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: نادية مصطفى.د.أتقديم 
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ، أىال بكـ في مركز الحضارة .. بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

. لمدراسات السياسية
دكرة ميمة في ىذه المرحمة كىي المدارسات  دكرة في نا اليكـيسعدني أف يككف أكؿ نشاط

نا إليالذم سيتحدث  -كليس ضيفنا-الميمة مف تاريخنا المجتمعي كالسياسي، كأف يككف أستاذنا 
فيك في الحقيقة صاحب ىذا المكاف كىك مساعدنا  ،اليـك ىك سيادة المستشار طارؽ البشرم

. كناكمحر
في صميـ الحراؾ الفكرم كالسياسي الحالي ىـ كـاليكـ، مكضكع نتحدث عنو فالمكضكع الذم 

ىذه إسيامو في بفي مصر كالعالـ العربي، كسيادة المستشار بتككينو القانكني التاريخي الفقيي ك
الثالثة المتشابكة في النظر إلى السياسة المصرية كالسياسة العربية، كالسياسة بمعناىا  المجاالت

لى الكاسع كليس السياسة العميا لمحكاـ فقط،  كلكف السياسة التي تنزؿ إلى الناس كالمجتمع كا 
العالقة بين الدين والدولة في "كالقكانيف، ىك مكضكع األفكار كليس فقط المؤسسات كالييئات 

عتقد أننا سكؼ نستمع مف سيادة المستشار إلى جديد فكمما استمعنا إلى أك ."العالم العربي
صبغة ك اجديدن  اناظـن  اجد في كؿ مرة خيطن ت مكضكع ربما قرأت فيو أك استمعت لو مف قبؿ

. جديدة
 

: طارق البشري المستشار
تمييزا لمعالقة بيف  "الكطف العربي"أفضؿ قكؿ في كمكضكع الديف كالدكلة في العالـ العربي، 

اجتماع  األمريكي، فيناؾ كحدة -األسيكم األفريقيالعالـ األقطار العربية مع عالقتيا بغيرىا مف 
. م ىذا األمرتجمع ىؤالء ؼ

أف أتكمـ فعمو ستطيع أفكؿ ما  ؛حتار في جمع أطرافوأ، كمكضكع الديف كالدكلة كاسع جدناك
. أك أركاف مف ىذا المكضكع أك نكاحٍح عف أطراؼ 

مف  149فالمادة  ؛ليذا األمر الاصر مثـكبشكؿ عاـ،  ةعف الديف كالدكؿ األولىالمسألة ف
لى  صاغو عممانيكف ينتمكفالذم  ،1923دستكر  مف خالؿ فد، اتجاه ضد الكإلى الممؾ فؤاد كا 
نس كصار بعد ذلؾ بطرؾ لمدة ااألنبا يؤ :خمسة مسيحيكف منيـ)عضكا  32لة مف شؾَّك لجنة ُـم 

ـن  16أك  15 منيـ الشيخ  :ذكم مرجعية إسالميةفقط ثالثة كييكدم كزير سابؽ،  عضكك، اعا
عمى تنص المادة ، (لمديار المصريةت المفتي السابؽ نقيب األشراؼ، كالشيخ محمد بخيراضي 

طرح ىك َمْف الشيخ محمد بخيت كاف ك ،"اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية" فأ
ثـ مكجكدة لدينا، الجمسات اؿ حاضرـب كما ىك مدكفعمى المجنة التحضرية لمدستكر، ىذا النص 
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ا  ، ككافؽ عميوعضكا 32مف م المجنة المككنة ؼعمى النص باإلجماع  تمت المكافقة أيضن
.  باإلجماع في لجنة الصياغات القانكنية لمقانكف كمو

إسماعيؿ صدقي لصالح الممؾ،  الذم شكمو 1930تـ العمؿ بو إلى أف حؿ محمو دستكر ك
ف ألتنص عمى  138المادة  تر فيو أسمكب الحكـ كمو، كأعطى سمطات كثيرة لمممؾ، كجاءكغيَّك 

كعاد  1936عاـ  1930ء دستكر كتـ إلغا ،(غة العربية لغتها الرسميةاإلسالم دين الدولة والل)
. بذات النص مرة أخرل 1923دستكر 

لـ ينفذ كظؿ كلكنو  1954 جديد مشركع دستكركضع ، تـ 1952يكليك  23كبعد ثكرة 
 ،"اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية"ف أعمى منو  195المادة  نصتك، امشركعن 
  .خكافمف اإل 3السنيكرم كعمي ماىر كمنيـ مجمكعة كبيرة منيـ قاـ بكضعو كقد 

دين الدولة  اإلسالم"ف أعمى  الثالثة فيوالمادة ، تنص 1956في  اعبد الناصر دستكرن ككضع 
ف كتـ إلغائو بسبب الكحدة مع سكريا، كتـ ااستمر الدستكر سنت ،"واللغة العربية لغتها الرسمية

اإلسالم دين الدولة واللغة "ف أعمى منو كتنص المادة الخامسة  1964 فيدستكر جديد كضع 
في دستكر جديد كضع السادات تـ  رأنك تكليكبكفاة جماؿ عبد الناصر ك "العربية لغتها الرسمية

اإلسالم دين الدولة واللغة "ن أعمى منو  الثانيةالمادة كنصت  ،استمر لكقت قريب 1971
في ؿ الدستكر دِّد ، كعُم "يعة اإلسالمية مصدر رئسي للتشريعدئ الشرالعربية لغتها الرسمية ومبا

اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية " فأالثانية لتنص عمى لت المادة دِّد كعُم  1980
 .فيد االختصاصبما م( مصدر)لػاأللؼ كالالـ  لتضاؼ "رئيسي للتشريعواإلسالم المصدر ال

ككف مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر ت أفشمؿ مف أعمؽ كفكرة اإلسالـ ديف الدكلة أك
ألنيا تتعمؽ فقط بمصدرية التشريع ال تتعمؽ بسمكؾ الدكلة نفسيا، كبكؿ ما  ؛الرئيسي لمتشريع

العكس عمى ؿ ب ،أداة مف أدكاتيا في ىذا األمر تيتعمؽ بالدكلة كالشرعية العميا لمدكلة فيي ليس
 . سياساتيا كفي غير ذلؾؿقط كلكف في سمككيا التنفيذم فيي خاضعة لو ليس في التشريع ؼ

ببعضيا يكجد النص األسبؽ كىك النص الذم  النصكص عندما نقارف ية،القانكف مف الناحيةؼ
يخصص النص العاـ إذا تعارض معو الذم أك النص الخاص  ،السابؽ إذا تعارض معو ينسخ

الحجية أكثر مف ذلؾ كىك مر ألمجمس الدكلة بكصمنا في التفسير القانكني ك ،يمكف التكفيؽذا لـ إ
رغـ تعديؿ كؿ عمى التعديؿ  ابحيث يككف عصين الذم يتكرر في دساتير كثيرة األقكل لمنص 

  .شيء في الدستكر
استبدادية  كية كأصبحت جميكرية، ديمقراطية أصبحت رئاسية،ؿَ ساتير كانت ـَ فيذه الد

فكؿ أنكاع األحكاـ المتعمقة باألكضاع السياسية . مالية أصبحت اشتراكيةأصبحت ديمقراطية، رأس
كما ىك بؿ يزيد  اىذا النص ثابتن  مكبؽ ،1971إلى  1923يرت كتنكعت مف سنة ية تغكاالجتماع

ذا قمنا أف النصكص تتكرر بيذا الشكؿ رغـ اختالؼ كؿ األحكاـ األخرل يككف  .التأكيد عميو كا 
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نصكص اؿعي يفكؽ غيرىا عندما نقارف بيف ليا فعال مصدرية أساسية كقكة في الشأف التشرم
فالقانكف المدني األكؿ مأخكذ مف القانكف  ؛يضاؼ إلى ىذا القانكف المدني. يةكمدل قكتيا اإللزاـ

ليطبؽ مف  1948صياغتو عاـ  تالقانكف المدني السارم إلى اآلف تـأما ، 1883الفرنسي 
ر، كاسترداد مصر لجزء مف سيادتيا كىك تاريخ انتياء المحاكـ المختمطة مف مص 1949أكتكبر 

 .التشريعية كالقانكنية كاممةمتمثؿ في استرداد سيادتيا 
ا في القانكف ليطبقو فيرجع إلى العُم " :فأكؿ نص في القانكف المدني رؼ إذا لـ يجد القاضي نصن

د فإذا لـ يجد فإلى مبادئ الشريعة اإلسالمية فإذا لـ يجد فإلى مبادئ القانكف الطبيعي كقكاع
في إنما  المكجكد فيذا النص مف الناحية الفكرية محبكؾ فيك ممتـز بالقانكف الكضعي ،"العدالة

أخذ مف الشريعة ال يكجد في العرؼ نص ال مُم ك ،نفس الكقت مرجعيتو التالية تككف لمعرؼ
، فالعرؼ قانكنيا ىك ما اعتاد عميو الناس كعمى سبيؿ أحكاـ الشريعةأك يتعارض مع اإلسالمية 

إلزاـ "لزاـ فيك ليس عادة؛ ألف العادة ليست ممزمة تفسر التصرفات فقط، إنما العرؼ لو اإل
كتصنعو الجماعة ألنو ما اعتادت عميو في تصرفاتيا بغير قانكف كيطبؽ عمى سبيؿ " القانكف
 .فال يكجد في مصر عرؼ يتعارض مع أحكاـ الشريعة. ىذا ىك الفرؽ بيف العرؼ كالعادة ،اإللزاـ

كقكاعد العدالة، فإذا تـ الرجكع األساسية في أكلكية الرجكع لمشريعة كالقانكف الطبيعي  العبرة
ذا تـ الرجكع إلى القانكف  لمشريعة تككف في إطار الشريعة اإلسالمية تفضميا عف غيرىا، كا 

 .الطبيعي كالعدالة فيذا ىك البديؿ الكضعي لفكرة الشريعة
لمشريعة ىك القانكف الطبيعي البديؿ ة القانكف الكضعي فمف الناحية القانكنية كمف ناحية فمسؼ

القانكف الطبيعي ؼ .لخارج عف إطار المصدرية الدينيةعنو الذىف العربي ا ؽليتفتكقكاعد العدالة 
ىؿ الحسف كالقبح بالمعتزلة  قكؿمثؿ  ،كقكاعد العدالة يعني ما اعتاد الناس عميو مف أحكاـ

المصدرية لمعقؿ  فكف الطبيعي كقكاعد العدالة يجعمكعقؿ، فالقافمصدرىما العقؿ أـ الشرع فقالكا اؿ
 .كليس لمشرع

 لىلشريعة اإلسالمية أكلكية عؿالقانكف المدني عندما يضع النصكص بيذا الترتيب فقد جعؿ 
ا في ىذا الشأف ،فقطالمذىب الشرعي تبع في ىذا لـ مكالعقؿ  . إنما فضمو عمى رأم المعتزلة أيضن

 .اكمقصكدن  اسنجد ىذا المعنى كاضحن  ،اشات لجاف القانكف المدنيكىذا مف أقكل نؽ
 قفىذا الكالـ كيقكلكب فيعترفك ،فكمسيحي ىـمفف ككأتحدث عف نظاـ قانكني فيو عممانيفأنا ىنا 

في الكثائؽ الرسمية سنة  تتراكح ما بيف خمسيف أك ستيفلمدة  كاالستمرار دعمى سبيؿ االضطرا
 . الممزمة لمدكلة

الدكلة فكيؼ نككف خرجنا عمى المعتاد كما لك كانت ىذه بقكؿ إف الديف لو عالقة عندما فؼ
حركة دينية ظيرت مف عناصر معينة  أكت نتيجة حركة سياسية معينة أنش أكدعكة حديثة 
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سالمييف كبيف  !؟(2011، 1971، 1954، 1923) فيذا استقرار لكضع جمع بيف عممانييف كا 
 .لى ىذا الكضع بيذا اإللزاـ كاالستقرارنظـ مختمفة عف بعضيا كاستقر ع

إلسالـ ديف الدكلة الرسمي ا"ىي أف قاعدة أساسية تقـك عمى الديف كالدكلة في مصر عالقة ؼ
 ،المغة عربيةال يفترؽ عمى أف بقدر ما  ال يفترؽ عمى ىذا األمر ،"كالمغة العربية لغتيا الرسمية

! فيك بنفس النص بنفس القكة بنفس الطريقة؟ اإلسالـ ديف الدكلة أفعمى ير اختالؼ صفكيؼ م
 المغة كيصبح اإلسالـ مجاؿ خالؼ؟  لىعال نختمؼ فكيؼ 

ماعدا الدستكر المبناني ربما بو -الدساتير العربية تكاد تككف جميعيا فإف  أخرلكمف ناحية 
، ف ديف الدكلة ىك اإلسالـ فيذا النص مكجكد كشائع في الدساتير العربيةأتنص عمى  -اختالؼ

فالدكلة مؤسسة كالمؤسسة ال فكيؼ يككف اإلسالـ ىك ديف الدكلة؟ ككيؼ يككف لمدكلة ديف؟ 
فيذا االجتياد الذم عممو  ،تصـك كال تصمي فيذه أحكاـ مفركضة عمى األفراد، فكيؼ يأتي الديف

 .إجماعالشيخ بخيت كالذم استقر عميو كبو 
، كأف تتبع ىذه الشريعةأحكاـ كيف ككف مرجعيتيا الدتأف يعني إف اإلسالـ ديف الدكلة، 

المرجعية فيما تصدره مف قرارات كفيما تصدره مف قكانيف كفيما تسمكو مف سمكؾ، فديف المؤسسة 
الشريعة اإلسالمية " القكؿ بأفعند  ؟ما ىي المرجعية :سؤاؿ إلىيعيدنا ىذا ك. ىك مرجعيتيا

ما  مق الشيء، كالمرجعية قفمصدر تعني مرجعية، كالمصدر ىك ما يصدر عف" مصدر التشريع
في التحميؿ النيائي، فالمصدر كالمرجعية بنفس المعنى كلكف ىذه كؿ إليو الشيء في النياية كيؤ

ا أتصكر ىي األصؿ كالمرجعية ىنا فيـ .محاكلة لمعكدة إلى األصؿ تمؾة ككجيكؿميدأعممية 
ا ىي األصؿ اؿإليو في ما يتبعو الناس مف أخالؽ كما يمتزمكنو مف قيـ،  المرجكع مرجعية أيضن
ليس الحكـ نفسو بؿ األصؿ إليو فيما يتحاكمكف إليو في تعامالتيـ مع بعضيـ البعض ك المرجكع
إليو فيما يتعمؽ بالنظـ كاألكضاع التي تنتظـ  فأصؿ المرجعية ىي األصؿ المرجكع إليو، المرجكع

، ىي القيـ الشكؿ صؿ المرجكع إليو في ىذااألفيي بيا حياتيـ كمؤسساتيـ في مجتمعيـ 
فالمرجعية ىي ما . كفي نظـ مؤسساتيـ في تعامالتيـ كتقييماتيـالناس  ايرجع إليوكالمبادئ التي 

 اكما يعتبر صحيح ،يعتبر خطأما ك ابيف ما يعتبر صكاب أحدد عمى أساسو كىي الفيصؿ لدمَّك 
ف المرجعية ىي أنى ع، فـكما يعتبر قبيحابر حسنا ما يعتأك بقكؿ الكالمييف  ا،كما يعتبر فاسد
فالنظـ السياسية تختمؼ ما بيف نظاـ  ؛التفصيميةف تختمؼ األحكاـ أ كإليو ق األصؿ المرجكع

تختمؼ في مذاىب لدينا اختمفت فييا ك ،يعتمد عمى سمطة فردية أك سمطة جماعية في التصرفات
 .اآلراء كالحمكؿ مف مذىب إلى مذىب

ف ايظير مف التيار اإلسالمي تيارأف فمف الممكف  ؛في إطار المرجعية الكاحدةتتنكع النظـ ؼ
كاالتجاىات المتعددة  .أك ثالثة أك أربعة ليـ اتجاىات متنكعة كمتعددة في شأف مف شؤكف الحياة

نختمؼ في تفسير النصكص اختالفا قد ك ،رىا لمنصكصمتفس :األكؿاألمر  ؛أمريفترجع إلى 
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إف كاف  يوكرؤية الكاقع كالحكـ عؿالفنا في فيـ الثاني يتعمؽ باختاألمر  .تحتممو ىذه النصكص
ف أفمف المفترض ، أك خالؼ في إدراج الحمكؿ التي يحصؿ بيا ىذا الكاقع، اأك قبيحن  احسفن 

ىذه النصكص مف أحكاـ، اختالفنا في  قشريعية بما تسعتفي تفسير النصكص اؿيككف  االختالؼ
 .كالتحديات التي تقابمنااكؿ ىذا الكاقع مشفنا في معرفة حمكؿ رؤية الكاقع كفي فيمو، اختال

رجع في النياية إلى القانكف الطبيعي كقكاعد مؼ ،العممانية مصدر عنده ،عممانياؿتيار اؿؼ
ال نستطيع أف نقكؿ أف الحمكؿ  ،رأسماليةؿشتراكية الالعدالة كتتنكع عنده الحمكؿ مف شيكعية 

الذم نحسمو كذلؾ أىـ شيء في ىذا المكضكع تختمؼ فالتنكع طبقا ألنكاع المشكالت التي تقابمنا 
 ،ليةدف طبيعة جكنتعامؿ معو ليؾيخضع الختيارنا؛ ألنو كاقع مكجكد  كالمغة ال اباعتباره أساسي

فال تكجد  ةنجميزماإلأك  ةعربياؿ لغتيأف فال أتحدث عف  ،مثؿ المغة فأنا أتعامؿ مع كاقع األمر
ف ككال أتحدث عف أفمف المفترض . المغة السائدة ؛ ألف المغة العربية ىياألمرمشكمة مف ىذا 

 ،ال يقتنع بالديفلمف الديف مرجعية أـ ال؛ ألف الديف ىك الثقافة السائدة في ىذا المجتمع حتى 
 ،ىاالمغة السائدة في المجتمع كيتعامؿ بنو يطيع أالميـ أف يطيع الثقافة السائدة في المجتمع كما ؼ

الثقافة، ما ىي الثقافة السائدة؟ إلى نحتكـ معو في مجتمعنا  نختمؼ معومف مع كعندما نتناقش 
قافتيـ ثذلؾ بحكـ ككف ممثال فرنسا عندما تمنع الحجاب  ؛المجتمع ماىية ىذاالثقافة السائدة ىي 

 كبينؾ قلمشترؾ بيفؿ تنظرفإنؾ أسس تفكيرؾ في فعند مناقشتؾ مع مف ال يتفؽ معؾ ، السائدة
 .مثؿ المغة السائدة ىي المغة العربيةاإلسالمي يف الدك" الثقافة السائدة"كىك 

، كىذه كانت مشكمة أضاعت (الديني كالمدني)ف في أمر مف الماضياختمفنا عمى مدل العامي
يدؿ عمى فساد ما كنا فيو بخصكص ىذا األمر أننا مكثنا عاميف نتحدث مما ك .الكثير مف الكقت

ناحية الدستكرية مف اليـك األكؿ، كىك نص المادة في ىذا األمر كانتيينا إلى ما كنا عميو مف اؿ
أضعنا كؿ ىذا الكقت في  ذا كنا نناقش؟ كلـَ إذا ما" اإلسالـ ديف الدكلة"تكر الثانية مف الدس

 . قبؿمكضكع محسـك كانتيينا فيو إلى عيف ما كنا فيو مف 
باعتبارىا ا كحديثا فالمدنية نطمقيا قديـ ؟فما ىك المقصكد بالمدنية التي أثيرت كمقابؿ لمديني

مجتمع مدني غير عسكرم، كاستخدمت في الفترة السابقة خالؿ العاميف بمعنى  ؛لعسكريةؿ قابالـ
أصبحت كممة سيئة  "العمماني"أف كممة باعتبار أنيا مقابؿ الديني كليس مقابؿ العسكرم، كذلؾ 

. عنى مقصكد منيـخر يككف أكثر قابيمة كىذا الـآالسمعة ككجد المؤيدكف ليا استخداـ لفظ 
مالت الناس كالنظـ الحياتية كاألحكاـ التفصيمية الخاصة بتعاالمدنية تتعمؽ بأكضاع المجتمع 

بالمدنية في كؿ إطار مف أطر المناقشة التي جرت في  ادكقصكاف ـالمرجعية، فيذا الذم  كليس
ىي ؼمدنية اؿأما ، ألصكؿ الحاكمة لممعامالت كلألخالؽ كلمنظـافالمرجعية ىي  .ىذا األمر
إذا  ،المختمفةكاألحكاـ التفصيمية كأساليب التنظيـ  األصكؿ المتعمقة بالسمككيات تكليساألحكاـ 

ألف كؿ  كضعنا المسألة بيذا الشكؿ يستحيؿ القكؿ بأف ىناؾ تعارض بيف المرجعية كالمدنية؛
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بالمعامالت متعمقة ؿاحكاـ فاأل ،ألحكاـ في داخؿ المرجعيةامرجعية ليا أحكاـ في النياية كتتنكع 
االختيار عف فالحديث . اتفاقيـ في المرجعيةيختمؼ الناس فييا مع قد أك السمككيات أك النظـ 

شعر مف ستة )في المثنكم لجالؿ الديف الركمي قصة الكاردة باؿ نارمدنية يذؾِّد اؿمرجعية أك ؿبيف ا
اء طمب مف رجؿ أحكؿ أف أحد األمرعف أف  (رحمة اهلل عميو شتا الدسكقيمحمد  كترجموأجزاء 

ليحسـ أمره كسر ك ،كاحتار يأخذ أحدىما فمإبريؽاإلبريؽ فذىب األحكؿ فكجد اإلبريؽ يأتي لو ب
خر؛ دنية فإذا كسرت أحدىما لـ تجد اآلالمرجعية كالـ فيذا بالضبط حاؿ ؛"خرفمـ يجد اآل أحدىما

تتعمؽ بالحياة كتتنكع الحمكؿ مف داخميا فال يكجد مدنية بدكف مرجعية كال مرجعية بدكف مدنية 
كدائمنا األحكاـ مسنكدة بمرجعية . لمعالجة مشكالت الناس كنظميـ كسمككياتيـ تتنكع بيذا الشكؿ

معينة، أنا إذا تعاركت معؾ في أمر يتعمؽ بشؤكف دنيانا، سنذىب لمقاضي قد يحكـ لصالحؾ 
ألنو  ؟ألتـز بحكـ القانكفكلماذا  ذلؾ، ؟ ألف القانكف ينص عمىلتـز بحكـ القاضيأضدم فمماذا 

 ةفسكؼ أعكد لمرجعي ...؟لتـز بقانكف مجمس الشكرللماذا أغ بمجمس الشعب أك الشكرل، ؼمص
في النياية ىي التي تمزمني بشيء معيف كىذه األصكؿ الثقافية العامة المكجكدة في المجتمع 

بدكف مرجعية  ةمدنيفيستحيؿ كجكد  .كبغيرىا يفقد كمو التماسؾكتؤدم إلى تماسؾ ىذا المجتمع 
  .إلخ...كال كجكد مرجعية مف غير أف تككف متحققة خالؿ نظـ كتنظيمات كأساليب كأحكاـ

ىذا عبث تمؾ ؼىذه أك إما  ،حكاـ مدنيةاألثقافية ك مرجعية دينية أكاؿالبد أف تككف القكؿ بأنو ؼ
 .فيو حالياكال نتناقش  يتعيف أال نمتفت إليو

الفكر فعمى مستكل  ،تعمؽ بالكضع في مصر مف ناحية األصكؿ الثقافية العامةم الثانياألمر 
 أربعةف الشعب المصرم بكؿ تياراتو يتكزع عمى أ، نجد العشريف السياسي كعمى مدل القرف

القكمي الكطني، كالتيار الديمقراطي، كالتيار الديني، كالتيار االجتماعي التيار  :تككينات سياسية
جمياتنا كعمى عمى كؿ ت ةالمسيطر ماألربعة قتجاىات االىذه ؼ ؛"العدالة االجتماعية"أك االشتراكي 

ىؿ تناقضت كؿ ىذه ؼ. القرف العشريف إلى اآلفبداية ة مف نا السياسيؼمكاؽكؿ صراعاتنا ك
؟ المبادئ مع بعضيا البعض

 ف العشريفالقرمف ف الفترة األكلى أفنجد . نتحدث ىنا في اإلطار التطبيقي كليس المرجعية
حزب مصطفى كامؿ كمحمد )، كاف الحزب الكطني القديـ ىك السائد (1920) عمى سبيؿ المثاؿ

في  اككاف مكقفو كاضحن  ة اإلسالمية، ككاف يربط بيف الكطنية كاإلسالمية ككاف يزكي الخالؼ(فريد
 .ىذا األمر

مع الدكلة العثمانية،  ةالخالؼزكاؿ فترة حزب الكفد بعد  كانت( 1952 -1920)كالفترة التالية 
كأصبح النظاـ العمماني ىك النظاـ المنتشر سياسيا بيف النخب الحاكمة، فنجد الكطنية 

 .كالديمقراطية معا
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 ارتبطانجد االجتماعية باإلضافة لمكطنية  ،فترة حكـ عبد الناصر ،(1970 -1952)كالفترة 
  .معا

فالظرؼ السياسي ىك  ؛يف معاتمرتبط كاإلسالميةنجد الديمقراطية ، 2011يناير  25ثكرة كفي 
أم  تككف ىناؾ مرجعية كاحدة تجمع بيف الذم أدل إلى ربط شيء بشيء فال يكجد ما يمنع أف

لتجربة الخاصة فاذلؾ، مكف نعـ مممكف تككيف تيار أساسي كاحد؟ مف اؿفيؿ . مف ىذه التككينات
كاإلسالـ كالمثاؿ عمى ذلؾ ال يكجد مبدأ فاصؿ بيف الكطنية  قبمصر تؤكد عمى ىذا كعمى أف

ال يكجد فاصؿ بيف الديمقراطية كاإلسالـ كمثاؿ ذلؾ ما بعد ثكرة ك ،مصطفى كامؿ كمحمد فريد
، كال يكجد فاصؿ بيف الكطنية كالمسألة االجتماعية كمثميا جماؿ عبد الناصر، 2011يناير  25

ف أم السابؽ مع مالحظة كال يكجد فاصؿ بيف الكطنية كالديمقراطية كالمثاؿ عمى ذلؾ الكفد ؼ
 .ا بالمعنى الصاـر الذم نراه اليـك في االتجاه العمماني المكجكد في مجتمعاتناالكفد لـ يكف عمماني

أزمة يذىب إلى مقاـ الحسيف يصمي إذا كاجيتو زعيـ الكفد النحاس باشا كاف ؿ امثاؿ عمى سبيؿؼ
 ."مني باهلل يقيفميؽ"ركعتيف، ككاف يضع الفتة مكتكب عمييا 

فمسفة "أكؿ كتبو  ، فعمى الرغـ مف أنو ذكر فيضرب الحركة اإلسالميةىك مف فعبد الناصر 
إال أنو اىتـ بالدائرتيف اإلسالمية، كاإلفريقية، العربية،  :ف مصر تنتمي إلى ثالث دكائرأ "الثكرة

تحديد ىي كانت  آنذاؾ البالد اإلسالميةمشكمة ؛ ألف اإلسالميةلـ ييتـ بالدائرة اإلفريقية كالعربية ك
 .حميفؾ في السياسة الدكليةىك عدكؾ كمف ىك مف 

ليا إسرائيؿ كأمريكا كاألحالؼ الغربية، ككانت فالمنطقة العربية كميا كاف العدك األساسي 
نت كاؼ ؛تستعيف باالتحاد السكفيتي في ىذا الشأف كنكع مف أنكاع المحافظة عمى أمنيا القكمي

يرافكذلؾ عمى العكس مف  ،ستفادةمف أجؿ اال ىاتستعيف بعدك عدك عدكىـ حيث كاف ؛ تركيا كا 
ثـ االتحاد السكفيتي الذم كاف ييدد " ركسيا القيصرية"الدكلة الركسية القديمة ىك األساسي 
، كيعتبر ىذا الخطر األكؿ عمييـ مف الحركب ـخاض معوكمف الشماؿ بالفعؿ تاريخيا أراضييـ 

 ت فييا كقدمتـزِز قُم كا ضد ركسيا حركبعيدىا خاضت خر آ فيفالدكلة العثمانية  .ناحية الشماؿ
ركسيا معاداتيا ؿكطني اؿ ىااتجاهك جزء مف تككينيا كدفاعيا القكمي أصبحلركسيا، لذلؾ تنازالت 

؛ حيث يرافإلبالنسبة بالمثؿ كاف األمر ك .فارتبطت بالغرب ،سكاء كانت القيصرية أك الشيكعية
كحدثت ثكرة شيكعية في أذربيجاف  العداء بينيا كبيف ركسيا، نتيجة الشاه بالغربفي عيد  ارتبطت

اعتبارات األمف  تفأصبح ؛1948، 47، 46في ت مليقتطع لصالح السكفي في الجزء الشمالي
 .بعضاؿ ابعضومع تناقض تليذه الدكؿ القطرية في ىذه الفترة القكمي 

تعيف بالدكلة كانت مصر تسم؛ حيث اإلنجميزاالحتالؿ في فترة مصر ىذا في حدث ك
باإلنجميز ضد  كفيستعيفككاف أىؿ الشاـ  العثمانية لصمتيا بيا ضد تكاجد اإلنجميز في مصر،

االتحاد كالترقي حزب كاف ك ،حركة إسالمية حركة تتريؾ كليس عندما تحكلت إلىالدكلة العثمانية 
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كتحرريتيف حدث تناقض بيف حركتيف كطنيتيف قد ؼ .اإسالمي اكليس حزب اتركي احزبباألساس 
في الفترة تكف محؿ اىتماـ ، فالدائرة اإلسالمية لـ انتيجة العتبارات األمف القكمي الخاصة بيـ

بعض لتناقض الحاصؿ في إدراؾ األمف القكمي بيننا كبيف نتيجة ؿ 1970  -1950دة مف تالمـ
 .األطراؼ

ت أتصكر أف كففقد منيا،  مكضع الديني كاإلسالميك 2011يناير  25ثكرة أما بالنسبة ؿ
لمرجعية محسكمة اف أفي السابؽ فكما ذكرت ، المرجعية محسكمةبينما نختمؼ حكؿ السياسات 

د سائد كالبد مف ، كمعتؽَ ؛ ألنيا ثقافة عامة سائدة في المجتمع المصرمبيانشغؿ فكيتعيف أال 
لسياسي نفكر في نظامنا اإنما عمينا أف ، كليوإره أحد كعمى الجميع االنصياع لـ يخت تباعوا

نناقش في غير ىذا المجاؿ، كقت مف اؿكثير إال أننا أمضينا اؿ. كاالقتصادم كالديمقراطي
ك ثالث قكل أساسية مكجكدة ، أأتصكراتجاىات فيما  ةفي ثالثالمكضكع كاليـك تبمكر ، بديييات

جزء مف القكل السياسية  مؤسسات الدكلة تعتبر -2، تيار إسالمي قكم -1: ىي .في مصر
. التيار العمماني الذم سمي نفسو بالتيار المدني -3، دةالمكجك

: ، وهيتجعل من اتجاه معين أو مجموعة معينة قوة سياسيةوهناك أربعة عوامل 
. التأييد الشعبي -1
 .الكجكد في مراكز الدكلة -2
 .اإلعالـ -3
 .الماؿ -4

يد الشعبي دة عمى التأممنتشر كقكتو السياسية معتِـز  ، كىكالتيار اإلسالمي ىك فاالتجاه األول
 كل تنظيـ ىك تنظيـ اإلخكاف حاليا،قكم، كيعتبر أؽاؿ، كعمكده الفقرم تنظيمو ساسباأل

. كالتنظيمات السمفية قدرتيا التنظيمية أقؿ
مؤسسات الدكلة، فالقكل السياسية أساسيا التنظيـ، كمؤسسات  يتمثؿ في االتجاه الثانيو

، فكؿ ثكرات مصر لـ تضعفو بؿ م مبارؾذا التنظيـ أضعفو حسفالدكلة في أساسيا تنظيـ، كه
ثكرة الشعب المصرم التي أسفرت عف حكـ محمد عمي، كثكرة عرابي، كثكرة  :كانت تقكيو

فجياز الدكلة يكتسب قدراتو السياسية  ؛2011يناير  25، كثكرة 1952يكليك  23، كثكرة 1919
لمعنى المكجكد في مف الشعب المصرم كمو، فمصر ليس بيا طكائؼ با ةتمقائي يةتشكيؿمف 

فمصر يحكميا جياز الدكلة كيدير الحياة  .ال بيا قبائؿ كالسعكدية، كالسكداف، كالعراؽلبناف، ك
ضعفو في عيد حسني مبارؾ مف الخ، كدائما كاف لو دكر سياسي، فبالرغـ ...كالتعميـ كالصحة

. عتبارالبد مف أخذه في االك افي إطار السياسات كال يزاؿ قكم اكلكنو مازاؿ مكجكد
عمى المستكل سكاء تنظيمات قكية كيفتقد لكجكد  ،التيار الميبراليفيك  ،االتجاه الثالثأما 

، عكســالمرئي، كاؿ) األساسبالدكلة، كلكنو يعتمد عمى اإلعالـ عمى مستكل األىمي أك 
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كو الُـم كاف يديره حيث يكليك  23قبؿ ما  عمى خالؼ يديره رجاؿ أعماؿاآلف ، كاإلعالـ (كالمقركء
، محمكد مالؾ دار اليالؿ كىـ صحفيكفزيداف آؿ : عمى سبيؿ المثاؿ)صحفييف كمينييف مف 

أصحاب دار أخبار في، مصطفى أميف كعمي أميف صحكىك المصرم مالؾ صحيفة أبك الفتح 
سكاء -اإلعالـ اليـك أما  .، ككانت اإلذاعة فقط ممؾ الدكلة ال يكجد بيا أفراد(اليـك كىـ صحفيكف

يديره رجاؿ أعماؿ ىدفيـ الربح، كىذا ما تعتمد عميو القكل الميبرالية  -ك مرئي أك مقركءمسمكع أ
  .في مصر اآلف

الفكرة تتحكؿ بو ؛ حيث التنظيـبتنظيمات، فالعبرة دائما لمتيار امتالكيا فمشكمة الميبرالية عدـ 
يضعفؾ كيقكم غيرؾ أف ما أنو إأساسية كاحدة كىي مزية ىـ يمنحمادية، كلكف اإلعالـ  ةقكإلى 
يقكيؾ كيضعؼ غيرؾ، فميس لديو القكة الذاتية التي يستطيع بيا أف يتككف ىك كأساس أف أك 

.  المستقمة عف القكل األخرل المنظمة لمقكة السياسية
أف تككف ليا  تستطيع قكة مف ىذه القكل الثالث نو الأثبتت أنتيجة االنتخابات التي رأيناىا، ك

. مف األمكر أمرالغمبة كحدىا في 
الذم  1923تمت أكؿ انتخابات كفؽ دستكر  1924ففي عاـ  ؛كلتكضيح نتائج االنتخابات

 ، كلكف مف صاغ الدستكر كانكا أعداءن مصرذا شعبية في الكفد كاف ، ك1919غ بعد ثكرة مص
، عدكة لمكفد، كنزؿ رئيسيا عمى رأس ىذه االنتخاباتالكزارة التي أجرت االنتخابات كانت لمكفد، ك

بالمائة مف مقاعد مجمس النكاب، ككاف سعد زغمكؿ قبؿ  90كلكف حصؿ الكفد عمى ما يتجاكز 
لي عشرة أك احك امتردد سعدرغـ األغمبية الكاسحة ظؿ لمجمعية التشريعية، ك كككيال اذلؾ كزير

تنفيذ ما يراه مف لـ يكف متأكدا مف قدرتو عمى ألنو  ،في قبكؿ ىذا النظاـ اخمسة عشر يكـ
ؿ بعد ذلؾ الكزارة ألنو ال ، كقبِز ضعؼ سيطرتو عمى جياز الدكلةبحكـ ؿ الكزارة إذا قبِز ات سياس

. يستطيع بعد ىذا االنتصار الكاسح أف يرفضيا
نحف نطالب، نحف نقترح، )تكاجد سعد زغمكؿ في الكزارة كاف يقترح كيطالب فترة ؿ اطككلكف 

 حؿتـ كبعد عشرة أشير كاستقاؿ  ،ككأنو خارج الحكـ كليس رئيس الكزارة( ...نحف نعترض
كنصؼ عاـ بعد االنتخابات مرة أخرل ثـ خاض العديد مف المشكالت،  تمجمس الشعب كحدث

ا ضد الممؾ كنجحكا في االنتخابات، ككاف الكفد صاحب كتحالفكأعداءه الدستكرييف مع األحرار 
أف سعد زغمكؿ ر ثآذلؾ  رغـك ،أصحاب الحصة األصغرالدستكرييف الحصة األكبر كاألحرار 

إف  .رئيس الكزارة (األقمية)يككف ىك رئيس النكاب كأف يككف عدلي يكف رئيس حزب األحرار 
ىذا ؿ اسعد زغمكؿ كاف مدرؾكعالقتؾ بو، كفؽ ما أف تحبسؾ أك تحميؾ إجياز الدكلة مثؿ القمعة 

. األمر
كؿ مرة منذ سنكات ألفنحف  ؛مفيكـ سياسيناىذا الصراع القائـ في مصر اآلف محتدـ جدا، كإف 

مع دائمنا الصراع كاف  ، بينماا البعض عمى المستكل األىميفطكيمة ندخؿ في صراع مع بعض
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فيذه التجربة جديدة بالنسبة لنا، لـ  .يككف الناس ضدىا كبعضيـ معياكالحككمة المستبدة 
ف القكل ىك أىـ ـأمر يخضيا ىذا الجيؿ كجيمنا تقريبنا لـ يخضيا كثيرنا، كترتب عمى ىذه المسألة 

تعرؼ حجـ قكتيا السياسية ال ماعدا ما أسفرت عنو نتيجة االنتخابات ىي مؼالسياسية المكجكدة 
. بالضبط كال تعرؼ حجـ قكة غيرىا

ما ىي السياسة التي تتبع في مصر الفترة المقبمة؟ سكؼ أعجز عف اإلجابة  :فعندما تسألني
ا كحجـ كؿ قكة اتمتغيرتعتمد عمى عنو؛ ألنو يتعمؽ بحسـ مسائؿ  لألخرل بالنسبة ، خصكصن

كؿ منا يمكف أف  -الحكار كالصراع كالجدؿ الجارمفي ظؿ –باإلضافة إلى أنو  .بعد اليس ظاىر
جكانب كمالمح تفكيره في قضية معينة طبقا لما يستجد مف أكضاع كما يستجد أك يعدؿ أسس 

نتيجة الصراع الذم يجرم الفرعية  قأفكارلتغيير  ةقابمي منا لديو فكؿ. مف اكتشافو لمكاقع المكجكد
. اآلف

نما األحكاـ الخاصةبعد تحدد تفمـ   الصكرة الفكرية المنضبطة لألحكاـ كليست المرجعية، كا 
، فحجـ القكل مازاؿ محؿ صراع كنكع القكة كنكع الفكر بو قدر لكؿ تيار اتجاه التيارات األخرل
ا في ىذا  ع أف نحسميا بعد، كلكف عمينا أف مر ال نستطي، ك ليذا األالشأفمف المتغيرات أيضن

. نراقب كضعنا جيدا في ىذه المسألة
فاإلسالـ أقكل مف أف ندافع عنو في ىذه البمد، كقتنا في ما ال جدكل منو  دنستنؼفال داعي أف 
عمى سبيؿ المثاؿ ما تؤدم إليو  ؛نتحدث عف تطبيقات ككيفية تغذية المرجعيةكلكف عمينا أف 

كاإلمكانيات التي  المكجكد لإسرائيؿ مع تكازف القككبأمريكا  نااليـك في عالقتإلسالمية المرجعية ا
تدخؿ في االعتبار كالنيضة االقتصادية كالعدالة االجتماعية، كنضع برامج في ىذا مف مرجعيتنا 

ندافع عف اإلسالـ فاإلسالـ أقكل يث عف المبادئ كما لك كنا دلتضيؼ لنا قكة جديدة، كليس الح
ف اإلسالـ ديف الدكلة قالكا بأف كفالعمماني .مف أف نتصكر أنو في حالة ضعؼ لكي ندافع عنو

اليـك ىك أف نفرع ينقصنا كلكف ما  ،كلـ يكف ىناؾ حركة إسالمية قكية مثؿ اليكـ 1923 عاـ
كسياسات تفصيمية تتعمؽ باألكضاع االجتماعية كاالقتصادية، عمينا أف  اىذه المرجعية أحكاـعف 
. ذم تفكيرنا في ىذا الشأفنغ

لى قكتو في القرف العشريف، فأنا أتصكر إف عندما ننظر إلى مدل قكة اإلسالـ اليـك  إلسالـ اكا 
 التيار: لتياريف افي بداية القرف العشريف كاف اإلسالـ منقسـن  : السبب األول ؛لسببيناليـك أقكل 
ُـم  كالتيارالمحافظ،  لو كظيفة ميمة كىي الدفاع كانت  المحافظ فالتيار .، كالىما ضد اآلخردجدِّد ال

 االفكر الفمسفي الغربي مقتحـ ؛ حيث كافعف أصكؿ الفكر اإلسالمي ضد غزكة أجنبية فكرية
فعندما تدافع عف أصكلؾ  .فقاـ ىذا التيار لمدفاع عف األصكؿ الفكرية ،في ىذا الكقت اكغازم

 مكجكدا في كقت آخر( ة محمد عبدهحرؾ) دمتيار التجدكاف ك .الفكرية البد أف تككف محافظا
  .المكجكدةالحاضر لكصكؿ إلى حمكؿ مجددة بالنسبة لمشكالت عمى اعمؿ مك
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حركة اؿكحد حركة التجديد مع فمف القرف العشريف أف أك الثمث األخير في النصؼ فاستطعنا 
رحمة اهلل عمييا الشيخ محمد الغزالي كمثمنا البارز كعالمتنا  ،ليصبحكا حركة كاحدة ةالمحافظ

في نفس الكقت يدافع عف األصكؿ بشراسة كيجدد بمنتيى الذكاء كالميكنة،  اكمحافظ اعميو مجدد
. كأصبح ىذا التيار ىك السائد اليـك في الحركة اإلسالمية الفكرية

الدعكة اإلسالمية،  يتبنىال  اكطني االكفد ديمقراطيكاف في بداية القرف العشريف  :السبب الثاني
ف  بالمعنى المكجكد اليكـ، كمع ذلؾ كانت الحركة الكطنية  اف ضدىا؛ ألنو لـ يكف عممانيؾلـ مكا 

إسالمي "ك" عمماني كطني"ما يسمى ؼ رِز مختمفة عف الحركة اإلسالمية في ىذا الكقت كعُم 
. ، ككاف كؿ منيما يخالؼ اآلخر"كطني

 ابية، فال تجد تيارفاإلسالمية اليـك أصبحت أساس الحركات الكطنية عندنا كفي البالد العر
ال في داخمو الفكر اقكم اكطني . مع الحركة الكطنيةتتكحد اإلسالمية ؼة اإلسالمية، كا 

كىي الحركة الكطنية، فالذم يمجأ ديمقراطية حركة دنا اإلسالـ بحك 2011يناير  25فبعد ثكرة 
اإلسالمية  إلى العنؼ اليـك اتجاىات ضد الحركة اإلسالمية كىي التي تتيـ بالعنؼ، فالحركة

فيي  .اليـك تقـك عمى صناديؽ االنتخاب، كالكفاح السممي المشركع داخؿ إطار السياسات األىمية
فالبد مف أف نراعي . تكحدت مع الحركة الديمقراطية أك تكاد تتكحد معيا في ىذا الكقت

السياسات االعتباريف السابقيف، كنتمسؾ بيما كنجدؿ منيما أساسياتنا االجتماعية كاالقتصادية ك
. الخارجية


