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نبذة عن امل�ؤ ّلف
ناثان ج .براون �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن ،حيث
ىّ
يتول �إدارة معهد درا�سات ال�شرق الأو�سط .وهو �أي�ض ًا باحث �أول غري مقيم يف برنامج ال�شرق
الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .حائز على منحة من معهد فولربايت ،و�سبق �أن
عمل باحث ًا يف مركز وودرو ويل�سون الدويل للباحثني ،ويف م�ؤ�س�سة غوغنهامي .له �سبعة كتب ،من
بينها:

- Palestinian Politics After the Oslo Accords: Resuming Arab Palestine

- When Victory Is Not an Option: Islamist Movements in Arab Politics

وهذا الكتاب الأخري �صدر بالعربية حتت عنوان «امل�شاركة ال املغالبة :احلركات الإ�سالمية
وال�سيا�سية يف العامل العربي».
كتاب بعنوان:
وقد �صدر له حديث ًا ٌ
- Arguing Islam After the Rebirth of Arab Politics (Oxford University Press,

)2016



ّ
ملخ�ص
كل الدول العربية لديها م�ؤ�س�سات دينية �إ�سالمية كبرية ،متنح احلكومات دور ًا رئي�س ًا يف
احلياة الدينية .هذه امل�ؤ�س�سات تط ّورت على نحو ُمتباين ،وفق ًا للتجارب التاريخية املختلفة
يف كل دولة .متتّعت الدولة عرب هذه الكيانات ،بنفوذٍ و�ش�أو على التعليم الديني ،وامل�ساجد،
والإعالم الديني املرئي وامل�سموع ،ماح ّول امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية �إىل �أدوات ف ّعالة
لل�سيا�سات العامة .بيد �أن تعقيد امل�شهد الديني يعني �أن مثل هذه امل�ؤ�س�سات التكون �سوى
نادر ًا جم ّرد رجع �صدى ل�صوت الأنظمة ،و�أن من ال�صعب توجيهها نحو منحى معينّ .

امل�ؤ�س�سات الدينية يف العامل العربي
*

*
*
*

*

*

امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية يف العامل العربي ،وعلى رغم �أنها عموم ًا موالية
لأنظمة بلدانها� ،إال �أنها بريوقراطيات �ضخمة ي�سمح لها حجمها وتعقيدها ببع�ض
اال�ستقالل الذاتي.
تتح ّكم الأنظمة العربية بالهياكل الدينية الر�سمية ،لكن قدرتها على يَ ّ
ل عنق هذه
امل�ؤ�س�سات الدينية ملالءمة �أهدافها تبدو متباينة.
تط ُّور امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية يعود ب�أ�صوله �إىل عملية ت�ش ُّكل الدولة احلديثة.
امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية تلعب �أدوار ًا متعددة ،ت�شمل االنخراط يف قطاعات
الأوقاف ،والرب والإح�سان ،والإر�شاد ،وتف�سري الن�صو�ص الدينية ،والتعليم،
وال�صالة ،وقانون العائلة ،والإعالم املرئي وامل�سموع.
تتع ّر�ض �سلطة الأ�صوات الدينية الر�سمية على نح ٍو ّ
مطرد �إىل التحدي من ِق َب ْل
�أطراف غري ر�سمية .بع�ض هذه الأطراف توجد كل ّي ًا خارج الهياكل الر�سمية،
لكن بع�ضها الآخر قد يجد مالذ ًا يف �أجزاء تتمتع بقدر من اال�ستقالل الذاتي يف
امل�ؤ�س�سات الدينية ،ماي�ضيف مزيد ًا من التعقيد على امل�شهد الديني يف العديد من
البلدان.
الالعبون الدوليون يرغبون مب�شاهدة ممثلي امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية يعار�ضون
التط ّرف العنفي .لكن الواقع �أن امل�س�ؤولني الدينيني غري حائزين �سوى على �أدوات
�إيديولوجية حمدودة ملواجهة الإ�سالميني املتط ّرفني ،و�أولوياتهم خمتلفة عن تلك
التي ت�ضعها �أطراف من خارج املنطقة.
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العالقة بني احلكومات وامل�ؤ�س�سات الدينية
*

*

*

*

تخاطر الأنظمة ،ب�سبب ت�صرفها ب�شكل ُطفيلي يف ال�ش�أن الديني و�أي�ض ًا ب�سبب
�سعيها �إىل زيادة �سيطرتها ،بجعل امل�س�ؤولني الدينيني يبدون جم ّرد �أُجراء ،الأمر
الذي يق ّو�ض �صدقيتهم .كما �أنها تخاطر بدفع املعار�ضني �إىل �أح�ضان املنظمات
ال�س ّرية.
ميكن للأنظمة ،من خالل ال�سماح للم�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية مبمار�سة �شيء
وال�سمعة احل�سنة للم�س�ؤولني
من اال�ستقالل الذاتي� ،أن تحُ ِّ�سن قدراتها الرقابية ُ
الدينيني .بيد �أن هذا قد يعني �أي�ض ًا �أنها �ستخ�سر بع�ض ال�سيطرة وتخلق ب�شكل غري
مبا�شر ف�ضاءات ميكن �أن ينتظم فيها معار�ضوها.
يتعينّ على الدول الغربية �أن تعرف �أن حجم وتعقيد امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية،
يعنيان �أنها لي�ست قادرة دوم ًا على �أن تكون ف ّعالة يف مكافحة التط ّرف ،كما قد
ترغب هذه الدول .ثم �أن الأنظمة التي ت�سيطر على هذه امل�ؤ�س�سات ،غالب ًا ماتكون
لها �أجندات �أو�سع من جم ّرد منازلة املجموعات املتط ّرفة.
بالن�سبة �إىل �أولئك الذين ي�سعون �إىل �إنزال الهزمية بالإيديولوجيات املتط ّرفة،
ف�إن التحالف مع الأنظمة ال�سلطوية وم�ؤ�س�ساتها الدينية يبدو خيار ًا ج ّذابا .لكن
هذه املقاربة ،عرب طرحها توقعات غري واقعية حول مات�ستطيع الأنظمة وم�ؤ�س�ساتها
�أن تفعل �أو ماهي م�ستعدة لفعله ،و�أي�ض ًا عرب ا�ستن�ساخ اال�سرتاتيجية التي غالب ًا
ماتَه ُزم نف�سها بنف�سها ب�سبب اعتمادها على �أدوات ال�سيطرة ال�سلطوية ملكافحة
احلركات والأفكار املُن�شقة واملُتمردة ،لن تقدم �شيئ ًا �سوى �أوهام احللول.

مقدمة
ّ
يف �صيف العام  ،2016ا�ستمتع ق ّراء ال�صحافة امل�صرية مبطالعة الق�ص�ص اليومية املتع ّلقة
باملجابهة العلنية ال�صاخبة التي اندلعت �آنذاك بني وزارة ال�ش�ؤون الدينية وبني الأزهر .وهذا
الأخري ،كما هو معروف ،هو املج ّمع البحثي والتعليمي ال�ضخم املُعرتف به د�ستوري ًا بكونه ال�سلطة
الرئي�سة لل�ش�ؤون الدينية يف م�صر .كانت وزارة ال�ش�ؤون الدينية ت�سعى �إىل �أن يكون هناك خطبة
جمعة واحدة من و�ض ِعها يف كل م�ساجد م�صر ،بيد �أن الأزهر حمل بعنف على هذه اخلطوة،
و�سرعان ماكانت له اليد العليا يف هذه املعركة بني هاتني امل�ؤ�س�ستني النافذتني .وهكذا بدا �أن
الدولة امل�صرية تتخانق مع نف�سها وتن�شر غ�سيلها على كل الأ�سطح ،حول من ُتناط به م�س�ؤولية
حتديد مايقوله اخلطباء من على �سدة املنابر.
جدل ونزاع .فامل�ؤ�س�سات الدينية
مي�س مو�ضوع ًا كان مو�ضع ٍ
كان هذا حدث ًا ُمده�ش ًا ومحُيرّ ًاُّ ،
للدول يف العامل العربي ُتثري حيالها تقييمات قوية ،و�إن متناق�ضة ،لي�س يف البلدان التي تن�شط
ٌ
�شريك يف الن�ضال ملواجهة التط ّرف
فيها وح�سب بل �أي�ض ًا يف طول العامل وعر�ضه :هل هي
العنيف� ،أم جم ّرد �أبواق لأنظمة �سيئة ال�سمعة� ،أم حا�ضنات للتيارات الراديكالية؟ ك ٌل من
هذه التو�صيفات الثالثة تت�ضمن قدر ًا من ال�صحة ،لكن هذه امل�ؤ�س�سات هي قبل كل �شيء
بريوقراطيات وا�سعة الأذرع ولي�ست البتة واهنة الأهمية يف احلياة ال�سيا�سية والدينية ،حتى
و�إن كان من ال�صعب توجيهها نحو منحى معينّ � .صحيح �أن �سلطتها هي مو�ضع نزاع دوم ًا بني
�أفراد ومنظمات خارج نطاق الدولة ،لكن مثل هذه البريوقراطيات حا�ضر ٌة وناب�ضة يف العديد
من املجاالت� .إنها عموم ًا موالية للأنظمة القائمة ،بيد �أنها ُتظهر �أي�ض ًا عالئم ا�ستقالل ذاتي،
وتنحو عموم ًا �إىل معاداة التيارات املتط ّرفة .ولذا ُتعترب �أف�ضل الواقيات منها.
اعتاد متابعو ال�سيا�سات يف العامل العربي على رُّ
التعث بالدين ،لأن ق�ضايا الإميان تبدو ل�صيقة
للغاية بالعديد من النزاعات ال�سيا�سية .يف املقابلَ ،خ َد َم الدين �أي�ض ًا كمن�صّ ة لقاء واحت�شاد
للقوى املعار�ضة واحلركات االجتماعية .لكن الرتكيز فقط على
الدين يف عالقته بالإميان ال�شخ�صي واملعار�ضة ال�سيا�سية ،الرتكيز فقط على الدين يف عالقته بالإميان
ُيغفل و ُي�سقط من احل�ساب العوامل الأخرى التي تدخل يف ن�سيج ال�شخ�صي واملعار�ضة ال�سيا�سيةُ ،يغفل و ُي�سقط من
م�س�ألة احلوكمة يف الدول العربية .فوزارات التعليم ت�ضع الكتب احل�ساب العوامل الأخرى التي تدخل يف ن�سيج م�س�ألة
الدرا�سية الدينية ،ووزارات ال�ش�ؤون الدينية تدير امل�ساجد ،احلوكمة يف الدول العربية.
ومفتي الدولة ُيق ّدم التف�سريات لل�شريعة ،وحماكم الأحوال
ال�شخ�صية تحُ ّدد للزوجات والأزواج والأباء والأمهات والأوالد
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كيفية مواءمة �سلوكهم مع �أ�صول الإ�سالم.
مع ذلك ،ويف حني �أن الدول ت�صوغ الدين بالعديد من الو�سائل املختلفة� ،إال �أن امل�ؤ�س�سات
الدينية الر�سمية ،على غرار الأزهر ،واجهت حتدي ًا مزدوج ًا يف ال�سنوات الأخرية .ف�أن�صار
الأنظمة ال�سيا�سية القائمة ُيط ّلون عليها بكونها �أدوات مفيدة ،كما �سعت الأنظمة العربية �إىل
ا�ستخدامها لرت�سيخ حكمها وحت�صينه .عالو ًة على ذلك ،تع ّر�ضت هذه امل�ؤ�س�سات �أي�ض ًا �إىل
�ضغوط دولية حلملها على جمابهة التط ّرف العنفي عرب الهيئات الدينية التي ُت�شرف عليها،
فيما جُتربها جماهريها الدينية ،يف الوقت نف�سه ،على �أن تكون ال�صوت الأمني املُعبرِّ عن
احلقيقة الدينية .لكن مروحة وا�سعة من الأطراف غري الر�سمية مزّقت هذا االحتكار لل�سلطة
الدينية التي اعتاد امل�س�ؤولون الدينيون التم ُّت َع بها.
يف خ�ضم هذه البيئة ،احتفظت امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية بنفوذ راجح ،لكن من غري
املحتمل �أن تكون قادرة على ا�ستخدامه ب�أي طريقة متَّ�سقة� ،سواء خلدمة �أجنداتها �أو خلدمة
�أولئك الذين ي�ستعملونها لأغرا�ضهم اخلا�صة .واحلال �أن م�صر وم�ؤ�س�ساتها الدينية ُت�ساعد
على وجه اخل�صو�ص يف ت�سليط الأ�ضواء الكا�شفة على هذه احلقيقة ،لكن هذه امل�س�ألة ت�ست�أهل
االهتمام كذلك يف بلدان �أخرى يف املنطقة ،كما يتب ّدى حني ند ّقق يف الأمناط املختلفة ل�سلوكيات
م�ؤ�س�ساتها الدينية.

اجلذور احلديثة ملج ّمع الدين -الدولة
لي�س من غري املعتاد �أن ُتبدي الدول اهتمام ًا بالدين� ،إذ تت�ض ّمن معظم الد�ساتري يف العامل
بع�ض الإ�شارات �إليه ،حيث يكون هدفها يف الغالب احت�ضان املعتقدات واملمار�سات الدينية ،مع
العمل بعمق يف الوقت نف�سه على ت�شكيل هياكلها و ُبناها .ف�ض ًال عن ذلك ،لي�ست الأديان الر�سمية
غري �شائعة يف العديد من البلدان ،حيث تقوم الدولة بدعم �أو تنظيم امل�ؤ�س�سات الدينية عرب
العديد من الأ�شكال والتمظهرات.
ماهو غري عادي يف العامل العربي لي�س الدور العام للدين ،بل مدى هذا الدور وحجمه .بع�ض
الطرق املم ّيزة التي تنتظم يف �إطارها العالقات بني الدولة
ماهو غري عادي يف العامل العربي لي�س الدور العام
والدين قد تعود بجذورها �إىل ماقبل الع�صور احلديثة،
للدين ،بل مدى هذا الدور وحجمه.
وترتبط بالعقيدة الإ�سالمية وجتارب �أوائل جمتمعات
امل�ؤمنني واملبادئ اجلوهرية املُ�شتّقة من الن�صو�ص املق ّد�سة.
لكن ،مع تد�شني عملية بناء الدولة عرب العامل العربي خالل القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين،
�أُقيمت هذه العالقات على نحو خمتلف يف كل بلد .ونتيج ًة لذلك ،تط ّورت امل�ؤ�س�سات الدينية
الر�سمية على نحو خمتلف �أي�ضا .وقد ت�أ�صّ ل هذا التطور يف تف�صيالته -وحتى يف العديد من
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ق�سماته العامة -ب�شكل �أ�سا�سي يف عملية ت�ش ُّكل الدولة احلديثة .والواقع �أن ت�شكيل الدولة
وتنظيم الدين �سارا يد ًا بيد «بحيث �أن الدين احلديث يف البلدان الإ�سالمية متو�ضع حول
1
ُ�س ّدة الدولة».
ماهو �شائع وم�شرتك بني الدول العربية وا�ضح وجلي :فمعظمها مينح الإ�سالم و�ضعية ر�سمية،
ولديها م�ؤ�س�سات تو ّفر الفتاوى ال�شرعية وتدير دوائر الأوقاف واجلمعيات اخلريية ،و ُتط ّبق
بع�ض �صيغ قوانني العائلة الإ�سالمية .مفتو الدولة هم ابتكار يعود �أ�سا�س ًا �إىل القرنني التا�سع
ع�شر والع�شرين ،حني بد�أت الدول لت ّوها �آنذاك بتعيني م�س�ؤولني دينيني ،وت�أ�سي�س بريوقراطية
منوط بها �إ�صدار الفتاوى ال�شرعية ،عالو ًة على احللول مكان� ،أو تو�سيع ،البريوقراطية الدينية
العثمانية �أحيان ًا.
كذلك ،جتد وزارات ال�ش�ؤون الدينية وعملية ت�أميم الأوقاف والزكاة جذورها يف التاريخ
احلديث .فمع �إقامة البريوقراطيات املع ّقدة والأجهزة القانونية يف الدول يف القرنني التا�سع
ع�شر والع�شرين� ،أ�سفرت الوظائف الق�ضائية ،والتعليمية ،والتدريبية ،واخلريية -جنب ًا �إىل
جنب مع تنظيم املجاالت وامل�ساحات العامة -عن بلورة دور ن�شط مل�ؤ�س�سات الدولة يف احلقول
الدينية .كما �سعت القوى الإمربيالية الغربية ،التي �أرادت عقلنة �إدارات الدول التي ت�سيطر
عليها يف املنطقة ،خا�صة يف الفرتة بني احلربني العامليتني يف القرن الع�شرين� ،إىل تنظيم
الدين� ،أحيان ًا عرب تعريف وحتديد جماله.
فيما كانت العالقات العائلية يف املنطقة منوطة جزئي ًا منذ �أمد طويل بالتعاليم الإ�سالمية
وال�شريعة ،مل يكن ثمة وجود بب�ساطة لفئة منف�صلة من قانون الأحوال ال�شخ�صية (الذي هو رمبا
�أهم عن�صر جوهري يف ال�شريعة بالن�سبة �إىل العديد من �أتباعه اليوم) ،قبل �أن يبد�أ احلكام
اال�ستعماريون والدول امل�ستقلة بر�سم حدود ت�شريعات وت�شكيل حماكم محُ ددة خا�صة بق�ضايا
ربر عقيدي لال ّدعاء ب�أن تطبيق العالقات الزوجية
العائلة خالل القرن التا�سع ع�شر .لي�س هناك م ّ
وفق الطريقة الإ�سالمية �أكرث �أهمية بالن�سبة �إىل اهلل من تبادل ال�سلع ب�أ�سلوب �إ�سالمي .لكن،
ومع بدء خمتلف �سلطات الدولة ب�إدخال �إ�صالحات قانونية يف الع�صر احلديث� ،ش ّكل الزواج،
وح َذر .وهذه ال�سلطات فعلت ذلك
والطالق ،والوراثة ،املجاالت التي كان يتم التح ّرك فيها ب�أناة َ
من خالل ت�شكيل جمال قانوين ل�ش�ؤون العائلة حر�صت فيه على �صياغة قواعد متّ�سقة مع �أحكام
الفقه الإ�سالمي القدمية.
يف بع�ض الأماكن ،قامت القوى الإمربيالية ،مثل الفرن�سيني يف اجلزائر ،بدعم و�ضع قانون
�إ�سالمي يحكم الأحوال ال�شخ�صية ،لأنها مل تكن متحم�سّ ة لالنغما�س يف مثل هذه الق�ضايا .يف
�أماكن �أخرى ،على �سبيل املثال يف م�صر والعراق� ،سعى احلكام املحليون الطموحون �إىل توكيد
دور �أقوى للدولة وو�ضع قانون ر�سمي للأحوال ال�شخ�صية .وهم ا�ستندوا �إىل م�صادر �إ�سالمية
وبحثية ل�ضمان ذلك ،بيد �أنهم مع ذلك �أمروا املحاكم ب�إ�صدار �أحكامها وفق ًا لت�شريع مكتوب
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للأحوال ال�شخ�صية بد ًال من تف�سرياتهم ال�شخ�صية للفقه الإ�سالمي.
لكن ،حتى يف هذا املجال املُح ّدد ،ثمة تباين �إقليمي وا�سع حول من ي�ضع القانون ،وماذا
يجب �أن يت�ضمن ،ومن يط ّبقه .على �سبيل املثال يف ال�سعودية واليمن ،اللتني مل تخ�ضعا البتة
�إىل ال�سيطرة الإمربيالية الغربية ،التزال املحاكم الإ�سالمية� ،أو ال�شرعية ،هي نظري ًا حماكم
الفقه العام حتى اليوم ،لكن ي�ساعدها يف اليمن ج�سم من الت�شريعات املو ّثقة .ويف ال�سعودية
(التي التزال تقاوم املدونات القانونية) تقوم هيئات �شبه ق�ضائية ب�إنفاذ التنظيمات واملرا�سيم.
وهكذا ،تباينت الرتتيبات امل�ؤ�س�سية وفق ًا للتحقيب الزمني وملدى بناء الدولة ،وكذلك لدرجة
وطبيعة ال�سيطرة اخلارجية.
واحلال �أن الآثار التاريخية ا�ستم ّرت يف �شكل جمموعة
ّ
ا�ستمرت الآثار التاريخية يف �شكل جمموعة فريدة يف فريدة يف الغالب من الهياكل وامل�صطلحات يف البلدان
الغالب من الهياكل وامل�صطلحات يف البلدان العربية.
العربية ،التي كان ٍ ّ
لكل منها خريطة م�ؤ�س�سية خمتلفة حول
الإ�سالم الر�سمي .وحتى حيث تربز ت�شابهات بني البلدان،
ثمة ترتيبات متمايزة .ففي ال�سعودية ،مث ًال ،تعمل منظمة ُتدعى هيئة الأمر باملعروف والنهي
عن املنكر وفق ماميكن و�صفه بال�شرطة الدينية .وهذا النظري له يف موا�ضع �أخرى يف العامل
العربي .ويف املقابل ،العديد من البلدان لديها هيئات ر�سمية م�س�ؤولة عن الأبحاث الدينية
التي يلتئم فيها �شمل كبار العلماء .بيد �أن هذا يتخذ خمتلف الأ�شكال :ففي املغرب يرت�أ�س
امللك املجل�س العلمي الأعلى؛ ويف م�صر ،ثمة م�ؤ�س�سة مماثلة هي هيئة كبار العلماء تقوم هي
بنف�سها بتعيني �أع�ضائها.
ثم �أن هذه الهياكل لي�ست متباينة وح�سب ،بل هي مع ّقدة �أي�ضا .ورمبا لي�س مفاجئ ًا �أن جهاز
يعج بالبريوقراطيات الدينية
الدولة امل�صري ،الذي يو ّفر بيئة دينية رمزية يف العامل العربيّ ،
ال�صاخبة التي يتحدى بع�ضها التو�صيفات ال�سهلة لها .وهذه ت�شمل دار الإفتاء امل�صرية ،ومكتب
�شيخ الأزهر ،وجامعة الأزهر ،واملجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،وهيئة كبار العلماء ،وجممع
البحوث الإ�سالمية ،وجلنة الفتوى.
ك ٌل من هذه الهيئات لها تاريخ مم ّيز يتط َّلب �أحيان ًا ماي�شبه الإملام بعلم الآثار لفهمها .فمكتب
مفتي الدولة ،الذي يرت�أ�سه م�س�ؤول يو�صف عادة باملفتي الأكرب ،ت�أ�سّ �س يف نهاية القرن التا�سع
ع�شر لأ�سباب تتع ّلق بالإ�صالحات القانونية� ،إمنا �أي�ض ًا بهدف الت�شديد على اال�ستقاللية الذاتية
عن الإمرباطورية العثمانية .والأزهر ت�أ�سّ �س كم�سجد �شيعي يف القرن العا�شر ،لكنه يطرح نف�سه
الآن على �أنه ال�سلطة ال�س ّنية الأبرز يف م�صر وحتى يف طول العامل الإ�سالمي وعر�ضه .واملجل�س
الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية لي�س �أعلى يف الواقع ،بل هو هيئة ا�ست�شارية داخل وزارة ال�ش�ؤون
الدينية .وهيئة كبار العلماء هي م�ؤ�س�سة �أقدم داخل الأزهر ،لكنها ُب ِع َثت جمدد ًا يف م�صر مابعد
العام  2011مبر�سوم ع�سكري ملنح الأزهر اال�ستقاللية التي يريد عن عملية �سيا�سية كانت واعدة
2
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يف تلك الفرتة بالن�سبة �إىل �صعود نفوذ جماعة الإخوان امل�سلمني.
ثمة �أمناط جل ّية برزت يف خ�ضم هذه التموجات البريوقراطية .ففي العامل العربيُ ،يعترب
التعليم الديني �إلزامي ًا عموم ًا حتى املدر�سة الثانوية .وامل�ساجد ُي َّ
رخ�ص لها من ِق َبل الدولة،
وغالب ًا مايجري التعاطي معها ك�أمالك لهذه الأخرية .كما �أن الدولة ُتراقب اخلطب وت�صادق
على تعيني الدعاة الذين غالب ًا مايتلقون توجهيات ر�سمية .ف�ض ًال عن ذلك ،يتم معظم التعليم
الديني العايل داخل م�ؤ�س�سات الدولة التي ّ
تنظم امل�ؤ�س�سات والن�شاطات اخلريية ،و�أحيان ًا
ُتديرها مبا�شرة .وقد �ساعد انغما�س الدولة يف ال�ش�ؤون الدينية على ر�سم لوحة من التعقيد
امل�ؤ�س�سي يف كل املنطقة� .صحيح �أن امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية ح�صلت على مروحة وا�سعة من
املهام ،لكن تع ّقدها �أفرز �سلطات مت�شابكة وغالب ًا ما �أعاق �أهدافها.

خريطة الإ�سالم الر�سمي
تلعب امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية �أدور ًا متعددة يف كل العامل العربي .وقد ف ّرخت هذه
الواجبات الدينية التي �ألزمت الدولة نف�سها بها �سل�سلة من
فرخت هذه الواجبات الدينية ،التي �ألزمت الدولة
ّ
البريوقراطيات التي الحتوز دوم ًا القدرة على العمل ككل
متّ�سق .ولأن م�ؤ�س�سات الإ�سالم الر�سمي تط ّورت كح�صيلة نف�سها بها� ،سل�سلة من البريوقراطيات التي الحتوز دوم ًا
ل�صعود الدولة احلديثة ومبوازاتها ،ف�إنها عك�ست �أي�ض ًا القدرة على العمل ككل متّ�سق.
حقيقة الدولة املتو�سّ عة .وهذا �شمل �سيطرة الدولة و�إ�شرافها
على مروحة من الن�شاطات الدينية ،حتى ولو مل تكن �سلطتها ُمطلقة.
يتعينّ على امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أن تقلق لي�س حيال بع�ضها البع�ض وت�شابك امل�س�ؤوليات
وا ّدعاءات النفوذ وح�سب ،بل �أي�ض ًا لأن كل بريوقراطية دينية ُتواجه مناف�سة من خارج جهاز
الدولة ،ما �أ�ضاف طبقة �أخرى من التعقيد .الأبرز بني هذه امل�س�ؤوليات هي على وجه اخل�صو�ص
انخراط امل�ؤ�س�سات الدينية يف يَ
جمال الأوقاف والأعمال اخلريية ،والإر�شاد والتف�سري ،والتعليم،
وال�صالة ،وقانون العائلة ،والإذاعة والرتويج.

الأوقاف والعمل اخلريي

تلعب الأطراف الدينية الر�سمية ،التي توجد عموم ًا يف وزارة ال�ش�ؤون الدينية يف البلد
املعني ،دور ًا حيوي ًا يف الإ�شراف على العمل اخلريي .وهذا يتم بطريقتني :الأوىل ،عرب تنظيم،
ويف العديد من احلاالت� ،إدارة ،الأوقاف الدينية التي ُتقام غالب ًا لدعم امل�ساجد ،واملدار�س،
�أو لأهداف الرب والإح�سان .والواقع �أنه يف معظم بلدان املنطقة ،يجد �أولئك الذين ي�ؤ�س�سون
�صندوق �أوقاف جماز ًا �أنف�سهم يعملون عرب مثل هذه الوزارة .وهنا ،امل�ضاعفات لي�ست ج�سيمة
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ديني ًا فقط بل اقت�صادي ًا ومالي ًا �أي�ضا ،حيث �أن جمموعة كبرية من العقارات واملمتلكات املمنوحة
لأغرا�ض خريية ت�سقط يف ح�ضن �سيطرة الدولة .وقد جتاوزت وزارات يف بع�ض البلدان مهام
الأوقاف التقليدية لتنخرط يف م�شاريع تنموية �أو�سع ُم�ص ّممة مل�ساعدة الفقراء �أو العاطلني عن
العمل ،مثل ت�أ�سي�س تعاونيات املُنتجني.
الطريقة الثانية تتم عرب قيام وزارات ال�ش�ؤون الدينية غالب ًا بتنظيم الزكاة �أي�ضا .ويف بع�ض
البلدان ،قد تكون هذه املهمة المركزية و ُتدار من خالل امل�ساجد املحلية ،فيما ُتبذل يف بلدان
�أخرى جهو ٌد �أكرب لالنخراط يف مراقبة مركزية .بيد �أن الواجب الديني اخلا�ص ب�أداء الزكاة،
اليحتاج �إىل �أن يتم يف �إطار مجُ از ر�سميا ،بل ُي�سمح به يف �سياقات �شخ�صية و�أقل ر�سمية.
وهكذا ،تعلقُ �أطراف الدولة بني رحى املانحني الأتقياء ،وبع�ضهم يرتاب من مدى فعالية
وا�ستقامة الهياكل الر�سمية ،وبني امل�س�ؤولني من ذوي العقلية الأمنية الذين يواجهون �ضغوط ًا
دولية ّ
مطردة ل�ضمان عدم ا�ستخدام هذه الأ�صول بطرق غري �آمنة �سيا�سي ًا (كدعم املجموعات
املتط ّرفة والعنفية).

الإفتاء والإر�شاد

تقليدي ًا ،الفتاوى� ،أي تف�سريات علماء الدين لل�شريعة الدينية حيال �س�ؤال �أو م�س�ألة مع ّينة،
ال ُتعترب ُملزمة .لكن هذه احلقيقة بعينها هي التي ت�ستطيع حت�سني �سلطتهم الأخالقية لأنها
(على امل�ستوى املثايل) ُتط َلب طوع ًا من امل�ؤمنني ،و ُتق ّدم من ِق َبل علماء زاهدين من دون النظر
�إىل الظروف اخلا�صة بكل حالة 3.وقد برزت الفتاوى ك�أداة َومعبرَ ٍ ُمه َّمني للمناق�شات حول
الق�ضايا الدينية ،لأنها كانت ال�شكل الذي ط ّور العلماء يف �إطاره تف�سرياتهم على نحو �أكمل.
معظم الدول يف املنطقة لديها مفتي يطلب ر�أيه �أطراف الدولة املحتاجون �إىل �إر�شاد وتوجيه
حول م�سائل ال�شريعة .لكن لي�س ثمة من �سبيل لإجبار امل�ؤمنني على اللجوء �إىل هيئات ر�سمية �أو
�شخ�صيات محُ ددة بحث ًا عن مثل هذا الإر�شاد.
والتوجهات (�سواء �أكانوا �سلفيني� ،أو
يحظى العلماء غري الر�سميني من خمتلف الألوان
ّ
حديثني� ،أو ذاتيي التعليم� ،أو معتقدين بامل�ساواة بني اجلن�سني� ،أو ن�صّ يني ،وغريهم) ب�شعبية
متنامية .وهم ي�ستخدمون و�سائل خمتلفة للإجابة على الأ�سئلة ،مبا يف ذلك املقابالت وجه ًا
لوجه ،واحلوارات التلفزيونية ،والربيد الإلكرتوين ،والفاي�سبوك .رجل الدين ال�شيعي البارز
�آية اهلل علي ال�سي�ستاين له موقع �إلكرتوين ميكن لأتباعه عربه طرح �أ�سئلتهم حول �أي مو�ضوع
يه ّمهم 4.وال�شيخ الأزهري امل�شهور �سامل عبد اجلليل يبت�سم بعطف وحنو خالل توجيهه الإر�شاد
ال�شرعي الإ�سالمي �إىل �سل�سلة متتابعة و�سريعة من امل�شاركني يف برناجمه التلفزيوين .والي ّدعي
ال�سعودي اليافع �أحمد ال�شقريي امتالك �أي معرفة دينية حمددة ،لكنه ُيطلق تنبيهات دينية
و�أخالقية ون�صائح على التلفاز بطريقة جا ّدة وخا�شعة ،وجذلة ،ومنفتحة ،ومحُ ِّم�سة .ومع مثل

ناثان ج .براون

هذه البيئة التناف�سية ،جل�أ ُمفتون مجُ ازون ر�سمي ًا يف بع�ض الأحيان �إىل ت�أ�سي�س مواقع �إلكرتونية
تعج باخلطوط الهاتفية ال�ساخنة ،وظهروا على ال�شا�شات ،باذلني بذلك جهود ًا ُم�ضنية للحفاظ
ّ
على مواقعهم والبقاء على �صلة مبا�شرة بالعامة.
يف هذه الأثناء ،ت�صاعدت الأحاديث حول «الفتاوى غري املُ ّ
نظمة» ،التي ت�صفها ال�سلطات
الدينية ب�أنها �أ�ضعف نوعية وجودة من تلك التي يق ّدمها املمثلون الدينيون الر�سميون ،يف
�أجهزة الإعالم الر�سمية يف العديد من البلدان العربية .بع�ض هذه الدول �سعت �إىل مكافحة
هذه الفتاوى ،لأنها غالب ًا ماتطرح تف�سريات غري اعتيادية �أو متط ّرفة .وبالن�سبة �إىل العديد
من امل�س�ؤولني الدينيني ،ت�ؤدي هذا الغابة من الفتاوى �إىل �إرباك امل�ؤمنني العاديني ،وهكذا ،قد
تبدو الفتاوى من م�صادر متناف�سة على �أنها جمموعة من الأقوال الدينية املُخلخلة حول نقاط
ح�سّ ا�سة يف التعاليم الدينية ،لكنها يف الواقع جزء من �صراع �سيا�سي حول من يجب �أن ينطق
با�سم الإ�سالم.

التعليم

التعليم الديني مو�ضوع �إجباري يف املناهج الر�سمية يف كل ال�شرق الأو�سط .ولأن معظم
الأنظمة التعليمية ممُ ركزة للغاية ،يتلقى الغالبية الكا�سحة من الطالب �صيغ ًا من املعتقدات
واملمار�سات الإ�سالمية املقننة يف ن�صو�ص و�ضعتها هيئات متخ�صّ �صة يف وزارات التعليم.
بع�ض البلدان لديها �شبكات منف�صلة من املدار�س الدينية للأطفال من عائالت دينية على وجه
اخل�صو�ص ،مثل تلك التي ُي�شرف عليها الأزهر يف م�صر .وحني ي�أتي الأمر �إىل التعليم العايل،
ترجح كفة م�ؤ�س�سات الدولة على مراكز التعليم غري الدُولتية .وعلى الرغم من �أنه كانت هناك
زيادة يف اجلامعات اخلا�صة� ،إال �أن هذه الت�ستند عموم ًا �إىل �أ�س�س دينية .ولذا ،املعاهد غري
ال ُدولتية لل�شريعة الإ�سالمية �أو ملوا�ضيع دينية �أخرى قليلة العدد و�صغرية من حيث املُلتحقني
بها.
مع ذلك ،االحتكار الر�سمي غري كامل .فغري امل�سلمني م�ستثنون من التثقيف الر�سمي حول
الإ�سالم .و�إذا ما كان عدد امل�ؤمنني بديانات �أخرى كافي ًا ،قد ت�سمح الدولة لهم بكتب و�صفوف
دينية موازية خا�صة بهم ،و�أحيان ًا بتنظيم وترخي�ص من وزارة التعليم يف �إحدى البلدان .الدول
الحتوز عموم ًا على احتكار كامل للتعليم ،ويف العديد من البلدان �أي�ض ًا �شبكات من املدار�س
اخلا�صة ،تكون �أحيان ًا مرموقة �أكرث من املدار�س الر�سميةُ .يطلب من مثل هذه املدار�س �أن
تت�أقلم مع الربامج التعليمية الر�سمية يف كل املوا�ضيع ،مبا يف ذلك الدين ،لكن بع�ضها ينجح
يف الته ُّرب من ق�سط مهم من الرقابة الر�سمية .خارج املدار�س� ،سواء العامة �أو اخلا�صة ،تربز
�أي�ض ًا �أنظمة �أقل ر�سمية تق ّدم درو�س ًا يف امل�ساجد ،والكنائ�س ،وجمموعات الدرا�سة .ومنذ �أواخر
القرن الع�شرين ،بدا �أن �شعبية هذه املجموعات تنامت ،رمبا بفعل االنت�شار املزدوج للتعليم
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والتقوى يف �آن.

ال�صالة وال�سيطرة على امل�ساجد

حني ُي�ص ّلي امل�ؤمنون يف العامل العربي ،ت�ؤ ّكد الدولة غالب ًا ح�ضورها .ف�صالة اجلمعة
اجلماعية ،التي ُتقام يف امل�ساجد ،مثلها مثل بع�ض ال�صلوات املُنتظمة خالل �أيام الأ�سبوع� -أو،
�إذا ماكانت ف�سحة املكان غري كافية ،تقام ال�صالة يف الأماكن العامةُ -ت َّ
نظم و ُت َّ
رخ�ص وتراقب
من ِق َبل الدولة .وت�شرف وزارات ال�ش�ؤون الدينية عموم ًا على توفري املوظفني ،وال�صيانة ،وت�سيري
امل�ساجد .وخالل الأوقات ال�سيا�سية احل�سّ ا�سة ،مت ّد �أجهزة الأمن يد العون ملراقبة الدعاة
و�أولئك الذين يتج ّمعون خارج �أوقات ال�صالة.
نظرياُ ،تعترب �سيطرة وزارة ال�ش�ؤون الدينية على �أماكن العبادة كل ّية تقريبا ،حيث التعرتف
العديد من احلكومات العربية بامل�ساجد التي ال ُت�شرف عليها .بيد �أن قدرة الدول على مراقبة
وتوفري املوظفني ،و�صيانة امل�ساجد ،تتباين �إىل حد كبري ،ثم �أن وجود امل�ساجد غري الر�سمية
�أو غري املعرتف بها �أمر �شائع ،خ�صو�ص ًا يف بلدان املنطقة الأكرث اكتظاظ ًا واملُفت ِقرة �إىل
املال.

قانون الأحوال ال�شخ�صية

حني يو ّفر الدين الإر�شاد حيال احلياة العائلية ،يفعل ذلك غالب ًا عرب هياكل الدولة( .وهذا
�صحيح حتى يف بلد عربي لي�س لديه دين ر�سمي كلبنان .انظر الإطار  .)1ف�ض ًال عن ذلك،
تقوم املحاكم ،التي هي بب�ساطة �أفرع من النظام الق�ضائي الر�سمي ،ب�إنفاذ قانون الأحوال
ال�شخ�صية يف معظم البلدان .لكن يف حفنة من الدول -كالأردن ولبنان وفل�سطني -ثمة نظام
حماكم متم ّيز كلي ًا (و�إن هو مع ذلك ر�سمي)� ،أو جمموعة �أنظمة للطوائف املعرتف بها ،تتناول
ق�ضايا الزواج والطالق واملرياث .وبالن�سبة �إىل العرب الراغبني يف نيل االعرتاف الر�سمي يف
مثل هذه الق�ضايا ،لي�س ثمة �إمكانية لتج ُّنب احتكار هياكل الدولةُ .تعترب م�س�ألة تقنني قانون
الأحوال ال�شخ�صية مدعاة للنزاع وال�شقاق .فقد �شهدت م�صر والأردن واملغرب وتون�س ،على
�سبيل املثال ،نقا�شات عامة يف العقود الأخرية تر ّكزت يف الغالب على ق�ضايا ح�سّ ا�سة على غرار
حقوق املر�أة و�آليات الطالق.
بيد �أن مثل هذا الإطار الي�ستبعد الأطراف غري الر�سمية ،التي قد ت�سعى �إىل التو�سّ ط
�أو التحكيم ،خ�صو�ص ًا يف النزاعات العائلية .وقد �أدركت املحاكم و�أطراف ر�سمية يف
بع�ض الأحيان ،ك�أئمة امل�ساجد ،احلاجة �إىل الو�ساطات غري الر�سمية �أو غري املُلزمة،
وعر�ضوا �أحيان ًا مثل هذه اخلدمات� ،أو طلبوا تدريب موظفيهم يف جمال الإر�شاد العائلي
�أو الو�ساطة.

ناثان ج .براون

لبنان :ا�ستثناء ُيث ِبت القاعدة

ناثان ج .براون

لبنان هو الدولة الوحيدة يف العامل العربي الذي لي�س لديه دين ر�سمي .لكن ،يف حني �أن هذا الرتتيب
اللبناين متم ّيز وخا�ص� ،إال �أنه بالكاد علماين ،البل هو يرقى �إىل �إ�سباغ الو�ضعية الر�سمية على خمتلف
الطوائف.
اليتج ّنب الد�ستور اللبناين �أي ذكر للدين الر�سمي وح�سب ،بل ُيلزم نف�سه �أي�ضاً (بعد تعديله العام )1989
مف�صل يف الن�ص� ،إال �أنها ُتفهم
ب�إلغاء «الطائفية» ال�سيا�سية 5.وعلى رغم �أن الطائفية غري مع ّرفة ب�شكل ّ
على �أنها نظام ُيحت َفظ فيه بح�ص�ص حُمددة يف م�ؤ�س�سات الدولة ملختلف الطوائف الدينية ،فيما تكون
الرتتيبات ال�سيا�سية مو�ضع تفاو�ض ،عملياً ،بني قادة هذه الطوائف .ومع �أن ثمة التزاماً يف الديباجة
املعدّلة بو�ضع حد للطائفية ال�سيا�سية ،ي�شي الن�ص الغام�ض للد�ستور ب�أنه يتم االعرتاف بالطوائف الدينية
يف جمال الأحوال ال�شخ�صية (املادة  )9والتعليم (املادة )10؛ و�أنه يحق لقادة الطوائف حتدي د�ستورية بع�ض
القوانني املتع ّلقة بالدين (املادة  ،)19و�أنه حتى بعد �إلغاء التمثيل الطائفي الراهن يف الربملان� ،ستوا�صل
الطوائف احل�صول على �شكل من التمثيل يف جمل�س �شيوخ ي� ّؤ�س�س الحقاً (املادتان  22و.)24
تعرتف الدولة اللبنانية اليوم بـ 18طائفة دينية خمتلفة 5 -منها �إ�سالمية و 12م�سيحية وواحدة
يهودية ،-ملعظمها قيادة تعرتف بها الدولة .وهناك جمموعة من  15قانوناً للأحوال ال�شخ�صية وحماكم
ُتط ّبقها .ويف ال�سنوات الأخرية� ،أطلق بع�ض اللبنانيني حملة قانونية لل�سماح بالزواج املدين وحققوا بع�ض
االنت�صارات املحدودة ،لكن يف معظم احلاالت ،تن�صاع املحاكم املدنية وال�سلطات ال�سيا�سية يف لبنان �إىل
املحاكم الطائفية وت�سمح لها با�ستقاللية كاملة 6.وبالتايل ،ترتبط املحاكم والقادة الدينيني ب�شكل ع�ضوي
بطوائفهم ،لكنهم ينطقون با�سم قوة و�سلطة الدولة اللبنانية يف الق�ضايا املرتبطة مبجاالتهم.
ُتدار ق�ضايا دينية �أخرى على املنوال نف�سه ،عرب االعرتاف باال�ستقاللية الطائفية ،و�إمنا �أي�ضاً مبنح قادة
الطوائف قدراً من �سلطة الدولة .على �سبيل املثال ،ال�س ّنة اللبنانيون يحكمهم ت�شريع يعرتف با�ستقاللتهم
الكاملة يف ال�ش�ؤون الدينية والأعمال اخلريية .وينيط القانون عملياً ب�سلطة واحدة ،هي املديرية العامة
7
للأوقاف الإ�سالمية� ،أمر �إدارة الأوقاف ،وامل�ساجد ،والوعظ يف الطائفة.
توجد يف لبنان مدار�س ر�سمية ،لكن الكثري من اللبنانيني ّ
يف�ضلون ت�سجيل �أوالدهم يف املدار�س اخلا�صة
(التي يرتادها غالبية �أطفال املدار�س) ،حيث االنتماء الطائفي �شائع .وهكذا ،الطبيعة التعددية الطائفية
موحد يبدو
للبنان جتعل من امل�ستحيل على الدولة تعليم الدين .عالو ًة على ذلك ،حتى و�ضع كتاب تاريخ ّ
م�ستع�صياً ،وهذا ما ي�ؤدي عملياً -كما يف جماالت �أخرى� -إىل ال�سماح للمدار�س بتطوير براجمها اخلا�صة
يف كل احلقول.
على عك�س معظم الدول العربية� ،إعالم الدولة يف لبنان �ضعيف ،حيث ي�سيطر القطاع اخلا�ص �إىل حد
كبري على الإذاعات وحمطات التلفزة 8.وهذا ما يجعل هذا البلد يبدو حالة �شاذة يف ال�سياقات الإقليمية
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من حيث الدرجة التي ي�سمح فيها باال�ستقاللية الطائفية .بيد �أن هذا ال�شذوذ لي�س حاداً كما قد يبدو
لأول وهلة ،فهو اليف�صل الدين عن الدولة بقدر ماي�ضم القيادة الدينية �إىل حظرية الدولة وي�سمح للقادة
الدينيني بالتحدّث �إىل حد ما با�سم �سلطة الدولة .وح�صيلة كل ذلك هي املزيد من التنافر ال اال ّت�ساق.

الإذاعة والتلفزيون

تعج غالب ًا الإذاعات وحمطات التلفزة التي ُت�سيطر عليها الدولة يف العامل العربي بالربامج
الدينية ،وتالوة القر�آن ،ونقل ال�صلوات اجلماعية الرئي�سة ،واملحا�ضرات الدينية .ويلج�أ املذيعون
الر�سميون يف معظم الأحيان �إىل امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية لتغذية م�ضمون براجمهم ،وهذا
قد ي�شمل امل�ساجد الرئي�سة التي قد يح�ضر �إليها ر�ؤ�ساء الدول يف ال�صلوات اجلماعية املهمة� ،أو
حيث ُيلقي كبار امل�س�ؤولني الدينيني �أو علماء الدين اخلطب.
بدء ًا من الت�سعينيات ،ان�ضم �إىل هذا النوع من الإعالم الر�سمي مذيعو املحطات الف�ضائية،
الذين غالب ًا مايطرحون مقاربات بديلة لبث ر�سائلهم .وقد تل ّقى املذيعون ه�ؤالء دعم ًا من دول
ُمع ّينة تبحث عن و�سائل ملمار�سة الت�أثري عرب احلدود .ويف العقد الأول من هذا القرن ،دخل �إىل
املعمعة مذيعون خا�صّ ون يتوزعون على جمموعة وا�سعة من التوجهات .ومازاد ال�صورة اكتظاظ ًا
وا�ضطراب ًا دخول و�سائط التوا�صل االجتماعي واملواقع الإلكرتونية ،التي تطرح توجهات و�صيغ ًا
دينية وا�سعة الت�ش ُّعب ،على اخلط .وهكذا ،بات يجتذب امل�شاهدين كل �شيء ،من برامج الفتاوى
على الهاتف �إىل النقا�شات املثرية والإيحائية ،وحتى برامج تعليم الطبخ واللغة ب�سياق ديني.
�إحدى الف�ضائيات�« ،إقر�أ» ،بد�أت كمحطة دينية وا�سعة اال�ستقطاب يف الثمانينيات ،فيما �أطلق
رجل الدين يو�سف القر�ضاوي يف الت�سعينيات برناجم ًا ديني ًا نافذ ًا حول ال�شريعة الإ�سالمية
عرب قناة اجلزيرة .لكن� ،سرعان ما ان�ضم �إىل هذه املحطات جحافل من الدعاة ،واخلطباء
املُف َّوهني ،ومق ّدمي الن�صح ،ومق ّدمي برامج احلوار ،وطارحي الفتاوى ،واملذيعني التعليميني.
اليزال للإ�سالم الر�سمي �صوت قوي ،لكنه الآن واحد من جمهرة .كما اليزال للدول العربية
العديد من الو�سائل للتحدث بثقة وجزم حول الدين� ،إذ �أن الق�ضاة ،واملُفتني ،وعلماء الدين،
والوزراء ،وم�س�ؤويل اجلامعات ،ي ّدعون كلهم امتالك مثل هذه ال�سلطة ،لكن ال �أحد منهم
قادر على فعل ذلك من دون ُمنازع .فعدد املناف�سني غري الر�سميني تنامى يف غ�ضون ال�سنوات
الأخرية ،وكذا الأمر مع نفوذهم ،ومن ال�صعب �أحيان ًا ر�سم اخلط الفا�صل بني الدين الر�سمي
وغري الر�سمي ،حيث ُيطل القادة غري الر�سميني من على �أجهزة الإعالم التابعة للدولة ،فيما
يحاول م�س�ؤولون دينيون بناء قاعدة ُمتابعني لرباجمهم من خالل و�سائط الإعالم االجتماعي
واملحطات الف�ضائية.
جدي ٌر باملالحظة هنا هو التن ّوع داخل جهاز الدولة� .إذ غالب ًا مايكون للم�س�ؤولني توجهات
متباينة ،و�سلطات ق�ضائية مت�شابكة �أو متناف�سة ،و�صدام حول ح�س املهمة ،وتناف�سات �شخ�صية،

ناثان ج .براون

وم�صالح م�ؤ�س�سية خمتلفة .كل من هذه القوى ُ
يجذب بقوة ،لكن لي�س بال�ضرورة يف اجتاه
واحد.

الإ�سالم الر�سمي و�إ�سالم النظام
تبدو الهياكل الدينية الر�سمية ال�ضخمة يف العامل العربي مبثوثة يف كل مكان .فحني يرغب
العرب بال�صالة� ،أو تقدمي تربعات الرب والإح�سان� ،أو تعليم �أوالدهم� ،أو اال�ستماع �إىل املذياع،
�سيقابلون على الأرجح موظفي وهيئات الدولة ،حتى ولو كان ثمة فر�صة �أحيان ًا لتج ُّنبهم .الأنظمة
يف املنطقة لها �سطوة و�ش�أو كبريان على الهياكل الدينية الر�سمية ،لكن ت�أثريات ذلك متباينة
يف �أح�سن الأحوال يف جمال قدرة الأنظمة على ا�ستخدام هذه الهياكل �صعبة املرا�س لتحقيق
�أهدافها الأمنية �أو ال�سيا�سات العامة� ،أو ِل َل ْي عنق الأطراف الدينية الر�سمية كي تتنا�سب مع
مراميها .وحتى حني يلتزم نظام ما ب�إ�صالح ُيعترب على نطاق وا�سع ناجح ًا ،على غرار قانون
العائلة يف املغرب العام ( ،2004انظر الإطار  ،)2تكون الدوافع واملح�صالت مع َّقدة.
لدى الأنظمة ثالثة ان�شغاالت يف احلقل الديني ،تتع ّلق ك ّلها بطبيعة احل ّيز الديني املُ ّ
نظم
ب�شدة ولكن غري املُ ّ
�سيطر عليه متام ًا من ِق َب ْل الدولة :الأول� ،أنها ترغب باحل�صول على الدعم
ل�سيا�ستها و�إيديولوجياتها .والثاين� ،أنها ت�سعى �إىل منع مناوئيها ال�سيا�سيني من ا�ستخدام
احل ّيز الديني لتعبئة الأتباع بهدف حتقيق �أجنداتهم .و�إذا ماعجزت الأنظمة عن ذلك ،ت�سعى
حينذاك �إىل مراقبة مثل هذه الن�شاطات .ثالث ًا ،و�أخريا� ،أظهرت الأنظمة ،خا�ص ًة يف ال�سنوات
الأخرية ،اهتمام ًا خا�ص ًا باجلماعات املتط ّرفة التي لبع�ضها طابع عابر للوطنيات .ووفق
امل�صطلحات الراهنة يف دوائر ال�سيا�سات الغربيةُ ،تطل الأنظمة العربية على الدين بو�صفه
�ساحة حرب ملواجهة التط ّرف العنفي ،وعلى امل�ؤ�س�سات الدينية للدولة ك�سالح ميكن توظيفه يف
هذه املعركة.

الرقابة الإدارية للهياكل الدينية

حتوز الأنظمة ،يف �سياق حماوالتها ال�ستخدام الوجود الديني للدولة يف جمال �إنفاذ �أهدافها،
على �سل�سلة من الو�سائل املهيبة ،و�إن كانت خرقاء .ففي و�سعها االنخراط يف الرقابة الإدارية
على الهياكل الدينية الر�سمية ،جنب ًا �إىل جنب مع فر�ض ال�سيطرة على الق�ضايا املالية واملوظفني.
وغالب ًا ما يقوم ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية �أو امل�ؤ�س�سة احلاكمة بتعيني كبار امل�س�ؤولني الدينيني،
كوزراء ال�ش�ؤون الدينية ،وكبار ق�ضاة املحاكم ال�شرعية و ُمفتو الدولة ،وكذلك كبار م�س�ؤويل
التعليم ،ب�شكل مبا�شر .ثم �أن و�ضع امليزانية والتوظيف ميران عرب م�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى ،ما

19

20

اإلسالم الرسمي في العالم العربي :التنافس على اجملال الديني

مي ّكن من التدقيق بعناية مبجموع العاملني الدينيني.
بيد �أن هذه الدرجات من ال�سيطرة ع�ص ّية على اال�ستخدام الدقيق .فمع وجود كرثة وافرة
من امل�ؤ�س�سات الدينية يف ثنايا جهاز الدولة ،يكون بامل�ستطاع جعلها مادة لل�سيطرة ،بيد �أنها قد
ت�صبح هي نف�سها مراكز قوة لها قواعد �شعبية .عالو ًة على ذلك ،لي�س ثمة تن�سيق دوم ًا بني هذه
الهياكل ،حيث �أن خمتلف الأطراف يف امل�ؤ�س�سة الدينية جتد نف�سها تتق ّدم مبطالب متناف�سة مع
بع�ضها البع�ض .وتخاطر ال�شخ�صيات الرئي�سة يف امل�ؤ�س�سة الر�سمية بخ�سارة م�صداقيتها �إذا
مان�سجت تعاليمها على منوال احلاكم لتوائم نزواته .ثم �أن املحاكم الدنيا والهيئات الطالبية
يف مدار�س الدولة والدعاة املحليني ،قد التتّبع ب�شكل �آيل تعليمات امل�ستويات العليا الدينية.
باخت�صار ،تنطلق الأ�صوات املتباينة واملتنافرة ديني ًا من داخل �أجهزة الدولة نف�سها.

�إعادة توكيد �سيطرة الدولة على الإ�سالم الر�سمي يف املغرب
دورث �إنغلكي

قد يكون قانون العائلة املغربي للعام  2004هو الأكرث مدعاة للنقا�ش واجلدل يف تاريخ اململكة .فاملَلَكِية
ح�سن الو�ضعية القانونية
ح�صدت مدائح وافرة حملية ودولية لتعزيزها حقوق املر�أة� .صحيح �أن القانون َّ
الر�سمية للمر�أة� ،إال �أن قدراً من الرتكيز على ال�سياقات التي حدث هذا الإ�صالح يف �إطارها ،ي�شي مب�ضاعفات
بعيدة املدى بالن�سبة �إىل اجلهود املتوا�صلة لإ�صالح القطاع الديني.
كان هدف هذه العملية من الإ�صالح القانوين مزدوجاً .فهو ُو ِّجه نحو �إعادة توكيد �سيطرة الدولة،
خ�صو�صاً منها �سلطة امللك ،على القطاع الديني .كما ا�ستهدف كذلك حتديث امل�ؤ�س�سات الدينية لبث الروح
فيها جمددا ،و�إيجاد �إ�سالم ر�سمي حديث ميكن �أن يكون حم ّركاً للإ�صالح ولي�س عقبة ك�أداء �أمام التغيري.
واحلال �أن الهجمات الإرهابية على الدار البي�ضاء يف �أيار/مايو  ،2003التي �أودت بحياة � 45شخ�صا،
�أو�ضحت بجالء �أن ال�سيطرة على القطاع الديني �أمر حا�سم ال�ستقرار النظام .وهكذا ،بد�أ �إ�صالح القطاع
الديني مبا�شر ًة بعد الهجمات ،ف�أُن�شئت مديريتان جديدتان داخل وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية:
مديرية امل�ساجد ومديرية التعليم العتيق (التقليدي)� .أُنيط بالأوىل �إحكام القب�ضة املُحكمة على امل�ساجد،
9
فيما تعمل الثانية لل�سيطرة على التعليم الديني.
كان قانون العائلة للعام � 2004أي�ضاً مبثابة جهد لتعزيز �سلطة امللك على القطاع الديني .فامللك ،الذي
ُي�سمى �أمري امل�ؤمنني والذي ُيعيد ن�سبه �إىل النبي حممدُ ،يعترب �أعلى �سلطة دينية يف البالد .وقد حتقق
�إ�صالح  2004ر�سمياً من خالل االجتهاد الذي قام به امللك نف�سه .وت�ستند �إدعاءات �سلطة امللك على قانون
العائلة �إىل الت�شريع القانوين الذي ُيعترب ال�شريعة الإ�سالمية ،وبالتايل فهو غري قابلٍ للعلمنة .و�أ�شار
تقرير للجنة الربملانية للعدل والت�شريع وحقوق الإن�سان �إىل �أن قانون العائلة ي�ؤكد الركائز الثالثة للنظام
10
املغربي« :الإ�سالم ،واخليار الدميقراطي ،وم�ؤ�س�سة �أمري امل�ؤمنني».
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�شهدت عملية �إعادة توكيد ال�سلطة امللكية على الإ�سالم الر�سمي مزيداً من التعزيز من خالل الإ�صالح
ن�ص على �أن املجل�س العلمي الأعلى ،الذي ير�أ�سه امللك ،هو امل�ؤ�س�سة الوحيدة
الد�ستوري العام  ،2011الذي ّ
ر�سخ احتكار امللك للآراء الدينية.
يف املغرب امل�سموح لها ب�إ�صدار الفتاوى ،الأمر الذي ّ
ا ُّتخذت خطوة �أخرى نحو �إ�صالح القطاع الديني يف جمال التعليم ،بهدف �إعادة تن�شيط هذا القطاع.
فقد كان التعليم الديني يف حالة انحدار منذ احلقبة اال�ستعمارية ،بفعل عاملني رئي�سني اثنني :الأول،
التناف�س مع املدار�س احلديثة التي �أقامتها الإدارة اال�ستعمارية الفرن�سية ،وتراجع قيمة ال�شهادات التي
تعطيها املدار�س الدينية التقليدية .والثاين� ،أن املَلَكية حاولت بعد اال�ستقالل �إ�ضعاف املراكز التقليدية
للتعليم الإ�سالمي مثل جامعة القريوان ،عرب كبح جماح طموحاتها الأكادميية ل�ضع�ضعة علماء الدين.
لكن الدولة عك�ست هذا املنحى يف العقد الأول من القرن احلايل .ففي العام � ،2005أُجريت �إ�صالحات
كربى يف دار احلديث احل�سنية ،وهي م�ؤ�س�سة للتعليم الديني ،عرب تعديل براجمها .ومنذ ذلك احلني ،تعينّ
على الأئمة امل�ستقبليني �أن يدر�سوا موا�ضيع غري دينية مثل علم النف�س ،والتاريخ ،واملنطق ،واالت�صاالت.
هذا الإ�صالح اعتبرُ �ضرورياً لأن اخلريجني مل يكونوا م�ؤهلني للقيام مبهام يف بيئة اجتماعية ُمتغيرّ ة.
وهكذا �أعلن وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية �أحمد توفيق �أن هذا الإ�صالح �سي�ساعد على وقف تدهور
11
هذه امل�ؤ�س�سة.
وباملثلَ ،ح َّلتْ يف العام  2006الرابطة املحمدية للعلماء ،وهي م�ؤ�س�سة تر ّكز على الأبحاث الدينية ،مكان
رابطة علماء املغرب ال�سابقة .وبعد  ،2006مت ت�أ�سي�س  12مركزاً بحثياً -بينهم مركزين لدرا�سة ال�صوفية
ودرا�سات املر�أة -لتوفري معرفة دينية راقية ولإعادة منح القطاع الديني الذي ت�سيطر عليه الدولة دوراً
مهماً يف معاجلة امل�شاكل االجتماعية.
املجال الأخري لإ�صالح القطاع الديني مت ّثل يف ت�أنيث احلقل الديني .فقد ُ�سمح للن�ساء باالن�ضمام �إىل
املجل�س العلمي الأعلى وكذلك �إىل جمال�س العلماء املحلية .ويف العام  ،2006تخ ّرج �أول �صف من املر�شدات
تو�سع الربنامج لي�صل
الدينيات يف برنامج رعته �أو ًال وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية .ويف العام ّ ،2015
�إىل معهد حممد ال�ساد�س لتدريب الأئمة واملر�شدين واملر�شدات الذي جرى ت�أ�سي�سه حديثاً .تو ّفر املر�شدات
�أ�سا�ساً التوجيه الديني يف امل�ساجد ،وهو جهد ي�ستهدف يف الدرجة الأوىل بلورة �إ�سالم غري عنيف وال يجب
�إدراجه يف �سياق املحاوالت للرتويج لت�أنيث �إ�سالمي .عالو ًة على ذلك� ،صدرت فتوى عن املجل�س العلمي الأعلى
تعلن �أن الإمامة ق�صر على الرجال -بكلمات �أخرى الن�ساء الي�ستطعن �أن ي ّكن �أئمة �صالة اجلمعة 12.-وهذا
�أظهر حمدودية الإ�صالح الذي مل يتح َّد التف�سريات التقليدية لل�شريعة الإ�سالمية.
العديد من املر�شدات املع ّينات كنّ ع�ضوات يف جماعة العدل والإح�سان� ،أكرب حركة �إ�سالمية يف املغرب.
ويفرت�ض �أن ه�ؤالء الع�ضوات ال�سابقات يف حلقات املر�أة يف هذه املنظمة ،هنّ من بني �أف�ضل طالب اجلامعات
يف جمال الدرا�سات الإ�سالمية ،لكن ميكن �أي�ضاً �أن تكون الدولة و�ضعت عينها على ع�ضوات هذه اجلماعة
بهدف �إ�ضعاف جهود هذه الأخرية لتحرير املر�أة يف �إطار �إ�سالمي ،من خالل تعيني ع�ضوات املنظمة الأكرث
ن�شاطاً وحيوية يف هذا املجال� .إذ بالن�سبة �إىل ال�سلطات ،التح ُّرر يجب بعد كل �شيء �أن يحدث فقط من داخل
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�أطر تقودها الدولة.
طال �إ�صالح القطاع الديني يف العقد الأول من هذا القرن عنا�صر خمتلفة للغاية فيه .وعلى رغم �أن
بع�ض هذه الإ�صالحات ُ�ص ِّو َرت على �أنها م�شاريع �أنثوية على غرار �إ�صالح قانون العائلة� ،إال �أن هذه اجلهود
املتباينة ت�شاطرت كلها عام ً
ال واحداً حا�سما ،وهو زيادة ال�سيطرة امللكية على القطاع الديني� .إذ �أظهرت
بحرمة وقد�سية امللك
الإ�صالحات �أن ال�شرعية الدينية للملكية املغربية ،تعمل لي�س انطالقاً من االعتقاد ُ
وح�سب ،بل هي تتط ّلب �أي�ضاً ال�سيطرة امللكية على الإ�سالم الر�سمي.
بالإجمال� ،أدى الإ�صالح �إىل انق�سامات جديدة بني امل�ؤ�س�سات الدينية التي ط ّبقت فيها الإ�صالحات،
مثل كليات ال�شريعة يف اجلامعات العادية ،وبني تلك التي مل ت�شهد هذه الإ�صالحات .واحلال �أن املغرب
يحتاج �إىل مقاربة �شاملة لإ�صالح القطاع الديني الذي ي�ؤ ّثر على كل مراكز التعليم الديني ،مبا يف ذلك
كليات ال�شريعة يف اجلامعات� ،إذا ماكان الهدف لي�س فقط �إنفاذ �سيطرة الدولة ،بل �أي�ضاً خلق �إ�سالم ر�سمي
ُمت�سامح و ُمعتدل.
دورث �إنغلكي (دكتوراه من جامعة �أك�سفورد ،)2015 ،باحثة نا�شئة يف كلية لي�شتنبريغ (Lichtenberg-
 ،)Kollegجامعة غوتنغن (.)University of Göttingen
على �سبيل املثال ،كانت هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ال�سعودية ُتربك النظام على
نحو دوري و ُيكبح جماحها بني الفينة والأخرى ،خا�ص ًة يف العام  2016حني �صدرت جمموعة من
القيود التي حرمتها من بع�ض �صالحيات ال�شرطة .بيد �أن مثل هذه القيود العامة على دورها
ُح َّدت ب�سبب رغبة النظام يف الوقت نف�سه با�سرت�ضاء قواعد دينية مهمة ولذا ،وعلى رغم تقلُّ�ص
الظهور العلني لأفراد الهيئة� ،إال �أن القيود املفرو�ضة عليهم التزال ت�سمح لهم باالنخراط يف
13
عمليات مراقبة ثقيلة الوط�أة.

الإ�شراف على موظفي ومعلمي امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية

الأداة الأخرى املتوافرة يف �أيدي الأنظمة للإ�شراف على امل�ستويات الدنيا من امل�س�ؤولني
الدينيني والتعليميني ،تت�ض ّمن ا�ستخدام البريوقراطية
تتم ّثل الأداة الأخرى املتوافرة يف �أيدي الأنظمة يف
الدينية واجلهاز الأمني لإمالء م�ضمون اخلطب الدينية� ،أو
الإ�شراف على امل�ستويات الدنيا من امل�س�ؤولني الدينيني
تنظيم مايقال يف �صفوف الدرا�سة .بيد �أن تنفيذ مثل هذه
والتعليميني.
الرقابة ال�شاملة �أمر �شاق وتط ُّفلي للغاية ،كما �أظهرت بجالء
ال�صراعات الأخرية يف م�صر حول م�س�ألة ال�سيطرة على
امل�ساجد .على �سبيل املثال ،يف العقود الأخرية ،ي�شي ال�سيل الدافق من بيانات وزراء م�صريني
حول مبادرات جديدة يف هذا ال�صدد ب�أنهم مل يتم ّكنوا قط من ممار�سة ال�سيطرة التي وعدوا
بها .وقد �أ�شار دعاة وم�س�ؤولون دينيون يف م�صر والأردن والكويت وفل�سطني �إىل �أن التوجيهات
التي يتلقونها من الدولة ،تط ّبق غالب ًا ب�شكل فظ وخ�شن والتكون ف ّعالة متاما .بالطبع ،كبار
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امل�س�ؤولني يحددون مايجب �أن ُيقال ،لكن لي�س بطريقة تتط ّلب عموم ًا من الدعاة �أن يكونوا جم ّرد
رجع �صدى �آيل .بالإجمال ،يقول الأئمة �إن االن�شغاالت الر�سمية َع َر ِ�ضية ،كما ميكن �أن تكون
�أي�ض ًا بريوقراطية للغاية .وذكر الأئمة امل�صريون �أن اللغة الأكرث حتديد ًا وجزم ًا و�صرام ًة التي
14
يتلقونها حول اخلطب ،تتع ّلق بتحديد الوقت ،و�أن بع�ضهم عوقب ب�سبب الإ�سهاب والإطناب.
ويف العام � ،2016أ�س ّر �إمام م�صري ب�أنه اليوجد عملي ًا �أي تدريب �أو موا�صلة للدرا�سة حاملا يحتل
15
الدعاة موقع امل�س�ؤولية.
هذه التجربة امل�صرية لي�ست فريدة من نوعها .فامل�ساجد الفل�سطينية عاينت هي الأخرى �إدارة
�صارمة ،ولي�س فقط يف منا�سبات حمددة .وذكر �إمام فل�سطيني يف نابل�س �أُجريت معه مقابلة
كل من �إدارتي �إ�سرائيل وال�سلطة الفل�سطينية
يف العام  2015ب�أنه كان حر ًا ب�شكل معقول يف ظل ٍ
لقول مايريد ،طاملا �أنه يتج ّنب التط ّرق �إىل موا�ضيع �سيا�سية وا�ضحة 16.والأمر نف�سه كان على
هذا النحو حني �ش ّكلت حما�س احلكومة الفل�سطينية العام  .2006تغيرّ الأمر فقط مع حكومة
رئي�س الوزراء ال�سابق �سالم فيا�ض ،التي تو ّلت احلكم يف الفرتة بني  2007و ،2013حني باتت
القيود �شديدة ،لأنها (احلكومة) اعتربت امل�ساجد حديقة خلفية حلما�س .وقد ا�شتكى ِّ
م�صل يف
م�سجد كبري يف رام اهلل ب�أنه ّمت تعيني �إمام �سلفي يف امل�سجد لكونه بب�ساطة غري متعاطف مع
17
حما�س.
متيل التوجيهات الإيجابية ،مثل اقرتاح موا�ضيع رئي�سة يف اخلطب� ،إىل �أن تكون
غام�ضة يف معظم البلدان ،وتدعو �إىل التط ُّرق �إىل م�سائل عامة حتتاج �إىل عناية (كم�شاكل
ال�شبان)� .أما التوجيهات ال�سلبية فقد تكون �أكرث �إجهاد ًا بكثري .وحت ّدث بع�ض الأئمة عن
زيارات مل�س�ؤولني �أمنيني ،خا�ص ًة بعد الإدالء بخطبة ُف ِّ�سرت على �أنها �سيا�سية .عالو ًة
على ذلك ،ميكن لتعريف ما ُيعترب �سيا�سي ًا �أن يكون �أمر ًا �سيا�سي ًا للغاية .وكما الحظ �أحد
الأئمة بامتعا�ض ،بعد �أن �أجرت م�صر اال�ستفتاء الد�ستوري العام  2014املدعوم من نظام
مابعد االنقالب�« :إذا �أ ّيدت اال�ستفتاء فهذا لي�س �ش�أن ًا �سيا�سيا� .أما �إذا عار�ضته فهو �أمر
18
�سيا�سي».
حني ُف ِر�ضَ ت قيود مبا�شرة �أكرث ،ت�س ّببت بامتعا�ض �أعمق .ففي مقابالت مع العديد من الأئمة
يف م�صر بعد �إطاحة الرئي�س �آنذاك حممد مر�سي يف متوز/يوليو  ،2013كاد �إمام م�سجد
�صغري يف القاهرة �أن يجه�ش يف البكاء وهو ي�صف مدى �إحكام قب�ضة الرقابة عليه 19.وانقلب
�إمام �آخر من �ضواحي القاهرة �إىل حالة من التوتر الفاقع حني �سار احلوار نحو منحى �سيا�سي،
قبل �أن يقوم بحركة و�ضع اليد على الفم 20.ويف العام  ،2016تن ّهد �إمام ،عمل يف م�سجد
كبري يف القاهرة ،بعمق حني كان ي�شرح كيف تطلب وزارات ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،والداخلية،
وال�سياحة ،كلها �أن تكون لها كلمة يف كيفية �إدارة امل�سجد .وا�شتكى م�س�ؤول ديني كان قد تعاطف
مع النظام اجلديد يف العام  2014قائ ًال« :علينا بالت�أكيد �أن ن�ست�أ�صل �ش�أفة الدعاة املتط ّرفني،
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لكننا النحتاج �إىل �ضابط خمابرات يف كل م�سجد».

بث الر�سائل الإيديولوجية

�أخريا ،ميكن للأنظمة ا�ستخدام ال�سيطرة على اجلهاز الديني لبث وترويج الر�سائل
الإيديولوجية .ثم �أنه من املعروف �أن الربامج املدر�سية ،التي متليها وزارات التعليمُ ،ت�صاغ
عموم ًا بطريقة ُت ِ�سر احلكام �سيا�سيا .لكن ،يف حني �أن الربامج الدينية يف العامل العربي
تفح�ص فعالية الر�سائل املُت�ض َّمنة فيها .فالكتب
�أثارت انتقادات دولية� ،إال �أنه نادر ًا ما جرى ُّ
الدرا�سية ال�سعودية ،على �سبيل املثالُ ،ت�صاغ بطريقة ل�صيقة بالتف�سريات الوهابية ،بحيث
ت�سجل تق�سيمات حادة لي�س فقط بني امل�سلمني وغري امل�سلمني ،بل هي تتخذ �أي�ض ًا خط ًا �صارم ًا
ّ
حيال ماتعتربه ممار�سات ومعتقدات �إ�سالمية قومية .بيد �أن معظم مناهج وبرامج التعليم
الأخرى للدول تت�ضمن نظرة �أكرث �شمولية بكثري للدين ،فتُع ِّلم �أ�سا�سيات املعتقدات ،والتاريخ،
وال�سلوكيات ،فيما هي تدمج مع ًا الدين والوطنية والأخالق ال�سوية 22.ويف �أحاديث مع خريجني
من خمتلف الأنظمة التعليمية يف العامل العربي ،ميكن للمرء �أن ي�سمع العديد من التعليقات
حول الو�سائل التي الي�أخذ فيها الطالب الدين على حممل اجلد كمو�ضوع ،بالقدر نف�سه الذي
ي�سمعون فيه املالحظات على م�ضمون التعليم.
ف�ض ًال عن ذلك ،ت�ستطيع الدول �أي�ض ًا الرتويج لر�سائلها الدينية اخلا�صة بو�سائل �أخرى.
�إحدى هذه اجلهود الدولية يف هذا املجال مت ّثلت يف ر�سالة ع ّمان العام  2004و�إعالن مراك�ش
العام  23.2016كالهما كانا كناية عن بيانات ُت�شدِّ د على موا�ضيع الإدماج للجميع ،جنب ًا �إىل
جنب مع تنديد عنيف بالتط ّرف والعنف بلغة دينية وا�ضحة
ميكن للأنظمة ا�ستخدام ال�سيطرة على اجلهاز الديني
وجل ّية .البيانان �صيغا برعاية امللكني امل�ضيفني ،و�شارك فيهما
لبث وترويج الر�سائل الإيديولوجية.
م�س�ؤولون دينيون من كل �أنحاء العامل الإ�سالمي .والواقع �أن
امل�شاركة الوا�سعة التي حتققت يف ع ّمان كانت الفتة على وجه
اخل�صو�ص ،يف �ضوء البيئة الطائفية واال�ستقطابية ال�سائدة هذه الأيام؛ وهي �ض ّمت مروحة
وا�سعة من ال�شخ�صيات الدينية وكذلك قادة دينيني غري ر�سميني و ُمثقفني .بيد �أن فعالية
مثل هذه الر�سائل كانت حمدودة ،والإجماع الذي حتقق كان ملفت ًا ،لكن عمره كان من عمر
الزهور.
قد ي�شري قارىء انتقادي �ساخر �إىل اللغة الرائعة ،و�إن العامة ،للإعالنني ال�صادرين يف
ع ّمان ومراك�ش ،وي�ستنتج �أن ت�أثريهما الرئي�س هو �إر�ضاء اجلمهور الدويل .لكن يحتمل �أن يكون
العك�س هو ال�صحيح .ففي كال احلالني ،كان الت�أثري �أكرب على الأرجح يف البلدين املُ�ضيفني .ويف
حني �أن الإ�شارة �إىل البيانات يف البلدان الأخرى كانت نادرة� ،إال �أن النظامني الأردين واملغربي
ا�ست�شهدا بهما مرار ًا وتكرارا ،حيث �أنهما بديا توا َقني �إىل ربط الفخار الوطني ببيانات ليربالية
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بع�ض ال�شىء حول الق�ضايا الدينية ،و�إىل حت�سني مكانة و�سمعة م�ؤ�س�ساتهما الدينية.
واحلال �أنه يتعينّ على كل الأنظمة �أن ت�أخذ يف االعتبار للغاية م�صداقية امل�ؤ�س�سة
الدينية الر�سمية ،فيما هي ت�ستخدمها لل�سيطرة ولتعزيز ركائز حكمها .بيد �أن املفارقة
يف امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية وا�ضحة على وجه اخل�صو�ص يف م�صر� ،أكرب بلد عربي من
التفح�ص الأف�ضل مل�ؤ�س�سة دينية تبدو �ضخمة
حيث ال�سكان� ،إذ هناك ميكن �أن نعرث على ّ
ومفككة يف �آن.

ال�صراع على ال�سلطة الدينية
يف م�صر مابعد 2013
قادت الأنظمة امل�صرية الدين يف احلياة العامة ،لكنها فعلت ذلك عاد ًة ب�شكل غري ثابت.
وهذه احلقيقة كانت وا�ضحة بجالء يف عدد من اخلالفات
غداة االنقالب الع�سكري يف متوز/يوليو  ،2013من �ضمنها قادت الأنظمة امل�صرية الدين يف احلياة العامة ،لكنها
م�سائل ال�سيطرة على امل�ساجد ،و«جتديد اخلطاب الديني» ،فعلت ذلك عاد ًة ب�شكل غري ثابت.
والتباينات املذكورة �أعاله حول خطب امل�ساجد .مثل هذه
كل من الرئا�سة ،والأزهر ،ووزارة ال�ش�ؤون الدينية،
ال�سل�سلة من احلقبات املط ّولة �شهدت تنازع ٍ
حول توكيد نف�سها يف جمال الدور التوجيهي� ،أحيان ًا بالتن�سيق مع بع�ضها البع�ض و�أحيان ًا عرب
التناف�س.

الأزهر واحلملة على جماعة الإخوان امل�سلمني

الأزهر ،بفعل وجوده املُهيمن يف م�صر ونفوذه يف ماوراء احلدود ،كان على وجه اخل�صو�ص
العب ًا رئي�س ًا يف هذه الأحداث .كان ا�ستعداده لالنغما�س يف حم�أة املعركة ،اختبار ًا ملدى قوته
بالن�سبة �إىل خمتلف الأطراف .بالطبع ،ت�أثريات كل هذه التطورات على احل ّيز الديني كانت
حقيقية ،لكن رمبا كان الطرف ال�سائد يف خامتة املطاف هو الأزهر نف�سه� .إذ يف حني �أنه جزء
من الدولة وله قيادة ُتدين بالوالء للنظام� ،إال �أن الأزهر مت ّكن من توكيد قدر من اال�ستقالل
الذاتي و�أظهر �أن قربه من مراكز ال�سلطة اليجعل منه كيان ًا خانع ًا متاما.
والواقع �أن مرحلة  2013-2011زادت �إىل حد كبري من رغبة قيادة الأزهر يف حماية
ا�ستقاللها الذاتي عن احلقل ال�سيا�سي ،وتعزيز �سيطرتها الداخلية .وقد ح�صدت امل�ؤ�س�سة
�سطوة اعتبارية �ضخمة يف د�ستور  2012ق�صري العمر ،فهي �أُعطيت دور ًا محُ دد ًا مل تطلبه يف
تف�سري ال�شريعة الإ�سالمية ،لكنها هي نف�سها اعتربت �أي�ض ًا جماعة الإخوان وال�سلفيني م�صادر
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التوجه اال�ستقاليل لي�س يف
تهديد يتعينّ الوقوف يف وجهها .وقد �أقدمت قيادة الأزهر على هذا ُّ
العالقة مع الرئا�سة يف عهد جماعة الإخوان وح�سب ،بل �أي�ض ًا يف داخل هيئات الطالب ويف
24
م�ؤ�س�ساتها.
يف �أعقاب �إطاحة مر�سي عن كر�سي الرئا�سة ،اكت�شفت امل�ؤ�س�سة الدينية الر�سمية �أنها
�أ�صبحت �ساحة معركة لكل ما كان يحدث يف م�صر .فقيادة
يف �أعقاب �إطاحة مر�سي عن كر�سي الرئا�سة ،اكت�شفت
جماعة الإخوان كانت �إىل حد كبري خارج امل�ؤ�س�سة الدينية،
امل�ؤ�س�سة الدينية الر�سمية �أنها �أ�صبحت �ساحة معركة
لكن كان لديها �أن�صار يف داخلها .ثم �أن بع�ض امل�س�ؤولني
لكل ما كان يحدث يف م�صر.
الدينيني ،مبن فيهم حتى �أولئك الذين ي�شتبهون بجماعة
الإخوان ،بد�أوا يدركون �أن ال�صراع املحتدم بني اجلماعة وبني
القيادة ال�سيا�سية اجلديدة للبالد ،قد �أ�صبح نزاع ًا بني الدين وبني العلمانية ،وبالتايل كان من
ال�ضروري اتخاذ موقف ما.
القيادة العليا يف الأزهر كانت �أقل متزّق ًا ،لكنها مع ذلك �أبدت حتفظات .فقد وقف �أحمد
الطيب �شيخ الأزهر� ،أي ال�شخ�صية التي تقف على ر�أ�س �شبكة امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية،
�إىل جانب الفريق عبد الفتاح ال�سي�سي حني �أعلن هذا الأخري �إطاحة مر�سي .لكن ،يف الأ�سابيع
الالحقة ،وحني جت ّمع �أن�صار جماعة الإخوان يف ال�ساحات وطالبوا ب�إطالق �سراح مر�سي وعودته
�إىل ال�سلطة ،دعت قيادة الأزهر ،والطيب �شخ�صيا� ،إىل احلوار واحلل ال�سلمي للأزمة .وحني
ُف�ضّ ت االعت�صامات بالقوة ،غاب الطيب عن القاهرة ،يف خطوة اعتربها املراقبون احتجاج ًا
25
�صامت ًا على فظاظة النظام اجلديد.

جهود ال�سي�سي لت�شكيل مفا�صل احلياة الدينية

يف العام التايل ،وا�صل نظام ال�سي�سي التح ّرك �ضد �أن�صار الإخوان امل�سلمني يف خمتلف
�أرجاء امل�ؤ�س�سة الدينية ،فعمد �إىل �إقالتهم من منا�صب ال�سلطة ،و�سعى �إىل �إنهاء ت�أثريهم يف
املناهج الدرا�سية 26،وقام ب�إ�سكات حركة احتجاجية قوية بني طالب الأزهر .ويف حني ُو ِ�ضع حد
لالحتجاجات الوطنية الأو�سع نطاق ًا التي اندلعت �ضد عزل مر�سي عرب اللجوء �إىل القمع يف �آب/
�أغ�سط�س  ،2013توا�صلت املظاهرات يف جامعة الأزهر على امتداد العام الأكادميي التايل ،فر ّد
النظام بالطرد واالعتقاالت ون�شر قوة �أمنية خا�صة .ويف خريف  ،2014انطلقت موجة عاتية
من القمع مع بداية العام الأكادميي اجلديد ،مت ّكنت من و�ضع حد لالحتجاجات َّ
املنظمة يف
الأزهر ،لكن تبعاتها طالت حتى �أن�صار النظام .واليوم ،من ال�صعب �أن تلتقي �أزهري ًا من دون
�أن يخربك عن �أ�صدقاء �أو زمالء �أو �أفراد من �أ�سرته اعتُقلوا �أو ُطردوا �أو تع ّر�ضوا للإ�صابة.
�آنذاك ،قاد وزير الأوقاف حممد خمتار جمعة حملة لإغالق امل�ساجد غري ّ
املرخ�صة ،وحظر
الدعاة الذين مل ي�ستح�صلوا على �أذون ر�سمية للوعظ ،و�أعاد تنظيم الأعمال اخلريية و�أن�شطة
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الدعم التي تتوالّها جلان مرتبطة بامل�ساجد الكربى ،و�أغلق امل�ساجد بني �صالة و�أخرى.
واليوم ،حتى �أن�صار احلملة يقولون �إنها مل ت� ِؤت ُ�أكلها كام ًال ،ف�إمكانات وزارة الأوقاف على
م�ستو َيي الرقابة والعديد الب�شري مل تكن بب�ساطة كافية ،حتى و�إن حظيت بامل�ؤازرة من الأجهزة
الأمنية ،لفر�ض ال�سيطرة الكاملة املن�شودة .ويف حني ا�شتكى م�س�ؤولون دينيون و�سواهم من
الوط�أة ال�شديدة للحملة التي ي�ش ّنها النظام ،واقع احلال هو �أن الف�ضاءات الدينية يف م�صر–
وال�سيما امل�ساجد وو�سائل الإعالم– تخ�ضع الآن �إىل �سيطرة �أ�شد �إحكام ًا بكثري باملقارنة مع
ب�ضع �سنوات خلت.
بحلول مطلع العام � ،2015شعر ال�سي�سي – الذي كان قد �أ�صبح رئي�س ًا للبالد – باجلر�أة
الكافية ليذهب �أبعد من جم ّرد �إجراءات ال�ضبط وال�سيطرة ولي�أخذ زمام املبادرة بنف�سه.
وهكذا خا�ض غمار التعاليم الدينية ،عندما حتدث� ،أمام جمهور من القادة الدينيني يف
الأزهر ،عن احلاجة �إىل «جتديد اخلطاب الديني» 28.كانت كلمات الرئي�س قوية الوقع– من ّبه ًا
احلا�ضرين �إىل �أن اهلل والعامل يراقبانهم– لكنها اقت�صرت �أي�ض ًا على العموميات �إىل حد كبري.
من الوا�ضح �أنه كان يق�صد بكالمه التفكري الديني الذي ح ّمله ال�سي�سي م�س�ؤولية ترويج التط ّرف
امل�ستهدف من هذا الت�صريح هو تنظيم
والإرهاب والعنف .لكن مل يكن وا�ضح ًا ما �إذا كان
َ
الدولة الإ�سالمية �أو الإخوان امل�سلمون� ،أو املت�شددون يف �صفوف الأزهر� ،أو الفقهاء من ذوي
التفكري الأكرث تقليدية الذين ُي َ
نظر �إليهم ب�أنهم ظالميون وعدميو الفعالية من دون �أن يكونوا
امل�ستهدف هو مزيج من ه�ؤالء جميع ًا.
م�صدر تهديد� ،أم �أن
َ
وقعت قيادة الأزهر نف�سها يف حي�ص بي�ص حول ال�سبيل �إىل الرد .كان من ال�صعب
جتاهل نداء مبا�شر من الرئي�س ،بيد �أن عدد ًا كبري ًا من امل�س�ؤولني من ذوي املنا�صب العليا
مل تعجبهم النربة املتغطر�سة التي ظهرت يف هذه الت�صريحات ال�صادرة عن �شخ�صية
داع لتوجيه
ذات تدريب ع�سكري الديني 29.كما �أن قيادة الأزهر اعتربت �أنه لي�س هناك من ٍ
املوجهة �إىل اخلرباء والفقهاء لرف�ض الأفكار
مثل هذه الر�سالة �إىل م�ؤ�س�ستها .فالدعوة ّ
املت�شددة ،وتعزيز املنهاج الدرا�سي يف جامعة الأزهر ،وتف�سري التعاليم الإ�سالمية بطريقة
مطلب ترفعه قيادة الأزهر نف�سها .وعندما
تتنا�سب مع االحتياجات االجتماعية ،هي
ٌ
ا�ستُت ِبع خطاب ال�سي�سي بانتقادات يف ال�صحافة وو�سائل الإعالم للخطاب الديني ال�سائد
يف م�صر ،تك ّون لدى عدد كبري من �أع�ضاء الأزهر انطبا ٌع ب�أن م�ؤ�س�ستهم تتع ّر�ض �إىل
30
ربر.
هجوم غري م ّ
خالل العام التايل ،تب ّنت هذه امل�ؤ�س�سات الدينية الرائدة يف م�صر فكرة جتديد اخلطاب
الديني كرجع �صدى لكالم الرئي�س .لكنها فعلت ذلك ب�أ�ساليب خمتلفة جد ًا .فقد ر ّددت وزارة
الأوقاف ،يف م�ؤمترات وبيانات عامة ،النداء بحما�سة ،وبدا الوزير �شديد التل ّهف لإثبات نف�سه
يف عيون النظام� .أما مكتب مفتي الدولة فكان �أ�شد حذر ًا يف تعاطيه مع امل�س�ألة .وقد �صدر الرد
72
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الأقوى والأكرث تف�صي ًال عن قيادة الأزهر التي تب ّنت التجديد ،لكنها �سعت جاهد ًة �أي�ض ًا �إىل
الت�أكيد ب�أن م�سار التجديد كان انطلق قبل خطاب الرئي�س ،وب�أنه من الأف�ضل ترك امل�س�ألة يف
وجهها الرئي�س
عهدة اخلرباء داخل الأزهر نف�سه� .إذن ،بد ًال من �أن يرى الأزهر يف الدعوة التي ّ
حت ّدي ًا لأ�سلوبه يف تدبري الأمور ،عمل م�س�ؤولوه ،وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ �أحمد الطيب نف�سه ،على
تب ّني اللغة التي ا�ستخدمها الرئي�س ون�سبها �إىل �أنف�سهم بطريقة �أ ّكدوا فيها �أن القيادة لهم يف
31
هذا املجال.

ال�صراع البريوقراطي يف م�صر

يف �صيف �ُ ،2011س ِّلطت �أ�ضواء كا�شفة على ال�صراع غري اخلفي بني امل�ؤ�س�سات الدينية يف
م�صر ،يف �سياق اخلالف حول اخلطب املكتوبة .فقد �أ�صدر وزير الأوقاف تعميم ًا فر�ض فيه على
جميع الدعاة يف البالد �إلقاء خطبة واحدة مكتوبة ت�ضعها الوزارة بنف�سها� .أثارت هذه اخلطوة
ممن اعتربوا �أن م�ستوى اخلطب غري ج ّذاب ،و�أنها ت�ستغرق
�سجا ًال وا�سع ًا ،ولقيت بع�ض الدعم ّ
وقت ًا طوي ًال جد ًا .بيد �أن الدافع احلقيقي كان على ما يبدو �سيا�سي ًا بقدر ما هو يتعلق باملواعظ
نف�سها.
حتى بعد انق�ضاء ثالثة �أعوام على اجلهود التي يبذلها النظام لفر�ض �سيطرة مركزية قوية على
الدين� ،أق ّر امل�س�ؤولون ب�أنه الزال هناك دعا ٌة �سلفيون و�إخوانيون وغريهم من الدعاة املعار�ضني
للنظام قادرون على �إ�سماع �أ�صواتهم� .صحيح �أن الدعوة التي وجهها الرئي�س امل�صري �أثارت
انق�سام ًا يف �صفوف امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سة الدينية ،غري �أن موقف كبار امل�س�ؤولني يف احلكومة
كان وا�ضح ًا اللب�س فيه .فقد �أبدى جمعة ت�أييد ًا �شديد ًا للمجهود ،حتى �إنه �صعد على املنابر يف
املوحدة امل�سموح ب�إلقائها .يف البداية ،عبرّ ت قيادة
كربيات امل�ساجد حام ًال ن�سخة عن اخلطبة ّ
الأزهر عن �شكوكها ب�ش�أن اخلطوة ،م�شري ًة �إىل �أنه من �ش�أنها �إعفاء الدعاة من احلاجة �إىل
تثقيف �أنف�سهم ،مايح ّولهم �إىل �أ�شخا�ص �آليني باردين يف نظر امل�ؤمننيّ .ثم ح ّول الأزهر كالم
ال�سي�سي مل�صلحته معترب ًا �أن فر�ض خطبة ر�سمية واحدة �سوف يت�س ّبب بتجميد اخلطاب الديني
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بد ًال من جتديده.
تبع ًا لذلك ،حت ّولت املعركة �إىل �صراع بريوقراطي حول هوية امل�ؤ�س�سة التي يعلو �صوتها فوق
وجه يف
اجلميع .ويف هذا الإطار ،مت ّكن �شيخ الأزهر من التف ّوق على الوزير يف املناورة .فقد ّ
البداية دعوة �إىل هيئة كبار العلماء لت�أييد موقفه ،ثم اجتمع برئي�س اجلمهورية� ،إمنا لي�س فقط
ب�صفته رئي�س امل�ؤ�س�سة الأعرق والأكرث تفوي�ض ًا مبوجب الد�ستور لتكون �صوت ًا للتعاليم الإ�سالمية،
بل �أي�ض ًا ب�صفته مدعوم ًا من جمموعة من الفقهاء املُك ّلفني التح ّدث والت�صرف بحزم ومن موقع
ال�سلطة الآمرة يف ال�ش�ؤون العقيدية وال�شخ�صية .بعد هذا اللقاءُ ،ع ِقد اجتماع بني ال�شيخ ،الذي
بات يت�صرف بنا ًء على دعم رئا�سي وا�ضح ،وبني وزير الأوقاف .حاول جمعة �إنقاذ ماء الوجه
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عرب جعل اخلطب املكتوبة غري �إلزامية ،لكن كان من الوا�ضح �أنه خرج خا�سر ًا من املواجهة التي
اتخذت طابع ًا علني ًا غري معهود .و�سرعان ما بات جلي ًا �أن ال�صدام مل ينت ِه ف�صو ًال� .أ�صبح ممكن ًا
�إلقاء اخلطب من دون القراءة من ن�ص ر�سمي (ولو كان ذلك يح�صل ،باعرتاف اجلميع ،حتت
العني ال�ساهرة لوزارة الداخلية) ،غري �أن اخلالف جت ّدد بني الأزهر ووزارة الأوقاف بعد �أيام
33
قليلة ،حول اجلهة امل�س�ؤولة عن جتديد اخلطاب الديني.
رمبا �أتاح ال�صراع ونتائجه نافذة نادرة للإطاللة على �أنواع اخلالفات التي تطر�أ ب�صورة
منتظمة يف امليدان الديني الر�سمي يف م�صر ،و�أي�ض ًا يف العامل العربي عام ًة .فغالب ًا ما تتناقل
طواحني ال�شائعات روايات عن خ�صومات �شخ�صية وم�ؤ�س�سية وعقيدية بني كبار الفاعلني الدينيني
الر�سميني يف معظم بلدان املنطقة .كانت النتيجة الفتة بالدرجة نف�سها .فوزير الأوقاف ،وهو
ع�ضو يف احلكومة ويت�صرف بنا ًء على م�شيئة الرئي�س ،و�شخ�صية م�ستعدة للتماهي مع �سيا�سات
الرئي�س وخطابه و�أولوياته ،تع ّر�ض �إىل الهزمية على َيدي �شيخ الأزهر ،ال�شخ�صية املق ّربة �أي�ض ًا
من النظام لكنها تتمتع با�ستقاللية ذاتية �أكرب بكثري يف اجلوهر باملقارنة مع الفروع الأخرى يف
الدولة امل�صرية .وك�شف هذا ال�صراع كيف �أن امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية لي�ست جم ّرد �أدوات
يف �أيدي النظام بل �أي�ض ًا م�ساحة للنزاعات .كما �أظهر �أنه لهذه الكيانات نو ٌع من الر�سالة
وامل�صالح امل�ؤ�س�سية ،التي تختلف �أحيان ًا بني كيان و�آخر ،و�أنها تتمايز عن النظام مع �أنها ت�صب
عام ًة يف اخلط نف�سه.
�ستخدم يف تعبئة
يف امل�سائل احل�سّ ا�سة ،ولي�س �أق ّلها منع امل�ساجد من التح ّول �إىل ب�ؤر ُت َ
املعار�ضة وحتت�ضن ن�شاطها ،تو ّفر امل�ؤ�س�سات الدينية التابعة للدولة يف م�صر دعم ًا �أ�سا�سي ًا.
غري �أن االنتقال من م�صالح احلاكم �إىل النتائج امل�ؤ�س�سية لي�س �سل�س ًا على الدوام� .إذ لبع�ض
امل�ؤ�س�سات �أولويات خا�صة بها ،يف حني �أن اجلهود الآيلة �إىل تعزيز فعاليتها وم�صداقيتها
غالب ًا ماتف�ضي �إىل زيادة ا�ستقالليتها الذاتية – وبالتايل قدرتها على اتباع جداول �أعمال
خا�صة بها ،وحتى ت�أمني ح ّيز حمدود وحممي للمجموعات املعار�ضة داخل �صفوفها .وعندما
تنخرط اجلهات الدينية الفاعلة الر�سمية مع املعار�ضني ،غالب ًا ماتفعل ذلك بطريقة تتعامل
بج ّدية مع �أفكارهم ،حتى �أنها قد متيل جّ
باتاههم .قد تكون
هناك خ�صومة �سيا�سية بني امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية قد تكون هناك خ�صومة �سيا�سية بني امل�ؤ�س�سات
وبني التنظيمات الإ�سالمية� ،إال �أنه ثمة قرابة �إيديولوجية الدينية الر�سمية وبني التنظيمات الإ�سالمية� ،إال �أنه
بينهما يف معظم الأحيان 34.باخت�صار ،عرب بناء م�ؤ�س�سات ثمة قرابة �إيديولوجية بينهما يف معظم الأحيان.
ذات امتداد وا�سع وال�سماح لها بالتمتع بدرجة معينة من
التخ�ص�ص واال�ستقاللية الذاتيةُ ،يظهر جهاز الدولة �أنه لي�س ج�سم ًا متما�سك ًا .بل �إنه كيان
ي�ستطيع التعبري عن عدد كبري من امل�صالح والتوجهات والأ�صوات املختلفة – حتى و�إن كان
بع�ضها معار�ض ًا �أحيان ًا للنظام.
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�أزمة امل�صداقية
يف امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية
ت�ستطيع الأنظمة يف الدول العربية ا�ستخدام احل�ضور القوي حلكوماتها يف امليدان الديني
الر�سمي لتحقيق �أهداف �أمنية �أو �سيا�سية �أو �إيديولوجية .وحتى احلفز على ما ُي�س ّمى االعتدال �أو
الت�سامح ،غالب ًا ما تكون له �صبغة موالية للنظام بو�ضوح (انظر الإطار  .)3لكن ب�إمكان الأنظمة
التالعب بالقطاع الديني ،يف �أف�ضل الأحوال ب�أ�سلوب �أخرق �إىل حد كبري ،لأن نفوذ امل�ؤ�س�سات
الدينية الر�سمية لي�س مطلقا .وواقع احلال �أن امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية التخدم دائم ًا م�صالح
النظام بطريقة ف ّعالة ،حتى عند ت�سليم �إدارتها �إىل �أن�صار النظام .وغالب ًا مات�ؤ ّدي املمار�سات
ثقيلة الوط�أة التي تلج�أ �إليها الدولة� ،إىل تقوي�ض م�صداقية ممثلي امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية،
في�صبحون انهزاميني على املدى الطويل.

التبا�س الت�سامح املفرو�ض يف �سلطنة ُعمان
�أنيل �شيلني

يتمايز امليدان ال�سيا�سي يف �سلطنة عُمان على �صعيدَين اثنني� .إذ تويل الدولة �أهمية خا�صة للت�سامح،
ٌ
ترابط
ومتار�س �أي�ضاً �سيطرة �أكرب على امليدان الديني باملقارنة مع معظم البلدان العربية الأخرى .ثمة
بني هاتني ال�سم َتني.
ت�ضطلع وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية يف �سلطنة عمان ب�أن�شطة م�شابهة لتلك التي يقوم بها نظرا�ؤها
يف البلدان العربية الأخرى .فهي ُتعنى بتنظيم الف�ضاءات الدينية ،وت�سديد رواتب الدعاة والأئمة
الإ�سالميني املنتمني �إىل التيار ال�سائد ،و ُت�ساهم يف حمتوى التعليم الديني يف املدار�س الر�سمية .لكن
على النقي�ض من عدد كبري من البلدان الأخرى حيث تتناف�س اجلهات الدينية الفاعلة غري الر�سمية مع
املتحدثني با�سم الإ�سالم الر�سمي ،متار�س الدولة يف �سلطنة عمان احتكاراً فعلياً على اخلطاب الديني .فهي
الت�سمح �سوى بوجود عدد قليل من املنظمات الأهلية� ،أما الأحزاب ال�سيا�سية والدينية و�سواها من الأحزاب
فمحظورة .م�ستوى ال�سيطرة الذي يمُ ا َر�س على الأفرقاء الفاعلني يف امليدان الديني �أكرث �شمو ًال باملقارنة
مع عدد كبري من البلدان العربية الأخرى ،وذلك ب�سبب قلة عدد ال�سكان يف عُمان ،وثروتها النفطية،
وموقع ال�سلطان ب�صفته حاكماً مطلق ال�صالحيات .ويف هذه املجاالتُ ،ت�شبه �سلطنة عمان الدول الأخرى
ال�صغرية يف جمل�س التعاون اخلليجي.
يف الأعوام الأخرية ،ظهرت �سردية الت�سامح الديني كمو�ضوع �أ�سا�سي بالن�سبة �إىل الدولة العمانية.
ي�ستخدم النظام احتكاره للخطاب الديني الر�سمي لإظهار ال�سلطنة يف �صورة البلد الذي ُيقدّم دعماً فريداً
من نوعه للحرية الدينية .على �سبيل املثال� ،أُنتِج فيلم بعنوان «الت�سامح الديني» بتكليف من وزارة الأوقاف
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وال�ش�ؤون الدينيةُ ،ي�س َّلط ال�ضوء على التعددية الإ�سالمية يف عمان والت�سامح جتاه الأديان غري الإ�سالمية.
ُت�صدر الوزارة �أي�ضاً جملة «التفاهم» التي تر ّوج للحوار الديني بني امل�سلمني وكذلك احلوار الديني بني
خمتلف الأديان ،ف�ض ً
ال عن تنظيمها حملة بعنوان «افعل �شيئاً من �أجل الت�سامح» ،ت�شمل قم�صاناً ،وتغريدات
35
عرب تويرت ،ومعر�ضاً عن ال�سفر.
مزاعم الوزارة عن الت�سامح لي�ست جم ّرد حملة �إعالمية ،بل جرى تقدمي الربهان عليها �إىل حد كبري
يف تقرير احلرية الدينية الدولية للعام  2015ال�صادر عن وزارة اخلارجية الأمريكية 36،الذي �أ ّكد �أن غري
امل�سلمني ميار�سون �شعائرهم الدينية بحرية يف منازلهم والأماكن املخ�ص�صة لهذا الغر�ض .وعلى النقي�ض
من ال�شطر الأكرب من البلدان العربية ،ت�ستدعي الوزارة قادة م�سيحيني ويهوداً لإلقاء اخلطب يف اجلامع
�سجل التحاق �أيّ عماين
الكبري يف العا�صمة م�سقط .مل ت�شهد عُمان عنفاً جهادياً على �أرا�ضيها ،كما �أنه مل ُي َّ
بالقتال يف �صفوف الدولة الإ�سالمية .وتك�شف �أحاديث مع العمانيني �أنهم ينظرون �إىل الت�سامح الديني
على �أنه جزء �أ�سا�سي من هويتهم الوطنية.
يتنا�سب الإ�سالم الر�سمي يف عُمان جيداً مع �أجندة ال�سيا�سات الأمريكية ال�ساعية �إىل ترويج احلريات
الدينية وحماربة التط ّرف العنفي .وملّح م�س�ؤولون يف وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية �إىل �أنه ب�إمكان
�سلطنة عمان �أن ت�ش ّكل قدو ًة لبلدان �أخرى تتخبط يف مواجهة الت�شنجات املذهبية والتط ّرف العنفي .بيد
�أن عاملَني اث َنني ّ
يعطالن من قدرة عُمان على ت�أدية دور ديني قيادي يف املنطقة :الإبا�ضية وال�سلطوية.
�أو ًال ،تنفرد �سلطنة عُمان ب�أن الإ�سالم الر�سمي فيها لي�س �س ّنياً وال �شيعياً ،بل �إبا�ضياً .خارج عُمان وبع�ض
اجليوب ال�صغرية يف �أفريقيا ،الإبا�ضية جمهولة �أو ُي�ساء فهمها �إىل حد كبري .يعترب املوقف الر�سمي
ال ُعماين �أن الت�سامح هو نتيجة التقليد الديني الإبا�ضي ،مقروناً بالكوزموبوليتانية امل�ستندة �إىل التجارة.
ومبا �أن الإبا�ضيني هم تاريخياً �أقلية دينية ،تتيح الإبا�ضية ممار�سات ت�سمح بعي�ش م�شرتك �أكرث فعالية مع
امل�سلمني غري الإبا�ضيني ،مبا يف ذلك الزواج واملرياث .غري �أن طبيعة الإبا�ضية الر�سمية يف عُمان تق ّلل من
احتماالت �أن تنظر الدول الأخرى �إىل هذا املذهب باعتباره قدوة لها.
تزعم وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية �أن الإرث التاريخي ،ولي�س احل�سابات ،هو الذي يح ّفز الت�سامح
الر�سمي يف عُمان ،لكنه قد ينزع �أي�ضاً فتيل الت�شنجات املذهبية الداخلية .وعلى الرغم من �أن ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد �آل �سعيد ينتمي �إىل الإبا�ضية ،غالب الظن �أن ال�س ّنة يف عمان �أكرث عدداً من الإبا�ضيني.
ال ُي�س َمح ب�إجراء تعداد فعلي ،لكن التقديرات الر�سمية تقول �إن ن�سبة الإبا�ضيني تبلغ نحو  75يف املئة من
38
املواطنني 37.بيد �أن م�صادر غري ر�سمية تقول �إن الإبا�ضيني ي�ش ّكلون ما يناهز  45يف املئة من ال�سكان.
يحظر قانون املطبوعات والن�شر للعام  1984ن�شر كل ما من �ش�أنه «بث روح ال�شقاق بني �أفراد املجتمع»،
واملق�صود بذلك ،يف نظر ال�صحافيني ،اخلالفات املذهبية 39.بيد �أن الت�شنجات املذهبية الإقليمية قد جتعل
هذه الهويات �أكرث بروزا.
ثانياً ،حتى لو جنحت �سلطنة عمان يف تغليف الت�سامح يف �شكل من �أ�شكال الإ�سالم �أكرث عمومية� ،إال �أن
احتكار الدولة ال ُعمانية للخطاب الديني هو حجر عرثة �أكرث منه م�صدر قوة .وعلى النقي�ض من العديد
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من الفاعلني الدينيني غري الر�سميني الذين يتناف�سون على الت�أثري يف عدد كبري من البلدان العربية
الأخرى ،جنحت حكومة عُمان يف الق�ضاء على امل�صادر البديلة لل�سلطة الدينية ،عن طريق الرقابة واحلكم
ال�سلطوي .ترويج عُمان للت�سامح وح�صانتها �ضد التط ّرف قد اليدومان �إىل ما ال نهاية ،وال�سيما �أن الأم َرين
يتوقفان على الهدوء ال�سيا�سي الذي يتم �شرا�ؤه بوا�سطة االحتياطيات النفطية الآخذة يف التناق�ص .عالو ًة
على ذلك ،غالب الظن �أن ال�سلطان املقبل لن يتمتع بالدعم نف�سه الذي يحظى به راهناً ال�سلطان قابو�س
الذي جنح يف �أن ين�سب لنف�سه االزدهار الذي ت�شهده البالد بدفع من النفط .نتيج ًة لذلك ،قد التكون
املوحد يف عمان �آراء
م�ستويات ال�سيطرة الراهنة قابلة لال�ستدامة .وميكن �أن حت ّل مكان اخلطاب الديني ّ
متعددة ،قد يكون بع�ضها �أقل ت�ساحماً �إىل حد كبري.
ُي َ
نظر �أحياناً �إىل جتز�ؤ ال�سلطة الدينية يف البلدان العربية ب�أنه يطرح �إ�شكالية .غري �أن �سلطنة عُمان
ُتظهر �أن اخلطاب الديني الذي ُيف َر�ض بالقوة قد اليحمل ح ً
ال يف املدى الطويل ،حتى لو كان يتب ّنى قيم
الت�سامح.
�أنيل �شيلني طالبة دكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية يف جامعة جورج وا�شنطن ،ومديرة برنامج الباحثني خالل
املرحلة اجلامعية يف كلية �إليوت لل�ش�ؤون الدولية (.)Elliott School of International Affairs
لي�س احل ّكام وحدهم يواجهون قيود ًا وخيارات �صعبة .فالأ�سلوب الذي تعمل به امل�ؤ�س�سة
الدينية وطريقتها يف تقدمي نف�سها يف الأعوام الأخرية ،ت�س ّببا با�ستفحال امل�شاكل التي ي�صطدم
بها الفاعلون الدينيون الر�سميون يف الدول العربية� .صحيح
الأ�سلوب الذي تعمل به امل�ؤ�س�سة الدينية وطريقتها يف �أن امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية تطغى يف املنابر والو�سائل
تقدمي نف�سها يف الأعوام الأخرية ،ت�س ّببا با�ستفحال
الإعالمية وقاعات التدري�س واملنا�سبات َّ
املرخ�صة ر�سمي ًا،
امل�شاكل التي ي�صطدم بها الفاعلون الدينيون الر�سميون �إال �أنها لي�ست الأماكن الوحيدة للحديث عن الدين يف العامل
يف الدول العربية.
العربي .فالنقا�شات حتدث يف عدد كبري من الف�ضاءات
الإ�ضافية حيث ميكن �سماع جمموعة متن ّوعة من الأ�صوات.
وتتيح تكنولوجيات التوا�صل اجلديدة والو�سائط الأكرث تقليدية (ويف معظم الأحيان االثنان
مع ًا) للأ�صوات غري الر�سمية التعبري عن �آرائها يف �ش�ؤون الدين .ثم �أن النفوذ الينتقل ب�سهولة
من و�سيلة �إىل �أخرى .فمن ُي�س َمح لهم بال�صعود �إىل املنابر الي�سيطرون بال�ضرورة على موجات
الأثري؛ َومن ي�ضعون الكتب املدر�سية �أو ي�صدرون الأحكام ،الميتلكون بال�ضرورة �أعداد ًا كبرية
من املتابعني عرب فاي�سبوك .وحتى عندما تتناف�س ال�سلطات الدينية يف املنطقة يف ما بينها ،ف�إن
هذا التناف�س يدور يف ميادين خمتلفة.
قد يعبرّ عدد كبري من القادة الدينيني الر�سميني – عمداء كليات دينية و ُمفتني وق�ضاة – عن
م�شاعر �شاملة ويعربون عن ا�شمئزازهم ال�شديد من العنف والتط ّرف .لكن عندما يفعلون ذلك،
ُينظ َر �إليهم – داخل بلدانهم بالت�أكيد� ،إمنا وبالأخ�ص خارجها – كم�س�ؤولني يف الدولة بقدر ما

ناثان ج .براون

هم �سلطات دينية .وحينها لن ُي َ
نظر �إليهم ب�أنهم يتمايزون عن النظام الذي يحكم منظومتهم
ال�سيا�سية .ف�ض ًال عن ذلك ،قد يرى عدد كبري من ال�شباب يف منطقة تواجه تنامي الفجوة بني
الأجيال� ،أن القادة الدينيني يج�سّ دون جي ًال �أكرب �سن ًا ،قدمي الطراز و�سلطوي ًا جرى تدجينه
ويفتقر �إىل الفعالية.
لي�ست هناك م�ساحة عامة واحدة يف العامل العربي ،بل جمموعة كاملة من �ساحات
اخلالف وال�سجال ،وعدد كبري منها ت�صعب متابعته .النفوذ وال�سطوة غري قاب َلني عموم ًا
لالنتقال من ميدان �إىل �آخر .بع�ض القادة الدينيني الأكرث ت�أثري ًا يف العامل العربي اليوم ،هم
�شخ�صيات �إعالمية �أكرث منه ر�ؤ�ساء منظمات �أو م�ؤ�س�سات مو َّقرة .وهم يتوا�صلون عن طريق
الربامج التي تتلقى ات�صاالت هاتفية ،والتغريدات عرب موقع تويرت ،والـ«بو�ستات» عرب موقع
فاي�سبوك ،والتجمعات العامة .ه�ؤالء الدعاة اجلدد ،كما ُي�س ّمون �أحيان ًا ،منت�شرون يف خمتلف
�أنحاء اخلريطة ال�سيا�سية (وبع�ضهم يبقون خارج اخلريطة عرب جت ّنب اخلو�ض يف املوا�ضيع
ال�سيا�سية) .وتلج�أ �سلطات دينية حمرتمة �أخرى �إىل الأدوات التقليدية املُتم ّثلة يف الأطروحات
املتبحرة �أو الفتاوى املتما�سكة منطقي ًا خلو�ض ال�سجال يف ما بينها .لقد تع ّلم الإخوان امل�سلمون،
ّ
على امتداد عقود عدة ،ممار�سة نفوذهم عن طريق احل�ضور االجتماعي واملنظمات املن�ضبطة.
ويتح ّلق ال�سلفيون حول مع ّلمني مو ّقرين ير ّكزون على التدقيق يف درا�سة الن�صو�ص وعلى املمار�سة
الدينية ال�صحيحة .وينخرط بع�ض الفاعلني الدينيني يف �شكل �أ�سا�سي يف العمل الذي ميكن �أن
يتن ّوع كثري ًا بدء ًا من العمل اخلريي و�صو ًال �إىل العنف ال�شديد.
لذلك ،فاملن�صب الذي يتمتّع بال�صفة القانونية ،المينح بال�ضرورة نفوذ ًا عقيدي ًا �أو معنويا.
وت�شغل امل�ؤ�س�سات الر�سمية جمموعة وا�سعة من الف�ضاءات
يف امليادين الدينية والرتبوية والقانونية 40،لكن غالب ًا ما ت�شغل امل�ؤ�س�سات الر�سمية جمموعة وا�سعة من
تتعر�ض �إىل التحدي ،لذلك ،تتّبع ا�سرتاتيجيتَني اثنتني الف�ضاءات يف امليادين الدينية والرتبوية والقانونية،
من �أجل تعزيز مواقعها .الأوىل تتم ّثل يف حماولتها اعتماد لكن غالب ًا ما تتعر�ض �إىل التحدي.
تقنيات وطرائق جديدة لت�أكيد دورها .على �سبيل املثال،
ابتكرت وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية يف الكويت �أ�شكا ًال جديدة من الت�ص ّدق بالأموال،
تذهب �أبعد من التربعات اخلريية للأ�سر املعوزة ،وت�شمل م�شاريع �إمنائية م�ص ّممة خلدمة
املجتمعات املحلية .وت�ستقطب هذه املقاربة مزيد ًا من التربعات الطوعية 41.وتبذل وزارات
�أخرى يف املنطقة جهود ًا مماثلة .وعمدت بع�ض امل�ساجد وحماكم ال�شريعة �إىل تدريب موظفيها
يف جمال امل�شورة للعائالت والو�ساطة الأ�سرية من �أجل الظهور يف �صورة و ّدية للأزواج الذين
يعانون من امل�شاكل .و�أن�ش�أت الهيئات التي ُت�صدر الفتاوى خطوط ًا �ساخنة ،ومواقع �إلكرتونية،
و�سواها من الو�سائل ال�صديقة للم�ستخدم مبا ُيتيح للم�ؤمنني طلب الإر�شاد .وقد �سعى الأزهر
�إىل تدريب فقهاء يف مقتبل العمر قادرين على بث روح �أكرث �شباب ًا و�أقل �إثارة للملل ،ليتم ّكنوا
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من امل�شاركة يف النقا�شات العامة.
�أما الثانية ،فتتم ّثل يف قيام امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية با�ستخدام ما تتمتع به من ا�ستقاللية
ذاتية لتعزيز م�صداقيتها .وهي ت�ؤكد على �أنه مهما اتّ�سع نطاق عملها يف �إطار النظام احلايل،
�إال �أنها لي�ست �أدوات تلقائية يف يد النظام .والواقع �أن الأنظمة التتخذ دائم ًا موقف ًا عدائي ًا �إزاء
�ضم املن�شقني املحتملني �إىل �صفوف امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،حيث
هذه اال�سرتاتيجية� ،إذ تتيح لها ّ
يخ�ضعون �إىل الرقابة وتدريبات على االن�ضباط .وميكن �أن يتم ّثل الت�أثري يف خلق ثغرات دخول
�إىل مزيد من احلركات امل�ستقلة داخل كنف امل�ؤ�س�سة الدينية الر�سمية.
جند يف جميع �أنحاء العامل العربي �أمثلة عديدة على �سلوك هذا امل�سار .فعلى �سبيل املثال،
اعتُربت طريقة تعامل وزارة ال�ش�ؤون الدينية الكويتية تقليدي ًا ود ّية جتاه الإخوان امل�سلمني يف
البالد .وباملثلُ ،ن ِظر �إىل الأ�ساتذة الأردنيني -خ�صو�ص ًا ولكن لي�س ح�صر ًا �أولئك املتخ�ص�صني
يف تعليم اللغة العربية �أو الدين -على �أنهم خا�ضعون �إىل �سيطرة الإ�سالميني� ،إىل درجة �أن
النظام عرقل با�ستمرار حماوالت ت�شكيل نقابة للأ�ساتذة 43.ويف ال�سعودية ،وجدت العديد من
الأ�صوات الأكرث جر�أة منابر لها يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سة الدينية يف البالد ،ومتتّعت بحماية
حمدودة بف�ضل والء قادة تلك امل�ؤ�س�سات للأ�سرة احلاكمة 44.ومنذ متوز/يوليو � ،2013شهد
الأزهر يف م�صر انق�سامات �سيا�سية حمورية حول نظام البالد املدعوم من اجلي�ش والتدابري
التي اتّخذها �ضد الإ�سالميني .ويف هذا الإطار� ،أو�ضح �أحد امل�س�ؤولني يف الأزهر �أنه عندما
ُعر�ض عليه من�صب ،برز جدال بني �أ�صدقائه حول ما �إذا كان ،بقبوله الوظيفة ،يهني كل �أولئك
الذين ُقتلوا خالل القمع الوح�شي للتظاهرات يف �آب�/أغ�سط�س  45.2013وفيما بدا هو مخُ ل�ص ًا
للنظام� ،إال �أن ال�ضغط االجتماعي كان كفي ًال بجعله يرتدد يف قبول املن�صب.
يرتتب على اال�ستقاللية الذاتية التي تتمتع بها امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية �أكالف �أخرى
بالن�سبة �إىل الأنظمة ،ف�ض ًال عن جعل امل�س�ؤولني الدينيني م�ؤيدين جاحمني� .إذ ب�إمكانها حتويل
قيادة هذه امل�ؤ�س�سات �إىل جمموعات �ضغط يف القطاع الديني .ويف حني يبقى امل�س�ؤولون
الدينيون عموم ًا موالني لأنظمتهم اخلا�صة ،تر ّوج �أ�صوات من�ش ّقة هادئة خلطابات الحتمل يف
طياتها حت ّدي ًا ،حتى �أنها ت�سلك اخلط الإيديولوجي الر�سمي يف الوقت نف�سه الذي تدافع فيه عن
م�صالح م�ؤ�س�ستها وعن ح�سّ املهمة فيها .من جهته ،دافع الأزهر عن حقّ فر�ض الرقابة الثقافية
يف م�صر ،وحتتفظ املحاكم ال�شرعية الأردنية ب�صالحية �صياغة قوانني الأحوال ال�شخ�صية.
وبدورها عمدت امل�ؤ�س�سة الدينية ال�سعودية �إىل جعل مناهج التعليم من �أ�صعب الأمور التي ميكن
للنظام �إ�صالحها.
تواجه الأنظمة ،من جانبها ،مايبدو لها مع�ضلة قا�سية،
تواجه الأنظمة ،من جانبها ،مايبدو لها مع�ضلة قا�سية� ،أو على الأقل م�شكلة ي�صعب التعامل معها .وهي جتد نف�سها
�أو على الأقل م�شكلة ي�صعب التعامل معها.
�أمام خيارين :الأول� ،أنه ميكنها �أن تف�سح املجال �أمام بع�ض
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التعددية واال�ستقاللية الذاتية ،معزز ًة بذلك قدرتها على الر�صد ،ورافع ًة م�صداقية كبار
امل�س�ؤولني ،و ُمو ّفر ًة قدر ًا من احلماية ملنتقديها؛ والثاين �إمكانية ّ
التدخل على نحو �أكرب ،كما
هو احلال يف م�صر والأردن ،حيث برزت حماوالت لوقف �إقامة �صالة اجلماعة يف امل�ساجد
ال�صغرية ،وجلمع كل امل�صلني يوم اجلمعة يف عدد �أقل من امل�ساجد يف مواقع �أكرث مركزية.
مع ذلك ،ميكن �أن يدفع ذلك املن�ش ّقني �إىل االن�ضمام �إىل منظمات �س ّرية ،ورمبا حتويل الن ّقاد
املتذمرين �إىل خ�صوم مغتاظني .لي�ست الليربالية �أو الوالء هما ال�سبب الذي يدفع الأنظمة �إىل
�إرخاء احلبل �أكرث للم�ؤ�س�سات الر�سمية ،بل �إدراك حجم امل�شاكل التي ميكن �أن ُيحدثها الإفراط
يف �ش ّده .حتى �أن نظام الرئي�س العراقي ال�سابق �صدام ح�سني منح احلوزة يف النجف ،التي
تتك ّون من مدار�س دينية وعلماء �شيعة بارزين ،قدر ًا كبري ًا من اال�ستقالل الذاتي حتت �إ�شراف
الدولة ،طاملا هي تبتعد عن الق�ضايا ال�سيا�سية.

ت�شكيل الإ�سالم على امل�ستوى الدويل
بد�أت امل�ؤ�س�سات الدينية يف العامل العربي ت�ستقطب اهتمام ًا دولي ًا بعد الهجمات الإرهابية
التي طالت الواليات املتحدة يف � 11أيلول�/سبتمرب  .2001وو�صل املطاف بالبع�ض �إىل اعتبار
هذه امل�ؤ�س�سات حامي ًة للتط ّرف .وقد ا�ستقطبت الهرمية الدينية ال�سعودية اهتمام ًا خا�ص ًا لي�س
فقط على خلفية دورها املحلي ،بل �أي�ض ًا ب�سبب الدعم املايل وامل�ؤ�س�سي والعقيدي الذي قدمته
للنهج ال�سلفي الذي ميكن �أن يتح ّول �إىل نهج طائفي وجهادي.
مع ذلك ،ومع �صعود تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العام  ،2014حت ّول �شطر كبري من االهتمام
نحو تطويع امل�ؤ�س�سات الدينية كحلفاء يف اجلهود املبذولة ملكافحة التط ّرف العنيف .وخالل
زيارة قام بها يف ت�شرين الأول�/أكتوبر � 2014إىل القاهرة� ،شرح وزير اخلارجية الأمريكي
وقتئذ جون كريي بالتف�صيل النهج اجلديد .فهو خ�صّ بالذكر ،خالل �إيجازه خمتلف الأدوار
ٍ
التي ميكن �أن ت�ؤديها هذه امل�ؤ�س�سات يف حماربة تنظيم الدولة الإ�سالمية ،امل�ؤ�س�ستينْ الدينيتينْ
الر�سميتينْ ال�سعودية وامل�صرية كم�شاركتني �أ�سا�سيتني يف هذه احلملة:
«التحالف املطلوب للق�ضاء على [الدولة الإ�سالمية] لي�س ع�سكري ًا فقط� ،أو حتى يف الدرجة
الأوىل ،ونحن نرحب مب�ساهمة اجلميع يف هذا اجلهد ،وعلى وجه اخل�صو�ص تلك اجلهود
الرامية �إىل الت�صدي ملزاعم التنظيم املخطئة ب�ش�أن الإ�سالم ،هذا الدين ال�سلمي .وكما قال
مفتي ال�سعودية� ،أو املجل�س الذي ي�صدر الفتاوى ،لي�س هناك �شيء قط يف تنظيم الدولة
الإ�سالمية له عالقة بالإ�سالم.
موحد .وقد قام اجلرنال جون �آالن ،الذي
بالتايل ،يجب �أن تعمل كل هذه العنا�صر ب�إيقاع ّ
يعمل على تن�سيق هذه اجلهود -،لي�س الع�سكرية منها بل تلك املبذولة يف �إطار التحالف ككل-
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بزيارة م�صر وعدد من الدول ال�شريكة الأخرى ،ل�ضمان ّمل �شمل كل الأطراف مع ًا .وباعتبارها
عا�صمة فكرية وثقافية للعامل الإ�سالمي ،مل�صر دور حا�سم تلعبه وت�ستمر به كما تفعل الآن،
واملتم ّثل بالتنديد العلني ب�إيديولوجيا الكراهية والعنف التي ين�شرها تنظيم الدولة الإ�سالمية.
ونحن نق ّدر جد ًا العمل الذي بد�أت م�صر تقوم به بالفعل.
�ش ّكل ذلك حمور ًا رئي�س ًا يف مناق�شتنا يف جدة ال�شهر املا�ضي ،ومرة �أخرى اليوم يف حمادثاتي
مع وزير اخلارجية امل�صري [�سامح] �شكري .و�أعترب �أنه من املهم يف احلقيقة �إىل ح ّد كبري �أن
تكون امل�ؤ�س�سات الدينية يف الأزهر ودار الإفتاء [مكتب مفتي الدولة] على ح ّد �سواء داعمة كلي ًا
46
و ُمدركة ل�ضرورة ا�ستخال�ص هذه الفروقات املرتبطة بالدين».

جاذبية مثل هذا النهج بالن�سبة �إىل الدبلوما�سيني الغربيني وا�ضحة .فامل�ؤ�س�سات الدينية
الر�سمية هي جهات فاعلة دُولتية ،متتلك �أحيان ًا ح�سّ ًا بامل�س�ؤولية حيال متثيل الدين يف اخلارج
وكذلك يف الداخل .وبالتايل ،تكون هذه هي املنظمات التي تدفعها الدبلوما�سية بني الدول �إىل
الواجهة كمحاورين .جميع القادة الدينيني الر�سميني تقريب ًا ي�شعرون بالذعر بالفعل (وبالطبع
بالتهديد) جراء �صعود حركات �أكرث تط ّرف ًا .ومن املرجح �أن ترحب الأنظمة ،وال�سيما يف م�صر
وال�سعودية ،وكالهما من ال�شركاء التقليديني للدول الغربية على ال�صعيد الأمني ،بفكرة ترقية
كبار امل�س�ؤولني الدينيني كنماذج و�أمثلة �أخالقية ُيحتذى بها.
حتظى �سيا�سة دعم الأنظمة القائمة ،وت�أييد حماوالتها حل�شد الدعم الدويل من خالل �إبراز
م�ؤ�س�ساتها الدينية اخلا�صة كح�صن منيع �ض ّد التط ّرف ،بدعم من احلزبني الدميقراطي
واجلمهوري يف الواليات املتحدة .ففي �أعقاب اللقاء الذي جمع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
مع نظريه امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي يف ني�سان�/أبريل  ،2017و�صف البيت الأبي�ض االجتماع
كما يلي:
«اتّفق الرئي�س ترامب والرئي�س ال�سي�سي على موا�صلة تن�سيق اجلهود الع�سكرية والدبلوما�سية
وال�سيا�سية لإحلاق الهزمية بالإرهاب .و�أق ّر الرئي�سان با�ستحالة هزمية الإرهاب بالقوة
الع�سكرية وح�سب ،وتع ّهدا بالبحث عن �سبل ملعاجلة العوامل االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
والإيديولوجية التي تغذي الإرهاب .و�أ�شاد الرئي�س ترامب بجهود ال�سي�سي ُ
ال�شجاعة الرامية �إىل
تعزيز الفهم املعتدل للإ�سالم ،واتّفق الطرفان على �ضرورة االعرتاف بالطابع ال�سلمي للدين
47
الإ�سالمي وامل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل».

لكن الواقع �أن الذين ي�سلكون مثل هذا امل�سار قد ي�صابون بخيبة �أمل .فمعظم احلكومات
الغربية غري مهيّ�أة هيكل ّي ًا لن�سج عالقات مع امل�ؤ�س�سات
معظم احلكومات الغربية غري مه ّي�أة هيكل ّي ًا لن�سج
الدينية الر�سمية يف العامل العربي� ،إذ لي�ست لديها منا�صب
عالقات مع امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية يف العامل
تعادل مفتي الدولة �أو وزراء ال�ش�ؤون الدينية .ومع �أن الأنظمة
العربي.
ال�سيا�سية الأوروبية قد ت�ضم قادة دينيني ر�سميني� ،إال �أنها
متيل غالب ًا �إىل ر�ؤية الق�ضايا من �إطار حم ّلي ،وتفهم م�سائل
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الدين والدولة يف العامل العربي من خالل منظور التاريخ وامل�ؤ�س�سات الأوروبية .وهذا الواقع
الي�شي فقط بغياب متح ّدثني ن ّديني يف ال�ش�ؤون الدينية ،بل يعني �أي�ض ًا �أن امل�س�ؤولني الغربيني
يخو�ضون غمار بيئة جمهولة املعامل وهم يحاولون تل ّم�س طبيعة ال�سيا�سات الدينية يف العامل
العربي.
كل هذه املعطيات عا�صفة و�شديدة ال�ضبابية� ،إذ ي�صعب التمييز على وجه الدقة بني الأطراف
بعدد
تعج ٍ
التي تنتمي �إىل هذا املقلب �أو ذاك – وال�سيما �أن حلبة ال�صراع على النفوذ الديني ّ
وجه حممد �أبو فار�س،
كبري من خمتلف الالعبني الذين التني تتب ّدل والءاتهم .على �سبيل املثالّ ،
�أحد قيادات الإخوان امل�سلمني الذي كان ُيعترب �سيا�س ّي ًا نار ّي ًا يف الأردن  -والذي ُ�سجن يف الواقع
لفرتة بعد زيارة خيمة عزاء الزعيم ال�سابق لتنظيم القاعدة يف العراق �أبو م�صعب الزرقاوي
 انتقادات وتنديدات عنيفة للنظام الأردين .لكن ،يف مقابلة معه يف العام  ،2014مل يكن لدى�أبو فار�س مايق ّدمه �سوى دعوة امل�سلمني الورِعني الذين تتنازعهم م�شاعر التوتّر يف خ�ضم البيئة
ال�سيا�سية الراهنة �إىل ال�صرب وال�صالة والعمل ال�سيا�سي ٍّ
كحل لهمُ ،معرب ًا بو�ضوح عن �شجبه
48
لتنظيم الدولة الإ�سالمية.
تبدو ال�سلفية اجلهادية والطبعات الأكرث هدوء ًا من ال�سلفية متعار�ضتَني تقريب ًا يف ت�أثرياتهما
ال�سيا�سية� ،إال �أنهما لي�ستا متفارقتَني �إىل هذا احل ّد عقيدي ًا .يتمحور اخلالف الأ�سا�سي بينهما
حول ح�سا�سياتهما ال�سيا�سية جتاه �شرعية احل ّكام احلاليني ،ورمبا و�صل �إىل درجة االختالفات
العقيدية حول �آرائهم �إزاء الواجبات نحو حاكم �شرعي .فالإطاللة ال�سعودية على الإ�سالم مث ًال
ب�شكل كبري الأ�سرة احلاكمة ،ولذا ُتع ّد امل�ؤ�س�سة الدينية يف اململكة دعامة النظام .لكنها
تدعم ٍ
تت�شاطر تداخ ًال عقيدي ًا مع بع�ض املجموعات ال�سن ّية الأكرث تط ّرف ًا يف املنطقة .كما �أن االتّهامات
املوجهة �إليها ب�أنها تو ّفر بيئة حا�ضنة لبع�ض �أ�شكال التط ّرف ،مل ت� ِأت من عدم بل هي مبن ّية على
ّ
�أ�س�س متينة.
باملثل ،قد ي�ستمع املرء �إىل خطب يو�سف القر�ضاوي ،القيادي ال�شعبوي املوايل للإخوان
امل�سلمني يف قطر ،فيخاله زعيم ًا ديني ًا مرتبط ًا بنظام مرحلة مابعد االنقالب يف م�صر حني
يتحدث بالطريقة نف�سها عن الو�سطية 49.ك ٌّل من القر�ضاوي واملفتي الأكرب يف م�صر ،على
�سبيل املثال ،ي�سهبان يف احلديث عن فقه الأولويات ،الذي يدين الت�ش ّبث بحذافري الدين من
خالل املقاربات ال�سلفية �شديدة احلرفية ،والتي ت�ؤ ّدي بالتايل �إىل جتاهل االعتبارات الأخالقية
الكامنة يف ال�شريعة الإ�سالمية.
لكن حني ي�أتي الأمر �إىل امل�ستوى ال�سيا�سي ،اليتوانى القر�ضاوي وامل�س�ؤولون الدينيون امل�صريون
عن تبادل االتهامات .فالقر�ضاوي �أ ّيد يف بع�ض احلاالت التفجريات االنتحارية ،و َد َع َم جماعة
الإخوان يف �صراعها �ضد النظام امل�صري .وقد حدا موقفه الأول ببع�ض الدول �إىل منعه من
دخول �أرا�ضيها ،فيما دفع موقفه الثاين �سفري م�صر لدى الواليات املتحدة �إىل �إدراجه يف اخلانة
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نف�سها مع تنظي َمي القاعدة والدولة الإ�سالمية 50.القر�ضاوي هو نتاج الأزهر ،حيث تل ّقى تعليمه،
وقريب منه عقيدي ًا ،ومل ُت ِ�صبه �سهام االنتقادات �أ�سا�س ًا ب�سبب م�ؤلفاته الفقهية الغزيرة ،بقدر
ٌ
ماكان ذلك ب�سبب ال�سيا�سات التي ينتهجها غالب ًا ،وخطبه العامة املثرية للجدل �أحيان ًا.
لذا من غري الواقعي �أن نتوقع من امل�س�ؤولني غري امل�سلمني �أن يخو�ضوا بنجاح غمار هذه البيئة
من التيه وال�ضبابية� .إذ �أن ذلك يقت�ضي بناء التحالفات والعالقات املالئمة ،وخو�ض �صوالت
وجوالت من النقا�ش حول نوع التعاليم الدينية التي ُتعترب منا�سبة ،وتلك التي ينبغي �إثباطها
�أو التي ُتعترب مخُ طئة بكل ب�ساطة ،و�إ�صدار الأحكام على م�ؤهالت ومكانة الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
وهذا �سيج ّرهم �إىل ُرحى املعارك حول التف�سريات الدينية ،و�أي�ض ًا �إىل االختالفات بني الدول
التي تتبنى ك ٌّل منها وجهات نظر معينة وتدعم �أفرقاء دينيني خمتلفني.
وحتى لو جنح الأفرقاء غري امل�سلمني يف جتاوز هذه التعقيدات ،من املُ�ستبعد �أن يح�صدوا
منافع ُتذكر� .إذ لي�س يف متناول امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية،
لي�س يف متناول امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية،
والأنظمة التي متار�س بع�ض الإ�شراف والرقابة عليها� ،سوى
والأنظمة التي متار�س بع�ض الإ�شراف والرقابة عليها،
�أدوات �إيديولوجية حمدودة ملكافحة الإ�سالميني املتط ّرفني،
�سوى �أدوات �إيديولوجية حمدودة ملكافحة الإ�سالميني
ناهيك عن �أن �أولوياتها تختلف عن �أولويات الأطراف
املتطرفني.
ّ
اخلارجيني .فمع �أن الأنظمة العربية القائمة ت�سعى �إىل قطع
دابر القوى املتط ّرفة� ،إال �أنها تبذل يف الوقت نف�سه جهود ًا
حثيثة لإدارة البريوقراطيات املُتداخلة واملُع ّقدة والقواعد ال�شعبية الورعة؛ ومراقبة املجال
العام؛ وتنظيم املعار�ضة وردعها و�أحيان ًا قمعها؛ وتوفري قد ٍر من اخلدمات املادية واملعنوية
�إىل املواطنني .وغالب الظن �أن هذه الأنظمة تنظر �إىل امل�ؤ�س�سات الدينية باعتبارها �أدوات
ت�ستخدمها حمل ّي ًا وت�سرت�ضي من خاللها القواعد ال�شعبية قبل دفعها �إىل االنخراط يف احلروب
الإيديولوجية الإقليمية.
يف املقابل ،تتوق امل�ؤ�س�سات الدينية �إىل زيادة نفوذها ،وحماية ميزانيتها ،وك�سب االحرتام،
و�صون احلقائق الأزلية ،وتوجيه امل�ؤمنني ،واحل ّد من الف�ساد ،والتناف�س مع بع�ضها البع�ض .لذا،
ت�سعى �إىل �إقناع الأ�شخا�ص الذين قد يت�أ ّثرون بالر�سائل التي تن�ضح تط ّرف ًا ب�أن ي�سلكوا م�سار ًا
�أكرث هدوءا� .إال �أنها تعمد �أي�ض ًا �إىل �إثباط ،و�أحيان ًا قمع ،مظاهر التعبري الثقايف وامل�شاعر
الميت �إىل العنف �أو التط ّرف ب�صلة .وواقع احلال
الدينية واحلراك ال�سيا�سي واالجتماعي الذي ّ
�أن هذه الت�صرفات بالذات قد ت�ؤ ّدي �إىل ا�ستفحال الالت�سامح ،وهو حتديد ًا ما ت ّدعي امل�ؤ�س�سات
51
الدينية الر�سمية معار�ضته.
لذلك ،يبدو �أن الأ�شخا�ص الذين يتوقعون من الأنظمة �أن تكافح التط ّرف من خالل ال�سيطرة
على املنظومة الدينية الر�سمية ،ي�ستخ ّفون مبدى تعقيد امل�س�ألة .فالأنظمة ت�صبو �إىل حتقيق
�أهداف �أو�سع نطاق ًا من جم ّرد حماربة جمموعات معينة ،والأدوات التي متلكها غري عملية

ناثان ج .براون

ٌ
وم�شكوك بفعاليتها .وامل�ؤ�س�سات الدينية عبارة عن هياكل مع ّقدة ذات �أجندات �أو�سع ،قد
اليتقاطع بع�ضها مع م�ساعي اجلهات الفاعلة الدولية .ومع �أن اال�صطفاف �إىل جانب الأنظمة
ال�سلطوية وامل�ؤ�س�سات الدينية املرتبطة بها قد يبدو �أنه مهمة دبلوما�سية ممكنة وج ّذابة للجهات
ال�ساعية �إىل �إحلاق الهزمية بالإيديولوجيات املتط ّرفة� ،إال �أن هذا احلل ماهو �إال �سراب على
املدى البعيد.

خامتة
يبدو النظر �إىل امل�ؤ�س�سات الدينية كحليف �سيا�سي ُمغري ًا ،نتيج ًة للح�ضور البارز الذي تتمتع
به هذه امل�ؤ�س�سات يف املجتمعات العربية .ثم �أن الأنظمة غالب ًا ما تعتربها �أدوات (و�إن ُمرتبكة)
ت�ستخدمها ملواجهة خ�صومها ال�سيا�سيني .وترى احلكومات الأجنبية �إىل امل�ؤ�س�سات الدينية �أي�ض ًا
على �أنها �شريك حمتمل يف احلرب �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمي .لكن واقع احلال �أكرث �ضبابية:
فامل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية هي هياكل مع ّقدة للغاية وذات �أجندات ف�ضفا�ضة ومت�ضاربة
�أحيان ًا ،لذا قد تكون م�ساعي توجيه د ّفتها جّ
باتاه معينّ دون �آخر غري ناجعة وغري عملية ،حتى �أن
بع�ض هذه الأجندات قد اليتقاطع على نحو وثيق مع الأهداف التي ت�صبو الأنظمة �إىل حتقيقها
على املدى الق�صري.
يطرح هذا الواقع مع�ضلة للأنطمة التي ت�ستطيع منح امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية املزيد من
اال�ستقاللية ،مايح�سّ ن قدرتها على ممار�سة الإ�شراف والرقابة ،ويعزّز م�صداقية امل�س�ؤولني
الدينيني .لكن هذه اخلطوة قد ُتفقد الأنظمة قدر ًا من ال�سيطرة ،وتتيح ملنتقديها جما ًال للح�شد
والتعبئة� ،أحيان ًا من داخل كنف امل�ؤ�س�سات الدينية الر�سمية .كما قد تق ّرر الأنظمة ،على العك�س،
ّ
التدخل يف �ش�ؤون هذه امل�ؤ�س�سات وال�سعي �إىل
رفع �سقف
ّ
�ستظل امل�ؤ�س�سات
�إحكام قب�ضتها �أكرث على املجال الديني .لكن هذا النهج لن �أ ّي ًا كان اخليار الذي تتّخذه الأنظمة،
ي�ؤول �إال �إىل ت�صوير القادة الدينيني على �أنهم �أُجراء لدى الدينية تتخ ّبط يف خ�ضم النوازع التي تتجاذبها،
النظام ،مايق ّو�ض مكانتهم ،من دون �أن ي�صب ذلك يف �صالح بدء ًا من �أولوياتها وم�صاحلها ور�سالتها ،و� ً
صوال �إىل
�أرباب ال�سلطة .لكن كال امل�سارين اليو ّفران حلاّ ً �شافي ًا .ف�أ ّي ًا مطالب قواعدها ال�شعبية املتناف�سة.
كان اخليار الذي تتّخذه الأنظمة� ،ستظ ّل امل�ؤ�س�سات الدينية
تتخ ّبط يف خ�ضم النوازع التي تتجاذبها ،بدء ًا من �أولوياتها وم�صاحلها ور�سالتها ،و�صو ًال �إىل
مطالب قواعدها ال�شعبية املتناف�سة داخل املجتمع ،والدولة واملجتمع الدويل.
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املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية املف�صّ لة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم
عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة
خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف
جميع �أنحاء املنطقة.
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