ومثة جتليات كثرية للصراع اإلسالمي العلماين يشهدها
اجملتمع املصري على املستوايت املختلفة الفكرية والثقافية
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وستقتصر هذه الورقة
على أحد التجليات السياسية هلذا الصراع واملتعلقة بفلسفة
احلكم ونظام الدولة ،فقد كانت أهم مكتسبات ثورة
 2121االعرتاف بدولة مصرية مستقلة ذات سيادة،
ووضع أول دستور للمملكة املصرية عام  ،2111وذلك يف
وقت تفككت فيه السلطة اإلسالمية التارخيية يف تركيا
ووقعت فيه خمتلف بلدان العامل اإلسالمي حتت االستعمار،
بينما تشكلت يف مصر بوضوح جراء ثورة  2121معامل
"القومية املصرية" كجماعة ممتخيلة هلا دولتها احلديثة املكونة
م
من شعب وأرض وحكومة.
إذًا فقد نتج موقف الصراع اإلسالمي-العلماين عن
واقع جديد يمفيد بسقوط "دولة املسلمني" اليت ُتثل األمة
شعواب
اإلسالمية مجعاء ،وُتتد بصورة إمرباطورية لتحكم
ً
كثرية خمتلفة األعراق والدايانت ،لتمعرب عن سيادة املسلمني
ودولتهم على هذه الشعوب ،وظهور دولة جديدة يف مصر
هي "دولة املصريني" واليت ليس املنوط هبا -وف ًقا للتصورات
العلمانية احلديثةُ -تثيل املسلمني وسيادهتم أو الدعوة
لإلسالم ونشره ،ولكن منوط هبا فقط ُتثيل سيادة الشعب
املصري مبختلف تكويناته الدينية والتعبري عن مصاحله
القومية.
يمركز هذا املقال على معامل الصراع بني النخب
اإلسالمية والنخب العلمانية على شكل هذه الدولة املصرية
احلديثة وفلسفة احلكم فيها ،إذ أرادت النخبة العلمانية
استكمال الصورة احلداثية للدولة ،بينما عملت النخب
اإلسالمية على استعادة منط احلكم اإلسالمي القدمي أو
على األقل أسلمة هذه الدولة القومية كخطوة أوىل يف سبيل
استعادة الدولة املوحدة لألمة اإلسالمية ،ويسعى للكشف
م
عن تداعيات هذا الصراع على مسرية النهوض ابلوطن
سياسيا واقتصاداي واجتماعيا ،وما إذا كان مثة طريق آخر
لتجاوز هذه الصراعات على الصعيد السياسي أوحصرها يف
الدائرة الثقافية حفاظًا على النظام الدميقراطي الوليد.

الصراع اإلسالمي العلماين بعد ثورة 9191
دروس التاريخ للواقع



حممد مجال علي

مقدمة
أثبت إخفاق املصريني يف احلفاظ على مكتسبات ثورة
اخلامس والعشرين من يناير  1122بعد وقوعهم يف فخ
االستقطاب األيديولوجي اإلسالمي-العلماين الذي شغل
اجملال العام يف مرحلة ما بعد الثورة ،حمورية قضية الصراع
اإلسالمي-العلماين وأولوية التفكري اجلاد بشأن جتاوزها أو
وضع حد هلا ابلنسبة ملستقبل التغيري يف مصر.
حيث وصل هذا االستقطاب يف مرحلة ما بعد يناير
 1122إىل حد تفضيل كل من طريف االستقطاب للوقوف
احدا مع قوى الثورة املضادة يف مواجهة الطرف
صفا و ً
اآلخر ،إذ كانت مُتن هذه القوى أنفسها بدعم قوى الدولة
العميقة ملشروعها على حساب املشروع املضاد ،بينما فوجئ
اجلميع يف هناية األمر ابنقضاض هذه الدولة بسياساهتا
االستبدادية على كافة مكتسبات الثورة ممعيدة إنتاج النمط
مشروعا
ذاته من احلكم االستبدادي اهلجني الذي ال حيمل
ً
سوى مشروع الفساد واالستبداد أبقرب الطرق اليت مُتكنه
من ذلك ،دينية كانت أو علمانية.
ال تدعي هذه الورقة ابلطبع تقدمي أطروحة متكاملة
لتجاوز هذا الصراع ،وإمنا هي جمرد حماولة إلعادة قراءة
اتريخ هذا الصراع وتداعياته على اجملتمع والدولة يف مصر،
خاصة يف بداايته األوىل بعد ثورة  2121اليت يتم هبا
التأريخ لنشوء الدولة القومية املصرية املستقلة -ولو شكليا-
م
عن أي كيان خارجي ،خاصة بعد السقوط الكامل
للخالفة العثمانية.
 ابحث يف العلوم السياسية.
1

أول -حتولت دين الدولة :من الدولة الدينية إىل الدولة
ً

فالدولة القومية احلديثة هي ذلك النمط اجلديد من
احلكم -الذي ظهر يف أورواب يف عصر النهضة وانتقل منها
إىل العامل أمجع -وهي عبارة عن جمموعة من املؤسسات
البريوقراطية والعسكرية واألمنية الضخمة ،اليت تتمتع
تبعا
ابلسيادة الكاملة على مساحة جغرافية حمددة بدقة إما ً
تبعا لالتفاقيات الدولية اليت
حلدودها اجلغرافية الطبيعية أو ً
تعكس توازانت القوى على املستويني اإلقليمي والعاملي،
ويعيش على هذه املساحة اجلغرافية "شعب" له مالمح
قومية واضحة سواء كانت حقيقية أم مصطنعة ،ومُتثل هذه
املالمح القومية "املتخيلة" الرمز اجلامع لزمام هذه الدولة(،)3
م
وهذا من أهم مالمح التمايز بني الدولتني "الدينية"
و"القومية" ،حيث تدور األوىل حول الدين أو املذهب
العقائدي بينما تنطلق الثانية من "االنتماء القومي".
ارتبط هذا التحول يف فلسفة احلكم وشكل الدولة يف
أوراب مبلمحني رئيسيني :أوهلما هتميش الدين ورجاله
املستويني
ومؤسساته يف عمليات صنع السياسات على
ْ
الداخلي واخلارجي واالجتاه حنو الفصل بني الدين الذي ت
شأان فرداي ،وبني نظم احلكم وسياسات الدول
اعتباره ً
القومية العلمانية احلديثة ،واثنيهما التفوق االقتصادي
والسياسي والعسكري الكبري للوحدات القومية اجلديدة
الناشئة يف أورواب نتيجة التطورات اليت شهدها عصر النهضة
وعلى رأسها حركة الكشوف اجلغرافية واكتشاف
الطباعة(.)4

القومية

ُتيزت أمناط احلكم يف عصور ما قبل احلداثة بشكل
عام بدور حموري للدين أو املذهب يف تشكيل الدول
واملمالك ،حيث كانت تمعرب هذه الدول عن سلطة ونفوذ
دين أو مذهب عقائدي ممعني ،وكانت هذه السلطات تعترب
نفسها مسؤولة عن التبشري هبذا الدين ونشر دعوته يف
العامل ،وبناءً على ذلك مثلت هذه األداين األطر املرجعية
احلاكمة ألمناط السلوك السياسي واالجتماعي يف إطار هذه
الدول ،كما مثل أتباع هذه الدايانت العناصر األصلية
احلاكمة فيها ،فيما موجدت صيغ سياسية أخرى للتعامل مع
الرعااي من أتباع الدايانت األخرى( ،)1فبينما عرفت املمالك
شديدا يف التعامل مع أتباع املذاهب
األوروبية تطرفًا
ً
املسيحية غري احلاكمة يف تلك املمالك وصل إىل حد
التطهري الكامل وعدم السماح ببقائهم فيها ما مل يعتنقوا
مذهب الدولة ،اعتمدت الدول اإلسالمية أسلوب "عقد
الذمة" مع أتباع الدايانت األخرى ،والذي ت مبقتضاه
أتمينهم ومحايتهم وإبقاؤهم على ما هم عليه من أداين نظري
دفعهم للجزية وخضوعهم لسلطان املسلمني(.)2
إ ًذا فمفهوم الدولة "الدينية" الذي نستخدمه يف هذا
املقال ال نقصد به تلك الدولة الثيوقراطية اليت تتحكم فيها
املؤسسات الدينية الكهنوتية وحسب ،ولكن نقصد هبا
ذلك النمط -ما قبل احلداثي -من احلكم ،والذي يقوم
على حكم مجاعة دينية معينة ويعرب عن نفوذ دينها
وانتشاره ،وهو منط خيتلف عن حكم اجلماعة "القومية"
السائد يف العصر احلديث.

( )3للمزيد انظر:
 وائل حالق ،الدولة املستحيلة ..اإلسالم والسياسة ومأزق احلداثةاألخالقي ،ترمجة :عمرو عثمان( ،بريوت :املركز العريب لألحباث ودراسة
السياسات ،الطبعة األوىل ،)1122 ،ص ص .212-85
 بندكت أندرسن ،اجلماعات املتخيلة ..أتمالت يف أصل القوميةوانتشارها ،ترمجة :اثئر ديب( ،بريوت :املركز العريب لألحباث ودراسة
السياسات ،الطبعة األوىل.)1122 ،
 إبراهيم البيومي غامن ،مرياث االستبداد( ،القاهرة :نيو بوك للنشروالتوزيع ،الطبعة األوىل ،)1125 ،ص ص .15-15
( )4هنري كيسنجر ،النظام العاملي أتمالت حول طالئع األمم ومسار
التاريخ ،فاضل جتكر(مرتجم)( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،)1122 ،ص
.88-24 ،11-11

( )1للمزيد انظر :شريف يونس ،البحث عن خالص ..أزمة الدولة
واإلسالم واحلداثة يف مصر( ،القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة
األوىل ،)1122 ،ص ص .58-11
( )2للمزيد انظر :عبدالكرمي زيدان ،أحكام الذميني واملستأمنني يف دار
اإلسالم( ،بريوت :مؤسسة الرسالة – مكتبة القدس ،الطبعة األوىل،
.)2151
2

وذلك حتت ضغط التهديد االستعماري الغريب الذي مل يرتك
فرصةً للتفكري يف اإلصالح والتجديد الفكري والدين.
ومل يكن حممد علي يف مساعيه تلك هادفًا إىل تغيري
فلسفة احلكم واستلهام فلسفة الدولة القومية احلديثة يف
إصالحاته السياسية واالقتصادية يف مصر ،وإمنا أراد من
ذلك جتديد القوة العثمانية وإنشاء قوة عسكرية واقتصادية
يستطيع هبا السيطرة على مقاليد احلكم يف الدولة العثمانية،
وهو ما تدل عليه حماوالته املتكررة للسيطرة على إسطنبول
وتول اإلدارة الفعلية للدولة العثمانية ،ما يعن أن فكرة
إنشاء دولة قومية علمانية "مصرية" ذات سيادة مستقلة عن
حميطها العريب واإلسالمي مل تكن واردة يف ذهن حممد
علي(.)8
ومع ذلك فقد أسفر مشروع حممد علي فعليا عن
استحالة "العلمنة" إىل واقع اجتماعي راسخ يف اجملتمع
املصري ،ففشله يف السيطرة الكاملة على الدولة العثمانية
وانفصاله الفعلي ابلقطر املصري عنها كان بذرة نشوء الدولة
القومية يف مصر ،وكان ذلك قبل تشكل "القومية املصرية"
كوحدة انتماء سياسي مستقلة بذاهتا ،كما أن املعاهد
احلديثة اليت بدأ يف إنشائها بغرض مالحقة التطور التقن يف
الغرب حتولت يف عهد أسالفه إىل حماضن لتكوين خنب
سياسية "علمانية" حديثة بعد دراستها للعلوم واملعارف
االجتماعية واإلنسانية الغربية يف هذه املعاهد(.)9

فقد نشأت الدول القومية يف أورواب وترعرت يف ظل
ذلك حالة من الثبات واجلمود والتخلف عاىن منها العامل
اإلسالمي حىت فاجأته أورواب املتطورة تكنولوجيا وعلميا
بغزواهتا وحتركاهتا االستعمارية اهلادفة لبسط هيمنتها على
بلدان العامل اإلسالمي وسلب ثرواته ومقدراته ،فشهدت
البلدان اإلسالمية اليت مثلت خطوط املواجهة مع املستعمر
الغريب -وعلى رأسها مصر وتركيا -حرًكة إصالحية متعجلة
نشأت حتت هتديد االستعمار الغريب( ،)5كان هدفها
الرئيس هو التطوير السريع للبنية العسكرية واالقتصادية
للبالد من أجل بناء قوة حديثة قادرة على مواجهة
هتديدات االستعمار األورويب ،وأغفلت هذه احلركة التجديد
الفكري والفقهي مكتفيةً بتطوير اجليش على النمط
األورويب احلديث ،وإرسال بعثات تعليمية لتعلم علوم
الصنائع والتكنولوجيا واهلندسة اليت عرفتها أورواب ،وُتت
هذه العملية بقيادة الطبقة احلاكمة ممثلة يف حممد علي يف
مصر -الذي أنشأ الدولة املصرية احلديثة -والسلطان سليم
الثالث مث حممود الثاين يف تركيا(.)6
أسفرت هذه العملية عن إجياد هياكل ومؤسسات
جديدة تستلهم اخلربة النهضوية األوروبية خاصة فيما يتعلق
ابجلوانب العسكرية والتقنية ،فتم بناء اجليش املصري
احلديث الذي يعتمد التقاليد العسكرية األوروبية ويتوىل
تدريبه قادة أوروبيون ،كما قام بعملية حتديث اقتصادي من
خالل بناء املصانع احلديثة هبدف تغيري منط اإلنتاج وعدم
االكتفاء ابإلنتاج الزراعي والتحول إىل اإلنتاج الصناعي
وخاصة العسكري( ،)7كما قام ببناء مدارس حديثة هتدف
لتعليم الطالب علوم الصنائع احلديثة ،اترًكا التعليم األزهري
التقليدي على حاله من القدم دون جتديد أو إصالح،

اثنيًا -ثورة  9191وتشكل القومية املصرية ودولتها
العلمانية

ظلت مصر حىت هناية احلرب العاملية األوىل عبارة عن
"والية" عثمانية ولو شكليا فقط ،فلم يكن مثة وجود رمسي
لدولة مصرية ذات سيادة على الصعيد الدول ،وبعد هناية
احلرب العاملية األوىل والسقوط الكامل للدولة العثمانية
جديدا للحماية الربيطانية على مصر
أقرت بريطانيا
مشروعا ً
ً

( )5طارق البشري ،منهج النظر يف النظم السياسية املعاصرة لبلدان العامل
اإلسالمي( ،القاهرة :دار الشروق ،الطبعة الثانية ،)1115 ،ص ص -22
.21
( )6املرجع السابق ،ص ص .14-11
( )7شريف يونس ،البحث عن خالص ،مرجع سابق ،ص ص -218
.221

( )8طارق البشري ،احلوار اإلسالمي العلماين( ،القاهرة :دار الشروق،
الطبعة الثانية ،)1114 ،ص ص .11-5
( )9املرجع السابق.
3

يتم مبقتضاه نقل مصر من كوهنا "والية عثمانية" إىل
"مستعمرة بريطانية" ،وهو املشروع الذي رفضته احلركة
الوطنية املصرية اليت عملت جاهدة النتزاع االستقالل
الكامل ملصر الذي يتم مبقتضاه االعرتاف مبصر كدولة
مستقلة ذات سيادة وكوحدة سياسية من وحدات النظام
الدول ،ويف نضاهلا هذا عملت احلركة الوطنية بقيادة النخبة
القانونية احلديثة على تعزيز الروح القومية املصرية وإاثرهتا يف
نفوس كافة الطبقات االجتماعية مبا فيها طبقات الفالحني
يف أعماق الريف املصري ،وبرزت ألول مرة بوضوح فكرة
"اجلماعة املصرية" كوحدة انتماء قومي متخيلة محيارب
املصريون من أجل االعرتاف الدول هبا(.)10
اتسمت هذه الروح الوطنية اجلديدة بصبغة ليربالية
تتبّن معايري االحتكام العلمانية لنظم االجتماع والسياسة،
ومع ذلك فهذه "الوطنية العلمانية" اجلديدة مل تكن جمرد
امتداد للتيار العلماين التغرييب الذي بدأ كأذرع عميلة
لالحتالل الربيطاين ،بل اتسمت هذه النخبة العلمانية
اجلديدة ابلروح الوطنية اجلادة يف طلب االستقالل والساعية
لتبن مشروع هنضوي وطن يضع مصاحل مصر يف مقدمة
أولوايته وليس جمرد أداة لتحقيق املصاحل السياسية
واالقتصادية للمستعمر األوريب( ،)11أي أن التيار العلماين
مل يعد جمرد تيار تغرييب وافد وغريب على اجملتمع املصري
ولكنه التحم جبزء أصيل من هذا اجملتمع ،وابت يتمتع
بشبكة عالقات اجتماعية واسعة مع خمتلف فئات اجملتمع
املصري ويتصدر للنضال الوطن ضد االستعمار ،وذلك بعد
أن حلت النخبة القانونية احلديثة اليت خترجت من مدارس
احلقوق ودرست النظم القانونية الوضعية حمل النخبتني

العسكرية والدينية اللتني سقطتا سقوطًا مدوًاي يف الثورة
العرابية(.)12
جنحت هذه الثورة يف انتزاع اعرتاف دول ابستقالل
الدولة املصرية ،وصدر ألول مرة دستور للمملكة املصرية
املستقلة الوليدة ،وهو ما معرف بدستور  ،2111ذلك
الدستور الذي انعكست فيه كثري من األفكار والرؤى
الليربالية احلديثة اليت تبنتها قيادة احلركة الوطنية ،وهو
الدستور الذي نص يف مادته األوىل على أن" :مصر دولة
ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها ال يتجزأ وال ينزل
عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيايب"(،)13
ممعلنًا بذلك مصر كوحدة سياسية جديدة يف النظام الدول
الوستفال يف عصر كان وجود مثل هذه الوحدات املستقلة
اندرا للغاية.
أمرا ً
يف العامل الشرقي ويف أفريقيا ً
ونصت املادة الثالثة من الدستور على أن" :املصريون
لدى القانون سواء .وهم متساوون يف التمتع ابحلقوق املدنية
والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة ..ال
ُتييز بينهم يف ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدين ،وإليهم
وحدهم يمعهد ابلوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية وال
يوىل األجانب هذه الوظائف إال يف أحوال استثنائية يعينها
القانون" ،وبذلك يكرس هذا الدستور قواعد الدولة القومية
احلديثة اليت تنطلق من وحدة االنتماء القومية "القومية
املصرية" وال مُتيز بني مواطنيها على أساس الدين ،فالعقد
االجتماعي بني غري املسلمني وبني هذه الدولة ليس "عقد
ذمة" ،ولكنه عقد املواطنة الذي جيري على املسلمني
وغريهم ممن حيملون اجلنسية املصرية.
وكذلك نصت املادة الثانية عشرة من الدستور على
أن" :حرية االعتقاد مطلقة" ،كما تنص املادة الثالثة عشرة
على أن" :حتمي الدولة حرية القيام بشعائر األداين والعقائد
طب ًقا للعادات املرعية يف الداير املصرية على أال خيل ذلك

( )10شريف يونس ،البحث عن خالص ،مرجع سابق،ص ص -214
.112
( )11طارق البشري ،احلوار اإلسالمي العلماين ،مرجع سابق ،ص ص
.18-12

( )12للمزيد هبذا الشأن انظر :عمرو الشلقاين ،االزدهار واهنيار النخبة
القانونية املصرية ( ،1118-2518القاهرة :دار الشروق ،الطبعة األوىل،
.)1121
( )13النص الكامل لدستور مملكة مصر والسودان لسنة .2111
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احلكم القدمية يف دولة اخلالفة اإلسالمية ،وقد أسفر بقاء
هذه الظالل عن استمرار ما ميكننا تسميته حبالة "الدولة
اهلجني" اليت ال ميكن تصنيفها كدولة قومية حداثية بشكل
كامل ،ويف الوقت ذاته ال ميكن تصنيفها كدولة إسالمية
متكاملة األركان ،وهي احلالة اليت تتسبب يف وجود خلل
كبري يف البنية التشريعية والدستورية للدولة املصرية ال يزال
مستمرا حىت اآلن.
ً
فقد نصت املادة  281من الدستور على أن" :ينظم
القانون الطريقة اليت يباشر هبا امللك سلطته طب ًقا للمبادئ
املقررة هبذا الدستور فيما خيتص ابملعاهد الدينية وبتعيني
الرؤساء الدينيني وابألوقاف اليت تديرها وزارة األوقاف وعلى
العموم ابملسائل اخلاصة ابألداين املسموح هبا يف البالد.
وإذا مل توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطات
طب ًقا للقواعد والعادات املعمول هبا اآلن ،"...فهذه املادة
أصيال من مبادئ نظام احلكم يف دولة اخلالفة
تستبطن مبدأ ً
اإلسالمية ،وهي أن امللك هو إمام املسلمني وله الرايسة يف
الشؤون الدينية وهو مسؤول عن حفظ الدين وحراسته ،كما
أن النص على "األداين املسموح هبا يف البالد" يستبطن
االعرتاف أبنه مثة أداين غري مسموح بوجودها داخل البالد،
وهو ما يناقض النص على إطالق حرية االعتقاد يف
فضال عن منح هذه املادة للملك سلطة
الدستور ذاتهً ،
كبرية على املؤسسات التعليمية اإلسالمية وتعيني رؤسائها
بشكل مباشر منه شخصيا.
كما أن التفسري القضائي لبعض مواد هذا الدستور
اليت تنص على حرية االعتقاد تسببت يف استمرار بعض
مظاهر احلكم "الدين" يف بنية القانون املصري ،فالنص يف
املادة الثالثة عشرة على حرية ممارسة الشعائر "طب ًقا للعادات
املرعية" ت تفسريه ابستمرار اعتبار غري املسلمني يف الداير
املصرية كأهل ذمة تستوجب ممارستهم للشعائر وبنائهم لدور
العبادة اخلاصة هبم موافقات خاصة ومباشرة من امللك الذي
هو إمام املسلمني ،وذلك وف ًقا ألحكام اخلط اهلمايوين

ابلنظام العام وال ينايف اآلداب" ،ويف احلقيقة فإن النص
احنيازا علمانيا عمي ًقا
على إطالق حرية االعتقاد يستبطن ً
يقضي بتنحية البمعد الدين والعقائدي عن تشكيل النظام
السياسي وأبن العالقات السياسية واالجتماعية يف هذه
الدولة تستند إىل أساس قومي علماين وليس إىل أساس
دين ،ومن مث فإن اعتناق مجاعة من املواطنني ألي دين
هتديدا ألمنها القومي ألهنا ال
مهما كان ال تعتربه الدولة ً
تستند يف شرعيتها إىل مجاعة دينية معينة ولكن تستند إىل
أيضا ال جمال للحديث
القومية املصرية وحدها ،ومن مث فإنه ً
عن أية عواقب سلبية على املواطن الذي يستبدل بدينه دينًا
آخر ،ألن هذا اجملال سيتحول إىل حق شخصي ال جيوز
للدولة انتهاكه ،وتلجأ الدولة انطالقًا من هذه الفلسفة إىل
تطبيق تشريعات علمانية حديثة تتجاوز الشرائع الدينية يف
الكثري من القضااي.
وتبعا لذلك فقد غابت عن هذا الدستور أية مواد
ً
تنص على مرجعية الشريعة اإلسالمية أو مبادئها العليا يف
العملية التشريعية ،أو تنص على مرجعية مؤسسة دينية ما يف
ملفات تشريعية بعينها سواء األزهر فيما يتعلق ابلتشريعات
اإلسالمية أو الكنيسة فيما يتعلق بتشريعات األحوال
الشخصية للمسيحيني .كما غاب عن هذا الدستور النص
على قصر حرية ممارسة الشعائر ألصحاب "الدايانت
السماوية" دون غريهم من أصحاب الدايانت األخرى،
وهي النصوص اليت عرفتها الدساتري املصرية الح ًقا بدءًا من
دستور عام  ،2152وهو ما يعكس قوة التوجه العلماين
والرغبة اجلادة يف إحداث حتول حقيقي يف فلسفة احلكم
ابلدولة املصرية الوليدة يف مرحلة ما بعد ثورة .2121
اثلثًا -البحث عن سلطة اإلسالم :جهود التيار احملافظ

ونشأة اإلسالم السياسي

على الرغم من هذه التطورات الكبرية يف اجتاه علمنة
نظام احلكم يف مصر ،فإن التحول الكامل يف فلسفة احلكم
نظرا لوجود رد فعل قوي من اجتاهات
مل يمكتب له التمام ً
إسالمية حمافظة عملت على االحتفاظ ببعض ظالل أمناط
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امللك العضوض يف العصور اإلسالمية الوسيطة ،وهو الفقه
الذي كرس الستبداد احلاكم الفرد بصورة كبرية( ،)16فنص
البيان على استمرار االعرتاف إبمامة احلاكم "املتغلب"
والنص على احتكار امللك "الوارث" لكافة السلطات
التنفيذية والقضائية -يف فرتة تصاعد فيها املد الليربال
وتصاعدت املطالب بتشكيل النظام الربملاين الذي تمستمد
فيه مجيع السلطات من األمة ونواهبا وليس من "اإلمام
املتغلب"( -)17فكان هذا التوجه املعرب عنه يف هذا البيان
من أهم عوامل كشف اجلمود الفقهي وقصور الرؤية
السياسية لدى النخبة الدينية التقليدية يف تلك املرحلة.
انتهى هذا العجز الفكري واجلمود الفقهي إىل جانب
واقع اهلزمية السياسية لبلدان العامل اإلسالمي وتفرقها بعد
مجيعا حتت استعمار قوى غربية خمتلفة إىل اإلقرار
وقوعها ً
ابستحالة استعادة نظام اخلالفة جمد ًدا ،وذلك يف ختام مؤُتر
دعا األزهر النخب الدينية من "مجيع أمم اإلسالم" حلضوره
يف مايو عام  2114ملناقشة مسألة عودة اخلالفة ،حيث
عجز احلاضرون عن التوصل لصيغة فكرية وسياسية لتطبيق
معاصر لنظام اخلالفة اإلسالمية يف ضوء االختالف الكبري
بني املقوالت الفقهية املتوارثة وأنظمة احلكم احلديثة اليت
تعتمد النظم الدميقراطية النيابية واالنتماءات القومية كأساس
فضال عن واقع االحتالل الذي تعيشه
فلسفي للحكمً ،
األمة اإلسالمية والذي مل يكن يسمح مبثل هذا النظام
مطل ًقا ،وقد عرب الشيخ الظواهري شيخ األزهر عن هذا
العجز بقوله يف كلمته اخلتامية ابملؤُتر" :إن املسلمني تفرقوا
يف األرض طوائف يستحيل اجتماعها ،وإذا كنا أهال ألن
نبت يف مسألة اخلالفة فكيف نكون أهال ألن نبت يف أمر
املسلمني وقد فقدوا كل حول وقوة"(.)18
ولعل هذا التصريح وغريه كان مبثابة إعالن فشل
مجاعة العلماء التقليديني يف منع التحول العلماين يف نظام

الذي أصدرته الدولة العثمانية والذي ت اعتباره من هذه
العادات املرعية(.)14
وحقيقة احلال أن امللك فؤاد ابلفعل سعى يف تلك
الفرتة لشغل منصب خليفة املسلمني الذي ت اإلعالن عن
جهودا دعوية
إلغائه رمسيا يف تركيا ،ويف سبيل ذلك بذل
ً
كبرية مستعينًا ابلنخبة األزهرية اليت شعرت ابلتهديد الكبري
جراء تصاعد نفوذ النخبة العلمانية احلديثة وتزايمد هتميشها؛
فعززت حتالفها مع امللك فؤاد الذي حرص على اسرتضائها
واستقطاهبا إىل جانبه يف مواجهة التحول الليربال يف نظام
احلكم ،والذي حيد من صالحياته وسلطاته بشكل كبري.
وقد صدر بيان عن "اهليئة العلمية الدينية اإلسالمية
الكربى" ،اليت عمقدت برائسة شيخ األزهر وعدد من علماء
األزهر ومشايخ الطرق الصوفية والزعماء الدينيني ،يعرب ذلك
البيان عن طرحهم الفكري الداعم لتنصيب امللك فؤاد
أيضا عن حالة الرؤية االجتهادية
كخليفة للمسلمني ،ويعرب ً
اإلسالمية يف ذلك التوقيت لنمظم احلكم الدميقراطية ،فقد
جاء يف البيان أن "اخلالفة هي رايسة عامة يف الدنيا،
واإلمام انئب عن صاحب الشريعة صلى هللا عليه وسلم يف
محاية الدين وتنفيذ أحكامه ،ويف تدبري شؤون اخللْق
الدنيوية على مقتضى النظر الشرعي ،وأن اإلمام يتوىل
احلكم ابلبيعة من أهل احلل والعقد أو ابستخالف إمام قبله
أو بطريق التغلب" ،كما جاء يف البيان أنه "ملا كان اإلمام
صاحب التصرف التام يف شؤون الرعية وجب أن تكون
مجيع الوالايت مستمدة منه وصادرة عنه كوالية الوزراء
ووالية أمراء األقاليم ووالية القضاة ووالية نقباء اجليش
ومحاية الثغور"(.)15
إمعاان يف تبن الرؤية التقليدية
فنجد يف هذه النصوص ً
للفقه السياسي اإلسالمي الذي تشكل يف ظل حقب
( )14عمرو عزت ،ترخيص ابلصالة ..أزمة حرية اختاذ دور العبادة يف
مصر( ،القاهرة :املبادرة املصرية للحقوق الشخصية ،)1122 ،ص ص
.21-21
( )15أمل فهمي ،امللك فاروق واخلالفة اإلسالمية( ،القاهرة :اهليئة املصرية
العامة للكتاب ،الطبعة األوىل ،)1121 ،ص ص .11-11

( )16للمزيد هبذا الشأن انظر :إبراهيم البيومي غامن ،مرياث االستبداد،
مرجع سابق ،ص ص .284-215
( )17املرجع السابق.
( )18املرجع السابق ،ص ص .15-12
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احلكم واستعادة منط احلكم اإلسالمي مرة أخرى ،األمر
الذي مهد لظهور مجاعات اإلسالم السياسي اليت ستتمتع
بنفوذ كبري يف اجملال العام على حساب النفوذ التقليدي
للمؤسسات الدينية الرمسية.
بدأ األمر بظهور مجاعة اإلخوان املسلمني يف عام
 ،2115واليت مثلت قوًة إحيائية هتدف ملواجهة التحول
العلماين يف نظام احلكم واستعادة نظام اخلالفة اإلسالمية
موحدة لبلدان العامل اإلسالمي اليت بدأت تتحول
كسلطة م
بفعل االستعمار إىل "فسيفساء دول قومية" يف إطار النظام
الدول الوستفال ،واحتج حسن البنا على فشل النظام
الدول الوستفال وتداعيه بسقوط أورواب يف احلربني العامليتني
وفشل عصبة األمم يف إحالل السالم واحلفاظ على ذلك
النظام ،كما احتج على صالحية النظام العاملي "اإلسالمي"
أبنه قد ت اختباره من قبل وأن التاريخ شاهد على صالحيته
داعيًا إىل استعادة تلك السلطة اإلسالمية املهيمنة اليت
م
تفرض سالمها العاملي على بلدان العامل( ،)19ولذلك انتقد
البنا رؤية القوى العلمانية للتحرر واالستقالل حبكم أن
"االستقالل عندهم غاية للوطن" فقط ،بينما التحرر
واالستقالل يف رؤيته وسيلة "إلقرار اإلصالح الروحي يف
األرض كلها ال يف الوطن وحده" ،وهو بذلك ينطلق من
رؤية دينية تبشريية عاملية لدين ودولة ختتلف عن الرؤية
القومية العلمانية السائدة(.)20
كبريا لنخبة العلماء
ومثلت هذه اجلماعة حتد ًاي ً
التقليديني الذين ت اهتامهم ابلفشل يف مواجهة املد
العلماين( ،)21حيث عملت على القيام أبدوار جديدة
للوعظ واإلرشاد الروحي والفكري والتوعوي لعموم املسلمني

تتسم بقدر كبري من احليوية واحلماس يف ظل عمل تطوعي
مندفع بروح شبابية طموحة تتجاوز الوظائف الوعظية
التقليدية ملشايخ املؤسسة الدينية الرمسية الذين ابتوا يف
التحاق وارتباط مادي متزايد ابلسلطة السياسية دون
إحداث تطوير يمذكر يف خطاهبم الدين والدعوي(.)22
كما مثلت اجلماعة حتد ًاي سياسيا للتيار الليربال
املصري الطامح لبناء دولة مصرية حديثة مندجمة يف النظام
الدول الوستفال ،والذي تقتصر رؤيته الوطنية على السعي
لالستقالل السياسي عن االحتالل الربيطاين من خالل
التفاوض يف إطار قواعد النظام الدول القائم ،بينما انطلقت
مجاعة اإلخوان من رؤية شاملة للتغيري السياسي
واالقتصادي والثقايف والتشريعي تقوم على نقض أمسس
الدولة القومية العلمانية احلديثة والتحول التدرجيي حنو
"سلطة اإلسالم" اليت تقوم على حكم الشريعة وال تتقيد
ابحلدود اجلغرافية للدولة املصرية ولكن تلتحم مع قضااي
العامل اإلسالمي كله وتسعى لتقدمي بديل حضاري إسالمي
للعامل كافة(.)23
ُتتعت اجلماعة بنفوذ واسع يف اجملتمع املصري وأقبلت
عليها قطاعات واسعة من أبناء اجملتمع ،ولعل من أهم
أسباب هذا القبول اجملتمعي للطرح الذي قدمته اجلماعة
الفشل الذريع للنخبة الليربالية يف إحداث إصالحات
سياسية واقتصادية حقيقية ،واهنماك األحزاب الليربالية يف
صراعات املصاحل والنفوذ بني زعمائها املنتمني غالبًا لطبقة
كبار املالك( ،)24إذ سيطرت على احلياة السياسية
االنقالابت الدستورية والصراعات السياسية "العليا" بني
الوفد وأعدائه من القصر وأحزاب األقلية ،ما تسبب يف

( )19هنري كيسنجر ،النظام العاملي ،مرجع سابق ،ص ص .211-228
( )20إبراهيم البيومي غامن ،الفكر السياسي لإلمام حسن البنا( ،القاهرة:
مدارات لألحباث والنشر ،الطبعة الثانية ،)1121 ،ص ص ،185 ،185
.185
(21) Rachel M. Scott, What might the Muslim
brotherhood do with al-Azhar? Religious
authority in Egypt, Die Welt des Islams, Vol.
52, Issue 2 (2012), pp. 163.

( )22جاكوب سكو فيجارد-بيرتسون ،إسالم الدولة املصرية  ..مفتو
وفتاوى دار اإلفتاء ،ترمجة :السيد عمر( ،الكويت :دار هنوض للدراسات
والنشر ،الطبعة األوىل ،)1125 ،ص ص .115-118
( )23املرجع السابق ،ص ص .115-258
( )24عاصم الدسوقي ،كبار مالك األراضي الزراعية ودورهم يف اجملتمع
املصري ( ،2181-2122القاهرة :دار الشروق ،الطبعة األوىل،
 ،)1115ص ص .181-212
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مجيعا مع تنازل كل
واحدة ابسم جديد تضم األحزاب ً
حزب عن امسه "يف سبيل هللا واإلصالح" على أن تضع
هذه اهليئة برانجمًا للنهضة على أساس تعاليم اإلسالم(،)28
وليس بوسعنا إنكار ما يعكسه هذا الطرح من تصور مشول
رافض للتعددية السياسية ومتطلع لبناء نظام سياسي ميتلك
وحده وضع الربامج والتصورات النهضوية ،وهو تصور قريب
مما حدث الح ًقا ابلفعل يف العهد الناصري!
وبشكل عام ،مل يمسفر هذا االختالف الفكري يف
الفرتة بني ثورة  2121وانقالب  2181عن استمرار خط
التفاعل الفكري والسياسي الطبيعي بني القوى السياسية
والفكرية املختلفة ،إذ جتنبت مجاعةم اإلخوان االخنراط
الكامل يف الصراع السياسي احلزيب أو السعي إىل السلطة
وفق قواعد النظام الليربال اجلديد( ،)29ولكن أبقت نفسها
بعيدا عن هذا التفاعل السياسي الطبيعي
وأعضاءها ً
وشغلتهم ابلبناء التنظيمي احملكم للجماعة وأنشطتها
االجتماعية والرتبوية وتشكيالهتا العسكرية وشبه
العسكرية( ،)30بينما تواصل الفشل السياسي لألحزاب
الليربالية وتواصلت األزمات الدستورية والسياسية
واالجتماعية ،وأسفر ذلك عن انسداد األفق السياسي
وامتالء الساحة السياسية يف األربعينيات أبعمال العنف
واالغتيال والصدام املباشر بني القوى السياسية املختلفة يف
()31
إيذاان ابنتهاء
الشوارع واجلامعات املصرية  ،وكان ذلك ً
احلقبة الليربالية وصعود البديل العسكري االستبدادي الذي
قام على أنقاض ذلك النظام احلزيب املهرتئ ،والذي
استبشرت به مجاعة اإلخوان يف بداايته وأعلنت أتييدها
لقرار النظام اجلديد حبل األحزاب السياسية ،وذلك قبل أن
يطوهلا هي األخرى قرار احلل ليثبت هلا أن البحث عن

حالة من اإلحباط العام واليأس من قدرة هذه النخبة على
حتقيق طموحات ثورة .)25(2121
كما كان لتحدايت التحديث املتسارع وسيطرة
اجلاليات األجنبية على احلياة االقتصادية والثقافية واندماج
الطبقات العليا من اجملتمع يف أساليب حياهتم ومعيشتهم
اليومية ،إىل جانب طبيعة االقتصاد احلديث الذي يعتمد يف
االستهالك على ما يمنتج يف السوق ال على ما يتم إنتاجه
يف املنزل ،وتطور نظام التعليم وخروج املرأة من أجل التعليم
والعمل ومن مث سفورها واختالطها ابلرجال ،كل هذه
التغيريات االجتماعية واالقتصادية أفْضت إىل شعور
قطاعات كبرية من أبناء اجملتمع بصدمة حضارية كبرية وعدم
قدرة على التعايش يف هذه األجواء احلداثية اليت ختالف
الكثري من القيم املوروثة ،فاجتهوا إىل التاريخ والرتاث
يلتمسون فيه األمان واهلروب من الشعور املؤمل ابلغربة يف
الواقع املعاصر ،وانصروا دعوة اإلخوان اليت تطالب ابستعادة
نظم احلياة اإلسالمية يف كافة اجملاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفنية(.)26
إذًا فقد صعد جنم مجاعة اإلخوان يف ظل حالة من
السخط العام على السياسة احلزبية والعمل الربملاين الذي
سيطرت عليه الطبقات العليا دون غريها ،وهو السخط
الذي فتح اجملال أمام تصاعد املطالب إبلغاء هذه احلياة
احلزبية وفقدان اإلميان جبدوى النظام الدميقراطي ،يف ظل
صعيد عاملي موات ُتثل يف استقرار النظام البلشفي يف
روسيا وصعود النظم الفاشية والنازية املعادية للدميقراطية
الغربية يف أورواب واليت تقدم بدائل هنضوية ديكتاتورية ،واليت
استلهمت منها التنظيمات األيديولوجية اجلديدة يف مصر -
اإلخوان ومصر الفتاة واحلركة الشيوعية -جزءًا من خطاهبا
وأفكارها مثل املطالبة إبلغاء األحزاب السياسية( ،)27فقد
طالب حسن البنا إبلغاء كافة األحزاب وإنشاء هيئة قومية

( )28إبراهيم البيومي غامن ،الفكر السياسي لإلمام حسن البنا ،مرجع
سابق ،ص ص .111-112
( )29شريف يونس ،البحث عن خالص ،مرجع سابق ،ص .128
( )30طارق البشري ،احلركة السياسية يف مصر ،..مرجع سابق ،ص .52
( )31انظر اآليت:
 املرجع السابق ،ص .51 -شريف يونس ،البحث عن خالص ،مرجع سابق ،ص .125

( )25طارق البشري ،احلركة السياسية يف مصر ،2181-2128
(القاهرة :دار الشروق ،الطبعة الثانية ،)2151 ،ص ص .44-48
( )26املرجع السابق ،ص ص .41-45
( )27شريف يونس ،البحث عن خالص ،مرجع سابق.121:121 ،
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األممي اإلسالمي وغريها ،مع احتفاظها بقدر من االحرتام
ألمناط احلياة االجتماعية للمصريني وتقاليدهم وأعرافهم
الثابتة واملتوارثة وتبن القضااي الوطنية احلقيقية اليت مُتثل حمل
إميان مشرتك بني الطوائف االجتماعية املختلفة مثل قضية
االستقالل اليت حركت ثورة  2121بقيادة النخبة الليربالية
احلديثة ،رمبا تكون فرص النجاح أكرب يف إجياد أرضية
واسعة للعمل املشرتك مع خمتلف قطاعات اجملتمع وتوجهاته
الفكرية.
أخريا يبدو ل أن الصراع اإلسالمي-العلماين حول
و ً
فلسفة احلكم ومرجعية التشريع هو صراع صفري ال ميكن
حسمه يف املستقبل املنظور ،خاصة يف ظل جتذر كل من
التيارين العلماين واإلسالمي وسردايهتما يف أوساط متباينة
من اجملتمع املصري ،كما أن االستسالم هلذا الصراع
الصفري واالنشغال به يف فرتات االنفتاح السياسي يمفضي
إىل انسداد األفق السياسي وعدم القدرة على االتفاق حول
حلول عملية للمشكالت االقتصادية واالجتماعية ،واألوىل
أن يتم االتفاق على مبادئ عامة مشرتكة تتعلق بصورة أكرب
بتفاصيل احلياة العملية وسياسات النهوض االقتصادي
واالجتماعي والسياسي وعلى رأسها تقديس التعددية
احلزبية والسياسية والفكرية والتعاون الكامل من أجل
إجهاض أي حماوالت سلطوية هتدف لإلطاحة هبذه
التعددية.
*****

حاال من التعددية
البديل الشمول االستبدادي ليس أفضل ً
السياسية ولو قامت على أسس علمانية.
خامتة
احلراك السياسي يف مرحلة ما بعد ثورة  2121أثبت
وجودا ذا جذور
أن الوجود العلماين يف اجملتمع املصري ابت ً
ممتدة أهلت زعماءه لتول مقام قيادة احلركة الوطنية طوال
ووصوال إىل انقالب  ،2181وأن
مرحلة ما بعد الثورة
ً
التيار اإلسالمي مهما القى من جناحات يف استقطاب
قطاعات جمتمعة خمتلفة إىل أفكاره ورؤيته ،فإنه مل يتمكن
من اإلطاحة ابلوفد والتيار الليربال من زعامة املشهد
السياسي خالل احلقبة الليربالية ،بينما ُتت اإلطاحة هبذا
التيار فقط بقوة التدخل العسكري الذي سانده اإلخوان يف
أيضا لينفرد
البداية قبل أن ينقلب عليهم الح ًقا ويطيح هبم ً
بدال من أن ينفرد هبا
العسكريون بقيادة احلياة السياسية ً
اإلسالميون .والعربة من ذلك أن يتخلص اإلسالميون من
نظرهتم للتيار العلماين كمجرد تيار وافد غري وطن وغري
أصيل ،واالعرتاف أبن هذا التيار ابت ميلك ترا ًاث وطنيا
وجديرا ابلتفكري املعمق يف كيفية التوصل
جديرا ابالحرتام
ً
ً
م
إىل صيغ ممكنة للتوافق والعيش املشرتك معه.
واثين هذه املالحظات أن الطابع النخبوي للتيار
العلماين وتركزه يف الطبقات العليا من اجملتمع واليت تتبّن
احملاكاة الكاملة ألمناط احلياة اليومية السائدة يف الغرب،
فضال عن اهنماكه يف صراعاهتا السياسية العليا وعدم قدرته
ً
على تقدمي حلول جادة للمشكالت االقتصادية
واالجتماعية ،كل ذلك كان من شأنه تنفري قطاعات واسعة
من اجملتمع ليس فقط من هذه النخبة العلمانية ،ولكن من
مبادئ التعددية السياسية والفكرية واإلميان بقيم احلرية
وتداول السلطة ذاته ،واللجوء إىل بدائل سلطوية مشولية
عسكرية كانت أو دينية.
بينما إذا استمرت التيارات العلمانية ابالحتفاظ
أبفكارها احلداثية بشأن إطالق احلرايت العامة واالنطالق
يف الرؤية السياسية من وحدة االنتماء القومي املصري وليس
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