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التعليم الشرعي الجامعي السوري: 
التقليدية الفقهية بنتائج غير تقليدية

ساري حنفي*

أكاديمـي فلسـطيني. أسـتاذ مـادة علـم االجتـامع يف اجلامعـة األمريكية يف بـريوت، ورئيس حتريـر املجلة   *
العربيـة لعلـم االجتـامع إضافـات.

• مقدمة

هيـدف هـذا البحـث إىل حتليـل مضمـون 
مناهـج كليـات الريعـة يف سـوريا. سـأقوم 
والفاعلـن  الدينـي  احلقـل  بتوصيـف  أوالً 
الدولـة يف هـذا احلقـل. وثانًيـا  فيـه وعاقـة 
يف  الريعـة  برامـج  مناهـج  عـىل  التعـرف 
اسـتخاص  وثالًثـا  واملعاهـد.  اجلامعـات 
بعـض اإلشـكاليات املتعلقـة بعاقة املدرسـة 
تعليـم  عـىل  املسـيطرة  التقليديـة،  اإلسـامية 
الشـباب العلـم والفكر اإلسـامي، بالسـلطة 

 .1 واملجتمـع

• تاريخ علامئي شامي حافل 

ُعرفـت بـاد الشـام بوصفهـا أحـد أهـم 
وقـد  القديمـة،  اإلسـامي  التعليـم  مراكـز 
بـرز فيهـا عـدد كبـري مـن العلـامء تارخييًّـا مـن 
أمثـال ابـن الصـاح، والنـووي، وابـن تيمية، 
وابـن قيـم اجلوزيـة، وابـن قدامـة املقـديس، 
ويف  وغريهـم.  عابديـن،  وابـن  والكاسـاين، 
القـرن املـايض كان كثـري مـن مشـاهري العلـامء 
يف العـامل العـريب من سـوريا، من أمثال الشـيخ 
والشـيوخ  احلسـني،  الديـن  بـدر  املحـدث 
طاهـر اجلزائـري )1852 - 1920(، ومصطفى 
الزرقـا،  وأمحـد   ،)1964  -  1915( السـباعي 
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 ،)1999  -  1904( الزرقـا  أمحـد  ومصطفـى 
وحممـد   ،)1999-1909( الطنطـاوي  وعـي 
املبـارك )1912 - 1982(، ومعروف الدواليبي 
)1909 - 2004( 2. كام اشـتهرت سوريا بتعدد 

الفقهـاء  إىل  فباإلضافـة  الدينيـة؛  االجتاهـات 
املتصوفـة  هنـاك  كان  واألحنـاف،  الشـافعية 
عـريب،  ابـن  الشـيخ  مقـام  حـول  املتحلقـون 
الشـيخ  بزعامـة  احلديـث  وأهـل  والسـلفية 
نـارص الديـن األلبـاين3. أمـا حركـة اإلخـوان 
املسـلمن فقـد كانـت متسـلفة مـن محـص إىل 
مـن  متصوفـة  كانـت  بينـام  سـوريا،  جنـوب 
محـاه إىل شـامل سـوريا. والتصـوف السـوري 
هـو تصـوف "مشـيخي" أكثـر منـه "طرقـي"؛ 
أن  بـدون  معـن  شـيخ  أتبـاع  هنـاك  إن  أي 
تكـون لـه بالـرورة طريقـة خاصة بـه4. ويف 
سـوريا مذاهـب أخرى مثـل الشـيعة والعلوية 
والدرزيـة واإلسـامعيلية. وهنـاك تاريخ حافل 
منـذ  الطائفيـة  والرصاعـات  التطييـف  مـن 
القـرن اخلامـس عـر مربـوط، كـام يبينه حممد 
مجـال بـاروت )2018(5، بالـرصاع العثـامين – 
الصفـوي حـول السـيطرة عىل طريـق احلرير. 
كتـب كل من معتز اخلطيب )2017(6 وليىل 
الرفاعـي )2018(7 عن شـبكة كثيفـة "علامئية" 
للنخبـة الدينية الدمشـقية السـنية. وعىل الرغم 
مـن سـواد طابعهـا التقليـدي، فقـد كان هناك 

بعـض اإلصاحيـن الذين انتقلوا بن سـوريا 
يركـز  العريـن.  القـرن  بدايـة  منـذ  ومـرص 
اخلطيـب عـىل أمهية شـخصيات مثل الشـيوخ 
عبـد احلميـد الزهـراوي )ت 1916م( وطاهـر 
اجلزائـري )ت1920م( ومجال الدين القاسـمي 
)ت1914م(. أّدت هـذه الشـبكة العلامئية دوًرا 
مهـامًّ يف تنظيـم احلقـل الديني من خال إنشـاء 
 ،1938 يف  تأسسـت  التـي  العلـامء"  "مجعيـة 

الدقـر  )عـي  التقليديـن  العلـامء  مـن  مؤلفـة 
الفرفـور...(،  وصالـح  امليـداين  اخلـري  وأبـو 
)مصطفـى  آنـذاك  الناشـطن  والشـباب 
احلامـد  الزرقـا وحممـد  السـباعي ومصطفـى 
مجعيـة  أن  وبالرغـم  الدواليبـي(.  ومعـروف 
العلـامء مل تسـتمر بعد اخلمسـينيات مـن القرن 
العريـن، فإهنـا كانـت نـواة شـكلت حتالًفـا 
اإلخـوان  مـن  اإلسـامية  للتيـارات  حقيقيًّـا 
مرشـح  وانتخبـوا  التقليديـن  واإلسـامين 
اإلخـوان، مصطفى السـباعي، يف االنتخابات 
وجيـزة،  لفـرة  كان  ذلـك  ولكـن  النيابيـة. 
فكـري  انقسـام  هنـاك  كان  أن  مـن  يمنـع  ال 
وتنظيمي حيث أسـس مشـايخ دمشـق "رابطة 
وأسـس   )1963-1945( الشـام"  يف  العلـامء 
ويذكـر  املسـلمن"8.  "اإلخـوان  الناشـطون 
تومـاس برييـه كيـف ظـلَّ اإلخوان املسـلمون 
ا  ينتقـدون بشـدة حمافظـة رجـال الديـن. وردًّ
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عـىل االنتقـادات التـي أثارهـا كتابه اشـرتاكية 
اإلسـالم )1959(، أعرب السـباعي عن أسـفه 
حماولـة  "أي  يعارضـون  العلـامء  أغلبيـة  ألن 
مبـادئ  املعـارصة يف ضـوء  املشـكات  حلـل 
وأهـداف اإلسـام"، وكتـب: "كل مـا لدهيـم 
ليقدمـوه قوهلـم 'العـودة إىل اإلسـام هـي مـا 
سـينقذنا من مشـكاتنا'... ولكـن كيف؟ وإىل 
أي مـدى؟ ومـا الـذي يعتقده اإلسـام بشـأن 
املشـكات التـي مل يعرفهـا أسـافنا يف زمـن 

اخللفـاء الراشـدين؟"9.
وكـام هـو احلـال يف دول عربية أخـرى، بدأ 
التعليـم الدينـي يف اجلوامـع قبـل أن تتأسـس 
معاهـد أهليـة التي مل تعرف الدولة بشـهادات 
خرجييهـا تارخييًّـا، وهلـذا ال جيد هـؤالء فرصة 
الدولـة مـن جهـة، ومـن  للعمـل يف أجهـزة 
جهـة أخـرى يصعب عليهـم متابعة دراسـتهم 
يف املؤسسـات التعليميـة احلكومية. وكان البد 
مـن االنتظار إىل بداية اخلمسـينيات للتأسـيس 
اإلسـامي  للتعليـم  احلكوميـة  املؤسسـات 
مـن مـدارس للمرحلـة املتوسـطة والثانـوي، 
وتأسـيس كليتـي الريعـة يف جامعـة دمشـق 

)1954( ومـن ثـم جامعـة حلـب )2006(. 

وكان هنـاك معهـدان مهـامن ومهـا: معهـد 
الفتح اإلسـامي10 )مؤسسـة إسـامية علمية 

الشـيخ  أسسـه  خرييـة،  ثقافيـة  إصاحيـة 
حممـد صالـح الفرفـور عـام 1956(، وكذلـك 
جممـع الشـيخ أمحـد كفتـارو )شـيخ الطريقـة 
الصوفيـة النقشـبندية، أسسـه عـام 1975(11. 
ورغـم قـرب الفرفـور وكفتـارو مـن النظـام 
السـوري لكـن مل يعرف رسـميًّا بمعهدهيام إال 
يف عـام 2011؛ أي بعـد بـدء الثـورة السـورية، 
وتـم اسـتحداث مظلـة "معهـد الشـام العـايل 
للعلـوم الرعيـة واللغـة العربية والدراسـات 
والبحـوث اإلسـامية"، مقـره مدينة دمشـق، 
وإحلاقهـم بـوزارة األوقـاف ليضـم باإلضافة 
رقيـة،  السـيدة  جممـع  املؤسسـتن  هاتـن  إىل 
والتـي كان سـابًقا جمـرد حـوزة تـدرس الفقـه 
الشـيعي لتصبـح بعدهـا معهـًدا12. وقـد اعترب 
ذلـك نوًعـا مـن أنـواع إضفـاء الرعيـة عـىل 

رقية.  السـيدة  جممـع 
شـهادات  بـدون  رشعـي  تعليـم  وهنـاك 
تعطيـه مجاعـات يف املسـاجد كجامعـة جامـع 
زيـد بـن ثابـت، أو مجاعة امليـدان اتباع الشـيخ 
جـودت  مجاعـة  أو  امليـداين،  حبنكـة  حسـن 
سـعيد، أو اجلامعـة اخلزنويـة13. نسـائيًّا، هناك 
أتبـاع مجاعـة القبيسـيات اليـوم قـدرت أسـامء 
كفتـارو عددهـم بــ75 ألـف14، والسـحريات 
املنشـقة عن القبيسـيات )ووجودهم األسايس 

يف لبنـان(.
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أمـا التعليـم اجلامعـي، فقـد أسـس كليـة 
الريعـة عـام 1954 يف جامعة دمشـق الشـيخ 
حلركـة  العـام  املراقـب  السـباعي،  مصطفـى 
اإلخـوان املسـلمن يف سـوريا. وقـد كان هلذه 
الكليـة أثـر مهـم عىل جيل مـن الفقهـاء وأئمة 
اجلوامـع يف سـوريا وخارجها، ولـو أهنا كانت 
ال تعطـي شـهادات تتجـاوز البكالوريـوس. 
الدراسـات  منـح  عـىل  املوافقـة  متـت  وقـد 
التاريـخ  هـذا   ،1993 عـام  مـن  بـدًءا  العليـا 
هـو بدايـة حتـول تقييـم النظـام األمنـي لكليـة 
الريعـة، حيـث تـم التمكـن منهـا واخراقها 
عميـد  وتعيـن  احلزبيـة  الداخليـة  بالبعثـات 
حقوقـي عليها -بعد سـفر الدكتور السـلقيني 
25 سـنة عـىل  اخلـارج- واقـراب مـرور  إىل 
اسـتام األسـد السـلطة، ويف هذه الفـرة كان 
كان  جديـد.  كوجـه  األسـد  باسـل  صعـود 
ذلـك يف عهـد الوزيـرة صاحلـة سـنقر، وذلك 
بسـبب العاقـات اجليدة بـن النظام والشـيخ 
حممـد سـعيد رمضـان البوطي. أمـا اجلامعات 
واألزهـر  الدعـوة(  )كليـة  مثـل  اخلاصـة 
)تأسسـت يف بدايـة القرن احلـادي والعرين( 
فقـد أصبحت تأخـذ دوًرا متزايـًدا يف نر هذا 

التعليـم.
وقـد شـهدت كليـة الريعة تغـريات عدة 
تارخييـة. وحسـب حلـي  يف ضـوء حتـوالت 

ولـكل  فـرات،  أربـع  إىل  تقسـيمها  يمكـن 
السـلطة  تدخـل  مـن  ونمـط  أجيـال  مرحلـة 
ووزارة األوقـاف يف توجهـات كليـة الريعة: 
السـبعينيات:  إىل  النشـأة  مـن  متتـد  فـرة 
وهـي فـرة االسـتقالية النسـبية عـن النظـام 

السـيايس.
منتصـف  إىل  السـبعينيات  بدايـة  مـن 
التسـعينيات: عرفـت تدخـًا سـافًرا للنظـام 
النظـام  كان  إذ  الريعـة،  بكليـة  السـيايس 
يصنفهـا عىل أهنـا "وكـر لإخوان املسـلمن"، 
لـذا كانـت حمـل تضييـق وجتسـس واخـراق، 
حتـى إن بعـض املحارضين فيهـا كانوا قيادين 
بعثيـن. ومضـت سـنوات طويلـة ليـس عـىل 
ويمنـع  دكاتـرة،  سـتة  سـوى  الكليـة  مـاك 
تعيـن معيدين أو أسـاتذة، أو افتتاح دراسـات 
املوقـف إال منتصـف  يتغـري ذلـك  عليـا، ومل 

التسـعينيات.
مـن منتصف التسـعينيات إىل بدايـة الثورة 
السـورية: وشهدت مأسسـة املراقبة والسيطرة 
عـىل الكليـة. قبـل هـذه الفـرة كانـت كليـة 
الريعـة تؤثـر باألوقـاف علميًّـا ) مـن خال 
وانتهـت  مثـًا(،  اإلسـالم  حضـارة  جملـة 
يف  الريعـة  كليـة  عـىل  األوقـاف  بسـيطرة 
عهـد الوزيـر احلـايل عبـد السـتار السـيد. لقد 
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كانـت هـذه الكليـة منفصلة تارخييًّـا عن وزارة 
األوقـاف وال تتدخل األوقـاف بكلية الريعة 
التـي تتبـع نظـام التعليـم العـايل، لكـن منـذ 
قـدوم الوزير السـيد وبسـبب عاقاتـه األمنية 
العميقـة والثقـة املتبادلـة بينـه وبـن البوطـي، 
فقـد متكـن مـن السـيطرة بشـكل غـري مبـارش 
دمشـق  كليتـي  يف  اإلداريـة  التعيينـات  عـىل 

وحلـب، وهـذا كان سـابًقا للثـورة.
فـرة ما بعـد الثـورة: حيث كانـت العاقة 
مـع إيران ومؤسسـاهتا يف سـورية هتمـة داخل 
صاحبهـا  الهتـام  وتكفـي  الريعـة،  كليـة 
بالتشـيع، وكان أشـد النـاس يف ذلـك البوطي 
الـذي مل يظهـر يف موقـف سـيايس مع الشـيعة 
إال نـادًرا، وبعـد الثـورة أصبـح البوطي االبن 
جيلـس كالتلميـذ بـن يـدي خامنئـي. وهـذه 
الفـرة هي فرة تعميق سـيطرة وزارة األوقاف 
وأخـذ صبغـة شـبه قانونيـة، وباألخـص بعـد 

قانـون األوقـاف اجلديد. 
وكـام هـو ماحـظ أن هـذا التقسـيم يرتبط 
كثرًيا بشـكل تدخل السـلطة يف التعليم الديني 
اجلامعـي، وهو يشـبه كثرًيا مـا حصل يف تونس 
حيـث كانـت جامعـة الزيتونـة هـي مـن أهـم 
املؤسسـات يف املغـرب العـريب، لكـن تدخـل 

املناهـج قـد أضعفهـا  السـلطة الفـج وتغيـري 
. ا كثرًي

سـأركز يف الفقـرة التاليـة عىل مناهـج كلية 
الريعـة يف جامعـة دمشـق ولكـن البـد مـن 
ماحظتـن: األوىل أن هنـاك تشـاهًبا يف هـذه 
تعطـي  التـي  الرعيـة  املعاهـد  مـع  املناهـج 
شـهادات عىل مسـتوى البكالوريوس أو أعىل، 
حيـث كان معظـم مدريس األقسـام اجلامعة يف 
املعاهـد هـم نفسـهم أسـاتذة كليـة الريعـة، 
للـرزق  رديًفـا  باًبـا  املعاهـد  هـذه  وكانـت 
اختافـات  هنـاك  ثانًيـا،  اجلامعـة.  ألسـاتذة 
نوعيـة بـن هـذه املناهج وتلـك التابعـة لكلية 
الريعـة بحلـب، وذلك لسـبب كيفيـة تدخل 
الرمحـن  السـلطة يف اجلامعـة. وحسـب عبـد 
حلـي، وهـو أحـد أعضـاء جلنة وضـع مناهج 
حلـب، فقـد كانت جتربـة حلب سـبًبا يف تغيري 

املناهـج يف دمشـق نفسـها.

• مناهج كلية الرشيعة بجامعة دمشق

متنــح هــذه اجلامعــة ثــاث درجــات 
علميــة: اإلجــازة يف الريعــة اإلســامية؛ 
املاجســتري يف الريعــة اإلســامية يف عــدة 
الريعــة  يف  والدكتــوراه  اختصاصــات؛ 

عــدة. اختصاصــات  يف  اإلســامية 
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أهـم مـا تتميز بـه املناهج هناك هو شـموهلا 
فقًهـا وتفسـرًيا وعلـوم  الريعـة:  كل علـوم 
قرآن وسـنة إىل ما سـوى ذلك. وتربع دراسـة 
الفقـه اإلسـامي عـىل عـرش تلـك العلوم يف 
الكليـة، وذلك بأسـلوب فقهي مقـارن، وعقد 
املقارنـات أيًضـا بـن الفقه اإلسـامي وبعض 
الريعـة  كليـة  وترتبـط  املدنيـة.  القوانـن 
تارخييًّـا بكليـة احلقـوق، وذلك لسـببن: فكرة 
قوننـة الريعـة )عـىل األقل يف خميال املؤسـس 
جتربـة  لـه  كانـت  الـذي  السـباعي  مصطفـى 
كنائـب يف الربملـان السـوري( وبسـبب وجود 
أكثـر مـن عميـد قادًما مـن كلية احلقـوق. لقد 
ومدرسـوها  الريعـة  كليـة  خرجيـو  طالـَب 
توظيـف محلـة اإلجـازة يف الريعـة يف جمـال 
القضـاء الرعـي، باعتبار أن قانـون األحوال 
اإلسـامي  الفقـه  مـن  مسـتمد  الشـخصية 
خريـج  بـأن  ذلـك  عـىل  فاعـُرض  حـرًصا، 
الريعـة ال يفهـم أصـول املحاكـامت وطريقة 
العمـل القضائـي السـوري، فتـم االتفاق عىل 
متّكـن  احلقـوق  كليـة  مـن  مقـررات  إدخـال 
الطالـب مـن التعـرف عـىل القوانن السـورية 
وكيفيـة سـري املحكـامت والعمـل القضائـي. 
لـذا يـدرس الطالـب 6 مـواد قانونيـة وهـي: 
املـدين  والقانـون  )املدخـل(،  املـدين  القانـون 
)االلتزامـات(،  اإلسـامي  بالفقـه  املقـارن 

اإلسـامي  بالفقـه  املقـارن  املـدين  والقانـون 
)العقـود املسـامة(، والقانـون الـدويل املقـارن 
الدسـتوري  والقانـون  اإلسـامي،  بالفقـه 
واإلداري املقـارن بالفقه اإلسـامي، والقانون 
اجلزائـي املقـارن بالفقه اإلسـامي. وليس من 
نافلـة القـول إنـه بعـد أن تم ختريـج طاب قد 
درسـوا هذه املـواد وتقدمـوا للتعيـن كقضاة، 
القانـون  أن  بحجـة  رفضـت  طلباهتـم  لكـن 
ينـص عـىل أن التعيـن يف القضـاء حيتـاج إىل 
إجـازة يف احلقـوق، وبقيت املقـررات احلقوقية 
مسـتمرة يف اجلامعة وال أحد يسـتطيع حذفها، 
وال تـؤدي غرًضـا وظيفيًّا للمتخـرج، وكانت 
عـىل حسـاب مـواد أخـرى أهم حسـب تعبري 
حممـد الزحيـي عـام 1995، الـذي كان وكيـل 

العميـد للشـؤون العلميـة15.
مـادة(   56( أكاديميـة  سـاعة   230 ومـن 
علـوم  مـواد(   6( سـاعة   24 فقـط  هنـاك 
اجتامعيـة )حـارض العـامل اإلسـامي، املدخل 
إىل علـم االقتصـاد ومذاهبـه، الثقافـة القومية 
اإلسـام،  يف  الربـوي  املنهـج  االشـراكية، 
املنطـق  وقضايـا،  تيـارات  املعـارص:  الفكـر 
يف  ومادتـان  العلمـي(،  البحـث  ومناهـج 
العلـوم اإلنسـانية: التاريخ اإلسـامي وتاريخ 
األديـان، إضافـة إىل مادتن لغـة أجنبية. وعىل 
عكـس الـراث اجلامعي الذي يعطي األسـتاذ 
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احلـق يف اختيـار الكتـب واملقـاالت املدرسـة، 
فـإن املناهـج هـي عبـارة عـن كتـب معتمـدة 
مـن جملـس التعليـم العـايل، كـام يظهـر ذلـك 

عـىل الصفحـة األوىل مـن هـذه الكتـب. 
وُياحـظ غيـاب مـادة السياسـة الرعية، 
بـدون  تدريسـها  يصعـب  التـي  املـادة  تلـك 
شـحنة كبـرية مـن االجتهـاد، وإال أصبحـت 
تنظـرًيا للدولـة اإلسـامية عـىل طريقـة فكـر 
مـن  جـزًءا  ولكـن  اجلهاديـة16.  احلـركات 
حمتـوى فقـه السياسـة الرعيـة كان موجـوًدا 
بسـبب  تفـرد  ومل  أخـرى  مقـررات  ضمـن 
ضيـق املـواد أو ألسـباب سياسـية. وحسـب 
حلـي، فقـد كان املدرسـون واعـن بصعوبـة 
اسـتخدام مصطلحات ذات حساسـية، لذلك 
أوجـه،  محالـة  مصطلحـات  اسـتخدام  تـم 
فمثـًا تعبـري )نظـام اإلسـام( وهـو عنـوان 
مقـرر جامعـي يف السـنة األوىل باسـم الدكتور 
كتـاب  مـن  مأخـوذ  حمتـواه  البغـا  مصطفـى 
اإلخـواين(،  التوجـه  )ذي  املبـارك  ملحمـد 
واالجتامعـي  السـيايس  النظـام  ويشـمل 
واالقتصـادي، أي فكـرة الشـمولية. وكان من 
اخلطـط املرفوعة للدراسـات العليـا، دبلوم يف 

نظـم اإلسـام، لكـن مل يتـم اعتـامده. 

أمـا يف الدراسـات العليا، فقـد الحظنا من 
حتليـل عناويـن 359 أطروحـة ماجسـتري، منذ 
عـام 1991 حتى اآلن، تنوعها يف جماالت الفقه 
العقديـة واألخاقيـة  والعقائـد ويف األسـس 
للتكافـل واملعامـات. وقـد غلبـت عـىل هذه 
انكبـت عـىل  التـي  املوضوعـات  الدراسـات 
فقهيـة  شـخصيات  أعـامل  أو  سـرية  دراسـة 
العـريب  الـراث  إثـراء  يف  سـامهت  وعقديـة 
اإلسـامي. وقـد الحظنـا أيًضا جهـًدا حتقيقيًّا 
. وبشـكل عـام، قـل تنـاول موضوعات  مهـامًّ
متـس الواقـع احلـارض، إال بشـكل أسـايس يف 

جمـاالت االقتصـاد اإلسـامي. 
وعـىل الرغـم من غنـاء وقـوة منهـاج كلية 
الكتـب  مـن  الكثـري  هنـاك  الريعـة، حيـث 
املدرسـية ذات قيمـة معرفيـة مهمة، وتؤسـس 
الطالـب عـىل معرفـة أصوليـة أساسـية17، إال 
االتسـاق  هـي  بخصلـة  يتسـم  منهاجهـا  أن 
بـن القوانـن املدنيـة والفقـه، وأربعـة أخـرى 
وحتميـل  املناهـج،  تقليديـة  وهـي  إشـكالية 
مقاصـد  وغيـاب  يطيـق،  ممـا  أكثـر  اإلسـام 
الريعـة يف مسـاقات أصـول الفقـه، وغيـاب 

اجلامعـة. دروس  يف  والنقـاش  اجلـدل 
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التساق بني القوانني املدنية والفقه
هناك اتسـاق ومصاحلة بـن القوانن املدنية 
السـورية والفقـه. ففـي كتاب املدخـل إىل علم 
القانـون )ملدرسـن مـن كلية احلقوق يدرسـان 
يف الريعـة: محود غـزال وعبد الكريم ظام(، 
الريعـة مصـدر رسـمي احتياطـي. وهنـاك 
إظهـار لرعيـة قانـون األحـوال الشـخصية 
رشح  كتـاب  يف  ذلـك  يظهـر  كـام  السـوري، 
قانـون األحـوال الشـخصية السـوري، اجلـزء 
جامعـة  منشـورات   ،2001( والثـاين  األول 
دمشـق(. وهـو مقـرر مشـرك وموحـد بـن 
كليتـي احلقـوق والريعـة، وتوحيـد كان يف 
سـياق إدخـال املـواد القانونيـة، وألن مصدره 
إىل  يرجـع  تأليفـه  وأصـل  اإلسـامي  الفقـه 
بالذكـر  اجلديـر  ومـن  السـباعي.  مصطفـى 
تعبـريات  تسـتخدم  ال  الريعـة  كتـب  أن 
ثنائيـة حـادة مثـل القوانـن اإلسـامية مقابل 
القوانـن الوضعيـة، عـىل األقـل ال يظهر ذلك 
يف العناويـن، حيـث تسـمى األخـرية ببسـاطة 
مـن  أدلتهـا  تسـتوحي  والتـي  مدنيـة  قوانـن 
مصـادر عـدة منهـا اإلسـام. فتعبـري "قوانـن 
الذيـن  أولئـك  عنـد  املفضـل  هـو  وضعيـة" 
ينـادون بتطبيق الريعة، معتربيـن أن القوانن 

احلاليـة مناقضة هلـا كوهنا "موضوعـة" من قبل 
اإلنسـان وليـس اهلل. 

ونـدرة  وتقريظـي  تقليـدي  منهـاج 
ت ا د جتهـا ل ا

يتسـم املنهاج عموًما يف تقليديته وتقريظيته 
ونـدرة االجتهـادات فيـه. ومن العوامـل التي 
اخلـوف  الكليـة  مناهـج  يف  اجلمـود  إىل  أدت 
مـن التغيـري، وعقليـة احتـكار تأليـف الكتاب 
اجلامعـي، التـي حتفـظ للمـدرس اسـمه عـىل 
املقـرر لسـنوات طويلـة، ويعـود منـه ريع مايل 
مـع كل طبعـة، وهـذا ال خيص كليـة الريعة، 

فالظاهـرة موجـودة يف كليـات أخـرى أيضا.
ففـي كتـاب الزحيـي األحوال الشـخصية 
مـن كتـاب الفقـه اإلسـالمي وأدلتـه )اجلـزء 
اإلمامـي  املذهـب  الزحيـي  ذكـر  السـابع(، 
وتبيـان اخلـاف معهـم، وهذا مهـم من حيث 
اعـراف بوجـود هـذا املذهـب، ولكـن هنـاك 
حشـو ليـس له معنـى يف عرصنـا. فمثا رشط 
احلريـة: ال شـهادة لعبـد )ص 74( و"الـزواج 
الـازم أو التـام يتـم )يف حالـة( حـل اسـتامع 
كل مـن الزوجـن باآلخـر عىل النحـو املأذون 
فيـه رشًعـا. واملـأذون فيـه )...( ملـك املتعـة: 
وهـو اختصاص الـزوج بمنافع بضـع الزوجة 
وسـائر أعضائهـا اسـتمتاًعا. وهـو عوًضا عن 
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املهـر، واملهـر عـىل الرجل، فيكون هـذا احلكم 
عـىل الزوجـة وخاص بالـزوج"، "يسـقط عىل 
املرأة النفقة يف حال السـفر بـدون إذن زوجها" 
)ص 97(، الـخ مـن أمثلة حتتـاج إىل تنزيل عىل 
واقـع أصبحـت املـرأة بوعيهـا املدينـي ترفض 
أن يكـون املتعـة فقـط للرجل. وهكـذا تصبح 
رشًحـا  املدرسـة  الفقهيـة  النصـوص  بعـض 
وقـد  املذهبيـة.  للنصـوص  الـرح  ورشح 
بينـت بعـض املقابـات مـع طـاب درسـوا 
يف هـذه الكليـة نقـًدا شـديًدا للمنهـاج، مثـل 
باجلزئيـات  اهتمـت  التـي  التدريـس  "طـرق 

واملفـردات: تعاريـف مدرسـية تعتمـد املنهـج 
التقريـري الذي يتجاهل املعاجلـة التارخيية وال 
هيتـم بالطـرح اإلشـكايل"؛ "املناهـج انغلقـت 
باتـت  حتـى  اللفظيـة،  املباحـث  دائـرة  يف 
الذهنيـة  للمامرسـة  موضوًعـا  العلـوم  هـذه 
التجريديـة التـي تدور يف جزئيـات النصوص، 
وتبايـن التفريعات عـىل التفريعـات"؛ "العودة 
الفجـة إىل نصـوص دينيـة خـام، تفهـم بـأوىل 
"هـذه  للمعنـى"؛  املسـطح  الفهـم  درجـات 
يامرسـون  نقلـة  بـل  فقهـاء  ختـرج  ال  الكليـة 
عمليـة الشـحن والتفريغ والتلقـن، وال خترج 
العقـل وينمـون  يربـون  مفكريـن وجمتهديـن 
جتـاوز  يسـتطيعون  ال  مـن  ختـرج  التفكـري.. 
تنزيـل  إىل  األقدمـون،  بـه  أتـى  الـذي  املثـال 

القاعـدة عـىل واقـع جديـد، أو توليـد حتـى 
مثـال معـارص غـري القديـم".

بـني  اجلديـد  الـدويل  النظـام  كتـاب  أمـا 
الواقـع احلـايل والتصـور اإلسـالمي18، وهـو 
ليـس بكتـاب جامعـي سـوري ولكـن معتمد 
يف مناهـج الدراسـات العليـا لكليـة الريعة، 
فعـىل الرغـم من اجلانب املقارنـايت مع األنظمة 
القانونيـة واإلنسـانية العامليـة، فهـو مكتـوب 
بلغـة تقريظيـة. فعـىل سـبيل املثـال يكتـب أبو 
شـبانة: "ظـل زمـام احلضـارة اإلنسـانية بيـد 
املسـلمن ردًحـا طويـًا مـن الزمـن، تذوقت 
فيـه البريـة حـاوة األمـن يف ظـل اإليـامن 
ونعمـت بالسـام يف ظـل اإلسـام ومتتعـت 
باالسـتقرار والرخاء يف ظـال املبادئ العظيمة 
هلـذا الديـن احلنيف. ولكـن.. ما لبـث الزمان 
احلفـاظ  يف  املسـلمون  وأمهـل  دورتـه  دار  أن 
الرياديـة،  ومنزلتهـم  القياديـة  مكانتهـم  عـىل 
حينـام طرحـوا كتـاب رهبـم عـز وجـل وسـنة 
نبيهـم صـىل اهلل عليـه وسـلم وراء ظهورهـم. 
ومنـذ ذلـك احلـن وزمـام احلضارة اإلنسـانية 
بيـد احلضـارة املادية الغربيـة. والنظـام الدويل 
اجلديـد أثـر مـن آثـار تلـك احلضـارة، وإفراز 
طبيعـي مـن إفرازاهتـا، فهو يسـتقي مـاء حياته 
مـن منابعهـا، ويرتكز يف أسسـه ومقوماته عىل 
توجهاهتـا  حتكـم  التـي  األساسـية  قواعدهـا 
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وأهدافهـا، لـذا كان العـامل اإلسـامي بحاجة 
ماسـة إىل دراسـة علميـة جـادة للوقـوف عـىل 
حقيقـة احلمـات اإلعاميـة املكثفـة التـي ما 
فتئـت تتحـدث عـن بـزوغ فجـر نظـام عاملـي 
العدالـة واملسـاواة،  فيـه روح  جديـد، تشـيع 
ويقـف فيـه اجلميـع عـىل قـدم املسـاواة" )ص 
)وهبـة  اإلسـالمي  الفقـه  كتـاب  أمـا   .)232

جامعـة  منشـورات   ،1998 ط.6،  الزحيـي، 
تعليـق  بـدون  تبـن  أحـكام  ففيـه  دمشـق( 
عـن كيفيـة إنزاهلـا عـىل الواقـع احلـايل. فمثا 
يكتـب الزحيـي: "ينتهـي القتـال بطـرق عـدة 
منهـا اعتنـاق اإلسـام، أو عقـد معاهـدة مـع 
فكيـف   .)315 )ص  باألمـان"  أو  املسـلمن 
يطبـق ذلـك يف ظـل انتشـار الـدول الوطنيـة 

املبنيـة انتامءاهتـا عـىل مفهـوم الوطنيـة.
حتميل اإلسالم أكثر مما يطيق

مـن  كثـرًيا  أن  اعتبـار  عـىل  اعتدنـا  لقـد 
اإلسـام  حتمـل  اإلسـامية  احلـركات 
كل  ويقونـن  يديـر  باعتبـاره  طاقتـه  فـوق 
جمـاالت احليـاة. وبـداًل مـن ثبـات األخـاق 
القطعيـة،  اإلسـامية وزمنيـة األحـكام غـري 
ضمـن  لقوننتهـا  والدعـوة  األحـكام  تثبـت 
مفهـوم احلاكميـة املطلقـة هلل. ولكـن تقتـرص 
التقليديـة اإلسـامية يف ذلك بشـكل أسـايس 

عـىل االجتامعـي واالقتصـادي. ففـي كتـاب 
جمـال  تعريـف  تـم  اإلسـالمية19  املصـارف 
االقتصـاد عـىل الشـكل التـايل: "اقتصـاد رباين 
والسـنة،  القـرآن  مصـدره  باعتبـار  وإهلـي 
العقيـدة  أسـس  مـن  ينبثـق  ألنـه  وعقـدي 
اإلسـامية ويقـوم عليها، وأخاقـي وواقعي، 
وإنسـاين عاملـي، ويـوازن بـن مصلحـة الفرد 
واملجتمـع، وأنـه فريـد يف نوعه، ومسـتقل عن 
غـريه، وهـو اقتصاد موجـه، واملال فيه وسـيلة 
وليـس غايـة، وذو طابـع تعبدي؛ ألن ممارسـة 
معـاين  فيـه  املـروع  االقتصـادي  النشـاط 
العبـادة التـي يثـاب فاعلها عنـد اهلل عز وجل، 
وامللكيـة فيـه هلل تعـاىل، واإلنسـان مسـتخلف 
فيهـا" )ص31-32(. فمثـل هـذا التعريـف ال 
يـرك جمااًل لعلـم االقتصاد، وحيـول األخاق 
اإلسـامية يف االقتصاد كاختصاص يستوعب 

االقتصـاد. شـؤون  كل 
املدرسـة  حتـت  مـن  البسـاط  سـحب 

يـة صد ملقا ا
يـكاد يـدرس علـم أصـول الفقـه يف كليـة 
ففـي  الريعـة.  مقاصـد  بـدون  الريعـة 
الوسـيط يف أصـول الفقـه اإلسـالمي 20، فصل 
املصالـح  اسـم  حتـت  الريعـة  مقاصـد  يف 
املرسـلة أو االسـتصاح )حذف رأي الطويف( 
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بعـد الـرد عليه.. ويف كتاب أصـول الفقه21، ال 
يوجـد فصـل يف مقاصد الريعـة ولكن هناك 
فصـل يف املقصـد العـام مـن التريـع )قواعد 
مبـدأ دفـع الـرر وقواعـد مبدأ رفـع احلرج( 

)12صفحة مـن 236(.

ويف احلقيقة أن املدرسـة الشامية قد سحبت 
مقاصـد الريعة من فلسـفتها األساسـية التي 
جـاء هبا األئمـة الغـزايل والشـاطبي والطويف، 
كتابـه  ففـي  البوطـي.  الشـيخ  بتأثـري  وذلـك 
ضوابـط املصلحـة 22، الـذي يـدرس يف بعض 
املعاهـد وخاصـة كلّيـة الدعـوة، ينقـد املؤلف 
نجـم الديـن الطـويف أّول مـن جعـل املصلحة 
مرتكـًزا يف الريعة، حيث يقوم بعرض مناهج 
اإلمـام مالـك والشـافعي وأيب حنيفـة واإلمام 
أمحـد واسـتخدامهم املصلحـة واالستحسـان 
ضمـن حـدود الريعـة. ويقـول البوطـي يف 
هـذا: "األخـذ باالسـتصاح حمـل اتفـاق مـن 
أئمـة املسـلمن وعلامئهـم، وال يضـري ذلك أن 
كثـرًيا من هـؤالء األئمة مل يعدوا االسـتصاح 
أصـًا مسـتقاًّ يف االجتهـاد، وأهنـم أدجموه يف 
األصـول األخـرى، إذ اخلـاف ال ينبغـي أن 
يكون يف التسـمية واالصطاحـات"23. ويرى 
البوطـي أّن مفهوم املصلحة الـذي يتّم توظيفه 
اليـوم هـو يف حقيقتـه املفهـوم الغـريب ال ذاك 
الرعـي، وبالتـايل فهـو مبنـٌي عـىل اعتبارات 

الفاسـفة جريمـي بينثـام وجـون سـتيوارت 
ميـل الليربالية. ويرى البوطـي أّن االتفاق عىل 
مفهـوم املنفعـة هو اتفـاق عاٌم ظاهـري، حيث 
إنـه يف حقيقتـه فيـه خـاٌف طويل. ويستشـهد 
مفهـوم  يف  اختـاف  بوجـود  ميـل  بقـول 
وبروتاغـورس24.  سـقراط  بـن  املصلحـة 
وباختصـار يعترب هـذا الكتاب نقـًدا للمفاهيم 
التجديديـة للمصلحة. وبعكـس عبد الوهاب 
خـّاف يـرى البوطـي أّن املصلحة ليسـت من 
مصـادر التريـع، بـل هـي تقع حتـت جمموعة 
مـن الضوابـط الرعّية اإلسـامية. كـام يعترب 
أن تطبيـق املصلحة تكـون فقط عندما ال يكون 

هنـاك نـص مـن القـرآن الكريم أو السـنة.
غياب اجلدل والنقاش

بينـت املقابـات التـي عملناهـا مـع طلبـة 
النقـاش يف داخـل  تنعـدم  الكليـة أهنـا تـكاد 
الصفـوف. وذكـرت إحدى الطالبـات أنه كان 
هنـاك بعـض الطلبـة املتأثرين بالفكر السـلفي 
مـع بعض األسـاتذة ولكـن تم قمعهم بشـدة. 
وقـد ذكـر أحـد الطاب أنـه ذهب إىل أسـتاذه 
الشـيخ البوطـي وعـرب عن ملله مـن الصفوف 
فهـو يعـرف أغلـب مـا يذكـر، وطلـب مـن 
البوطـي أن يقرح عليه بعـض الكتب للقراءة. 
فسـأله إن كان قـد قرأ كل كتبـه، فعندما أجاب 
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القـادم.  كتابـه  انتظـار  منـه  باإلجيـاب طلـب 
أي إنـه رفـض إعطـاءه أي اقراحـات ملؤلفن 
يمكـن  أن  الطـاب  أحـد  وذكـر  آخريـن. 
عـزو غيـاب اجلـدل والنقـاش إىل خـوف كثري 
مـن الطـاب مـن زمائهـم الذيـن انخرطـوا 
كطـاب يف الكليـة بصفتهـم خمربيـن. وجيـدر 
الذكـر أنـه منـذ منتصـف الثامنينيـات، بـدأت 
الدولـة تعطـي كوتا للرفاق البعثين يف تسـهيل 
كليـة  فيهـا  بـام  الكليـات  كل  يف  انخراطهـم 
الريعـة. وقـد اشـتكى بعـض مـن قابلناهـم 
وغالًبـا  تدينهـم،  بقلـة  معروفـون  هـؤالء  أن 
مـا يوظفـون بعـد خترجهـم إمـا كمدرسـن يف 
األدوات  مـن  جـزًءا  ليصبحـوا  أو  املـدارس 

األوقـاف. وزارة  يف  البريوقراطيـة 

• أعالم كلية الرشيعة: التقليدية 
وحدودها 

يف  أثـرت  قـد  شـخصيات  عـدة  هنـاك 
اجتاهـات هـذه الكليـة، ولكن الشـيخن حممد 
سـعيد رمضـان البوطـي ووهبـة الزحيـي قـد 
كليـة  فقـط يف  ليـس  بعمـق،  آثارهـم  طبعـوا 
كل  يف  ولكـن  دمشـق،  جامعـة  يف  الريعـة 

أيًضـا. والعـريب  السـوري  الدينـي  املشـهد 

حممد سـعيد رمضان البوطي: الشخصية 
البابوية

بـدأ البوطي تعليمـه الديني يف معهد حبنكة 
امليـداين، قبل أن حيصل عىل شـهادة دكتوراه يف 
العلـوم الدينية مـن األزهر. وعندمـا انضم إىل 
كليـة الريعة يف جامعة دمشـق؛ احتـلَّ موقًعا 
اسـراتيجيًّا عنـد تقاطـع نمطـن مـن اإلنتـاج 
الفكـري "العلـم، والفكـر"، ال يف سـوريا فقط 
بـل يف العـامل العـريب. لقـد قـاد البوطـي كليـة 
الريعـة مـن خـال مناهـج تسـتند، حسـب 
أساسـّية:  دعائـم  ثـاث  إىل  غنايـم،  أنـس 
أواًل، رفـض املامرسـات الصوفيـة الطقوسـّية 
اخلرافّيـة املنتـرة بن الطـرق الصوفّية؛ رفض 
يف  التوّسـع  عـىل  القائمـة  السـلفية  األحـكام 
السـلفية  اجتـاه  خاصـة  والتفسـيق،  التبديـع 
العلميـة ممثلـة بخصمـه الشـيخ حممـد نـارص 
الديـن األلبـاين؛ وأخـرًيا، التوجـس مـن كل 
األطروحـات التحديثّية يف اإلسـام25. ترأس 
البوطـي ملـدة أربـع سـنوات قسـم )املذاهـب 
العقيـدة  مـدارس  مـع  تعامـل  واألديـان(، 
اإلسـامية املختلفـة باألسـلوب نفسـه الـذي 
تعامـل بـه مـع املاركسـية والوجوديـة. ولكن 
والئـه  بقضيتـن:  اشـتهر  فقـد  إيل،  بالنسـبة 

للنظـام وعدائـه للحداثيـن.
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ذلـك  عـن  عـرب  األوىل،  النقطـة  حـول 
دينيًّـا  ينتمـي  البوطـي  أن  أنـس غنايـم  جليًّـا 
إىل "مدرسـة الفقـه التقليـدي الراثي السـني، 
الـذي يرى أّن الديـن والسـلطان توأمان، وأّن 
الديـن أس والسـلطان حارس، ومـا ال أس له 
فمهـدوم ومـا ال حـارس فهو ضائـع، وبذلك 
تـرى هـذه املدرسـة أن مـن أهـم مسـؤوليات 
الدولـة حفـظ الديـن. وعليـه فـإّن النقطـة قد 
الراثـي  املوقـف  تكـون مدخـًا مهـامًّ لفهـم 
يف الفقـه السـلطاين مـن قضايـا اخلـروج عـىل 
احلاكـم والفتنـة وإمـارة التغّلـب"26.  كل ذلك 
منـح البوطـي شـخصية "بابويـة" بمركزيتـه يف 
املشـهد الديني السـوري. وقـد أدان يف خطب 
اجلمعـة التظاهـرات التـي اندلعـت يف سـوريا 
يف 2011، حمـذًرا الشـباب من مغبـة االنخراط 
بأعـامل الشـغب كارثيـة املـآل، متبنًيـا روايـة 
عـىل  جيـري  مـا  وصـف  يف  حرفيًّـا  النظـام 
األرض، يف خطاباتـه التلفزيونيـة ويف دروسـه 
عـن  متحدًثـا  اإليـامن،  بمسـجد  األسـبوعية 
"مؤامـرة كونيـة" و "أيـاٍد خارجيـة" وعـن ثلـة 

مـن الشـباب غـري املؤمـن الذيـن "ينتعلـون" 
املسـاجد حتقيًقـا ألجندات خارجيـة27. وهناك 
تطابـق تام بـن كام الرئيس األسـد يف خطابه 
للمشـايخ وفتـاوى وخطـاب "البوطـي" منـذ 
بدايـة الثـورة، فهـو يقـول فيهـا: "ثبـت بـام ال 

يقبل الشـك أن اخلروج إىل املسريات واستثارة 
اآلخريـن باهلتافـات املختلفة ذريعـة إىل فتنة ال 
جمـال للتحـرز منهـا، وكثـرًيا مـا تتمثـل هـذه 
الفتنـة بقتـل أو تعذيـب أو َسـجن ألنـاس مل 
يكونـوا معرضـن لـيء مـن ذلـك لـوال هذه 
املسـريات. وقد أوضحت لك يف سـؤال سابق 
حكـم الذرائـع املوصلة إىل جرائـم وحمرمات، 
وبينـت دليـل حرمتها وسـخط اهلل عـىل الذين 
تسـألني  فلـامذا  فيهـا.  اهلل  بحكـم  يبالـون  ال 
عـن حكم أخـذ النقـود لفض املسـريات، وال 
تسـألني عـن حكـم املسـريات ذاهتـا؟!. املهم 
أن نعلـم ويعلـم كل مسـلم أن سـد الذرائـع 
إىل الفتـن واملحرمـات واجـب رشعـي خطري 

بنـص رصيح مـن القـرآن"28.
أمـا النقطـة الثانية فهو اسـتخفافه الشـديد 
باالجتاهـات الفكريـة التي انتـرت يف الغرب 
بطريقـة  ذلـك  تنـاول  وقـد  كتبـه.  جـل  يف 
مؤطـرة بثنائيـات حـادة، ومـا أدل عـىل ذلـك 
هـو عناويـن كتبـه. فلـه، مثـًا، كتابـان األول 
مشـكالتنا والثاين مشـكالهتم. وكتب البوطي 
بقسـوة حـول خصومه يف كتابه مبـادئ العقيدة 
نرتـه  الـذي  املعـارص  والفكـر  اإلسـالمية 
"ونظـًرا إىل أن  جامعـة دمشـق، حيـث قـال: 
جمتمعاتنـا اإلسـامّية ال ختلـو يف كّل وقت من 
جماذيـب أوروبـا وعّشـاقها، أولئـك األغبيـاء 
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الذيـن ينقـادون بزمـام مـن الباهـة والذل إىل 
اتبـاع أوروبـا يف كّل شـؤوهنا وترصفاهتـا، فقد 
ظهـر يف هـذه املجتمعـات مـن يدعـو إىل إقامة 
أنظمـة احلكـم يف جمتمعاتنـا اإلسـامّية عـىل 
إليهـا  التجـأت  التـي  العلامنّيـة  تلـك  أسـاس 

أوروبـا ختّلًصـا مـن مصائبهـا وآالمهـا"29.
واشـتهر البوطي بكفاءتـه العالية يف حماورة 
خصومـه يف اإلعـام. وأذكـر كيـف أنـه هـز 
خصمـه الفيلسـوف السـوري طيـب تيزينـي 
يف بدايـة حـواره معـه، عندمـا اشـرط عليـه 
أن يعلـن منـذ البـدء إذا كان يؤمـن أن القـرآن 
الكريـم هـو كام اهلل أم ال. وقـد أربـك ذلـك 
تيزينـي، فـإن قـال نعم ثّبـت أرضيـة البوطي، 
واسـًعا.  متدينًـا  مجهـوًرا  خـرس  ال  قـال  وإن 

واختـار تيزينـي باجلـواب باإلجيـاب. 
وهبـة الزحيـيل: تقليدية فقهيـة مع منهج 
املقارنـة وانفتاحـات يف العالقات الدولية

حصـل الشـيخ وهبـة الزحيي عىل شـهادة 
الدكتـوراه يف احلقـوق )الريعـة اإلسـامية( 
األزهـر. وأمهيتـه تكمـن يف  1963 مـن  عـام 
فقـط يف سـوريا  ليـس  املؤثـر  املهنـي  مسـاره 
خطـة  وضـع  فقـد  خارجهـا.  أيًضـا  ولكـن 
الدراسـة يف كليـة الريعـة بدمشـق يف أواخـر 
السـتينيات، وخطة الدراسـة يف قسـم الريعة 

باإلمـارات،  والقانـون  الريعـة  كليـة  يف 
وشـارك يف وضـع مناهـج املعاهـد الرعيـة 
يف سـوريا عـام 1999. وقـد اهتـم بالدراسـة 
صاحـب  فهـو  الفقهيـة،  للمـدارس  املقارنـة 
موسـوعة الفقه اإلسـالمي والقضايـا املعارصة 

املؤلفـة مـن أربعـة عـر جملـًدا. 
آثـار  للدكتـوراه  كان موضـوع أطروحتـه 
احلـرب يف الفقـه اإلسـالمي: دراسـة مقارنـة 
بـني املذاهـب الثامنيـة والقانـون الـدويل العام، 
ومبـادئ  طبيعـة  الكتـاب  يتنـاول  حيـث 
العاقـات الدوليـة، واحلـرب، ودور القانـون 
يف  الدوليـة  واالتفاقيـات  والقواعـد  الـدويل 
العاقـات الدوليـة. ومـا يبينه سـامي بارودي 
ووحيـد هبمـردي30، عـىل حـق، أن يف آرائـه 
كثـرًيا مـن االجتهـادات املتوافقة مـع وجهات 
النظر الغربية السـائدة، ال سـيام تلـك الصادرة 
عـن املدرسـة الواقعيـة. وقـد شـكل الزحيي، 
بالتـايل، مدرسـة أصبحـت السـائدة، مقارنـة 
للقاعـدة  الراديـكايل  اإلسـامي  الفكـر  مـع 
للزحيـي  كان  وإذا  الوهابيـن.  والسـلفين 
العاقـات  أن  اعتبـار  يف  فلسـفيًّا  الفضـل 
الدوليـة يف اإلسـام مبنيـة عىل السـام وليس 
احلـرب، فـإن بعض آرائه تقليدية وال تتناسـب 
مـع روح الواقـع. وقـد قدم مسـامهة إسـامية 
يف املبـادئ الدوليـة، مثـل اإلعان اإلسـامي 
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منظمـة  اعتمدتـه  الـذي  اإلنسـان  حلقـوق 
املؤمتـر اإلسـامي يف عـام 1983 31. وإذا كان 
الزحيي أهـم املجددين يف العاقـات الدولية، 
فهـو تقليـدي للغايـة يف تعاملـه مـع السياسـة 
الرعيـة املحليـة، وكذلـك يف فقـه املعامات 

واالقتصاديـة.  االجتامعيـة 
أمـا موقفـه مـن قضيـة مثـل الديمقراطيـة 
ا  فهـو ملتبـس، رغـم أنـه ما تـرك جملًسـا خاصًّ
إال وانتقـد اسـتبداد النظـام السـوري وحتـى 
زميلـه البوطـي32. وقـد بـدا دفاعيًّـا وتقريظيًّا 
للنظـام اإلسـامي بـداًل مـن املعاجلـة اجلـادة 
ملفهـوم الديمقراطيـة أو حتـى الشـورى، فهـو 
يعتـرب أن "الديمقراطية االجتامعية يف اإلسـام 
كانـت أبعـد مـدى بكثـري يف حيـاة املسـلمن 
األوائـل منها مـن الديمقراطيـات احلديثة، كام 
كانت الديمقراطية السياسـية يف اإلسـام أكثر 
عنايـة وحتقيًقـا ألهداف الديمقراطيـة منها من 
الديمقراطيـة"33،  تلـك  وشـكليات  أسـاليب 

ذلك؟ فكيـف 
إقصاء شخصيات مهمة

هنـاك شـخصيات مهمـة يف تاريـخ كليـة 
الريعـة بجامعـة دمشـق كانـت هلـا مواقـف 
النظـام  توجهـات  ختالـف  العـام  الشـأن  يف 

والبوطـي وتـم إقصاؤهـا بطرق خمتلفـة، ومن 
أمههـم:

د. حممـــد فـــوزي فيـــض اهلل: كان قريًبـــا - 
ـــه إىل  ـــم حتويل ـــي، ت ـــا والدواليب ـــن الزرق م
ـــت  ـــر إىل الكوي ـــم هاج ـــة، ث وزارة الصح
ودّرس فيهـــا، وعـــاد يف آخـــر عمـــره إىل 
ـــث  ـــا حي ـــل إىل تركي ـــل أن ينتق ـــب قب حل

ـــاك. ـــويف هن ت
د. عدنـــان زرزور: كان يواجـــه هتمـــة - 

ــوان،  ــامء إىل اإلخـ ــي االنتـ ــية وهـ سياسـ
وهتمـــة داخـــل الكليـــة وهـــي ميلـــه 
ــة  ــذه التهمـ ــروج هـ ــة، وكان يـ للمعتزلـ
البوطـــي. هاجـــر منـــذ زمـــن إىل البحريـــن، 
ولـــه مذكـــرة يف األخـــاق اعتمـــد فيهـــا 
عـــىل ابـــن خلـــدون ظلـــت تـــدرس يف 

ــوم. ــام إىل اليـ ــود وربـ ــة لعقـ اجلامعـ
عميـــًدا -  كان  الســـلقيني:  إبراهيـــم  د. 

للكليـــة قبـــل أن حتـــول عامدهتـــا إىل 
ـــان،  ـــا يف الربمل ـــابًقا نائًب ـــي، وكان س حقوق
كونـــه  يف  البوطـــي  عـــن  وخيتلـــف 
ـــه  ـــيايس، لكن ـــام الس ـــع النظ ـــيًّا م دبلوماس
مل يكـــن يمدحـــه كالبوطـــي. هاجـــر إىل 
ـــن  ـــعينيات، وع ـــع التس ـــارات يف مطل اإلم
ـــورة، وكان  ـــدالع الث ـــل ان ـــب قب ـــا حلل مفتًي
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الثـــوار يف حلـــب يعدونـــه داعـــاًم هلـــم، 
وكانـــت جنازتـــه أول أكـــرب تظاهـــرة يف 

حلـــب بعـــد انـــدالع الثـــورة34.
مـع  ولكـن  الـولء  التدريسـية:  اهليئـة 

مقاومـة 
مل تسـتطع كليـة الريعة اسـتقطاب أسـامء 
المعـة للتدريـس فيهـا، مـا عـدا أسـامء قليلـة 
يف  السـورية  احلكومـة  تسـتثمر  ومل  ا.  جـدًّ
ابتعـاث املعيدين )املرشـحن للبعثـات( لعمل 
ال  العريقـة  اجلامعـات  يف  العليـا  الدراسـات 
يف الـرق )مـا عـدا األزهـر( وال يف الغـرب 
األزهـر  الفكـري، كـام حـدث مـع  للتاقـح 
خـال القرن املـايض. فهناك 40 ٪ مـن أعضاء 
اهليئـة التدريسـية حيملـون دكتوراه مـن جامعة 
و45 ٪  عضـًوا(،   35 أصـل  مـن   14( دمشـق 
هـم خرجيـو الـدول العربيـة )بشـكل أسـايس 
 ٪ 1.5 يف مـرص والسـودان وتونـس(، وفقـط 
)مخسـة( هم خرجيو دول إسـامية )باكستان(. 
تعيينـات  يف  املبـارش  الدولـة  تدخـل  ورغـم 
اهليئـة التدريسـية للكليـة، فـإن ذلـك مل يمنـع 
بعـض أعضـاء اهليئـة التدريسـية مـن معارضة 
بعـض القوانـن التـي نظـر إليهـا أهنـا خمالفـة 
"حقـوق  كــقانون  اإلسـامية"،  لـ"الريعـة 
الطفـل"، مـن خـال الترصحيات. لقـد حاول 

دكاتـرة الكلية تأسـيس "مجعية خرجيـي العلوم 
اإلسـامية" لكـّن األمـن منعهـم مـن ذلـك. 
األمـن  شـدد  فقـد  الرفاعـي،  ليـىل  وحسـب 
املاحقـة والرقابـة عليهـم حتـى داهـم بيوت 
واعتقلهـم ألسـباب شـخصية،  منهـم  ثاثـة 
انتهـت  التـي  االعتقـاالت  مـن  سلسـلة  يف 
بمنـع سـفر وقـرار بترسيـح عرة أسـاتذة من 
كليـة الريعـة، سـتة مـن دمشـق رغـم أهنـم 
حمسـوبون عـىل الشـيخ البوطـي. ويف مرحلـة 
الحقـة تـم طـرد ثاثة مـن جامعة حلـب بعد 
الثـورة )عـام 2013(. ووفًقـا لليـىل الرفاعـي 
كثـري  يف  شـاركوا  قـد  الكليـة  شـباب  فـإن 
مـن التظاهـرات، بينـام كانـوا ينتظـرون شـيًئا 
مـن دكاترهتـم: "وعـىل املسـتوى العمـي كان 
الدكاتـرة متناحريـن يف موقفهـم مـن النظـام؛ 
حممـد  نجـل  البوطـي،  توفيـق  يصـف  فبينـام 
سـعيد رمضـان البوطـي ونائـب عميـد كليـة 
الريعـة حينهـا، بمجالسـه اخلاصـة الفتيـات 
املشـاركات يف التظاهرات بـ"العاهرات"، كان 
الدكتـور حممد زكريـا النـداف يف القاعة الـ"8" 
التاريـخ  مـادة  يف  الطـاب  حيـارض  بالكليـة 
اإلسـامي وُينشـد شـعًرا عىل املأل يقـول فيه: 
لـن أشـحذ احلقَّ من لـصٍّ ومغتصـٍب.. هذي 

حراميهـا"35.  حاميهـا  السياسـة 
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إذن، عـىل الرغم مـن تقليدية طبقـة العلامء 
إىل  انضـم  فقـد  للنظـام،  ووالئهـا  املدرسـن 
املعارضـة عضـو اهليئـة التدريسـية يف جامعـة 
دمشـق حممـد زكريا النـداف، الذي تـم تعذيبه 
حركـة  وقائـد  النظـام.  سـجون  يف  وقتلـه 
أحـرار الشـام احلـايل )جابـر عي باشـا( حيمل 
ماجسـتري رشيعـة مـن جامعة دمشـق. وخرج 
سـبعة أعضاء للهيئة التدريسـية خـارج مناطق 
سـيطرة النظـام يف سـوريا هرًبـا مـن النظـام، 
ثاثـة خرجوا إىل إسـطنبول، وهم: عامد الرين 
الرشـيد مؤسـس "التيـار الوطنـي السـوري"، 
أمحـد إدريـس الطعـان الـذي انخـرط بالعمل 
ثـم  ومـن  السـوري  الشـامل  يف  العسـكري 
رئيًسـا جلامعة الشـام العلمية يف شـامل سوريا، 
ـا لـ"جتّمع األكاديمين  وأسامة احلموي مؤسسًّ
العـرب"، واثنـان ذهبـا للتدريـس يف األردن: 
تيسـري العمـر وعـامر احلريـري، واثنـان ذهبـا 
جاسـم  احلـاج  أمحـد  املحـررة:  املناطـق  إىل 
)منبـج( وثائـر احلاق. وبعضهـم خرج هبدوء 

القـادر  عبـد  مثـل  شـخصية  أمههـا  ألسـباب 
احلسـن. أمـا معهـد الفتـح فقـد أصبح مخسـة 
مـن أعضاء اهليئة التدريسـية قيادات عسـكرية 
يف اجليـش السـوري احلـر وكتائبـه اإلسـامية 
بسـام  الكحيـل،  رضـوان  درويـش،  )سـعيد 

ضفدع، رشـاد شـمس( وواحد سيايس )أيمن 

شـعباين(، ومخسـة قد تركـوا سـوريا والتحقوا 
يف اجلامعـات الركيـة أو أسسـوا معاهـد هناك 
)عدنـان درويـش، شـقيق القيـادي والرعي 

يف جيش اإلسـام "سـعيد درويـش" واملدرس 
يف  العـريب  األدب  بكليـة  الفقـه  أصـول  ملـادة 
جامعـة صبـاح الديـن الزعيـم الركيـة حالًيا، 
وعبـد  اخلرسـة،  وخالـد  دحـا،  وحممـود 
اهلـادي اخلرسـة، ورضوان كحيـل(. أما جممع 
)أبـو النـور( فقـد أصبـح أحـد أعضـاء اهليئـة 
رئيـس  الباشـا  )عاصـم  ا  عسـكريًّ التدريسـية 
"حركـة أحـرار الشـام" يف الغوطـة الرقيـة(، 

وآخر سـيايس معـارض وداعية ) بشـار تللو- 
يف الغوطـة الرقيـة( وآخر ترك سـوريا )حممد 
باسـم دمهـان، أسـس يف اسـطنبول "مؤسسـة 
والدعويـة"  العلميـة  كفتـارو  أمحـد  الشـيخ 
للعلـوم  كفتـارو  أمحـد  الشـيخ  و"مجعيـة 
والثقافـة"(. وطبًعـا هنـاك قيـادات عسـكرية 
السـورية  باملعارضـة  التحقـت  قـد  وسياسـية 
وقادمـة مـن مجاعات غـري رسـمية؛ مثل مجاعة 
شـهادة  حيملـون  وأغلبهـم  ثابـت  بـن  زيـد 
رشعية )أسـامة الرفاعي، سـارية الرفاعي(36. 
وقد أسـس هـؤالء العلامء واحلركين جسـمن 
تنظيميـن: "رابطـة العلامء السـورين" املرتبطة 
املهجـر،  يف  السـورين  املسـلمن  باإلخـوان 
والتـي تأسسـت 2006 يف السـويد37، ورابطـة 
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"علـامء الشـام" التـي تأسسـت يف بدايـة الثورة 

أي  غيـاب  ورغـم  إسـطنبول38.  يف  السـورية 
معلومـات فيـام إذا كان هنـاك خرجيـو برامـج 
الريعـة مـن اجلامعـات واملعاهـد يف سـوريا 
هنـاك  األقـل  يف داعـش، فعـىل  التحقـوا  قـد 
شـهادة  حتمـل  التـي  البغـا،  مصطفـى  إيـامن 
جامعـة  مـن  وأصولـه  الفقـه  يف  الدكتـوراه 
دمشـق، وهـي أكاديمية سـورّية كانـت تدّرس 
العلـوم الرعيـة يف جامعة الدمام-السـعودية 
الرقـة.  يف  "داعـش"  بتنظيـم  التحاقهـا  قبـل 
وهنـاك أيًضـا د. إبراهيـم شاشـو الـذي يعمل 
وزيـًرا للعـدل لـدى جبهـة النـرصة، وهـو مل 
يكـن موظًفـا يف اجلامعة لكنه عمـل حمارًضا يف 
جامعـة حلـب وختـرج يف مؤسسـات التعليـم 

السـورية. الرعـي 

• اخلامتة 

واملجتمـع  جمتمعهـا  سـوريا  مـدت  لقـد 
خرجيـي  مـن  الرعيـن  مـن  بطبقـة  العـريب 
مـن  املبكـر  للجيـل  وكان  دمشـق.  جامعـة 
)الزرقـا،  بدمشـق  الريعـة  كليـة  أسـاتذة 
فيـض  الدرينـي،  املبـارك،  حممـد  السـباعي، 
مسـتوى  عـىل  متميـز  جهـد  الزحيـي(  اهلل، 
مشـاريع  يف  عربيًّـا،  الفقهيـة  العلـوم  تطويـر 
مثـل: موسـوعة الفقه اإلسـالمي الكويتية )40 

جملـًدا( التـي بـدأت يف دمشـق ثـم انتقلـت إىل 
الكويـت، ومعظـم أسـاتذة كليـات الريعـة 
يف األردن واخلليـج درسـوا عـىل أيـدي تلـك 

الطبقـة مـن املتقدمـن.
نقـاط:  ثـاث  سـأطرح  اخلامتـة  هـذه  يف 
األوىل حـول املـادة املعرفية يف جامعتي دمشـق 
الرسـمية،  وغـري  الرسـمية  الدينيـة  واملعاهـد 
والثانيـة حـول طبيعـة طبقة العلامء يف سـوريا، 
وأخـرًيا حول الناشـطية املعارضة هلـذه الطبقة 

وعاقـة السـيايس بالدينـي.
فيـام يتعلـق بالنقطـة األوىل، يتميـز التعليم 
الرعـي بقوته واتسـامه باالتسـاق واملصاحلة 
هنـاك  والفقـه، ولكـن  املدنيـة  القوانـن  بـن 
أربـع سـامت إشـكالية وهـي: تقليديـة املناهج 
وحتميـل  االجتهـادات؛  ونـدرة  وتقريظيتهـا 
مقاصـد  وغيـاب  يطيـق؛  ممـا  أكثـر  اإلسـام 
الريعـة يف مسـاقات أصـول الفقـه؛ وغيـاب 
كـام  اجلامعـة.  دروس  يف  والنقـاش  اجلـدل 
أصبـح الشـيخان البوطـي والزحيـي مدرسـة 
تـدرس  تقليديـة،  رشعيـة  وفكريـة  علميـة 
كتبهـم يف كثـري مـن اجلامعـات العربيـة التـي 
توجهـات  ذات  دينيـة  معرفـة  عـن  تبحـث 
أهنـام  وصحيـح  سياسـيًّا.  ومهادنـة  اجتامعيـة 
خرجيـا اجلامعـات املرصيـة )األول من األزهر 
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والثـاين مـن األزهـر وجامعة القاهـرة(، إال أن 
تقليديتهـم الفقهيـة تتجـاوز تقليديـة األزهـر 
)الـذي انفتـح كثـرًيا يف السـنوات األخـرية(، 
مسـارهم  بربـط  إال  تفهمهـا  يمكـن  وال 
ولعـل  تارخييًّـا.  السـوري  العلامئـي  بالـراث 
التعليـم  بإصـاح  املتعلقـة  املعرفـة  أسـئلة 
الرعـي التـي أرقـت ذهن الشـيخ حممد عبده 
يف بدايـة القـرن املـايض39 مل ختتلـف عـن هـذه 
األسـئلة اليـوم. وهنا أتسـاءل إذا كانـت املادة 
املعرفيـة هلـذه املعاهد واجلامعات تنفع شـباب 
اليـوم الذيـن يمتلكون بصـرية عميقـة للتدبري 
والنقـاش الفكـري والسـيايس، والذيـن هـم 
االجتامعـي  الفعـل  غـامر  خلـوض  مؤهلـون 
اخلاقـة،  اإلنتاجيـة  قاعـدة  عـىل  والسـيايس 
والبحـث عـن أفـق اجتامعـي رحـب وغنـي 
بالعـدل والديمقراطيـة. هل هـذه املادة تصلح 
العربيـة،  االنتفاضـات  فيهـم  أثـرت  لشـباب 
وأغواهـم التغيـري الديمقراطـي واالجتامعي؟ 
هـل هـذه املـادة املعرفيـة تولد العقل السـجايل 
الـذي بـر بـه غاسـتون باشـار يف مواجهـة 
املفكـر  تعبـري  حسـب  "التكديـي"،  العقـل 
اجلزائـري مالك بـن نبي. هذا العقل السـجايل 
الـذي يعـرف بوجـود اآلخـر داخـل الراث، 
والـذي يسـعى إىل حماورتـه عىل أسـس علمية 
واضحـة، تتيـح عمليـة األخذ والرد، وحسـن 

اإلصغـاء، ثم دحـض احلجة باحلجـة، وتقوية 
الربهـان بالربهـان.

طبيعـة  حـول  فهـي  الثانيـة  النقطـة  أمـا 
طبقـة العلـامء يف سـوريا. فهنـاك فعليًّا سـيطرة 
لطبقـة مـن العلـامء التقليديـن عـىل الكليـات 
الرعيـة يف سـوريا، املتشـبعن بفكـرة الـوالء 
وجـود  مـن  يمنـع  مل  ذلـك  لكـن  للحاكـم. 
العلـوم  مـن  اسـتقت  قـد  اسـتثنائية  حـاالت 
واالجتامعيـة  اإلنسـانية  و/أو  الرعيـة 
وفرستـه بطريقتهـا اخلاصة. وأذكر عىل سـبيل 
املثـال ال احلـرص، مـن جامعـة دمشـق: معتـز 
اخلطيـب )أسـتاذ املنهجية واألخـاق - مركز 
جامعـة   - واألخـاق  اإلسـامي  التريـع 
محـد بـن خليفـة( وحممـد حبـش )فقيـه جمدد، 
مقيـم حالًيـا يف ديب(؛ ومـن جامعـة حلب عبد 
القرآنيـة،  الدراسـات  )أسـتاذ  الرمحـن حلـي 
جامعة فرانكفورت(، سـامر رشـواين )أسـتاذ 
الدراسـات القرآنيـة، جامعة توبنغـن(. وليس 
حالًيـا40.  سـوريا  خـارج  مجيعهـم  أن  غريًبـا 
حـدود  حـول  التسـاؤل  إىل  ينقلنـا  وهـذا 
إمكانيـات اإلصـاح الدينـي يف ظل اسـتبداد 
األنظمـة العربيـة. فقـد اشـتهرت عـن طبقـة 
واجلامعـات  املعاهـد  هـذه  خرجيـي  العلـامء 
إىل  السياسـية  املعضـات  وحتويـل  التقليـد 
مـن  للهـروب  وكاميـة  فقهيـة  إشـكاالت 
 حسـمها وللتغلـب عـىل املعارضـات املناوئة. 
اإلسـام  عـرص  منـذ  تارخيـي  تقليـد  وهـذا    
الوسـيط، كـام الحظ عبد اهلل العـروي يف كتابه 
السـنة واإلصـالح41. وهنـا أتفق مع دراسـات 
تومـاس برييـه ورضـوان زيـادة حـول دعـم 
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النظـام السـوري لإسـام املحافـظ )الشـيخ 
البوطـي مثًا( وقمع الكثـري من اإلصاحين؛ 
ألنـه رأى يف األوائل سـنًدا سياسـيًّا لـه، بينام مل 
يعقـد اآلخـرون تسـويات سياسـية معـه. فا 
يكفـي هلـذه األنظمـة االسـتبدادية أال يعمـل 
اإلصاحيـون يف السياسـة، بـل ينبغـي إعطاء 
إن  نقـول  أن  يبقـى  هلـا.  السـيايس  الـوالء 
احلـركات اإلسـامية يف سـوريا، مـن النمـط 
بشـكل  انبثقـت  قـد  السـلفي،  أو  اإلخـواين 
واملعاهـد  اجلامعـات  خـارج  مـن  أسـايس 
الدينيـة الرسـمية، ولـو أن هذه املؤسسـات قد 
دعمتهـا باجلنـود والقيادات وعنـارص حماكمها 
بـ"أسـلمة  بعضهـم  مـروع  أمـا  الرعيـة. 
املجتمـع" فإنـه يتقاطـع مـع مـروع كثـري من 
طبقـة العلامء الرسـمين وغريهـم، وقد يؤدي 
ذلـك إىل تغيري يف الدولة أو ال يؤدي. إن اعتبار 
كل مروعـات الدعـوة خارج السياسـة جزء 
مـن مـروع إسـامي أكـرب؛ هيـدف إىل حتقيق 
هيمنـة إيديولوجية عـىل املجتمع كمرحلة أوىل 
يف هـدف االسـتياء عىل الدولـة، هو إفراط يف 
التعميـم ويشـكل اختزاليـة يف تطبيـق املفهـوم 
"للهيمنـة"، سـواء عـىل احلـركات  الغرامـي 
اإلسـامية أو عـىل طبقـة العلامء الرسـمين أو 
غـري الرسـمين. فـ"تنميـة التقـوى واألخاق 
إىل  للوصـول  وسـيلة  جمـرد  ليسـت  الفرديـة 
إهنـا  بـل  مفـرض،  أسـمى  سـيايس  هـدف 

تشـكل غايـة يف حد ذاهتـا"42.

بالناشـطية  فتتعلـق  األخـرية  النقطـة  أمـا 
السـيايس  وعاقـة  العلـامء  لطبقـة  املعارضـة 
تقليديتهـا  مـن  الرغـم  فعـىل  بالدينـي. 
ووالئهـا للنظـام، فقـد انضـم بعـض العلـامء 
بشـكل  ذلـك  عـزو  ويمكـن  املعارضـة.  إىل 
ملامرسـة  سـيايس  فضـاء  أي  لغيـاب  أسـايس 
اخلرجيـن  بعـض  دفـع  ممـا  العـام؛  الشـأن 
السـيايس  بالفعـل  لالتحـاق  وأسـاتذهتم 
االحتجاجـي بـام يف ذلـك العمل العسـكري. 
وهـذا يظهر أمهيـة العامل السـيايس يف مآالت 
وكـام  للديـن.  األيديولوجـي  االسـتخدام 
تسـتخدم املعارضـة الدين ألغراضهـا التعبوية 
والتنظيمية، يسـتمر النظام يف تدجن املؤسسـة 
الدينيـة ملصلحتـه. ولعـل القانـون الذي حيمل 
الرقـم 16 لتنظيـم عمـل وزارة األوقـاف لعام 
2018 يعطـي هـذه الوزارة صاحيات واسـعة 

يف اسـتخدام أمـوال الـزكاة، واعتـامد "الفريـق 
الدينـي الشـبايب" يف الـوزارة، لتمكـن وتأهيل 
نسـق مـن األئمـة واخلطبـاء ومعلـامت القرآن 
الكريـم مـن اجليـل الشـاب، كل ذلـك ينقلنـا 
إىل أن الرهـان الكبـري يف السـنوات املقبلـة هـو 
حول االسـتبداد؛ فالنظام السـوري ال ينظر إىل 
العلامنيـة وال إىل نقيضهـا إال بمقـدار مـا تتيـح 
لـه مـن تكريـس أدوات السـيطرة والتحكم يف 

املجتمـع السـوري ومقدراتـه العامـة43. 
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الهوامش

مجـع  خـال  مـن  عـام  بشـكل  ذلـك  تـم    .1

الكليـات،  بعـض  يف  املدرسـية  النصـوص 
واملقابـات مـع 18 معنـي يف هـذه املواضيـع 
)أسـاتذة وطـاب رشيعـة(، إضافـة إىل االطـاع 
عـىل األدبيـات واألرشـيف حول احلقـل الديني 
السـوري. بـودي هنـا أن أسـجل كافـة االمتنان 
وعبـد  اخلطيـب  معتـز  للدكتوريـن  والعرفـان 
الرمحـن حلـي، ومهـا خرجيـا كليـة الريعـة يف 
هـذا  عـىل  القيمـة  املاحظـات  عـىل  دمشـق، 

البحـث.
عبـد الرمحن احلاج إبراهيم، "التعليم اإلسـامي    .2

يف سـوريا"، موقـع الشـبكة اإلسـامية، 2001: 
https://bit.ly/2WFlNkQ 
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وقـد تلقـى تعليمـه الدينـي األويل عـىل أيـدي 
عاملـي احلنفيـة )الفرفـور، والربهـاين(، قبـل أن 
ينفصـل عنهـام ملواصلـة سـعيه وراء املعرفة من 
خـال التعليـم الـذايت. وكان اهتاممـه الرئيـس 
إعـادة تقويـم موثوقيـة األحاديـث النبوية، وهو 
عمـل نّفـذه بتحقيـق املخطوطـات القديمـة. 
وتشـبه مسـريته مسـرية زميلـه الذي هـو أيًضا 
مـن أصل ألباين الشـيخ عبد القـادر األرناؤوط. 
وقـد أسـس األلباين ما يسـميه منتقـدوه منهج 
ـنة.  "الامذهبيـة" ملصلحة التفسـري احلريف للسُّ
ويف عـام 1967 أدى »تشـهريه بشـيوخ الطرائـق 
أشـهر.  ثامنيـة  مـدة  سـجنه  إىل  الصوفيـة« 
ومذهبـه "السـلفية العلميـة" مذهـب االبتعـاد 
عـن السياسـة، لـذا مل يكـن لأللبـاين وتامذته 
 .1979 يف  اإلسـامية  االنتفاضـة  يف  دور  أي 

ولكنـه أرغم عىل املغـادرة إىل عاّمن يف عام 1979 
يف سـياٍق اّتسـم بضغـوط أمنيـة مشـّددة عـىل 
اجلامعـات اإلسـامية عموًمـا. راجـع: تومـاس 
برييـه، الديـن والدولـة يف سـورية: علامء الُسـنة 
هنـار  حـازم  ترمجـة  الثـورة،  إىل  النقـالب  مـن 
)الدوحـة: مؤسسـة ميسـلون، 2020(، ص 143.
انظـر إىل التحليـل العميـق لذلـك مـن قبـل    .4

تومـاس برييـه الـذي كتـب: "مل تكـن الطرائـق 
إنـام  متامسـكة،  كيانـاٍت  التقليديـة  الصوفيـة 
قيادهتـا  خضعـت  روحيـة،  تقاليـد  حمـض 
لعمليٍة مسـتمرة من التشـظي بسـبب حلقيقة 
أنـه هنـاك دائـاًم عـدة مرشـحن للخافـة مـن 
األسـتاذ/ السـيد نفسـه". برييه، املصدر السابق، 

.93 ص 
 – العثـامين  الـراع  بـاروت،  مجـال  حممـد    .5

بـالد  شـامل  يف  الشـيعية  يف  وآثـاره  الصفـوي 
الشـام، الدوحة: املركز العريب لألبحاث ودراسـة 

.2018 السياسـات، 
معتـز اخلطيـب، "نظـام األسـد مفتًيـا: العلـامء    .6

-2012( سـوريا  يف  والتغيـري  والسـلطة 
أبريـل،   5 للدراسـات،  العـامل  معهـد   ،")2011

https://bit.ly/2WGqYAQ :2017
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