية من
جتار ال�سوق� ،أ�سهم فيه موقعه كمفت عام للجمهورية .ومبوازاة هذا التطور الذي وفر
له متدد ًا غري قليل يف املدار�س النظامية خلريجي التعليم العايل من م�ؤ�س�سته ،وفر له
من�صبه �أي�ض ًا عالقات دولية و�أتباع ًا يف �أنحاء خمتلفة من العامل ،وب�شكل خا�ص يف الدول
الإ�سالمية لآ�سيا الو�سطى يف فرتة ما بعد االحتاد ال�سوفيتي حيث �أن�ش�أ فروع ًا مل�ؤ�س�سته
و�أفد عدد ًا من خريجي م�ؤ�س�ساته للتعليم هناك(.)7
مع الن�صف الثاين من عقد الثمانينيات املن�صرمة برز �أتباع ال�شيخ كفتارو
كجماعة متمايزة ،يف ظل الفراغ «الإ�سالمي احلركي» الناجت عن ت�صفية معامل هذا
الوجود �إثر ال�صدام الدموي مع الإخوان امل�سلمني �آنذاك .عملت م�ؤ�س�سات ال�شيخ ودرو�سه
على ملء الفراغ ،وا�ستفادت من هذه الظروف �إلى �أبعد حد ،وبلغت جماعة ال�شيخ ع�شرات
الألوف عرب اخلريجني من املعهد العايل الذي بد�أ ب�شكل غري قانوين ،ولكن اعتماد ًا على
موافقة �ضمنية و�ضوء �أخ�ضر من الرئي�س نف�سه ،الأمر الذي وف ّر للجماعة قيادات ذات
عال انت�شرت يف العديد من املدن ال�سورية الرئي�سية ،ف�ض ًال عن تواجدها يف عدد
ت�أهيل ٍ
من دول العامل وب�شكل خا�ص يف دول �آ�سيا الو�سطى الإ�سالمية والقوقاز و�شرق �أوروبا
الإ�سالمي (�ألبانيا والبو�سنة).
�أ�صبحت جماعة �أبو النور �أو الكفتارية جماعة دينية من اجلماعات ال�سورية
املعتربة مع بداية عقد الت�سعينيات ،وقد متيزت هذه اجلماعة على م�ستوى البنية الهرمية
ب�شبكة العالقة التقليدية ذات الطابع ال�شخ�صي املتمركز على معادلة «ال�شيخ واملريد»،
فقد كانت جميع اخليوط تنعقد عند �شخ�صية ال�شيخ ،ومنه ت�ستمد متا�سكها( .)8وهي
((( و�صف املجمع ا�ستناد ًا �إلى الرابط اخلا�ص به:

http://www.abunour.net

((( عبد الرحمن احلاج :الدولة واجلماعة ...املرجع ال�سابق� ،ص.29
((( عبد الرحمن احلاج :املرجع ال�سابق� ،ص.29
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حملت منذ تكوينها طموحات م�ؤ�س�سيها ال�سيا�سية ،والتي وجدت تعبرياتها بتبادل املنافع
تتعد الو�صول �إلى
وامل�صالح مع ال�سلطة ،وهي منافع وخدمات ويف غالبيتها تطلعات مل َ
منا�صب ر�سمية عليا يف احلكومة ،وخا�ص ًة تلك املتعلقة ب�إدارة املجال الديني وما يت�صل
به من تعليم و�أوقاف وغريه .والواقع �إن هذه البنية الهرمية املركزية حول �شخ�صية ال�شيخ
حملت يف طياتها بعدين تركا �أثر ًا وا�ضح ًا على �أع�ضاء اجلماعة ،فاجلمع بني الت�صوف
النق�شبندي ال�شديد وال�صلب مع براغماتية مغرقة ،كانت من �أبرز هذه خ�صائ�ص هذه
اجلماعة وطباع ال�شيخ ذاته ،وهو ما انعك�س على م�صريها بعد وفاته الحق ًا وترك �أثر ًا
هام ًا عليها ،ف�ش�أنها بذلك �ش�أن غالبية اجلماعات الدينية التقليدية.
متيزت اجلماعة منذ الت�سعينيات بتنظيم «املريدين اجلدد» ،حتت نظام
املريد الأقدم ،ويتبع املر�شدون بدورهم يف اجلماعة ت�سل�سل «الأقدمية» ،بغ�ض النظر عن
امل�ؤهالت العلمية �أو الدينية وال يناف�س هذا املعيار �إال معيار الوالء املطلق للجماعة جم�سد ًا
بال�شيخ وتالميذه ،كال�شيخ رجب ديب وعالء الدين الزعرتي وغريهم.
جنحت جماعة �أبو النور يف تكوين جماعة قيادية حوله من علماء ودعاة
بينهم امل�شايخ عمر ال�صباغ ونظمي الد�سوقي ورم�ضان ديب و�أحمد راجح و�صالح ال�سقا
و�أحمد اجلزائري وحممد خري ال�صباغ وحممد عدنان الأفيوين ونذير �شخا�شريو وحممد
()9
ح�سن احلم�صي وزياد الدين الأيوبي والدكتور ب�سام ال�صباغ وحممد �شريف ال�صواف
وغريهم .وقد القى هذا االنت�شار �صدى وا�سعا يف دم�شق وحلب ،لكنه مل يكن بنف�س امل�ستوى
يف مدن �أخرى مثل حم�ص و�إدلب ودير الزور وغريها� .إال �أن االنت�شار الوا�سع جلماعة
«�أبو النور» النق�شبندية ،وخ�صو�ص ًا يف حلب ،مل مينع من وجود طرق �أخرى مثل الرفاعية
والقادرية والكلتاوية ،وهذه الأخرية �أ�س�ست معهد ًا ملريديها يف حلب �أ�شبه مبعاهد الإعداد
احلزبي وال�سيا�سي( )10ا�ستقطب العديد من �أ�صحاب التعليم املتدين(.)11
((( انظر �أ�سماء العلماء امل�ؤ�س�سني والعاملني يف املجمع على الرابط اخلا�ص باملجمع:

http://www.abunour.net

( ((1الطريقة الكلتاوية ال�صوفية املت�شددة يتزعمها ال�شيخ حممود احلوت ،وكان قد �أ�س�سها ال�شيخ حممد النبهان وتتبع لها جمعية خريية
ومعهد للتعليم ال�شرعي يقوم على مبد�أ الإقامة الداخلية .كذلك برز حممود �أبو الهدى احل�سيني �أحد �شيوخ ال�صوفية للطريقة ال�شاذلية يف
مدينة حلب والذي �أ�صبح فيما بعد مدير ًا للأوقاف يف نف�س املدينة .انظر :عبد الرحمن احلاج :املرجع ال�سابق� ،ص.51
( ((1علي الأمني :حتالف النظام ال�سوري وال�صوفية البعثية ،موقع احلوار املتمدن يف  .2011/7/31انظر الرابط التايل:
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انت�شرت يف تلك املرحلة «معاهد الأ�سد للقر�آن الكرمي يف �سورية» ،وادعت
حينها كل من جماعة �أبو النور وال�شيخ الدكتور حممد �سعيد رم�ضان البوطي �إنه وراء
�إقناع النظام بتعميمها؛ وهي جتربة �أراد النظام من خاللها مترير ر�سالة ي�ؤكد فيها عدم
ابتعاده عن التدين على الرغم من علمانية الدولة من جهة ،وحلقة لكي يفرغ فيها الدعاة
�شحناتهم الروحية والدعوية من جهة �أخرى ،وقد عني يف من�صب مدير لهذه املعاهد
الدكتور حممد احلب�ش (مواليد  )1962العام  1989وهو زوج حفيدة م�ؤ�س�س اجلماعة
ال�شيخ �أحمد كفتارو ،والذي بد�أ يلمع جنمه �إ�ضافة �إلى اجليل اجلديد يف اجلماعة.
�إال �أن الطموحات ال�سيا�سية تفجرت مع االنتخابات الربملانية العام ،2003
والتي �أبدى فيها حممد احلب�ش( )12رغبة وا�ضحة عندما ر�شح نف�سه ملجل�س ال�شعب
ال�سوري ،لكن املفاج�أة كانت يف �إعالن �شيخ اجلماعة الترب�ؤ من هذا الرت�شيح ومن �أفكاره
«الليربالية عن املر�أة» ،واعتباره ال ميثل اجلماعة يف االنتخابات وال يف �أي جمال �آخر.
وعلى الرغم من الت�شكيك يف �صحة هذا البيان ،كون �صدوره تزامن مع مر�ض ال�شيخ،
وكون �إن اجلماعة مل تعتد على �إ�صدار مثل هذه البيانات� ،إال �أن هذا البيان كان م�ؤ�شر ًا
لبوادر �صراع داخل اجلماعة بلغ ذروته يف بداية الألفية الثانية .وكان �أثار ما ن�سب �إلى
ال�شيخ مبباركته تر�شيح كوليت خوري يف االنتخابات بطلب من ال�سلطات جد ًال كبري ًا ،ومع
ذلك متكن الدكتور حممد احلب�ش من الفوز معتمد ًا على الئحة م�شرتكة و�شبكة عالقات
ن�سجها مع جتار ال�سوق.
�صراع الورثة بدا وا�ضح ًا ،وخ�صو�ص ًا بني االبناء للح ّد من النفوذ املتنامي
للدكتور احلب�ش ،ومع وفاة ال�شيخ كفتارو كان هذا ال�صراع قد اتخذ منحى �أكرث و�ضوح ًا،
فقد �أو�صى ال�شيخ ب�أن يخلفه ولده �صالح� ،إال �أن �أخاه حممود ان�شق عن اجلماعة وان�ضم
�إليه �صهره ال�شيخ احلب�ش يف ظل اتهامات بالف�ساد والت�صرف ب�أموال امل�ؤ�س�سات ،وخالف
على الرثوة التي خلفها ال�شيخ الكبري .وقد �أدى هذا اخلالف �إلى تدخل �أجهزة ال�سلطة
والق�ضاء بحيث اعتقل حممود كفتارو ملدة �أ�سبوعني ومت �إغالق املركز الإ�سالمي الذي
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=269347

( ((1انظر املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بالدكتور حممد احلب�ش ،موقع التجديد على الرابط:
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يديره( )13ودخلوا يف خ�صومات مع وزرة الأوقاف وانتهى الأمر باعتقال �صالح كفتارو يف
 29متوز(يوليو)  ،2009و�أقيل من من�صبه يف م�ؤ�س�سات والده ليتم بذلك «اجتثاث» الوريث
املو�صى له من قبل والده ال�شيخ امل�ؤ�س�س للجماعة(.)14
وهكذا �أ�صبحت اجلماعة الكفتارية حم�صورة مبجموعة م�ؤ�س�سات تعليمية
لتالميذ ال�شيخ من بقايا ال�صف الأول والثاين؛ يت�صارعون على النفوذ فيما بينهم ،يف ما
بدا نفوذ اجلماعة يت�آكل وت�أثريها يرتاجع بني الأتباع وجنمها يتجه نحو الأفول .وتوزعت
اجلماعة على قياداتها التقليدية التي حافظت على منهج ال�شيخ «التعامل الإيجابي مع
احلكومة الوطنية» ،وال�سعي �إلى ت�سلم منا�صب حكومية ،يف الوقت الذي حاول فيه الدكتور
حب�ش التميز عن خط النظام والن�أي بنف�سه عن ممار�ساته خالل احلراك واالحتجاجات
التي بد�أت يف العام  2011طارحا ما يعرف بالطريق الثالث.
العلماء بين المشاركة والمغالبة

لعب علماء �سورية وقياداتها الدينية دور ًا هام ًا يف �صوغ احلياة ال�سيا�سية ،منذ
ا�ستقالل الدولة ال�سورية عن ال�سلطنة العثمانية العام � .1919إال �أن التطورات الالحقة
وخ�صو�ص ًا يف ما يتعلق بالعملية ال�سيا�سية الدميوقراطية �آنذاك ،والتي �سمحت بتعاظم
دور الأحزاب� ،أدت �إلى انكفاء هذا الدور املبا�شر ليتحول �إلى حالة رمزية ،يف حني �إن
بع�ض القيادات الدينية اكت�سبت قيمة م�ضاعفة بانخراطها يف العمل احلزبي املبا�شر،
فقد كانت كاريزمية ال�شيخ العطار وال�شيخ م�صطفى ال�سباعي بانخراطهما يف الإخوان
امل�سلمني مثا ًال على هذا الأمر ،يف حني ف�ضل عدد �آخر من القيادات جتنب ال�سيا�سة مقابل
رموز �أخرى انتهجت خط ًا انح�صر بالت�صدي ملا تراه م�سيئا للق�ضايا التي تتعلق بالدين
والأخالق وممار�سة نهج يقدم العلماء فوق ال�سيا�سة وباعتبارهم مرجعيات و�أكرب من
جمرد موظفني يف اجلهاز الديني الر�سمي ،مثل ال�شيخ ح�سن حبنكة امليداين وال�شيخ عبد
الكرمي الرفاعي وغريهم.
( ((1موقع �أخبار ال�شرق (� 20أيار/مايو .)2009
( ((1وجهت �إليه تهمة «اختال�س املال العام» و «مزاولة املهنة بدون رخ�صة» و «�إقامة عالقات غري م�شروعة مع هيئات خارجية» .و�أفرج
عنه يف � 26آب�/أغ�سط�س  2012بعد �إ�سقاط جميع التهم عنه .انظر بيان اللجنة ال�سورية حلقوق الإن�سان ال�صادر يف � 28آب (�أغ�سط�س)
.2012
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من الناحية التنظيمية ال ميكن احلديث عن جماعة متما�سكة باملعنى التقليدي
للجماعة الديني؛ و�إمنا ميكن النظر �إليها باعتبارها جماعة نخبة دينية بدون ر�أ�س ،لكل
ع�ضو فيها �أتباعه امل�ستقلون وجميعهم متناف�سون على جذب الأتباع عمودي ًا� ،أما ت�شكيلها
�أفقي ًا فالرابط بني �أع�ضائها متعلق بـ «الدور الوظيفي» الذي تنه�ض به اجلماعة الدينية
يف املجال العام ،فع�ضوية اجلماعة تنبني على حجم الأتباع ،والكاريزما ال�شخ�صية ،ولهذا
ال�سبب ف�إن اخلطباء البارزين يتمتعون بع�ضوية متميزة يف هذه اجلماعة/النخبة(.)15
ومنذ العام  1963حني �أ�صبحت ال�سلطة حتت حكم حزب البعث ،ازداد حر�ص بع�ض
القيادات الدينية على �إقامة عالقات م�صلحية مع ال�سلطات احلكومية ،بع�ضها لأ�سباب
�شخ�صية وبع�ضها الآخر يتعلق بر�ؤية تدعو لال�ستفادة الق�صوى من الواقع اجلديد لتثري
الوعي الديني وحماية الأخالق العامة ،ومن ه�ؤالء كان �أحمد كفتارو وحممد ال�شامي
وحممد النبهان.
وبعد انفجار �أحداث الثمانينيات بني ال�سلطات احلكومية والإخوان امل�سلمني،
والتي نتج عنها هجرة عدد كبري من العلماء وامل�شايخ �أمثال م�صطفى الزرقا وحممد
املبارك وعبد اهلل علوان و�سليمان الأ�شقر ونا�صر الدين الألباين ،بد�أ يت�سلل �إلى الوعي
العام �إح�سا�س بالقهر واال�ضطهاد الديني غذته طبيعة النظام وبع�ض املمار�سات من جهة،
وغياب ال�شفافية وتعطيل احلياة الدميقراطية من جهة �أخرى.
واجه النظام ال�سوري حالة الفراغ هذه ،الناجتة عن هجرة العديد من كبار
ال�س َّنة ب�إجراءات ّ
غ�ض فيها
العلماء ،واخلوف من ت�سرب م�شاعر اال�ضطهاد جتاه �أهل ُّ
النظر عن �صعود بع�ض القيادات الدينية ال�شابة من جهة والتي بد�أت يف الظهور يف املدن
الكربى ،وعلى اخل�صو�ص يف حلب ودم�شق ،فقد برز الداعية حممد راتب النابل�سي يف
دم�شق م�ستفيد ًا من �إرث عائلته ،مقدم ًا خطاب ًا تربوي ًا ي�ستند �إلى منهجية «الإعجاز العلمي»
التي �شاعت يف �أكرث من بلد عربي� .أما يف حلب فقد �سطع جنم ال�شيخ �أحمد ح�سون ال�صويف
الن�ش�أة يف خطب اجلمعة؛ ودر�س الثالثاء الأ�سبوعي يف جامع الفرقان والتي متيزت مبنحى
روحي �صويف ،وقد جنح يف تقدمي نف�سه �إلى ال�سلطات كحليف ع�ضوي للنظام بعد خالف
( ((1عبد الرحمن احلاج :مرجع �سابق� ،ص.26
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مزمن مع مدير �أوقاف حلب ال�سابق �صهيب ال�شامي ،الذي ينتمي �إلى عائلة دينية متحالفة
مع النظام �أي�ض ًا ،فعني خطيب ًا يف جامع الرو�ضة ومفتي ًا عن املدينة العام  ،2002وع�ضو ًا يف
جمل�س الإفتاء الأعلى يف �سورية .وقدر له �أن يرت�شح ويفوز لدورتني متتاليتني يف االنتخابات
ملجل�س ال�شعب ( )1999 – 1991قبل �أن يعني مفتي ًا عام ًا للجمهورية ال�سورية خلف ًا لل�شيخ
�أحمد كفتارو العام .2004
الالفت حينها �أن بروز ال�شيخ ح�سون تزامن مع بروز قيادات عديدة يف حلب،
كان بينها ال�شيخ حممود عكام الذي متيزت �أطروحاته ودرو�سه يف املدر�سة اخل�سروية،
وجامع التوحيد بنزعة فكرية ومنحى اعرتا�ضي وا�ضح ،وهو ما دفعه �إلى تر�شيح نف�سه
لالنتخابات العام  ،1995لكنه ما لبث �أن ان�سحب منها ليفوز ال�شيخ ح�سون .يف دم�شق
برزت مع عقد الت�سعينيات �أي�ض ًا وجوه �شابة كان منها عبد اللطيف الفرفور ومعاذ اخلطيب
وحممد حب�ش ،ومع عودة �أ�سامة الرفاعي عاد الن�شاط �إلى «جماعة زيد»( )16وجمعياتها
اخلريية ون�شاطاتها امل�سجدية يف املجتمع الدم�شقي .ويف الواقع بقي غالب القيادات
الدينية التاريخية يف اخلارج ،وعلى الرغم من عودة بع�ضهم ،كال�شيخ عبد الفتاح �أبو غدة،
ف�إنه مل ي�سمح لأحد من ه�ؤالء العائدين مبمار�سة �أي دور با�ستثناء جماعة زيد والواقع
�أن ما �أعطى املزيد من الفر�ص للقيادات الدينية اجلديدة بالظهور يف عهد الأ�سد االبن
�سيا�سته التي بدت للوهلة الأولى ب�أنها متهد لتحول يف نهج ال�سلطة.
ميكن القول �إن القيادات الدينية اجلديدة ،يف �إطار املتغريات مع العهد
اجلديد ،والوعود بالإ�صالح �أبدت مي ًال للتعاون والن�شاط ال�سيا�سي� ،سواء يف �صورة
التحالف مع النظام �أو ب�صورة م�ستقلة عنه ،يف املقابل مل يكن خافي ًا على �أحد تلك
امليول الر�سمية ال�ستقطاب واحتواء هذه القيادات الدينية ال�صاعدة و�إغراقها بالوعود
واملنا�صب وا�ستبدال كهول العهد ال�سابق بها .وهذا ما عرب عنه ح�ضور الرئي�س الأ�سد
( ((1ظهرت هذه اجلماعة يف الفرتة ما بني  ،1958-1919وكان ال�شيخ عبد الكرمي الرفاعي �أبرز من قادوا هذه اجلماعة التي اعتمدت
على احللقات امل�سجدية التعليمية لتقدمي معرفة تثقيفية وتربية �أخالقية �إ�سالمية متينة ،وقد وجدت انت�شار ًا وا�سع ًا يف دم�شق =وامتدت
عرب �شبكة م�ساجد على الرغم من وفاة م�ؤ�س�سها ال�سنة � 1973إذ مل يجد �أتباعه �صعوبة يف اال�ستمرار مع خليفته ال�شيخ �أ�سامة ،فقد �سهل
لهم ذلك النموذج ال�صويف يف نقل امل�شيخة ،بالإ�ضافة �إلى ال�شخ�صية الكارزمية لل�شيخ �أ�سامة .وقد تلقت اجلماعة �ضربة �أمنية قا�سية �إثر
حمنة الثمانينات �أدت �إلى قتل و�سجن العديد من �أع�ضائها وجلوء قادتها �إلى اململكة العربية ال�سعودية .ومل يعد ال�شيخ �أ�سامة الرفاعي �إلى
دم�شق �إال يف �سياق رغبة الأ�سد الأب بت�سهيل انتقال ال�سلطة �إلى ابنه وحماولة الت�صالح مع هذه ال�شريحة.
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لبع�ض املنا�سبات الدينية كخطبة عيد الفطر ( )2002التي �ألقاها ال�شيخ حممد عكام،
والذي قيل حينها �إنه وعد بوزارة الأوقاف وكذلك زيارة الرئي�س الأ�سد ل�شيخ «جماعة زيد»
يف م�سجد الرفاعي يف دم�شق والتي اعتربت حدث ًا غري م�ألوف يف ذلك احلني ،ا�ستهدف
تقدمي ر�سالة اطمئنان �إلى املجتمع الدم�شقي املحافظ .ترافق ذلك مع �سعي العديد من
هذه القيادات �إلى تعزيز مكانتها يف دوائر النظام� ،إال �أن �إطالق املعار�ضة ال�سورية «�إعالن
دم�شق للتغيري ال�سلمي الدميقراطي» �أطلق تيارا اعرتا�ضيا خارج نطاق ومنطق التحالف
مع ال�سلطة.
والواقع �إنه و�سط كل هذه الأ�سماء والقيادات بقي الدكتور حممد �سعيد رم�ضان
البوطي الأ�ستاذ يف كلية ال�شريعة بدم�شق من الأ�سماء املتميزة طيلة عهدي الأب واالبن يف
ظل حكم �آل الأ�سد ل�سورية .وقد ملع جنمه بقوة يف الثمانينيات للأ�سباب ال�سابقة نف�سها
ذكرها ،و�أتيح له املجال وا�سع ًا ليظهر يف جميع املنا�سبات ،ومت تخ�صي�ص برنامج �أ�سبوعي
له يف التلفزيون ال�سوري ،م�ستفيد ًا من قدرات �شخ�صية متميزة وقدرة على الت�أثري يف
املتلقي ،ف�ض ًال عن متكنه من اللغة العربية �أ�سلوب ًا وكتابة وبالغة ،هذا ف�ض ًال عن درو�سه
العلمية الأ�سبوعية يف بع�ض م�ساجد دم�شق ،وم�ؤلفاته العديدة ،التي تعالج موا�ضيع خمتلفة
بر�ؤية معا�صرة ،الأمر الذي مكنه من بناء �شعبية يف �أو�ساط املثقفني ،زاد منها نفوذه
الذائع ال�صيت مع النظام وعالقته املبا�شرة مع الرئي�س حافظ الأ�سد الذي منحه املزيد
من حرية احلركة.
ال�شيخ البوطي من مواليد  1929من �أ�صول كردية تنتمي �إلى جزيرة «بوخان»
يف تركيا؛ ت�أثر بوالده ال�شيخ مال رم�ضان( )1990-1888( )17الذي كان بدوره من كبار
ال�صوفية النق�شبندية .يف هذه الأجواء ن�ش�أ ال�شيخ البوطي ،وتلقى تعليمه يف مدار�س
دم�شق ،ثم تابعها يف الأزهر ال�شريف ليح�صل منها على �شهادة الدكتوراه من كلية
ال�شريعة ،وله �أكرث من ت�سعني كتاب ًا تتناول خمتلف الق�ضايا الإ�سالمية ،وهو يعترب من كبار
ممثلي االجتاه ال�صويف والأ�شعري يف �سورية .وهو يعترب من الناحية الفقهية املدافع الأبرز
عن هذا االجتاه وخ�صما عنيدا للدعوة ال�سلفية وحلركة الإخوان امل�سلمني ،وله كتاب يف
( ((1انظر ترجمة كاملة عن حياة ال�شيخ مال رم�ضان يف موقع ن�سيم ال�شام:
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=tragm
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ذلك «الالمذهبية �أكرب بدعة تهدد ال�شريعة الإ�سالمية» و�آخر بعنوان «ال�سلفية رحلة زمنية
مباركة ولي�ست مذهبا �إ�سالميا».
ف�إلى جانب �أحمد كفتارو كان الدكتور البوطي ال�شخ�صية الأبرز التي عرفها
اجلمهور ال�سوري؛ عرب ظهوره املتوا�صل ودرو�سه الأ�سبوعية يف م�سجد بني �أمية وم�سجد
الإميان والدر�س التلفزيوين الأ�سبوعي (درا�سات قر�آنية)(� .)18أ�س�س البوطي خ�صامه
مع الإ�سالم احلركي يف كتابه «اجلهاد» العام  1993حني ف ّرق بني مفهوم «الدعوة» ،ومن
ي�س ّمون بالإ�سالميني �أو اجلماعات الإ�سالمية «فه�ؤالء لي�سوا �أكرث من جماعات ت�سعى
للو�صول �إلى احلكم وال�سلطة».
تركز كتابه على مناق�شة امل�سائل اخلالفية حول مو�ضوع اجلهاد وخ�صو�ص ًا
مع الإ�سالميني عرب فيه عن موقفه حني قال� :إنه «ال يجوز يف ميزان ال�شريعة الإ�سالمية
اخلروج على �إمام امل�سلمني ورئي�سهم مهما ظهر منه اجلور �أو الف�سوق» .وهو يف الكتاب
يناق�ش م�س�ألة اخلروج على احلكام ويتخذ من الإ�سالميني يف اجلزائر (جبهة الإنقاذ
الإ�سالمية يف اجلزائر مثا ًال) ليعترب اخلروج على احلاكم هو يف حد ذاته خروج على
مبادئ الإ�سالم و�أحكامه الوا�ضحة .وهو يف حتليله يتبنى الرواية الر�سمية احلكومية كاملة
يف �سورية واجلزائر على الرغم من �أن �أحداثها كانت نتائج انتخابات حرة ،وال يكتفي
بذلك بل يعترب ر�ؤيته هذه من «حقائق الإ�سالم» وهي تدخل يف باب «احلرابة» التي يعترب
قمعها «واجب ًا على احلكام والفئات ال�شعبية مع ًا».
هذا النمط من الإنتاج الفقهي الذي قدمه البوطي ،ينتمي �إلى نتاجات
اخلطاب ال�سلطاين امل�ؤ�س�س على فكرة ال�سمع والطاعة والتحذير من املعار�ضة واخلروج
على احلاكم خوف ًا من «الفتنة» ،وترديد «حاكم ظلوم خري من فتنة تدوم» ،وهو ما تردده
�أي�ض ًا املدر�سة ال�سلفية التقليدية التي ينا�صبها البوطي نف�سه �أ�شد العداء .وهذا ما جعل
البوطي متهم ًا بنظر الكثريين ب�أنه �أ�صبح من «فقهاء ال�سلطان» نظر ًا للحظوة التي متتع
بها يف عهدي �آل الأ�سد.
( ((1انظر �سرية حياة الدكتور حممد �سعيد رم�ضان البوطي يف موقع ن�سيم ال�شام:

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=mufty&pg_id=1992
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متيزت عالقة البوطي بال�سلطة ب�أنها كانت على الدوام �إيجابية ،لذلك كان
مفهوم ًا موقفه املعار�ض للتظاهرات االحتجاجية يف �سوريا معترب ًا تلك التظاهرات «�أخطر
�أنواع املحرمات» مت�صدي ًا �أكرث من مرة لل�شيخ القر�ضاوي ،وهو يف دفاعه عن ال�سلطة
ال يكف عن ا�ستح�ضار «نظرية امل�ؤامرة» على الإ�سالم والأمة ،وهي النظرية نف�سها التي
ي�ستخدمها النظام ومنها تتنا�سل كل مواقفه وت�صوراته .لذلك يحرم اخلروج على احلاكم
مطلق ًا بحجة امل�ؤامرة اخلارجية ،ويح�صر وظيفة املعار�ضة مبجرد «الن�صح» ويعطل كل
«احلقوق» ،بل ويذهب يف كتابه «يغالطونك �إذ يقولون» �إلى و�ضع �شروط ل�صيانة الدولة
للحريات ،و�أهمها �أن يتبني �إنه لي�س هناك وحي خارجي يقود املعار�ضة ،ف�إن تبني ذلك
يجب م�صادرة احلريات.
لكنه ال يتحدث �إطالق ًا عن اال�ستبداد والتفرد بال�سلطة والقمع ،وت�أليه احلاكم
والتوريث ال�سيا�سي ،والكيفيات الآئلة �إلى تو�سيع �أطر امل�شاركة ال�شعبية والدميقراطية،
وحتى التحول من الدولة الأمنية �إلى الدولة املدنية .بل �إن ما يثري الده�شة يف خطاب
البوطي ذلك الإ�صرار العجيب على م�ساءلة النا�س باعتبارهم وحدهم الذين يجب �أن
يتكيفوا مع ثوابت ال�سلطة ال�سيا�سية؛ وعدم اجلر�أة على م�ساءلة ال�سلطة على �أفعالها
باعتبار ما ي�صدر عنها �أوامر ال ميكن دفعها بل يجب تربيرها واال�ست�سالم لها.
�إن تعطل عقليته النقدية جتاه ال�سلطة ،وحتفزها الدائم نحو م�ساءلة النا�س،
تربز بو�ضوح يف جوابه على من �س�أله عن حكم من �أجرب على توحيد غري اهلل و�أكره على
القول� :إن ربه هو الرئي�س� .أجاب« :ملاذا ت�س�ألني عن النتيجة وال ت�س�ألني عن ال�سبب؟ �ألي�س
و�سب
ال�سبب هو خروج هذا ال�شخ�ص مع امل�سريات �إلى ال�شارع والهتاف ب�إ�سقاط النظام ّ
الرئي�س والدعوة �إلى رحيله؟»( )19طبع ًا يتجاهل البوطي هنا �أن التظاهرات نف�سها هي
( ((1انظر ن�ص الفتوى على الرابط التايل:
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readFatwa&pg_id=14658&back=89285
ون�صها «ملاذا ت�س�ألني عن النتيجة وال ت�س�ألني عن �سببها؟ ما �سبب مالحقة هذا ال�شخ�ص و�إجباره على النطق بكلمة الكفر التي تذكرها
و�سب
والتي زجتهما بالكفر يقين ًا وبالإجماع؟ �ألي�س �سبب ذلك خروج هذا ال�شخ�ص مع امل�سريات �إلى ال�شارع والهتاف ب�إ�سقاط النظام ّ
رئي�سه والدعوة �إلى رحيله؟ ملاذا ال ت�س�ألني عن هذا ال�سبب وحكمه وموقف ر�سول اهلل من هذا العمل؟ �أال تعلم  -واملفرو�ض �أنك تقر�أ
القر�آن� -أن اهلل نهى امل�سلمني على ا�ستثارة امل�شركني ب�سب �أ�صنامهم ،ومل يتحدث عن �سب امل�شركني هلل نتيجة لذلك؟ ملاذا الإ�صرار
على خمالفة �أمر اهلل و�أمر ر�سول اهلل ،ثم الت�شدق بعد ذلك بال�س�ؤال عن حكم الإ�سالم يف حق النتيجة التي انبثقت عن هذه املخالفة؟!..
ا�ستجيبوا لأمر ر�سول اهلل القائل يف حق مثل هذه الفتنة (عليك بخا�صة نف�سك) ثم انظروا هل �ستجدون من يالحقكم �إلى بيوتكم ويجربكم
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نتيجة ل�سبب �أي�ض ًا ،وبالتايل كان عليه وفق هذا املنطق �أن يفكر فيه ،متام ًا كما مل فعل
عندما ح ّرم اخلروج بالتظاهرات دون �أن يتحدث عن عمليات القمع والقتل التي يتعر�ض
لها املتظاهرون.
مع ذلك وعلى الرغم من جنومية البوطي و�صداقته املتينة مع النظام مل
ينج من انتقادات التيار الأ�شعري ال�شافعي املت�شدد؛ واملقرب من النظام ال�سوري �أي�ض ًا،
ُ
واملتمثل بجمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية (الأحبا�ش) الذين �شنوا عليه حملة عنيفة
عار�ضني العديد من مقاالته الفا�سدة على م�ستوى العقيدة ،بل و�صلت حملتهم �إلى حد
اعتباره «ممن اندلعت �أل�سنتهم بالباطل واندلعت �أ�صواتهم بال�ضالل ،يرمون ال�سلع
الرديئة بحجج واهية فا�سدة.»...
لقد ركز هذا التيار هجومه على البوطي متهم ًا �إياه باالنحراف عن عقيدته
الأ�شعرية ال�شافعية وحماولة ت�شويهها من خالل �شطحات تتبعوها له فيها كما يزعمون
ت�صريح بالقبول باحللول والتج�سيم ،و�أخرى ت�ؤيد املعتزلة يف م�س�ألة القدر ،وق�ضية رف�ضه
تكفري الكافر ،وال�شك يف نبوة الر�سول و�إنه ال يج ّوز الكبرية بحقه ،وم�س�ألة اعتباره املنافقني
م�سلمني مع علمه بنفاقهم �إلى جانب ق�ضايا فقهية �أخرى مثرية للجدل(.)20
يف الواقع متثل �شخ�صية البوطي مثا ًال منوذجي ًا للفقيه ال�سلطاين ،الذي ي�سعى
النتزاع مرجعية معرتف بها عند العامة ،لكن هذه املرجعية بقيت بال تكري�س بعيد ًا عن
املنا�صب الر�سمية ،وما كان لها �أن ت�صل �إلى ما و�صلت �إليه لوال «الرعاية الر�سمية» التي
�أحيط بها ،على الرغم مما يتمتع به من م�ؤهالت وموا�صفات.
جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية (األحباش)

على الرغم من �أن هذه اجلماعة ال وجود لها يف �سوريا �إال �أن العالقة
املميزة ،وانطالقتهم يف معقلهم الرئي�سي يف لبنان ،ت�شري �إلى رعاي ٍة وحتالف وثيق مع
على النطق بهذا الكفر؟»
( ((2انظر ن�ص الدرا�سة التي ن�شرها الأحبا�ش يف هذا املو�ضوع على الرابط التايل:
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النظام ال�سوري ،فمنذ العام  1983تاريخ �إعالن اجلمعية الر�سمي �أعلنوا تبنيهم منهج ًا
فكري ًا يخت�صره مر�شدهم العام عبد اهلل الهرري ب�أنهم ال يتبعون فكرة م�ستحدثة وال
منهج ًا جديد ًا كحالة من يتبعون �سيد قطب �أو النبهاين �أو حممد بن عبد الوهاب �أو ابن
تيمية� ،إمنا «نحن �أ�شعرية �شافعية� ،أ�شعرية وماتريدية من حيث العقيدة وهي عقيدة مئات
املاليني من امل�سلمني ،ومن حيث الأحكام العملية نحن �شافعية .وال ن�ستحل اغتيال رجال
احلكومات لأجل �أنهم يحكمون بالقانون .نحن بريئون من هذه الفئة� .أما م�س�ألة بيان
املكفرات يف الألفاظ الكفرية فنحن ال نحمل مذهب ًا جديد ًا �إمنا اتبعنا يف ذلك �أئمة من
املذاهب الأربعة»( .)21كذلك يتبع الأحبا�ش الطريقة الرفاعية التي هي طريقة �شيخهم
ولهم كتب وم�ؤلفات دفاع ًا عن ال�صوفية وخا�ص ًة يف امل�سائل التي ينكرها الوهابيون كزيارة
القبور واالحتفال باملولد النبوي وال�ضرب على الدف �إلى �آخره...
�أ�س�ست اجلمعية خطابها منذ البداية على خ�صام وت�ضاد مع ال�سلفية الوهابية
و�أطروحة الإخوان امل�سلمني؛ بل �إنهم كانوا ينفرون من ال�سيا�سة بداي ًة .ومتيز �سجالهم
بال�شدة وهو ما �أدى �إلى تكفري وتكفري م�ضاد وخا�ص ًة بينهم وبني ال�سلفيني ،كان �أحد
نتائجه اغتيال �أحد كبار رموزهم يف لبنان وهو ال�شيخ نزار احللبي العام .)22(1995
�شكل هذا االغتيال �ضربة قوية للأحبا�ش يف لبنان ،ورغم ك�شف اجلناة
والإعدام ال�سريع لبع�ضهم(� ،)23إال �أنه جاء ليكبح نفوذا متناميا لهذه اجلماعة يف ظل
رعاية �أمنية �سورية ت�شرف على �أدق تفا�صيل امللف اللبناين بعد اتفاق الطائف ،فقد ر�شح
الأحبا�ش �أحد �أع�ضائهم �إلى جمل�س النواب اللبناين يف العا�صمة اللبنانية بريوت وحقق
فوز ًا مفاجئ ًا العام  ،1992لكنه بعد هذه احلادثة ف�شل يف احلفاظ على مقعده.
على مدى عقدين من الزمن بقي الفت ًا ذلك االرتباط الوثيق بني الأحبا�ش
( ((2انظر موقع جمعية امل�شاريع على االنرتنت

http://www.projectsassociation.org/

( ((2لالطالع على املزيد من �أفكارهم ومواقفهم انظر كتاب :عبد الغني عماد :احلركات الإ�سالمية يف لبنان� ،إ�شكالية الدين وال�سيا�سة
يف جمتمع متنوع ،دار الطليعة ،بريوت ،طبعة �أولى� ،2006 ،ص.151-109
ً
( ((2انظر ملزيد من التف�صيل كتابنا :احلركات الإ�سالمية يف لبنان ...املرجع ال�سابق� ،ص132-129؛ �أي�ضا جملة منار الهدى العدد 36
(ت�شرين الأول) 1995؛ وجريدة الديار 1998/11/13؛ وخطبة ال�شيخ �سعيد �شعبان و�إدانته لإعدام ال�شبان املتهمني باالغتيال يف جريدة
الديار ( )1997/4/1معترب ًا ذلك الإعدام خدمة للم�شروع الأمريكي ال�صهيوين.
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والنظام ال�سوري؛ وكان الفت ًا الدعم الكبري واخلدمات والتغطيات التي قدمت لهم يف
مرحلة ما بعد الطائف .يف املقابل مل يف ّوت الأحبا�ش منا�سبة وطنية �أو قومية �إال و�أقاموا
لها االحتفاالت ال�ضخمة حماطني بتمثيل ر�سمي ،وتغطية �إعالمية مرفقة ب�شعارات عن
عمق العالقة بني لبنان و�سوريا .ا�ستفاد الأحبا�ش من هذه الرعاية املتميزة فت�ضخم
نفوذهم وتو�سعت �سيطرتهم وامتدت �إلى امل�ساجد التي هيمنوا على بع�ضها خالف ًا لر�أي
دار الفتوى والأوقاف ،وقد مت ذلك �أحيان ًا بعد عراك وم�شاجرات كما ح�صل يف م�سجد
اجلامعة العربية (احلوري) يف العام  1994وم�سجد امل�صيطبة وغريها من امل�ساجد يف
الكثري من املناطق اللبنانية.
ال �شك �أن جمعية امل�شاريع ا�ستطاعت خالل فرتة وجيزة �أن تك ّون قاعدة
�شعبية هامة يف املدن الأ�سا�سية؛ وخ�صو�ص ًا يف العا�صمة بريوت وطرابل�س ،يف ظل الوجود
ال�سوري يف لبنان وهي اكت�سبت �صفة العاملية لأن وجودها ميتد لي�شمل �أكرث من �أربعني
دولة يف القارات اخلم�س ،ح�سب م�صادرهم الإعالمية .وترافق مع تو�سع اجلمعية �إن�شاء
ونواد و�شبكة مدار�س بلغ عددها خم�سة مدار�س ثالثة منها يف طرابل�س
م�ؤ�س�سات ومراكز ٍ
وواحدة يف بعلبك وفرق �إن�شاد دينية �ضخمة ،كان لها الدور الفعال يف تر�سيخ وجودها
االنتخابي وال�سيا�سي يف بع�ض املناطق� .إال �إن اغتيال ال�شيخ نزار احللبي ترك �آثار ًا �سلبية
على اجلمعية فيما بعد ،ظهرت يف انح�سار دورها ال�سيا�سي وال�شعبي واقت�صاره على �إقامة
االحتفاالت الوطنية والقومية والدينية امل�ؤيدة ل�سوريا( ،)24وعدم جناحها يف بلورة فكر
وبرنامج �سيا�سي متكامل ميكن تتبعه يف �أدبياتهم املعلنة.
ت�ضررت اجلمعية كثري ًا بعد جرمية اغتيال احلريري وخروج ال�سوريني من
لبنان ،واتهام بع�ض �أع�ضاء اجلمعية يف امل�شاركة بعملية االغتيال ،فقد �شرح تقرير جلنة
التحقيق الدولية الدور امل�شبوه لأحد �أع�ضائها (�أحمد عبد العال) و�سل�سلة االت�صاالت
الهاتفية قبل االنفجار بدقائق معدودة وبعده( ،)25وقد �أدى ذلك �إلى انكفاء �سيا�سي كبري
( ((2انظر ردود الفعل ال�سيا�سية على حادثة االغتيال والتي تعترب ذات داللة هامة ،وهي حادثة االغتيال ال�سيا�سي الأول بعد الطائف،
والتي اتهم بتنفيذها تظيبم ع�صبة الأن�صار بقيادة عبد الكرمي ال�سعدي امللقب ب «�أبو حمجن» انظر �صحف ال�سفري والنهار واحلياة يومي
1و 1995/9/2وما تالها من حماكمات و�إعدامات بحق بع�ض املتهمني باالغتيال ،و�أهمها ما ورد على ل�سان ال�شيخ �سعيد �شعبان باعتبار
الإعدام ال�سريع له�ؤالء ال�شبان خدمة للم�شروع الأمريكي ال�صهيوين (جريدة الديار اللبنانية يف )1997/4/1
( ((2جريدة امل�ستقبل اللبنانية يف .2005/10/27
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للجمعية التي بقيت على مواقفها ال�سيا�سية و�ضمن �إطار حتالف � 8آذار ،لكن دون �أن تقوم
بتفعيل مواقفها يف البيئة ال�سنية التي �أ�صبحت معادية لتوجهاتها ،بل �أ�صبحت حمط
ت�شكيك و�شكوك ،لذلك اكتفت بدور اجتماعي وتنظيمي وتربوي بعيد ًا عن ال�سيا�سة.
جماعة القبيسيات

�شكلت درا�سة هذه اجلماعة �إ�شكالية كبرية لدى الباحثني ،نظر ًا للغمو�ض
الكثيف الذي يحيط بها من جهة ،وللدعاوى املختلفة التي �أثريت حولها والتي اختلطت
فيها الوقائع املو�ضوعية بالتقييمات الذاتية للباحثني والدار�سني .فهذه اجلماعة هي حركة
�إ�سالمية ن�سوية فريدة يف العامل انت�شرت �إلى خارج احلدود ال�سورية مثل اخلليج والأردن
ولبنان واليمن و�أمريكا و�أ�سرتاليا وغري ذلك.
بد�أت ال�شيخة الكبرية منرية القبي�سي (مواليد  )1933ت�أ�سي�س جماعتها
عندما كانت احلركة الإ�سالمية يف �أوج ن�شاطها يف ال�ستينيات ،فقد كانت يف بدايتها قريبة
من �أفكار ال�شيخ �أحمد كفتارو �إال �أن �شخ�صيتها املتميزة وقدرتها على الت�أثري يف املجتمع
الن�سائي الدم�شقي دفعها �إلى االنخراط يف العمل الدعوي الإ�سالمي على طريقتها.
لي�س وا�ضح ًا الكيفية التي ا�ستطاعت فيها هذه اجلماعة اخرتاق جمتمع
العائالت الدم�شقية واحللبية العريقة؛ وا�ستقطاب ت�أييدها وجتنيد العديدات منهن لت�صل
�إلى الأو�ساط الغنية وذات النفوذ .جنحت هذه اجلماعة الدينية الن�سوية يف جمتمع ذكوري
يف تعوي�ض حمدودية حريتها بااللتجاء �إلى قدا�سة الدعوة؛ وت�شجيع الأهل على تد ّين
بناتهم ان�سجاما مع ثقافة متدينة حمافظة بطبيعتها من جهة ،وعلى جناحها ببناء �شبكة
من املدار�س �أثبتت جناحها وا�ستخدامها للتقنيات احلديثة يف الرتبية والتعليم واال�ستثمار
يف جمال التعليم النظامي ،هذا ف�ض ًال عن الدرو�س املنزلية التي ا�شتهرت بها اجلماعة يف
ن�شر دعوتها.
وتقدر بع�ض الإح�صاءات وجود  40مدر�سة تابعة للجماعة يف دم�شق(،)26
( ((2ح�سب تقديرات  .2006ويف الواقع تتفاوت الأرقام حول عدد املدار�س والت�أثري الفعلي املبا�شر وغري املبا�شر ،فبع�ضها يتحدث عن 40
مدر�سة يف حني يعترب البع�ض الآخر هذا الرقم مبالغ به .انظر مقابلة ال�شيخ �صالح كفتارو على الرابط
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والبع�ض الآخر ي�صل �إلى القول� :إن اجلماعة ت�شرف على  40باملائة من مدار�س دم�شق
اخلا�صة ،تدور يف فلكها �أكرث من � 75ألف امر�أة ومربية لآالف الأ�سر ،وغالب ًا ما ت�سمى
املدر�سة بالدار مثل (دار الفرح التي تديرها منى قويدر يف املهاجرين) ،ودار النعيم
ومدر�ستي عمر بن اخلطاب والب�شائر يف املزة وعمر بن عبد العزيز يف الهامة ودوحة
املجد يف املالكي والبوادر يف كفر�سو�سة ،وهي تتبع منهاج وزارة الرتبية ،لكنها ت�ضيف
درو�س الدين ف�ض ًال عن الأن�شطة وامل�سابقات امل�صاحبة .ويتميز لبا�س «الآن�سات» كما
يعرفن يف �سوريا باملعطف الكحلي الغامق واحلجاب الأزرق مع اجلوارب ال�سميكة واحلذاء
الأ�سود من دون كعب .غطاء الوجه لي�س �إجباري ًا .مع الت�شديد على عدم ت�شذيب احلاجب
وعدم التربج عرب و�ضع امل�ساحيق على الوجه .ويقال �إن مرتبة «القبي�سية» تعرف من لون
منديلها ،فكلما اقرتب اللون من الأ�سود يكون هذا م�ؤ�شر ًا على اقرتابها من الآن�سة .وت�شري
التقديرات �إلى �أن «حلقات» اجلماعة ت�ضم نحو � 25ألف امر�أة وفتاة يف دم�شق و�ضواحيها.
وهذا يجعلها من كربى اجلماعات الإ�سالمية.
اعتمدت اجلماعة �أن�شطة ومنظمات خريية مل�ساعدة الفقراء ،و�أقامت خميمات
�صيفية ،ولها ما ي�شبه ال�صاالت امل�سرحية والفنية ،وال جتد حرج ًا يف الفنون الغنائية
والتمثيلية املحافظة التي ت�ستثمر من قبلها للتوعية الدينية والأخالقية ون�شر التدين ،كما
�إن منتجاتها الفنية حتقق انت�شار ًا كما حفالتها االجتماعية يف املنا�سبات والتي ي�شارك
فيها فئات مي�سورة يذهب ريعها �إلى امل�ؤ�س�سات اخلريية التي ت�شرف عليها .هذا ف�ضال عن
�إ�شرافها وامتالكها مل�ست�شفى «�سالمة» يف دم�شق توفر من خالله بع�ض اخلدمات ال�صحية
�إ�ضافة �إلى مكتبة ال�سالم يف الربامكة املتخ�ص�صة بكتب اجلماعة.
وللقبي�سيات منهج موحد يف الدرا�سة وهو جمموعة معينة من املواد تدر�س من
كتب غالبها من ت�أليف اجلماعة نف�سها .فكتاب العقيدة املعتمد هو« :عقيدة التوحيد من
الكتاب وال�سنة» ت�أليف �سعاد ميرب .ولهنَّ عناية كبرية بحفظ القر�آن وتالوته .وهناك كتاب
«خمت�صر اجلامع يف ال�سرية النبوية» ل�سمرية زايد ،وهناك �أربع كتب لفقه العبادات على
املذاهب الفقهية الأربعة معتمدة لديهم( ،)27ففي دم�شق ولبنان يدر�سنّ الفقه ال�شافعي،
http://www.manaar.com/vb/showthread.php?t=14520

( ((2وهم على التوايل :فقه العبادات على املذهب ال�شافعي ت�أليف درية العيطة ،وفقه العبادات على املذهب احلنفي ت�أليف جناح احللبي،

المسبــار

349

الجماعات الصوفية واإلسالمية األنماط الجديدة للتدين في سوريا

ويف حلب يدر�سنّ الفقه احلنفي ،ويف ال�سعودية واخلليج الفقه احلنبلي .وبع�ضهنَّ يدر�سن
املذاهب الأربعة كلها ،فاجلماعة غري متم�سكة مبذهب �أو متع�صبة ملذهب معني من مذاهب
�أهل ال�سنة ،لكنها تطلب من �أع�ضائها الإملام مبذهب واحد على الأقل يف فقه العبادات(.)28
خالل ما يزيد عن �أربعة عقود عملت جماعة القبي�سيات يف الدعوة الدينية
بال�سر والعلن؛ تبع ًا للظروف الأمنية وال�سيا�سية يف البالد ،وتنقلت بني الدرو�س يف املنازل
والبيوت وامل�ساجد واملدار�س ،ومل ي�سجل عليهن خالل هذه املدة �أية م�شاركة علنية يف
احلديث ال�سيا�سي ،و�سواء يف ت�أييد النظام �أو رف�ضه ،بالرغم من �إنها �أظهرت له الوالء
مرار ًا لتحا�شيه ،وبذلك ا�ستطاعت اجلماعة جتاوز حمنة الثمانينات( .)29وقد بقي تنظيم
القبي�سيات خارج ال�ضوء طوال عقود وبا�ستثناء الهجوم الذي �شنته عليه جماعة ال�سلفية
يف الكويت والأردن وجماعة الأحبا�ش يف لبنان( ،)30ف�إنه مل يظهر اهتمام فعلي بتنظيم
الأخوات القبي�سيات �إال بعد تويل ب�شار الأ�سد من�صب الرئا�سة خلف ًا لوالده مع ازدياد
انت�شارهن وت�أثريهنَّ يف املجتمع ال�سوري .وقد ظهر ذلك االهتمام على �شكل م�سل�سالت
كوميدية ودرامية ناقدة على �شا�شات التلفزة املحلية ال�سورية والقنوات الف�ضائية العربية.
مل يكن �صدفة خروج تلك امل�سل�سالت التي بد�أت مع م�سل�سل «بقعة �ضوء» ،الذي
يظهر يف �إحدى حلقاته الأخوات القبي�سيات يف منطية �شديدة املحافظة وال�سذاجة مركز ًا
على اخرتاقهنَّ لطبقة الأثرياء وا�ستغاللهنَّ العمل الدعوي لتحقيق م�صالح ا�ستثمارية
لقيادة اجلماعة .تاله العام  2004م�سل�سل «ع�صي الدمع» ناقد ًا لأفكار هذه اجلماعة
باعتبارها �أفكار وت�صورات منغلقة وجامدة ومتعار�ضة مع احلداثة ،ثم م�سل�سل «الباقون»،
وفيه ثالث حلقات بعنوان الربزخ يتعر�ض لأ�سلوب الدعوة واال�ستقطاب واملفاهيم التي
وفقه العبادات على املذهب احلنبلي ت�أليف �سعاد زرزور ،وفقه العبادات على املذهب املالكي ت�أليف كوكب عبيد.
( ((2يف ال�صف الأول �أي�ض ًا هناك �آن�سات قياديات من �أبناء ال�شريحة الغنية يف دم�شق وبينهن :خري جحا ومنى قويدر ودالل ال�شي�شكلي
(توفيت قبل �سنوات) ،ونهيدة طرقجي ،وفائزة طباع وفاطمة غباز ونبيلة الكزبري ورجاء ت�سابحجي والدكتورة �سمرية الزايد التي ا�شتهرت
بت�أليف «اجلامع يف ال�سرية النبوية» من ع�شرة �أجزاء.
( ((2عبد الرحمن احلاج :املرجع ال�سابق� ،ص.18
( ((3انظر� :أ�سامة ال�سيد :التنظيم الن�سائي ال�سري اخلطري ،دار امل�شاريع ،بريوت ،ط .2003 ،1وو�صل الأمر �إلى �أن التيار ال�سلفي اجلامي
ا�ست�صدر فتوى بتكفري القبي�سيات بتاريخ (1414/5/18هـ) من هيئة كبار العلماء نا�سب ًا �إليها جمموعة من املفاهيم واملمار�سات املبالغ
فيها ،على الرغم من �إن الفتوى جاءت بالعموم ومل ت�سمي اجلماعة باال�سم �إال �أنها وظفت لإدانتها.
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تن�شرها اجلماعة.
يبقى �أخري ًا م�سل�سل «ما ملكت �أميانكم» الذي عر�ض يف �آب (�أغ�سط�س)
 2010للمخرج نف�سه (جندت �أنزور) ،الذي دخل على خط التحليل النف�سي والتناق�ضات
الإن�سانية يف �شخ�صيات تنتمي �إلى جماعة القبي�سيات ،قال� :إنها م�ستمدة من مذكرات
حقيقية ،وقد �أثار هذا امل�سل�سل موجة ا�ستياء وا�سعة لدى املتدينني واملحافظني ،حتى �إن
ال�شيخ البوطي نف�سه انتقد طريقة تعاطي امل�سل�سل مع املو�ضوع ودافع عن القبي�سيات ب�شدة
يف خطبة اجلمعة معترب ًا هذه اجلماعة «نخبة اجتباها اهلل عز وجل يف �شامنا ينبغي �أن
نرفع الر�أ�س بها عالي ًا وما ينبغي �أن نحاول �أن جنتث الثقة بالنا�س الذين اجتباهم اهلل عز
وجل يف بلدنا.)31(»...
خطبة ومن ثم �شهادة طويلة للبوطي على موقع «ن�سيم ال�شام» ،رد ًا على
ما �أثاره ذلك امل�سل�سل من ردود �أفعال ،ليقول� :إن الأخوات القبي�سيات ميثلنَّ الإ�سالم
احل�ضاري والوطني والواعي البعيد عن الغلو املرتفع عن النفاق .عرفت �سورية مدى
�أن�شطتهنَّ الثقافية املتنوعة املت�سامية عن الرتافعات ال�سيا�سية واحلزبية وتياراتها ،وقد
ن�ش�أ بف�ضل جهودهنَّ الرتبوية ال جيل واحد بل �أجيال من الفتيات ،يتمتعن بالعمق الثقايف
وال�سمو الأخالقي واالعتزاز بالقيم واالنتماء الوطني والو�سطية الدينية ال�سليمة .وهذه
احلركة تفي�ض باملثقفات �صاحبات االخت�صا�ص املتنوع :طبيبات ،مهند�سات ،جامعيات،
متخ�ص�صات بالعربية والعلوم ال�شرعية وما يبعث على االعتزاز �إن فيهن اليوم كثريات
يحفظن عن ظهر قلب �صحيح الإمام البخاري والإمام م�سلم كله �سند ًا ومتن ًا ،وهي
ميزة فريدة مل تتحقق يف الأزمنة كلها �إال يف هذا الع�صر ومل يحت�ضنها من الأمكنة �إال
�سورية؟»(.)32
وال يفوت البوطي يف دفاعه عن القبي�سيات �أن ي�ستح�ضر الرئي�س حافظ الأ�سد،
لي�ستقوي به قائ ًال� :إن الرئي�س كان طلب منه �إبالغ �ألآن�سة والأخوات الدعاء له ول�سورية،
( ((3خطبة ال�شيخ البوطي يف الوطن �أونالين (. )2010/9/14

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

( ((3موقع ن�سيم ال�شام ،املرجع ال�سابق.
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وذلك رد ًا على هدية الكتاب الفريد «اجلامع يف ال�سرية» ،كان قد حمله �إليه من ت�أليف
�سمرية الزايد �إحدى �أبرز قيادات اجلماعة.
كانت امل�سل�سالت التلفزيونية م�ؤ�شر ًا على اهتمام بع�ض الأجهزة الأمنية
بهذه اجلماعة؛ وقد ترافق ذلك مع حملة �صحافية وحتقيقات جديدة من نوعها ،فكتب
يف � 2006إبراهيم حميدي يف �صحيفة «احلياة» تقرير ًا مطو ًال بعنوان «يرتدين احلجاب
الكحلي وميلكن �شبكة تدري�س ونفوذ وا�سعة :الآن�سات القبي�سيات( .)33وكتب �شعبان عبود
يف �صحيفة «النهار» تقرير ًا �صحافي ًا بعنوان« :رجال العمائم �أكرث ح�ضور ًا من املثقفني»(.)34
ركز فيه على االهتمام الأمني بظاهرة القبي�سيات ،كما ظهرت حتقيقات يف ال�صحافة
العاملية مثل «نيوزويك» و «نيويورك تاميز» وغريها ،وظهرت مبالغات من بع�ض الكتاب
حول هذه اجلماعة و�أهدافها «�إنهن تنظيم يهدف �إلى �إقامة �إمارة �إ�سالمية على غرار
دولة طالبان»(.)35
مع ذلك مل يثبت �أي عمل �سيا�سي للجماعة ،بل رمبا ميكن القول �إن هذه احلملة
وظفت لل�ضغط على اجلماعة حلملها على اتخاذ مواقف �سيا�سية معلنة ل�صالح النظام،
لكن م�ؤ َّدى ذلك كله كان «ال�صمت» والثبات ،حيث مل يثبت �أن اجلماعة ت�شكل �أي خطر
�سيا�سي �أو �أمني بل على العك�س ،فهي ت�ؤدي دور ًا هام ًا يف اخلدمات االجتماعية وااللتزام
الأخالقي ون�شر التدين التعبدي غري امل�سي�س مبا يقلل من حركات االحتجاج االجتماعي
�ضد النظام� ،إلى درجة �أقنعت النظام بال�سماح لهن ر�سمي ًا بالعمل الدعوي بامل�ساجد
والن�شاط العلني يف بع�ض املجاالت.
مع انت�شار تلميذات منرية القبي�سي �أ�صبحت زيارة ال�شام عندهنَّ �أ�شبه
بالواجب� ،أو احللم حتى �أطلقت بع�ضهن ا�سم «رحلة كعبة املعاين» على رحلة ال�شام ،يف حني
�إن التوجه �إلى مكة املكرمة لأداء احلج والعمرة هي رحلة «كعبة املباين» .وللقبي�سيات عند
( ((3جريدة احلياة يف .2006/5/3
(� ((3صحيفة النهار � 27أيار/مايو .2004
( ((3من ن�ص ملقابلة مع حممد �شحرور �أجرته منى �سركي�س حتت عنوان مثري «جمعيات ن�سائية باطنية يف �سوريا با�سم الإ�سالم:
القبي�سيات يعملن الخرتاق مراكز القرار» انظر موقع قنظرة:
http://ar.qantara.
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مقابلة الآن�سة �أو ال�شيخة الكربى دعاء خا�ص هو« :اللهم اجمعنا على �أملها و�أجمعنا على
�أملها» .على الرغم من �أن ر�ؤية �شخ�صية ال�شيخة قلي ًال ما تتم ،فاحتجابها يزيد من هيبتها
ومينح بالوقت نف�سه فر�صة الظهور والربوز لقيادات ال�صف الأول يف اجلماعة ،الأمر الذي
قد ي�سهل انتقال اخلالفة �إلى �إحداهنَّ  ،خ�صو�ص ًا و�أن الرتكيبة ال�صوفية للجماعة لي�ست
من النوع املتني ،فهي جماعة تخلط ما بني منط تربوي �صويف و�سلوك تربوي م�ؤ�س�ساتي
دنيوي الأمر الذي ال يوفر �ضمانة �أكيدة النتقال �سل�س للخالفة دون ان�شقاقات عاد ًة ما
ت�صاب بها احلركات الدينية(.)36
الالفت �إن الأخوات القبي�سيات ،كجماعة ن�سوية ،متثل ظاهرة هي الأولى من
نوعها يف العامل الإ�سالمي ،فهي ف�ض ًال عن كونها ال ت�ضم �سوى الإناث وتنت�شر �أفقي ًا يف
حلقات تعتمد بيئة منزلية بحكم ن�سويتها يف الغالب� ،إال �أنها مل تنتج خطاب ًا ن�سوي ًا يعنى
بحقوق املر�أة ،بل اقرتبت �إلى النمط ال�صويف يف بع�ض ال�سلوكيات و�أ�شكال الأذكار والأدعية
ت�أثر ًا بالطريقة النق�شبندية( .)37وعلى الرغم من ظاهرة العزوف عن الزواج يف قيادات
الأخوات القبي�سيات� ،إال �أن ذلك ال ميثل نهج ًا عام ًا على الإطالق� ،إذ حتر�ص اجلماعة
على تزويج الفتيات وتوجيههنَّ نحو ا�ستكمال الدرا�سة ونيل ال�شهادات العالية يف الفروع
التعليمية املختلفة ،لدرجة �إن الكثري منهن يتمتعن مب�ستويات علمية و�شهادات متخ�ص�صة
عليا ،ف�ض ًال عن درجة من االنفتاح الديني تبلغ ذروتها يف دم�شق ثم يف بريوت والكويت،
لكنها كلما ابتعدت عن املركز انخف�ض امل�ستوى التعليمي ودرجة االنفتاح وم�ستوى الن�شاط.
يف لبنان تزعمت اجلماعة يف البداية �أمرية جربيل( ،)38لكنها �أخلت ال�ساحة
ل�سحر حلبي ،فقد �أ�صبحن يف لبنان يعرفنَ بال�سحريات ،وافتتحت مدر�ستني كبريتني
با�سم البيادر يف بريوت وعرمون ،يف الأردن يعرفن با�سم «الطباعيات» ن�سب ًة �إلى �شيختهنَّ
( ((3عبد الرحمن احلاج :املرجع ال�سابق� ،ص .43ويف الواقع يثار الكثري من الكالم غري امل�ؤكد عن العالقة ال�صارمة والطاعة العمياء
واالن�صياع التام لأوامر ال�شيخة ولو على ح�ساب العالقات الزوجية والعائلية ،فعادت تقبيل يد التلميذة ل�شيختها واجللو�س منحنية �أمامها
وغريها من الدعاوى الغري م�ؤكدة يعتربها البع�ض مبالغ بها ومن باب الت�شنيع على اجلماعة.
( ((3ي�ؤكد �صالح الدين كفتارو �إن الداعية منرية القبي�سي «تربت يف كنف ال�شيخ �أحمد كفتارو يف بداية حياتها الدعوية ما ترك الأثر
املحمود الذي طاملا دعا �إليه ال�شيخ »...يف رده على حتقيق ابراهيم حميدي ،احلياة (.)2006/5/28
( ((3وهي �شقيقة �أحمد جربيل الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني – القيادة العامة ،وهو التنظيم الفل�سطيني الي�ساري
املعروف بتحالفه الوثيق مع �سوريا.
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فادية الطباع ،التي متلك وتدير مدار�س بارزة يف العا�صمة عمان (مدار�س الدر املنثور)،
�إ�ضاف ًة �إلى مدر�سة اخلمائل� .أما يف الكويت فقد �أ�س�ست فيها �أمرية جربيل جمعية بيادر
ال�سالم العام  1981فمن خاللها ت�شرف على عدد من امل�ؤ�س�سات الرتبوية (مدر�سة
القطوف وح�ضانة ال�سالم وح�ضانة دار الفرح) ،وتر�أ�ست جمل�س �إدارة اجلمعية دالل عبد
اهلل عثمان .وقد جاء �إن�شاء اجلمعية نتيجة جهود كبرية بذلها يو�سف �سيد ها�شم الرفاعي
املرجع ال�صويف الكويتي املعروف.
ومن غري املعروف الرتكيب التنظيمي للحلقات ،لكن ما عرف عن نظام جمعية
بيادر ال�سالم يف الكويت ي�شري �إلى ثالث فئات (النوادر – الب�شاير – البيادر) تق�سم فيها
القبي�سيات على �أ�سا�س الأعمار ،ي�سود فيها بني البنات واملربية عالقة ت�شبه عالقة املريد
بال�شيخ ت�ستهدف الأخذ بيدهنَّ �إلى طريق اهلل ،فهم يقولون« :ال علم وال و�صول �إلى اهلل
من مربية» ويجب �أن يتم ذلك بدون حرج «بني �إخواين �أك�سر ميزاين» .والواقع �إن اجلماعة
ال متلك �أفكارا وت�صورات دينية جتديدية� ،إنها �أقرب �إلى اجلماعات التبليغية وال�صوفية
تدعو �إلى االلتزام الديني من خالل منظومة �إحيائية و�أخالقية دعوية مب�سطة ،وهو ما
منحها هذا الزخم يف االنت�شار ،وهو ما يف�سر �أي�ض ًا ذلك االهتمام بالداعية املعروف عمرو
خالد الذي ت�صفه القبي�سيات بـ جمدد الدين.
كذلك ف�إن جتنب اجلماعة الدخول يف �سجاالت مع �أي جهة ،وحر�صها على
العالقة اجليدة مع اجلميع ،رمبا يكون �أحد �أ�سباب جناح �أ�سلوبها .واملتتبع لهذه اجلماعة
لن يجد موقف ًا واحد ًا تلميح ًا �أو ت�صريح ًا يتعلق مبا يجري اليوم على �أر�ض �سوريا �صادر ًا
عن هذه اجلماعة ،رغم الغبار الكثيف الذي ي�شاع حول حقيقة موقفها.
احلراك الثوري الذي ت�شهده �سوريا اليوم يعيد �صياغة امل�شهد الإ�سالمي برمته؛
وعلى �إيقاعات فيها الكثري من املفاج�آت واملتغريات الواعدة.
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