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ين: املجتمع السورّي أنموذجا  1 إشكالية الدولة والّدِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز دمشق لألبحاث والدراسات

داد  مِّ

 رواق دمشق

  ين: املجتمع السورّي إشكالية الدولة والّدِّ ورشة عمل "
 
 "أنموذجا

 2018تشرين األول/أكتوبر  6

 د. كريم أبو حالوة



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  2 إشكالية الدولة والّدِّ

 

 تقرير الورشة

ِمداد ورشة حوارية ضمن فعالية "رواق دمشق"،  –دمشق لألبحاث والدراسات  مركز عقد  

  ين: املجتمع السورّي إشكالية الدولة والّدِّ »بعنوان: 
 
وهو عنوان الورقة الخلفية التي  ،«أنموذجا

املوافق ذلك يوم السبت و  ،م الدراسات االجتماعية في املركزأعدها الدكتور كريم أبو حالوة رئيس قس

 .2018تشرين األول/أكتوبر  6لـ 

شارك في هذه الورشة كلٌّ من السيدات والسادة: الدكتورة أيسر ميداني، الدكتورة ديمة 

اسكندراني، الدكتورة ربى ميرزا، السيدة روعة الكنج، الدكتورة مليس يوسف، الدكتورة نهلة عيس ى، 

 الدكتور إسماعيل مروة، الدكتور  ،الدكتور كنان ياغي األستاذ نبيل صالح، الدكتور أكرم القش،

محمود العرق، الدكتور أحمد الدرزي، الدكتور منير الحمش، الدكتور وضاح الخطيب، الدكتور 

رفيق صالح. ومن مركز دمشق حضر كل من الدكتور عقيل محفوض، الدكتورة إنصاف حمد، 

 العميد تركي حسن.و 

 ب بالضيوف بداية، وأشار إلىأدار الجلسة األستاذ هامس زريق مدير عام مركز دمشق، رح  

 الجلسة تحت هذا العنوان تأتي  ههذ أن  
 
مع املشكلة التي تشغل منصات التواصل االجتماعي  تزامنا

املرسوم نفسه آثرنا أال في تفاصيل الناظم لعمل وزارة األوقاف. ولئال ندخل  /16حول املرسوم رقم /

 للجلسةيكون 
 
 .عنوانا

ه دعوة إلى وزارة األوقاف، وإلى مجموعة كذلك أشار األستاذ هامس زريق إلى أن مركز دمشق وج  

عن املشاركة، رغم أن إدارة املركز كانت  لكنها عزفتبالوزارة،  املرتبطةمن الشخصيات اإلسالمية غير 

 .، ومشاركتها في النقاشضمن الضيوف وجود هذه الشخصياتتتمنى 

، للحوارامة حددت األطر الع التيبعدها عرض الدكتور كريم أبو حالوة الورقة الخلفية 

  في وتضمنت
 
 نقاطها اآلتي: أبرز

-  ِ
 من التكوينات الدولتية األولىتتشابك العالقة التي تربط الد 

 
  ،ين بالدولة وتتعقد، بدءا

 
وصوال

 ِ
ين والسياسة بعدان تكوينيان من أبعاد إلى الدولة الحديثة )دولة الحق والقانون(؛ فالد 

، فالشرق ومستمر   قوي   حضاري كان للدين حضور  الحياة االجتماعية. وفي الشرق باملعنى ال

 روحاني منذ القدم.



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  3 إشكالية الدولة والّدِّ

 

تظهر الفوارق بين الدول في طريقة تنظيم وإشباع الحاجات الروحية لألفراد والجماعات، أي  -

 أشكال االرتباط بين السياس ي والديني تمتد من التماهي إلى التحالف فالتنافس، لتبلغ حد  أن 

 الصراع والتناقض.

 هالكاشف لألزمة في سورية عر ى وفضح دعاوى اإلسالم السياس ي املتطرف بصيغالبعد  -

 من 
 
 "جبهة النصرة"إلى  "القاعدة"الوهابية واإلخوانية وتنظيماته األكثر دموية، بدءا

"داعش" وسواها من التنظيمات التي لم تتردد باستخدام كل أشكال العنف وأكثر و

 وظالمية لتكرياإل 
 
 س وجودها.يديولوجيات تعصبا

ة، لم يعد لتيار اآلن، وبعد تكشف أبعاد اللوحة ومآالتها، واتضاح انتصار الدولة السوري   -

تصف  التيمكان أو حظوة، فسارعت التيارات اإلسالمية الدعوية  اإلسالم الجهادي العنفي  

القبيسيات، فريق الشباب الديني، انتشار مثل نفسها بالوسطية واالعتدال بملء الفراغ 

تدلل على  ،ال يخلو من إشارات وتنبيهات الذي طاب الديني الوعظي واإلرشادي والتعليميالخ

عبر الحديث عن ، ثني والثقافي في الحياة السوريةواإل موقفه الرافض لواقع التنوع الديني  

 
 
  اللباس تارة

 
 لتفسير النصوص واألحداث، ومحاوالت تنميط  ،أخرى  واألسماء تارة

 
وصوال

 عن جوهر اإلسالم!! ،صورة املسلم من هذا املذهب أو ذاك
 
 وتقديمها بوصفها تعبيرا

التجاذب املستمر بين الدين والسياسة والتساؤالت املتصلة بأساليب إدارة الشأن الديني  -

 تبرز العديد من األسئلة امللحة من قبيل:

  في املجتمعات التعددية؟ما دور الدين 

  معين على حساب بقية السلبية املترتبة على نشر وتقوية خطاب ديني   التأثيراتما 

 ؟الخطابات

   كوسائل  واستخدامها لها اإلسالم السياس يما العالقة بين الهيمنة الثقافية التي يتوس

 للوصول إلى السلطة؟

   ؟اء كدولة لجميع مواطنيهافي البقوالقانون،  أين يكمن دور الدولة، دولة الحق 

  ما فوائد تنظيم الحياة الدينية داخل املجتمع، وما دور وزارة األوقاف ودار اإلفتاء وهيئة

 العلماء في هذا التنظيم؟

  ؟16ما التحفظات واملخاوف التي يثيرها القانون 

 



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  4 إشكالية الدولة والّدِّ

 

 
 
طرح العديد من األفكار واآلراء، بعضها  إلى الحاضرين، وقد تّم  بعد ذلك انتقل الحديث

جمٌع عليه وبعضها اآلخر إشكاليّ   الحديث عنها: ما يأتي أبرز النقاط التي تّم  ، وفيوجدليّ  م 

ة تكمن في لعبة ة والديني  املعضلة الكبرى في العالقة الناظمة بين السلطات السياسي   -

 .طرف تحقيق مصالحه بواسطة اآلخر املصالح، أي محاولة كل  

دي  ال وجود لالعتدال في أي فكر  -
 
االعتقاد ال يقبل  ، ألن  أم حزبي   ، ديني  س أو إنساني  ، مقد  عق

.
 
 وال رأيا

 
 نقاشا

سبب الوحيد لألزمة، فشلنا كمجتمع، إضافة إلى تقصير الدولة  -
ُ
ة هي امل ليست التيارات الديني 

 لتطبيق في إدارة املجتمع تركا فراغات سمحت لهذه التيارات في التغلغل
 
، وتركت لها مجاال

 أجنداتها.

رة للفكر الديني   - ِ
 يسه   غياب هيئات ناظمة أو مطو 

 
ل اختراق الخارج لنا، هذا ما جعل منه بابا

 وفي األزمة األخيرة التي ماثبت تاريخي  
 
 زلنا نعيشها. ا

من املؤسسات الدينية غير الرسمية هي األكثر خطورة. واإلسالم االجتماعي والشعبي أخطر  -

 اإلسالم السياس ي  
 
، فمعرفة حاجات الناس من داخلهم قد تخلق في املستقبل "إسالما

" أو "صحي  
 
 حتى للسلطة السياسي  تعليميا

 
" أو غير ذلك، فال يعود محتاجا

 
 .لفرض هيمنتهة ا

-  ِ
فهما منفصالن كانفصال املاء عن الزيت، ومن  ،ين عن الدولةليس هناك حاجة لفصل الد 

 في هذه املرحلة. ههذا الحديث، ألنعن املفيد التوقف 
 
علينا أن  ينبغي قد يكون استفزازيا

 نفكر في إدارة موقف الدولة من الحياة الدينية.

أي من إرث املاض ي؛ وجزء لم يتشكل بعد هو مشروع اإلنسان في الحياة  : سلفي  جزآنالهوية  -

م املؤسسات املختلفة في تشكيله. ضعف هذه املؤسسات وغياب ثقافة املواطنة جعل تسه

 ة واضحة.ة في سورية أشبه بالحلم، وال توجد هوية وطني  وي  الهُ 

فرصة  ،، في ظروف الحرب الحاليةد  ع  لم تستخدم الدولة القسر في عملية التغيير وهذا يُ  -

تشكيل الدولة  تمكُن بوساطتها إعادةلة فراغ ننا في مرحأعلى الدولة أن تعي ينبغي ضائعة. 

 وحتى اإلقليم، إذا لم تستثمر بشكل جيد فنحن ذاهبون إلى أزمات متكررة ومتجددة.

ين  ين حاجة إنسانية لكنها فردية. ما يجري اليوم هو تقييد اإلنسان وحياتهقد يكون الد   - ِ
بالد 

ِ  من جهة، وبتماهي
 ونحن تحت سلطة . ال نكمن جهة أخرى  ين والسياسةالد 

 
ون أحرارا

 املؤسسة الدينية، فحريتنا رهن ملا ترضاه هذه املؤسسة أو ترفضه.



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  5 إشكالية الدولة والّدِّ

 

-  ِ
ين والدولة يسود في سورية االتجاه القائم على مدنية السلطة ودينية في العالقة بين الد 

 على تبادل املصالح واألدوار الوظيفية
 
 قائما

 
 براغماتيا

 
ا بم ،التشريع، وتتخذ العالقة شكال

 يخدم سياسة الطرفين.

الحرب فرصة تاريخية، وحجة ومبرر إلعادة هيكلة كل املؤسسات في الدولة وعلى رأسها  -

 املؤسسة الدينية.

ستفض ي بالضرورة إلى السيطرة االجتماعية  لها اإلسالم السياس ي  الهيمنة الثقافية التي يتوس   -

 ثم السياسية للوصول إلى السلطة.

والحريات الدينية بالنوايا الطيبة، بل بالتشريعات والقوانين  ال يمكن كفالة التعددية -

 واملراقبة.

 اإلسالم الدعوي هو املرحلة التحضيرية لإلسالم الجهادي. -

 فيمكن إيجاز ما قيل باآلتي: /16أما عن موضوع املرسوم رقم /

 ة طفافات، رغم صعوبة هذا األمر،يجب النظر إلى هذا املرسوم دون اص أن  وبخاص 

يث عن قضية أساسية مرتبطة بأولويات بلد، فكيف إذا كانت تتعلق بموضوع الحد

 .ديني  

  إصدار هذا املرسوم بهذه الطريقة، وتداوله بتسريبات بعضها صحيح وأغلبها مشكوك

 وتساؤالت  
 
لم تبددها تصريحات وزير  وهواجس   فيه، أثار في املجتمع السوري لغطا

 منها. ؛األوقاف
 
 بل ربما أكدت بعضا

 في هذا املرسوم على عدد قليل من املواد، أما املتبقي منها، فهو ناظم وضابط  التحفظ

ويجب أن يكون تحت عين  ،يجب تنظيمه ونحن معها. القطاع الديني   للعمل الديني  

الدولة، وهذا شكل من أشكال العلمنة. كما يجب ضبط املوارد املادية واملعنوية لهذا 

 القطاع.

  إذ يسمح والثقافة وموضوع التعليم املالي   البعد االقتصادي   هو األساساالحتجاج ،

عللوزارة   في كل املراحل التعليمية من رياض األطفال وحتى الجامعات. بالتوس 

  سورية في سياقها وحضارتها وبنيتها التاريخي بلد مسلم، حتى إذا فكرنا بالحديث عن دولة

يشكل تطلعات قسم كبير من البنية ر الذي معلمانية، ال يمكننا إغفال هذا األ 

 االجتماعية في سورية، هذا املرسوم يلغي دور مؤسسة الفتوى )دار اإلفتاء(.



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  6 إشكالية الدولة والّدِّ

 

  ن واحد فقط من املكونات السورية الكثيرة، مكو ِ  علىمشكلة املرسوم األساسية أنه يتكلم

ت عين في حين يجب أن يشمل نظام الوقف كل املكونات الدينية في البلد لتكون كلها "تح

 عامة تديره. ةين مع وجود سلطالدولة". يجب أن يؤمم الد  

 .ضد السوريين 
 
 دينيا

 
 األوقاف شأن مدني، هذا املرسوم يجعل من الوزارة تمارس تمييزا

 من الحلول التي تم طرحها: 

 ات  عن االنفعال ورد 
 
الفعل. وبفكر وطني يؤمن ببلده  الحوار الوطني الشامل بعيدا

 ِ  خطاب عدائي. وشعبه وجيشه ومستقبله، واالبتعاد عن أي 

  أن تكون املؤسسة الدينية بشخصيتها االعتبارية للتوجيه واإلرشاد ملن أراد، وأن يكون

، وأن تكون السياسة بأيدي الخبراء بغض النظر عن انتماءاتهم.التدي  
 
 فرديا

 
 ن أمرا

 ة خيارات اقتصادي  بوساطة  بحت، يمكن أن يدرس وضوع اقتصادي  إدارة األوقاف، م

يتوخى له أن يسهم في  مرفق اقتصادي   ، ويدار كأي  ذات جدوى، ويوضع له إطار تنظيمي  

 عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.

   ل وجودها الشأن الديني   بناء مؤسسات مجتمع مدني إلى وظيفة مجتمعية ال  فاعلة، يحو 

 أكثر.

  الثقافة مسرح صراع األفكار، يجب منح حصانة للمنابر الثقافية أسوة بمثيالتها

، يسمح على املدى الطويل بالخروج من 
 
 منافسا

 
 بديال

 
الدينية، وبذلك نخلق مجاال

 ألنه لم يعط أي نتيجة في العقود املاضية. ،التشريع الفائض في املوضوع الديني  

  



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  7 إشكالية الدولة والّدِّ

 

 الوة: د. كريم أبو حالورقة الخلفية

 بالتكوينات الدولتية،  عن أن ينال تنفك العالقة التي تربط الدولة بالد  
 
تتشابك وتتعقد، بدءا

األولى في البيئات الحضرية واملدينية الزراعية التي مثلتها الحضارات األقدم في بالد الرافدين وحوض 

 إلى الدولة الحديثة  إلى الدول ذات الطابع اإلمبراطوري   ،النيل وأحواض األنهار الكبرى 
 
املمتد، وصوال

املشترك بين هذه  والقانون. ولعل   ذات الطابع القومي بحمولتها الفكرية والسياسية أي دولة الحق  

ين ين كبعد روحي وكعقائد وتشريعات؛ فالد  األنماط املختلفة من الدول هو كيفيات التعاطي مع الد  

انوالسياسة  اة االجتماعية، ذلك ألنهما يدخالن في نسيج العالقات من أبعاد الحي ُبعدان تكويني 

 بل والوجودية لإلنسان. ؛االجتماعية بأبعادها السياسية واالقتصادية والثقافية

ول في طريقة تنظيم وإشباع الحاجات الروحية لألفراد والجماعات سرعان لكن الفوارق بين الد  

ن بوضوح أن    واختالف ما تظهر، لتبي 
 
 في كيفيات وأساليب وأشكال االرتباط هناك تباينا

 
 كبيرا

 
 وتنوعا

 
ا

راع والتناقض، على ما ، واملمتدة من التماهي إلى التحالف إلى التنافس إلى الص  والديني   بين السياس ي  

. ،تشهد تواريخ الدول 
 
 وحديثا

 
 قديما

 ِ
ألولى إلى الديانات منذ األساطير ا حضور  قويٌّ ومستمرٌّ  ينوفي الشرق باملعنى الحضاري كان للد 

 عن ديانات وعقائد منتشرة بكثافة كديانات  ،التوحيدية الكبرى )اليهودية واملسيحية واإلسالم(
 
فضال

كالتاوية واملانوية والزرادشتية والبوذية والكونفوشيوسية وعدد كبير من – وإن كانت غير سماوية

 الطرق الصوفية املمأسسة والشعبية.

 من استقاللهذا، 
 
معظم البالد العربية في منتصف القرن العشرين عن االستعمار  وبدءا

ولعب بعض األدوار املحدودة، ولم  ،اإلسالم السياس ي بالظهور بدأ  وقبله عن اإلمبراطورية العثمانية،

وما ترتب عليها  1967إال بعد هزيمة حزيران  ،ةة والجهادي  الدعوي   تتعاظم حركات اإلسالم السياس ي  

ق، وهي بهذا املعنى شبيهة بلحظة مواجهة مدافع نابليون، كداللة رمزية ف والتمز  من انكشاف الضع

 عن املواجهة الحضارية والعسكرية غير املتكافئة مع الغرب.

 عن حكومات التحر  
 
ليدة تحت شعار الو  ر الوطني  قدم  اإلسالميون أنفسهم بوضوح بديال

ر الدولة هما  الحاكمية واإلسالم الحل، وسرعان ما اتجهت فصائل منهم إلى تبني شعارات تكف 

واملجتمع وتصفها بالجاهلية وتدعو إلى تغيير أنماط أنظمة الحكم بالقوة واستخدام العنف، 



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  8 إشكالية الدولة والّدِّ

 

مواجهات  عنوتناسلت الحركات الجهادية في مصر وفلسطين واملغرب العربي وسورية، ما أسفر 

 
 
 خلت الطرفين في صراع وجودي مستمر.عة، أدمتواصلة، وإن كانت متقط

نت بالسياس ي ِ  لكن التجارب العديدة لعالقة الديني ِ   بجالء،  بي 
 
بعد موجات االحتجاج  تحديدا

في تونس ومصر وليبيا واملغرب وسورية وعمان، ووصول  2010التي اندلعت في املنطقة بعد العام 

، وربما السودان  ةوبخاص  بعض أحزاب وممثلي اإلسالم السياس ي إلى الحكم، 
 
في مصر وتونس جزئيا

 إلى جانب إيران وتركيا، ومن ثم فشل هذه املحاوالت
 
نت، وليبيا، طبعا مجتمعة صعوبة الفصل بين  بي 

واإلسالم الجهادي، في زمن التنظيمات الجهادية اإلرهابية العابرة للحدود والدول  اإلسالم الدعوي  

لخ. لكن البعد الكاشف ملا حدث إ وسورية ولبنان وليبيا واليمن... والقوميات على ما حصل في العراق

الوهابية  بصيغتيه ح دعاوى اإلسالم السياس ي املتطرففي سورية كان أوضح حيث عرى وفض

 من القاعدة إلى جبهة النصرة إلى 
 
وسواها من  "داعش"واإلخوانية وتنظيماته األكثر دموية، بدءا

 وظالمية لتكريس تخدام كل أشكال العنف وأكثر اإل التنظيمات التي لم تتردد باس
 
يديولوجيات تعصبا

 وجودها.

لتيار  واآلن، وبعد تكشف أبعاد اللوحة ومآالتها، واتضاح انتصار الدولة السورية، لم يعد  

تصف نفسها  التي أو حظوة، فسارعت التيارات اإلسالمية الدعوية مكان  اإلسالم الجهادي العنفي 

تدال بملء الفراغ )القبيسيات، فريق الشباب الديني، انتشار الخطاب الديني بالوسطية واالع

ال يخلو من إشارات وتنبيهات تدلل على موقفه الرافض لواقع  الذيالوعظي واالرشادي والتعليمي 

 ،ثني والثقافي في الحياة السورية عبر الحديث عن اللباس تارة واالسماء تارة أخرى التنوع الديني واإل

 
 
 لتفسير النصوص واألحداث، ومحاوالت تنميط صورة املسلم من هذا املذهب أو ذاك وصوال

 عن جوهر اإلسالم!!
 
 وتقديمها بوصفها تعبيرا

 ِ
ر هذا التجاذب املستمر بين الد  الكثير من  وأثارين والسياسة عن نفسه بمظاهر عديدة، عب 

وبرزت تحديات وأسئلة يصعب تأجيلها  ،التساؤالت املتصلة بكيفيات وأساليب إدارة الشأن الديني  

 من قبل:

  ِ
؟ما دور الد 

 
 وثقافيا

 
 ولغويا

 
 وعرفيا

 
 وطائفيا

 
 ومذهبيا

 
 ين في املجتمعات التعددية، دينيا

  هات على حساب بقية التوج   –ما– السلبية املترتبة على نشر وتقوية خطاب ديني   التأثيراتما

 والخطابات األخرى؟
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 للسيطرة على مفاصل الحياة  ة الثقافية التي يتوسلها اإلسالم السياس ي  ما العالقة بين الهيمن

 كوسائل للوصول إلى السلطة؟ واستخدامها االجتماعية

  كيف يمكن ترسيخ التعددية في العقائد واألديان واملذاهب، مع كفالة احترام حريات التعبير

 والرأي والعبادات، للجميع؟؟

   في الصراعات، أم محايدة  أين يكمن دور الدولة، دولة الحق 
 
والقانون، في أن تكون طرفا

 وحاكمة لها وفوقها، بحيث تبقى دولة للجميع على ما بينهم من اختالفات كمواطنين؟

  ما فوائد تنظيم الحياة الدينية داخل املجتمع، وما دور وزارة األوقاف ودار اإلفتاء وهيئة

 العلماء في هذا التنظيم؟

 توسيع صالحيات ونشاط وزارة األوقاف وتدخلها املتزايد في  مناوئوها ما املخاوف التي يبدي

 قضايا الدولة واملجتمع؟؟

  ألم تعلمنا األزمة والحرب، إن كل األديان واملذاهب والطوائف والجماعات، متساوية في

يمان كل منها ومعتقداتها، هو املدخل لبناء عالقات اجتماعية إاملواطنة، وإن احترام 

 ابلة للبقاء!؟وسياسية ق

  يمكن البناء عليها وضمان عدم العودة إلى حالة  التيما القواسم املشتركة بين السوريين

 الصراع التناقض ي املدمرة؟؟

  فيكيف يؤثر املقدس  ِ
 ين واقعي  حياة املؤمنين، أي كيف يتجلى الد 

 
، وهل هناك عالقة مثال

 
ا

نحتكم في فهم وتحليل وتفسير أي دين  املسلمين؟ وهل وأحوالبين اإلسالم في العصر الراهن 

حياة  مباشرة على فيما يحيل عليه من ممارسات تؤثر  إلىإلى ما يقوله عن نفسه فقط، أم 

 الناس؟

  ،من منظور سوسيولوجيا األديان، نحن ال نناقش املقدس، بوصفه كالم هللا املنزل بالوحي

س فيبل نناقش   بامتياز. ساني  الحياة والبشر، وهذا شأن إن تأثير املقد 

  ِ
 ين هو سبيل الخالص أم سبب املشكالت واألزمات؟؟فهل الد 

ر ونقاش بمشاركة الجميع. ر وتبص 
 
 هذه هي املحاور والهواجس واألسئلة التي تحتاج إلى تفك

  وجاءت املداخالت على النحو اآلتي:
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 إسماعيل مروة د.

 ين بين الروح واملؤسسةالّدِّ 

دي  بما
 
د  الفكُر العق   ُيع 

 
فا  متطر 

 
ة فكرا ، فيه فكر األحزاب السياسي 

 
، ألن االعتقاد ال يقبل نقاشا

حتى في األحزاب املاركسية، والبعث وغيرها. لكن االعتقاد الديني هو املسألة األكثر خطورة فأصحابه 

 أنفسهم ناقلين لكالم هللا تعالى، وبالتالي ال يقبلون النقاش باملطلق. يحسبون 

  15رى هي في العالقات الناظمة بين السلطتين السياسية والدينية منذ املشكلة الكبإن  
 
، قرنا

يمارس فيها كل طرف عملية التذاكي، ويحاول احتواء اآلخر ليشرعن نفسه،  التيوفي لعبة املصالح 

ل  وأبرز 
 
"االعتدال". وقد تساير السلطة  في خانة على ذلك هو موضوع تصنيف الفكر الديني مث

طة السياسية، لكن ال يغيبن  عن ذهن أحد أن الدين سياسة والسياسة دين عند الدينية السل

 ،أصحاب اإليديولوجيات، وسيعمد هؤالء في لحظة ما إلى االنقضاض على السلطة السياسية إلزالتها

   ،وإيجاد حالة من التطابق والتماهي
 وإلغاء الشراكة الوهمية. املزاوجة ادعاء وهمي، وما من حل 

  
   توفيقي 

والسياسة بيد الخبراء  ، املؤسسة الدينية شخصية اعتبارية، والتدين شأن فردي  أو تلفيقي 

 والساسة بغض النظر عن االنتماءات.

 غالية لعدم املسايرة، لكنها تدفع ملر  
 
 يمكن أن ندفع أثمانا

 
ة واحدة. وال نعود كل خمسين عاما

 لدفع ضرائب جديدة.

في جوهره مجتمع متدين، يعود إلى الغيب في كل مقدراته وحياته، وفي  املجتمع العربي  إن  

 مختلف طوائفه ومذاهبه وشرائعه.

 من العقلية والبيئة  -
 
محط الشرائع املتعددة، وهو ما جعل الشريعة جزءا

 والتكوين.

 الفكر العربي بمشرقيته فكر مثيولوجي يعتقد بالخارج عن إرادته. -

 م -
 
 نذ القدم.الحلول لديه خارجية دوما

 موس ى(. –حل الكفر الغيبي القتل أو الحرق )إبراهيم 

 خواتيم األعمال لديه بالفناء وما من فناء تام )قوم لوط(.

 اعتماد ظواهر الطبيعة غير القابلة للتفسير )طوفان نوح(.

 تبدل مفهوم التدين والخطيئة حسب الحالة التي يعيشها. -
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ةهذه البنية العقلية واملجتمعية هي جزء من تكوين املجتمع العربي واملشرقي  ، وهي بعام 

 من العرق العربي. شعوب املشرق وإن لم تكنموجودة ومؤثرة في 

 الفرس -

 األتراك -

 الهنود -

 عام(. بوجه  اآلسيويون ) -
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 ديمة إسكندراني د. م.

د  اليوم يوم 
في تاريخ سورية، إنه ذكرى انتصار حرب تشرين، وال يمكننا تحقيق انتصارات  ُمج 

 ِ
.ما لم نفصل الد 

 
 ين عن السياسة مجددا

 كتب في أحد الر  
ُ
هاية ما تشاء لكن ال تقتل أخاك"، بالن م الطينية في تدمر في عهد زنوبيا: "اعبد  ق

أمر الدين والعبادة هو أمر فردي شخص ي داخلي، عندما أرى قانون وزارة األوقاف الذي يتألف من 

 أنه كان يجب أن نتعلم مما جرى في ليبيا ومصر وتونس  37
 
صفحة، وكأنها إسفين، وكأنها التفاف. علما

الناس بعض املطالب املحقة، فقد التفت الحركات من التفاف على حركة الشعب. فإذا كان لدى 

 الدينية عليها.

بخت في مطابخ" املخابرات 
ُ
ال يمكن أن ننس ى تاريخ ونشأة الحركات الدينية، وكيف "ط

 اإلنكليزية.

املسلمين ال توجد مواطنة، فاألمة اإلسالمية هي الجامعة، وهذا أمر غير  اإلخوانفي أدبيات 

 وري أخي مهما كان دينه أو طائفته.مقبول بالنسبة إلي، فالس

ن هو املواطن، وما مجموعة الوحيد، ويجب تحديد معيار املواطنة، م   املواطنة هي الحل  إن  

الذي أمن  الحقوق والواجبات التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون وتحت سقف الدستور السوري  

 ؟هذه املساواة

األهمية في املجتمع تقاس بمستوى ما يقدمه الفرد للمجتمع، علمه، كفاءاته، وليس دينه. هذا 

اللبوس الديني الذي ألبسوه لسورية ليس التعبير الصحيح عنها فهي وطن للجميع. سورية بموقعها 

 للحضارة بمختلف أشكالها.
 
 للعالم، ومهدا

 
 قلبا

 
 الجيوسياس ي كانت دائما

مه، وهناك خالف ال يفسد للود قضية، وهناك حوار يعتمد على معايير هناك اختالف أحتر 

 .عليهلم نترب  ة ومعايير عقلية منطقية، أما أن النظر إلى اآلخر بحسب انتمائه الديني، فهاذا ما علمي  

االلتفاف حول التنصر الذي بدأت تتوضح معامله في سورية مرفوض، وكذلك االلتفاف إن  

 ن طريق قوانين وأشخاص لهم ما لهم من مآرب وغايات قد ال نعرفها.على دماء الشهداء ع

  

                                                           
 .دكتوراه في العالقات الدولية واإلعالم 
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 رفيق صالحد. 

. ؛كر مركز دمشق، وأرجو أال نكتفي بطرح املشكلةشأ
 
 بل أن نقدم حلوال

ات، وكان يالعالقة بين التيارات الوطنية والقومية والتيارات الدينية بدأت من الخمسينإن  

وكانت الخط األول )البعث  ،املجتمع وعلى االنتخابات النيابية هنالك تنافس بينها للدخول إلى

 والشيوعي بالدرجة األولى( أقوى من الخط الثاني )اإلخوان املسلمون(.

  ،ات بعد أن استلم البعث السلطة في سورية قامت تحركات اإلخوانيفي أواسط الستين
 
تحديدا

ة باتجاهين: اتجاه محاربتهم بالسالح، في املحافظات الوسطى من سورية. عالجت الدولة املشكل

 في الدولة والقائل 
 
علينا ربط هذه ينبغي ، إن  محاربتهم غير كافيةواالتجاه الثاني الذي كان قويا

لم يستمر هذا  معينةاملجتمعات التي هي في جزء منها متحررة بمعامل ومزارع ووظائف... لكن ألسباب 

 االتجاه.

ات بدأوا بالقتال ضد  الدولة، وتصفية العلماء يالثمانين أوائلو ات يأواخر السبعينفي 

 فأنا من 
 
أن  املؤمنينواملسؤولين، وتصدت لهم الدولة بالسالح فقط. أنا أرى أننا في ذلك ارتكبنا خطأ

السالح ال ينهي هكذا مشكلة. يجب رفع وعي الناس وال بد من فكر علماني تقدمي يحارب هذا الفكر 

 أن هذا املجتمع  ،2011نلجأ له، ولألسف هذه هي النتائج، جاء عام  املتخلف، هذا ما لم
 
وكان واضحا

 
 ز ملا حصل في سورية استمر لسنوات.، وأنا متأكد أن التجه  مخترق 

كل من ال يعترف أن الدين سبب رئيس ملا جرى في سورية هو جاهل، وهو ينكر الحقيقة، الفهم 

 للتجييش الطائفي. املؤامرة الداخلية أقوى وأشد من 
 
الخاطئ للدين في املجتمع السوري كان سببا

 ودعمت إحداهما األخرى. وكلتاهما على درجة عالية من الخطورة.الخارجية،  املؤامرة

حافظة على القيم الدينية الحقيقية في املجتمع ضرورة، لكن فصل الدين عن الدولة املإن  

، وكثير من املشاكل ال يمكن حلها إال بتحقيقه. واآلن
 
فرصة تاريخية والدولة تنتصر.  ضرورة أيضا

اف األداة الرئيسة لفصل الدين عن الدولة هي االهتمام بموضوع أئمة املساجد، برأيي لدى وزارة األوق

الحديث  ينبغي على هؤالء الخطباء مسجد.ألف  15رية، في دمشق وحدها أقوى تنظيم سياس ي في سو 

 عن األخالق وعدم التدخل في السياسة، ويجب أن تكون مهمة وزارة األوقاف محصورة في هذا الجانب.

                                                           
 أستاذ في كلية الزراعة جامعة دمشق. 
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لوزارة  قوانين ترسخ الدور الخطير الدين ملكارم األخالق وليس للوصول إلى املناصب وليس لسن  

 األوقاف في السيطرة على املجتمع.

اإلخوان املسلمون، كانت تأتي آالف برقيات الدعم للدولة، وكان  تحركات، عندما يال أنس ى في الستين

 يتكرر بيت شعر يقول:

ِب 
 
ن
 
ربوِش والش

 
ِب   يا صاِحب  الذقِن والط ر   للع 

ُ
ث ع  ا الب  يُن هلِل.. أم  ِ

 الد 

 
 
 كانت كلفة هذا القرار، واآلن هو الوقت املناسب.إذا لم نأخذ قرارا

 
 أيا

 
 تاريخيا

 للدولة 
 
 أن تصبح وزارة األوقاف "قائدا

 
الدين أمر فردي، وهذا حقٌّ للناس. ويجب أال نقبل أبدا

 واملجتمع"، وكل فرد في سورية له دور في ذلك.

 للمدرسة واملعلمين إن  
 
 كبيرا

 
ية يجب أن تكون وطنية تعلم حب ال تجب االستهانة به، والتربدورا

 الوطن واألخالق، وال تفرق بين دين وآخر وتشمل الجميع.

م شعار "اإلسالم هو الحل"، فالوطن والوطنية والعروبة هي الحل وليس أي ش يء  يجب أن ُيحر 

 .آخر

 أود التطرق إلى موضوع اإلعالم، إذ ال نجد إال البرامج الدينية الكثيرة، دون وجود م
 
نبر أخيرا

 لعرض وجهة النظر األخرى.
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 أيسر ميدانيد. 

أرغب في البداية بتوصيف مجتمعنا في سورية، فهو مجتمع تقي وديني بالشكل العام سواء أكان 

، والطرف امللحد 
 
 أم مسيحيا

 
. –وال أعني هنا العلماني–مسلما

 
 وغير موجود تقريبا

 
 ضئيل جدا

منذ ستينيات القرن املنصرم كانت الهجمات تشن على الدولة السورية "تحت راية اإلسالم"، 

وهذه الحرب التي نعيشها منذ ثماني سنوات إلى اليوم قامت بالطريقِة نفسها، أئمة من األزهر أو ممن 

داعمين درسوا الوهابية في السعودية، وأشخاص جمعوا ثروات في الخليج وأصبحوا موالين للسلفية و 

 إلرهابييها في سورية.

اليوم وبعد الحرب واالنتصار، نحن بحاجة إلى هيئة ناظمة للفكر الديني لحماية مجتمعنا 

رة لهذا الفكر.  ِ
ين. باإلضافة إلى هيئة مطو  ِ

الديني  بطبيعته من االختراقات الخارجية تحت اسم الد 

(، لكن ل
 
ألسف في سورية تحجر، فعلمانية حزب البعث فهناك دول تطور فيها الفكر الديني )إيران مثال

ين، فجاءنا أئمة ومعلمو دين متطرفون، وربما لو أخذ البعث بالحسبان  ِ
تركت الدين لجماعة الد 

ين املعتدل "الوطني" ملا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. ِ
 تدريس الد 

سنة  50فيها  الكل يتغنى بعلمانية الدول األوروبية، فرنسا على وجه الخصوص، أنا عشت

وأقول: إن هذا القضية خطأ وزيف، مثلها مثل الحرية وحقوق اإلنسان في فرنسا. الكنيسة موجودة 

في سياسة فرنسا الخارجية، وتغطي كل سياسة فرنسا االستعمارية، وغطت كل امتداداتها في الجزائر 

ة البطر  ، 2012يرك اللحام عام وأفريقيا، وتغطي سياستها في سورية. لم تستقبل الكنيسة الفرنسي 

ى "الثورة" في سورية. ها مع ما تسم   ألن 

فرنسا اليوم بلد طائفي تنمو فيه الوهابية من طرف والصهيونية من طرف ثان  والكنيسة 

املتطرفة من طرف ثالث. فليس هنالك اليوم سياسة مستقلة لفرنسا، فهي تركع أمام أمريكا التي 

 تعمل هذه الكنائس لخدمتها.

  



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  16 إشكالية الدولة والّدِّ

 

 نهلة عيس ىد. 

حاولت اإلجابة عن أسئلتكم وفق املحاور التي وضعتموها، وسأتحدث اليوم عن مكمن الخلل 

ين في سورية، وإشكاليات هذه العالقة. ِ
 في العالقة بين السلطة والد 

ين والدولة أو تجسدت عبر التاريخ في ثالثة أشكال أساسية هي: ِ
 ظهرت العالقة بين الد 

ين، أي هناك تطابق بين الدولة واملؤسسة  االتجاه الذي يقوم على .1 ِ
ولة والد  الخلط بين الد 

 الدينية، ويظهر بمظهر الدولة الدينية، مثل: السعودية وإيران و"إسرائيل" وغيرها.

ين عن الدولة. .2 ِ
 االتجاه العلماني  الذي يفصل الد 

ائد ف .3 ي سورية والسبب االتجاه القائم على مدنية السلطة ودينية التشريع، وهو االتجاه الس 

ين في سورية. ِ
  كبير بين السلطة والد 

 في العالقة امللتبسة إلى حد 

تبدو العالقة بين السلطتين كما أسميها "كزواج متعة طويل األمد"، قائمة على تبادل املصالح 

 وعلى األدوار الوظيفية بما يخدم سياسة الطرفين، فالدولة تستخدم التيار الديني  ملواجهة خصومها،

 يستقوي التيار الديني  بالدولة لتمرير إيديولوجياته وعقائده وأفكاره.
 
 وأحيانا

ا بعد   كانت العالقة ذات نزعة براغماتية واضحة وكبيرة، وأتحدث هنا عم 
 
في سورية تحديدا

، أي بعد أن استلم حزب البعث الحكم. هذه العالقة املركبة سمحت للدولة بالظهور 1963عام 

لي  على مستوى التشريع الوصفي أو حتى باملمارسات العادية، كما أتاحت للتيار الديني  بمظهر الليبرا

، فحتى عام  ،  1970الغطاء الذي حصل عليه نتيجة التنصيب الرسمي  كانت يبدو الخطاب الديني 

وكأنه خاضع ملؤسسة الدولة أو ما يسمى الدين املؤسس ي. رغم وجود محاوالت ال يمكن نكرانها 

 هذا التيار من أجل االستقالل بقراءات خاصة أو بشعائر خاصة. ملؤسسات

د تحت نظر الدولة وبموافقتها في ظل  كذلك سمحت هذه العالقة امللتبسة للتيار الديني بالتسي 

 بدليل وجود مرسوم مثل املرسوم /
 
فهو صناعة مشتركة بين الدولة  /16وهم كان وما يزال موجودا

  كبير سياسة الدولة في هذه املرحلة، فهي تظن أنها اليوم توظف واملؤسسة الدينية، ويعكس إ
لى حد 

 التيار الديني الحتواء نتائج الحرب.

                                                           
 أستاذة في كلية اإلعالم جامعة دمشق. 



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  17 إشكالية الدولة والّدِّ

 

 
 
 أنها قادرة على احتواء هذا التيار الذي يفاجئها دائما

 
نحن بال ذاكرة، تتوهم الدولة دائما

 إنتاج ما ت
 
م اختباره عشرات املرات، وتأكيد بالخروج على االتفاق غير املعلن بينهما. لكننا نعيد مجددا

 عدم جدواه وعدم صحته.

ة أو مع الدستور األول  كانت بداية تصاعد التيار الديني  في سورية ما بعد الحركة التصحيحي 

"برفع رأسه" لفرض بند أن تكون ديانة رئيس  –كما يقال–ما بعد الحركة، عندما بدأ هذا التيار 

 الدولة اإلسالم.

راع، لكنه كان بدايات املواجهة التي أخذت تتحول إلى لم يصل األمر حي نها إلى مستوى الص 

ى "أحداث اإلخوان املسلمين" في سورية، حيث أظهر هذا التيار  صراع مع نهاية السبعينيات مع ما تسم 

 عن الدولة.
 
 انفصاله تماما

تيارات عديدة، ربما ليست جماعة اإلخوان املسلمين التيار الديني الوحيد في سورية، فنهاك 

 على ذريعة أن  املرسوم /
 
. وردا

 
جاء الحتواء الطائفة األكبر  /16يكون اإلخوان أقواها أو أكثرها تنظيما

نية في سورية، تنظر هذه الطائفة بأحسن  ،في سورية  وزارة األوقاف ال تمثل الطائفة الس 
نقول: إن 

ر القائمون عليها وموظفوها، بل يتم حسبانهم مرتدين  األحوال إلى الوزارة على أنها بوق للسلطة، وُيكف 

 ة بهيئاتها ال تمثلوهو أمر أخطر من الكفر بداللة أنهم يعرفون الحق وقد حادوا عنه. وبالتالي الوزار 

ني، وتفعيل  إال العاملين فيها أو املستفيدين منها. أي أن تعويم وزارة األوقاف على أنها تمثل التيار الس 

 دورها على أنها نوع من االحتواء الوطني لتلبية مطالب التيار األكبر في سورية، هو وهم وضالل. 

لعالقة امللتبسة التي قادت إلى االستفادة نتيجة إن  كل  ما يحدث اآلن في سورية هو نتيجة هذه ا

وجود فراغ مشاريعي وطني في سورية. الدولة ارتكنت إلى وهم السيطرة على الخطاب الديني  واالجتماعي 

 عن حرمان 
 
 إلهيا

 
في سورية، ما سمح للتيار الديني  بالتغلغل في أوساط البسطاء، ألنه أصبح بديال

 اجتماعي.

؛ بل ومطلبي بالدرجة األولى، هذا التيار ما حدث في سورية  حقيقة جذره اقتصادي  مصلحي 

ة )االجتماعية واالقتصادية( التي كانت قد بدأت بداية األلفية الجدية بالظهور في  استغل الهو 

. بالتالي استند هذا التيار إلى واقع على األرض، وكذلك إلى تنصيب 
 
 إلهيا

 
مجتمعنا، وأصبحت بديال

 وتنصيب غيبي بحسبان أنه بديل اإلله.رسمي معلن، 

يني  في كل املجتمعات حتى في أمريكا، اليمين الصهيوني يسيطر  ال يمكننا تجاهل تأثير العامل الد 

، لكن كان باإلمكان إدارته ليكون عامل بناء وليس عامل هدم. لكن ما 
 
على السياسية األمريكية مثال



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  18 إشكالية الدولة والّدِّ

 

ك نفخ". لقد كان لدينا فرصة تاريخية أثناء هذه الحرب يحدث اآلن في سورية هو: "يداك أوكتا وفو 

لتلجيم هذا التيار الديني  بمعنى: ما كنا نخشاه حدث، ولم يبق ما نخاف عليه، وكان لدينا الفرصة 

والحجة واملبرر إلعادة هيكلة جميع مؤسساتنا ليس فقط املؤسسات الدينية، لكننا لم نستغل هذه 

 إلعادة إنتاجها.الفرصة، بل كعادتنا نؤجل الك
 
 ارثة مرحليا

ين بشكل علني  وواضح ومدني  )وزارة األوقاف وزارة مدنية  ِ
إن  تحديد العالقة بين الدولة والد 

( هو الذي  وليست دينية؛ وفق القانون الجديد تحولت إلى وزارة أديان كونها تدير وفقه الشأن الديني 

ن حرب قادمة لن تبقي ولن تذر، وكالعادة لن نكون يمكنه إنقاذ البلد، إما من استمرار الحرب أو م

 مستعدين لها.

ة تقارب قوة األوقاف، فهو مؤسسة اقتصادية ضخمة،   قوة مادي 
 
يمتلك حزب البعث أيضا

 
 
وكان لديه فرصة تاريخية لكي يستعيد الدور، لو كان لديه رؤية واستراتيجية كان يمكن أن يمأل فراغا

مل على الحاجات االجتماعية وكان استعاد ألقه وجماهيريته، لكن ذهنية على الصعيد االجتماعي  لو ع

توجيهه رغم  االستعالء التي هي جزء من ذهنية الدولة، تجعلهم ينظرون إلى املواطن كتابع يمكن

الثماني. والدليل تمرير القوانين دون األخذ برأي الناس، ومعرفة اتجاهات الرأي سنوات الحرب 

 العام.

دينية الرسمية استقطبت الحاضنة الرئيسة للسلطة واملقصود بها رجال األعمال املؤسسة ال

ة"، فهي املرجعية الدينية ملعظمهم.  "الُسن 

يجب أن ننتزع الدور وال ننتظر أن يمنحنا إياه أحد، وعلى مدار العام املاض ي نالحظ أننا عندما 

حداث فرق، رغم قلة عددنا في مقابل رفعنا الصوت وعندما توحدنا في خطاب وطني  جامع استطعنا إ

 نتيجة عدم 
 
 فادحا

 
الطرف اآلخر. فكيف إذا نظمنا هذا الخطاب. في الحقيقة ترتكب الدولة خطأ

 
 
. ينبغي علينا أن نخلق مجتمعا دعمها لهذا التيار املدني ليكون قوة حقيقية في وجه التيار الديني 

 على الحوار وتوازن القوى.
 
 قائما

 
 متوازنا

  



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  19 إشكالية الدولة والّدِّ

 

 أكرم القش د.

ال أعتقد أن  التيارات الدينية هي سبب األزمة، السبب هو فشلنا كمجتمع في إدارة املجتمع، 

 السبب أننا تركنا فراغات ألطراف كثيرة دينية وسياسية وغيرها.

في السبعينيات كان هناك فكرة لنقل املجتمع من تقليدي  إلى حديث، عبر منظمات مجتمعية 

سد  الفراغات. تحولت هذه املؤسسات إلى دولة، وبالتالي بقي املجتمع على حاله معينة، كي نستطيع 

)الشبيبة، االتحاد الوطني، االتحاد النسائي...(، هذه كلها كان من املفترض أن تكون منظمات مجتمع 

ين وللج ِ
  على األقل، لكنها تحولت إلى بنى فوقية، وبقيت الفراغات في املجتمعة متروكة للد 

ماعات مدني 

الدينية، ويجب هنا التمييز بين املؤسسة الدينية الرسمية واملؤسسات والتيارات غير الرسمية وهي 

 األخطر.

، بمعنى: اإلسالم  ، لكن األهم واألخطر هو اإلسالم االجتماعي   على اإلسالم السياس ي 
 
نركز دائما

الدولة )إسالم تعليمي،  الشعبي. فمن خالل معرفة حاجات الناس أستطيع تكوين سلطة خارج سلطة

 عليها، لكنهم 
 
إسالم صحة، إسالم مساعدات...(. وهؤالء ال تهمهم السلطة، قد يستندون مستقبال

 فقط يهتمون بالسلطة االجتماعية.

يجب علينا وقبل كل ش يء بناء مؤسسات مجتمع مدني  فاعلة، وأن نتيح لها املشاركة والعمل، 

 لم يفعل سيكون أول الضحايا. ومن يؤجل املشكلة يعلم أنه في حال

قد يكون املوضوُع الديني  أحد أسباب األحداث، لكن عندما نعمل على املعادلة الصفرية تنشأ 

، ألن  عندي أحزاب دينية أو غيرها، تصادمية وعنفية وحتى إرهابية، في سورية أخذت الشكل الديني 

س، وهذا ال يجوز، ألن اآلخر سيتعامل معي املعادلة الصفرية تعني أنا فقط، وال أتيح املشاركة للنا

 باملبدأ نفسه، ألنني لم أعزز املشاركة في املجتمع ليستطيع إدارة نفسه.

إن  مشكلتنا ليست في املرسوم وحده، فهو رأي حكومي  لتحويل املؤسسة الدينية من اجتماعية 

 إلى حكومية، الدولة لها مصلحة بهكذا مرسوم وليس وزارة األوقاف، وأر 
 
ى أنه يضبط على األقل جزءا

، لكن الخطورة ليست هنا، بل عند الناس الذين ال يعرفون حتى اسم وزير األوقاف  من التيار الديني 

 وال املفتي، ال يعرفون سوى شيخ الجامع في حيهم وحارتهم.

، وحتى اآلن 
 
ا  وليس حكومي 

 
ا إن  الحل  هو العمل على مجتمع مدني  ليصبح الشأُن الديني  مجتمعي 

" مازالت غير مرغوبة وحتى  قانون الجمعيات لم يصدر، هناك خوف منه، وحتى كلمة "مجتمع مدني 



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  20 إشكالية الدولة والّدِّ

 

يس لها مرفوضة وهذا مستغرب، فمؤسسات املجتمع املدني  ليست سياسية وال دينية وال ربحية ول

 عالقة باالقتصاد.

املجتمعات نموذجان: مجتمع قوي بمؤسساته ومنها املجتمع املدني وسلطة ضعيفة؛ أو كما في 

لكن املجتمع هزيل وليس له مرتكزات، لذا يمكن اختراقه  –حتى وقت الحرب–سورية سلطة قوية 

، املشكلة هنا وال يمكن حلها بوقت قصير، فهي تتطلب بن
 
 اء مجتمع أساسه املواطنة.فهو "متاح". إذا

فصل الدين عن الدولة ليس املهم، املهم كيف تدار األمور في الدولة وليس من يديرها، قد 

 ال يمكنه الخروج عن اآلليات 
 
 أو غير متدين املهم هو اآلليات، فهو مهما كان تأثيره قويا

 
يكون متدينا

 القانونية والدستورية واملؤسساتية.

لتحويل وزارة األوقاف عن مهمتها األساسية إلى وزارة دين، فبدل أن نلغي  املحاوالت اليوم هي

 وزارة األوقاف أسسنا لوزارة دينية باسم األوقاف.

يجب االبتعاد عن موضوع اإلقصاء فنحن نعيش في مجتمع متعدد، والدين وظيفة اجتماعية 

األفراد، فهناك حاجات  وليست وظيفة سلطة، الدين حاجة ولكنها فردية واملجتمع ال يعيش على

. والدين أكثر مؤسسة منظمة وقادرة،  اجتماعية وعندما ال تتم تلبيتها يختلط الفردي  مع الجماعي 

حتى أكثر من األحزاب واملؤسسات األمنية، على الوصول إلى جميع األفراد، ومن هنا تأتي قوتها 

 وسلطتها.

، املشكلة   من قوة القطاع الديني 
 
ليست في قوتهم؛ بل في ضعفنا كقطاع نحن نشتكي دائما

ي نقاط ضعفنا والعمل عليها، االنتقاد وحده ال يكفي، يجب أن نعمل على  . ينبغي علينا تقص   مدني 

 أرض الواقع.

ليس لدينا شبكات ضمان أو حماية اجتماعية أو ضمان صحي، لدينا نسبة بطالة عالية حتى 

 ها.. التخلف املوجود يزيد من سيطرة التيار الديني.قبل األزمة، ضعف في التنمية وفي الخدمات وغير 

ال نريد أن نبخس هذا التيار حقه، املفتي والوزير والشيوخ وغيرهم وقفوا إلى جانب الدولة 

ة في غياب البديل من مؤسسات املجتمع املدني أو األحزاب،  والجيش وكانت خطاباتهم مهمة، وبخاص 

 مع األخذ ور سولو لم يتخذوا هذا املوقف لكانت األم
 
بالحسبان أن ارت بطرق مختلفة. طبعا

، ألنه بذلك يدافعون عن 
 
مصلحتهم وسلطتهم كلها مرتبطة بالدولة، فدفاعهم عنها كان صادقا

 أنفسهم.



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  21 إشكالية الدولة والّدِّ

 

 د. كريم:

اإلسالم السياس ي ينطوي على اإلسالم االجتماعي، بمعنى: أن الحركات اإلسالمية منذ 

األربعينيات أدركت أن  طريقها للوصول إلى السلطة هو كسب والء الشارع، وهذا يفسر الجمعيات 

، لكن هدفه أبعد وأعلى.  الخيرية والعمل الديني والوعظي، كل هذا إسالم اجتماعي 

  



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  22 إشكالية الدولة والّدِّ

 

 منير الحمش د.

على اإلسهام في مناقشة هذا املوضوع، فهو خطير ومهم. لكن رغم أهميته مركز دمشق شكر أ

ل أن يناقش بعد أو من خالل موضوع آخر طرحه املركز وهو البحث في إجابة عن سؤال:  كنت أفض 

"ملاذا التزال الحرب قائمة؟"، فهو يلقي الضوء على كثير من األمور موضوع اليوم أحدها. لكن، يبدو 

ن تسارع األحداث املتمثل في إصدار مشروع القانون املتضمن تعديل قانون تنظيم وزارة األوقاف أ

ل من دعوة املركز لهذا اللقاء.  والتشريعات املكملة له، قد عج 

كان من املؤمل أن يأخذ هذا املشروع مساره الطبيعي فيناقش في مجلس الشعب وبين الناس 

تمع السوري بكامله، إال أن املسؤولين لم ينتظروا عودة املجلس أصحاب العالقة واملصلحة أي املج

إلى االنعقاد بدورته العادية بعد أيام قليلة وقاموا بإصداره بمرسوم تشريعي صادر عن رئاسة 

الجمهورية، حيث تأتي مناقشته في املجلس الحقة، ما أثار في املجتمع السوري الكثير من اللغط 

ن تداوله بتسريبات بعضها صحيح وأغلبها مشكوك فيه، ولم تستطع والتساؤالت والهواجس. وكا

 تصريحات وزير األوقاف تبديد الشكوك والظنون، بل أكدت بعض ما هو متداول.

 .«إذا وقعت واقعة ال تضحك وال تبِك، لكن فكر»يقول اسبينوزا: 

 ،
 
 عن أليست الكوارث والدماء والدمار والتقسيم والتفتيت كلها وقائع؟ إذا

 
دعونا نفكر بعيدا

االنفعال واأللم والحزن، وهذه دعوة إلى جميع املواطنين أصحاب العالقة؛ ملاذا ينفرد جانب أو طرف 

 ووضع الحلول وتصدرها بقانون ملزم للجميع؟ رأو فئة بالتفكي

ِ املرسوم 
هذا من حيث املبدأ، أما إذا دققنا في املشروع، فإن إلقاء نظرة أولية على نص 

  يتجاوز املسألة التنظيمية إلحدى وزارات الدولة، فهو في جانب التش
ريعي تجعلنا نعتقد أننا أمام صك 

يعالج هذه املسألة، لكنه في جوانب أخرى يتعرض ملهام تخرج عن نطاق وزارة، وتتعلق بقضايا الدولة 

، ومنها ما هو تربوي  وسياس ي  وإعالمي  وثق ، أي ما يتعلق بنتائج واملجتمع، منها ما هو دعوي  وديني  افي 

ت بنا.
 
 وآثار الكارثة التي حل

تلقي ورقة الدكتور أبو حالوة الضوء على أهم مفرزات األزمة/الحرب، وهي إشكالية العالقة 

بين الدولة والدين التي حاولت وزارة األوقاف التصدي لها، فجاءت محاولتها بائسة أضافت إشكاليات 

 رب مجتمعنا.أخرى على مشهد الدمار الذي ض
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طرح بحدة منذ 
ُ
 في التاريخ العربي وفي العالم أجمع، واملسألة اآلن ت

 
 هاما

 
لقد لعب اإلسالم دورا

 منذ أن اعتمد الغرب وعلى رأسه الواليات املتحدة فكرة اإلسالم السياس ي من 2011ما قبل 
 
، تحديدا

دلة، وهنا االعتدال مضلل. وجد خالل ما يدعى اإلسالم املعتدل، والدول املعتدلة واملعارضة املعت

الغرب أن  القضاء على الفكر القومي العربي، وإنهاء النزعة الوحدوية لدى العرب يقوم على مبدأين: 

، إفشال فكرة القومية العربية والقضاء على التنظيمات السياسية والدول العربية التي ترفع األول 

ي  أو املعتدل واللعب بهذه الورقة عن طريق ، تبني فكرة اإلسالم السياس والثانيهذا الفكر؛ 

، مسار ثقافي األول التنظيمات اإلخوانية والجهادية واإلرهابية. في هذا اإلطار، جاء العمل على مسارين: 

 فكري لدعم تلك التوجهات، وهنا يبرز دور اإلعالم ومراكز البحث والدراسات والتفكير.

حي  للمنظمات اإلرهابية والجهادية، وهنا يبرز دور ، هو الدعم املادي  والتسليالثانياملسار 

 اإلسالم البترولي الذي تخدم أمواله املشروع األمريكي الصهيوني في املنطقة.
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 وضاح الخطيب د.

 ِ
ى، ورغم  "ين" و"الدولةال تنفك ثنائية "الد  انتشارها على عن أن تثير الجدل في بلدان  شت 

مساحة التاريخ والجغرافيا، نلجأ في بعض األحيان إلى التشديد على خصوصية وطنية أو ثقافية لنبرر 

د في واقع معق universalism vs. relativismمقاربة ما في "معالجتها" مقحمين ثنائية الكونية والنسبية 

 .
 
  والحق  أن  هناك مقاربات كثيرة ترتبطأصال

 
 باستنساب النسبية الثقافية أو الوطنجذر  ارتباطا

 
ية يا

 عن قراءة األنماط الكونية املتكررة. 
 
 ما يكون قاصرا

 
 كمنهج معالجة غالبا

أقترح أنه ال عالقة بين الدين والدولة من حيث املبدأ، فالدولة املعاصرة مصطلح زمني مكاني 

باتمحدد التعريف والدين مفهوم مركب تدخل فيه  غي 
ُ
انيات واالنتماءات العابرة للزمان واإليم امل

واملكان. ولعل استخدام مصطلح إشكالية "الدولة والدين" من حيث املبدأ يظهرهما في حالة تضاد 

 
 
ألن التضاد الفعلي هو بين مؤسسة الدولة أو منظومة الحكم وبين مؤسسات  ،غير موجودة أصال

ى أنه إشكالية يخدم املؤسسات الدينية السيطرة الدينية. والتركيز على عالقة الدولة بالدين عل

الدولة تواجه أو تحارب أو تقمع  بأن  يعطي االنطباع ملريديها إنه  حيثالتقليدية بشكل مباشر من 

الدين والحريات الدينية. لكن جوهر العالقة هو بين شكل محدث من أشكال حكم املجتمعات 

خطابه ومواقفه من الحالة الزمانية  )الدولة الوطنية الحديثة( وشكل تقليدي يجيد استحداث

ة أن املؤسسة األقدم، الدينية، تنظر إلى مفهوم الوالء للدول في واملكانية )املؤسسة الدينية(. وال شك

لي واالنتماء لهويتها على أنه تهديد وجودي لها من حيث إزاحته لالنتماء الديني عن مركز الهوية، وبالتا

حة بالضرورة عن سابق قصد منظومة سيطرتها على املجتمع، دون أن تكون هذه اإلزا إضعاف

 وتصميم.

لعل توماس جفرسون، كاتب وثيقة االستقالل األمريكية كان من أوائل من التفت إلى هذا 

 separation ofالتضاد في عصر نشوء الدولة الحديثة فخرج بمقولة "الفصل بين الدولة والكنيسة 

state and church  ِ
ين والدولة، وهي املقولة التي تجسدت في التعديل األول للدستور وليس بين الد 

، وتفتح الباب ملمارسة األفراد وهللااألمريكي، وتكرست لتصبح ممارسة فعالة تفصل بين قيصر 

 ِ
 للد 

 
 عن تدخل مؤسسات الدولة فيها، دون أن يعني ذلك رفضا

 
خطابه ين أو لملعتقداتهم الدينية بعيدا

 من 
 
 حاضرا

 
أو ملمارسته العلنية حتى من قبل كبار مسؤولي الدولة. ويبقى الدين في هذه الحالة جزءا

 .املشهد الثقافي والذاكرة الجمعية واملمارسة اليومية ومنظومة الرموز الفاعلة التي تصوغ الوعي العام

                                                           
 .أستاذ في جامعة دمشق 
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 ة، كما في الواليات املول األوروبي  ولهذا نشهد في الكثير من الد  
 
 للرموز الدينية مثال

 
تحدة حضورا

وفي كون العطل  ،في أعالم الدول، وفي أداء القسم في الدوائر التشريعية والقضائية والتنفيذية

 وطنية ملجموع السكان
 
  ،الدينية عطال

 
للكنيسة، إلخ. لكن نمط  وفي كون امللك الذي ال يحكم رأسا

نمط الطالق البائن. ويمكن تعريف مثل هذه الحالة  العالقات بين الدول واملؤسسات الدينية فيها هو

فال هي تعادي الدين في خطابها وال تتدخل في شؤون  ،نها "إدارة موقف الدولة من الشؤون الدينية"أب

في  إقحامها ذاته بل تشجع على تعزيز مفهوم الحاكمية فيها، وال تحاول في الوقت ؛املؤسسات الدينية

. إن نمط الطالق البائن هذا تعريف 
 
 أو إرغاما

 
 أو تمييزا

 
تفاصيل حياة املواطنين اليومية، تشريعا

لمانية.   صرف ملفهوم الع 

عند النظر إلى األنماط الشائعة في عالقة مؤسسات الدول بمؤسسات السيطرة  ،وعليه

طالق البائن". في حالة التبادلية الدينية نجدها تتراوح بين قطبيتين: "التبادلية املصلحية"، و"ال

املصلحية يسعى قطبا السيطرة، الديني والسياس ي، إلى إيجاد أرضية مشتركة تخدم مصالح الطرفين 

بينهما من حيث صراعهما، الصامت في كثير من األحيان، على  األساساآلنية، لكنها ال تلغي التناقض 

دائرة االنتماء األولي واألهم للفرد وفق ما يناسب تعزيز والء األفراد واملجتمعات لهما وعلى تحديد 

ة على أنها تأجيل للحظة صراع محتومة أغراض كل منهما. ويبدو من دراسة تاريخ التبادلية املصلحي  

 ِ
 لها أن يحس 

 
ن فرصة انتصاره فيها حتى في املجتمعات ذات اللون الديني يحاول كل طرف تحضيرا

، والعرق الواحد. ومن هنا تظهر امل
 
 ومذهبيا

 
عضلة األساسية لهذا النمط في املجتمعات التعددية دينيا

وكأنها تفضل مؤسسة سيطرة دينية دون أخرى، وبالتالي فقد  ،حيث يمكن أن تظهر مؤسسات الدولة

 لجمهور املواطنين أن املساواة بينهم في الحقوق والواجبات واالنتماء ليست مطلقة، 
 
تعطي انطباعا

حدى االستجابات اآلنية إدستورية. وقد تتمثل –األحيان العتبارات سياسية فوق بل خاضعة في بعض 

لتغيير هذا االنطباع بأن تشرع الدولة لكل املذاهب واألديان، كل وفق ما يناسبه. لكن النتيجة 

العكسية املحتملة في مثل هذه الحالة هي تحويل كل املؤسسات الدينية إلى وكاالت وساطة بين الدولة 

 نيها.ومواط

أما الحالة العلمانية )الطالق البائن( فعلينا أن نميز فيها بين سياسة الدولة وآراء األفراد. يصح 

ِ  االعتراف هنا أن  
ين أو لدين أو مذهب، قد يتلطون الكثيرين ممن يضمرون العداوة املبدئية ملفهوم الد 

سوا علمانيين باملعنيين ف شديد الغلو. هؤالء ليبلبوس العلمانية خدمة ألغراض خطاب متطر  

الفلسفي والتطبيقي للكلمة، ولكنهم في أحسن األحوال يفترضون أن العلمانية حليف طبيعي لهم، 

وهم في ذلك مخطئون، بل ويخدمون أغراض وخطاب خصومهم الداعين لـ "زواج كاثوليكي" بين 

من أطول مفرداتها  الدولة ومؤسساتهم الدينية، فمذهب هؤالء الخصوم خصته اإلنكليزية بواحدة
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antidisestablishmentarianism  ساعون 
 
االستشهاد بغلو ذلك الخطاب وتطرفه، وإلى  إلىوهم حتما

 االستناد عليه ملحاربة العلمانية الحقة. 

الدولة العلمانية، بمفهومها املعاصر، هي التي يؤطر دستورها حرية املمارسة الدينية والفكرية 

املساواة، والتي تقف قوانينها، بما في ذلك قوانين حرية التعبير، على مسافة لكل املواطنين على قدم 

ةواحدة من كل مواطنيها ومن كل التيارات الفكرية  دي 
 
ق والدينية واملذهبية الفاعلة فيها، فتنظم  والع 

من خالل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تطبيق هذه القوانين بما يحمي األفراد 

 لتنافس األفكار التعددية 
 
والجماعات وبما يشكل مظلة وحاضنة لثقافة وطنية تكون مسرحا

لرابح على مثل هذه الدولة هو أن ممارستها الساعية إلى تشكيل وعي األفراد والجماعات. إن الرهان ا

 عن 
 
الفعلية هي الضامن لتوليد ثقافة املواطنة التي تحيل االختالفات الدينية أو املذهبية بعيدا

املركز، الذي يصبح في هذه الحالة املواطنية الصالحة املنتمية لوطن واحد تحميه املؤسسات 

.
 
 املشرعة دستوريا

نخرج  إذاملدرسة العلمانية في سورية اليوم: أحدهما يعرض أننا يتنافس مقترحان من داخل 

منتصرين من محرقة الحرب املدمرة، فإن هذا الخروج يشكل فرصة تاريخية للترسيخ الفوري للدولة 

، بينما يجادل اآلخر أن  
 
 ذاتها بآثارها االجتماعية والنفسية سبب   الحرب   العلمانية ممارسة وتشريعا

 للخصوصيات الثقافية والدينية. الطرفان متفقان على هام للتدرج في 
 
الوصول إلى العلمانية احتسابا

 ، ويبقى السؤال، هل هناك من خريطة طريق واضحة لكل مقترح؟ذاته حتمية الوصول إلى الهدف
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 نبيل صالحأ. 

 أشكر كل  من تحدث عن تحالف املؤسسة السياسية مع املؤسسة الدينية.

الواقع نالحظ أنه منذ منتصف التسعينيات بدأت قيادة حزب البعث بتوجيه إذا عدنا إلى أرض 

 أعضائها للصالة في الجوامع، من باب تالزم العروبة واإلسالم على منهج الدولة األموية. في ذلك الوقت

 لم يكن هناك خطر وقلنا: من الجيد أن يتحول اإلسالميون إلى قوميين!

د  نوع  من التطبيع بين املؤسسات الحكومية واملراكز بحيث ُوِج  2002–2000تطور التحالف 

 اإلسالمية.

تأسست هيئة شؤون األسرة وكنُت في مجلس إدارتها، وكانت االجتماعات تتم في  2003عام 

 مكتب الدكتور محمد حبش. وظل  هذا التطبيع وهو نوع من النفاق املتبادل.

ي "نساء سورية" في هيئة شؤون األسرة حاولت إعادة طباعة الجزء األول من كتاب 2009عام 

فقالوا لي "عليك التحدث مع الشيخ"، فاكتشفت أنه بات يوجد شيخ في كل  مؤسسة. وأنا أبني على 

هذه املؤسسة ألنها حديثة، وهي الشكل الجديد للمؤسسات القادمة. قال الشيخ بوجوب حذف 

 أن الرقابة قد 
 
وافقت على الطبعة األولى، فلم أعد حينها أشياء من الكتاب قبل إعادة طباعته، علما

 طباعته.

منذ سقوط بغداد كتبت ما عنوانه "حزب البعث العربي اإلسالمي" في جريدة تشرين، منذ أن 

ت الدوري، والحقيقة أن هذا األمر أخذ يتطور ونراه أمامنا، تالزم البعث مع اإلسالم، ألن  بدأ عز 

يبعثوا؟ مجد األمة العربية هو اإلسالم، فكالهما سلفيان، املرجعية لهما واحدة، ما ذا يريدون أن 

 وكل حزب يريد العودة إلى املاض ي.
 
 والسوري القومي االجتماعي أيضا

 هويتنا قسمان: سلفي يشكله املاض ي التليد؛ ومشروع الفرد في الحياة.

الهوية  تساعد املؤسسات األفراد على تشكيل مشروعهم، وحتى اآلن ال يوجد اتفاق على ماهية

السورية، فهي نوع من الحلم. حتى بعد الحرب، من يتحدث عن سورية والسوريين ليس لديه خطوط 

 وبالتالي ينبغيواضحة للهوية السورية، ألن املؤسسات الحزبية والتعليمية وغيرها، لم ترسخ املواطنة. 

                                                           
 .عضو مجلس الشعب 
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املنشأ للمواطنة، بقيت علينا العمل على ثقافة املواطنة، وهذه عملية طويلة، فحتى في فرنسا، بلد 

 سنة حتى أخذت شكلها األخير. 150

في سورية بقايا املواطنة شكلتها فرنسا، ألنه كان عندنا في بالد الشام "اإلسالم العثماني" وليس 

ل الدولة املدنية )البرملان 
 
مدارس...( ما حدث أن  –كهرباء  –الدستور  –الشامي، فرنسا هي من شك

ب على السياسيين مشروع االنتداب، ولم يخرجوا إال بإرادتهم.  العسكر الفرنس ي خر 

ة، وهي قانون مجهولي النسب  في العودة إلى قانون األوقاف، كان لدينا تجربة سابقة منذ مد 

 من املتعاطفين مع اإلخوان
 
 املسلمين. الذي أعدته وزارة الشؤون االجتماعية التي تضم كثيرا

، وتمت مناقشته رغم كثرة املعارضين وكاد 
 
حدث شحن وتجييش كبير حول هذا املشروع أيضا

يمر. هذا القانون يكفل ألبناء املسلحين ما ال يحصل عليه ابن الشهيد أو املواطن السوري العادي، 

ن له عمل.  وهو رعاية الطفل حتى ينهي الجامعة ثم يؤم 

، وتواصل معنا الكثير الحملة التي قمنا بها عل
 
ى وسائل التواصل وفي اإلعالم كانت قوية جدا

من املسؤولين الكبار في مختلف مفاصل الدولة، ونقلنا لهم وجهة نظرنا وعندما اقتنعوا تم "تنييم" 

املشروع قبل جلسة واحدة من إقراره. وأنا أستطيع أن أبني على هذه التجربة وأقول: إن القيادات 

  ما برأي الناس، عندما تجد أنه ال يوجد مجال للنقاش أو للرجوع.لدينا باتت تأ
 خذ إلى حد 

وفي ما يتعلق بهذا القانون، رفضه الناس فظهرت ديماغوجيا وزارة األوقاف، لكن الشعب 

 كما كان من قبل.
 
 السوري لم يعد متساهال

تحت قبة  تعاطيُت مع املرسوم على عدة مستويات ومراحل، بعضها بشكل شخص ي، وبعضها

 من القوانين السورية والدستور.
 
 البرملان، ومع خبراء قانونيين ودستوريين فتبين أنه يخالف كثيرا

لقد أشرت إلى أن االعتراض ليس على كامل القانون؛ بل على مجموعة محددة من املواد، وما 

الجمهور الذي  تبقى يضبط العمل الديني ونحن نؤيده. لكن بعد الضجة واستياء الناس ملاذا نخسر

وقف معنا طوال سنوات الحرب، حتى نربح مجموعة لسنا متأكدين من والئها؟ أضف إلى ذلك أننا 

رأينا في الحرب أن أغلب من قادوا املظاهرات هم أئمة جوامع، وهؤالء موظفون ويأخذون رواتبهم من 

 الدولة.

عليم، وهذا يخلق كذلك التاحتجاجنا األساس هو على البعد املالي واالقتصادي في القانون، و 

 من  دولة ضمن الدولة،
 
 لوزارة األوقاف بالتوسع في املراحل التعليمية كافة

 
إذ يسمح هذا القانون مثال
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، وهي ليست تابعة ل 21الرياض حتى الجامعة. لدى جامعة بالد الشام 
 
وزارة التعليم العالي اختصاصا

 بل لألوقاف.

ومة إضافة إلى ميزانية األوقاف )عندما أسس حسني الزعيم وزارة األوقاف لها ميزانية من الحك

هذه الوزارة كان هدفه جمع كل  األمالك الوقفية لتكون تحت سلطة الدولة(. استمرت الوزارة منذ 

 ذلك الوقت بالتمدد حتى تحالفت مع املؤسسة الحزبية، هذا التحالف مخيف.

 لبدء 
 
مرحلة جديدة، ووضع األساسات نحن نرفض النفاق، لقد دفع الشعب السوري دما

 للجمهورية الجديدة، كاألمم تصحو بعد الدم "الناس إذا ماتوا انتبهوا".

 
 
 معتدال

 
إذا تم تعديل املواد محل االعتراض، ثم طرح املشروع للتصويت، نكون قد حققنا مطلبا

كتب "الغابة تتسع للجميع. نحن ال نريد أن يطغى أحد  علينا وال أن نطغى على أحد. قبل الحرب كنت أ

للجميع" وبعد الحرب صرت أكتب "سورية تتسع للجميع". يجب أال تقف الدولة مع مكون دون اآلخر، 

 يسبب اختالل املجتمع ككل.
 
 فنحن مثل األواني املستطرقة، إذا انكسر جزء مهما كان صغيرا
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 أحمد الدرزيد. 

 الدين بين الضرورة والسياسة.. املآالت؟

على جملة من  الدين كإجابةعلى االرتباط بين  واألنثروبولوجيةتؤكد أغلب الدراسات التاريخية 

 من اللحظات األولى ملسار اإلنسان في االرتقاء، 
 
األسئلة الوجودية، وبين تطور الحياة البشرية، بدءا

ظهرت بأشكال ورغم تطور الحياة البشرية، فإن طبيعة األسئلة الوجودية مازالت هي نفسها، وإن 

 فلسفية، وعرفانية، أو فقهية أصولية.
 
ر أنماط الحياة، ولتأخذ أبعادا ، وبما يتماش ى مع تغي 

 
 أكثر تطورا

يبقى السؤال األهم في حياة البشر هو مسألة املوت والحياة، وما يترتب على ذلك من أسئلة 

ذلك القلق بإدخال  بدلاإلنسان، وتستإزالة القلق الوجودي من حياة  إلجابات، تستطيعتحتاج 

مجموعة من أنماط السلوك، وبما ينسجم مع ما  الحال، سيخلقالطمأنينة عليه، وهذا بطبيعة 

 وصل إليه من إجابات.

ين  في شكل من االستقرار على صعيد األفراد  أساسكان له دور  –وأي دين –ومن هنا، فإن الد 

ره من منظومات تتيح إيجاد مجموعة من القواسم املشتركة في والجماعات، بماواألسر 
 
ما بينهم،  يوف

 من الهوية املجتمعية.
 
 من شأن هذه القواسم أن تشكل نمطا

طبيعة منظومة العالقات بين البشر هذا األمر قد تطور مع تطور وارتفاع سوية  وبالطبع فإن  

ب لدخول الدين وال اممع تطور اإلنسانية إلى أن وصل إلى تأسيس الدول، 
 
)املبنية على  دولةتطل

يديولوجي شرعية املتغلب( في عالقة وظيفية تبادلية املنافع بين الطرفين، حيث يوفر الدين الغطاء اإل 

صب املجتمعات لتنساق خلف رغبات ومصالح الحاكم، وتركن إلى سياساته، وتعطيه  لشد ع 

 نفسه ية والعسكرية واالقتصادية، وفي الوقتالشرعية في مختلف مستويات هذه  السياسات األمن

فإن القائمين على العمل في هذه املؤسسات الدينية، يتمتعون بالشراكة مع الحاكم بالسلطة على 

عم بالهبات والعطايا والنذور املتدفقة من طرف الحاكم، وعموم املتدينين.  مجتمع الدولة والتن 

دولة أو مجتمع من املجتمعات، الخروج عليه إلى وبالطبع فإن هذا التوصيف لم تستطع أية 

اعتمدت أول ما اعتمدت عليه، هو فك  التي أن بدأت تتشكل األنماط الجديدة للدول الحديثة

العالقة التحالفية بين الطرفين، واعتماد سياسة "فصل الدين عن الدولة"، وتبني آليات حديثة 

 إلدارة الدولة واملجتمع.
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 على كان من نتائج هذا الت
 
ل عودة الدين إلى األساس الطبيعي الذي انطلق منه، متكئا حو 

في الحفاظ على منظومة القيم األخالقية،  أساسمنطلق األساس الوجودي لإلنسان، وليكون له دور 

 واالرتقاء باإلنسان.

ة، بحسبان ل الدولة الحديثة لم تأت  لم ينعكس هذا األمر على املنطقة العربي 
 
أن آليات تشك

ت مجتمعية عميقة، بل من خالل التغير الجيوسياس ي الناجم عن إسقاط الدولة  في
 
سياق تحوال

 حديثة للدولة، وبما يتوافق مع استمرار 
 
العثمانية، ودخول الهيمنة الغربية التي حاولت أن تبني نظما

ى األسس أدى إلى فقدانها القدرة على االستمرار، ومن ثم عودة تركيب الدول إل ماهذه الهيمنة، 

 التاريخية السابقة، مع مبررات قومية أو يسارية أو وطنية قطرية، ملكية كانت أم جمهورية.

كان من املفترض أن تأتي باإلسالميين إلى اإلمساك التي وعند اندالع حروب الربيع العربي 

 بمقاليد السلطة، فإن ما حصل هو تدمير واسع النطاق مترافق مع فشل ذريع لتجربة اإلسالم

دفع بالكثير من النخب الثقافية، والسياسية، واالقتصادية، إلعادة إطالق ما السياس ي في الحكم، 

الدولة السورية التي تعرضت ألقس ى زلزال اجتماعي وديني وعسكري في  وبخاصةضرورة بناء الدول، 

الدولة  ي مفهوم "العلمانية الحيادية" كإطار إلدارةكل تاريخها، وعلى أسس جديدة، تدفع لتبن  

واملجتمع، ولكن الذي حصل والواضح حتى اآلن، أننا نجيد إضاعة الفرص التاريخية بعدم التقاط 

اللحظة املناسبة لإلمساك بقرار تغيير مسار الدولة، مع العلم بأن التجربة التونسية التي أسس لها 

كمال  قد أثبتتا بأن  التركية التي أسس لها مصطفى للتجربةالحبيب بورقيبة، وكذلك األمر بالنسبة 

التغيير القسري قد نجح في أخذ املجتمع إلى فضاءات جديدة، لم تتح لإلسالم السياس ي أن يفرض 

ين، بل اضطر للتكيف والتعامل معهما وفق آليات من خارج سياق "فقه اإلسالم  رؤاه على املجتمع 

 السياس ي".

ية باتجاه إعادة االعتبار للمفهوم  وكان من املنتظر أن تخطو الدولة السورية خطوات جد 

 في املجتمع السوري، وقد ظهر هذا 
 
 حادا

 
العلماني للدولة، ولكن كان من الواضح أن هناك استقطابا

هم الشكل من االستقطاب على نمط حالة من "شد  الحبل " بين العلمانيين والدينيين، بسبب سوء ف

كل  طرف لآلخر، وعدم استخدام املصطلحات في مكانها الصحيح، وهذا يجعل من لغة التفاهم صعبة 

 بين الطرفين. 

على أنها شكل من العداء للدين، ويتوضح ذلك من خالل  بأكثريتهم يفهمونها فالعلمانيون 

الحرب  طوالي ظهرت السلوك املعتمد واملبني على هواجس لها عالقة بالهويات الفرعية والكامنة، الت

 وجود هوية سورية غالبة على هويات 
 
على سورية، رغم أن الواقع السوري في حقيقته ال يثبت إطالقا
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، على األقل، حتى أن  هذا املجتمع السوري أظهر 
 
الحرب أن  له هوية سورية  طوالصغرى مجتمعيا

 من اله
 
ويات العشائرية والريفية واملدينية عامة، وما يندرج تحتها الهويات األخرى التي أخذت أنماطا

 إلخ.  والقومية واإلثنية...

دي إيديولوجي)اإللحاد( وهي إطار  العلمانية تعني الالدينيةيعتقدون أن  كما أن املتدينين 
 
 عق

في التقريب والتنفير بين  أساسالدينية، بسبب لغة الخطاب، وهي عنصر  اإليديولوجيافي مواجهة 

 ت بلغتها السلبية على حالة االستقطاب التي تحدثنا عنها أعاله.السوريين، وقد سيطر 

 اتجاه ستسير.  في أيبناء على معطياتها  حرجة ستقرر وسورية اليوم، تمر  بلحظة تاريخية 

 على 
 
قبل الحرب التي لم  عليها ماالتي سارت  نفسها الطرائق واآلليات تلكفهل ستأخذ مسارا

صة التاريخية، وتدفع باتجاه مستقبل مختلف يتعاطى مع الجميع تنته بعد؟ أم ستستثمر هذه الفر 

 املواطنة؟وفق مبدأ 

ة  عنهذا يقتض ي اإلجابة   عنهامن املفترض أن تكون طبيعة اإلجابة التي بعض األسئلة املهم 

أن تبنى على التماسك املجتمعي املبني على أرضية التي ينبغي متأتية من منطلق مصالح الدولة العليا 

 نوع الثقافي، ومن جملة هذه األسئلة:الت

هل هناك دين بال دور سياس ي ما حتى اآلن؟ بما في ذلك الفاتيكان، وكل املذاهب واملرجعيات  .1

 التي تدور في فلكه؟

2.  ِ
 أن   "اإلسالم السياس ي"؟  حيث أكدت التجارب التاريخيةوين هل يمكننا الفصل بين الد 

 
 كافة

مشروع  إلى على نحو ذاتي   أي  فكر يترافق مع هاجس التوسع وتنظيم الجماعات سيتحول 

 ؟!أم سيتم استثماره ؛سلطة

ة مشتركة، من شأنها التجسير بين العلمانيين واملتدينين  .3  –هل يمكننا الوصول إلى منص 

 وليس "اإلسالم السياس ي "؟ أم أن هذا األمر يحتاج لش يء من القسر؟ 

ِ  هل يمكن أن .4
تصنع التوازن الداخلي  التيين كإيمان، إلى حالة الضرورة الوجودية يعود الد 

 لإلنسان، حيث يمكن عبرها التعايش مع مبدأ العلمانية كمظلة حافظة لحرية الجميع؟

، هل تستطيع اإلرادات السياسية العليا، أن تأخذ على عاتقها قرار األخذ باملجتمع  .5
 
وأخيرا

 ؟بحسبانهاخصوصية التنوع الثقافي  أخذخية جديدة؟ مع السوري إلى مسارات تاري

 
 
 على األرض. موجودة اعلة ومؤثرةفإلجابات مصيرية من قبل قوى  تحتاج هذه األسئلة كافة
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 عقيل محفوضد. 

، فمن ن ننظر إلى القانون ومواده دون اصطفافاتينبغي علينا أ
 
، لو أن ذلك أمر صعب جدا

بالغ الصعوبة أن تتحدث عن قضية أساسية تتعلق بأولويات البلد وأن تكون في الوقت ذاته 

ة إذا كانت تتعلق بموضوع ديني وهو من التابوهات، أو كما تحدث بوعلي ياسين:  ، وبخاص 
 
موضوعيا

 ملحرمات.الدين من "الثالوث املحرم". واليوم نتحدث عن اثنين من هذه ا

في الدراسات اإلسالمية والدراسات الدينية العالقة هي بين الدين والسلطة وليس بين الدين 

والدولة، ويجب أن نكون دقيقين، ومن الواضح أن حديثنا يتعلق بالسلطة وليس بالدولة، ألن  الدين 

" موجود والدولة هي الطارئة.  "قارٌّ

دعا إلى االجتماع في املؤتمر السوري  األول، وفيه عام. من  100الدولة في سورية عمرها نحو 

ة للدولة السورية   1918كانت أول هيئة تأسيسي 
 
دا ، لكن  املدعوين كانوا يغطون تعد 

 
، كان شيخا

 في البنية اإلثنية والدينية واملذهبية للسوريين في الفضاء السوري  املمتد في تلك املر 
 
 جدا

 
حلة واضحا

 نقب إلى أطراف الجزيرة.بيكو من ال–قبل سايكس

األمير الذي صار امللك فيصل له بنية دينية  –إذا صح  التعبير–الرئيس األول للدولة السورية 

 فهو آت من الحجاز وابن ملك الحجاز وشرعيته دينية.

 ِ
ين والبنية الدينية، فالد  ِ

ة لم يكن لها مشكلة مع الد  ين هذا، وبتقديري، بدايات الدولة السوري 

 مؤس  كان ع
 
ين باملالمح املشرقية، أول وزراء الدولة السورية كانوا من العراق ولبنانامال ِ

، الد 
 
وديار  سا

 بكر واملناطق التي تم  اقتطاعها في مرحلة الحقة، وكانوا مسلمين ومسيحيين ومن مختلف التشكيالت.

 أننا حتى إذا أردنا تأصيل نمط السجال املوجود اآلن في موضوع الدين والسلطة، أن 
 
مفيد جدا

 من 
 
نرجع إلى تلك التشكيالت ولو أنها منسية، ولحقها كثير من التراكمات، وقد الحظت أن كثيرا

ِ النقاش عاد بنا إلى الخمسينيات والستينيات والبعث واإلخوان... وبرأيي أن الدين حاضر ف
ي كل 

؛ وللشيوعيين كذلك، مثلما للمسيحيين مقوم 
 
 دينيا

 
األشياء، وأحد املتحدثين قال: إن  للبعث مقوما

ديني إسالمي، ميشيل عفلق وأنطون سعادة وما قااله عن أن كل  املكونات حتى الدينية غير اإلسالمية 

                                                           
 عضو الهيئة العلمية في مركز دمشق لألبحاث والدراسات. 
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ة هي مكون ثقافي أشعري  كما يقول محمد عابد الجابري. و  ؛ بل وغير الُسني  ال نأخذ هنا املعنى الفقهي 

 هي ثقافة سنية أشعرية بهذا املعنى. –شئنا أم أبينا–املعنى الثقافي العام، ألن الثقافة العربية 

قاد سلطان األطرش الثورة السورية الكبرى، القيادات كلها كانت دينية من مسلمين  1925عام 

 أن العقل املدب  
 
س لها كان عبد الرحمن الشهبندر، ومسيحيين على اختالف الطوائف، علما ر واملؤس 

 بشدة وقتل 
 
وهو من أعيان دمشق ومن رموز الفكر السياس ي في هذا البلد. هذا الرجل كان علمانيا

 على يد متطرفين إسالمويين.

وع من القضايا، وأال ندخل في استقطابات كثيرة. لقد سمعت من  أدعو إلى التدقيق في هذا الن 

. تحفظهم األساس أشخاص من وزارة ا
 
ألوقاف أنهم ضد  هذا القانون، ورأيت أن تحفظاتهم وجيهة جدا

أن  هذا القانون يلغي مؤسسة اإلفتاء، ونحن بلد مسلم، وحتى ولو فكرنا وتحدثنا عن دولة مدنية أو 

دولة علمانية فال يجب أن تكون من باب حذف صفة اإلسالم عن سورية، فهذا سياق البلد وهذه 

 من البنية االجتماعية.حضارته 
 
 وبنيته التاريخية، وهذه تطلعات جانب كبير جدا

في األسباب املوجبة للمرسوم هناك ش يء وجيه في الحقيقة، القطاع الديني  يجب تنظيمه 

ويجب أن يكون تحت عين الدولة، هذا موجود في كل  كتب اآلداب السلطانية ومرايا امللوك، حتى ابن 

حدثا عن ذلك. وكل من اطلعوا على هذه الدراسات من الحقبة العباسية وما املقفع وابن األزرق ت

 إلى املرحلة الحالية، هذا القطاع يجب أن يكون تحت عين الدولة، وهذا شكل من 
 
قبلها، وصوال

 أشكال العلمنة بطبيعة الحال.

فقون على إذا أردنا أن نقرأ ونحلل املسكوت عنه في هذا املرسوم، نستطيع. لكن، هل نحن موا

 لتدخالت 
 
أن يعاد بناء نظام األوقاف وقطاع الوقف والسلوك الديني؟ هل يجب أن يترك سائبا

 خارجية؟ أال يجب ضبط املوارد املادية واملعنوية لهذا القطاع؟

بعد ذلك نتحدث عن املشكالت وعن تحفظاتنا على الكيفية التي تريد الدولة من خاللها وضع 

 رقابتها.هذا القطاع تحت عينها و 

لدي الكثير من املالحظات على هذا القانون، لكن بتقديري مشكلته األساسية أن يتحدث عن 

 كل  التكوينات الدينية في 
 
مكون واحد في املجتمع، وأنا أدعوا املعنيين ألن يكون نظام الوقف شامال
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يه املمارسة الدينية البلد، وتضع الدولة عينها على كل  املكونات، وأن يكون كل  هذا القطاع بما ف

 والوقف والزكاة.. تحت عين الدولة. يجب أن يؤمم الدين وأن تشرف عليه سلطة عامة.

 

 د. محمود العرق 

يعد  هذا املوضوع على درجة عالية من األهمية، وكلنا بحاجة إلى إثارته في هذا الوقت. لكن من 

 أن العنوان املطروح مفتوح وعريض، وال يتعلق
 
 باملرسوم وحده وال بالعالقة وحدها. الواضح تماما

الدين هو عالقة فردية بين اإلنسان وخالقة، وتحول هذا األمر إلى مؤسسة وبالتالي إلى سياس ي 

ل إلى نظام ُيفرض على الشعب بكامله، فهذا شكل  من أشكال  ة  إذا تحو  يشكل مشكلة كبيرة، وبخاص 

 العدوان على املجتمع.

 ملجتمع؟من املسؤول عن وضع بوصلة ا

 من املسؤول عن هكذا قرارات، وملاذا؟

ِية؟
طرح قضايا اجتماعية بسيطة على أنها سياسة عميقة وسر 

ُ
 ملاذا ت

ى إلى الفصل بين الناس وإدارة الدولة، لدرجة وصلت إلى مستوى العداوة بين  كل  هذا أد 

ه، ملاذا وصل ه ضد   نا إلى هنا؟املجتمع والحكومة، فاملواطن يرى أن أداء الوزراء موج 

 مع مالحظة أن هذه الحاالت متكررة، وكل يوم هناك موضوع جديد.

ين حالة منفصلة عن إدارة الدولة. ِ
 يجب أن يكون الد 

 إذا كنت اليوم أفتقد إلى العدالة وإلحقاق الحقوق بالشكل 
 
اإلنسان مرهون لحاجاته، فمثال

 كان.
 
 الصحيح، سأتبع من يقدم لي هذه األمور أيا

  

                                                           
 رئيس تجمع سورية األم. 
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 ار خيربكعمد. 

بداية حاولت اإلجابة على ما طرحتموه من أسئلة، واستوقفني أمر هو املدى الذي وصل إليه 

الرقيب الداخلي عندنا. فالدكتور كريم يقول في ورقته "نحن ال نناقش املقدس" وكأنه يخبرنا أنه ال 

، وما وصلنا إلى ما وصل  أني أرى املشكلة األساس في النص 
 
نا إليه إال يريد االقتراب من النص، علما

، ألننا نعتقد أنه إلهي وال يجوز املساس به.. أدونيس يقول: "عودوا إلى  ألننا نتجنب الحديث عن النص 

 النصوص"، وأهم ما فعله اسبينوزا هو مناقشة النص  وتهديمه، ونحن نحتاج إلى اسبينوزا.

خرى عن أداء تعمل وزارة األوقاف على ملء الفراغ الذي يتشكل نتيجة تراجع الوزارات األ 

 أدوارها تاركة املجال لألوقاف، فالنفوذ ال يحب الفراغ.

انعدام حس املسؤولية لدى أطراف حكومية هو الذي يخلق العداوة بين الشعب والدولة، 

 فالشعب ال يفرق بين حكومة أو سلطة أو دولة.

 بين املر 
 
يوم حلة التي نعيشها الالتاريخ ال يعاد لكنه يقدم الدروس، وإذا أردنا أن نقارب تاريخيا

وتاريخ األمم، فنحن مازلنا في القرن الخامس أو السادس عشر في أوروبا، زمن الحروب الدينية 

". enlightenmentوالتكفير... "الخلطة السحرية" التي أخرجت أوروبا من ذلك العصر هي "التنوير 

ة اليوم لم تكن أقوى من الكنيسة من يدرس تاريخ أوروبا في تلك املرحلة يعرف أن املؤسسة اإلسالمي

.
 
 جدا

 
 حينها، وعدد املتنورين كان قليال

جون لوك، وديفيد هيوم،  وإذا عدنا إلى املراحل التي عاش فيها املتنورون الكبار، مثل:

ومونتسكيو.. كانوا أقلية مهمشة، لكن كان لديهم إصرار. استمرت العملية قرنين أو ثالثة حتى انتصر 

ن روبا، وال يمكن أن تعود عجلة التاريخ إلى الوراء هناك. وينبغي علينا نحن أال ننتظر أالتنوير في أو 

حل  هذه املعضلة بسهولة وسرعة.
ُ
 ت

 ماذا علينا أن نفعل؟

 تم  تكريس صورة 
 
موضوع املناهج هو أخطر مسألة مرت طوال السنوات املنصرمة. تاريخيا

يخ. وتتفاجأ بمعتقدات طلبة جامعيين، فهم يحصلون زائفة سواء عن الدين اإلسالمي أو عن التار 

                                                           
 .أستاذ جامعي 
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على معلوماتهم من مصدرين إما املدرسة أو الجامع، فتجد لديهم صورة وردية عن هذا التاريخ وعن 

ين. وعندما يطلع طالبنا على مصدر ثقافي جديد يصابون بالصدمة. لذا بتنا نشهد بالتالزم مع  ِ
هذا الد 

% في السعودية، 30مسبوقة. تقول إحصاءات أن النسبة بلغت  ظاهرة التطرف ظاهرة إلحاد غير

 وأعتقد أن كل  هذه املؤسسات 
 
 في مصر واملغرب.. لذا أنا لست متشائما

 
وتوجد أرقام عالية جدا

التواصل الحديثة، رغم عدد  طستسقط فهم لم يجيدوا قراءة التاريخ، كما أنهم ال يفهمون وسائ

 املتابعين الهائل للشيوخ.

 بع ليس اإللحاد حالة صحية فهو وجه العملة اآلخر للتطرف.بالط

وبالعودة إلى التنوير الذي قام على املعرفة والتعليم ومحاربة الجهل، لذا كان األكثر جدوى أال 

 يمر موضوع املناهج بهذه الطريقة.
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 ربا ميرزا يارد د.

ة، لذلك تقتض ي الحكمة   التأني والتفكير والدراسة.من أكبر األخطاء إثارة النعرات الطائفي 

ت في العالم.  ،1967حركات اإلسالم السياس ي ظهرت بعد هزيمة عام  -
 
وانتشرت أو اسُتعمل

 وعليه فإن  كل هزيمة عسكرية أو فكرية ستؤدي إلى املزيد من التطرف.

في هذه املرحلة ما نشاهده من حركات أصولية سببه النصر العسكري والصمود االقتصادي 

 سورية، اآلن املحاوالت تتجه لتشويه املجتمع عبر زرع الطائفية والتعصب بأبشع صورة.في 

 جزء من قوة اإلسالم السياس ي وتغلغله في املجتمع هو ضعف املنظمات املجتمعية والحزبية. -

 املرسوم الحالي يسعى لتنظيم عمل املؤسسة الدينية كاملة. -

باإلضافة للنقاط التي  ،على التعليم واملدارسلكن لدينا تخوف من سيطرة املؤسسة الدينية 

 تتعلق باملال والتهرب الضريبي.

ت إلى ظهور التطرف،  - نها )الفوارق االجتماعية، مال بد  من عالج سريع لبعض األمور التي أد 

 نقص وتدني مستوى الخدمات، الحالة االقتصادية املتردية، التعليم، اإلعالم...(.

 عبر الحد من الهجرة للمحافظة على التنوع والتوازن املجتمعي... وتكون  مواجهة ما يجري  -

بما يتناسب مع املرحلة الراهنة والدستور في  ،تطوير وتحديث القوانين والتشريعات -

 الجمهورية العربية السورية.

  إجراء حوارات منفتحة مع األطراف -
 
بأسلوب حواري عقالني هادئ يتناسب مع خطورة  كافة

 الوضع الحالي.

  

                                                           
 صيدالنية وناشطة مجتمعية. 
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 د. إنصاف حمد

 هناك الكثير من األمور بحاجة إلى التوقف عندها.

 في هذا املرسوم حسنات، لكن  سيئاته تذهب بحسناته وتطيح بها.

اإليجابيات الواردة فيه عن تطوير الخطاب الديني  وضبطه ووضع معايير ومرتكزات له، كلها 

، ألنها عبارات فضفاضة غير قابلة للضبط مثل: "اإلسالم الصحيح"، "اإلسالم املعتدل"، أفخاخ

الم "اإلسالم كما أنزله هللا تعالى". أال يدرك هؤالء الحقيقة السوسيولوجية التي مفادها أنه ال يوجد إس

عو  ا األفق كمفهوم واضح ودقيق، املوجود هو مسلمون. وقال الدكتور عقيل محفوض في دراسته "وس 

" إنه وبظل  منطق "الفرقة الناجية كل  طرف يقول أنا اإلسالم الصحيح.
 
 قليال

، ألنها تثير حساسيات،  ، إذا أردت الهروب من فكرة مناقشة النص  وعن ضبط الفكر الديني 

املشكلة عندنا مثلما قال جورج طرابيش ي من عقود إن ما لدينا هو "إسالُم حديث" وليس "إسالم  

( هذه غير قرآن"، 
 
وهنا بدأت املشكلة. لدينا تراث فقهي هائل، فـ "تارك الصالة ُيقتل" )حتى كسال

موجودة في القرآن، وحتى قتل املرتد، هذه كلها فتاوى ُرفعت إلى مرتبة املقدس، ولم يعد يستطيع أحد  

 مناقشتها.

 هل ستجرؤ الوزارة على تكنيس كل  هذا التراث غير املقدس؟ ال أعتقد ذلك.

، لكن هل تريد ذلك؟ في الغالب ال ألنها تظن  أنه غير قا بل يجب على الدولة تقوية الجانب املدني 

 أن املدني هو الذي وقف طوال الوقت 
 
للضبط، في حين تعتقد واهمة أن الديني يمكن ضبطه، علما

 بجانب الدولة.

ص يجب أن أسحب املجتمع املدني حتى يقوى يحتاج إلى تمويل، لذا حتى أضمن تكافؤ الفر 

السم  من دسم األوقاف. أموال األوقاف ملك للدولة، ألن كل  املشاريع هي مشاريع نفع عام. مصدرة 

قوة وزارة األوقاف هو هذا التمويل الهائل لديها. غير مشاريع األوقاف وريعها واستثماراتها، هناك 

 رعات فهي غير مسيطر عليها.التبرعات والهبات والصدقات. معظم تمويل املسلحين جاء عبر التب

                                                           
 رئيس القسم الثقافي في مركز دمشق لألبحاث والدراسات. 
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عندما تريد الدولة القيام بذلك فهي قادرة، وهناك سوابق تدلل على ذلك، وكما قال الزمالء 

 نحن اليوم أمام فرصة تاريخية.

 ضد  
 
 دينيا

 
األوقاف شأن مدني، الوزارة باملرسوم الحالي تخالف الدستور، ألنها تمارس تمييزا

مور يتطلب وجود هيئة للشؤون الدينية وإدارة أوقاف وليس وزارة، بقية السوريين، وتأطير هذه األ 

يكون فيها كل  األوقاف اإلسالمية واملسيحية وحتى املدنية، فنحن خلقنا مشكلة عندما حصرنا 

ين. في أوروبا هناك جامعات من أموال الوقف ومشاريع أبحاث وغيرها. ِ
 موضوع الوقف بالد 

 في مشروع  املجلس الفقهي األعلى هو عبارة
 
عن ديكور أضيف للمرسوم، فهو لم يكن موجودا

القانون، لتهدئة الخواطر وجبرها، فهو يدعى بطلب من الوزير ومهامه تنوء بها دولة بكاملها إذا لن 

يعمل. التمثيل الطائفي فيه شكلي. تكون اجتماعاته قانونية إذا حضر نصف األعضاء، إذا اجتمع 

+ الرئيس  9د جلسته. تؤخذ قراراته بأكثرية الحاضرين، فإذا وافق + الرئيس تنعق 37من أصل  18

 تمر القرارات.

 
 
، وليس منصبا في األساس ال يجوز أن يكون الوزير هو رئيس املجلس فهو منصب علمي  وفكري 

.
 
ا  سياسي 
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 كنان ياغي د.

 ِ
 : اآلتيين والدولة من إشكالية اإلجابة عن السؤال خلقت إشكالية العالقة بين الد 

 دين أم دين ودولة؟ هوهل اإلسالم )الشريعة( 

الخالفة اإلسالمية هي خالفة عربية ولم تأخذ من »يقول فرج فوده في كتابه الحقيقة الغائبة: 

 ِ
 على الدولة و اإلسالم إال اسمه. وبالتالي كان الد 

 
 منه كانت ين عبئا

 
 على اإلسالم وانتقاصا

 
الدولة عبئا

 له
 
 «.وليست إضافة

 بد بداية من ذكر بعض الحقائق أو املسلمات )من وجهة نظري على األقل( وهي: ال 

 على ضرورة الفصل بين الدين والدولة، وإن  .1
 
 دافعا

 
إن الوقائع التاريخية أعطت دليال

ألن الدولة في ذلك  ،املتمسكين بتجربة دولة الخالفة في املدينة املنورة وفرديتها نجحت فقط

الوقت لم تمتلك مفهوم الدولة الحديثة، وعدم امتالكها ملقومات الدولة باملفهوم الحديث 

 ضرائب...(. –)وزارات 

إن الفصل بين الدين والدولة ال يعني الكفر بالدين، بل إن العملية هي ملصلحة كل من الدين  .2

 والدولة.

وعدم  ،ويجب عدم الخلط بينهما ،معصوم إن إدارة الدولة هي عمل بشري غير مقدس وال

 مزج الشريعة بالدولة حتى ال تنحدر العقيدة إلى اإليديولوجيا.

3.  ِ
ين. وبالتالي فإن إن أزمة الدين والدولة هي في وجه كبير منها من فعل السياسة ال من فعل الد 

تأويل النص عبر احتكار الحقيقة ب السلطةاملعركة سياسية في املقام األول، هدفها احتكار 

 من أجل أغراض سياسية ال عالقة للدين بها.
 
 أحاديا

 
 الديني تأويال

في الحقيقة: هناك فشل للدولة في التعاطي مع التيار الديني في سورية، وحتى اآلن. بل على 

 مارس التيار الديني الكثير 
 
العكس هناك نكوص للدولة من العلمانية باتجاه الدولة الدينية. فقديما

نشاط الدعوي غير السليم )الوهابي( تحت أعين رجال األمن ودون القيام بأي إجراء لضبطه، من ال

 وتحول في األزمة هذا التيار إلى أحزاب ومجموعات مسلحة مارست أقص ى درجات العنف واإلرهاب.

 ومؤسسات دون القيام بأي فعل لضبطه.
 
 نالحظ وجود تيار ديني يجتاح الدولة شعبا

 
 وحاليا

 قترحات لضبط عالقة الدين مع الدولة: بعض امل
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)الرسمية وغير الرسمية( وزيادة  العمل على ضبط الحركات الدينية في املجتمع السوري   .1

الرقابة على الشيوخ الشعبويين في املناطق الذين كان لهم أدوار )تأثير( في التحريض وتحريك 

 أكثر من املفتي. حتى الناس

 التربية اإلسالمية بشكل كامل. في مناهجإعادة النظر  .2

 الخطباء وأئمة املساجد. في معاييرتطوير الخطاب الديني في املساجد وإعادة النظر  .3

 ضبط عمل مؤسسات املجتمع األهلي ذات الطابع الديني. .4

املواطن )مهما اختلفت ديانته( في االعتقاد  ليقتصر على ضمان حق   تقنين دور الدولة الديني   .5

 واملمارسة.

  



   

 
 
ين: املجتمع السورّي أنموذجا  43 إشكالية الدولة والّدِّ

 

 روعة الكنج. أ

 إلى التساؤل 
 
أال وهو: ما املخاوف التي يبديها مناوئو توسيع صالحيات  السابقأنتقل سريعا

 ونشاط وزارة األوقاف وتدخلها املتزايد في قضايا الدولة واملجتمع، فهذا غيض من فيض.

 
 
 مختلفا

 
 وبالتالي شكال

 
يهدد ثقافة البالد وهويتها على  ما ،التخوف من أن تتبنى الدولة روحا

 املدى القريب والبعيد.

ما يتعلق  ضرب لجوهر العدالة واملساواة في الحقوق والواجبات بين املواطنين، ويتضح هذا في

 .بالبنود التي تمنح امتيازات لفئة معينة من املواطنين على أكثر من صعيد

يلة من التضحيات للوقوف في وجه الغليان الشعبي نتيجة الشعور باإلحباط بعد سلسلة طو 

يخلق حالة من االضطراب التي ال تخدم مصلحة البالد في هذه  ما ،حرب العودة بسورية إلى املاض ي

 املرحلة بالذات.

ونترك املجال ألخصائيي القانون لتفنيد املواد التي تتعارض مع  ،زعزعة الثقة بدولة القانون 

للعيان وبعضها يحتاج لقراءة متأنية من قبل ذوي الدستور والقانون السوري وبعضها واضح 

 االختصاص.

تعزز شعور أصحاب التوجهات غير الدينية بالعجز أمام سلطان التيار الديني وانكماشه 

، وهنا  ،وانحساره
 
 خطيرا

 
 غير صحي ليصبح أمرا

 
أسباب ما  اآلتي:السؤال  نطرحوهذا يتجاوز كونه أمرا

لى ذاته؟ هل يتعلق األمر باإلرادة؟ باألدوات؟ باآللية؟ أم أن املسألة انكماش هذ التوجه أو انكفاؤه ع

إذ قد تتعلق بتاريخ وثقافة وطبيعة املنطقة من جهة وباألجندات العاملية من  ،أعقد من ذلك بكثير

 ...، كما 
 
 آخر  جهة، وبحساسية املنطقة من جهة أخرى أيضا

 
: ما الحل لخلق وجود  نطرح سؤاال

 
أيضا

 اعل للتيار املقابل؟ وهل هذا ممكن؟حقيقي وف

ما مدى الصالحيات التي ستسمح بتغلغل قبضة هذا التيار في مجريات الحياة اليومية مع 

  
  إدراك تنامي هذا التيار بشكل أو بآخر بحيث يخلق من كل بد 

 
غير صحي في جميع مفاصل  وضعا

 سيرة التعليمية للبالد!على اإلطالق امل خطورةاملسيرة الثقافية واالجتماعية وأكثرها 

 على مجموعة هذه التساؤالت أال وهو: ما مدى حاجة البالد إلى املرسوم 
 
وأود أن أضيف تساؤال

 على املدى  لسوريةفي كله أو في بعض منه؟ وما الذي سوف يقدمه  /16/
 
في هذه املرحلة، والحقا
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ن الحضارة نظام إمن حيث  ،لبالدناالبعيد. وهل يخدم الرسالة الحضارية التي نتبناها ونتمناها 

 اجتماعي يدفع باملسيرة الثقافية والسياسية واالقتصادية نحو املستقبل ال املاض ي.

 في جانب منه فما نوع الرقابة التي ستضمن سير العملية التنظيمية 
 
وإذا كان املرسوم تنظيميا

 ؟بما يتفق مع روح االعتدال والتعددية والقانون واملساواة...
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