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ذجًا
ّ
دول الخليج راعية «التسلف» في العالم
العربي.
ب� �ع ��د ال � � �ث� � ��ورة ،دخ � �ل ��ت ال �س �ل �ف �ي��ة م� �ي ��دان
ال �س �ي��اس��ة م ��ن امل �ن �ط �ل��ق ال �ع �ق ��دي ن�ف�س��ه،
ب �ع��د أن ب�ن��ت ل �ع�ق��ود وج � ��ودًا ق��وي��ًا داخ��ل
امل �ج �ت �م��ع ،وأس �ه �م��ت م ��ع ب �ق �ي��ة ال �ت �ي��ارات
السياسية في نقل الصراع السياسي إلى
ساحة «سياسات الهوية» ،ونقلت التدافع
ال�س�ي��اس��ي م��ن أه ��داف ال �ث��ورة السياسية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة إل��ى ساحة
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال� �ه ��وي ��ة ،وم� �ن ��اط ش��رع�ي��ة
وجودها.
غير انها خالل العامني اللذين تال الثورة
اس �ت �ط��اع��ت أن ت� �ط ��ور أج� �ه ��زة س�ي��اس�ي��ة

لم يعرف المصريون
أن زوجة عبد الناصر كانت
ابنة تاجر إيراني

تتسم بقدر كبير من التكيف والبراغماتية
وال �ب �ع��د ع ��ن األص��ول �ي��ة ال �خ �ط��اب �ي��ة ال�ت��ي
تركتها لحشد الجموع الغفيرة في املعارك
السياسية مع الحلفاء وضد الخصوم من
الجميع.
ّ
تصدر السلفيني ملشهد رفض
من هنا كان
ال ��وج ��ود ال�ش�ي�ع��ي ف��ي م �ص��ر أو ال �ت �ق��ارب

م��ع إي ��ران ،وت�ص��دى أك�ث��ر ق �ي��ادات الحركة
السلفية براغماتية ملواجهة املد اإليراني
ع �ل��ى أس � ��اس ع� �ق ��دي ،ف� �ب ��رزت ال �س �ج��االت
املذهبية التي ت��دور ح��ول س� ّ�ب الصحابة
وزوج� ��ات ال�ن�ب��ي ،ون�ش��ر امل��ذه��ب الشيعي
داخل مصر.
ك ��ان ق ��رار ال �ت �ق��ارب م��ع إي� ��ران ق��د ج ��اء من
ال �ن �ظ��ام ال ��ذي أص �ب��ح اإلخ � ��وان امل�س�ل�م��ون
يسيطرون عليه؛ يعرف عن جماعة اإلخوان
أن �ه��ا ل��م ت�ك��ن م�ت�م��ذه�ب��ة ب�ح�ك��م طبيعتها
ال �ش �م��ول �ي ��ة وت �ع �ب �ي ��ره��ا ع� ��ن خ �ص��ائ��ص
املجتمع املصري الدينية .غير أنها وجدت
ن �ف �س �ه��ا ف ��ي ص� � ��راع ع �ل��ى اق �ت �س ��ام ك�ع�ك��ة
املجتمع م��ع السلفيني منذ السبعينيات
ف�ب��دأت ف��ي التسلف ه��ي اآلخ ��رى .وكانت
ح�س��اس�ي��ة ال �ص��راع امل��ذه �ب��ي م��ع الشيعة
إح � � ��دى دع� � � ��اوى اب� �ت� �ع ��اده ��ا ع� ��ن ال �ن �ظ��ام
اإلي��ران��ي ال��ذي تقاربت معه ف��ور انتصار
الثورة اإليرانية.
ولم يكن الخطاب الناضح باملذهبية الذي
ألقاه الرئيس مرسي في طهران الخريف
املاضي إال مزايدة على السلفيني ومغازلة
ل �ح � ّ�س ال �ت �م��ذه��ب ال �ن ��ام ��ي ف ��ي امل �ج �ت �م��ع.
وبالتالي ليست موجة التحريض األخيرة
ع �ل��ى ال �ش �ي �ع��ة وإي � � ��ران ف ��ي م �ص��ر ب�ع�ي��دة
ع��ن ه��ذا التنافس ال��ذي ل��م يصل إل��ى حد
التصارع بعد بني اإلخوان والسلفيني.
وفيما تدير السلطة اإلخوانية صراعًا مع
األقباط ،يتصدى السلفيون للحفاظ على
الهوية السنية ّ
املدعاة ملصر بالتحريض
على الشيعة.
ال�ج��دي��د وامل�ن�ب��ئ بالخطر ف��ي امل�ش�ه��د ،أن
األزه��ر ق��د أص�ي��ب ب�ع��دوى الطائفية .فمع
زي ��ارة ال��رئ�ي��س االي��ران��ي محمود أحمدي
ن �ج��اد ،ل�ل�ق��اه��رة وم�ق��اب�ل�ت��ه ل�ش�ي��خ األزه ��ر
أحمد الطيب ،وق�ي��ادات��ه ،ظهر التوتر بني
الجانبني .وكان محور هذا التوتر القضايا

املذهبية التي كان األزهر بعيدًا عنها .ولم
تستطع امل�ج��ام�لات البروتوكولية إخفاء
ه��ذا التوتر ف��ي املؤتمر الصحافي ،حيث
خ��رج األزه ��ر ليطالب إي ��ران بسن قوانني
تمنع سب الصحابة.
وم � �ق ��ارن ��ة ب �ف �ت ��وى ال �ش �ي ��خ ش �ل �ت ��وت ف��ي
الستينيات ،ظهرت فتوى أزهرية صاحبها
ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال ��دراس ��ات اإلس�ل�ام �ي��ة ينفي
ّ
ويحرم التعبد
فيها فتوى الشيخ شلتوت،
على مذهب من «يعتقد بتكفير الصحابة
وتحريف القرآن ،ورمي أم املؤمنني عائشة،
رضي الله عنها وأرضاها بما برأها الله
منه ،ومن اعتقد ذلك فهو كافر».
األج� � ��واء ف ��ي م �ص��ر م�س�م�م��ة ب��ال�ط��ائ�ف�ي��ة،
وه ��ذا أس ��وأ م��ا خلفته س�ي��اس��ات ال�ه��وي��ة
كما تمارسها ت�ي��ارات اإلس�ل�ام السياسي
ب �ك��ل م ��ا ت �ح �م �ل��ه م ��ن ت �ض �م �ي �ن��ات ع�ق��دي��ة
ودي �ن �ي��ة وم��ذه �ب �ي��ة ،وم ��ا ج� ّ�رت��ه م��ن وب��ال
على املجتمع املنهك بسبب عقود التخلف
واالستبداد والثورة املتعثرة.
وف� �ي� �م ��ا ي� �ت� �ص ��اع ��د ال � �ت ��وت ��ر ال� �ق� �ب� �ط ��ي ـ �ـ
اإلس�لام��ي ،ت��دور معركة أخ��رى جانبية
م�ن�ه�ك��ة وغ �ي��ر ذات ق �ي �م��ة ،ح �ي��ث ي�ض��ع
ك�ث�ي��رون ممن يعتقدون بخطر التشيع
في مصر املسألة السورية سببًا لرفض
التقارب مع إي��ران .وقد يصدق هذا على
ال�ج�م��وع ال�ب�ع�ي��دة ع��ن ت�ع�ق�ي��دات ال�ح��رب
والثورة الدائرة واملدفوعة بعاطفة دينية
ّ
مذهبية متقدة وربما إنسانية متعاطفة
م��ع م��أس��اة ال�س��وري�ين .غير أن ه��ذا أبعد
ما يكون عن القيادات السلفية وجماعة
اإلخ� ��وان ال �ت��ي اس�ت�خ��دم��ت ه��ذه امل�ل�ف��ات
أس � ��وأ اس� �ت� �خ ��دام ل �ل �ح �ش��د وال�ت �ج �ي�ي��ش
ف��ي سبيل ال �ص��راع ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة ،فيما
ل��م ت��زل أس�ب��اب ال�ث��ورة األول��ى باقية من
دون عالج وتهدد بتفجير األوضاع مرة
أخرى.

لم يكن لألزهر نصيب من
الجدل املذهبي اإلسالمي إال
سعيه للتوحيد والتقريب بني
املذاهب (أ ف ب)

ً
سطوة ورجل دين تقليديًا ومجاال عامًا
منضبطًا.
وي �ت��اب��ع ال �ط �ح��اوي أن أول� ��ى ال �ت �ح��والت
ال�ت��ي ح��دث��ت ك��ان��ت بعد نكسة  ،1967إذ
أص� ��اب امل�ج�ت�م��ع وق�ت�ه��ا ه��زي�م��ة روح�ي��ة
وم� � ��ادي� � ��ة ،واه� � �ت � ��زت ع � �ن ��ده ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ّ
املسلمات كالقومية واالش�ت��راك�ي��ة وق��رر
العودة إلى الدين بمسلميه ومسيحييه،
للحفاظ على تماسكه ال��وج��دان��ي .وذل��ك
حتى جاء عصر السادات والبابا شنودة
م �ع ��ًا ف� ��ي أول ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات؛ ف��ال �ب��اب��ا
شنودة رجل له رؤية ومشروع اجتماعي
تعكس خلفيته التاريخية كرجل شارك
ف��ي ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي ف��ي األرب�ع�ي�ن�ي��ات
داخل الكتلة الوفدية .أما السادات ،فكان
ص��اح��ب ت��وج �ه��ات ان �ف �ت��اح �ي��ة أدت إل��ى
ت�ف�ك��ك امل �ش��روع ال��وط �ن��ي ال �ع��ام وغ�ي��اب��ه،

المقاربات في
التعامل مع الملف
القبطي لم تختلف منذ
عهد الناصرية حتى اليوم

ً
فضال عن أنه جاء على رأس سلطة غير
متجانسة ،اضطر معها إل��ى البحث عن
ب��دائ��ل تقلل م��ن سطوتها ،وه��و م��ا ظهر
في توظيفه لحركة الصحوات اإلسالمية.

أم��ا ف��ي ع�ص��ر ال��رئ�ي��س امل�خ�ل��وع حسني
م�ب��ارك ،فانتقل ملف األق�ب��اط م��ن خزانة
الرئاسة إلى خزانة األم��ن ،وأصبح رأس
السلطة السياسية ذا ع�لاق��ات موسمية
وروتينية .وإذا احتاج األم��ر إل��ى تعامل
ك�ب�ي��ر ،ي �ك��ون م��ن خ�ل�ال وس �ط��اء ك��زك��ري��ا
ع��زم��ي ومصطفى ال�ف�ق��ي وأس��ام��ة ال�ب��از.
بيد أن البابا شنودة اصبح أكثر هدوءًا
ّ
وغير من استراتيجية الصدام مع الدولة
إلى املهادنة ،نظرًا إلى دخول الدولة في
حالة مواجهة مع التنظيمات اإلسالمية
ال�ت��ي ي�ع��ده��ا األق �ب��اط ال �ع��دو األك �ب��ر لها،
ون�ظ�رًا إل��ى أن أي مواجهة طويلة امل��دى
مع الدولة ليست في مصلحة األقباط.
وي�ت��اب��ع ال�ط�ح��اوي ان��ه «ل��م تستمر ه��ذه
ً
الفترة ط��وي�لا ،حيث دخ��ل أقباط املهجر
على الخط في أواخر التسعينيات ،األمر
ال��ذي أع��اد ف�ك��رة ال �ص��دام ج��زئ�ي��ًا ،وحالة
التوتر مرة أخرى».
أما مرحلة بعد الثورة ،فيرى الطحاوي
أن «م �ص��ر ك��ان��ت أم ��ام ن � ُم��وذج�ين :األول
نموذج ميدان التحرير ،وأعيد فيه إنتاج
الجماعة الوطنية من خ�لال تالحم كافة
االن� �ت� �م ��اءات ف ��ي امل � �ي� ��دان .أم� ��ا ال �ن �م��وذج
ال �ث��ان��ي ،ف �ه��و ّال� ��ذي ظ �ه��ر ب �ع��د ف �ت��رة من
ال � �ث� ��ورة ،وت �م��ث��ل ف ��ي ال � �ص ��راع ال��وه �م��ي
ال� � ��ذي أج � ��ج االس� �ت� �ق� �ط ��اب ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع
على خلفيات متعددة من بينها الديني
واملدني».
وعلى املستوى القبطي ،تغير رجل الدين
ولم يعد يستطيع أن يقول إال ما يرضي

الشباب ،وظهرت حركات قبطية جديدة
تسيطر على املشهد ،كثير منها التحم
مع الحركات الراديكالية اليسارية.
ورغ � ��م م��واف �ق��ة ال� �ط� �ح ��اوي ع �ل��ى أه�م�ي��ة
س � �ي� ��ادة ال � �ق� ��ان� ��ون ،إال أن � ��ه رأى أن ف��ي
الفترة الحالية ،وف��ي ظ��ل ضعف الدولة
ً
ال �ش��دي��د ،ت�ب�ق��ى ال�ج�ل�س��ات ال�ع��رف�ي��ة ح�لا
ن ��اج �زًا ل �ن��زع ف�ت�ي��ل األزم � ��ة ح �ت��ى ال�ع�م��ل
على تغيير واستئصال جذور الفتنة من
املجتمع؛ ألن أحدًا لن يقبل من املسلمني
وامل �س �ي �ح �ي�ي�ن أن ُي� �س � َ�ج ��ن ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة
صراع طائفي.
من ناحيته يقول منسق التيار العلماني
ف��ي الكنيسة األرث��وذك�س�ي��ة ،كمال زاخ��ر،
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن ال�ف�ت�ن��ة زارت م �ص��ر في
أحداث الخانكة عام  ،1972ثم عادت أخيرًا
م ��ن خ �ل�ال أح� � ��داث م�ن�ط�ق��ة ال �خ �ص��وص،
املجاورة للخانكة ،وكأن الفتنة بدأت في
نقطة وع ��ادت إل�ي�ه��ا .وي��رى أن ال�س��ادات
أعاد إحياء الخاليا الراديكالية النائمة،
وبمجرد أن أخذت الضوء األخضر ،نالت
من األق�ب��اط بوصفهم حجر العثرة أمام
املشروع االسالمي.
وع��ن طريقة معالجة الفتنة قبل الثورة
وب �ع ��ده ��ا ،ي� ��رى زاخ � ��ر أن �ه ��ا ل ��م ت�خ�ت�ل��ف
بالنظر إل��ى أول واقعة بعد الثورة التي
ب��دأت بكنيسة ص��ول ف��ي أطفيحُ ،عقدت
ال� �ج� �ل� �س ��ات ال� �ع ��رف� �ي ��ة وذه � � ��ب ال �ش �ي��وخ
وال �ق �س��اوس� ُ�ة ،وم ��ارس ��وا ن �ف��س األن �م��اط
واألن �س��اق امل� ّ
�رح�ل��ة للمشكلة ال املعالجة
لها من جذورها.

أسباب الخشية
من إيران
رب �م��ا ك ��ان ال�ك�ث�ي��ر راف �ض��ًا
ال �ت �ص �ع �ي��د ال� �ك� �ب� �ي ��ر ال � ��ذي
ي �ق ��وم ب ��ه ال �س �ل �ف �ي��ون ض��د
«امل ��د ال�ش�ي�ع��ي» ف��ي مصر،
م �ع �ت �ب��ري��ن ان� ��ه م �ب��ال��غ ف�ي��ه،
إال أن السلفيني ي�ج��ادل��ون
ب ��أن ف�ك��رت�ه��م ل �ه��ا وج��اه��ة،
م �س �ت �ن��دي��ن ف� ��ي ذل� � ��ك إل ��ى
ع� ��دد م ��ن األس � �ب ��اب ي�م�ك��ن
تلخيصها في القوة الناعمة
الكبيرة إليران ،التي ظهرت
ب��وض��وح ف��ي ع��دد م��ن دول
الخليج كالبحرين والكويت
وش ��رق ال�س�ع��ودي��ة وبعض
ً
أجزاء من اليمن ،فضال عن
العراق.
وه��م ف��ي ذل��ك ي�خ�ش��ون من
خ� �ل ��ق أت � �ب� ��اع ك� �ث ��ر إلي� � ��ران
ت�ك��ون بمثابة ب��ؤر ت��وت��رات
مذهبية في مصر ،في ظل
ان �ف �ت��اح ت�ك�ن��ول��وج��ي ودول ��ة
ش �ب��ه غ��ائ �ب��ة ف��ي ك�ث�ي��ر من
األح�ي��ان داخ��ل مصر .وهم
يضعون أمام الناس تجارب
قالوا انها كاشفة ،كمساندة
إيران ألميركا ،ولو من طرف
خفي ،في غزو أفغانستان
وال � �ع ��راق ،أي إن �ه��ا دول� ��ة ال
غ ��رض ل �ه��ا إال م�ش��روع�ه��ا
ال� �ك� �ب� �ي ��ر ،وي� �ع� �ت� �ب ��ر ه � ��ؤالء
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة االس�ل�ام� �ي ��ة
«ع��دوًا» أو «خصمًا» ّ
خفيًا،
ي�ف�ت�تن ال �ن��اس ب ��ه ،وخ��اص��ة
م � ��ع «اس� � �ت� � �خ � ��دام ال �ش �ي �ع��ة
مل �ب��دأ ال�ت�ق�ي��ة» ،ب�م��ا ُيصعب
اك�ت�ش��اف أي نية ق��د تكون
سلبية.
األم��ر األخ�ي��ر ه��و أن الفكر
ال�ش�ي�ع��ي «ي�ت�ق�ب��ل ممارسة
ال �ع �ن ��ف ض� ��د ال � � � ��ذات» ك�م��ا
ي�ح��دث ف��ي امل��واس��م الدينية
م��ن أع �م��ال دم��وي��ة ب��دع��وى
ذك ��رى ق�ت��ل ال�ح�س�ين ،وه��و
م��ا ق��د ي�ف�ت��ح ال �ب��اب ل�ت�ط��ور
هذا العنف.
ورغ��م أن السياسة الدولية
وال � � �ع �ل ��اق� � ��ات ال � �خ ��ارج � �ي ��ة
ت �ق��وم ع �ل��ى م �ص��ال��ح ال ��دول
وشعوبها ،إال أن السلفيني
يعتبرون ه��ذه العالقة غير
م� �ج ��دي ��ة ل �ض �ع ��ف ال � �ق� ��درة
االقتصادية إليران ،مقارنة
بما تحتاجه مصر في ظل
الحصار املفروض عليها.

