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أحدد ما المقصود أن  -باعتباري رجل قانون-فكرت كثيرا وقد  ،"المرجعية"نتحدث في 
قصد بذلك أن غيري عندما يسمعني أنما إعمى غيره،  افرض مفيومأبالمفيوم، وال أقصد بيذا أن 

 ،توأردبالمعنى الذي  ،فيوم الذي قصدتويعرف أنني أتكمم عنيا بالم ،أتكمم عن المرجعية اأنو
بما  ايكون مممًّم أن وافقيا أو لم يوافقيا، قبميا أو لم يقبميا، و ؛يفيم وجية نظريعمى أن  قدريكون أل

. من المفاىيم أي إطارضمن و عنو، أتحدث
اآلن، ونتحدث كثيرا عن الفكر اإلسالمي والفقو  "المرجعية"نتحدث عن موضوع كثيرا ما 

والمدنية، نتحدث عن كل ىذه المسائل والمفاىيم، وأحياًنا كثيرة ال  ،ي والشريعة اإلسالميةاإلسالم
. نحدد ما ىو المقصود بيا

أنو المجتمع الذي تكون مرجعيتو إسالمية في األساس؛ فمفيومي بالنسبة لممجتمع اإلسالمي 
ي ىذا الشأن؟  المرجعية اإلسالمية التي نقصدىا فىذه ماذا تكون  :ىو السؤالومن ثم ف

أن مكن يمفيوم يتعمق بالثقافة،  وه، ايً قانون امفيومً  تالمرجعية مفيوم فكري سياسي وليس: أوالً 
 ىذهفكل  ،"الشريعة اإلسالمية ىي المصدر لمتشريع"أو " اإلسالم دين الدولة" :د في القانون مثليرِر 

فإنو ( السيادة: )مثلي عن مفيوم سياسمثال نتحدث حين . لى المرجعيةإنصوص قانونية تشير 
ة مفيوم سياسي والمضمون ، فالسياد"السيادة لألمة: "ون والدستور بيذا المعنىد في القانيرِر 

. اقانونيًّم  اوليس مضمونً  ،مضمون سياسي ااألساسي لو
تتعمق بشيوع ىذه المرجعية  إنما ،ال تتعمق بسمطة الدولة ثقافيةن ثقافي وفكرة أالمرجعية شو

 ،فيي األساس السياسي والحضاري لقيام الدولة ،بين الناس وتحاكميم إلييابين الجماىير و
وندافع عنيا ونؤكدىا في المجتمع ونعمق  فنتحدث عن المرجعية. ظيفة الدولةولكنيا ليست و

أن نكون  يشترطال  مع العمم أنو ،بين الجماىير كمفيوم ثقافي شائع ونشيعو بين الناس وجودىا
الجانب المرجعية تتعمق بالسياسات وب تتعمقفسمطة الدولة  شيع المرجعية،لكي نفي سمطة الدولة 

. الثقافي
في  افالحجاب كان سائدً  ؛اتنيفي السبعينيات والثمانيبداية انتشار الحجاب والمثال عمى ذلك 

وبالنسبة لممثقفات والنخبة  .لم يختمف حجاب المرأةو ،هتاريخمصر في الطبقات الشعبية طوال 
ثم عودة الحجاب وحضوره ، من قبل ظاىر جًداالحجاب لطبقة الوسطى كان انحسار واالمتعممة 

لم يكن ىذا بقرار و ،اتنفي السبعينيات والثمانيبالنسبة ليذه النخب محدودة العدد  أالظاىر جًدا بد
. ، وىذا األمر متعمق بالمرجعية أيًضابشيوع ثقافي وقرار ثقافيإنما كان ومن الدولة، 



3 

 

وىي في أيدينا دائًما  ؛الوسائل الثقافية العامة إلى نمجأ في إشاعتو اثقافيأمًرا لمرجعية فباعتبار ا
ن تستطيع لع أحد أن يجبر شعًبا عمى أن يخالف الثقافة السائدة في داخمو، ويستطيلن تتغير ولن 

تعمق وال ي ساسباألثقافي  مرأن تجبر شعًبا عمى أن يغير من ثقافتو، فاأل -ميما كانت-السمطة 
متفقة مع حتاج من سمطة الدولة سياسات اقتصادية وسياسات خارجية ن نحنف .بسمطة الدولة

 التثقيف العامةأمره شائع بين الشعب المصري بجمعياتو بوسائل فالجانب الثقافي أما ، نامرجعيت
حاسب سياسات الدولة عمى أساس األوضاع االقتصادية وأوضاع السياسة نإنما  ،الممكنة
. ية والتوازن بين فئات المجتمعالخارج

والثقافية العامة التي تؤمن بيا الجماعة ىي األصول الفكرية : فالمرجعية بالنسبة لي أوال
. والتي تشكل قوة التماسك الرئيسية في تشكميا بوصفيا جماعة بشرية

 األصول الفكرية والثقافية العامة التي تصدر عنيا مبادئ المشروعية السائدة في: ثانيا
. المجتمع سواء بالنسبة لألوامر والنواىي أو بالنسبة لمتعامل بين الناس

صول الفكرية والثقافية العامة التي تتشكل بيا التنظيمات السياسية واالجتماعية األ: ثالثا
صة لمجماعة العامة بوصفيا الجماعة السياسية أو الجماعات الفرعية التي يتكون منيا المششِّخ 

  .نماط العالقات االجتماعية السائدةالمجتمع المنظمة أل
 فالمرجعية ىي األصول الفكرية العامة التي تنبع من الثقافة العامة السائدة في المجتمع،

الثقافة السائدة في المجتمع، وأنا عمى يقين أنيا الثقافة الدينية؛  وه ي وبين العممانيالفاصل بينف
نشرىا أو أتقاعس عن أأن أستطيع سيا ثقافي ون المرجعية األساسية وأساألنيا ىي التي تكوِّو 

 . نشرىا بصرف النظر عن الدولة
ذا كانت لديو مرجعية -أيا كان-كل مجتمع المرجعية عمى السياسات؟ يرِرد تأثير كيف  ، وا 

المرجعية أمر اعتقادي فنحن جميعا لدينا اعتقاد سواء في المجتمعات اإلسالمية أو المجتمعات 
ماني لديو اعتقاد وىو في النياية يعود إلى المفيوم االعتقادي الوضعي، غير اإلسالمية، والعل

منا لديو فمسفة  فكل .، وىي نوع من أنواع االعتقاد الفمسفيفالفمسفة الوضعية ىي أساس تفكيره
فالجماعة تحتاج  .ىو األساسفما يسود بين الناس من اعتقادات ىو والميم  ،ولديو اعتقاد فمسفي

 .والتنظيم يقرر ضوابط الحركة وااللتزامات بين الناسه وتشكمو الدولة فيما بعد، تمثل ،إلى تنظيم
فالسمطة ىي إنفاذ قول  ؟ع لسمطة ماوخضعدم الما مصدر االلتزام في فما مصدر االلتزام؟ و

ففي النياية سوف أصل  ؟بأشياء معينة يماوالتز قول الغير عميَّي نفاذ موجب فما  ؛عمى الغير
السموك الفردي لألشخاص التزامات رجعية ىي األساس الثقافي العام الذي يحدد لممرجعية، فالم
والعالقات يتعمق بالضوابط القانونية فيما لألفراد  يالسموك الشخصواألخالق، وقيم الفيما يتعمق ب
. وسمطة الدولة عمييم ودورىااالجتماعية 
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ديني وىو اإلسالم في وذلك باالعتقاد ال ،منذ قديم األزلمرجعيتنا دينية وقد ظمت 
وأتى بيذا االعتقاد  ،قل إلى العممانيةتنثم اواعتقاد الغرب كان في البداية بالمسيحية  .مجتمعاتنا

ولكن الغرب اهلل سبحانو وتعالى مستمدة من فنحن مرجعيتنا  ؛القانون الطبيعي وقواعد العدالة من
شعر بو وما أىو ما ا أراه م)مفيومات مبناىا الحس وفمصدره الوضعية  ،رفض ىذا المصدر

 ،بيا من القانون الطبيعي الحتوائو عمى قواعد معينة جاء، و(سمعو وما أعيش فيوأأفكر فيو، وما 
فمفيوم القانون الطبيعي لديو ىو مجموعة المبادئ األصمية  .القانون الطبيعي ىو المرجعيةف

نساني وتوحي بيا الفطرة، ىي األزلية، ىي القيم والمبادئ واألصول التي يتضمنيا الضمير اإل
.  المبادئ المتضمنة في كيان المجموعة البشرية

ا لو كما لو فمم يؤمن بالغيب فصنع غيبً أما العمماني ، مرجعيتناويمثل بالغيب نؤمن نحن ف
فالقانون الطبيعي ىو الصنم المعنوي الذي أقامتو العممانية لتعادل بو  .صنع صنًما جديًدايكان 

. ي نؤمن بوذغيب السماء ال
 
: نلدي سؤاال :عماد شاىين. د

ات نتاج مرجعية؛ في بدايإلوالمقصود ىنا العممية الفكرية التي تتم  ،نتاج المرجعيةإعممية 
بأصحاب المصالح الحقيقية الذين التفوا حول  نيسموْو  نالقرن الماضي ظير جيل كامل مم
عبد الرازق التي بدأت  يعلو مينقاسم أو زغمول أحمد فتحيوالحركة الوطنية مثل سعد زغمول 

أنو ليس ىناك تعارض بين النص انطالًقا من جزئيا نتاج فكر اإلمام محمد عبده إ فعال في عممية
امعة اإلسالمية والجامعة الج ىاإلسالمية بمعناليوية والعقل أو الدين والعمم أو اليوية الوطنية و

إعادة تشكيل المجتمع كمو  ىبمعن ،عرفو بأكمميانتاج المإعادوا أفقد أخذوا ىذه الفروع و ؛الوطنية
قواعد عامة كونية يجب أن نمجأ إلييا عند إعادة أن الدين مسألة شخصية وأن ىناك  قضية ومنو

مرجعية ال فيتم إخفاء مرجعية العممانية قد ف ؟نتاج المرجعيةإفما ىي عممية  .تنظيم المجتمع
ليذا  اضمني نتاج قبوالعممية اإل ضمنثم وجدنا  ،أن الدولة مرجعيتيا مدنيةوالقول ب، مدنيةال

يحدث في أن ن مكيالذي مرجعية إسالمية رغم التناقض ذات األمر بأن تكون دولة مدنية ولكن 
 .األداء والوظيفة

استخدام المفاىيم إلى  هلتنبيحيث يجب ا ؛المرجعية الغربية ىرتم إللقد أش :السؤال الثاني
نسان فصل الدين عن الدولة واإلالديمقراطية، والعممانية و :تركة مثلالتي قد تبدو لنا كونية ومش

مصدر المرجعية الغربية التي إلى رتم شأفمقد  ،نسان وقضايا كثيرة غيرىاواإلنسانية وحقوق اإل
قضية إحالل المرجعية إلى و ،عشر عنصرا ىثناما يقرب من وتتضمن  عصر التنويرإلى ترجع 

صل الفمسفي ن األينبغي االىتمام بيا أل ىخرأمور أوىناك  .لطبيعيالدينية بمرجعية القانون ا
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ال ندخل  ى، وذلك حتيخرج منيا لممواطنة والتصور الفمسفي لمدولةلمديمقراطية والتصور الفمسفي 
:  وىي عدة ركائز منيا ،في جدال حول المواطنة أو الدولة دون فيم الجانب الفمسفي فييا

وصراعو مع  ،نفعو وحوله نسان قيمة مطمقة والكون يدور حولإلأي أن ا ؛نسانمركزية اإل -1
خضاعة ل الطبيعة  .وىذا ىو لب الحداثة ،اهلل ىو القيمة المطمقةأما لدينا  ىا،وا 

 .صور الديمقراطية وتصور المواطنةفي ت ىممأمر وىي  ،قضية الفردية -2
 .يثبت بالحواس يءن كل شأوىي  ،قضية التجريبية -3
نوار أو التنوير ىي قيم نتجيا الغرب منذ عصر األأن القيم التي أوىي  ،يةقضية الكون -4

تحدث تحدثنا عن الديمقراطية والرأسمالية ن ذافإ ،نسانية كمياعالمية قابمة لمتطبيق عمى اإل
 .عن قيم كونية وليست إقميمية

 .يمان بفصل الدين عن الدولةاإل ؛قضية العممانية -5
 .امشتركة بين الناس جميعً  ان ىناك قيمً أ ىبمعن ،نسنةقضية األ -6
  .طالقاإل ىثابت عل يءبما أنو ليس ىناك ش ،ييرقضية التقدم والتغ -7

غيب ليتم يمان بالغير اإل ىثمة أخرقابمنا ىذه المرجعيات فيل يمكن ذكر أم ذاإ :سؤالي
المثال  سبيل ى؟ فعلسالمياإل (النموذج) ىي عناصر المنظور ، ماسالميتوضيح المنظور اإل

ن يأتي أفتخيموا معي  ،"نجموسكسوننجميز األكيف تقدم اإل"ترجم أحمد فتحي زغمول كتاب 
المرجعية ومرجعية االنيزام وتمك ىي عقمية  ،سرائيميون الييودفمسطيني يترجم كتاب كيف تقدم اإل

. ناآل ىمازالت موجودة حت
 

: المستشار البشري
بحيث ندخل في إشكاليات نا يدلومعتبر  ممموس النموذج الفكري الغربي ذا وجود صار ىمت

أغمبيا طب  يرسل بعثاتكان  يففي نيضة محمد عل؟ جادلنا ونجادلو ونصارعو ويصارعناوي
بالجانب الثقافي الفكري أو العموم  امتحيث لم يكن مو ؛وميكانيكا ولم يرسل في القانون واإلدارة

قوانين التي تصدر في التطبيقية، وكانت ال بالعموم ااالجتماعية الخاصة بالغرب فقد كان ميتم
ذا  ،الحدود فييا جيدا ىيراع يعيد محمد عل  ىاليتحومن الحدود تم قضية تتعمق بحد قابمتو وا 
خذ من الفرنسي تقريبا األوجنبي القانون األإلى القانون العثماني في بدأ الرجوع و ،لمقضاء الشرعي

. 1860عام 
 يعد ثمثيوكان المغة العربية والدين يقوم عمى تدريس في عيد محمد عمي  التعميموكان 

من  وبدأ التغيير في كل .ات القرن التاسع عشرنيات وسبعييستين ىوظل ىذا الوضع حت ،المقرر
خذ وتم األ 1883خذ بالقوانين الوضعية في فتم األ ،نجميزيالقوانين والتعميم مع االحتالل اإل



6 

 

 عن الدولة قط لتخريج موظفين بل كانت بفصل الدينلم تكن فو ،بسياسة دانموب في التعميم
 ذمنينمو في مصر الفكر المؤثر عمى المرجعية بدأ و .تماما ىخرل الدين عن العموم األوفص

ىو كثرة ميم خر آأمر باإلضافة إلى  .في التعميم والتشريع الثمث الثاني من القرن التاسع عشر
تقاليد الحياة  تفاختمف ،غربي وحي شرقيحي إلى حيث قسمت المدن  ؛جنبيةالجاليات األ

، فدخل إلينا أسموب الحياة وأصبحت عمى الطريقة الغربيةش المالبس واختمفت وسائل العيْو و
 .استيعاب ىذا التقدممن المفكرين  اأصبح مطموب اواقع اوبعدما صار أمر ،الغربي بواقعو وحسياتو

تفوقو في عموم إلى ضافة باإل عاا وييزمنا في عموم الصنائع جميتفوق عمينيالغرب إن 
ومن ضمنيا ييا النظام الحالي ضتبة التي يق، إدارة المجتمعات بصورتيا المعقدة المركدارةاإل

ما نأخذ فيمنيا، وبدأت مشكمتنا  اخذ بعضنأوالبد أن الديمقراطية كجزء من أسموب إدارة المجتمع 
، ومن ىذا من ناحيةوقانوني  يمركب كأسموب حياة وأسموب إدار ، فاألمرعن الغربونترك 

أن نأخذ ذلك كتمة واحدة كجزء من ثقافة بطالبوا فن الغرب بير الكثيرين منا فإ ىناحية أخر
أما عناصر المرجعية  .االنيزام، ومن ناحية ثالثة أصبح الغرب يحكمنا ويفرض عمينا ما يريد

 .ستطيع أن أخرجيا من مرجعيتناأكثير منيا 
 ؛ىل تم االستغراق في طرح السؤال الخطأ ،سؤال النيضة والتقدموىذا مقدمة ل :عماد.د

لماذا تخمف المسممون وتقدم : سؤالاآلن  ىبداية القرن العشرين حت ذن منوحيث طرح المفكر
 فيالموم سالم نفسو دون طرح حالة ففي ما طرحتم كان يمكن أن أجد أسس التقدم في اإل ؟الغرب

إعادة إلى المقصود إذن ىل نحتاج  ،خذ بالنموذج الغربي بكميتوأو األ ؟لماذا تأخرنا :صورة سؤال
 ؟وب جديد عن عناصر النيضة والتقدمسئمة جديدة بشكل جديد وبأسلأطرح 

ىذا االرتباك الذي حدث بين ماذا نأحذ وماذا ندع وبين االنبيار مع : المستشار البشري
عناصر ومدارس فكرية  أصبح لو مؤسساتو وتكويناتو وأصبح يشكلض من الخارج وفرمال

من ناحية أخرى، و .من الصراع في ىذا الشأن اوسموكية مختمفة في البالد وأصبح يسبب قدر
حيث يريد أن يتجدد وفي نفس الوقت يريد أن  ؛شكاليةسالمي تمك اإلالفكر اإل هكيف سيواج
تجدد وىو نفسو يريد أن ي ،من يريد أن يجتث جذوره تماما و يحافظ في مواجيةيحافظ؛ فو
حيث يتقدم داخميا ويقوي ذاتو لمواجية الغرب  ؛لمواقع الجديد ومن ضمنو مواجية الغرب ةاستجاب

سالمية وأوىن من قوة المقاومة اإلسالمي في ىذا الشأن اإل–سالمينوع من الصراع اإل دثفح
قرن خير من الاأل الثمثوفي  ،العشرينالقرن  شكالية في ثمثيوظممنا في تمك اإللمفكر الغربي 

  .سالمي المجدد والمحافظالعشرين وجدنا اإل
سالمي ضربت في القرن خذة عن الفكر اإلالتكوينات السياسية اآلمن ناحية أخرى فإن و

الماضي ويريد إعادة تكوين إلى إسالمي يعود : نوعانالعشرين وأصبحت حركات االستقالل 
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والموجود  حبالمتا( االستعمار) غربيخر يريد أن يقاوم العدو الجديد الآونوع  ،الخالفة من جديد
من  ةلوا إدارة ذاتيكسبيل المثال مجموعة انقطعت سمطتيا بالسمطان يجب أن يش ىفعل ،أماميم

والبد أن تؤدي وظائفيا الحياتية بسرعة وتدير شئونيا  ، وىنا كانداخميم فتنشأ جماعة خاصة
اخل أو الخارج ومن أجل ىذا نشأت دارية وتحاول القضاء عمى المخاطر التي تواجييا في الداإل

نجميزي واالستعمار الفرنسي وأصبح بيا جانب وطني يريد إزاحة االستعمار اإل ،التكوينات القطرية
فمن خالل ىذه التكوينات الناشئة نتيجة الواقع المفروض  ،ندونيسياإواالستعمار اليولندي في 

 ."العمماني يالوطن" ىونشأ ما يسموطني جزء منو عمماني مقاومة ىذا الوضع بفكر  ةلحاومو
حزاب فنجد الوفد واأل ،صبحت حركتنا الوطنية أساسيا عممانيأ ىالعالمية األولومع نياية الحرب 

وطنية عممانية نشأت بحكم الضرورة التي تقول  اأحزابالتي نشأت في المنطقة بأكمميا  ىخراأل
ئونيم بشكل أو بآخر وذلك مع فكر بمجموعة من الناس انقطعت صمتيم بغيرىم وعمييم إدارة ش

 .مار من الخارج فحدثت تمك المشكمةجنبي واستعأ
ن أغمب الحركات وذلك أل ،أن ىذا الوضع بدأ يضعف جدا -من قبيل التفاؤل-زعم أو

حيث حدث انشقاق بين الحركة الوطنية العممانية  ؛الحالية حركات إسالميةالفترة الوطنية في 
كان ىناك وطني إسالمي ووطني عمماني، وأحيانا تضاربا، وأحيانا تقاتال  ،والحركة اإلسالمية

ىذه األمور  تمع نيايات القرن العشرين بدأو. ىم البعضأضعفوا بعضفوفل بعضيم بعضا، 
د . تجِّو

فإذا مددنا الخيط من القرن العشرين إلى الفترة المعاصرة، ولو نظرنا اآلن؛ ما ىي : عماد.د
العمماني والديني؟  ينحسميا في عممية سجال المرجعية والجدل بين التيار أىم الممفات التي تم

يناير وكيف يمكن أن نقمل من حالة االستقطاب وحدة  25وكيف ندير حالة الحوار بعد ثورة 
الثنائيات الحادة اآلن؟ 
زوال التناقض بين الحركة الوطنية والحركة : أىم الممفات التي حسمت: المستشار البشري

المية وزوال الغربة بينيما، وعودة الترابط بينيما من جديد؛ فقد عدنا اآلن في حركتنا الوطنية اإلس
إلى ما كنا نجده عند األفغاني وعند محمد أحمد في السودان وعند عبد القادر الجزائري وعالل 

 فيو. الحركة الوطنية كانت مرتبطة بحركة ذات مرجعية إسالمية تماماف ،في المغرب الفاسي
. نياية القرن العشرين عدنا إلى ىذا التجمع

الفكر اإلسالمي فكر حي فحركة تجديد حدثت في الفكر اإلسالمي، ىناك األمر الثاني، أن 
وتمقى ضربات كبيرة وعنيفة وشديدة جدا في نياية القرن التاسع عشر؛ حيث ألغيت كل القوانين 

رِرك والفقو، وكنا نرجع لمفتاوى اليندية وأصبحنا نتعامل بقوانين أجنبية وتُترِركت الشريعة وتُت 
الفرنسية، وأصبح يحكم بين الناس في  النقضدالوز وأحكام محكمة فصرنا نرجع إلى ولمزركشي 
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مثل البيع  تفصيميةوالمشكمة ىنا في المرجعية وليس في المسائل ال. القرى بالقانون الفرنسي
بما ىو جيد في تمك القوانين وضميا  واإليجار، فاألحكام ال تختمف كثيرا، ويمكن االستعانة

. لمرجعيتنا
؟ كيف ندير الحوار

وأقصد . المرجعية مفيوم ثقافي وليست مفيوما سياسيا، ىي حاكمة لمسياسة ولكن من بعيد
بمفيوم الثقافي أن وسائميا في االنتشار وفي الدعم وفي االستقرار في المجتمع وسائل ال تتعمق 

اطنا مع بعضنا البعض، أن أقول كالما فيقتنع بو الناس وينفذونو، بسمطة الدولة إنما تتعمق بنش
.  ثم ينعكس ذلك عمى سياستنا مع الدولة والضغط عمييا إلقرار سياسات تتفق مع ىذه المرجعية

ى عقد األمر علفإننا نذلك  نافعل إذا، ونانحتاج الوصول لمدولة لفرض مرجعيتفنحن ال 
خالف ونشاط ثقافي في األساس  يقوم عمىسياسي في أمر لاصراع العنصر  دخلن األنن أنفسنا

وبين العممانيين أال  ناأن يكون ىناك حوار بين ناإذا أرد نا، ولذلك عميبين الناس وبعضيم البعض
إلى  ناتؤدي ب نايكون حوار حول السياسات؛ فمرجعيتيكون حول السمطة السياسية، ولكن 

ض وسياسات ائف الشعب وجماعاتو بعضيا البعسياسات خارجية واقتصادية وعالقات بين طو
 نافمن يأتي منيم إلي. سمطة الدولةبالعممانيين في ىذا المجال بالنسبة ل نااجتماعية، فمتكن عالقت

ن أتى بفكره فال مشكمة، ومن ال ينأورفي ىذا المجال  اه محققا لمصالح العام ليذا الشعب فخير، وا 
. تجاه الدولة يأتي منيم، أكون أنا قد حددت سياساتي

كيف ترى الجدل حول الدستور الذي لم ُيحَسم حتى اآلن، فيبدو أنو ُحِسم بالصندوق : عماد.د
ولكن ذلك ال يعني بالضرورة أنو ُحِسم عمى المستوى المجتمعي؟ 

  :المستشار البشري
م من ناحية الدولة سِر ولكن الحاصل ىو نوع من أنواع االستقطاب والرفض . أظن أنو حُت

االتجاه اإلسالمي واالتجاه العمماني، : والمسألة المطروحة اآلن الطرفان أخطأ فييا. عادياالستب
ولكن أن نستجيب ألن تكون . االتجاه العمماني أخطأ أكثر قميال في ىذا الموضوعأن وأتصور 

طبيعة الصراع بعد الثورة حول المرجعية فيذا مرفوض، فالمرجعية في أساسيا وطبيعة وضعيا 
سياسي، ونحن نضمن الثقافة السائدة في الشعب وىي تزيد؛ ففي السبعينيات عندما ق الفونشاط 

اآلن فالشارع يمتمئ  اكنت أذىب لصالة التراويح في المسجد كنت أجد صفا ونصف الصف أم
بالمصمين، وىذا لم يتحقق بسمطة الدولة؛ فاإلشاعة الثقافية والثقافة السائدة لدى الجميور 

لعمماني بأنني أريد منو أن يعترف بأن الثقافة السائدة ليا إمالءات عميو، مضمونة، وأحرج ا
بصرف النظر عن اعتقاده الديني ومدى عدم دخولو في السياسات العامة، ولذلك األمر الحاسم 

السياسات الخارجية : بيننا وبينو حول سمطة الدولة ىو السياسات، والتي تتعمق بجوانب ثالثة
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، والسياسات االقتصادية المتعمقة بالبناء الداخمي لالقتصاد (عربي ودولي) والعالقة مع الخارج
إلى حد الكفاية لمناس، السياسات االجتماعية المتعمقة بالعالقة ليس فقط بين األفراد وبعضيم 

نما بين الجماعات والطوائف والتجمعات المختمفة  وحدات االنتماء الفرعي داخل )البعض وا 
والحسم يكون في ىذا األمر، أما إذا تحدث الطرف اآلخر في المرجعية فعمينا فالحوار (. المجتمع

. فالمرجعية يحددىا الشعب وليس أي من الطرفين. أن نرفض ذلك، فيي مسألة محسومة
ىذا األسموب يحد من حدة االستقطابات؛ فعندما يستثيرني أي طرف إلى صراع سياسي و

سي المتعمق بالسياسات وليس المرجعية، أما المرجعية متعمق بالمرجعية أثير معو الصراع السيا
. فيي بيني وبين الشعب وأنا مطمئن ليا، فاإلسالم قوي جدا

 
: مداخالت

: البناء والتنمية –أحمد رشدي .أ
، فاإلعالم حاليا يشكل تقريبا الضمير الجمعي لممجتمع، يثقافأمر إذا كنا نقول أن المرجعية 
فيما  -في إطار القول بأن الدولة ليس ليا دور في نشر المرجعية–ة فما الدور المطموب من الدول

يتعمق باإلعالم، فالدولة ىي من تممك السيطرة عميو وليس األفراد، في ظل مياجمة اإلعالم لنا 
فما المطموب القيام بو حتى ال يتغير الضمير . حتى في المنابر الخاصة بنا مثل المساجد

لمرجعية؟ الجمعي فيما يتعمق بمسألة ا
 :حزب الوسط –أحمد خمف .أ

كيف يمكن أن تنعكس المرجعية اإلسالمية في صياغة فمسفة جديدة لبناء الدولة  .1
الحديثة، كيف يمكن أن نبني دولة حديثة عمى المرجعية دون االستمرار في فمسفة الدولة 

لدييا  القومية القادمة من المرجعية الغربية، ومن الواضح أن الحركات اإلسالمية ليس
توافق حول ىذه الدولة وآلياتيا وال تستطيع التعامل معو، وىو ما يمثل أحد أسباب 

 االستقطاب الحاد أو عدم وضوح الرؤية لدى التيار الحاكم اآلن؟
 ما ىي عناصر المرجعية اإلسالمية؟ .2

 :ميند حامد، حزب الوسط
ذا عن سيطرة الدولة في نشر المرجعية، فما روا ذكرتو عن أن الدولة ليس ليا دفي ظل م

اآلن عمى التعميم بشكل تام، وبناء اإلنسان، وغرس ثقافة ومرجعية مختمفة؟ 
: حزب اإلصالح والنيضة

إذا كنا نقول أن الحركة الوطنية بعد الثورة، سواء كانت حركة إسالمية أو عممانية، أصبح 
أن الخالف والسجال  لدييا قدر من التوافق أو عدم االستقطاب حول قضية المرجعية، فيل ترى
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الذي حدث حول الدستور كان لو عالقة بمسألة المرجعية، أم أنو يتعمق بدرجة أكبر بإدخال 
كان األزىر إلى حد ما دوره بعيًدا عن  1923األزىر في قضية المرجعية؛ فمن بعد دستور 

ص عمى ذلك اإلطار التشريعي، فيل دخول األزىر مرة أخرى بأخذ المحكمة الدستورية برأيو والن
في الدستور بشكل مباشر ىو سبب السجال؛ حيث أصبح اإلطار الدستوري والقانوني لمصر 

؟ أين جوىر الخالف تحديدا؟ 1923أكثر إسالمية مما كان عميو في دستور 
 

: رد المستشار البشري
الن المرجعية مسألة ثقافية يجب أال توجييا الدولة، فماذا عن دور اإلعالم والتعميم وىما يشك

 الضمير الجمعي؟
نواجيو إعالميا وثقافيا بكل الوسائل الممكنة، عمينا أن ل شكِر السيطرة العممانية عمى اإلعالم مُت 

عمماني -ثم أننا نتحدث في إطار شعب المرجعية مضمونة لدييم؛ فقد حدث استقطاب إسالمي
% 5و" ال"يت بـمن اإلعالم كان يروج لمتصو% 95مع االستفتاء عمى التعديالت الدستورية، و

" ال"بـ% 22.8، وترتب عمى ذلك تصويت "نعم"من اإلعالم فقط كان يدعو لمتصويت بـ
".. نعم"بـ% 77.2و

ولكن تأثير الحركة اإلسالمية يتراجع في الشارع في مقابل تأثير اإلعالم المتزايد : مداخمة)
( فيو

مع ... نواتواجو ذلك من خالل وسائمك اإلعالمية من صحف وقتأن  عميك: البشري
نما يسيطر عميو باألساس رجال أعمال . مالحظة أن ىذا اإلعالم ال عالقة لو بسمطة الدولة، وا 

. خطأ( العمماني)فاالستسالم في مواجية تأثير ذلك اإلعالم 
التعميم في شأن 
نفكر فييا عمى أساس التمييز وليس التفرقة أو  ، ىو أنافتراض بالنسبة لمدولة في مصرلدي 

ىذا التمييز ميم . ونظام الحكم والمجموعة المسيطرة عمى الحكم" جياز إدارة الدولة"ين الفصل ب
فالجياز اإلداري في مصر يختمف عنو في البالد األخرى مثل العراق وسوريا . جدا في ىذا األمر

. من أسوان إلى اإلسكندرية من الشعب المصريتمقائية ولبنان وليبيا؛ حيث يتكون من عينة 
قميمية بالمعنى المفيوم في يدلك أننا ليس ذلوسبب  نا طوائف، وال قبائل وال انتماءات جيوية وا 

البالد األخرى تاريخيا، فتجد ىذا الجياز يدخمو ناس من كل بقعة في مصر بال تمييز، ويكونون 
تمقائيا ينشأ الميل ف. كال متكامال، يدخل الواحد منو في سن العشرين ويخرج منو في سن الستين

لكن من ناحية خضوعيم لمثقافة العامة . إلى االستبداد من البقاء في مثل ىذا الجيازاتيا وذ
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الموجودة في المجتمع ال نشك فيو أبدا؛ بدليل أن ىذا الجياز نفسو لم يقف أبدا ضد الثورات 
. المصرية

وىو جزء من  1805محمد عمي في الثورة المصرية عام اشترك  ،لامثفعمى سبيل ال
اشترك جياز الدولة في ثورة عرابي لما وجد الجموع  1882-1881ثم مع ثورة عرابي الجياز، 
. يناير 25بصور مختمفة، ثم في ثورة كانت المشاركة وكل مرة أيًضا، يوليو  23في و ،الكبيرة

، فمم يشترك فييا جياز 1919الثورة الوحيدة التي تخمفت عن ىذه الحقيقة أو الظاىرة ىي ثورة 
فالجيش المصري كان بين عامي . تيا كانت في ظرف خاصوقالدولة في مصر  الدولة؛ ألن

وبعدىا استمر . المصريالجندي يعيد فتح السودان، بقيادة إنجميزية بواسطة  1896-1899
ا الجيش المصري في السودان بقيادة إنجميزية بنحو أربعة أخماسو أو ثالثة أرباعو، وكان موزعً 

مع ضعف االتصاالت حتى ال بينيم مساحات شاسعة لمئتين إلى مجموعات بين المائة وا
لم يكن الجيش بمصر بل بالسودان، ثم ف 1919واستمر بيذا الشكل حتى جاءت ثورة .. يتجمع

إال بعض األفراد كما يذكر محمد نجيب في )فمم يشارك في الثورة المصرية  1924عاد عام 
(. مذكراتو

ىذا الجياز و، ىو باألساس الجياز المدني، الجيش المصريفقط لكن جياز الدولة ليس 
كل موظفي الحكومة أضربوا بين الـ فعن طريق اإلضراب العام،  1919المدني اشترك في ثورة 

لنبي إلى حكومتو في بريطانيا يطمب بضرورة االعتراف باستقالل اليوما، حتى أرسل  10-15
وال نريد أن تتكرر  1919ام لقد صارت الحكومة مستحيمة في مصر في ربيع ع: )مصر قائال

من اإلنجميز  م يتمكنفبإضراب جياز الدولة عن العمل ل (.ىذه التجربة في مصر مرة أخرى
ألنيم كانوا يحكمون عن طريقو، وال يمكنيم بدونو التغمغل في المجتمع في القرى واألحياء  حكمال

يمكنو السيطرة اإلنجميزي  الجيش، فالجيشعن طريق  امكنً م م يكن ذلكول. والسيطرة عمى الدولة
. ولكن ال يمكنو اإلدارة

فالتعميم يعتمد عمى األثر اإلشعاعي والرشح الذي يحدث ما بين الثقافة العامة السائدة في 
وىذا  .نينخب معينة بل العاممين الكثير نجياز إدارة الدولة، وال نتكمم عالمجتمع والعاممين في 

يم قواعده ىي التي تنفذ وىي التي تأتي بالمعمومات، فإذا لم أي تنظف ،من قواعد التنظيم وقوانينو
قادة التنظيم قواعده سيجدون أنفسيم معمقين في اليواء  يراعِر 

كيف يمكن أن تنعكس المرجعية اإلسالمية في بناء الدولة الحديثة؟ وما ىي عناصر ىذه 
المرجعية؟ 

مشكالت  ناتقابلحيث ا؛ ن تطبيقيً لنا في القانون كاعمأغمب فا، لم أتعامل مع القانون نظريً 
نظر نواقعة ف ناماتو وتصنيفاتو وأحكامو، ثم تأتيعرف تقسينالقانون و رسدنفنحن حاول حميا، نو
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أي " تكييف الواقعة"حجميا؟ وىذا ما نسميو في القانون  ام ،م ال صحيحة أم الأثابتة : فييا
ذلك  ىا وما بعدىا، وعالقتيا بكلما قبل :من السياق كتسبوإعطاءىا الوصف القانوني، وىذا ت

... بيع أم إجارة أم نصب أم خيانة أمانة: وصفيا القانوني وتكييفيا اوالوقائع األخرى، ىذا يعطين
ىو إسقاط الحكم عمى  ما في األمرأسيل ف. ا لتسقطو عميياوبمجرد أن تحدد ىذا تجد الحكم قريبً 

. أو تكييفيا أصعب ما في األمر إثبات الواقعة، ووصفيا. الواقعة
يجب أن ندرس مشكالتنا، وأوضاعنا، ونصفيا، ونستدعي ليا من فكرنا : وفيما نتكمم فيو

ن لم نجد فيو. الفقيي ما يحميا شيئا يقدم حال ليا نجتيد في الفقو أو نتعامل معيا ضمن  وا 
. القواعد العامة

: لدستوراألزىر وموقعو من الدستور، والجدل حول مرجعيتو، والصبغة اإلسالمية ل
، وليس من اليوم، 1923مرجعية إسالمية منذ عام بتصوري أن الدساتير المصرية أخذت 

ضمن لجنة إعداد المبادئ األساسية –منذ اقترح المفتي السابق الشيخ محمد بخيت المطيعي 
، (الدين الرسمي لمدولة اإلسالم)عمى أن أن ينص  -32ـمنبثقين من المجنة العامة ال 16وكانوا 
 أيًضا نال موافقة عامة، ثم في المجنة العامةونال النص يعترض أي أحد من األعضاء، ولم 

 خمسةىم بين منكان موافقة عامة في إصدار الدستور بال أي اعتراض، ونال موافقة عامة، ثم 
أقباط وييودي، ومن األقباط األنبا يوأنس الذي سيصبح بعد ذلك بأربع سنين بطريرك الكنيسة 

ا في جميع الدساتير في ا دائمً ثم استمرت حكمً  -19ـباسم يوأنس ال-في مصر  األرثوذكسية
. جميوري، اشتراكي، رأسمالي، مختمط ،ممكي: مصر، ميما كان نوع النظام

نصدر فتوى بأن ىذا الحكم الدائم في جميع الدساتير لو لىذا في مجمس الدولة اعتمدنا وقد 
.  النظامأولوية من الناحية التشريعية ميما تغير 

تطبيقا لإلسالم الدين ( الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي لمتشريع)وبالنسبة لممادة الثانية 
. الرسمي لمدولة ال أكثر

وتحفظي عمى ىذا الموضوع  .رأيو كرأي استشاري كمؤسسةبخذ األثم جاء موضوع األزىر و
وحد ما بين نال ف. ية ماأنو ال يصح أن تكون ىناك مؤسسة ىي الحاكمة لقول اإلسالم في قض

مؤسسة أو شخص وبين اإلسالم، وىذا أمر ثابت في تاريخ الفكر اإلسالمي في بالدنا منذ البعثة 
عميو في  ةسيطرأن يتم الالمحمدية إلى يومنا ىذا، لم يحصل أبدا أن تم حصر اإلسالم أو 

 يؤخذ رأيأن  لكن. اإلسالم شائع بيننا نحن المسممين جميعا.. و حزبأجماعة أو مؤسسة 
. ، وال إشكالال بأس بوف األزىر

ىو الذي يخاف فاإلسالم . والذي دفع لذلك ىو شدة الحرص لمتأكيد عمى اإلسالم أكثر
. ال تخافوا عمى اإلسالم. عمينا وليس العكس
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ليس اإلسالمية نفسيا، ولكن أن يطالب بو اليوم المطمب السياسي الذي يمكن لإلسالم و
ك رصيدا شعبيا، وىي تتسق مع قبولك وتسميمك بإرادة األمة، واألمة معك الديمقراطية؛ ألن ل

. بسبب انتشارك الشعبي واقترابك من الناس
 


