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ّ
ملخ�ص
كما كان متوقع ًا� ،أ َّكدت �أول انتخابات برملانية منذ �إطاحة الرئي�س امل�صري ذي احلكم املديد ح�سني
مبارك ،مدى ال�شعبية والقوة التنظيمية اللتني يتمتع بهما حزب احلرية والعدالة املُنبثق عن جماعة
الإخوان امل�سلمني ,فقد ح�صد احلزب  77من �أ�صل املقاعد الـ 156املتناف�س عليها يف اجلولة الأوىل
من االنتخابات .لكن املفاجيء هنا �أن هذه اجلولة ك�شفت �أي�ض ًا عن القوة غري املتو َّقعة للتحالف
ال�سلفي ( ُيهيمن عليه حزب النور) الذي فاز بـ  33مقعدا .وبالتايل ،تهيمن الأحزاب الإ�سالمية
الآن على امل�شهد ال�سيا�سي امل�صري ،الأمر الذي مل يكن مدعاة ارتياح البتة للعلمانيني امل�صريني
واحلكومات الغربية.
وهكذا ،ف�إن �شبح الإ�سالم ال�سيا�سي يف م�صر مل يعد ق�صر ًا على جماعة الإخوان امل�سلمني
والأحزاب املنبثقة منها كحزب احلرية والعدالة �أو املن�شقة عنها كحزب الو�سط  ،بل هو بات ي�شمل
الآن العديد من الأحزاب ال�سلفية املُحافظة التي يعترب حزب
النور الأبرز فيها ،فيما كان �أداء احلزبني ال�صوفيني ،حزب �شبح الإ�سالم ال�سيا�سي يف م�صر مل يعد ق�صر ًا على
التحرير امل�صري وحزب �صوت احلرية� ،سيئ ًا يف اجلولة الأوىل جماعة الإخوان امل�سلمني والأحزاب املُنبثقة منها.
من االنتخابات.
على رغم �أن كل هذه املجموعات تت�شاطر قا�سم ًا �أ�سا�س ًا
م�شرتك ًا هو الإ�سالم� ،أال ان الت�شابه ينتهي هنا .فاملنظمات التي ت�ستلهم الإ�سالم لديها مقاربات
ومعتقدات متباينة ،وتتخذ مواقف غاية يف االختالف .لكن ،وعلى رغم التوترات الداخلية بينها،
توحدت الأحزاب ال�سلفية يف حتالف انتخابي ،وانخرطت �أي�ض ًا يف عالقة متوترة مع جماعة الإخوان،
َّ
فيما كان هذان املع�سكران الإ�سالميان ي�سعيان �إىل الغرف من م�صادر انتخابية واحدة وهما يتبنيان
�أجندات خا�صة بهما .ويف هذه الأثناء ،عمدت االحزاب ال�سلفية وامل�ؤ�س�سات ال�صوفية املرتبطة
كل من الأحزاب العلمانية و�أفرع امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية امل�صرية
بالدولة �إىل مو�ضعة نف�سها �إىل جانب ٍ
التي بقيت على قيد احلياة.
واحلال �أن القلق من االنت�صارات الإ�سالمية و�صعود ال�سلفيني ،وا�ضح يف م�صر ويف الواليات
املتحدة .وم�ؤخر ًا� ،أعلن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف  7كانون الأول/دي�سمرب �أن االنتخابات
الربملانية التعك�س الر�أي العام ال�شعبي ،وب�أن الربملان اجلديد لن ُي�شرف على و�ضع الد�ستور اجلديد.
وعلى رغم �أن املجل�س الأعلى تراجع يف وقت الحق عن هذا املوقف� ،إىل �أن الو�ضع اليزال ملتب�سا .ويف
هذه الأثناء ،كان برملانيون �أمريكيون ُي ِّ
حذرون من �أنهم لن يقدموا م�ساعدات مالية حلكومة ُتديرها


«منظمة �إرهابية».
مثل ردود الأفعال هذه ت�شي بوجود جهود لتهمي�ش القادة الإ�سالميني اجلدد مل�صر .وهذا موقف
�سيثبت على الأرجح �أنه غري حكيم ،لأن العملية الدميقراطية واالنخراط ال�سيا�سي واملحا�سبة
االنتخابية� ،ستوا�صل كلها دفع الأراء وال�سيا�سات ال�سلفية نحو االعتدال على املدى البعيد .وبالتايل،
التوجه ،وهو مي ِّكن �أكرث تلك املجموعات
ف�إن �إبطال هذه املكا�سب االنتخابية �سي�ؤدي �إىل ارتكا�س هذا ّ
عرب دفعها جمدد ًا �إىل �صفوف املعار�ضة.

�صعود ال�سلفية يف احلياة ال�سيا�سية امل�صرية
تثري �شعبية الأحزاب ال�سلفية قلق العلمانيني امل�صريني و�صانعي ال�سيا�سات يف الواليات املتحدة
و�أوروبا .يف املا�ضي ،كان ال�سلفيون يف م�صر ميتنعون عن امل�شاركة يف الن�شاط ال�سيا�سي .ولذا ،ف�إن
�صعود هذه الأحزاب يمُ ِّثل قطيعة مع حقبة مبارك حني كان معظم ال�سلفيني يعتربون امل�شاركة يف
العمل ال�سيا�سي حمظورة دينيا.
�إن تعبري ال�سلفية ي�شري �إىل تف�سري للإ�سالم ي�سعى �إىل ا�ستعادة الإميان واملمار�سة الإ�سالميني
اللذين كانا �سائدين يف ع�صر حممد والأجيال الأوىل من ال�صحابة (�أو ال�سلف ال�صالح) .ومن هنا
جاء تعبري �سلفي .ومبا �أن هذه احلقبة املب ِّكرة م َّثلت الع�صر الذهبي للإ�سالم يف �شكله النقي ،ي�ؤمن
ال�سلفيون �أنه يجب �أن يكون منوذج ًا يحتذيه كل امل�سلمني اليوم.
برزت ال�سلفية يف �شكلها املتَّ�سق بدء ًا من العام  ،1300كرد فعل على جمود امل�ؤ�س�سات الدينية
والف�ساد املفرت�ض للإميان واملمار�سة الإ�سالميني .وهي �أدانت التق ُّيد ال�صارم مبدار�س حمددة من
ال�شريعة ،والعلم الديني امل�ستفي�ض للفقه ،وك ًال من املمار�سات الدينية ال�شعبية لل�صوفية ،والت�سل�سل
الهرمي ال�صارم للطرق ال�صوفية .وقد ازدهرت ال�سلفية يف القرن الثامن ع�شر يف الكثري من �أجزاء
العامل الإ�سالمي ،مبا يف ذلك �شبه اجلزيرة العربية حيث بقيت حركة �سلفية ناجحة ،باتت ُتعرف
بالوهابية ،م�ستمرة حتى �أيامنا هذه.
على ال�صعيد ال�سيا�سي ،اتخذت ال�سلفية موقف ًا غام�ض ًا نوع ًا ما .فال�سلفيون يلتزمون بالإ�سالم
جت�سد يف الن�صو�ص الدينية للقرنني التا�سع والعا�شر .وهذه الن�صو�ص
ال�س ِّني الكال�سيكي الذي َّ
تعظ باال�ستكانة ال�سيا�سية التي تعني �أنه يتعينّ على امل�سلمني �أال يتمردوا على احلاكم مهما كان
جائر ًا �أو غري ورع؛ و�أن اجلمهور الإ�سالمي لي�ست له حقوق امل�شاركة ال�سيا�سية .بيد �أن هذه الن�صو�ص
نف�سها تع ِّلم �أي�ض ًا �أنه �أذا ماتوقف احلاكم عن كونه م�سلم ًا ،فيمكن معار�ضته عن طريق العنف.
وهكذا تر�سم ال�سلفية خط ًا دقيق ًا بني توجهني �سيا�سيني متناق�ضني متاما .فال�سلفيون يجب �أن يكونوا
م�ستكينني �سيا�سي ًا حتى حيال �أبغ�ض احلكام ،طاملا �أنه بقي م�سلم ًا �شكلي ًا .لكن ،حني اليعود احلاكم
�أو املجتمع م�سلمنيُ ،ي�سمح باملعار�ضة العنفية .من ال�صعب يف ال�سلفية والإ�سالم ال�س ِّني بوجه عام
الو�صول �إىل النقطة التي يتوقف فيها �أحد عن كونه م�سلما .لكن ،حني يديل ِّ
منظر �إ�سالمي مبثل هذا
االتهام ،يتم عبور اخلط الفا�صل بني اال�ستكانة والعنف .هذا اخلط الدقيق والذي يتم حتديده ذاتي ًا،
يف�سر ملاذا معظم ال�سلفيني كانوا م�ستكينني �سيا�سيا ،فيما قلة منهم ،مبا يف ذلك احلركة الوهابية،
ِّ
حت َّولت �إىل العنف.
بيد �أن االن�صياع ال�سيا�سي اليعني �أن ال�سلفيني يقبلون الدولة -الأمة العلمانية احلديثة� .إذ هم
ي�ؤمنون ،ا�ستناد ًا �إىل م�صادر ن�صو�صهم القرو�سطية� ،أن النظام ال�سليم الوحيد حلكم امل�سلمني





ال�سلفيون وال�صوفيون يف م�صر

هو ذلك امل�ستند �إىل ال�شريعة .ونتيجة لذلك ،يحظر معظم الفقهاء ال�سلفيني يف الع�صر احلديث
االنخراط يف ال�سيا�سات الدميقراطية ،مبا يف ذلك االقرتاع؛ وهم يع ِّلمون �أنه يتعني �أو ًال �أن تتعلم
املجتمعات الإ�سالمية جمدد ًا التعاليم الأ�سا�سية وال�صحيحة للإ�سالم :الفهم ال�سليم هلل و�صفاته،
�صحيح ال�صالة ،والتفاعل ال�شخ�صي .وكما ورد يف القر�آن�« :إن تن�صروا اهلل ين�صركم» .بكلمات
�أخرى ،تنقية الإميان واملمار�سة اليومية �ست�ؤديان يف خامتة املطاف �إىل تغيري �أ�سا�سي للمجتمع
والدولة .وبالتايل ،ف�إن قرار ال�سلفيني امل�صريني بت�شكيل �أحزاب �سيا�سية واالنخراط يف معمعة
ي�سجل قطيعة مثرية عن املوقف ال�سلفي النموذجي.
ال�سيا�سات االنتخابيةّ ،
دخلت ال�سلفية م�صر عند منعطف القرن الع�شرين من خالل احلركة ال�سلفية يف امل�شرق .وقد
�أ�صبحت «�أن�صار ال�س ّنة» ،وهي منظمة ت�أ�س�ست يف القاهرة يف تلك الفرتة ،امل�ؤ�س�سة ال�سلفية الرئي�سة
يف م�صر .ويف وقت الحق ،عزّز ازدياد ال�صالت مع ال�سعودية
كل من نفوذ علماء الدين
احلركة ال�سلفية يف م�صر ،عرب ٍ
قرار ال�سلفيني امل�صريني بت�شكيل �أحزاب
ال�سعوديني ،كما عرب الأفكار ومنط احلياة الذي جلبه معهم
�سيا�سية واالنخراط يف معمعة ال�سيا�سات
من ال�سعودية العمال امل�صريون املهاجرون مبا يف ذلك قواعد
ي�سجل قطيعة مثرية عن املوقف
االنتخابية،
ّ
اجلندر(جن�س االفرد) واللبا�س.
ال�سلفي النموذجي.
كانت مراكز «�أن�صار ال�س َّنة» قد افتُتحت وازدهرت يف ظل
توجيهات حملية ،يف مدن متو�سطة احلجم كدمنهور واملن�صورة
يف منطقة الدلتا .لكن الأ�سكندرية ،ثاين �أكرب مدن م�صر� ،أ�صبحت املركز اال�سلفي الأكرث ن�شاطا.
كما �أ�صبحت ال�سلفية �شعبية للغاية يف �صفوف العديد من �أحياء الطبقة الو�سطى الدنيا يف القاهرة،
حيث انت�شرت املالب�س ومتاجر بيع الكتب ال�سلفية وباتت �شائعة يف ال�شوارع .بيد �أن الوجود ال�سلفي
نادر يف م�صر العليا ،حيث اليد العليا للمقامات وال�شعائر ال�صوفية .ومع ذلك ،خدمت مدن م�صر
العليا ،الأق�صر و�أ�سيوط و�سوهاج ،كقاعدة للجماعة الإ�سالمية العنيفة �سابقا ،والتي �ش َّنت هجمات
�إرهابية على املدنيني وال�سياح خالل حقبة الثمانينيات والت�سعينيات .لكن يف العام � ،2002أعلن قادة
هذه اجلماعة رف�ضهم للعنف ،وباتت �أفكارهم وممار�ساتهم يف مرحلة مابعد نبذ العنف �شبيهة،
وغالب ًا متطابقة ،مع التيار العام ال�سلفي .بيد �أن التجارب الفريدة ال�سابقة لهذه احلركة جعلتها
منف�صلة عن ال�شبكات ال�شعبية ال�سلفية يف منطقة الدلتا والقاهرة.
حتى مرحلة مت�أخرة ،مل تكن ال�سلفية المركزية والهرمية على امل�ستويني املحلي والوطني .وهي
متحورت حول درو�س وعظات علماء ودُعاة �سلفيني بارزين يف الدلتا .بع�ض املعلمني ال�سلفيني (على
غرار يا�سر برهامي من الإ�سكندرية) �أكادمييون يركزون على الن�صو�ص القرو�سطية يف الفقه
وال�شريعة الإ�سالميني .و�آخرون (مثل حممد ح�سن من املن�صورة) يمُ كن �أن ي�ص ِّنفوا ب�شكل �أف�ضل

جوناثان براون

يف خانة الدعاة ،وهم ير ّكزون جهودهم على تعليم قطاعات وا�سعة من النا�س من خالل املحا�ضرات
حول الإميان ،واملمار�سة ،والتزام ال�شريعة.
لكونها حركة مناوئة للم�ؤ�س�سات التقليدية ،تفتقد احلركة ال�سلفية �إىل ال�سيطرة على العلماء
املتط ِّوحني �أو املتجولني ،وهذا على نقي�ض ال�سيطرة �شبه النقابية ملدار�س ال�شريعة ال�سن ّية يف التيار
العام .وهكذا ،ف�إن العلماء ال�سلفيني يف م�صر ت�سببوا مرار ًا ب�إثارة اجلدل احلاد حني كانوا يوردون
ب�شكل مبا�شر تعاليم نبوية �أو مواقف لل�شريعة من دون �أخذ رد الفعل ال�شعبي الأو�سع بعني االعتبار.
وعلى �سبيل املثال ،ويف كانون الأول/دي�سمرب � ،2010أ�صدر الداعية ال�سلفي لطفي �أمري فتوى يدين
فيها انتقادات حممد الربادعي ملبارك ويخ ِّول احلكومة حب�سه �أو قتله �إذا مل يتُب .وهذا اطلق جد ًال
رهيب ًا يف الإعالم امل�صري ،فاقمت منه �إدانة جامعة الأزهر(( )1وهي م�ؤ�س�سة الدولة التي تد ٍّرب
العلماء امل�سلمني ويعترب رئي�سها �شيخ الأزهر يف م�ستوى وزير معينَّ ) لهذه الفتوى .لقد كان �أمري ي�ستند
يف فتواه �إىل تعاليم نبوية يعرتف بها كل العلماء ال�س ّنة ،لكن تف�سريات علماء التيار العام يف الأزهر
جت ِّرد مثل هذه الن�صو�ص من حدتها عرب تقييد تطبيقاتها يف �إطار ظروف حمددة وحمدودة.
لقد عا�ش �سلفيو م�صر يف ظروف متقلقة خالل عهد نظام مبارك .والطبيعة الال�سيا�سية لتعاليمهم
تريح �أجهزة الأمن وتدفعها �إىل عدم م�ضايقة دعاتهم طاملا �أنهم اليتطرقون �إىل ق�ضايا �سيا�سية.
لكن �أي عالقة مفرت�ضة باجلماعة الإ�سالمية املحظورة تعني حتم ًا تقريب ًا امل�ضايقة �أو ال�سجن.
من ال�صعب ر�سم خط وا�ضح بني ال�سلفيني وبني امل�سلمني امل�صريني الآخرين املتدينني .فالعديد من
امل�صريني ،الذين ي�ستمعون �إىل العظات ال�سلفية يف �سياراتهم �أو يتابعون الأقنية الف�ضائية ال�سلفية
يف منازلهم ،اليتباهون باللحى الطويلة لل�سلفيني واليرتدون ثيابهم املميزّة� .إنهم م�صريون عاديون
يجذبهم مزاجهم الديني �إىل التعاليم ال�سلفية .وقد �أطلقت جمموعة من ال�شبان ال�سلفيني الأثرياء
حلقة على فاي�س بوك تذ ّكر النا�س مبدى التن ُّوع داخل ال�سلفية .وهذه املجموعة ،التي �أطلقت على
نف�سها ا�سم «كو�ستا َ�س َل ِفي» تي ّمن ًا ب�سل�سة مقاهي كو�ستا التابعة ل�ستاربك�س ،تعترب موازية ملجموعة
ا�شرتاكيي مقهى منهاتن.
اليوجد ّ
خط فا�صل وا�ضح بني ال�سلفيني وبني ع�ضوية الإخوان امل�سلمني ،ذلك �أن اجلماعتني
تت�شاطران تعاليم هامة وعدد ًا ال ُي�ستهان به من املنتمني .فقد انبثق الإخوان امل�سلمون من املوجة
الإ�صالحية نف�سها التي �أنتجت ال�سلفية احلديثة ،راف�ضني تعقيدات ال�شريعة والفقه الإ�سالمييني،
وكذلك الأ�ساطري ال�صوفية ال�شعبية .لكن فيما �سار الإخوان على طريق الن�شاط االجتماعي وال�سيا�سي
املعا�صر ،التزمت الغالبية العظمى من ال�سلفيني الرتكيز التقليدي على �صقل الإميان وممار�سة
الطقو�س.
غري �أن عدد ًا معترب ًا من ال�سلفيني متاهى �أي�ض ًا مع �أجندة الإخوان امل�سلمني .ففي متوز/يوليو� ،أوحت
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ح�سا�سني جد ًا جتاه التداخل الكبري مع
مقابالت �أُجر َيت مع قادة كبار يف جماعة الإخوان �أنهم كانوا ّ
ال�سلفيني مع اقرتاب االنتخابات .فقد �أ ّكد بع�ض ال�سلفيني �أنهم قادرون على ح�صد �أ�صوات عملي ًا �أكرث
من الإخوان امل�سلمون .كما ق َّدر عبد املنعم �أبو الفتوح ،وهو قائد �سابق يف اجلماعة ّ
ومر�شح رئا�سي
حايل م�ستقل� ،أن ال�سلفيني يفوقون �أع�ضاء الإخوان امل�سلمني بع�شرين مقابل واحد( .)2وعلى �أي حال،
الأداء الناجح املفاجئ حلزب النور ال�سلفي ي�شهد على �شعبية احلركة ،لكن ّ
مر�شحي الإخوان تغ ّلبوا
على ّ
مر�شحي النور يف املناف�سات الرئي�سة .فقد هُ ِزم عبد املنعم ال�شحات ،الع�ضو البارز يف حزب
النور والداعية ال�سلفي املعروف ،يف جولة الإعادة يف اال�سكندرية �أمام مناف�س من الإخوان.
وجدير بالذكر �أي�ض ًا �أنه على الرغم من �أن الغالبية الكربى يف هيئة التدري�س يف جامعة الأزهر
ت�ضم يف الواقع العديد من الطالب ال�سلفيني وبع�ض
املرموقة ترف�ض ال�سلفية ب�شدة� ،إال �أن اجلامعة ّ
الأ�ساتذة ال�سلفيني .وقد حازت �شخ�صيتان �سلفيتان بارزتان على �شهادات من الأزهر ،وهما يا�سر
زي الأزهر بفخر.
برهامي وحممد الزغبي؛ علم ًا �أن حممد ي�سري ،الع�ضو يف حزب النور ،يرتدي ّ
ويتج ّلى التداخل بني الأزهر وال�سلفيني ب�شكل �أو�ضح يف ت�شكيلة جلنة تطبيق ال�شريعة ،التي تت�أ ّلف
من �أ�ساتذة من الأزهر و�سلفيني بارزين .وكانت هذه اللجنة ُ�ش ِّك َلت يف متوز/يوليو للرتويج لد�ستور
�إ�سالمي مل�صر ،والنتقاد متاهي الأزهر ال�شديد مع ال�صوفية(.)3

ال�سلفية منذ اندالع االنتفا�ضة
�شجب بع�ض القادة ال�سلفيني يف البداية االحتجاجات يف ميدان التحرير ،معتربين �إ ّياها مترد ًا على
الدولة غري مجُ از به يف الإ�سالم .ومع انطالقة االحتجاجات يف  25كانون الثاين/يناير � ،2011ألقى
الداعية ال�سلفي البارز ،حممد ح�سن ،خطب ًة دعا فيها امل�سلمني �إىل عدم ال�سماح بانحدار بالدهم
نحو الفو�ضى( .)4كما قال علماء �سلفيون بارزون من دول �أخرى كال�سعودية بو�ضوح �أن االحتجاجات
ُتع َتبرَ خروج ًا على احلاكم ،وبالتايل هي ّ
حمظورة متام ًا يف الإ�سالم.
لكن حني بد�أت االحتجاجات تتزايد وح ّدتها تتنامى ،وحني بد�أت قوات الأمن باالعتداء على
املدنيني ،انق�سم ال�سلفيون .ففي حني ظهر علن ًا بع�ض القادة منهم الأكرث حنك ًة �سيا�سي ًا ليدينوا
املحتجني العزّل ،لزم غريهم ال�صمت .وقد عمد �سلفيون يف دمنهور �إىل
اعتداءات احلكومة على
ّ
خ�ضم االحتجاجات
كتابة �شعار «ال خروج على احلاكم» بالطالء يف كل �أرجاء املدينة .كذلك ،برز يف ّ
العامل امل�صري ال�سلفي ،م�صطفى العدوي ،يف ات�صال هاتفي على التلفزيون الوطني يف � 4شباط/
املحتجني يف ميدان التحرير �إىل العودة �إىل منازلهم كي ال ُيراق دم امل�سلمني .وقال �أن
فرباير ،داعي ًا
ّ
الذين لقوا حتفهم يف االحتجاجات لن ميوتوا ك�شهداء يف �صراع مع م�سلمني �آخرين.
على الرغم من تر ّددهم الأ ّويل ومزاجهم الال�سيا�سي اجلازم� ،سرعان مارمى ال�سلفيون �أنف�سهم

جوناثان براون

يف الأتون ال�سيا�سي .لكن عملهم ا�صطدم يف البداية بعراقيل �س ّببها غياب ال�سلطة املركزية واخلربة
ال�سيا�سية لديهم .هذا عالوة على �أن الر�سائل الكارثية التي �أطلقوها و�أثارت خوف العديد من
امل�صريني� ،أ ّدت �أي�ض ًا �إىل تغطية ُمبا َلغ فيها يف الإعالم .هذه التجارب املب ِّكرة دفعت ال�سلفيني نحو
مزيد من املركزية والتنظيم ،وجعلتهم ينتبهون �أكرث �إىل الر�سائل التي يبعثون بها ،خ�صو�ص ًا عندما
بد�أوا بت�شكيل �أحزاب �سيا�سية وال�سعي �إىل خو�ض االنتخابات.
لقد �شهدت الأ�شهر التي تلت �سقوط مبارك �سل�سل ًة طويل ًة من �أعمال العنف والن�شاطات التق�سيمية
التي ارتكبها ال�سلفيون �أو ُح ِّملوا م�س�ؤوليتها .والأبحاث اخلا�صة التي �أجراها الكاتب ت�شري �إىل �أن
هذه الأعمال مل ُتر َت َكب كلها يف الواقع على يد ال�سلفيني� ،أو �أنه يف العديد من احلاالت مل تقع تلك
الأحداث �أ�ص ًال كما كانت تر ِّوج ال�صحافة املُعادية �إجما ًال.
لكن لي�س ثمة �شك يف �أن ال�سلفيني انخرطوا يف العديد من
على الرغم من تر ّددهم الأ ّويل ومزاجهم الال�سيا�سي
احلوادث الب�شعة ،مبا فيها تدمري مقامات �صوفية يف �أماكن
اجلازم� ،سرعان مارمى ال�سلفيون �أنف�سهم يف الأتون
عدة ،وال�صدام يف � 7أيار/مايو بني امل�سلمني وامل�سيحيني حول
ال�سيا�سي.
كني�سة ال�سيدة العذراء يف �إمبابا يف القاهرة ،وحادثة م�سجد
النور يف العبا�سية ،القاهرة ،يف ني�سان�/أبريل.
يف حادثة كني�سة ال�سيدة العذراء ،جت ّمع ح�شد من امل�سلمني قرب الكني�سة احتجاج ًا على ما اعتقدوا
انه اختطاف الكني�سة القبطية لفتا ًة م�سيحي ًة كانت اعتنقت الإ�سالم ،علم ًا �أن مثل هذه احلوادث
كانت تقع �سابق ًا ،كما قيل ،يف �أماكن �أخرى ( .)5وكانت نتيجة ال�صدام �إحراق الكني�سة وقتل وجرح
عدد من الأ�شخا�ص .وقد �أ�شار �شهود عيان �إىل �أن املعتدين كانوا من ال�سلفيني ،مع �أن �أحد القادة
ال�سلفيني البارزين �أنكر تو ّرطهم( .)6لكن مع ذلكّ ،
نظم ال�سلفيون طوال ف�ص َلي الربيع وال�صيف
م�سريات انطالق ًا من م�سجد النور بعد �صالة اجلمعة دعم ًا لن�ساء قبطيات �أخريات ُز ِعم �أنهنّ اعتنقن
الإ�سالم ،ثم ُع ِزلنَ يف �أديرة.
كانت حادثة م�سجد النور �أكرث تعقيد ًا .ففي  15ني�سان�/أبريل�ُ ،ص ِدم امل�صريون حني علموا �أن
ح�سن ال�شايف عامل الأزهر الإ�سالمي املرموق وال�صويف البارز ،البالغ من العمر  80عام ًا ،الذي كان
�سيلقي خطبة اجلمعةُ ،ع ِّنف من قبل بلطجية �سلفيني منعوه من �صعود املنرب �أثناء �صالة اجلمعة.
وقد روى �إمام امل�سجد كيف �أنه احتمى يف مكتبه خوف ًا على حياته بعد �أن قام �شبان �سلفيون بتهديده
و�آخرين بالقتل( .)7وقد ا�ستوىل ال�سلفيون على املنرب ،ف�ألقى خطبة اجلمعة العامل ال�سلفي عمر عبد
العزيز.
لكن ا�ستناد ًا �إىل املقابالت التي �أجراها الكاتب مع �شهود عيان و�أ�شخا�ص معنيني باحلادث ،مل
تكن احلادثة التي وقعت فع ًال يف م�سجد النور م�أ�ساوي ًة �أو عنيف ًة للغاية كما �أفيد .فهي مل تنجم
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عن اعتداء مته ّور لل�سلفيني على داعية حمرتم ،بل عن �صراع طويل الأمد بني م� ِّؤ�س�س امل�سجد وبني
وزارة الأوقاف التي ت�سيطر على امل�ساجد كافة يف م�صر ،حول اختيار خطباء اجلمعة .فبع�ض القادة
ال�سلفيني املتحالفني مع م� ِّؤ�س�س امل�سجد كانوا قد مت ّكنوا من اختيار اخلطباء لأ�سابيع قبل احلادثة.
وهكذا ،كان خطيب �سلفي يقيم �صالة اجلمعة يف ذلك الوقت منادي ًا با�ستقالل امل�ؤ�س�سات الدينية
إمام املُعينَّ
عن الدولة ،وداعي ًا م�صر �إىل ال�سري باتجّ اه تطبيق دولة �إ�سالمية مثالية( .)8وحماولة ال ُ
من ِق َبل الدولة ا�ستعادة ال�سيطرة هي ما �أثار احلادثة ،الأمر الذي مل يعك�س نق�ص ًا يف االن�ضباط،
و�إىل ح ّد ماَ ،
عنف بع�ض ال�شبان ال�سلفيني وح�سب ،بل �أظهر �سذاجتهم ال�سيا�سية �أي�ض ًا .فالنا�شطون
ال�سيا�سيون الأكرث خرب ًة كانوا ليدركوا �أن حماولة تر�سيخ ا�ستقاللية ذلك امل�سجد من خالل تعنيف
�أحد كبار ال�شيوخ هي ق�ضية خا�سرة ت�ؤ ّدي �إجما ًال �إىل �إثارة عداء النا�س .ثم �أن جميع امل�ساجد يف
م�صر تخ�ضع �إىل �إدارة وزارة الأوقاف .وطاملا �أن هذا النظام اليزال قائم ًا ،ال يحقّ مل� ِّؤ�س�س م�سجد
النور وال لل�سلفيني تعيني اخلطباء .ال�شك �أن حادثة م�سجد النور �أرعبت العديد من امل�صريني ،وق ّلبت
م�ؤ�س�سة الأزهر الدينية �أكرث على ال�سلفيني.
يعان ال�سلفيون ب�سبب �أعمالهم املته ّورة ،و�أحيان ًا الإجرامية ،وح�سب ،بل �أي�ض ًا ب�سبب معاملة
مل ِ
الإعالم ال�سلبية وغري الدقيقة لهم .فبعد �أن ّ
خف وهج االبتهاج ل�سقوط مبارك يف �أوائل �شباط/
فرباير � ،2011أ�صبحت الروايات عن وح�شية ال�سلفيني مو�ضوع ال�ساعة يف ال�صحافة امل�صرية،
خ�صو�ص ًا يف ال�صحف ذات امليول الليربالية مثل «امل�صري اليوم»� ،أو تلك املرتبطة ب�أوفياء لنظام
مبارك مثل �صحيفة «اليوم ال�سابع».
وعلى �سبيل املثال� ،ألقت ال�صحف البارزة الالئمة على ال�سلفيني يف ال�صدامات العنيفة التي وقعت
بني �شبان م�سلمني و�أقباط ،بني � 29أيلول�/سبتمرب و 3ت�شرين الأول/نوفمرب ،يف قرية ماريناب يف
م�صر العليا .غري �أن مقابالت �أجراها يف القرية عامل اجتماع هولندي ،بعد �أيام قليلة على احلادثة،
�أظهرت بو�ضوح �أن م�سلمني حمليني ال�صلة لهم بال�سلفية هم َمن ن ّفذوا االعتداء على الكني�سة(.)9
كذلك ،وبعد �أن �أ َّدت احتجاجات الأقباط يف منطقة ما�سبريو يف القاهرة حول حادثة ماريناب �إىل
اندالع �أعمال عنف وا�سعة النطاق يف  9ت�شرين الأول�/أكتوبر� ،سارع �أحد مذيعي الأخبار يف قناة
اجلزيرة الناطقة باالنكليزية �إىل اال�ستنتاج �أن الكني�سة القبطية تلقي م�س�ؤولية العنف على ال�سلفيني،
مع �أن مرا�سل القناة املتواجد على الأر�ض نفى �أن يكون الأمر على هذا النحو.

ازدياد االن�ضباط ال�سلفي وال�سيا�سة احلزبية
�أدى االنخراط املتزايد للحركة ال�سلف ّية يف العملية ال�سيا�سية واحلياة العامة يف م�صر منذ ثورة
كانون الثاين/يناير� ،إىل ارتفاع من�سوب املركزية واالن�ضباط يف �صفوفها ،و�أرغم احلركة على

جوناثان براون

الرتكيز على الر�أي العام وعلى التدقيق بر�سائلها .وقد بد�أ علماء ال�سلفية ،الذين حت ّول الكثري منهم
الآن �إىل �سا�سة ،ال�سري على الطريق الرباغماتية نف�سها التي
�سلكها الإخوان امل�سلمون قبلهم ،وتع ّلموا �إما امل�ساومة ب�ش�أن �أدى االنخراط املتزايد للحركة ال�سلف ّية يف العملية
الدعوة حلكم ال�شريعة� ،أو التعبري عن التزاماتهم الدينية ال�سيا�سية واحلياة العامة يف م�صر منذ ثورة
بو�سائل التنطوي على تهديد.
كانون الثاين/يناير� ،إىل ارتفاع من�سوب املركزية
غداة الثورة ،كانت �شخ�صيات �سلفية رائدة ،مثل عبداملنعم واالن�ضباط يف �صفوفها ،و�أرغمها على الرتكيز على
ال�شحات ،من بني �أوائل ال�شخ�صيات العامة التي تعلن عزمها الر�أي العام وعلى التدقيق بر�سائلها.
على ت�شكيل �أحزاب �سيا�سية .وهم برروا هذا اخلروج املفاجئ
بتو�سل مبد�أ «امل�صلحة العامة»
من اال�ستكانة ال�سيا�سية ال�سلفية ّ
حجتهم هي �أن الدولة الإ�سالمية هي املثل الأعلى ،لكن يف غيابها ال ب ّد
يف ال�شريعة الإ�سالمية .كانت ّ
(.)10
من امل�شاركة يف النظام العلماين للحيلولة دون عودة حكومة قمع ّية وفا�سدة.
وتوحدت حول حزب النور وحزبي
ا�ستجمعت الأن�شطة ال�سيا�سية ال�سلفية قواها يف �أواخر الربيعّ ،
الف�ضيلة والأ�صالة الأ�صغر حجم ًا .وكان هناك �أي�ض ًا ت�أييد حلزب البناء والتنمية ،الذي �أطلقته
اجلماعة الإ�سالمية ،والذي اليعترب حزب ًا �سلفي ًا باملعنى الدقيق للكلمة ،بل ينظر �إليه عادة باعتباره
جزء ًا من الكوكبة نف�سها من التنظيمات الإ�سالمية الأكرث راديكالية .وعلى مدار ف�صل ال�صيف ،اختلف
احلزبان ال�سلفيان مع بع�ضهما بع�ض ًا ،حيث ان�ض ّمت �إليهما بع�ض القوى ،ولكنها عادت وانف�صلت مرة
�أخرى .مع ذلك ،وعلى الرغم من هذه اخلالفات ،ان�ض ّمت الأحزاب ال�سلفية يف نهاية املطاف �إىل
التحالف الدميقراطي الأو�سع ،جنب ًا �إىل جنب مع الإخوان امل�سلمني ،وحزب الوفد ،وحزب الو�سط،
و�أحزاب ليربالية عدة  ،و�أخرى من ي�سار الو�سط .كانت هذه اجلماعات جمتمعة ت�أمل يف �أن من
�ش�أن تقا�سم القوائم الربملانية والتن�سيق بني مر�شحيها �أن ي�ضمن وجود �أغلبية برملانية للأحزاب يف
مواجهة احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم ال�سابق .لكن �سرعان ما تف ّكك التحالف الدميقراطي
عندما تركته معظم الأحزاب الليربالية خالل ال�صيف ،وتبعتها يف ت�شرين الأول�/أكتوبر جميع
الأحزاب الإ�سالمية الأخرى با�ستثناء حزب احلرية والعدالة ،اجلناح ال�سيا�سي للإخوان امل�سلمني.
ويف  23ت�شرين الأول�/أكتوبر� ،أعلنت �أحزاب النور والأ�صالة واجلماعة الإ�سالمية عن ت�شكيل حتالف
ر�سمي �سلفي (�أطلق عليه ا�سم التحالف الإ�سالمي) واتّفقت على تقا�سم القوائم الربملانية.
بد�أت الأحزاب ال�سلفية ت�ش ّدد على الطابع العملي لل�سيا�سة ،قائلة �أن هذا لي�س هو الوقت املنا�سب
للإيديولوجية .و�أدركت �أي�ض ًا �أهمية احرتام قوانني االنتخابات ب�شكل علني من خالل الوعد بعدم
ا�ستخدام الرموز الدينية �أو �أماكن العبادة يف حمالتها االنتخابية ،وذلك متا�شي ًا مع احلظر الذي فر�ضته
اللجنة الق�ضائية العليا لالنتخابات (تتم حالي ًا مناق�شة ما �إذا كانت التزمت بذلك فع ًال �أم ال).
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مي ّثل موقع حزب النور على �شبكة الإنرتنت( )11منوذج ًا للرباغماتية .فهو يخلو – ب�شكل ملحوظ
وغريب يف الواقع  -من اللغة الإ�سالمية ويقبل ب�صورة ف ّعالة الهيكل احلايل للدولة والقانون
امل�صريني .وهو ي�شدِّ د على �أن العدالة االجتماعية وال�شفافية ال�سيا�سية �ضروريتان ملنع عودة الف�ساد
ّ
املنظم الذي �ساد يف ع�صر مبارك .احلزب يدعو �إىل دولة مدن ّية يعي�ش فيها كل امل�صريني مع ًا من
دون متييز« ،بعيد ًا عن الثيوقراطية (احلكومة الدينية) التي تزعم �أن احلكومة حتكم مب�شيئة اهلل.
ويدعو احلزب كذلك �إىل الف�صل بني ال�سلطات الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية ،مع توفري احلماية
لنظام العدالة من ّ
التدخل ال�سيا�سي .وي�سعى احلزب �إىل �ضمان الئحة طويلة من احلر ّيات واحلقوق،
املجانية والتعليم.
مبا يف ذلك حرية التعبري ،واحلق يف اختيار الزعيم وحما�سبته ،والرعاية ال�صحية ّ
وعلى رغم ذلك ،ي�ص ّر احلزب ،بطريقة غام�ضة بع�ض ال�شيء ،على �أن هذه احلريات موجودة �ضمن
الإطار الأ�سا�سي لل�شريعة.
يق ّدم حزب النور موجز ًا عن فل�سفته يف ال�سيا�سة اخلارجية ،م�شري ًا ب�شكل ُم ٍوح �إىل �أن م�صر
مت�س
�سمحت «لدول معادية» با�ستغالل البالد يف املا�ضي ،كما �سمحت حتى للدول ال�صغرية ب�أن ّ
م�صاحلها (�إ�شارة م�ؤكدة تقريب ًا �إىل �إ�سرائيل) .وتر ّكز �أولويات حزب النور يف ال�سيا�سة اخلارجية
على االهتمام املتزايد ب�أفريقيا وحو�ض النيل ،ف�ض ًال عن العاملني العربي والإ�سالمي الأكرب حجم ًا.
ويدعو موقع احلزب �إىل احرتام املعاهدات القائمة ،و�إعطاء الأولوية حلماية امل�صالح احلقيقية
لل�شعب امل�صري.
ما من �شك يف �أن الربنامج الأ�سا�سي للحزب اليزال �إ�سالمي ًا متام ًا ،لكنه يعبرّ عن قلقه ب�ش�أن
ال�شريعة ب�شكل غري مبا�شر .فهو ،على �سبيل املثال ،ال ي�ش ّدد على االلتزام بالإ�سالم يف امل�سائل
ين�ص على �أن امل�ؤ�س�سات يف م�صر يجب �أن ت�ساعد على تعزيز الهوية العربية للدولة
الثقافية ،لكنه ّ
و«دين الأغلبية» .دور ال�شريعة يف الدولة مذكور فقط يف الإ�شارة �إىل الد�ستور امل�صري احلايل ،والذي
ين�ص يف املادة الثانية منه على �أن ال�شريعة الإ�سالمية هي امل�صدر الرئي�س للت�شريع .ومرة �أخرى،
ّ
ومن دون �أن يختلف عن النظام القانوين احلايل يف م�صر ،يع ّقب حزب النور قائ ًال �أن ال�شريعة يجب
�أن حتمي احلقوق ال�شخ�صية الدينية للأقباط ،الذين تتم معاجلة �أحوالهم ال�شخ�صية وقانون الأ�سرة
بوا�سطة �أنظمة دينية خا�صة بهم .وبالن�سبة �إىل كل امل�سائل الأخرى ،ف�إن القانون الوطني امل�صري
يحكم جميع النا�س.
عالوة على ذلك ،اعرتفت الأحزاب ال�سلفية بالدور الأ�سا�سي للمر�أة يف ال�سيا�سة االنتخابية.
فالقوانني امل�صرية التي حتكم ت�شكيل الأحزاب ،ت�شرتط على احلزب تر�شيح امر�أة واحدة على الأقل
ّ
�سرت�شح �إناث ًا
لع�ضوية الربملان ،وقد �أدلت �أحزاب يف البداية مثل النور بت�صريحات قالت فيها �أنها
طاملا كنّ متد ّينات مبا فيه الكفاية )12(.ومع ذلك� ،سرعان ما �أ�صبح خطاب التحالف ال�سلفي اجلديد
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�أكرث ود ّية جتاه الإناث ،وتب ّنى وجود ّ
مر�شحات .ويف  12كانون الثاين/دي�سمرب �أعلن حزب النور �أنه
�سي�سمح للمر�شحات بو�ضع �صورهن على مل�صقات احلملة االنتخابية ،لتح ّل حم ّل رمز الوردة ،الذي
مت ا�ستخدامه يف اجلولة الأوىل من االنتخابات .وي�ؤ ّكد حزب النور على موقعه على الإنرتنت �أن املر�أة
تلعب دور ًا اقت�صادي ًا �أ�سا�سي ًا يف م�صر .وي�شري �أي�ض ّا �إىل الن�ساء العظيمات الالتي ُكنَّ ُي ِح ْطنَ بالنبي
حممد ،و�شاركن يف احلياة ال�سيا�سية الإ�سالمية يف مراحلها
الأوىل .)13(.ويت�ض ّمن الربنامج االجتماعي للحزب دعوة �إىل الر�ؤية ال�سلفية للم�شاركة الن�سائية ال�سليمة يف احلياة
وقف العنف �ضد املر�أة ،واحل ّد من احلاالت التي تكون فيها ال�سيا�سية التزال م�شحونة وت�شكّل م�صدر قلق بارز ًا
املر�أة هي املعيل الوحيد يف الأ�سرة .)14(.ويف �أوائل �أكتوبر /للم�صريني خارج الكتلة الإ�سالمية
ت�شرين االول ،عقد حزب النور م�ؤمتر ًا للن�ساء ال�سلفيات
يف الإ�سكندرية .ومع ذلك ،ف�إن الر�ؤية ال�سلفية للم�شاركة
الن�سائية ال�سليمة يف احلياة ال�سيا�سية التزال م�شحونة وت�ش ّكل م�صدر قلق بارز ًا للم�صريني خارج
الكتلة الإ�سالمية.
�إن وجود ح�صة للحركة ال�سلفية يف احلياة ال�سيا�سية دفعها �إىل ممار�سة ان�ضباط غري م�سبوق يف
م�صر .وعلى �سبيل املثال ،بعد الهجوم الذي وقع يوم � 30آذار/مار�س على املقامات ال�صوفية على
�أيدي نا�شطني �سلفيني ،قال الزعيم ال�سلفي ال�سكندري عبداملنعم ال�شحات لل�صحف ب�أن مثل هذه
الأعمال الإجرامية غري م�سموح بها كلي ًا بالن�سبة �إىل ال�سلفيني الذين يعار�ضون تعظيم القبور لكنهم
اليدعون �إىل تدمريها .انت�شر هذا الت�صريح على املواقع ال�سلفية ،وتوقفت الهجمات على الأ�ضرحة
ح�سان
ال�صوفية )15(.ويف �أيار/مايو� ،ش ّكل عدد من ال ّدعاة ال�سلفيني البارزين ،مبن فيهم حممد ّ
وحممد ح�سني يعقوب ،جمل�س �شورى العلماء .و�إىل جانب عامل �سلفي �سكندري �آخر هو يا�سر برهامي،
كانت هذه ال�شخ�صيات تتمتّع بنفوذ كبري يف الأن�شطة ال�سيا�سية ال�سلفية ،على الرغم من �أنهم هم
�أنف�سهم لي�سوا مر�شحني �أو م�س�ؤولني يف �أي حزب .)16(.و�أدت هذه املركزية �إىل زيادة الرقابة على
الر�سائل والتعليقات العامة من قبل العلماء ال�سلفيني ،الذين ا�ضطروا �إىل �أن يكونوا �أكرث م�س�ؤولية
عن الطريقة التي ينظر بها �إىل �آرائهم من قبل عامة النا�س واملعار�ضني الليرباليني.
ا�ستم ّر هذا االجتاه منذ اجلولة الأوىل من االنتخابات الربملانية .وكان ال�سلفيون �أظهروا يف ال�سابق
موحد ًا لرت�شيح حازم �صالح �أبو �إ�سماعيل ملن�صب الرئا�سة ،وهو �إخوا ّ
ين �سلفي �سابق ترك جماعة
دعم ًا ّ
الإخوان امل�سلمني .ومع ذلك ،ف�إن الظهور الإعالمي الأخري لأبو �إ�سماعيل ،عندما �أدىل بت�صريحات
مثرية للجدل حول حقوق املر�أة والأعمال الفنية الفرعونية ،حدا بحزب النور لأن يعلن ر�سمي ًا �أنه مل
تعد له �صلة به .وباملثل ،دفعت الت�صريحات العلنية التي �أدىل بها ال�شحات خالل حملته النتخابات
الإعادة قيادة حزب النور �إىل منعه ،و�أي متحدث غري ر�سمي ،من التحدث �إىل و�سائل الإعالم.
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الأحزاب ال�سيا�سية ال�صوفية
حظي �صعود الأحزاب ال�سيا�سية ال�صوفية منذ قيام ثورة كانون الثاين/يناير باهتمام �ضئيل
ن�سبي ًا .ويرجع ذلك جزئي ًا �إىل �أنه ال ُي َ
نظر �إىل ال�صوفيني كقوة �سيا�سية مه ّددة ب�صفة خا�صة .ويعترب
ال�صوفيون يف الواليات املتحدة و�أوروبا ،على وجه اخل�صو�ص ،م�سلمني «معتدلني» وغري عنيفني
وغري م�ؤذين ،ويهتمون بال�ش�ؤون الروحية �أكرث من اهتمامهم
بال�ش�ؤون ال�سيا�سية .ولذا ف�إن الأداء ال�ضعيف للأحزاب
ينبغي �أن ُيفهم الت�ص ّوف بو�صفه الإطار االفرتا�ضي
ال�صوفية يف االنتخابات حتى الآن قد يتغيرّ عندما يديل
للحياة الدينية الإ�سالمية يف م�صر.
الناخبون يف املناطق الريفية ب�أ�صواتهم.
ال�صوفية لي�ست طائفة �إ�سالمية م�ستقلة �أو مدر�سة للفقه
الإ�سالمي ،بل هي طريقة خمتلفة ملمار�سة ال�شعائر الدينية املوجودة بني ال�س ّنة وال�شيعة على حد
�سواء .وهي تنت�شر على نطاق وا�سع يف الكثري من بلدان العامل الإ�سالمي .الطرق ال�صوفية ،ب�صلواتها
اجلماعية وتبجيل �أعالم ال�صوفية ومقاماتهم ،واملعجزات التي ي�سعون لأن تتحقق على �أيديهم
(يحققونها ظاهري ًا) ،هي من ال�سمات الأ�سا�سية للحياة الدينية الإ�سالمية ،وهي �سمة هامة يف
الإ�سالم ال�شعبي.
ينبغي �أن ُيفهم الت�ص ّوف بو�صفه الإطار االفرتا�ضي للحياة الدينية الإ�سالمية يف م�صر .و ُيق ّدر
زعيم �صويف م�صري �أن نحو  20يف املئة من �سكان م�صر �صوفيون ،لكن التوجد �أرقام دقيقة ،ويعود
ذلك جزئي ًا �إىل �أن العديد ممن قد ي�شاركون يف بع�ض الأن�شطة ال�صوفية اليعتربون �أنف�سهم �صوفيني
ن�شطني .وباملثل ،ف�إن انت�شار الت�صوف يف احلياة الدينية امل�صرية يعني �أن من ال�صعب جت ّنب امل�شاركة
يف بع�ض مظاهر ال�صوفية.
يظهر الت�ص ّوف يف احلياة امل�صرية ب�شكل مبا�شر من خالل �أن�شطة الطرق ال�صوفية ،و�أكربها
ال�شاذلية (بفروعها املختلفة) ،والربهمية ،والرفاعية ،والأحمدية .وجتتمع الطرق ال�صوفية يف
كثري من الأحيان يف امل�ساجد املح ّلية ،ويف منازل الأتباع� ،أو يف حمافل �صوفية حم ّددة تعرف با�سم
الزاويا .املحافل ال�صوفية يف البلدات والقرى متوا�ضعة ،بينما ميكن �أن تكون ،يف املدن الكربى مثل
القاهرة ،جممعات كبرية بتمويل من تربعات الأتباع ،والأوقاف .وغالب ًا ما ت�ستخدم املحافل �أي�ض ًا
كم�ساجد ويتم بنا�ؤها يف بع�ض الأحيان يف املجمع نف�سه حيث قرب ال َع َلم ال�صويف.
تتمحور الزعامة داخل الطرق ال�صوفية الفردية يف م�صر حول �شخ�ص ال�شيخ� ،أو املعلم ال�صويف
الذي ُيحدد �إر�شاده الروحي وبركته وجهة �أن�شطة الطريقة وجوهرها الديني .من�صب ال�شيخ وراثي يف
العادة ،وهو ينتقل من الأب اىل االبن ،مايعني �أن م�شايخ ال�صوفية غالب ًا لي�سوا علماء دين حمرتفني
بل من الأطباء واملهند�سني ورجال الأعمال ،ومع ذلك فهم يتو ّفرون على براعة جوهرية يف العادة يف

جوناثان براون

جمال ال�شريعة الإ�سالمية والتعاليم الدينية.
امل�ؤ�س�سة الدينية الإ�سالمية يف م�صر �صوفية للغاية بحكم بطبيعتها .فقد كان الوالء للطريقة
ال�صوفية منذ وقت طويل معيار ًا لكل من الأ�ساتذة والطالب يف اجلامع الأزهر والنظام اجلامعي
موحد ًا ،ف�إن هو ّيته ترتبط بال�صوفية بق ّوة� .شيخ الأزهر احلايل
فيه .وعلى رغم �أن الأزهر لي�س ّ
(رئي�س اجلامعة)� ،أحمد الطيب ،هو �شيخ �صويف بالوراثة من �صعيد م�صر .وهو عبرّ م�ؤخر ًا عن
ت�أييده لت�شكيل الرابطة ال�صوفية العاملية .واملفتي احلايل مل�صر و�أحد كبار علماء الأزهر ،علي جمعة،
هو �أي�ض ًا مع ّلم �صويف يحظى باحرتام كبري.)17( .
بالإ�ضافة �إىل �صالتها مب�ؤ�س�سة الأزهر ،تختار الطرق
امل�سجلة ر�سمي ًا يف م�صر �أع�ضاء املجل�س الأعلى منذ انتفا�ضة كانون الثاين/يناير ،بات التيار ال�صويف
ال�صوفية
ّ
للطرق ال�صوفية .وهذه اللجنة القيادية �شبه احلكومية م�س�ؤولة الرئي�س حليف ًا قوي ًا لكل من ال�سلطات االنتقالية
عن �إدارة ال�ش�ؤون ال�صوفية على امل�ستوى القومي ،مثل تنظيم والليرباليني ،وهو يتماهى مع امل�ؤ�س�سة الدينية التي
حركه خوف عظيم من
مهرجانات املولد (احتفاالت �أعياد ميالد �أعالم ال�صوفية ت�سيطر عليها الدولة ،و ُي ِّ
الكبار) .وهي تت�ألف حالي ًا من ع�شرة �أع�ضاء تنتخبهم الطرق ال�سلفيني والإ�سالميني ب�شكل عام.
بزعامة �شيخ كبري .ومن املثري لالهتمام �أنه حدث يف العام
 2008خالف داخل املجل�س ّ
املبجل،
ب�شر بانتفا�ضة التحرير يف العام  .2011فبعد وفاة ال�شيخ الكبري ّ
عينّ الرئي�س مبارك �شيخ ًا �صوفي ًا �صغري ًا ن�سبي ًا ،وهو ع�ضو يف احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم،
ملن�صب الزعامة .اعرت�ضت كتلة من قادة الطرق ال�صوفية ،و�ش ّكلوا اجلبهة غري الر�سمية «جبهة
الإ�صالح ال�صويف» ،راف�ضني ّ
التدخل ال�سيا�سي يف عامل ي�ص ّرون على �أنه يخلو من �أي ُبعد �سيا�سي
على الإطالق.
على الرغم من هذه التوتّرات الداخلية� ،أ�صبح التيار الرئي�سي ال�صويف ،منذ انتفا�ضة كانون
الثاين/يناير حليف ًا قوي ًا لكل من ال�سلطات االنتقالية ،والليرباليني ،ويتماهى مع امل�ؤ�س�سة الدينية
التي ت�سيطر عليها الدولة ،ويح ّركه خوف عظيم من ال�سلفيني والإ�سالميني ب�شكل عام.
�سرعان ما انحازت الطرق ال�صوفية املرتبطة بجبهة الإ�صالح على وجه اخل�صو�ص �إىل الليرباليني
وجماعات ال�شباب الثوري .كما �شاركت يف �آذار/مار�س يف �إطالق �أول حزب �سيا�سي �صويف ،هو
حزب التحرير امل�صري .و�شهد �صيف العام  2011جد ًال مد ّوي ًا حول ما �إذا كان ينبغي �صياغة الد�ستور
امل�صري قبل انتخاب الربملان �أو العك�س .الإ�سالميون من جميع امل�شارب ّ
يف�ضلون �إجراء االنتخابات
�أو ًال على �أمل �أن الفوز يف االقرتاع من �ش�أنه �أن ي�سمح لهم بت�شكيل دولة جديدة .وقد دعم العلمانيون
والليرباليون وبع�ض الإ�سالميني ،الذين خاب ظ ّنهم ب�أجندات قادتهم ،فكرة ال�سماح للنخبة ب�أن
تق ّرر هي طبيعة الد�ستور �أو ًال (بهدف تر�سيخ العلمانية) .واعتبار ًا من �أواخر ني�سان�/أبريل 2011
وخالل ف�صل ال�صيف ،تظاهرت الطرق ال�صوفية املرتبطة باجلبهة ،جنب ًا �إىل جنب مع الليرباليني
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والقيادات ال�شبابية املتنوعة للجبهة الوطنية للتغيري ل�صالح موقف “الد�ستور �أو ًال” ،م�شريين �إىل
خوفهم من طموحات الإ�سالميني.)18(.
الت�سل�سل الهرمي القوي للت�صوف يف م�صر يبدو متما�سك ًا بعد ثورة كانون الثاين/يناير .فاملجل�س
الأعلى للطرق ال�صوفية اليزال له ت�أثري على �أتباعه وغريهم من التنظيمات ،وهو ظل موالي ًا للحكومة
االنتقالية وم�ؤ�س�سة الأزهر على حد �سواء .وعلى رغم �أن جبهة الإ�صالح ال�صويف التزال جتادل من
�أجل �إ�صالح املجل�س الأعلى للطرق ال�صوفية جلعله م�ستقلاّ ً عن الدولة ،اليزال قادة اجلبهة يك ّنون
احرتام ًا مل�ؤ�س�سة الأزهر .الت�سل�سل الهرمي القوي واخلوف الرهيب من الإخوان امل�سلمني ،وب�شكل
�أكرث ح ّدة ،من ال�سلفيني ،ح ّد من الن�شاط ال�سيا�سي ال�صويف امل�ستقل .ففي �آب�/أغ�سط�س� ،أعرب
عبدالهادي الق�صبي ،املعينّ من مبارك والذي ير�أ�س املجل�س الأعلى للطرق ال�صوفية ،عن دعمه
القوي للمجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،ودعا امل�سلمني امل�صريني �إىل التوحد خلف �شيخ الأزهر
و�شيخه هو نف�سه ،م�شري ًا �إىل االدعاء املتك ّرر ب�أن الأزهر هو ال�سلطة العاملية للإ�سالم ال�س ّني.)19(.
وعلى رغم ت�أكيده على حقوق الأفراد يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،ن ّدد الق�صبي يف وقت �سابق بت�شكيل
الأحزاب ال�سيا�سية ال�صوفية ،مع �أن هذا قد يكون مرتبط ًا بحقيقة �أنه مت ت�شكيل �أول حزب �صويف من
قبل معار�ضيه داخل القيادة ال�صوفية .ويف ت�شرين الأول�/أكتوبر ،تب ّنى الق�صبي الأحزاب ال�صوفية
والتزم بدعم حمالتها االنتخابيةّ .
وتدل حقيقة �أن الق�صبي �أطلق هذا الإعالن حتت الفتة تعلن التزام
ّ
وال�شك اجلماهريي باحلكومة
ال�صوفية ب�أحكام ال�شريعة على وجود وعي ب�صعود امل ّد الإ�سالمي
االنتقالية .)20(.وعلى عك�س الأحزاب ال�سلفية ،التي تدين ق�سوة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة،
وترف�ض امل�شاركة ال�سيا�سية لأي من ال�سيا�سيني يف عهد مبارك ،يبدو �أن بع�ض الأحزاب ال�صوفية
ت�ستقطب �أع�ضاء احلزب الوطني ال�سابق.)21( .

اخلال�صة :ال�سلفيون وال�صوفيون يف م�ستقبل م�صر
يلعب الإ�سالم دور ًا هام ًا الميكن �إنكاره يف احلياة امل�صرية ،والغالبية العظمى من امل�صريني
يوافقون على ذلك .فقد �أظهرت ا�ستطالعات م�ؤ�س�سة غالوب
�أن  44يف املئة من الن�ساء امل�صريات و 50يف املئة من الرجال
خالف ًا لردود الفعل الغربية عندما يتم ا�ستدعاء
كلمة «ال�شريعة» ،ف�إن الأغلبية ال�ساحقة من امل�صريني يعتقدون �أن ال�شريعة الإ�سالمية ينبغي �أن تكون امل�صدر
الوحيد للت�شريع .هذا قد قد يثري قلق املراقبني ،لكن ،وخالف ًا
يربطون امل�صطلح باملُ ُثل اجلديرة باالحرتام مثل
لردود الفعل الغربية عندما يتم ا�ستدعاء كلمة «ال�شريعة»،
العدالة االجتماعية وال�سيا�سية وامل�ساواة بني
ف�إن الأغلبية ال�ساحقة من امل�صريني يربطون امل�صطلح باملُ ُثل
اجلن�سني.
اجلديرة باالحرتام مثل العدالة االجتماعية وال�سيا�سية

جوناثان براون

وامل�ساواة بني اجلن�سني(.)22
كثري ًا ما ربط املراقبون الغربيون ال�صوفية بفهم مقبول ومعتدل وحتى ممُ تع للإ�سالم .ويف الواقع،
ترتبط ال�صوفية يف م�صر بعمق بالدين ال�شعبي واملهرجانات الدينية اجلميلة .و�سيا�سي ًا ،اجلماعات
ال�صوفية �إ ّما متحالفة مع الأحزاب الليربالية �أو مع امل�ؤ�س�سة الدينية املعتدلة امل�ؤيدة للحكومة يف
املرجح �أن يرتجم احل�ضور الكلي لل�صوفية يف احلياة امل�صرية �إىل نفوذ
م�صر .ومع ذلك ،من غري ّ
�سيا�سي �أبد ًا .فالت�صوف واملنظمات ال�صوفية �إما �أنها ت�ش ّكل جزء ًا من احلياة امل�صرية ب�أكرث مما
ينبغي ،مامينعها من ان تكون حم ِّرك ًا �سيا�سي ًا مم ِّيز ًا� ،أو �أنها
ّ
واملت�شدد لل�شريعة الإ�سالمية
املتق�شف
تابعة للغاية للم�ؤ�س�سة الدينية للدولة ،ما مينعها من الدفع فهم ال�سلفيني
ّ
باجتاه �إحداث �أي تغيري جذري .ويف الواقع ،يف �أعقاب اجلولة والعبادة يخيف الكثريين ،ويثري خماوف وا�ضحة �إزاء
الأوىل من االنتخابات كانت الأحزاب ال�صوفية مرتبطة ب�شكل احتمال بروز حكومة دينية على غرار �إيران.
وا�ضح بعنا�صر النظام ال�سابق.
بيد �أن ال�سلفية برزت منذ قيام الثورة باعتبارها واحد ًا من
القوى املح ِّركة الأكرث ف ّعالية .فقد كانت الأحزاب ال�سيا�سية ال�سلفية هي الأكرث ن�شاط ًا على ال�ساحة،
و�إن كانت مثرية للجدل .ولديها الآن ح�صة حقيقية يف العملية الدميقراطية.
ت�س َّبب هذا يف قدر كبري من الذعر يف م�صر ويف �أو�ساط املراقبني يف اخلارج� .إذ �أن فهم ال�سلفيني
ّ
املتق�شف واملت�ش ّدد لل�شريعة الإ�سالمية والعبادة يخيف الكثريين ،ويثري خماوف وا�ضحة �إزاء وجود
حكومة دينية على غرار �إيران .وهذا قد ي�ؤدي بالبع�ض �إىل اال�ستنتاج ب�أن معار�ضة �أو قمع الطموحات
ال�سيا�سية ال�سلفية �سيكون م�سار ًا حكيم ًا.
لكن من �ش�أن هذا ،على الأرجح� ،أن يكون خطوة غري حكيمة .فامل�شاركة احلقيقية يف نظام
حد كبري ،كما حدث مع جتربة الإ�سالميني
دميقراطي مفتوح ت�ؤدي �إىل تخفيف مواقف ال�سلفيني �إىل ٍ
يف تركيا وال�سلفيني يف الكويت .وقد �أدت احلاجة �إىل تهدئة املخاوف العامة ،و�إ�شراك املر�أة يف
العملية االنتخابية ،ومركزة الر�سائل ال�سيا�سية� ،إىل الن�ضج ال�سريع واالن�ضباط املعتدل داخل �صفوف
ال�سلفيني .عالوة على ذلك� ،أظهرت و�سائل الإعالم امل�صرية ،وو�سائل الإعالم الأجنبية التي تقتب�س
منها ،مي ًال �إىل ت�صوير ال�سلفيني ب�شكل غري دقيق على �أنهم العدو اللدود مل�صر اجلديدة .وكما الحظ
ع�ضو قيادي �سابق يف جماعة الإخوان ف�إن «ال�سلفيني هم الغول اجلديد الذي ي�ستخدمه النظام
وفلوله من احلزب الوطني لتخويف ال�شعب ،بعد �أن ثبت �أن الإخوان لي�سوا خميفني مبا فيه الكفاية».
ومع ذلك ،ت�شري الت�صريحات الأخرية �إىل �أن وجود ح�صة يف م�ستقبل م�صر ال�سيا�سي ،تعمل بالفعل
على تخفيف مواقف ال�سلفيني ،مبا يف ذلك ت�صريحات رئي�س احلزب ب�أنه لن يطلب من الن�ساء
ارتداء احلجاب �أو �إغالق ال�شواطئ.
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نبذة عن امل�ؤلف
جوناثان براون هو �أ�ستاذ م�ساعد يف الدرا�سات الإ�سالمية والتفاهم امل�سيحي -
الإ�سالمي يف كلية اخلدمة اخلارجية يف جامعة جورجتاون .ت�شمل اهتماماته البحثية
احلالية تاريخ التزييف والنقد التاريخي يف احل�ضارة الإ�سالمية ،باملقارنة مع التقاليد
الغربية؛ والنزاعات احلديثة بني التقليدية ال�س ِّنية املت�أخرة وال�سلفية يف الفكر الإ�سالمي.
وقد َد َر�س و�أجرى �أبحاث ًا يف كل من م�صر و�سوريا وتركيا واملغرب واململكة العربية ال�سعودية
واليمن و�إندوني�سيا و�إيران ،وهو ع�ضو م�ؤقت يف جمل�س العالقات اخلارجية .براون هو
م�ؤلف:
The Canonization of al-Bukhari and Muslim: The Formation and Function of the
Sunni Hadith Canon (Brill, 2007), Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and
Modern World (Oneworld, 2009), Muhammad: A Very Short Introduction (Oxford
University Press, 2011.

وقد ن�شر مقاالت يف جماالت احلديث وال�شريعة الإ�سالمية وال�صوفية ونظرية املعجمية
العربية وال�شعر اجلاهلي وهو رئي�س حترير مو�سوعة �أك�سفورد للقانون الإ�سالمي.
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م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي ّ
خا�صة ال ّ
تتوخى الربح ت�سعى �إىل تعزيز
منظمة ّ
التعاون بني الدول وترويج التزام الواليات املتّحدة الفاعل على ال�ساحة الدولية .امل�ؤ�س�سة
التي ت� ّأ�س�ست عام  1910غري حزب ّية ،وت�سعى �إىل حتقيق نتائج عمل ّية.
يف الوقت الذي حتتفل فيه بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت م�ؤ�س�سة كارنيغي الرائدة
بو�صفها مركز الأبحاث العاملي الأول ،ولها الآن مكاتب مزدهرة يف وا�شنطن ومو�سكو
وبيجينغ وبريوت وبروك�سل .وت�ضم هذه املواقع اخلم�سة مراكز احلكم العاملية ،والأماكن
التي �سيحدد تطورها ال�سيا�سي و�سيا�ساتها الدولية �إىل حد بعيد احتماالت ال�سالم الدويل
والتقدم االقت�صادي يف املدى القريب.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل املقارن
الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية يف العامل
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع الرئي�سة ال�شاملة،
العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
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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