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مقدمة 

حتــى عــام 2011، اتبعــت الدولــة الســورية مزيجــا مــن ثاثــة أنمــاط رئيســة يف إدارة اإلســام 
ــز  ــي تمي ــع الت ــل والقم ــات التدخ ــورية سياس ــة الس ــج الدول ــد هن ــه، أواًل: جس ــل مع ــني والتعام الس

حوكمــة الديــن يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمالي إفريقيــا عمومــا.
ثانًيــا: عكســت حوكمــة الديــن يف ســوريا التوجهــات العلمانيــة الموروثــة عــن العقديــن 
ــى الســلطة يف ســورية مــن  ــذي وصــل إل ــي االشــراكي، ال ــن مــن حكــم حــزب البعــث العرب األولي

خــال انقــاب عســكري عــام 1963.
وثالثــا، كشــف هــذا النهــج الســوري عــن الركيــز المفــرط علــى التهديــد األمنــي   مــن اإلســام 

الســني، الفئــة التــي تشــكل نحــو 80 يف المئــة مــن ســكان ســوريا.
هــذا ألنــه منــذ عــام 1963 )وخاصــة منــذ تولــى الرئيــس الســابق حافــظ األســد منصبــه يف عــام 
1970(، أصبحــت النخبــة العســكرية الحاكمــة يف ســوريا مــن األقليــة العلويــة يف البــاد )وهــي طائفة 

منشــقة عــن الشــيعة ويمثــل أعضاؤهــا أقــل مــن 10 يف المئــة مــن الســكان بحلــول عــام 2011(. 
ــاء  ــل علم ــد عم ــر. فق ــر المباش ــم غي ــراتيجية للحك ــة اس ــت النتيج ــان، كان ــن الزم ــود م ولعق
الديــن تحــت رقابــة صارمــة مــن المخابــرات، التــي دعمــت الشــخصيات المتوافقــة وقمعــت 
األشــخاص غيــر الخاضعيــن، لكــن المؤسســات الدينيــة الرســمية ظلــت ضعيفــة. وقــد عانــت وزارة 
األوقــاف مــن نقــص هائــل يف الموظفيــن، وكان التعليــم اإلســامي المهنــي يقــدم يف الغالــب مــن قبل 
ــن  ــى م ــنوات األول ــامية يف الس ــة اإلس ــات الخيري ــرت الجمعي ــة، وانتش ــرعية الخاص ــد الش المعاه
القــرن الحــادي والعشــرين. اســراتيجية الدولــة الضعيفــة هــذه كانــت خيــارًا متعمــدًا، ففــي أعقــاب 
ــه أن يتســامح مــع  ــن علي ــه يتعي ــرر النظــام أن ــورة اإلســامية 1979-1982، ق القمــع الوحشــي للث
منافــذ التديــن المتنامــي يف المجتمــع، ولكــن مــع عــدم دمــج العناصــر الســنية المحافظــة يف الدولــة، 
ــار  ــس بش ــم الرئي ــن حك ــد األول م ــة العق ــط يف هناي ــة. فق ــر موثوق ــا غي ــه، ألهن ــة ل ــت تابع ــا كان مهم

ــر مســاره. ــدأ النظــام يف تغيي األســد - أي عشــية انتفاضــة 2011 - ب
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التحــول نحــو اســراتيجية الحوكمــة الدينيــة المباشــرة عــر المؤسســات حدثــت نتيحــه لقلــق 
ــد  ــن. وبع ــاء الدي ــنة أو علم ــاء الس ــام للعلم ــار الع ــن التي ــدة م ــة المتزاي ــن الصراح ــم م ــام الحك نظ
تعيينــه وزيــرًا لألوقــاف عــام 2007، أعلــن محمــد عبــد الســتار الســيد مفتــي طرطــوس »هنايــة عهــد 
الفوضــى«، الــذي شــكل حالــة أدت إلــى انتشــار التطــرف الدينــي يف المجتمــع بزعمــه. وقــد بــدأت 
حملــة تجنيــد يف الــوزارة، وُأنشــئت مديريــة لإلشــراف علــى الداعيــات النســاء )أبرزهــن المنتســبات 
إلــى حركــة القبيســيات المؤثــرة، وهــي حركــة نســائية غيــر سياســية للتعليــم الدينــي(، وأممــت الدولة 
التعليــم اإلســامي المهنــي جزئيــا، وشــددت ســيطرهتا الرســمية علــى تمويــل الجمعيــات الخيريــة. 
ــل  ــه ليح ــم وزارت ــادة تنظي ــأن إع ــيك بش ــون وش ــيد عــن قان ــن الس ــام 2009، أعل ــول ع وبحل

ــام 1961.  ــذ ع ــول من ــاري المفع ــذي كان س ــادم ال ــوين المتق ــار القان ــل اإلط مح
وفيمــا بعــد، تســببت الحــرب األهليــة، ومــا نتــج عنهــا مــن تجزئــة إقليميــة لســوريا، يف حــدوث 
ــًة،  ــق. بداي ــلطة دمش ــن س ــت ع ــي خرج ــق الت ــة يف المناط ــات الديني ــة يف المؤسس ــوالت جذري تح
شــهدت مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية حالــة الادولــة التي رجحــت المبــادرات الامركزية من 
أســفل ألعلــى كاتحــادات العلمــاء التــي شــكلت الحقــا المجلــس اإلســامي الســوري يف إســطنبول 
ــة  ــات الديني ــة عــدًدا ال يحصــى مــن الهيئ عــام 2014. وبمــوازاة ذلــك، أنشــأت الجماعــات الثوري
ــات  ــت بيروقراطي ــها، ُأسس ــها بنفس ــت نفس ــي نصب ــامية الت ــة اإلس ــة الدول ــا يف حال ــة، بينم القانوني

دينيــة شــبيهة بالدولــة، مثــل ديــوان البحــوث واإلفتــاء.
ومــع عــام 2020، بقيــت ثالثــة نمــاذج مختلفــة كثيــرًا يف حوكمــة الديــن خــارج مناطــق ســيطرة 

النظام:
أوالً، يف شــمالي غــرب ســوريا، يف منطقــة إدلــب، يحكــم الفصيــل اإلســامي المتشــدد هيئــة 
تحريــر الشــام )جبهــة النصــرة ســابقا التابعــة للقاعــدة( عــر حكومــة اإلنقــاذ الســورية، وهــي حكومــة 

مدنيــة رســميا.
ثانيــا، يف المناطــق الســورية الشــمالية المحكومــة بالجيــش الركــي، توجد المؤسســات الدينية 
ــة  ــة والحكومــة الســورية المؤقت ــورة، وهــي المجالــس المحلي ــة الث التابعــة لهيئــات أسســت يف حقب
)الــذراع التنفيذيــة لائتــاف الســوري الوطنــي، أكــر تحالــف للمعارضــة، ومقرهــا يف مدينــة غــازي 

عنتــاب الركيــة(. هــذه المؤسســات تعمــل اآلن تحــت إشــراف رئاســة الشــؤون الدينيــة الركيــة.
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وأخيــرًا، يف شــرقي هنــر الفــرات، تقــع الحوكمــة يف أيــدي جهــات فاعلــة لــم يكــن لهــا اهتمــام 
ــة  ــذه المنظم ــتاين. وه ــال الكردس ــزب العم ــون لح ــون المحلي ــم التابع ــا، وه ــن تاريخي ــر بالدي يذك
ــا تشــن تمــردًا ضــد الدولــة منــذ عــام 1984، وتســيطر فروعهــا الســورية  ــة اليســارية يف تركي الكردي

ــة لشــمالي وشــرقي ســورية. علــى اإلدارة الذاتي

حوكمة الدين يف مناطق سيطرة النظام

ــة، اســتطاع نظــام األســد أن يعكــس  ــه مــن الجماعــات الثوري  بمجــرد أن حوصــرت عاصمت
مســار األوضــاع بعــد اســتعانته عســكريا بإيــران وروســيا بــدءًا مــن 2013 و2015 علــى التوالــي. 
ويف وقــت كتابــة هــذه الورقــة يســيطر النظــام علــى ثلثــي أراضــي البلــد، بمــا يف ذلــك عواصــم 
المحافظــات األربــع عشــرة باســتثناء إدلــب والرقــة والحســكة. وبــداًل مــن الدخــول يف حقبــة 
جديــدة يف إدارة نظــام األســد لإلســام، دعمــت الحــرب األهليــة النهــج الموجــود مســبقا يف توســيع 
الســلطة الرســمية لــوزارة األوقــاف علــى المجــال الدينــي. خطــوة إضافيــة يف طريــق تأميــم اإلســام 
الســني حدثــت يف الرابــع مــن أبريــل 2011، بعــد أســابيع قليلــة مــن انطــاق الثــورة، وذلــك بتحويــل 
الكليــات اإلســامية الثــاث الخاصــة )أكاديميــة كفتــارو- معهــد الفتــح- حــوزة رقيــة( إلــى فــروع 

لمعهــد شــام للعلــوم اإلســامية، وهــو معهــد تديــره الدولــة.
كانــت هــذه وســيلة لتعزيــز ســيطرة الدولــة علــى النخــب الدينيــة ومكافــأة العلمــاء المواليــن 
ــًة  ــا رســمّيا طــال انتظــاره لدبلومــات خريجيهــم. إضاف ــات بمنحهــم اعراًف المســؤولين عــن الكلي
إلــى ذلــك، يف عــام 2017، تــم ترقيــة معهــد الشــام إلــى مرتبــة جامعــة. ويف نفــس العــام، جــرى فــرض 

المناهــج الرســمية التــي صممتهــا الدولــة علــى الثانويــات الشــرعية الخاصــة المتبقيــة. 
يف غضــون ذلــك، غــادر بعــض العلمــاء األكثــر احرامــا يف ســورية البــاد، وأسســو المجلــس 
اإلســامي الســوري الموالــي للمعارضــة يف اســطنبول، األمــر الــذي حــرم النظــام مــن جــزء كبيــر مــن 

شــرعيته الدينيــة، لكنــه يف نفــس الوقــت حــرره مــن شــخصيات أكثــر قــدرة علــى التصــدي لــه. 
ويف هنايــة المطــاف، تحقــق طمــوح الســيد قبــل الحــرب يف تصميــم إطــار قانــوين جديــد شــامل 
ــات  ــض التعليق ــن أن بع ــم م ــى الرغ ــون 2018/31. وعل ــدار القان ــر 2018 بإص ــه يف أكتوب لوزارت
ــوذج  ــبيهة بالنم ــة ش ــة ديني ــى دول ــورية إل ــيحول س ــون س ــأن القان ــا ب ــاًء خيالي ــت ادع ــة قدم العلماني

الســعودي، فــإنَّ مــن الواضــح أن أهميتهــا تكمــن يف مــكان آخــر.
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وعلــى عكــس االدعــاءات القائلــة بــأن القانــون نــص علــى توســيع نفــوذ الــوزارة علــى حســاب 
الــوزارات األخــرى، فإنــه عــزز فعــاً اســتقاليتها وصاحياهتــا، إضافــًة إلــى ســلطة الســيد الشــخصية 

داخــل المؤسســة الدينيــة.
ــف  الضحيــة الرئيســية لتمكيــن الســيد كان المفتــي العــام أحمــد بــدر الديــن حســون، الــذي ضعَّ
القانــون 2018/31 موقفــه بثــاث طــرق. أواًل: تخفيــض مــدة واليــة المفتــي مــن مــدى الحيــاة إلــى 
ــابق، كان  ــا يف الس ــاف، بينم ــر األوق ــد وزي ــح بي ــام أصب ــي الع ــيح المفت ــا: ترش ــنوات. ثاني ــاث س ث
ــحون مــن مجلــس مــن كبــار العلمــاء، أو يعينــون بقــرار جمهــوري كمــا  شــاغلو هــذا المنصــب يرشَّ
حــدث مــع حســون يف 2005. وثالثــا، تحويــل ســلطة المفتــي األعلــى )النظريــة( يف مســائل الفتــوى، 
ــس إدارة  ــس مجل ــب لرئي ــرد نائ ــى مج ــامية، إل ــريعة اإلس ــن الش ــة م ــول نقط ــي ح ــرأي الفقه أو ال

المجلــس العلمــي الفقهــي الــذي أنشــئ حديثــا وأســندت رئاســته لوزيــر األوقــاف.
ــج  ــذر يف مزي ــود يف حلــب، متج ــه الســيد تجــاه حســون، المول ــذي شــعر ب ــداء ال ــدو أن الع يب
مــن الفصائليــة )القائمــة علــى المنطقــة جزئيــا(، وبدرجــة أقــل االختافــات الفكريــة. فلطالمــا كان 
ــم  ــي )العال ــان البوط ــعيد رمض ــد س ــل محم ــن مث ــقيين المحافظي ــاء الدمش ــن العلم ــا م األول قريب
البــارز الموالــي للنظــام الــذي اغتيــل عــام 2013( الــذي كان يحتقــر اآلراء العلمانيــة والمســكونية 
للمفتــي العــام، علــى الرغــم مــن أن هــذا األخيــر جعلــه محبوبــا لبعــض المواليــن للنظــام مــن 

ــة. ــات الديني األقلي
ولتمريــر القانــون 2018/31، اســتغل الســيد الســقوط الواضــح لمكانــة المفتــي العــام عنــد 
النظــام. ويف تشــرين الثــاين )نوفمــر( 2018، ورد أن المخابــرات الجويــة الســورية ســربت محادثــة 
هاتفيــة ُســمع خالهــا المفتــي العــام وهــو يفــاوض ميليشــيا درزيــة يف محافظــة الســويداء، ويعــرض 

عليهــم دفــع فديــة مقابــل اإلفــراج عــن أحــد أقربائــه المحتجزيــن لديهــا.
يف النصــف األول مــن عــام 2020، غــاب حســون تقريبــا عــن اإلعــام الرســمي. فعلــى ســبيل 
المثــال، وكالــة األنبــاء العربيــة الســورية )ســانا( وهــي الوكالــة الرســمية لألنبــاء يف ســورية نــادرًا مــا 
ــظ  ــارة العلمــاء لقــر حاف ــة كزي ــه، كمــا غــاب حســون بشــكل ملحــوظ عــن المناســبات العام ذكرت

األســد يف بلــدة القرداحــة شــمالي غربــي البــاد يف الذكــرى العشــرين لوفاتــه.
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أيضــا قــاد الســيد ومجلــس الفقــه )الذي فشــل حســون يف حضوره( االســتجابة اإلســامية الرســمية 
لوبــاء فيــروس كورونــا، فــرروا تعليــق صــاة الجماعــة دينيــا، وحثــوا مــن يســتطيع تحمــل تبعــات الوبــاء 

الماديــة علــى دعــم المحتاجيــن، وذلــك عــر الســماح لهــم باإلخــراج الباكــر لصدقــات رمضــان. 
قــد تكــون مصائــب المفتــي العــام مرتبطــة بانــدالع الصــراع المحتــدم بيــن األســد وابــن خالــه 
ــدد  ــد ن ــورية، وق ــيب يف س ــماليين المحاس ــر الرأس ــوم أك ــر كان ذات ي ــذا األخي ــوف، ه ــي مخل رام

بغضــب باالســتياء علــى أصولــه يف سلســلة مــن البيانــات المصــورة يف عــام 2020. 
ويشــرك أبنــاء حســون يف ملكيــة شــركة عقــارات مــع عضــو مجلــس الشــعب الســوري بــال 
النعــال، وهــو نفســه شــريك رامــي مخلــوف يف شــركة دمشــق الشــام القابضــة. هــذه الشــركة تأسســت 
يف عــام 2006 وكانــت أول شــركة ســورية قابضــة، وهــي اآلن مســؤولة عــن إنشــاء مشــروع تطويــر 
اإلســكان الفاخــر يف ماروتــا ســيتي يف دمشــق. النعــال أيضــا هــو مالــك شــركة فالكــون األمنيــة التــي 

تعاقــدت معهــا شــركتان مملوكتــان لمخلــوف، ســيريتل وأجنحــة الشــام.
الخــاف بيــن الســيد وحســون هــو كذلــك جــزء مــن االنقســام اآلخــر الــذي شــكل السياســة 
الســورية يف الســنوات األخيــرة، وهــو التنافــس بيــن روســيا وإيــران. وقــد ظهــر مــن ضــم ابــن الوزيــر 
ــكو  ــل موس ــا تفضي ــيا وتركي ــا روس ــي ترعاه ــورية الت ــتورية الس ــة الدس ــى اللجن ــد اهلل إل ــمه عب واس
ــتعارت  ــد اس ــا ق ــه، وأهن ــمع ل ــية تس ــان الروس ــة الشيش ــيد أن جمهوري ــد اهلل الس ــم عب ــر. ويزع للوزي
إســراتيجيته المبتكــرة هــو ووالــده يف إعــادة تشــكيل اإلســام الســني. ويقــال أيضــا إن الســيد األب 
ــة  ــاري يف المدين ــا العق ــروع يالط ــا يف مش ــتثمرين روس ــارك مس ــذي يش ــن، ال ــاد حس ــن إي ــرب م مق

ــداد البحــر األبيــض المتوســط.   الســاحلية الســورية طرطــوس علــى امت
مــن جانبــه، اســتمر حســون يف االســتفادة مــن الدعــم اإليــراين، ففــي الوقــت الــذي اســتبعد فيــه 
واقعيــا مــن الظهــور يف وســائل اإلعــام الحكوميــة الســورية، احتفــظ بوصــول واســع النطــاق إلــى 
وســائل اإلعــام التــي ترعاهــا إيــران. علــى ســبيل المثــال، يف أيــار/ مايــو 2020، منحتــه قنــاة العالــم 

الســورية حــوارًا مدتــه ثاثــون دقيقــة.
ومنــذ اســتعادة النظــام الســيطرة علــى شــرقي حلــب يف كانــون األول /ديســمر 2016، اســتغل 
حســون عاقاتــه الوثيقــة مــع الميليشــيات التابعــة للحــرس الثــوري اإليــراين، مثــل حــزب اهلل اللبنــاين 
وقــوات الدفــاع المحلــي يف حلــب، وقــد أصبحــا العبّيــن مهمّيــن يف المشــهد األمنــي للمدينــة 

الشــمالية. 
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حوكمة الدين يف سورية يف ضوء التجزئة الداخلية

ــام 2012،  ــامي يف ع ــب الش ــراب صهي ــه اغ ــذي ترك ــراغ ال ــلء الف ــون بم ــك لحس ــمح ذل س
ــة يف  ــة الديني ــى البيروقراطي ــوق عل ــوم يتف ــد كان ذات ي ــدود، وق ــون الل ــم حس ــو خص ــامي ه والش
حلــب. أّمــن حســون تعييــن أقربائــه ورعاتــه يف المناصــب الدينيــة الرئيســة يف المدينــة، بمــا يف ذلــك 

ــوار. ــي تركــت شــاغرة بعــد هزيمــة الث ــر المســاجد الت ــد مــن مناب العدي
ــل  ــن مث ــن المحتملي ــن الســلطات والعائدي أضــف إلــى ذلــك مــا ورد عــن وســاطة حســون بي
 الشــيخ محمــود الحــوت، وهــو خطيــب ذو شــعبية ورئيس معهــد الكلتاوية الشــرعي. ويف عام 2019 

عاد الحوت إلى حلب بعد سبع سنوات من المغرب يف مصر. 
ــدو أن حســون  ــع عــام 2020، يب ــه الوشــيكة يف ربي وعلــى الرغــم مــن الشــائعات حــول إقالت
قــد حصــل علــى دعــم كاٍف الســتعادة حظوتــه عنــد النظــام. وهــو مــا ظهــر مــن خــال وجــوده إلــى 

جانــب األســد يف أثنــاء االحتفــال بالمولــد النبــوي يف أكتوبــر مــن العــام ذاتــه. 
أمــا بخصــوص الوزيــر فقــد عمــل أيضــا علــى زيــادة نفــوذه عــر الطريقــة الوراثيــة التــي 
أصبحــت الســمة المميــزة لنظــام األســد. الوزيــر الســيد كان أبــوه عبــد الســتار وزيــرًا أيضــا يف 
ــر الديــن محافظــا إلدلــب. وقــد منــح الوزيــر الحالــي  ســبعينيات القــرن الماضــي، وكان أخــوه خي
ــن  ــوس. وعي ــة يف طرط ــاف الديني ــرًا لألوق ــه مدي ــاف وعين ــارزًا يف وزارة األوق ــد اهلل دورًا ب ــه عب ابن
ــدف  ــوزارة يف 2016 هب ــأهتا ال ــة أنش ــة تطوعي ــي منظم ــبابي، وه ــي الش ــق الدين ــرًا للفري ــك مدي كذل
ــج  ــن أعمــار 25 و40 يف المعركــة ضــد التطــرف وللروي حشــد العلمــاء الشــباب مــن الجنســين بي
للخطــاب الدينــي »المعتــدل«. عقــد الفريــق دورات تدريبيــة ومؤتمــرات يف جميــع أنحــاء البــاد، مــع 
التمتــع بإمكانيــة الظهــور المكثــف علــى قنــاة نــور الشــام التلفزيونيــة التابعــة للــوزارة، بمــا يف ذلــك 

برنامــج أســبوعي دوري.
العمــود الفقــري لعقيــدة الفريــق يتألــف مــن: تفســير الســيد متعــدد األجــزاء للقــرآن الكريــم، 
إضافــة إلــى مــا ُيعــرف بفقــه األزمــة، الــذي هــو تفنيــٌد لألعــداء الدينييــن للنظــام، وبالتحديــد: 
الوهابييــن، اإلخــوان المســلمين، وأي تكفيرييــن أو مــن يســميهم النظــام الجهادييــن. هنــا، ال ينبغــي 
للمــرء أن يبالــغ يف تصــور أصالــة هــذا المســعي الفكــري، فمــا يرنــو آل الســيد لنشــره ليــس جــزءًا مــن 
ــه الفهــم الشــامي )أي  ــدة تركــز علــى مــا يعدون ــة جدي ــة تقليدي ــة اإلســامية، إنمــا هــو مقارب الحداث

الخاضــع سياســيا( لإلســام.
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وخــال العقــود األولــى مــن حكــم حــزب البعــث العربــي االشــراكي يف ســورية، وبخــاف 
ــن يف  ــال الدي ــج رج ــم ُيدم ــال، ل ــاب والعم ــن والط ــرى كالفاحي ــة األخ ــات االجتماعي المجموع
ــاع  ــة وصن ــة الوصــول لمــوارد الدول منظمــات شــعبية علــى النمــط الســوفييتي، ممــا أدى لمحدودي
ــة )أغلبهــا مــن  ــة العلماني القــرار مــن جهــة، وإلــى عزلــة مريحــة أخاقيــا عــن العناصــر ذات العقلي

الطائفــة العلويــة( التــي تديــر أجهــزة الدولــة مــن جهــة ثانيــة. 
ل الفريــق الدينــي الشــبابي باالشــراك بيــن وزارة األوقــاف واالتحــاد  ويف المقابــل، ُشــكِّ
الوطنــي لطــاب ســوريا الموالــي بشــدة للنظــام. واعتــر الفريــق »جــزًءا ال يتجــزأ« مــن االتحــاد، كمــا 
أوضحــت داريــن ســليمان، رئيســة االتحــاد منــذ عــام 2020 التــي كان يف صــدارة الحضــور لمعظــم 

األحــداث الكــرى التــي عقدهــا فريــق الشــباب الدينــي.
تمامــا مثــل حــزب البعــث نفســه، مــن األفضــل تصــور الفريــق الدينــي كهيــكل رعايــة ينضــم 
إليــه األعضــاء الباحثــون عــن مصالــح سياســية وأمنيــة وليــس كحركــة سياســية تثيــر قناعــة أيديولوجية 
حقيقيــة بيــن صفوفهــا. الحوافــز الرئيســة لانضمــام إلــى الفريق هــي االمتيــازات الممنوحــة ألعضائه 
ــة. وقــد  ــة يف مــا يتعلــق بالتعيينــات والراخيــص لألنشــطة الديني مــن قبــل الــوزارة واألجهــزة األمني
ــوار ســابًقا،  ــي كانــت تحــت ســيطرة الث ــدًا يف المناطــق الت ــة، وتحدي ــة أهنــا جذاب أثبتــت هــذه الرعاي

والتــي ال تــزال تخضــع لتدابيــر أمنيــة مشــددة.
ــع  ــدًا، دف ــة ح ــذه الصفق ــه ه ــذي أثارت ــي ال ــاج األخاق ــغ االنزع ــك، بل ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
بعــض العلمــاء )بمــا يف ذلــك أعضــاء الفريــق أنفســهم( إلــى تقديــم الحجــج الدينيــة لتثبيــط عزيمــة 

زمائهــم عــن االنضمــام إليهــا.
وهكــذا مــن خــال فريــق الشــباب الدينــي، تدعــم الــوزارة جيــاً جديــدًا من رجــال الديــن يدين 
ــة،  ــارات األخاقي ــرًا لروابطــه السياســية. ولكــن إلــى جانــب االعتب ــة وكثي قليــاً لخصائصــه العلمي
ــد اهلل الســيد للعلمــاء الشــباب  ــد عب ــود علــى هــذه االســراتيجية. فعلــى الرغــم مــن تمجي ــاك قي هن
كوهنــم أقــدر ممــن هــم أســن منهــم علــى الرويــج لخطــاب دينــي مــرن، فإهنــم ليســوا علــى وشــك 
أخــذ مكاهنــم. فعلــى األقــل، يف المجــال الدينــي، ال يــزال نظــام األســد بحاجــة إلــى القيمــة العلميــة 

للحــرس القديــم، فضــاً عــن مــوارده البشــرية والمؤسســاتية. 
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يف عــام 2019، افتتــح األســد مركــز الشــام اإلســامي الدولــي لمواجهــة اإلرهــاب والتطــرف، 
ليــس بصحبــة الفريــق الدينــي الشــبابي، إنمــا مــع كبــار العلمــاء مــن معهــد الفتــح وأكاديميــة كفتــارو 
)بمــا يف ذلــك مفتــي دمشــق وريفهــا آنــذاك عدنــان األفيــوين الــذي عيــن مديــرًا للمركــز(. وبعــد بضعــة 
أشــهر، حــل توفيــق البوطــي، ابــن النجــم الدينــي المذكــور ســابقا محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، 
مــكان مأمــون رحمــة خطيــب الجامــع األمــوي، األخيــر كان صاحــب حماس مطلــق يف تأييــد النظام، 

والــذي تناســب عكســيا مــع توقيــره بيــن المؤمنيــن.
ــا رئيســا يف المجــال الدينــي الســني  ــق الدينــي الشــبابي العب ومــن المرجــح أن يســتمر الفري
مــن خــال دعــم المخابــرات. بيــد أن طموحــات آل الســيد فيمــا يخــص المجــال السياســي العــام، 
واجهــت انتكاســات كبيــرة. فعنــد تأسيســه يف عــام 2016، انتخــب أربعــة أعضــاء مــن مجلســه 
المركــزي ذي الخمســة عشــر عضــوًا، يف مجلــس الشــعب الســوري. وكان مــن بيــن منتســبي الفريــق 
)الذيــن حلــوا محــل حفنــة مــن كبــار العلمــاء مثلــوا الدوائــر الســنية ذات العقليــة الدينيــة يف مجلــس 
ــن  ــال المرتبطي ــل األعم ــد رج ــت أح ــو أخ ــرح حمش ــة ف ــبعينيات( الداعي ــل الس ــذ أوائ ــعب من الش

بالســلطة محمــد حمشــو، ومحمــد زريعــة الــذي عيــن ســكرتيرًا للمجلــس. 
ولكــن يف االنتخابــات التاليــة يف عــام 2020، لــم ينجــح أي مرشــح متديــن ســني. وقبــل ذلــك 
ــا اســُتبدلت باإلشــارة الصريحــة  ــد تلقــوا انتكاســة سياســية أخــرى، عندم ــن، كان آل الســيد ق بعامي
للفريــق الدينــي الشــبابي يف المرســوم رقــم 2018/16 )مســودة القانــون 2018/31( اإلشــارة 

المجــردة إلــى العنصــر الشــبابي.
محــن الفريــق السياســية نتجــت، أواًل، مــن القلــق الكبيــر الــذي أحدثــه ظهــوره بيــن األقليــات 
المواليــة للنظــام، والتــي تنظــر إلــى أي تمكيــن سياســي للســنة المحافظيــن علــى أنــه هتديــد وجــودي، 
واعترتــه، يف بدايــة األمــر، حركــة إســامية علــى غــرار اإلخــوان. وعنــد صــدور المرســوم رقــم 
2018/16، اندلعــت معارضــة سياســات آل الســيد يف مجلــس الشــعب وعلــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي. فنــدد كٌل مــن نبيــل صالــح النائــب الرلمــاين عــن محافظــة الاذقيــة، والحــزب الســوري 
القومــي االجتماعــي )جــل أتباعــه مــن الطوائــف العلويــة والمســيحية(، بمــا أســموه محاولــة أســلمة 
ــون، منهــا حــذف اســم  ــى مســودة القان ــى عــدة تعديــات عل المجتمــع. هــذه االحتجاجــات أدت إل
الفريــق، ورفــع بنــد يتيــح للــوزارة اســتقطاب مواطنيــن أجانــب، األمــر الــذي فســر علــى نطــاق واســع 
أنــه وســيلة لدمــج الدعــاة الشــيعة االثنــي عشــرية المدعوميــن إيرانيــا يف البيروقراطية الدينية يف ســورية.   
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ــة الســنية  ــت عــن معارضتهــا للمؤسســة الديني ــد أعرب ــات ق ــر األقلي ــت دوائ ــل ذلــك، كان وقب
ــوس ذات  ــة طرط ــام 2016 يف محافظ ــبابي يف ع ــي الش ــق الدين ــا الفري ــة أقامه ــة توعوي ــال فعالي خ
األغلبيــة العلويــة. وقــد اضطــر رجــال الديــن الســنة وهــم غيــر مرتاحيــن لمواجهــة هجوم المشــاركين 
وتوبيخهــم لهــم إللقائهــم خطبــا تثيــر القلــق، وتغــرس يف مســتمعيهم »مخافــة اهلل أكثــر مــن محبتــه«. 
ويف الســنوات األخيــرة، ألقــى المراقبــون ذوو العقليــة العلمانيــة باللــوم علــى التأثيــر الخفــي للــوزارة 

يف وجــود حــاالت مختلفــة مــن الرقابــة وفــرض اآلداب العامــة. 
يف الواقــع، يبــدو أن هــذه المخــاوف مبالــٌغ فيهــا. ففــي المســائل ذات األهميــة االســراتيجية، 
ــه قبــل الحــرب  ــة أقــل قــدرة علــى تشــكيل سياســات النظــام ممــا كانــت علي تبــدو المؤسســة الديني
األهليــة. الجديــر بالذكــر أنــه يف عــام 2009 أثــارت لجنــة مــن الخــراء القانونييــن المحافظيــن 
ســخطا واســع النطــاق يف األوســاط العلمانيــة مــن خــال صياغــة تعديــات علــى قانــون األحــوال 
ــر  ــرت تأثي ــة أظه ــذه القضي ــن ه ــات، لك ــة التعدي ــحبت الحكوم ــاف، س ــة المط ــخصية. يف هناي الش

ــة. ــي المحافــظ علــى المســائل االجتماعي ــرأي الدين ال
بيــد أنــه بعــد عشــر ســنوات، ســنت الحكومــة تعديــات حولــت قانــون األحــوال الشــخصية يف 
اتجــاه أكثــر علمانيــة إلــى حــٍد مــا، وهــي تغييــرات وصفهــا المراقبــون المحافظــون أهنــا »انتهــاكات 

للشــريعة«.
ــق الدينــي الشــبابي وعلمــاء الســنة بشــكل عــام  ــود علــى تمكيــن الفري ختامــا، فــإن أهــم القي
هــي عاقتهــم السياســية المشــكوك فيهــا مــع النظــام. يف هــذا الصــدد، المقارنــة بيــن النخــب الدينيــة 
ــح  ــدو يف صال ــادة شــبه العســكريين وتجــار الحــرب، تب ــر براعــة: الق ــن األكث ــن الفاعلي ــنية، وبي الس

ــن مــن مجلــس الشــعب يف 2020.  ــاد نفوذهــم أدى إلقصــاء األولي ــن، فازدي األخيري
وباســتثناء القيــادات الدينيــة العليــا المقربــة مــن الســلطة مثــل الســيد وحســون، فــإن العلمــاء 
ــرة ومتوســطة الحجــم، وقــد طغــت  ارتبطــوا عــادًة برجــال األعمــال الذيــن يديــرون شــركات صغي

ــة التــي أفرزهتــا الحــرب، والمشــار إليهــا آنفــا.  عليهــا النخــب االقتصادي
إضافــًة إلــى ذلــك، فــإن الوســطاء مــن شــيوخ الديــن أثبتــوا دورهــم يف التفــاوض على استســام 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الثــوار حــول دمشــق مــن عــام 2014 فصاعــدًا، وبالمقابــل فــإن هــؤالء 
ــام  ــل النظ ــد أن أكم ــم بع ــن أهميته ــر م ــدوا الكثي ــات فق ــيوخ المصالح ــمون بش ــن يس ــيوخ الذي الش
اســتعادة ضواحــي العاصمــة يف عــام 2018. يف مقدمــة هــؤالء: األفيــوين الــذي قتــل بتفجيــر ســيارة 
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مفخخــة يف أكتوبر/تشــرين األول 2020 يف بلــدة قدســيا بدمشــق، يف أثنــاء وجــوده بصحبــة الشــيخ 
عــادل مســتو )الناجــي مــن االنفجــار(، وقــد ســاعد كاهمــا يف عــودة قدســيا إلــى ســيطرة النظــام يف 
وقــت ســابق. وهــذا االغتيــال حــدث، بالصدفــة المقلقــة، يف اليــوم الــذي صــادق فيــه مجلس الشــعب 
علــى مرســوم إلغــاء هيئــة المصالحــة الوطنيــة )وهــي الهيئــة المشــرفة علــى مفاوضــات االستســام 
ــدة يف الوقــت  ــة(، التــي وصفهــا أحــد أعضــاء مجلــس الشــعب بأهنــا أصبحــت عديمــة الفائ المحلي

الراهــن.  


