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«تهذيب المواطن»
تستخدم عادة للقمع والتضييق وخفض سقف الحريات ووضعها
تـحــت وصــايــة الــرقـبــاء ومـفــاهـيــم رج ــال الــديــن املتعصبة واملحافظة
بحكم طبيعتها وتقاليدها.
ومــن هنا يعتبر فضل الـقــانــون «مـحــاولــة لسد منافذ الفكر العلمي
والتأويل الديني واألبحاث املجتهدة في الفلسفة ،وغلق الباب أمام
مسألة مراجعة الثوابت طبقًا لتطورات العلم والعقل واملعرفة» .وهو
ما يؤكد عليه محمد أبو الغار مؤسس «الحزب املصري الديمقراطي
االجـتـمــاعــي»« :فــي مقدمة الـقــانــون ،يطالب املـشــرع بعقاب مــن يقدم
ت ــأوي ــات م ـحــرفــة لـبـعــض ن ـصــوص ال ـك ـتــب ال ـس ـمــاويــة ،وع ـب ــرت عن
اج ـت ـهــادات خــاطـئــة لـبـعــض املـفـســريــن لـلــديــن .ه ــذه املـقــدمــة مستفزة
وتعبر عن فكر تآمري .هل كل مفكر أو مجدد يحاول حل أزمة الدين

اإلسالمي في العصر الحديث التي لم تحل بالطريقة التقليدية في
التفكير ،يعتبر مــن ال ـخــوارج؟ وأي ــام كــان األزه ــر منفتحًا على كافة
ً
املــذاهــب والتفسيرات وهــي أمــور موثقة ومـعــروفــة ،كــان يجد حلوال
ملتناقضات األشـيــاء ولــم يكن الفكر الوهابي مسيطرًا .لكن سيطرة
الفكر الوهابي على مصر واألزهر جعلت التفكير أحاديًا» .يشير أبو
الغار إلى أن «التأويل علم هام ،ودراسات شخصيات هامة مثل نصر
أبوزيد ومحمد أركون كانت هي األمل في خروج الفكر اإلسالمي من
املأزق الذي نعيشه .حني تأتي بقانون يمنع التأويل أو يقول إن هذا
تــأويــل جيد أو غير خــاطــئ ،فأنت تمنع حرية الــدراســات اإلسالمية
وهذا مخالف للدين والقانون واملستقبل».
ومن جانبه اعتبر عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين في

مثقفون مصريون:
من هنا تبدأ عملية اإلصالح الديني
القاهرة ـ محمد عمر جنادي
فـ ــي بـ ــدايـ ــة  ،2016أصـ ـ ـ ــدرت هـيـئــة
كـ ـب ــار الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء فـ ــي األزهـ ـ ـ ــر ب ـيــانــا
تهاجم فيه نقاد التراث وتصفهم ﺑ
«املتمركسني ..حيث فتحوا األبواب
أم ــام املــاديــة الـجــدلـيــة والـتــاريـخـيــة
والـ ــزنـ ــدقـ ــة واإللـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ،وال ـب ـن ــوي ــة
وال ـت ـف ـك ـي ـك ـيــة والـ ـح ــداث ــة ومـ ــا بـعــد
ال ـ ـ ـحـ ـ ــداثـ ـ ــة» .ك ـ ـ ــأن ذك ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات
ال ـف ـك ــري ــة وامل ـع ــرف ـي ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة هــو
سـبــة بـحــد ذات ــه .هــل ثـمــة تـغـيــر في
خطاب األزهر في السنوات األخيرة
أم أن خطابه كان مبنيًا دائمًا على
األس ــاس الـنـظــري ومـنـظــومــة الفقه
ن ـف ـس ـي ـه ـمــا؟ وه ـ ــل هـ ـن ــاك ف ـ ــرق بــن
ً
ال ـخ ـط ــاب ال ــدي ـن ــي ال ــرس ـم ــي مـمـثــا
في األزهــر وبــن خطاب الجماعات
امل ـت ـطــرفــة؟ ملـ ــاذا إل ــى اآلن م ــا زال ــت
اآلراء الـتـنــويــريــة غـيــر مقبولة رغــم
أنـ ـه ــا ك ــان ــت «ت ــوفـ ـيـ ـقـ ـي ــة» (م ـح ـمــد
ع ـبــده وط ــه ح ـســن) ،ورغ ــم احـتـفــاء
الدولة الشكلي بهذه الرموز؟
طرحنا هــذه األسئلة على عــدد من
ال ـك ـت ــاب وامل ـث ـق ـف ــن املـ ـص ــري ــن ،فــي
محاولة ملعرفة آرائهم حول خطاب
األزهر وعالقته بالدولة.
ي ــوض ــح الـ ــروائـ ــي وامل ـت ــرج ــم أح ـمــد
ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف ال ـع ــاق ــة ب ــن األزه ــر
وال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة« :خـ ـ ـط ـ ــاب األزهـ ـ ـ ـ ــر فــي
ع ـم ـقــه ل ـي ــس إال ان ـع ـك ــاس ــا لـتـفـكـيــر
ديني رجعي ومنغلق ،انغلق على
نـفـســه مــع الـفـقــه والـتـفـسـيــر الـقــديــم
ول ــم ي ـتــح لـنـفـســه ف ــرص ــة ل ـل ـتــأويــل.
لــذلــك فـكــل امل ـحــاولــن لـتـطــويــر هــذا
ال ـف ـك ــر وت ـم ــدي ـن ــه ك ــان ــوا دائـ ـم ــا مــن
أع ــدائ ــه» .وي ـض ـيــف« :ل ـك ــن األخ ـطــر
أمـ ـ ــر آخ ـ ـ ــر ،أن األزهـ ـ ـ ــر تـ ـح ــول إل ــى
ذراع لـلـسـلـطــة ،وأق ـص ــد أن مهمته
اخـ ـتـ ـلـ ـف ــت عـ ـ ــن أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ت ــأس ـي ـس ــه
وبعيدًا عن الصورة املثالية لألزهر
ال ــذي ع ــادى االح ـت ــال الـبــريـطــانــي،
فــاألزهــر كــان وال يــزال الـعــدو األول
لـ ـل ــدول ــة ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة ،وف ـ ــي ال ــوق ــت
عينه هو الجسر الذي يصل الدولة
ال ــديـ ـنـ ـي ــة بـ ــالـ ــدولـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة».
ال ي ـ ـ ــرى عـ ـب ــد الـ ـلـ ـطـ ـي ــف فـ ــرقـ ــا بــن
خـ ـط ــاب األزه ـ ـ ــر وخـ ـط ــاب ال ـع ـس ـكــر
فهما «وجـهــان لعملة واح ــدة ،هما
م ــؤسـ ـسـ ـت ــان مـ ـح ــافـ ـظـ ـت ــان ،األول ـ ــى
تحافظ على املجتمع بــاســم الدين
والثانية باسم الوطن» .كما ال يرى
ّ
أي اختالف بني األزهر وأي جماعة
م ـت ـط ــرف ــة« ،بـ ــاألحـ ــرى ه ــو ج ـمــاعــة
م ـت ـطــرفــة رس ـم ـيــة تـتـمـتــع بـحـضــور
ج ـم ــاه ـي ــري .ل ــذل ــك ،فـ ــاألزهـ ــر لـيــس
ضــد داع ــش ،لـكـنــه ال يــرفــع الـســاح
م ـث ـل ـه ــا ،ألن ـ ــه دولـ ـ ــة ول ـ ــه أســال ـي ـبــه
الدبلوماسية» .يؤكد عبد اللطيف
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـ ـبـ ــدء مـ ــن امل ـن ــاه ــج
األزه ــري ــة إذا أردن ــا «إص ــاح الفكر

ال ــدي ـن ــي» ،لـكـنــه يـسـتـبـعــد إمـكــانـيــة
هذا اإلصالح.
تـتـســاء ل الـبــاحـثــة أسـمــاء الـعـمــاوي
حـ ـ ــول ق ـ ـ ــدرة خ ـ ـطـ ــاب األزه ـ ـ ـ ــر ع ـلــى
ت ـجــديــد ال ـخ ـطــاب الــدي ـنــي .ت ــرى أن
ه ـ ــذه ل ـي ـس ــت املـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى ل ــذي ــوع
م ـســألــة ت ـجــديــد ال ـخ ـط ــاب الــدي ـنــي:
«ظـ ـه ــرت ال ـط ـب ـع ــة األول ـ ـ ــى م ــن ه ــذا
ال ـت ـجــديــد م ـنــذ م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى املـئــة
ع ـ ــام مـ ــع رواد ال ـن ـه ـض ــة ال ـع ــرب ـي ــة
أم ـث ــال مـحـمــد ع ـبــده وال ـط ـه ـطــاوي.
رغـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرواد
ال ـ ـجـ ــادة ت ـح ـق ـي ـقــه  -وك ـ ــان أغـلـبـهــم
م ــن امل ـن ـت ـمــن لـلـمــؤسـســة األزه ــري ــة
العريقة  -إال أنه لم يخرج عن كونه
ينطو على
مـجــرد إج ــراء شكلي لــم
ِ
أدن ـ ــى ت ــأس ـي ــس مـ ـع ــرف ــي» .تــوضــح
ال ـع ـم ــاوي األسـ ـب ــاب ال ـن ـظــريــة وراء
ه ــذا اإلخـ ـف ــاق« :ظ ــل ه ــذا ال ـخ ـطــاب
النهضوي هــو الـصــورة التمثيلية
للخطاب الــديـنــي التقليدي القديم
ً
م ـت ـم ـث ــا ب ــال ـت ـح ــدي ــد ف ــي ال ـخ ـط ــاب
األش ـ ـ ـعـ ـ ــري ع ـ ـقـ ــائـ ــديـ ــا ،والـ ـخـ ـط ــاب
الـشــافـعــي فـقـهـيــا ،رغ ــم إص ــراره في
س ـب ـيــل ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـج ــدي ــد امل ــزع ــوم
ب ـض ــرورة الـتـمـيـيــز ب ــن الـنـصــوص
الدينية متمثلة في القرآن والسنة
النبوية على وجــه الـتـحــديــد ،وبني
هذه النصوص التراثية التي باتت
تعرف اآلن بالخطاب الديني ،وهي
م ــن ق ـب ـيــل ال ـن ـص ــوص ال ـت ـف ـس ـيــريــة
والـ ـفـ ـقـ ـهـ ـي ــة .»....اجـ ـتـ ـه ــادات ت ــراه ــا
الـ ـعـ ـم ــاوي ن ــات ـج ــة ع ــن الـ ـح ــوار مــع
النص األصلي (القرآن) ومشروطة
ﺑ «س ـيــاق ـهــا االج ـت ـمــاعــي/امل ـعــرفــي
التي صيغت فيه» .تشير العماوي
إلى أن التحدي الذي يجابه اإلسالم
ال ـ ـي ـ ــوم يـ ـتـ ـع ــدى م ـ ـجـ ــرد االكـ ـتـ ـف ــاء
بــالـتـمـيـيــز بــن ال ـن ـصــوص الــديـنـيــة
والـ ـت ــراثـ ـي ــة إل ـ ــى «ضـ ـ ـ ــرورة م ـعــرفــة
ك ـي ـف ـي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع الـ ـنـ ـص ــوص
الدينية ذاتها».
ي ـت ـحــدث ال ـك ــات ــب وال ـب ــاح ــث ج ـمــال
عـ ـم ــر صـ ــاحـ ــب ك ـ ـتـ ــاب «أن ـ ـ ـ ــا ن ـصــر
أب ــو زيـ ــد» ع ــن ال ـس ـي ــاق ال ـتــاري ـخــي
النـحـســار خـطــاب التجديد ونشوء
ج ـمــاعــات ال ـع ـنــف« :م ــع ك ــل هــزيـمــة
وت ــراج ــع تــواج ـه ـهــا ش ـعــوب ـنــا مـنــذ
نـهــايــات ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر حتى
اآلن ،يخفت صــوت تـيــار التجديد،
وي ـ ـع ـ ـلـ ــو صـ ـ ـ ــوت تـ ـ ـي ـ ــار اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
اإلسالم النقي .تيار األسلمة ،وبعد
الـحــرب العاملية األول ــى ،تحول إلى
ت ـن ـظ ـي ـم ــات وجـ ـم ــاع ــات ُم ـس ـل ـح ــة».
يــوضــح ع ـمــر املـشـكـلــة ال ـكــام ـنــة في
ب ـن ـيــة خ ـط ــاب ال ـت ـج ــدي ــد أو «بـ ــذرة
ال ـع ـطــب ال ــداخ ـل ـي ــة» ك ـمــا يـسـمـيـهــا،
وت ـ ــؤدي إل ــى تـهـمـيــش «ال ـت ـجــديــد»
في مقابل «األسلمة»« :كل عمليات
ال ـت ـج ــدي ــد م ــن م ـح ـم ــد عـ ـب ــده حـتــى
اآلن ،تـ ـ ـت ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـ ـف ـ ــس األس ـ ـ ــس

الــاهــوتـيــة /الـعـقــائــديــة التقليدية.
وبـ ـ ـ ـ ــدون ال ـ ـت ـ ـعـ ــرض ل ـ ـهـ ــذه ال ـب ـن ـي ــة
الــاهــوتـيــة نـقــديــا ،سـتـظــل عمليات
ال ـت ـج ــدي ــد مـ ـج ــرد مـ ـح ــاول ــة إن ـت ــاج
واقــع ُمختلف مستخدمني ماكينة
التفكير نفسها».
يـتـحــدث الـكــاتــب واألك ــادي ـم ــي حاتم
ح ــاف ــظ عـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب اآلن ـ ـيـ ــة وراء
ال ـ ـت ـ ـحـ ــول فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــاب األزه ـ ـ ـ ـ ــر فــي
الـسـنــوات األخ ـيــرة« :يمكن الـقــول إن
ال ـخ ـط ــاب األزهـ ـ ـ ــري ال ــرس ـم ــي ص ــار
أكثر قوة وأكثر صراحة في التعبير
عن تشدده إزاء القضايا اإلسالمية
املـ ـ ـث ـ ــارة فـ ــي ال ـع ـق ــدي ــن األخـ ـي ــري ــن».
والسبب وراء هذا التشدد هو «شعور
األزه ــر بعد  30يونيو بأنه تخلص
مــن منافسيه (اإلخ ــوان والسلفيني)
وخ ـص ــوم ــه ال ـع ـل ـمــان ـيــن ،ويـ ـ ــرى أن
ال ــدول ــة مـمـثـلــة ف ــي ن ـظ ــام الـسـيـســي
عـلـيـهــا دف ــع ضــري ـبــة ب ــال ــوق ــوف إلــى
جواره ضد أي هجمات علمانية».
ي ــرى حــافــظ أن مــا يــربــك املـشـهــد هو
إلحاح الدولة منذ ثالث سنوات على

الخطاب صار أكثر قوة في التعبير
عن تشدده إزاء القضايا اإلسالمية
المثارة في العقدين األخيرين
ضــرورة تجديد الخطاب الديني من
دون أن تـتـخــذ خ ـطــوة واحـ ــدة ب ــإزاء
ه ــذا ال ـت ـجــديــد .وي ـت ـس ــاءل« :ال ــدول ــة
ت ـلـ ّـوح بــالـتـجــديــد ملــواجـهــة الـتـطــرف
الديني لإلخوان ،لكن كيف يمكن أن
تفعل ذلك بإسناد مشروع التجديد
ملؤسسة (األزه ــر) على رأسـهــا رجل
أصولي حتى النخاع .اإلمــام الطيب
ل ــه م ــؤل ـف ــات يـسـتـشـهــد فـيـهــا بسيد
ق ـطــب ب ـطــري ـقــة ت ـشــي ب ــأن ــه صــاحــب
مكانة لديه .كلنا نعرف أن قطب أحد
مؤسسي الفكر التكفيري فــي مصر
وف ــي ال ـعــالــم اإلس ــام ــي» .ويـضـيــف:
«ق ـ ــدم ال ـط ـيــب ب ــاغ ــا بـشـخـصــه ضد
إس ــام بـحـيــري رغ ــم أن األخ ـيــر قبل
أن ي ـنــاظــر ك ــل م ــن ال ـش ـيــخ األزهـ ــري
(وه ــو املـسـتـشــار الــديـنــي للسيسي)
وال ـش ـي ــخ ال ـج ـف ــري ،م ـج ـت ـم ـعــن ،في
ح ـل ـق ــة ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة كـ ــانـ ــت ل ـت ـك ــون
طـفــرة فــي مـســار ال ـحــوار بــن األزه ــر
والـعـلـمــانـيــن ل ــوال حـبــس البحيري
بـعــدهــا ،إضــافــة أيـضــا إل ــى الطريقة
التي بات اإلمــام الطيب يتحدث بها
في اللقاءات اإلعالمية عن املطالبات
ب ـت ـج ــدي ــد ال ـ ــدي ـ ــن وغ ــربـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــراث
وم ــراج ـع ــة الـ ـبـ ـخ ــاري .وهـ ــي طــريـقــة
متعجرفة وعــدائـيــة لــآخــر ورافـضــة
ألي حوار ،رغم أن اإلمام الطيب كان
ي ـس ـ ّـوق نـفـســه ق ـبــل الـ ـث ــورة (ق ـبــل أن
يستقيل مــن عضوية حــزب مـبــارك)
كرجل ديــن مستنير دارس للفلسفة
في فرنسا!».

جامعة األزهر أن الذين يعترضون على مشروع القانون «ال يريدون
اس ـت ـقــرارًا ملـصــر ،ألن ــه حــن نفتح الـبــاب أم ــام الــذيــن يـ ــزدرون األدي ــان
ويسيئون إليها ،تزيد نــار الـعــداوة في نفوس املواطنني ،مما يؤدي
إلى نشر الفنت والقالقل واالضطرابات في املجتمع».
الـقــانــون ال ــذي سلمه شيخ األزه ــر لــرئــاســة الجمهورية سيصل إلى
البرملان ،ملناقشته ،لكن هل سيمر؟
لنكن متشائمني ،سيمر كما مــرت عشرات القوانني .وسيظل ّ
مهددًا
ملصلحتها وقتما تـشــاء ،كما
للتفكير واإلب ــداع تستخدمه السلطة
ُ
حدث في قوانني مشابهة مثل خدش الحياء الذي أقر في السبعينيات
ملنع الناس من قضاء حاجاتهم عالنية في الشارع! لكن تمت محاكمة
أحمد ناجي به بسبب جملة في رواية!

إيماءة الشيخ وتعب الرئيس
القاهرة ـ محمد خير
يقال ّإن أبسط التعريفات للفارق بني الدولة املدنية والــدولــة الدينية ،هو
ّأن األولــى تشهد تحكم السلطة السياسية في املؤسسة الدينية ،بينما
فــي الثانية تتحكم املؤسسة الدينية فــي السلطة السياسية .تحت هذا
التعريف البسيط ،تكمن مفاهيم أقل بساطة وأكثر تركيبًا .فقد تكون
السلطة السياسية نفسها مدنية أو عسكرية ،وإن كانت مدنية فقد تكون
ً
ذات مرجعية دينية مما يؤثر على مدنيتها ،كما أن ثمة دوال ال تشهد ـ
ّ
ظاهريًا  -تحكم السياسة في الدين وال الدين في السياسة ،بل فصل بني
األمــريــن ،وإن كــان ثمة من يــرى أن ذلــك الفصل التام ـ في عمقه ـ ـ ليس
إال خرافة مدنية .وعلى ّأي حال ،طاملا انتمت مصر إلى النوع الثاني في
التعريف البسيط ،أي تحكمت دائمًا سلطتها السياسية في مؤسستها
الدينية ،منذ العهود األولــى في مصر القديمة ،حني كان الفرعون يمزج
السلطتني معًا فيعلن نفسه إلهًا ،مرورًا باالحتالالت العسكرية املتتالية
ً
في العصور الوسيطة ،وصوال إلى الدولة الحديثة ملؤسسها القوي املاكر
محمد علي ،الذي التف حول «خبرات» مؤسسة األزهر ،فأرسل املبعوثني
إلى الخارج ليعودوا بخبرات أوروبية تدير البالد ،ثم جمال عبد الناصر
الــذي أراد «تحديث» األزهــر فأنشأ فيه الكليات العلمية – التي اعتبرها
األصوليون علمانية  -وأمم األوقاف مصدر الدخل األساسي للمؤسسة
ً
الدينية ،وصوال إلى الرئيس السيسي ،الذي قطع حديثه فجأة في خطاب
عيد الشرطة فــي  25كــانــون الثاني (يناير) املــاضــي ،ليتوجه إلــى شيخ
األزهر أحمد الطيب بعبارة «تعبتني يا فضيلة اإلمام».
عبارة غريبة في ألفاظها ونطقها على الهواء في خطاب يشاهده املاليني،
كأن رئيس السياسة يعرب عن عجزه ـ أو على األقل تعبه ـ -من رئيس
املؤسسة الدينية .لكن ليس أغرب من العبارة نفسها إال مناسبتها ،ففي
عيد الشرطة ،الــذي صــار منذ ثــورة  2011محل نــزاع حــول اليوم «»25
الذي أصبح عيدًا لالثنني :للشرطة وللثورة التي اندلعت  -في األساس -
ضد ممارسات الشرطة .في ذلك العيد السياسي بامتياز ،قرر الرئيس
فجأة أن يناقش مسألة الـطــاق الـشـفــوي ،أمــام كــامـيــرات التلفاز .شكا
الرئيس من ارتفاع نسب الطالق واقترح على الهواء أن ال يتم االعتراف
بالطالق بمجرد التلفظ به بل فقط عند توثيقه .أعلن الرئيس اقتراحه
ونظر إلــى شيخ األزه ــر فــي الصف األول ،فهز الشيخ رأســه هــزة أدرك
الرئيس مغزاها ،وفهم أنها أبعد ما تكون عن املوافقة ،فأنهى الرئيس
اقتراح بكلمته «تعبتني».
لكن الشيخ لــم يكتف بإيماءة ال ــرأس وال باعتراف الرئيس بالتعب ،بل
اجتمع بعد  10أيــام مــع هيئة كبار العلماء فــي األزه ــر وأص ــدروا بيانًا
يــرفــض االقـ ـت ــراح ،ويـنـكــر حـتــى الـسـبــب الـ ــذي ذكـ ــره الــرئ ـيــس كـمـسـ ّـوغ
القتراحه .فقال البيان صراحة إن ليس ثمة عالقة بني الطالق الشفاهي
وارتفاع نسبة الطالق ،وإن الطالق يقع باأللفاظ الشرعية «دون اشتراط
شهادة أو توثيق» .وبعد ثالثة أيــام من االجتماع والبيان ،أعلن «مجمع
البحوث اإلسالمية» وهو هيئة أخرى من أبرز هيئات األزهــر ،اتفاقه مع
بيان هيئة كبار العلماء .كانت تلك «ال» كبيرة من األزهــر لم تعد سلطة
السياسة بعدها إلى املوضوع ،وإن تبرع بعض رجالها بمحاولة الرد في
البرملان ،عبر اقتراح قانون لتحديد مدة بقاء شيخ األزهــر على مقعده،
وهو اقتراح لم يغادر قاعات البرملان .إذ أفشلته لجنة الشؤون الدينية في
املجلس نفسه ،وهو في كل األحــوال اقتراح مشكوك في دستوريته ،أو
صار كذلك منذ وقت ليس بالبعيد ،إذ أن حصانة شيخ األزهر ،واحدة من
آثار قليلة بقيت من تفاعالت «ثورة يناير».
ّ
يقر الدستور املصري املستحدث بعد «يناير» بأن األزهر «هيئة مستقلة،
ويختص دون غيره بالقيام على كافة شــؤونــه» .كما أن «شيخ األزهــر
مستقل غير قــابــل لـلـعــزل» .تلك الـعـبــارات الـتــي تضمنتها امل ــادة  4في
دسـتــور  2012وانتقلت – كما هــي – إلــى امل ــادة  7فــي دسـتــور ،2014
مثلت «املكتسب» الوحيد املتبقي تقريبًا من ثورة يناير ،أو هكذا يعتبرها
ً
األزهريون على األقــل ،بعدما أنهت عهدًا طويال بدأته ثورة يوليو 1952
في «تعيني» شيخ األزهر بواسطة رئيس الجمهورية .اآلن ،بعد الدستور
الجديد ،يتم اختيار الشيخ مــن قبل هيئة كبار العلماء املكونة مــن 40
عاملًا أزهريًا «من املذاهب الفقهية األربعة» .تولى الشيخ الطيب مشيخة
األزهر في  ،2010قبل  10أشهر من ثورة يناير .وبعد تغيير الدستور،
صار غير قابل للعزل مدى الحياة ولم يعد من حق الرئاسة اختيار شيخ
جديد .بعبارة أخرى ،يجوز القول ّإن الطيب هو املسؤول الكبير الوحيد
من الحقبة املباركية الذي شهد وضعه الرسمي رسوخًا أشد وقوة أكبر.
ليس غريبًا إذًا أن «يتعب» الرئيس الذي ال يستطيع إغضاب األزهر في
الوقت الــذي يخوض فيه حربه مع األشــد أصولية واألكـثــر تسييسًا .ال
يستطيع الرئيس أن يرغم األزهر على تحقيق أحالمه في «الثورة الدينية»،
بل سمح له بمطاردة الكتاب والباحثني إلى درجة السجن والتنكيل ،وهو
ما لم يحدث في عهد أي رئيس جمهوري سابق .كلهم حــاوروا األزهر
وصارعوه ّ
لكن أحدًا منهم – قبل السيسي ـ لم يعترف بالتعب.

