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العالم

مصر
«تعبتني معاك يا فضيلة اإلمام» .العبارة
التي ّ
توجه بها عبد الفتاح السيسي إلى أحمد الطيب
أظهرت رأس جبل جليد الخالفات بينهما ،التي تتجاوز
«الطالق الشفهي» .أثارت هذه المسألة توترًا بين
نهجين جمعهما هدف نظري مشترك ،يتمثل في
«تجديد الخطاب الديني» ،بقدر ما أبعدهما الهدف
نفسه ،في سياقه التطبيقي ،لجملة أسباب ،قد
يكون أبرزها رغبة المؤسسة الدينية العريقة في
الحفاظ على ما تبقى من مساحات خاصة ،تقلصت
نتيجة عوامل عدةّ ،أبرزها دخول السلطة السياسية
ّ
الحيز الخاص بها .ولكن ثمة أسبابًا أخرى من شأنها أن
تدفع العالقة إلى حافة صدام ،قد يبدو مستبعدًا في
الوقت الحاضر ،وإن كان البعض يطرح سيناريوات غير
مطمئنة بشأن احتمال وقوعه

الرئيس واإلمام

صراع على
«النفوذ»
وسام متى
ك ــان املـشـهــد م ـعـ ّـب ـرًا ي ــوم ال ـثــالــث من
ّ
املعي
تموز عام  .2013وزير الدفاع،
م ـ ــن قـ ـب ــل م ـح ـم ــد م ـ ــرس ـ ــي ،ك ـ ـ ــان قــد
ط ـلــب لـلـتــو م ــن ش ـيــخ األزه ـ ــر أحـمــد
الـطـيــب ،وبــابــا األق ـب ــاط تــواضــروس
الثاني ،ورئيس املحكمة الدستورية
(ال ــرئ ـي ــس االن ـت ـقــالــي الح ـق ــا) عــدلــي
م ـن ـصــور ،واملـ ـع ــارض ال ـب ــارز محمد
الـبــرادعــي ،الحضور إلــى مقر وزارة
ال ــدف ــاع ل ــإع ــان ع ــن عـ ــزل الــرئ ـيــس
«اإلخ ـ ــوان ـ ــي» ف ــي ال ـي ــوم ال ـث ــال ــث من
ال ـت ـظ ــاه ــرات الـ ـح ــاش ــدة ض ــد «ح ـكــم
املرشد».
ب ــدا إصـ ــرار الـسـيـســي ،حـيـنـهــا ،على
ّ
إدخ ــال كــل مــن الطيب وتــواضــروس

ال ّ
السيسي
ت
يفو
ّ
ويتحدث عن تجديد
فرصة إال
الخطاب الديني
الماضية
شهدت الفترة
ّ
تباينات حادة بين المؤسستين
إزاء الكثير من القضايا
ّ
فــي املشهد م ـبــررًا ،أقــلــه مــن الناحية
الـ ـشـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،ف ــالـ ـح ــدي ــث ك ـ ـ ــان ي ـ ــدور
ح ــول تــدخــل لـلـجـيــش امل ـص ــري ضد
نـ ـظ ــام «إس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» ،وال ـ ـكـ ــل يـعـيــش
رهـ ـ ــاب «حـ ـ ــرب أهـ ـلـ ـي ــة» ،ب ـع ــد ل ـجــوء
اإلسالميني إلى العنف ،في مواجهة
املوجة الثورية.
ّ
تـ ـل ــك األجـ ـ ـ ـ ــواء ال ـع ـص ـي ـب ــة ،ت ـطــل ـبــت
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال م ــا ي ـش ـبــه ال ـغ ـطــاء
الديني مــن أعلى مرجعية إسالمية
ّ
لتحرك الجيش املصري،
في العالم،
وت ــوجـ ـي ــه رسـ ــالـ ــة أخـ ـ ــرى ل ــأق ـب ــاط،
م ـف ــاده ــا أن «ال ـع ـه ــد الـ ـج ــدي ــد» يـقــر
ّ
بكونهم «الجناح الثاني الذي يحلق
ّ
بتغير السياسات
به الوطن» ،إيذانًا
ت ـجــاه ـهــم م ـق ــارن ــة ب ـمــا ك ــان ــت عليه
الحال خالل حكم «اإلخــوان» ،وحتى

ال ُي ّ
فسر حضور شيخ األزهــر وحده
ّ
بغير محله.
لكن األشهر الالحقة على هذا الحدث
املفصلي في تاريخ مصر كشفت ّ
عما
هو أبعد من ّ
مجرد شكليات.
ف ــي أولـ ــى إط ــاالت ــه اإلع ــام ـي ــة ،بعد
منحه لقب مشير ،وترشحه لرئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة ،ل ــم ي ـفــت ال ـس ـي ـســي أن
ي ـك ـشــف عـ ــن ب ـع ــض مـ ــن اق ـت ـنــاعــاتــه
الــديـنـيــة ،الـتــي تـتـجــاوز تلك الدمغة
البارزة على وجنته ،والتي يدلل بها
البعض لإلشارة إلى االلتزام الديني،
وه ــي نـفـسـهــا ال ـتــي جـعـلــت الـبـعــض
يعتقد أن السيسي ُ
رجــل «اإلخ ــوان»
حينما عـ ّـيـنــه مــرســي وزي ـ ـرًا لـلــدفــاع
ب ـعــد م ــوج ــة اإلق ـ ـ ــاالت ال ـش ـه ـيــرة في
صـفــوف املــؤسـســة العسكرية والتي
ش ـم ـل ــت خـ ـص ــوص ــا املـ ـشـ ـي ــر حـســن
طنطاوي ،والفريق سامي عنان.
فــي ح ــواره مــع اإلعــام ـيــن :ابــراهـيــم
ع ـي ـســى وملـ ـي ــس الـ ـح ــدي ــدي ،أس ـهــب
ال ـس ـي ـســي ف ــي شـ ــرح رؤيـ ـت ــه ل ـلــديــن،
من باب اإلشــارة إلى نشأته في حي
الجمالية ،قلب الـقــاهــرة اإلســامـيــة،
الذي ال يزال محافظًا على بعض من
التقليد الــديـنــي املـصــري املتسامح،
مطلقًا فــي الــوقــت نفسه فـكــرة ،ربما
تفسر جذور األزمة القائمة حاليًا بني
الــرئــاســة املصرية ومشيخة األزهــر،
والـتــي بلغت مستوى متقدمًا ،على
الشفهي».
خلفية املوقف من «الطالق
ّ
في تلك املقابلة ،قال املشير ـ املرشح
حـيـنـهــا ـ ـ ـ إن «ال ـخ ـط ــاب الــدي ـنــي في
الـ ـع ــال ــم اإلس ـ ــام ـ ــي ب ــالـ ـك ــام ــل أف ـق ــد
اإلسـ ـ ـ ــام إ ّنـ ـس ــانـ ـيـ ـت ــه» ،وإن «األم ـ ــر
ي ـح ـتــاج م ــن ــا ،ومـ ــن ك ــل ال ـح ـك ــام ،أن
يراجعوا مواقفهم ألننا سنقف أمام
سبحانه وتـعــالــى ،وسيسألنا:
الـلــه ّ
ك ـي ــف ق ــدم ـت ــون ــي لـ ـلـ ـن ــاس؟» .وح ــن
قاطعه ابراهيم عيسى بسؤال «وهل
ي ـج ــب أن يـ ـك ــون ال ـح ــاك ــم داع ـ ـيـ ــة؟»،
أجـ ــاب« :ل ـيــس داع ـي ــة ،ولـكـنــه متنبه
ومسؤول».
وفي لقاءاته وخطاباته الالحقة ،لم
ي ـفـ ّـوت السيسي فــرصــة إال وتـحـ ّـدث
عن تلك القضية ،متدرجًا من الحديث
ع ـ ـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـحـ ـص ــن امل ـج ـت ـم ــع

كان طبيعيًا أن تثير توجهات السيسي رأس المؤسسة الدينية األكثر عراقة (أرشيف ــ أ ف ب)

امل ـص ــري م ــن األفـ ـك ــار الــدخ ـي ـلــة عبر
خ ـطــاب دي ـنــي مـسـتـنـيــر ،ومـطــالـبـتــه
عـلـمــاء الــديــن بتفسير اإلسـ ــام بما
ً
يواكب العصر ،وصوال إلى الحديث
عن «ثــورة دينية» مع التشديد على

مدنية الــدولــة املـصــريــة ،باعتبار أن
«ال ــدول ــة الــديـنـيــة غـيــر م ــوج ــودة في
اإلسالم».
وت ـمــاه ـيــا م ــع أس ـل ــوب ــه ف ــي ال ـح ـكــم،
بــدا السيسي راغـبــا فــي تطبيق تلك

«الـثــورة الدينية» بنفسه ،ومــن هنا
ج ـ ــاء اخـ ـتـ ـي ــاره ل ــرج ــل دي ـ ــن أزه ـ ــري
شاب ،هو أسامة األزهري ،مستشارًا
للشؤون الدينية ،وراحت تطفو بني
الحني واآلخر اقتراحات ،عبر جهات

األزهري خلفًا للطيب؟
فــي خـضـ ّـم األزم ــة الـقــائـمــة بــن رئــاســة الجمهورية
ومشيخة األزهر ،يتردد كثيرًا اسم أسامة األزهري،
مستشار الرئيس للشؤون الدينية ،حتى ّأن بعض
وسائل اإلعــام تتحدث عن كونه الخليفة املحتمل
للشيخ أحمد الطيب.
وأســامــة األزهـ ــري خطيب ومـحــاضــر أزهـ ــري ،ولــد
في اإلسكندرية عام  ،1976ونشأ في سوهاج في
صعيد مـصــر ،حـيــث تــوجــه لحفظ ال ـق ــرآن ،وتلقى
ّ
وانكب على
دراسته األكاديمية الرسمية األزهرية،
طـلــب الـعـلــوم الـشــرعـيــة وغـيــرهــا مــن خــال مــازمــة
ومرافقة كبار علماء األزهر ،وعدد من علماء الشام
واليمن واملغرب العربي.
ُوي َع ّد من أبرز العاملني على نشر الفهم املستمد من
التراث ومفاتيحه ليحتوي الواقع املعاصر ،بداية من
خــال خطب الجمعة فــي «جــامــع السلطان حسن»
ً
في القاهرة ،مرورًا بمحاضراته الفقهية ،وصوال إلى
موقعه مستشارًا رئاسيًا.
ّ
ولـعــل اق ـتــراب األزهـ ــري مــن السيسي جعله محط
أنظار الكثيرين ،حتى باتت التسريبات شبه اليومية،
فــي خــال الفترة األخ ـيــرة ،تــزعــم وج ــود نية ّ
مبيتة
لتوليته عـلــى مشيخة األزه ــر خلفًا للشيخ أحمد
الطيب.
ُ
ّ
الجدير بالذكر أن قانون األزهر الذي أقر في كانون
الـثــانــي عــام ُ ،2012يـكـســب اإلم ــام األكـبــر حصانة
كبيرة ،إذ ينص على انتخاب شيخ األزهر ،من قبل
هيئة تتضمن  52عضوًا في هيئة العلماء (بينهم
أع ـض ــاء غ ـيــر م ـص ــري ــن) ،وي ـك ــون ان ـت ـهــاء خــدمـتــه
ببلوغه س ـ ّـن الـثـمــانــن .وه ــو غـيــر قــابــل لـلـعــزل .أمــا

تقاعده فال يكون قبل سن  80عامًا ،أي بعد تسع
سنوات في حالة الشيخ أحمد الطيب.
وبــالــرغــم مــن حـظــر الــدسـتــور امل ـصــري ع ــزل شيخ
األزهر ،فإن املنادين بإقالته يتذرعون بوجود قانون
«عزل رؤســاء الهيئات املستقلة والجهات الرقابية»
الذي أقره السيسي أخيرًا.
وبــاإلضــافــة إل ــى نـشــاطــه فــي مـجــال خـطــة الرئيس
السيسي لتجديد الخطاب الديني ،ترددت معلومات
أخـ ـيـ ـرًا بـ ـش ــأن دور يـ ـق ــوم ب ــه ف ــي امل ـص ــال ـح ــة مــع
«اإلخ ــوان» ،وال سيما بعد سلسلة زيــارات قام بها
للسجون.
ولكن الباحث في الشؤون الدينية كمال حبيب يستبعد
ذلــك ،موضحًا أن تلك الــزيــارات هي في الــواقــع تقليد
قديم لجأت إليه السلطات املصرية ،منذ أيام الرئيسني
جمال عبد الناصر وأنــور الـســادات ،وهــو يقوم على
إرسـ ـ ــال شـخـصـيــة م ـحــل ث ـقــة إلعـ ـط ــاء م ـحــاضــرات
تثقيفية للعناصر املتشددين في السجون ،موضحًا
أن الـتـحــركــات املتصلة بــ«املـصــالـحــة» ،إن ُوج ــدت ،ال
تـكــون عبر شخصية مثل أســامــة األزهـ ــري ،بــل من
خالل أجهزة األمن.
من جهته ،يقول الباحث أحمد بان إن «أسامة األزهري
أبدى قدرًا كبيرًا من االستنارة ،ولكن من غير املمكن
الـتـعــاطــف م ــع أي عــالــم أزهـ ــري يــدخــل ضـمــن نـطــاق
السلطة السياسية إلى هذا العمق» .ويشير بان إلى أن
«األزهر يضم كفاءات كبيرة ،وعلماء كبارًا ،وبالرغم
من أن أسامة األزهري شاب واعد ،فإنه غير قادر على
قيادة هذه املؤسسة أو الدفع باتجاه إصالحها بسبب
قربه من السلطة السياسية إلى هذا الحد».

