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ثقافة وناس

حريات

آخر معارك السلطة في مصر

القاهرة ـ محمد شعير
املعركة الرئيسية التي تخوضها مؤسسات السلطة في مصر ،هي
«تهذيب املواطن» .انشغال السلطة بالتهذيب تجاوز مسألة اإلعالنات
والبرامج ،إلى تشريع قوانني هدفها ليس إعالن «ممنوع التفكير»...
بــل ممنوع الهمس .وال تتوانى مؤسسات الــدولــة فــي املـســارعــة إلى
إصدار قوانني هدفها املزيد من القمع والتنكيل ،واملزيد من الهيمنة
واملكتسبات!
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أعـلــن األزهـ ــر االن ـت ـهــاء مــن م ـشــروع قــانــون جديد
بعنوان «مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين» .يأتي القانون في
إطــار املطالبات املستمرة بتولي املؤسسة الدينية – يحلو لبعضهم

وصفها بالوسطية  -مهمة تجديد الخطاب الديني ،وربما ألنه يصعب
عليها إنجاز ذلك ،قررت املزايدة على الجميع بقانون يمنع الهمس.
لم يمنع قانون األزهر عمليات التكفير العشوائي ،أو استخدام الدين
في القتل باسم الله ،بل جاءت مواده شديدة التعميم والتجريد ،مما
يمتد إلى الحقوق األساسية التي أقرتها املواثيق الدولة ،من بينها
«حرية العقيدة» .إذ ّ
نصت مادته األولى على «منع التطاول على الذات
اإللهية واألنبياء واملرسلني والكتب السماوية تصريحًا أو تعريضًا
أو مساسًا أو سخرية» مــن دون تحديد مفهوم «الـتـطــاول» ،مما قد
ً
يمنع بذلك مثال أي دراسة «أكاديمية» عن النصوص الدينية! ويمنح
ال ـقــانــون نـفـســه حـصــانــة ضــد الـنـقــد وم ـب ــادئ الــدس ـتــور أو املـ ّـواثـيــق
الدولية التي وقعت عليها مصر .وتنص مادته الرابعة على أنــه «ال

يجوز االحتجاج بحرية الرأي والتعبير والنشر واإلبداع لنقد األديان
أو القيام بعمل ينطوي على ما يخالف أحكام القانون».
حسب الــدكـتــور صــاح فـضــل ،سيترتب على هــذا الـقــانــون «مـنــع أي
تشكيك في مفاهيم الجهاد ودار الحرب واإلسالم وإباحة القتل وسفك
الدماء ،والحث عليها باسم الدين كما تفعل الجماعات اإلرهابية ألنها
من املسلمات الدينية عندهم» .ثم إن التوسع في نصوص الحظر مثل
«ال يجوز طرح املسائل العقائدية محل الخالف أو التعارض للنقاش
العلني في وسائل اإلعالم» و«حظر امتهان األديان أو التعدي على أي
من الكتب السماوية بالتغيير أو اإلتالف أو التدنيس» ،و«حظر نشر
الصور والـحــوارات واملــواد اإلعالنية إذا كانت تحض على الكراهية
أو تعمقها» أمــر يثير الـتـســاؤالت ،ألنها كلمات مطاطة غير محددة

األزهر :من عداء الوهابية إلى مجاملة السعودية
القاهرة ــ مدحت صفوت
ع ـقــب  30ح ــزي ــران (ي ــون ـي ــو) ،2013
ب ــدأت الـسـيــاســة املـصــريــة فــي تــأديــة
دور التابع في عالقتها بالسعودية،
ليجر املوقف بظالله على املؤسسة
الدينية الرسمية (األزهر) ومواقفها
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـجـ ــام ـ ـلـ ــة ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة
الوهابية! تشير الحوادث في مصر
خ ــال ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة ،إل ــى تقلص
مـ ـس ــاح ــات ال ـت ـج ــدي ــد فـ ــي ال ـخ ـطــاب
الديني ،واتجاه األزهر إلى اإلطاحة
بأي محاولة «عصرية» لفهم التراث
خ ــارج س ـيــاق املـشـيـخــة وأقــانـيـمـهــا،
رغم تداول مفهوم «التجديد» بكثافة
بني النخب املصرية املختلفة ،دينية
وغير دينية .وخــال نــدوات تجديد
ال ـخ ـط ــاب ال ـت ــي ت ـع ـقــدهــا امل ـش ـي ـخــة،
ت ـس ـي ـط ــر لـ ـغ ــة الـ ـعـ ـن ــف واإلق ـ ـ ـصـ ـ ــاء،
وت ـت ـف ـشــى اتـ ـه ــام ــات الـ ـت ــواط ــؤ ضــد
الــديــن ،وإقـصــاء اآلخــر وإلـقــاء التهم
بمعاداة الــديــن والسعي إلــى هدمه،
و«ن ـشــر دي ــن جــديــد» بتعبير وكيل
مشيخة األزهر عباس شومان.

اإلطاحة بأي محاولة
«عصرية» لفهم التراث
خارج سياق المشيخة
ب ـت ـع ـب ـيــر املـ ـص ــري ــن« ،الـ ـ ـ ـ ـ ُّـرز» ال ـ ــدال
على أمــوال النفط التي تدفقت على
م ـصــر م ــع ب ــداي ــة ف ـت ــرة رئ ــاس ــة عبد
الفتاح السيسي ،يالحظ تأثير الرز
الـ ـسـ ـع ــودي ع ـل ــى م ــواق ــف مــؤس ـســة
األزهــر وشيخها أحمد الطيب ،عبر
تبني مواقف ووجهات نظر سلفية،
كان األزهــر يرفضها في املاضي .إذ
نشهد في السنوات األخـيــرة تقاربًا
أزه ــري ــا وهــاب ـيــا ،وص ــل حــد ل ـقــاءات
جـمـعــت بــن رم ــوز األزهـ ــر وق ـيــادات
الــدعــوة السلفية فــي مـصــر ،وإغــاق
مسجد الحسني في وجه املتصوفني
خالل احتفاالت عاشوراء بزعم منع
«الـشـيـعــة» مــن مـمــارســة اللطيمات!
ّ
لكن العالقة بني الدولة والجماعات
ّ
السلفية ،ليست «سمنًا على عسل»
دوم ــا .تلعب األج ـهــزة الــرسـمـيــة مع
السلفيني لعبة العصا والجزرة .في
ال ــوق ــت الـ ــذي ي ـتــرك األزه ـ ــر مـســاحــة
لـ ـلـ ـتـ ـق ــارب ،ت ـم ـن ــع وزارة األوقـ ـ ـ ــاف
قيادات الدعوة السلفية من الخطابة
بحجة عدم دراستهم األزهرية ،مما
أس ـفــر عــن مـنــع أغ ـلــب الـسـلـفـيــن في
مصر من اعتالء املنابر.
األزه ـ ــر الـ ــذي يـتـمـســح دومـ ــا ف ــي ما
يسميه بـ «الوسطية» ،عمل خطابه
الرسمي خالل السنوات األخيرة على
إزكـ ــاء الـطــائـفـيــة وتـجــذيــر الـتـطــرف،
وكان بعيدًا عن مفاهيم املواطنة بل
عاداها أحيانًا ،ولم يقم الخطاب وال
منشئوه بــالــدعــوة إلــى ال ـخــروج من
أزمتنا الحقيقية ،املتمثلة في وجود

اإلن ـس ــان فــي أن ـســاق غـيــر إنـســانـيــة،
والعمل على إيجاد مناخ ديمقراطي
حقيقي مرتبط بمشروع ثقافي.
إرضـ ـ ـ ً
ـاء ل ـل ـس ـعــوديــة ،ت ــوق ــف األزه ــر
وش ـي ـخــه ع ــن ن ـقــد ال ــوه ــاب ـي ــة .شيخ
األزهـ ـ ـ ـ ــر أح ـ ـمـ ــد الـ ـطـ ـي ــب ك ـ ـ ــان دائ ـ ــم
الـهـجــوم عليها وق ــت تــولـيــه رئــاســة
جامعة األزهــر ( )2010-2003وعرف
عـنــه دف ــاع «ال ـشــرس» عــن األشـعــريــة
(امل ـ ـ ـ ــذه ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــائـ ـ ــدي الـ ــرس ـ ـمـ ــي
للمشيخة) ،وسبق أيضًا أن أوضح
أن األزهري الحقيقي ال يمكن أن يقع
فــي «ف ــخ الـسـلـفـيــن» ،مـشـيـرًا إل ــى أن
بعض األزهريني ضعاف التأسيس
العلمي وقعوا في الفخ ،وأن األخيرة
ل ـي ـســت م ــذه ـب ــا ،وأن ك ـل ـمــة الـسـلــف
بصيغتها لم ترد في القرآن إال مرة
واح ـ ـ ــدة وج ـ ـ ــاءت م ــذم ــوم ــة ،م ـش ــددًا

ع ـلــى أن الـسـلـفـيــن ال ــذي ــن يـفـسـقــون
الـفــرق اإلســامـيــة األخ ــرى هــم «غــاة
الـ ـحـ ـن ــابـ ـل ــة» ،وال يـ ـمـ ـت ــون ل ـل ـس ـلــف
الصالح بصلة.
ّ
بـ ّـيــد أن الــرجــل ال ــذي رف ــض تفسيق
الفرق اإلسالمية ،ويميل إلى خطاب
«تلطيف األجواء» في أحايني كثيرة،
يتبنى أحيانًا مواقف «رافضة» في
أقلها وتكفيرية فــي جــوهــرهــا ،إزاء
ً
أت ـبــاع املــذهــب الـشـيـعــي .نــذكــر مثال
قـ ـي ــام «م ـج ـل ــة األزهـ ـ ـ ــر» ـ ـ ـ وق ـ ــت ك ــان
يشرف عليها محمد عمارة ـ بإعادة
طبع كتاب «الخطوط العريضة لدين
الشيعة» ملحب الــديــن الخطيب ،في
تشرين األول (أكتوبر)  ،2012بعدما
مر أكثر من ستني عامًا على طبعته
األول ـ ـ ــى .اح ـت ــوت ال ـط ـب ـعــة ال ـجــديــدة
الـ ـت ــي وزع ـ ـ ــت ك ـه ــدي ــة م ـج ــان ـي ــة مــع
املجلة ،على دراســة وتقديم لعمارة
ّ
نفسه .علمًا أن تكفير الشيعة لدى
ال ــوه ــابـ ـي ــة ي ـت ـخ ــذ م ـن ـح ــى واض ـح ــا
ومعلنًا ،نظرًا إلى السياق السياسي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح بــذلــك
ويـغــذيــه أحـيــانــا ،فــي ض ــوء الـصــراع
اإلقليمي بني إيران والنظم الحاكمة
فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـن ـظــم
ً
التي تحكم دوال عربية ذات أغلبية
سنية أبرزها مصر .وحسبما تكون
ح ــدة ال ـص ــراع ت ـكــون ن ـبــرة التكفير
واإلقصاء والرفض.

