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العالم

مختلفة في الدولة املصرية ،لتطبيق
تلك اإلصالحات الدينية التي ّ
تحدث
عنها الرئيس.
كان طبيعيًا أن تثير تلك التوجهات
رأس املؤسسة الدينية األكثر عراقة،

مـشـيـخــة األزه ـ ــر ،ال ـتــي رب ـمــا نـظــرت
بريبة إلى سعي السلطة السياسية
مل ـص ــادرة دوره ـ ــا ،وخ ـصــوصــا أنـهــا
ّ
تقدم نفسها باعتبارها منارة للفكر
املعتدل في العالم ،وهو ما يشهد به
كثيرون ،برغم التسلل السلفي إلى
ب ـعــض م ـفــاص ـل ـهــا ،نـتـيـجــة لـعــوامــل
كثيرة ،هي نتاج لتراكمات طويلة.
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن ت ـج ــدي ــد ال ـخ ـطــاب
الــديـنــي يـعــد مــن الـقــواســم املشتركة
في الخطابني السيساوي واألزهري،
إال أن إيقاعهما مختلف ،فالرئيس
امل ـصــري ي ـبــدو مـلـ ّـحــا فــي مطالبته،
وب ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم إقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراره ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـتـ ـج ــدي ــد
واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال يـ ـ ـت ـ ـ ّـم ـ ــان بـ ـ ــن ل ـي ـل ــة
وضحاها ،إال أن ثمة مآخذ له على
األزه ـ ـ ــر ل ـت ـب ــاط ــؤه ف ــي وضـ ــع امل ـلــف
على سكة التنفيذ ،وهو ما ّ
عبر عنه
الشيخ أسامة األزهــري في أكثر من
مقالة.
ويـعــزو البعض سبب هــذا التباطؤ
مـ ــن ق ـب ــل األزه ـ ـ ــر إل ـ ــى ال ـت ـنــاق ـضــات
داخ ــل املـشـيـخــة نـفـسـهــا ،فاملؤسسة
التي وصفها السيسي أخيرًا بأنها
«م ـن ــارة االع ـت ــدال فــي ال ـعــالــم» تضم
عناصر غير متجانسة ،من صوفيني
مـعـتــدلــن إل ــى إخــوان ـيــن وسلفيني
متشددين ،عالوة على أن التحوالت
ال ـتــي طـ ــرأت ع ـلــى ال ـخ ـطــاب الــديـنــي
خ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـقـ ــود امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ج ـع ـلــت
األزهر عاجزًا عن التأثير في جموع
املسلمني ،إذا ما قيس األمر بشيوخ
الفضائيات واملنتديات اإللكترونية
املتعددة التوجهات.
ّ
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن األزه ـ ـ ـ ـ ــر،
وطـ ــوال نـحــو أل ــف ع ــام ،حــافــظ على
اسـتـقــالـيــة ،بــدرجــات مـتـفــاوتــة ،عن
األن ـظ ـمــة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تـعــاقـبــت
على مـصــر .ولــذلــك ،ربـمــا أثــار قلق ـ
أو حتى غضب ـ املشيخة أن تصدر
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوات إل ـ ـ ــى تـ ـج ــدي ــد الـ ـخـ ـط ــاب
الديني على شكل تكليف رئاسي.
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن األزه ـ ــر ظ ــل يشكل
سـ ـنـ ـدًا ق ــوي ــا لـ ـل ــدول ــة املـ ـص ــري ــة فــي
سـيــاســاتـهــا الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة،
ف ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرات امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة شـ ـه ــدت
تباينات حــادة بني املؤسستني إزاء

الكثير من القضايا الحساسة ،وقد
بــدأت في الظهور منذ األيــام األولــى
التي أعقبت اقتحام الجيش املصري
امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي ،ب ـعــد «ث ـ ــورة 30
يونيو» عام  ،2013حني خرج الشيخ
أحمد الطيب بخطاب إلى املصريني،
بـ ـع ــد أحـ ـ ـ ـ ــداث «راب ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــدويـ ــة»،
تضمن مــا وصـفــه مــؤيــدو السيسي
حينها بــ»املــوقــف ال ـبــارد» ،حــن قال
إن «األزه ــر يــؤكــد دائـمــا عـلــى حرمة
الدماء وعظم مسؤوليتها أمام الله،
وأمام الوطن والتاريخ».
هذه التباينات ،التي يراها البعض
مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة أزهـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـم ــاي ــز ع ــن
الـخـطــاب الــرسـمــي ،أخ ــذت تتصاعد
خـ ـ ــال حـ ـك ــم الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،إذ س ـ ّـرب ــت
تـ ـق ــاري ــر إع ــامـ ـي ــة م ـح ـل ـي ــة أخـ ـب ــارًا
ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ،ع ـ ــن تـ ـج ــاه ــل الـ ـشـ ـي ــخ أح ـم ــد
الـطـيــب ملـطــالــب رئــاســة الجمهورية
واألج ـه ــزة األمـنـيــة بــاالسـتـغـنــاء عن
عناصر «إخوانية» تتولى مناصب
رف ـي ـعــة ف ــي مـشـيـخــة األزهـ ـ ــر ،ع ــاوة
عـلــى رف ــض الـكـثـيــر م ــن ال ـطــروحــات
املـتـمــاهـيــة م ــع دعـ ــوة الـسـيـســي إلــى
تـجــديــد الـخـطــاب الــديـنــي ،مــن قبيل
الخطبة املوحدة ،وتكفير املنظمات
اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ،إل ـ ـ ــى أن جـ ـ ـ ــاءت أزم ـ ــة
«ال ـطــاق الـشـفـهــي» ،لتضفي مــزيـدًا
من التأزيم ،وخصوصًا أنها ترافقت
م ــع ه ـجــوم إع ــام ــي م ــن ق ـبــل بعض
املؤيدين للسيسي على شيخ األزهر
نفسه.
ويـ ـب ــدو أن ط ــرف ــي األزم ـ ـ ــة ال ـحــال ـيــة
ل ــم يـ ـع ــودا ق ــادري ــن ع ـلــى إخ ـفــائ ـهــا،
فـ ـخ ــال االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ب ـل ـي ـلــة الـ ـق ــدر،
الـعــام املــاضــي ،تـحــدث السيسي عن
استشراء التطرف اإلســامــي ،وعدم
مراجعة علماء األزهــر لكتب التراث
ال ـتــي يـحـمــل ب ـعــض مـنـهــا غ ـل ـوًا في
الـ ـتـ ـط ــرف ،ث ــم ت ــوج ــه ب ـخ ـطــابــه إل ــى
ً
شـيــخ األزهـ ــر ق ــائ ــا« :ســأحــاجـجـكــم
أم ـ ــام ال ـ ـلـ ــه» .وفـ ــي م ـنــاس ـبــة أخـ ــرى،
ً
تــوجــه الـسـيـســي إل ــى ال ـطـ ّـيــب قــائــا
«فضيلة اإلم ــام كــل مــا أشــوفــه بقول
لـ ــه إن ـ ــت ب ـت ـع ــذب ـن ــي» ،إل ـ ــى أن ج ــاء
الـعـتــاب األك ـبــر فــي ذك ــرى االحـتـفــال
بـعـيــد ال ـشــرطــة ،ح ــن ق ــال السيسي
عبارته املثيرة للجدل« :تعبتني يا
فضيلة اإلمام»!
شكوى الرئيس من اإلمام جاءت في
معرض تحذيره من أن نسبة الطالق
فــي مصر ارتـفـعــت إلــى  40فــي املئة،
مطالبًا بالبحث عــن مـخــرج فقهي.
لم يتأخر الرد كثيرًا .بعد أسبوعني،
ظ ـهــر ال ـط ـيــب ف ــي ب ــرن ــام ــج «حــديــث
ش ـيــخ األزهـ ـ ــر» ل ـي ـقــول إن «امل ــزاي ــدة
عـلــى األزه ــر ت ـجــاوز للحد وتـجــاوز
ل ـل ـح ــق ،وكـ ـن ــا ن ـت ـم ـنــى أن ي ـت ـحــدث
كــل فــي مــا يعلم وي ـعــرف ،وأن يترك
ل ــأزه ــر ال ـش ــري ــف أن ي ـق ــول م ــا هــو
متخصص فيه».
فــي ال ــواق ــع ،لـيـســت قـضـيــة «ال ـطــاق
الـ ـشـ ـف ــوي» س ـ ــوى رأس ال ـج ـب ــل فــي
األزم ــة املتفاقمة .والــافــت لالنتباه،
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،أن ال ـ ـجـ ــدل ح ــول
الطالق ليس وليد األمــس ،فاملسألة
مطروحة منذ عام  ،2015لكن األزهر
لــم ي ــرد عليها إال أخ ـي ـرًا ،أي بعدما
ّ
تحدث عنها الرئيس!
يفسر الخبير في الشؤون اإلسالمية
ك ـ ـ ـمـ ـ ــال حـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث إل ـ ــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،هـ ــذا األمـ ـ ــر ،ب ــال ـق ــول إن
«قضية الـطــاق الشفهي أظـهــرت أن
ل ــدى رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ت ـص ـ ّـورات
ت ـت ـج ــاوز م ـس ــأل ــة إص ـ ــاح ال ـخ ـطــاب
الــديـنــي ،لتصل إلــى مــا سـمــاه ثــورة
دي ـن ـيــة ...مــا يعني أن ه ــذا اإلص ــاح
الديني قد يتجاوز ما يعتبره األزهر
قــواعــد ّ
معينة للشريعة ،أو عــدوانــا
عليها».
وي ــوض ــح حـبـيــب أن «الــرئ ـيــس ربــط
ب ــن ارتـ ـف ــاع مـ ـع ـ ّـدالت ال ـط ــاق وبــن
اإلش ـ ـ ـهـ ـ ــاد عـ ـلـ ـي ــه أو ت ــوثـ ـيـ ـق ــه ،فــي
ح ــن أن األزه ـ ـ ــر ،م ـنــذ ف ـت ــرة طــويـلــة
ج ـ ـ ـدًا ،ي ـع ـت ـبــر أن م ـج ــال ــه الــرئ ـي ـســي
ه ــو الـ ــدفـ ــاع ع ـ ّـم ــا ي ـع ـت ـبــره مــرتـبـطــا
ب ــاألح ــوال الـشـخـصـيــة ،وق ــد تـصـ ّـدى
للكثير من محاوالت اقتحام السلطة
السياسية هذا امليدان ،كما حدث مع
ق ــوان ــن جـيـهــان الـ ـس ــادات (لتنظيم
األحـ ــوال الـشـخـصـيــة) الـتــي رفضها

األزه ــر ،وبـعــض املــواضـيــع املتصلة
باملؤتمر الدولي للسكان الــذي عقد
ّ
تصدى
في القاهرة عام  ،1994والتي
لها شيخ األزهر جاد الحق».
وي ــرى حـبـيــب أن «ال ـط ــاق والـ ــزواج
واألسـ ـ ـ ـ ــرة هـ ــي مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا ال ـت ــي
يـ ـعـ ـتـ ـب ــره ــا األزه ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن عـ ـن ــاويـ ـن ــه
األساسية ،وبالتالي فإن أي اقتراب
منها أو مساس بها ،في ما ُي ّ
تصور
أن ــه مـخــالــف لــاج ـت ـهــادات الفقهية،
سـيــدفـعــه إل ــى الـتــدخــل بـشـكــل قــوي،
كما جرى أخيرًا».
بـ ـ ــدوره ،ي ــرى ال ـبــاحــث ف ــي ال ـشــؤون
اإلسالمية أحمد بان ،في حديث إلى
«األخ ـبــار» ،أنــه «بخالف ما يتصور
الـبـعــض ،فــإن أزم ــة الـطــاق الشفهي
ل ـي ـســت ب ـحــد ذاتـ ـه ــا كــاف ـيــة لـلـطــاق
ب ـ ــن م ــؤسـ ـسـ ـت ــي األزهـ ـ ـ ـ ــر ورئـ ــاسـ ــة
الجمهورية» .ويــوضــح أن «العالقة
التاريخية بني املؤسستني خضعت
لشكل من أشكال التفاهم والتوافق
ّ
ع ـل ــى خـ ـط ــوط تـ ـح ـ ّـرك لـ ـك ــل مـنـهـمــا،
ف ـ ــأي س ـل ـطــة ف ــي مـ ـص ــر ،ع ـل ــى م ــدار
الـعـقــود الـســابـقــة ،لــم تكن لتتسامح
مع بروز أي مؤسسات أخرى ضمن
مــؤس ـســات ال ـح ـكــم ،وخ ـصــوصــا إذا
كانت سلطة دينية ،في بلد تؤثر فيه
الدعاية الدينية بشكل كبير».
وي ـ ـ ـعـ ـ ــرب بـ ـ ـ ــان عـ ـ ــن اع ـ ـت ـ ـق ـ ــاده بـ ــأن
«األم ـ ـ ــر ي ــرت ـب ــط ب ـم ـح ــاول ــة تــوس ـيــع
ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل م ــؤس ـس ــة
ال ــرئ ــاس ــة ،أو االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى بعض
الصالحيات التي كانت تمثل حرمًا
آم ـنــا ملـشـيـخــة األزه ـ ــر ،وال ـت ــي كــانــت
ت ــوف ــر ل ـهــا هــام ـشــا م ــن ال ـت ـح ــرك في
ال ـق ـض ــاي ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،فــالـسـلـطــة
السياسية تتحرك حاليًا للحد من
هذه املساحة وتقليصها ،وبالتالي
ّ
التحرك األخير لألزهر يستهدف
فإن
استعادة خطوط ما قبل  30يونيو».
هذا التداخل يثير مخاوف من أزمة
عميقة ،في ظل ما يتردد في وسائل
اإلعـ ـ ـ ــام املـ ـص ــري ــة عـ ــن ضـ ـغ ــوط قــد
تـمــارسـهــا الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة على
ش ـي ــخ األزهـ ـ ـ ــر ل ـت ـق ــدي ــم اس ـت ـق ــال ـت ــه،
والــدفــع بــأســامــة األزه ــري لخالفته،
ً
فضال عن خطط غير واضحة حتى
اآلن ل ـت ـق ـل ـيــص ص ــاحـ ـي ــات اإلم ـ ــام
األكبر.
لكن حبيب يستبعد أن تصل األمور
بــن مشيخة األزه ــر والــرئــاســة إلــى
مرحلة الصدام ،ألن الطرفني يحتاج
أح ــده ـم ــا إل ــى اآلخ ـ ــر .وي ــوض ــح« :ال
ي ــوج ــد ص ـ ـ ــراع ب ــاملـ ـفـ ـه ــوم ال ـح ــرف ــي
ل ـل ـك ـل ـم ــة ،ف ـ ــاألزه ـ ــر ي ــري ــد أن يـبـقــى
صــوتــا لــاعـتــدال وحــامـيــا للشريعة
فــي آن واح ــد ،لكنه ال يــريــد الــدخــول
في صدام مع رئيس الجمهورية».
يتفق بان مع هذا الرأي ،إذ يقول إنه
«ال يمكن لــأزهــر أن يكون مؤسسة
م ـس ـت ـق ـلــة ب ــالـ ـك ــام ــل ،ألن ب ـن ـي ـت ــه ال
ت ــوف ــر هـ ــذا امل ـس ـت ــوى م ــن ال ـص ـمــود
أمــام السلطة ،وال أتـصـ ّـور أن األزمــة
ستبلغ منتهاها ب ــإج ــراءات ح ــادة،
بل سيتم التفاهم على خطوط حركة
جديدة».
فــي ظــل هــذه الـجـلـبــة ،يبقى الـســؤال
عــن مـصـيــر خـطــط تـجــديــد الـخـطــاب
الديني ،مطروحًا.
يرى حبيب أن «الحديث عن تجديد
ّ
مجرد محاولة
الخطاب الديني هو
لـلـهــرب إل ــى األمـ ــام ،فـمـشــاكــل مصر،
بما فــي ذلــك اإلره ــاب ،ليست نتاجًا
ل ـل ـخ ـطــاب ال ــدي ـن ــي الـ ـس ــائ ــد ،وإن ـم ــا
فـ ـ ــي م ـ ـسـ ــائـ ــل أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ــالـ ـح ــري ــات
والـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراط ـ ـ ـيـ ـ ــة واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
ال ـس ـي ــاس ــي وط ـب ـي ـعــة نـ ـظ ــام ال ـح ـكــم
وال ـ ـعـ ــاقـ ــة م ـ ــع امل ـج ـت ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي»،
معتبرًا أنــه «ينبغي على الــدولــة أن
ً
تجدد خطابها السياسي أوال».
وي ــواف ــق أح ـمــد ب ــان م ــع ه ــذا ال ــرأي،
إذ ي ـق ــول إن «ال ـح ــدي ــث ع ــن إص ــاح
ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ــدي ـ ـن ـ ــي ال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن أن
ً
ي ـكــون مـنـفـصــا ع ــن إص ــاح البيئة
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـخ ـط ــاب ال ـس ـيــاســي،
وه ــو مــا قــالــه الـشـيــخ أح ـمــد الطيب
صــراحــة ،حــن رأى أن على السلطة
ال ـس ـيــاس ـيــة أن ت ـت ـطــرق إل ــى األم ــور
ال ـ ـتـ ــي تـ ــدخـ ــل ضـ ـم ــن ص ــاح ـي ـت ـه ــا،
فالسلوك السياسي للنظام الحالي
أولى باإلصالح».
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تقرير

«قمة القاهرة»:
عالقات كاملة مع إسرائيل!
القاهرة ــ جالل خيرت
زيارة بغرض «تنسيق مواقف» بني مصر
واألردن ،شـهــدتـهــا ال ـق ــاه ــرة أمـ ــس ،حيث
جمع القصر الرئاسي الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،وامللك األردن ــي عبد الله الثاني،
في جلسة مباحثات ثنائية استمرت لنحو
ساعتني ،قبل أن ينضم وفد رفيع املستوى
من البلدين ملناقشة العالقات الثنائية في
مجاالت مختلفة.
الـلـقــاء ال ــذي ج ــاء فــي تــوقـيــت الف ــت ،خــرج،
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ب ـه ــذا الـ ــوضـ ــوح :مـجـمــوعــة
خ ـ ـطـ ــوات م ـت ـع ـل ـقــة بـ ــال ـ ـصـ ــراع الـ ـع ــرب ــي ـ ـ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ه ــي األول ـ ـ ــى ب ـه ــذا الـسـقــف
امل ــرتـ ـف ــع .وق ـ ــد أف ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر مـصــريــة
«األخـ ـبـ ــار» بـ ـ ّ
ـأن الــرئ ـيــس امل ـص ــري وامل ـلــك
األردني اتفقا على العمل في املرحلة املقبلة
على إقناع الدول العربية بتقديم «تنازالت»
في «علمية السالم» ،وفي مقدمتها إقامة

عالقات مباشرة كاملة مع إسرائيل ،على
أن ُيدعى إلى لقاء معلن بني رئيس الوزراء
اإلسرائيلي والرئيس الفلسطيني بحضور
الرئيس األميركي ،ســواء في شــرم الشيخ
أو في واشنطن.
ووفق املصادر ،سيكون اللقاء املرتقب بعد
القمة العربية املقبلة التي ستشهد جلستها
املغلقة للرؤساء الـعــرب عرضًا تفصيليًا
م ــن الـسـيـســي وع ـب ــد ال ـل ــه ب ـش ــأن الـنـتــائــج
التي سيتوصلون إليها مع دونالد ترامب،
فيما سيبقى ملف املصالحة الفلسطينية
ـ الفلسطينية لــدى اإلدارة املصرية ،حيث
ً
أبـ ــدى الـسـيـســي ت ـف ــاؤال بـنـتــائــج ال ـل ـقــاءات
التي أجرتها األجهزة األمنية املصرية مع
قيادات «حماس».
ال ــزي ــارة األردنـ ـي ــة جـ ــاءت ب ـعــد ي ــوم ــن من
تسريب أخبار اجتماع العقبة السري الذي
جمع السيسي وعبد الله مع رئيس الوزراء
اإلســرائـيـلــي ووزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي
السابق جون كيري ،العام املاضي .وجرى
الترتيب لــزيــارة املـلــك تحت عـنــوان «مزيد
م ــن ال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن» ،واس ـت ـبــاقــا
ل ــزي ــارة وزي ــر ال ـخــارج ـيــة امل ـص ــري ســامــح
شكري ،لواشنطن ،واملقررة بداية األسبوع
املقبل .ومن املقرر أن تشهد زيارة شكري
ترتيب أجـنــدة لـقــاءات السيسي فــي خالل
ال ــزي ــارة املــرتـقـبــة ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة تلبية
لــدعــوة أميركية ،حيث سيلتقي بالرئيس
األميركي.
وعلى صعيد آخر ،عرض الرئيس املصري
على امللك األردني نتائج اجتماعات القاهرة
مع مختلف األطراف الليبية ،وأكد السيسي
ضــرورة دعم االتفاق ومساندته باعتباره
الـحــل الوحيد لضمان الحفاظ على ليبيا
موحدة .ودعا إلى إبقاء وقف إطالق النار
في سوريا قائمًا ودعم مفاوضات أستانة
م ــع ع ـ ــدم وض ـ ــع شـ ـ ــروط م ـس ـب ـقــة ب ـشــأن
الرئيس السوري بشار األسد.

