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على الغالف

ربيع الفتن مصر نمو ذ
سياسات الهوية والمسألة الشيعية
كان آخر عهد ملصر بالقضية الشيعية قد تمثل في
تصفية صالح الدين األيوبي إلرث الدولة الفاطمية كنظام
وأيديولوجيا ومذهب منذ ما يقارب تسعة قرون ،لتعود هذه
القضية من أبواب السلفية ولتصبح مادة دسمة للمزايدات
بني األقطاب
محمد العربي
منذ عهد الدولة الفاطمية (1171 - 969م)
لم تعرف مصر مسألة شيعية ،ول��م يبرز
الشيعة كموضوع للسجال الحاد إال بعد
الثورة ،التي في ما يبدو كشفت عن خلل
ك�ب�ي��ر ي�ع�ت��ري م��راك��ز اإلدراك ف��ي العقلية
امل�ص��ري��ة .وم ��رة أخ ��رى ع��اد ال �ن��داء ل�ع��ودة
صالح الدين ،ال لتحرير القدس كما اعتاد
أن ي��راه امل�ص��ري��ون ،ب��ل لتطهير مصر من
«الشيعة الحثالة» ،أو هكذا اش��ارت إليهم
ج�م��وع السلفيني املتظاهرين أم��ام منزل
القائم باألعمال اإلي��ران��ي مجتبى أماني،
ف��ي األي ��ام امل��اض�ي��ة ،ال�ت��ي اتهمت الرئيس
م �ح �م��د م ��رس ��ي امل �ل �ت �ح��ي ح ��اف ��ظ ال� �ق ��رآن
بالسماح لهم بدخول مصر.
ورغم وجود األزهر على أرضها ،الذي ُي ّ
عد
أكبر جامعة سنية ف��ي العالم اإلس�لام��ي،
مع أن تأسيسه كان شيعيًا منذ ألف عام،
إال أن امل�ص��ري�ين ل��م ي�ع��رف��وا أنفسهم على
أنهم مسلمون سنة ،ول��م يكن لهم تصور
ال� �ع ��وام ع ��ن ال �ش �ي �ع��ة ف ��ي ال� �ع ��راق وإي � ��ران
وغيرهما ،غير أنهم مسلمون على مذهب
مختلف.
ورب� �م ��ا ش� ��اب ه� ��ذه ال� �ت� �ص ��ورات خ ��راف ��ات
شعبية ناتجة بالضرورة من الجهل بهذا
اآلخ��ر ال��ذي ل��م يكن يشكل أزم��ة هوية في

بلد متجانس .لم يكن من املستغرب زواج
مسلم سني مسلمة شيعية أو بالعكس.
ً
وال ي �ع��رف ك�ث�ي��ر م ��ن امل �ص��ري�ي�ن م �ث�ل�ا أن
السيدة تحية ك��اظ��م زوج��ة الزعيم جمال
ع �ب��د ال �ن ��اص ��ر اب� �ن ��ة ت ��اج ��ر إي � ��ران � ��ي ،ول��م
ي �ك��ن ل�ي��ده�ش �ه��م ه � ��ذا .وال ي�ن�ب�ئ�ن��ا إع�ل�ام
الثالثينيات بجدل مذهبي ،عندما تزوج
الشاهبور محمد رض��ا بهلوي ول��ي عهد
إي��ران األم�ي��رة فوزية شقيقة امللك ف��اروق.
لم يكن لألزهر نصيب من الجدل املذهبي
اإلس�لام��ي إال سعيه للتوحيد والتقريب
ب�ي��ن امل � ��ذاه � ��ب ،ف��أن �ش �ئ��ت ت� �ح ��ت رع��اي �ت��ه
دار ل�ل�ت�ق��ري��ب امل��ذه �ب��ي ع ��ام  .1947وف��ي
الستينيات ،أص��در شيخ األزه��ر املؤسس
ل � ��دار ال �ت �ق��ري��ب س��اب �ق��ًا ،ال �ش �ي��خ م�ح�م��ود
ش�ل�ت��وت ،ف �ت��واه ال�ش�ه�ي��رة ب �ج��واز التعبد
على املذهب الجعفري.
ل��م ت�ك��ن ال ��دول ��ة ل�ت�ت�ب�ن��ى خ�ط��اب��ًا مذهبيًا
وهي ُت ّ
عبر عن مجتمع غير متمذهب ،لكن
السياسة منذ ه��ذه املرحلة وص��اع�دًا أدت
دورها في تشكل الرؤى الدينية للمجتمع.
دخ��ل عبد الناصر ف��ي ص��راع إقليمي مع
ش��اه إي ��ران ،لكنه ل��م يستخدم األزه ��ر في
هذا الصراع ولم يتصوره صراعًا مذهبيًا
بني شيعة وسنة.
وأش� �ع ��ل ن �ج ��اح ال � �ث ��ورة اإلي ��ران� �ي ��ة 1979
م� �ش ��اع ��ر ال� �ح� �م ��اس ��ة داخ � � ��ل امل� �ع ��ارض ��ات

ال� �ي� �س ��اري ��ة واإلس �ل�ام � �ي� ��ة ف� ��ي ك� ��ل ال �ع��ال��م
العربي ،رغم أن نظام السادات وقف ضدها
واستضاف صديقه الشاه املخلوع لتبدأ
القطيعة السياسية بني مصر وإيران.
وكان إغالق جمعية آل البيت في مصر في
العام نفسه إيذانًا بدخول املذهبية برأسها
في الصراع ،بينما رسخ االنغالق الشيعي
ال��ذي بدأ يطغى على النظام الثيوقراطي
الحاكم بوالية الفقيه ،بحيث صار التشيع
ردي �ف��ًا إلي � ��ران ،وب��ال �ت��ال��ي أث ��ار حساسية
أج�ه��زة األم��ن ،وخ��اص��ة م��ع اش�ت��راك مصر
ف��ي ال�ح��رب العراقية اإلي��ران�ي��ة إل��ى جانب
بغداد.
وم ��ن ه �ن��ا ج ��رى ال�ت�ض�ي�ي��ق األم �ن ��ي على

كل أشكال التجمعات الشيعية في مصر،
رغ��م وج��وده��ا على هامش املجتمع ال��ذي
ظل بعيدًا عن ه��ذا ال�ص��راع .مع أن الدولة
سمحت للسلفية بالتغلغل فيه والعمل،
وه��و م��ا راك ��م ت �ح��والت ظ�ه��رت ف��ي ب��وادر
ت�م��ذه��ب وت��وت��رات ط��ائ�ف�ي��ة ب�ين املسلمني
واألقباط.
ت��دور السلفية ح��ول النقاء العقدي ،وهو
م��ا يتطلب ال� ��والء وال �ب ��راء م��ن املخالفني
ف��ي سبيل تنقية ع�ق�ي��دة زم ��رة امل��ؤم�ن�ين.
وكان عمل السلفية في املجتمع لترسيخ
ه � � ��ذا االت � � �ج� � ��اه ال � � � ��ذي ي� �س� �ت ��دع ��ي رف ��ض
اآلخ ��ر امل �ن �ح��رف ،س ��واء م��ن داخ ��ل ال��دي��ن،
أو ال � �خ� ��ارج ع� �ن ��ه ،ف �ل�ا ي �ص��ح ال� ��دي� ��ن إال

ب��ال �ت��أث �ي��م وال �ت �ك �ف �ي��ر .وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م أن
امل�س��أل��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة ل��م ت�ك��ن ح��اض��رة بقوة
ف��ي ال�خ�ط��اب ال�س�ل�ف��ي ،غ�ي��ر أن �ه��ا ل��م تكن
مستبعدة .وفيما كان املصريون في عام
 2006متحمسني ل�لان�ت�ص��ار ال ��ذي حققه
ح��زب ال�ل��ه ع�ل��ى ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي في
ح� ��رب ت �م��وز  2006ي ��وم ��ًا ،ك � � ّ ّ�رس ش�ي��وخ
السلفية جهودهم لحماية سنة مصر من
االفتتان بانتصار «الشيعة املنحرفني»،
ف �ظ �ه��رت ت �س �ج �ي�لات ت��رف��ض االن �ت �ص��ار،
ومحاضرات تحذر من ّ
املد الشيعي ،وهو
م��ا ت��زام��ن م��ع خ �ط��اب ال�س�ل�ط��ة امل�ت��ورط��ة
ف��ي ح ��رب ال �ت��وازن��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة في
مواجهة إي��ران وحلفائها بالتحالف مع

من عبدالناصر
إلى «اإلخوان»
أعادت األحداث
الطائفية التي شهدتها
مصر خالل األيام املاضية
طرح تساؤالت عديدة عن
جذور الفتنة الطائفية بني
املسيحيني واملسلمني ،وهي
تساؤالت قديمة تتجدد مع
كل حادثة
عبد الرحمن يوسف
ي� �ب ��دو أن ح ��ال ��ة االرت� � �ب � ��اك وال� �ت� �ض ��ارب
ال �ت��ي ت�ع��ام�ل��ت م�ع�ه��ا م��ؤس �س��ة ال��رئ��اس��ة
املصرية في قضية معالجة املشكالت بني
املسلمني واألقباط أخيرًا ،س��واء الرئيس
محمد مرسي أو مساعديه ،أع��ادت طرح
ت�س��اؤالت ع��ن ال�ج��ذور السياسية للفتنة
الطائفية في مصر.
ل�ق��د ت�ع��ام��ل رئ �ي��س ال��دول��ة كممثل أعلى
ل�ل�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي م �ص��ر ،وال�ب��اب��ا
كممثل أعلى للسلطة الكنسية ،التي بدأت
ج �ي��دة وم�ت�ف��اه�م��ة م��ع ال��دول��ة ،ف��ي ب��داي��ة

األزم� � ��ة .إال أن ه ��ذه ال �ع�لاق��ة ت �غ �ي��رت مع
بيان مساعد الرئيس للشؤون الخارجية
عصام الحداد ،إذ أعلن البابا اعتكافه.
وق��د ذه��ب آخ��رون ال��ى أن تعامل مساعد
الرئيس وبطء الرئاسة راجع إلى خشية
هجمة اإلسالميني عليه ،نظرًا إلى تشابك
ت �ف �س �ي��رات م ��ا ح ��دث ف ��ي ال �ع �ب��اس �ي��ة بني
م �ه��اج �م�ين ل �ل �ك��ات��درائ �ي��ة ،وس� ��ط وج ��ود
األم� � ��ن واس � �ت � �خ ��دام ب �ع��ض األق � �ب� ��اط م��ن
داخ �ل �ه ��ا ألس �ل �ح��ة وق �ن ��اب ��ل م ��ول ��وت ��وف،
وت �ع��دي بعضهم ع�ل��ى م�م�ت�ل�ك��ات أه��ال��ي
العباسية وسط هتافات أغضبت كثيرين
من املسلمني.
ال �ب��اح��ث ف ��ي م ��رك ��ز األه � � ��رام ل �ل��دراس��ات
ال �س �ي ��اس �ي ��ة واالس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ،ي �س��ري
العزباوي ،يؤكد أن «املقاربات في التعامل
مع امللف القبطي برمته لم تختلف منذ
عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
حتى ال �ي��وم؛ فالجميع ي �ن��ادون بتطبيق
ال �ق��ان��ون ،ول �ك��ن ل��م ي �ق��دم ح�ت��ى اآلن أح��د
ل �ل �م �ح��اك �م��ة ،وال ت � ��زال ط��ري �ق��ة ال �ت �ع��ام��ل
تجري عبر املحور األمني والديني».
وي � �ب �ّي��نّ أن� � ��ه م � ��ا ل � ��م ُي � �ح� � َ
�اس� ��ب ال �ج ��ان ��ي
وامل� � �ح � � ّ�رض ول � ��م ُي� �ط � ّ�ب ��ق ال� �ق ��ان ��ون ع�ل��ى
ال �ج �م �ي��ع ،ف �ل��ن ي �ك��ون ه �ن��اك ح ��ل ل �ج��ذور
الفتنة على املدى املنظور.
وي�ض�ي��ف ال �ع��زب��اوي س�ب�ب��ًا آخ ��ر ل��وج��ود
ج� ��ذور ل�ل�ف�ت�ن��ة ،ه��و ع ��دم وج� ��ود ت�ج��دي��د

ل �ل �خ �ط ��اب وال� �ف� �ك ��ر ال ��دي� �ن ��ي اإلس �ل�ام� ��ي
وامل�س�ي�ح��ي ،وه��و م��ا ي��وف��ر بيئة خصبة
ثقافية واجتماعية لتجدد الفتنة في كل
حني.
وعن الجذور السياسية ،يلفت إلى ضعف
م�ش��ارك��ة األق �ب��اط ف��ي ال�ح�ي��اة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
امل�خ�ت�ل�ف��ة م �ن��ذ ع �ه��د ع �ب��د ال �ن��اص��ر حتى
اآلن ،م ��ع ض �ع��ف امل �ش��ارك��ة ف ��ي األح� ��زاب
ً
واملجتمع املدني ،فضال عن وضع األنظمة
ك�ل�ه��ا م �ش��اك��ل األق� �ب ��اط ف��ي ي ��د ال�ك�ن�ي�س��ة
ُ
والبطريرك ،وهو ما ك ِّرس في عهد البابا
ش� �ن ��ودة ال� ��راح� ��ل؛ وه� ��ي أم � ��ور ج�م�ي�ع�ه��ا
غيبت الكفاءات القبطية عن املشاركة في
املجال العام للمجتمع ،معتبرًا أن النظام
االنتخابي في مصر عقيم.
وينوه العزباوي إلى أن «تقوقع» األقباط
ساعد على عزلتهم ،وترسيخ مفهوم أن

الكنيسة أصبحت دولة داخل الدولة .فمن
جانب لم تكن استراتيجية الدولة طوال
العقود املاضية تحث على ال�خ��روج من
هذا التقوقع ،وال كانت الكنيسة بجعلها
القساوسة يتولون شؤون األقباط في كل
صغيرة وكبيرة تساعد على ه��ذا األم��ر.
ويشير إلى أن جماعة اإلخ��وان املسلمني
موجودة منذ عام  ،1928أي ما قبل ثورة
ت�م��وز  ،1952وب��ال�ت��ال��ي ت��أث�ي��ر ال�ح��رك��ات
اإلس�ل�ام �ي ��ة ل ��م ي �ظ �ه��ر إال ب �ع��د م �ح��اول��ة
استغالل الرئيس الراحل أنور السادات،
لها في مواجهة الناصريني ،األم��ر الذي
ج�ع��ل ب�ع�ض�ه��ا ي�س�ت�خ��دم خ�ط��اب��ًا مهيئًا
النسحاب األقباط.
بدوره ،رأى الخبير في الشؤون القبطية،
ع �ب ��د ال� �ل ��ه ال � �ط � �ح� ��اوي ،ف� ��ي ح ��دي �ث ��ه م��ع
«األخ �ب ��ار» أن خ�ل�ال الحقبة ال�ن��اص��ري��ة،

كانت الدولة قوية ولها سطوة ،وبالتالي
ل��م ي�ك��ن م�س�م��وح��ًا ب ��أي م �م��ارس��ة خ��ارج
السياق العام للنظام ،الذي يمكن وصفه
ب��أن��ه ن�ظ��ام ش�ب��ه ع�ل�م��ان��ي ،ح�ي��ث ل��م يكن
هناك صبغة محددة لسلوك السلطة في
ه ��ذا ال ��وق ��ت ،وه ��و م��ا ك ��ان ي�م�ث��ل م��ؤش��ر
ً
اط �م �ئ �ن��ان ل�ل�أق �ب ��اط ،ه� ��ذا ف �ض�ل�ا ع ��ن أن
امل �ج �ت �م��ع ن �ف �س��ه ك � ��ان أك� �ث ��ر ان �ض �ب��اط��ًا،
بمعنى أن املجال العام ك��ان ال يستطيع
ّ
ال� � �خ � ��روج ب� �م� �م ��ارس ��ات ت � �خ ��ل ب ��أه ��داف
املشروع االشتراكي القومي.
وكانت الجماعات الدينية كلها منضبطة
بهذا األم��ر ،إم��ا بالوجود في السجن أو
ب��ال �ت��زام خ��ط ال ��دول ��ة .وف ��ي امل �ق��اب��ل ،ك��ان
ل ��دى األق �ب��اط رج ��ل دي ��ن ي�ه�ت��م ب��ال�ص�لاة
وال يدفع بالكنيسة ف��ي أم��ور سياسية،
ف �ك��ان��ت امل �ع��ادل��ة آن � ��ذاك زع �ي �م��ًا ق��وي��ًا ذا

