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مقدمه
دیــن همــواره نقــش پــر رنگــی در مشــروعیت سیاســی حکومتهــا داشــته اســت. 
حاکمیــت سیاســی نســبت بــه جایــگاه دیــن در میــان مــردم بــه خوبــی آگاه اســت 
و همچنیــن گروههــای مخالــف و اپوزیســیون چــه تندروهــا و چــه میانــه روهــا، نیــز 

از جايــگاه محــوری فتــوا نــزد افــکار عمومــی بــه خوبــی آگاه اســت. 
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، ابعــاد فرمــان حکومتــی اخیــر بشــار اســد رئیــس 
جمهــور ســوریه مبنــی بــر لغــو منصــب »مفتــی ســوریه« قابــل فهــم اســت. بــه 
موجــب ایــن فرمــان، مــاده 35 قانــون وزارت اوقــاف کــه طبــق آن مفتــی اعظــم 
ســوریه منصــوب مــی شــود، از اعتبــار ســاقط شــده و در عیــن حــال، بــه صالحیــت 

هــای شــورای فقهــی وزارت اوقــاف افــزوده مــی شــود. 
وظایفــی چــون »تعییــن تاریــخ شــروع و پایــان ماههــای قمــری، اســتهالل و 
اعــالم رؤیــت هــالل، و همچنیــن اعــالم احــکام فقهــی عبــادات و شــعائر دینــی 
کــه بــر رؤیــت هــالل مترتــب مــی شــود، بــه عــالوه »صــدور فتــوا و تعییــن اصــول، 
موازیــن و ســاز و کار صــدور فتــوا« از جملــه وظایــف مفتــی اعظــم بــود کــه بــا 
ایــن فرمــان رئیــس جمهــور بــه شــورای فقهــی ســپرده شــده اســت. بــه موجــب 
ایــن فرمــان کــه در 15 نوامبــر 2021 میــالدی صــادر شــد، شــیخ احمــد بــدر الدیــن 
ــا تاریــخ صــدور ایــن فرمــان ســمت مفتــی ســوریه  کــه از ســال 2004 میــالدی ت
را در اختیــار داشــت، از ایــن منصــب عــزل و منصــب مفتــی در همــه اســتانهای 

ســوریه منحــل شــد. 
ایران و شکل دهی هویت سوری

از ســال 1979 میــالدی، ایــران همــواره بــرای تغییــر هویــت و بافــت جامعــه 
ســوریه بــه یــک بافــت شــیعی والیتمــدار و پیــرو والیــت فقیــه، تــالش نمــوده و 
ایــن تــالش بعــد از حملــه امریــکا بــه عــراق، شــتاب بیشــتری بــه خــود گرفتــه اســت 
ــران بیــش از پیــش خــود را  ــرای ای ــی و جمعیتــی ســوریه ب ــرا اهمیــت جغرافیای زی
نشــان داد و ایــران مــی خواســت راه تهــران تــا بیــروت برایــش همــوار و بــدون 
مشــکالت مذهبــی و جغرافیایــی باشــد. البتــه محمــد حســنین هیــکل در کتابــش 
تحــت عنــوان » توپخانــه هــای آیــت اللــه« بــه ایــن آرزوی دیرینــه ایــران اشــاره کــرده 

بــود. 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/17/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/11/17/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.bbc.com/arabic/trending-59306594
https://www.bbc.com/arabic/trending-59306594
https://www.bbc.com/arabic/trending-59306594
https://www.bbc.com/arabic/trending-59306594
https://www.bbc.com/arabic/trending-59306594
https://www.bbc.com/arabic/trending-59306594
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ایرانیهــا دریافتنــد کــه علــی رغــم اینکــه رژیم بعثی ســوری از ســال 1979 میالدی 
همپیمــان راهبــردی ایــران بــه شــمار مــی رود، امــا بــه دلیــل اینکــه بخــش اعظــم 
جمعیــت عــراق را شــیعیان تشــکیل مــی دهنــد، لــذا نفــوذ در عــراق از ســوریه 
آســانتر اســت. زیــرا ایــران مــی توانــد چنیــن وانمــود کنــد کــه جمعیــت شــیعه عــراق 
از ســوی قدرتهــای منطقــه ای و بیــن المللــی مــورد جفــا قــرار مــی گیــرد و 
ایــران در صــدد حمایــت از ایــن طیــف شــیعی اســت کــه در ایــن صــورت گروههــای 
ــا  ــران را ب ــرای نجــات از نابــودی، تــالش مــی کننــد حمایــت ای ــز ب شــیعی عــراق نی

خــود داشــته باشــند. 
امــا در ســوریه، اکثریــت مــردم ســنی مذهــب تحــت حکومــت اقلیــت علــوی 
هســتند کــه در غلــو از تشــیع ایــران نیــز پــا را فراتــر نهــاده اســت. از ایــن رو، منافــع 
ایــران بــا منافــع رژیــم ســوریه در گســترش تشــیع و محــو هویــت تاریخــی ســوریه 
بــرای ایجــاد یــک جامعــه ای کــه از لحــاظ مذهبــی، اقتصــادی و سیاســی بافتــی 

متفــاوت داشــته باشــد، گــره خــورده اســت.
در ایــن زمینــه، میشــل ســورا در کتابــش بــا عنــوان » ســوریه نظــام بربریــت« ســه 
دورنمــای مهــم را متصــور شــده اســت. نخســت: »علــی رغــم اینکــه مذهــب 
علــوی بــا مذهــب شــیعی دوازده امامــی چنــدان ارتبــاط محکمــی نــدارد، امــا 
ــا  ــا تحکیــم روابــط دیرینــه فرقــه علــوی ب ــد ب رژیــم بعثــی ســوریه تــالش مــی کن

مذهــب شــیعی، انــزوای منطقــه ای خــود را بشــکند«. 
دوم: هــر دو رژیــم ایــران و ســوریه بــر ضــرورت ایجــاد محــور شــیعی کــه از لبنــان 
تــا ایــران امتــداد مــی یابــد، اتفــاق نظــر دارنــد. در نتیجــه، رژیــم ســوریه مــی توانــد 
جایــگاه داخلــی خــود را در برابــر گروههــای مخالــف تقویــت نمایــد و همــواره 
کشــورهای خلیــج را بــا ابــزار گســترش تشــیع و ائتــالف ســوری -ایرانــی و یــا بــه 

اصطــالح »محــور مقاومــت« تحــت فشــار قــرار دهــد. 
ســوم: از طریــق نهادهــای رســمی دولــت ســوریه، اســالم ســنی را بــرای پیشــبرد 
طرحهــای ایــران بــه خدمــت بگیرنــد. فصلنامــه »نهــج االســالم« کــه زیــر نظــر 
وزارت اوقــاف ســوریه منتشــر مــی شــود، در چندیــن شــماره خــود تــالش کــرده 
اســت تــا دو کلمــه »شــیعی-علوی« را بــه صــورت متــرادف بــه کار ببــرد تــا هــر 
دو مذهــب را یــک مذهــب جلــوه داده و یــک اقتــدار مذهبــی در برابــر مذهــب 
ســنی بــه نمایــش بگــذارد؛ غافــل از اینکــه اختــالف میــان شــیعه دوازده امامــی 
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و فرقــه علــوی دیرینــه و عمیــق اســت. 
میشــل ســورا بــه ایــن نتیجــه مهــم دســت مــی یابــد کــه روابــط ســوریه بــا ایــران، 

روابــط راهبــردی اســت کــه اهــداف و منافــع مشــترکی را دنبــال مــی کنــد. 
ــا مطالعــات  ــوان »افــول اهــل ســنت« ب ــز در کتابــش تحــت عن ــورا آمــوس نی دب
میدانــی، سیاســت تغییــر جمعیتــی در ســوریه را کــه بــا ابزارهایــی چــون کــوچ 
اجبــاری و جایگزینــی انجــام مــی شــود، رصــد کــرده اســت. این اقدامــات در نهایت 
منجــر بــه تغییــرات جمیعتــی مــی شــود کــه قبــل از انقــالب ســوریه نیــز انجــام مــی 
شــد امــا ایــن رونــد، بعــد از انقــالب نهادینــه شــده و بــه صــورت هدفمنــد دنبــال 

مــی شــود.  
حافــظ  زادگاه  قرداحــه  در  علــوی  مذهــب  کنگــره  میــالدی   1980 ســال  در 
اســد برگــزار شــد. در ایــن کنگــره تصمیــم گرفتــه شــد تــا دویســت طلبــه را بــرای 
آموختــن علــوم دینــی بــه قــم اعــزام کننــد. از آن زمــان، عــالوه بــر اینکــه ســاالنه 
دههــا طلبــه بــه قــم اعــزام شــده انــد، چندیــن حــوزه علمیــه نیــز در داخــل ســوریه 
تأســیس شــده و رژیــم ایــران فقهــا و روحانیــون را بــرای مأموریتهــای علمــی 
و تبلیغــی بــه ســوریه اعــزام کــرده اســت. عــالوه بــر آن، چندیــن قــرارگاه بــرای 
شــبه نظامیــان والیتمــدار عراقــی و افغانــی در ســوریه احــداث شــده اســت و بــر 
اســاس مشــاهدات دبــورا آمــوس، ایــن شــبه نظامیــان در قلــب شــهرهایی چــون 

دمشــق، حمــاه و حلــب جــوالن مــی دهنــد. 
مطالعــه چندیــن تحــول مــا را بــه ایــن نتیجــه رهنمــون مــی ســازد کــه نفــوذ ایــران 
در قلــب ســوریه بــر اســاس یــک توافــق میــان دو کشــور ســوریه و ایــران و بــر 
اســت. عبــد  بلنــد مــدت صــورت گرفتــه  اهــداف  اســاس منافــع مشــترک و 
الرحمــن الحــاج در کتابــش تحــت عنــوان »رنســانس شــیعه در ســوریه« بــه بررســی 
تحــوالت مهمــی کــه بــا ایــن مســأله مرتبــط اســت، مــی پــردازد. حکومــت ســوریه 
بــه حــزب اللــه لبنــان اجــازه داد کــه نــه در شــهر الذقیــه و یــا دمشــق بلکــه در 
شــهر حلــب فعالیــت هــای تبلیغــی داشــته باشــد. حکومــت همچنیــن در مــورد 
مرمــت و بازســازی بارگاههــا، تأســیس حــوزه هــای علمیــه و اعــزام طلبــه بــه قــم 

و فعالیــت هــای ایــن چنینــی مجــوز داده اســت. 
ابعاد لغو سمت مفتی

صاحــب نظــران چندیــن ســناریو را در لغــو ســمت مفتــی دخیــل دانســته انــد کــه 
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در اینجــا بــه مهمتریــن آنهــا مــی پردازیــم:
_ اختــاف روســیه بــا ایــران: برخــی بــر ایــن باورنــد کــه چــون اقدامــات شــیخ 
حســون در راســتای سیاســتهای ایــران بــود، از ایــن رو برکنــاری وی مــی توانــد 
بــرای خشــنود ســاختن روســیه صــورت گرفتــه باشــد. شــیخ حســون در اجــرای 
سیاســت تغییــر جمعیتــی بــا ایــران همراهــی کــرد. او همچنیــن بــا آیــت اللــه عبــد 
الصاحــب موســوی وابســته فرهنگــی ایــران در بســیاری از برنامــه هــای دینــی و 

اقتصــادی همــکاری نمــود. 
امــا از آنجــا کــه ســمت مفتــی، هیــچ ربطــی بــا رقابــت روســیه بــا ایــران نــدارد، 
احتمــال ایــن ســناریو چنــدان قــوت نــدارد. عــالوه بــر آن، ایــران از طریــق کانالهــای 
مختلفــی در ســوریه حضــور دارد کــه حســون در هیــچ یــک از آن کانالهــا نقشــی 
نداشــته اســت. بلکــه احتمــال مــی رود کــه لغــو ســمت مفتــی و برکنــاری حســون 
بخشــی از راهبــرد ایــران در پیشــبرد اهــداف بلنــد مــدت خــود باشــد کــه در ســطور 

بعــدی بــه آن خواهیــم پرداخــت. 
_ اختــاف شــخصی میــان حســون و وزیــر اوقــاف: برخــی گمانــه زنــی هــا 
حکایــت از آن دارد کــه رقابــت میــان حســون و عبــد الســتار الســید وزیــر اوقــاف بــر 
ســر کســب نفــوذ و جایــگاه و تقــرب بــه »دربــار حاکــم« منجــر بــه برکنــاری حســون 
و لغــو ســمت مفتــی شــده اســت. گفتــه مــی شــود کــه عبــد الســتار الســید بــه 

روســیه نزدیــک اســت در حالیکــه حســون بــه ایرانیهــا نزدیــک اســت. 
آنچــه ایــن ســناریو را تقویــت مــی کنــد، بیانیــه شــورای علمــی فقهــی وزارت 
ــدون  ــر 2021 میــالدی صــادر شــد. شــورا، ب اوقــاف اســت کــه در روز 11 نوامب
نــام بــردن از شــیخ حســون، تفســیر وی از »ســوره تیــن« را مــورد انتقــاد قــرار داد. 
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: »شــورای علمــی فقهــی وظیفــه خــود مــی دانــد 
در مــورد ارائــه تفســیر درســت از قــرآن کریــم و پرهیــز از دســتکاری در معانــی 
قــرآن تذکــر دهــد. ایــن شــورا تمســک بــه اصــول، عــدم پیــروی از آرای شــخصی 
ــا زبــان، منطــق، برهــان و اجمــاع امــت ســازگاری نــدارد و باعــث  نامأنــوس کــه ب
تفرقــه و اختــالف و چنــد دســتگی مــی شــود، را مــورد تأکیــد قــرار مــی دهــد«. 
وب ســایت رســمی وزارت اوقــاف در معرفــی شــورای علمــی فقهــی آورده 
اســت کــه در ایــن شــورا کــه جایگزیــن دار االفتــاء شــده و صالحیــت هــای آن 

گســترش یافتــه اســت، عالمانــی از همــه مذاهــب حضــور دارنــد. 

https://www.noonpost.com/content/42389
https://www.noonpost.com/content/42389
https://mow.gov.sy/ar/byan-sadr-n-almjls-allmy-alfqhy
https://mow.gov.sy/ar/byan-sadr-n-almjls-allmy-alfqhy
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در واقــع مــی تــوان گفــت کــه مســأله، بســی فراتــر از رقابــت شــخصی اســت کــه 
قبــال بــه آن اشــاره کردیــم. زیــرا نقــاط اشــتراک میــان ایــن دو شــخصیت بســی 
بیشــتر از نقــاط اختالفــی میــان آنهــا اســت؛ بــه ویــژه اینکــه هــر دو بــرای خدمــت 
بــه نظــام اســد کمــر همــت بســته انــد و هــر دو ســنی مذهــب هســتند. پــس 
مســأله، بســی فراتــر از اختــالف شــخصی اســت. و اگــر هــم اختالفــی میــان آنهــا 
باشــد، وجــود اختــالف میــان علمــای دیــن امــری عــادی اســت، بــه ویــژه اگــر در 

جایــگاه قــدرت و مقــرب شــخص اول مملکــت باشــند. 
اگــر فــرض را بــر ایــن ســناریو بگیریــم، در ایــن صــورت نظــام مــی توانســت بــه 
ــرد  ــد، جلــوی حســون را بگی راحتــی و بــدون اینکــه ســمت مفتــی را کال لغــو کن
و یــا او را برکنــار کنــد. و مســأله دیگــر اینکــه، شــورای علمــی، علمــای شــیعه و 
دیگــر مذاهــب را در درون خــود دارد. در نیتجــه، نمــی تــوان ایــن فرضیــه را پذیرفت 
کــه برخــالف حســون کــه بــه ایــران نزدیــک اســت، وزیــر اوقــاف بــه روســیه نزدیــک 

اســت.
_ نفــوذ ایــران و تغییــر هویــت ســوری: برخــی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه تصمیــم 
ــر بافــت جمعیتــی ســوریه و  ــران و تغیی ــده ای ــر اســد در راســتای نفــوذ فزاین اخی
راهبــرد تغییــر هویــت ســوری صــورت گرفتــه اســت. یعنــی اینکــه فتواهــای صــادر 
شــده تنهــا بــر اســاس مذهــب ســنی صــادر نشــود بلکــه همــه مذاهــب در فتــوا 
نقــش داشــته باشــد و ایــن مســأله ای اســت کــه در هیــچ کشــوری رعایــت نمــی 
شــود؛ حتــی در ایــران. گفتنــی اســت کــه قانــون اساســی ایــران مذهــب تشــیع را 
مذهــب رســمی ایــن کشــور مــی دانــد. رژیــم اســد ابتــدا بــه عوامــل ایــران میــدان 
داد تــا بــا کوچانــدن اهــل ســنت ســوریه، مــزدوران بیگانــه را در خانــه هــای مــردم 
ســوریه اســکان داده و بــه بعضــی از آنهــا تابعیــت ســوریه دهــد. اکنــون تــالش 
مــی کنــد تــا نهــاد فتــوا را از خاصیــت دینــی اش تهــی کنــد و هویــت ســنی ســوریه 
را بــه یــک هویــت التقاطــی از چندیــن مذهــب بــدل کنــد. تــا بــا بــاال بــردن جایــگاه 

مذهــب علــوی، آن را در مرکــز فرهنــگ و هویــت ســوریه جــای دهــد.
ایــن ســناریو از قــوت بیشــتری برخــوردار اســت زیــرا تحــوالت اخیــر بیشــتر از هــر 
ــران صــورت گرفتــه اســت. لغــو بزرگتریــن مرجعیــت  چیــزی در راســتای منافــع ای
ســنی و خــارج کــردن فتــوا از انحصــار آن همزمــان بــا عضویــت نماینــدگان مراجــع 
شــیعی در شــورای علمــی فقهــی، همــه اینهــا نشــان مــی دهــد کــه مذهــب 

https://www.aljazeera.net/blogs/2021/11/18/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://www.aljazeera.net/blogs/2021/11/18/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D9%8A
https://rasanah-iiis.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8F%D9%88%D9%90%D9%8A%D9%8E%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
https://rasanah-iiis.org/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8F%D9%88%D9%90%D9%8A%D9%8E%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.pdf
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شــیعه در مقایســه بــا دیگــر مذاهــب در ســوریه امتیــازات بســیار بیشــتری را از 
آن خــود کــرده اســت. و حضــور رســمی در یــک نهــاد دینــی فرصــت تــازه ای بــرای 
تشــیع اســت کــه قبــال چنیــن جایگاهــی در دســتگاه دینــی نداشــت. وانگهــی، 
درســت اســت کــه حســون از نهــاد دینــی ســوریه کنــار رفتــه اســت، امــا عبــد 
الســتار الســید همچنــان در رأس ایــن نهــاد قــرار دارد و هــر دو حمایــت خــود را از 

راهبــرد ایــران و پــروژه فرقــه گرایانــه ایــن کشــور در ســوریه دریــغ نمــی کننــد. 
_ تســلط بــر اوقــاف اهــل ســنت: بــر اســاس ایــن ســناریو، فرمــان لغــو ســمت 
مفتــی بــا ایــن هــدف صــورت گرفتــه اســت تــا زمینــه را بــرای تســلط بــر اوقــاف 
اهــل ســنت کــه در اختیــار وزارت اوقــاف قــرار دارد، فراهــم نمــوده و راه را بــرای 
ایرانیهــا و یــا عوامــل وابســته بــه ایــران همــوار کنــد تــا از طریــق عضویــت در 
شــورای علمــی فقهــی مدیریــت اوقــاف را در اختیــار بگیرنــد. گفتنــی اســت علــی 
رغــم اینکــه آمــار رســمی در مــورد دارایــی هــای اوقــاف در دســت نیســت، امــا 
ــه  تخمینهــا حاکــی از آن اســت کــه حــدود نیمــی از مســاحت دمشــق متعلــق ب
اوقــاف اســت و همیــن داســتان در مــورد بقیــه شــهرهای ســوریه نیــز صــدق 
مــی کنــد. بنابرایــن، مســئولین وزارت اوقــاف کــه پیــش از ایــن تنهــا از طریــق 
قراردادهــای اجــاره امــالک وقفــی و تعییــن اجــاره بهــای ایــن امــالک فرصــت 
فســاد داشــتند، اکنــون ایــن فرمــان اخیــر اســد دستشــان را بــرای فســاد بیشــتر 
بــاز مــی کنــد. و وزارت اوقــاف مــی توانــد از راههــای قانونــی و برخــالف اصــول 
و موازیــن حاکــم بــر امــالک وقفــی، بــه فــروش ایــن امــالک اقــدام کنــد. ایــن 
ســناریو بــا سیاســت تغییــر بافــت جمعیتــی کــه رژیــم حاکــم بــا کمــک ایرانیهــا 

ــی دارد.   انجــام مــی دهــد، همخوان
فتوای ایرانی.. و تحکیم مشروعیت

بــرای درک درســت اقــدام اخیــر اســد، بایــد نگاهــی بــه جایــگاه فتــوا در ایــران 
داشــته باشــیم. در ایــران ســمت رســمی مفتــی وجــود نــدارد و هــر فقیهــی کــه 
بــه درجــه اجتهــاد رســیده باشــد، مــی توانــد در امــور عامــه و مســائل شــرعی 
فتــوا دهــد امــا فقــط مقلدیــن همــان مجتهــد ملــزم بــه عمــل بــه فتــوای او 

ــه همــه.  هســتند ن
امــا مســأله در مــورد ولــی فقیــه )رهبــر نظــام( متفــاوت اســت؛ چــه اینکــه او 
در فتواهــای عــادی در بــاب عبــادات و معامــالت همچــون ســایر فقهــای دیگــر 

https://www.asasmedia.com/news/390985
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اســت. امــا خصیصــه ای کــه او را از دیگــر فقهــا متمایــز مــی کنــد ایــن اســت کــه 
او بــه عنــوان ولــی فقیــه از حکــم حکومتــی برخــوردار اســت و حکــم والیــی الزم 

االجــرا و مقــدم بــر حکــم اولــی و ثانــوی اســت. 
مســأله دیگــر و درخــور توجــه ایــن اســت کــه بــه نظــر خمینــی، رهبــر کــه ولــی 
فقیــه اســت، بــر ســایر فقهــا و همتایــان خــود نیــز والیــت دارد. در نتیجــه، اگــر 
ولــی فقیــه در مســأله ای نظــرش بــا ســایر فقهــا متفــاوت باشــد، قاطبــه مــردم 
بایــد فتــوای ولــی فقیــه را بــر فتــوای مجتهــد خــود ترجیــح دهنــد. وقتــی دولــت 
ســوریه از هویــت ســنی خــود کــه در قالــب ســمت مفتــی تبلــور یافتــه صــرف نظــر 
مــی کنــد، ایــن بــه معنــای نفــوذ ولــی فقیــه و فقهــای ایرانــی در فرهنــگ ســوری 
اســت. وقتــی دولــت اختیــارات فقهــی و دینــی خــود را )کــه ریشــه در هویــت و 
میــراث فرهنگــی اش دارد( بــه شــورای فقهــی متشــکل از چنــد مذهــب واگــذار 
مــی کنــد یعنــی اینکــه زمینــه را فراهــم کــرده اســت کــه مــردم در امــور متعــددی 
چــون فقــه عبــادات و معامــالت و حتــی در سیاســت و اقتصــاد از فقهــای 

خارجــی تقلیــد کننــد. 
فرمــان اخیــر اســد ســبب چنــد دســتگی و اختــالف فتــوا شــده و وحــدت ملــی 
کشــور را بــه مخاطــره مــی انــدازد و در مقابــل، بــه هویــت هــای فرعــی دیگــری 
چــون ایرانــی و اخوانــی میــدان مــی دهــد. هنــوز چهــار روز از صــدور فرمــان اســد 
نگذشــته بــود کــه گروههــای معــارض نظــام ســوری در ترکیــه بــا عنــوان شــورای 
ــه اســالمگرایان سیاســی و اخــوان المســلمین وابســته  اســالمی ســوری کــه ب
ــم رفاعــی رئیــس شــورای اســالمی  ــد الکری ــن شــیخ اســامه عب هســتند، از تعیی

ســوری بــه عنــوان مفتــی کشــور ســوریه خبــر دادنــد. 
مــی بینیــم کــه هــر کــدام از طرفهــا، از منصــب فتــوا علیــه یکدیگــر اســتفاده 
مــی کننــد و بیشــترین ســود از ایــن اوضــاع عایــد رژیــم ایــران مــی شــود کــه ضمــن 
تقویــت هژمونــی خــود بــر فضــای فرهنگــی کشــور، سیاســت خــود مبنــی بــر 
ــن  ــا اســتفاده از ای ــز ب ــد. رژیــم ســوریه نی ــال مــی کن ــر بافــت جمعیتــی را دنب تغیی
اوضــاع بــه دنبــال تحکیــم مشــروعیت خــود و تقویــت روابــط مذهــب علــوی 
ــا مذهــب شــیعه دوازده امامــی اســت. اخــوان المســلمین هــم کــه در جبهــه  ب
مذهبــی مخالــف رژیــم اســد قــرار دارد، دیگــر بازیگــری اســت کــه از ایــن شــرایط بــه 
نفــع خــود اســتفاده مــی کنــد و در ایــن میــان بازنــده اصلــی دولــت ملــی ســوریه 

https://orient-news.net/ar/news_show/194066
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ــراث فرهنگــی و تمدنــی ســوریه اســت.  و هویــت و می
برآیند

ــر لغــو ســمت مفتــی و افزایــش صالحیــت هــای شــورای  فرمــان اســد مبنــی ب
بافــت  تغییــر  بــا هــدف  ایرانی-ســوری  پیشــبرد سیاســت  راســتای  فقهــی در 
جمعیتــی ســوریه و تغییــر هویــت ســنی کشــور صــورت مــی گیــرد کــه ایــن امــر 

منافــع مشــترک فرقــه ای ایرانــی – ســوری را بــرآورده مــی کنــد. 
این تصمیم اســد، بی تردید هویت ســوریه را در دراز مدت دســتخوش تغییراتی 
خواهــد کــرد. ایرانیهــا بــا ابــزار مذهــب شــیعی تــالش مــی کنند تــا کانونهایی برای 
ــن اقــدام ایرانیهــا  ــد. ای ــه تشــکیل دهن ــی فقی ــت فقهــی و سیاســی از ول حمای
بخشــی از یــک جنــگ بــزرگ اســت. بخشــی از تالشــهای ایــران بــه خاطــر ایــن اســت 
کــه مــی خواهنــد بابــت هزینــه هایــی کــه در جنــگ فعلــی ســوریه از ســال 2011 
ــد. و بخشــی  ــد، دســتاوردهایی کســب کنن ــا کنــون متحمــل شــده ان میــالدی ت
دیگــر ریشــه در تاریــخ و حافظــه مذهبــی و جنــگ هــای تاریخــی دارد. دسترســی 
و ســیطره بــر قلــب بغــداد کــه زمانــی پایتخــت خالفــت عباســی بــود و همچنیــن 
تســلط بــر دمشــق کــه زمانــی پایتخــت امویــان بــود، بــرای ایرانیــان از اهمیــت بــه 
ســزایی برخــوردار اســت. رژیــم ایــران در صــدد ایجــاد همــان ایــران بــزرگ اســت کــه 
مقامــات ایرانــی بارهــا و بارهــا گفتــه انــد کــه عــراق و ســوریه بخشــی از ایــران 
بــزرگ اســت. رژیــم ســوریه بــرای جلوگیــری از تکــرار حوادثــی کــه در دهــه هشــتاد 
قــرن بیســتم و حوادثــی کــه در جریــان »بهــار عربــی« در دهــه دوم قــرن بیســت 
و یــک روی داد، ســخت در تــالش اســت تــا یــک جامعــه علــوی – شــیعی ایجــاد 
کنــد. رژیــم ســوریه چنــان از کشــورهای خلیــج و دیگــر کشــورهای عربــی همســایه 
ــد  ــه تنهــا هیــچ خطــری از جانــب تهــران احســاس نمــی کن ــه دارد کــه ن خــود کین
بلکــه تبعیــت از ایــران را بــه هیــچ وجــه نقــض حاکمیــت و امنیــت ملــی خــود نمــی 
دانــد. تنهــا راه حــل معضــل کنونــی ایــن اســت کــه کشــورهای عربــی با جســتجوی 
کانالهــای گفتگــو بــا ســوریه تــالش نماینــد و در مســائل اساســی بــا ســوریه بــه 
توافــق برســند. و بــرای جلوگیــری از وخیــم تــر شــدن اوضــاع داخلــی ســوریه، 
جلــوی نفــوذ بیشــتر ایــران را گرفتــه و بــا حفــظ میــراث فرهنگــی و مذهبــی و 
ســابقه تمدنــی ســوریه، هویــت ایــن کشــور را از دســتبرد بیگانــگان نجــات دهنــد.  
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