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د. ناثان براون، اأ�ستاذ العل�م ال�سيا�سية وال�س�ؤون الدولية يف جامعة ج�رج وا�سنطن، وباحث اأول غري مقيم يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

يف الآونة الأخرية حظي زعيمان عربيان بِانتباه 

دويل اإيجابي بدع�اتهما اإىل اإخ�ساع امل�ؤ�س�سات 

الدينية يف دولتيهما اإىل املحا�سبة. فبدًءا من عام 

2015 – وب�سكل متكرر منذئذ – ي�عز الرئي�س 

امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي اإىل القيادات الدينية 

يف م�رص باأن “جتدد اخلطاب الديني” ملنع ا�ستخدام 

الدين كاأداة للعنف اأو تعطيل التقدم. وقام ويل العهد 

ال�سع�دي حممد بن �سلمان بتقييد نف�ذ هيئة الأمر 

باملعروف، ونال تاأييد كبار علماء دين اململكة يف 

ملف ال�سماح للن�ساء بقيادة ال�سيارات.

قد تك�ن هذه املطالبات بالتغيري جذابة لالأطراف 

الدولية التي تبحث عن حلفاء لحت�اء “التطرف 

العنيف” اأو لتعزيز حق�ق املراأة. من هذا املنطلق، 

فهما يعربان عن اللتزام بروؤية دينية تبدو اأكرث 

�سم�ًل للجميع يف نظر املراقبني الدوليني؛ اأكرث 

ت�ساحًما مع الختالفات املذهبية، واأكرث تقباًل حليازة 

املراأة على دور يف املجال العام، واأقل ت�سميًما على 

اللتزام بتف�سريات دينية معينة ب�سفة خا�سة. لكن 

حقيقة ما يحدث داخل الدولتني قد تك�ن جّد خمتلفة: 

فالنظامان املركزيان واحلاكمان ال�سلط�يان ي�سع�ن 

لل�سيطرة على القطاعات الدينية التي زاد ا�ستقاللها 

كثرًيا. مبادئ الدين ذاتها لي�ست مهمة لهذين 

النظامني وهذين احلاكمني بقدر اأهمية القدرة على 

ال�سيطرة على قطاع مهم من جهاز الدولة، له اآثار  

وا�سعة النطاق على املجتمع.

اإن فهم �سيا�سة “الإ�سالح” الديني ت�ستدعي تبني 

نظرة م�ؤ�س�ساتية اأكرث منها دينية يف كل من م�رص 

وال�سع�دية. وعادة ما ُتفَهم الُنهج الدينية يف هذين 

البلدين على م�ست�ى الأفكار املهيمنة. فالقيادة الدينية 

الر�سمية يف م�رص تعر�س نف�سها كمعقل لرتاث 

عمره األف عام، ومع ذلك فهي حتاول الظه�ر 

ا مبظهر من ي�سعى اإىل فر�س م�سار و�سطي،  اأي�سً

فهي متم�سكة بهذا الرتاث، مع تف�سريها اإياه ب�سكل 

يتنا�سب واحلياة املعا�رصة. ومنذ تاأ�سي�س اململكة 

العربية ال�سع�دية، فقد �ُسيدت على اأ�سا�س تقدي�س 

تعاليم حممد بن عبد ال�هاب، وه� عامل دين من 

القرن الثامن ع�رص ارتبط ا�سمه – على عك�س اأماين 

العديد من اأتباعه – باملذهب ال�هابي. انطالقا من 

اإ�رصارهم على ال�لء الكامل للن�س��س وخ�سيتهم 

مما يت�س�رونه بدًعا اأو ف�ساًدا مثل ال�س�فية اأو 

ا قاطًعا لتقبل  ال�سيعية، ُيبدى ال�هابي�ن رف�سً

الختالفات، وِان كانت تلك اِلختالفات يف فهم 

التعاليم الإ�سالمية، ناهيك عن الديانات الأخرى 

بخالف الإ�سالم.

لكن النظرة املقربة اإىل هذين املجتمعني تك�سف عن 

اأنه ي�جد على املحك ما ه� اأكرث من حمت�ى التعاليم 

واملبادئ الدينية، وحيثيات الفتاوى، وحمت�ى 

اخلطب الدينية. وعلى الرغم من ك�ن امل�ؤ�س�سات 

الدينية يف م�رص وال�سع�دية تختلف يف ن�ساأتها 

وبنائها، يحاول القائدان اجلديدان يف الدولتني 

فر�س �سيطرة �سيا�سية اأق�ى عليها. وبقدر جناحهما 

يف هذه امل�ساعي؛ �ست�سبح كل من ال�سع�دية وم�رص 

مت�سابهتان اأكرث واأكرث.

ية  وبذلك، فاإن التاأييد الدويل لهذه املطالبات امُلر�سِ

املت�سلة بالدين من قبل هذين احلاكمني، ُيعد دعًما 

للقمع وال�سلط�ية بقدر ك�نه دعما لالإ�سالح.

1

اإن فهم �صيا�صة “الإ�صالح” 

الديني ت�ستدعي تبني نظرة 

موؤ�س�ساتية اأكرث منها دينية 

يف كل من م�رص وال�سعودية. 

خطاب وواقع الإ�سالح الديني يف م�رص وال�سعودية
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ما�سيان خمتلفان

ي�جد يف كل من الدولتني امل�رصية وال�سع�دية 

م�ؤ�س�سات واأجهزة دينية عّدة وا�سعة النف�ذ، ِاّل اأّنها 

تختلف من حيث البنية. فامل�ؤ�س�سة الدينية يف م�رص 

يهيمن عليها الأزهر، وه� ُمّمع هائل من املدار�س 

وامل�ؤ�س�سات البحثية، باِل�سافة اإىل جامعة، وقد 

اأ�سبح اأكرث خ�س�ًعا للنظام خالل الن�سف الثاين 

من القرن الع�رصين )واإن كان قد كافح اأحياًنا من 

اأجل ال�ستقالل(. ومن اأبرز امل�ؤ�س�سات الدينية 

الأخرى وزارة الأوقاف، التي ت�رصف على امل�ساجد 

والأوقاف الدينية، ومفتي اجلمه�رية. اأّل اأّن مهام 

الدولة الأخرى – كال�رصطة والق�ساء والتعليم – ل 

يديرها م�س�ؤول�ن ديني�ن.

وعلى النقي�س، فاإن لدى اململكة العربية ال�سع�دية 

“�رصطة دينية” )ُت�سمى ر�سمًيا هيئة الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر( وحماكم تعلم ق�ساتها بالأ�سا�س 

ال�رصيعة الإ�سالمية ولهم اخت�سا�سات ق�سائية عامة 

و�ساملة. كما اأن للمملكة وزارة لل�س�ؤون الإ�سالمية 

كانت تاريخًيا هيئة اأق�ى بكثري من نظريتها 

امل�رصية. اإ�سافة اإىل ك�ن تاأثري امل�ؤ�س�سة الدينية على 

املحت�ى التعليمي اأق�ى بكثري.

تنبع هذه الختالفات من التباين التاريخي لبناء 

الدولة يف البلدين، وهي اختالفات مل ت�ؤد فح�سب 

ا اإىل تفاوت  اإىل اأمناط م�ؤ�س�سية متمايزة، اإمنا اأي�سً

كبري يف كيفية ارتباط امل�ؤ�س�سات الدينية وال�رصائح 

املجتمعية املختلفة بالدولة احلديثة. على �سبيل املثال، 

فاإّن ما ي�سّمى عادة بـ “ال�رصطة الدينية”، وهي 

هيئة تعّد العن�رص الأبرز يف الدولة ال�سع�دية، متثل 

جت�سيدا بريوقراطيا وحديثا للُمحت�سب، وه� م�س�ؤول 

عام كان مت�اجدا يف م�رص يف قرون ما�سية، وهي 

وظيفة مت�سقة للغاية مع النهج الأزهري.

وباملثل، فبينما ُيعلل الرف�س ال�سع�دي ل��سع 

الق�انني يف �سيغة مكت�بة اأحياًنا انطالًقا من اأر�سية 

دينية، يبدو اأنه ينبع اأكرث بكثري من خ�سية الق�ساء 

اأن ُيجرب على العتماد على ق�انني ُمدونة بدًل من 

ال�ستعانة بال�رصيعة الإ�سالمية؛ مما ي�ؤدي اإىل نقل 

ال�سلطة من الق�ساء اإىل احلاكم.

اإّن املبادئ الدينية املهيمنة يف م�رص وال�سع�دية 

ل تق�ل الكثري عن البنيان البريوقراطي للدولة 

احلديثة. فبينما تعمل امل�ؤ�س�سات الدينية يف اإطار 

ُبنى الدولة احلديثة؛ فقد اأظهرت قدًرا من املرونة 

يف ت�رصيفها لأم�رها. اإذ اأبدى العلماء هنا وهناك 

مرونة اإزاء الُبنى البريوقراطية وامل�ؤ�س�سية التي 

تاأ�س�ست وتر�سخت، واإن �سع�ا يف العادة اإىل زيادة 

ا�ستقاللهم يف اإطار الدولة، وه� الإطار املحيط 

ب�سلطة واأن�سطة ه�ؤلء العلماء.

ت�جد يف كل من م�رص وال�سع�دية ثالث ق�ى 

تاريخية كانت لها تداعيات خمتلفة كل الختالف 

فيما يخ�س اإنتاج الُبنى القائمة. اأوًل، كانت 

م�رص – من حيث ال�سكل ل امل�سم�ن – �سمن 

الإمرباط�رية العثمانية، وتاأثرت ب�سكل عميق 

بعملية التط�يع البريوقراطي العثمانية لالإ�سالم، 

وبالتغريات امل�ؤ�س�سية العثمانية )ل �سيما اللتزام 

ب�ج�د ق�انني و�سعية �ساملة واإ�سالح الق�ساء(. 

فالكثري من امل�ؤ�س�سات الأ�سا�سية يف الدولة امل�رصية 

اإما هي م�روثة من الإمرباط�رية العثمانية اأو 

متاأثرة بعمق بالنماذج العثمانية لهذه امل�ؤ�س�سات. اأما 

الدولة ال�سع�دية – على النقي�س – فقط ُبنيت اإىل حد 

بعيد على اأ�سا�س بريوقراطي جد خمتلف عن امل�سار 

العثماين. ففي حني خ�سعت بع�س مناطق اململكة 

للُحكم العثماين – وقت اأن كانت امل�ؤ�س�سات ال�طنية 

ال�سع�دية ُت�سّيد يف اأربعينيات القرن الع�رصين – فقد 

اعتمدت بدرجة اأقل على هذه الركائز وبدرجة اأكرب 

على اإن�ساء دولة دينية داخل الدولة، ي�سغل منا�سبها 

الأ�سا�سية املدرب�ن على املذهب ال�هابي ويهيمن 

عليها عنا�رص من �رصائح “حُمّبذة” من املجتمع 

ال�سع�دي.

ثانًيا، كان لال�ستعمار اآثار جد خمتلفة يف البلدين. 

ففي م�رص، اأدى ال�ستعمار اإىل مم�عة م�ؤ�س�سات 

دينية منف�سلة عن بع�س هياكل احُلكم رغم ك�نها 

جزًءا من الدولة. واأدت جه�د الزعماء امل�رصيني 

)من قبل الحتالل الإنكليزي، لكن من بعده على 

الأخ�س( اإىل جهاز الدولة الديني الذي �سمح 

للم�ؤ�س�سات الدينية بالعمل يف مالت بعينها )قان�ن 

الأح�ال ال�سخ�سية، اجلهاز التعليمي، اإدارة 

امل�ساجد، اإلخ( ب�سبل تبقيها منف�سلة و)بدرجة اأقل( 

م�ستقلة عن كيانات جهاز الدولة الأخرى. من ثم، 

فمنذ نهايات القرن التا�سع ع�رص، مت اإن�ساء مم�عة 

متمايزة من املدار�س واملحاكم والكيانات الأخرى 

التي ميكن و�سفها باأنها “دينية”.

وعلى النقي�س، ط�رت ال�سع�دية م�ؤ�س�سات 

باملجالت نف�سها – الق�ساء والتعليم على الأخ�ّس – مل 

متثل ف�سال ق�ًيا بني الكيانات الدينية وغري الدينية يف 

تنبع هذه الختالفات من 

التباين التاريخي لبناء 

الدولة يف البلدين، وهي 

اختالفات مل توؤد فح�سب 

اإىل اأمناط موؤ�س�سية 

ا اإىل  متمايزة، اإمنا اأي�سً

تفاوت كبري يف كيفية 

ارتباط املوؤ�س�سات الدينية 

وال�رصائح املجتمعية 

املختلفة بالدولة احلديثة.
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الدولة ال�سع�دية. وعندما ظهر هذا الف�سل يف نهاية 

املطاف، كان الدافع وراءه ُمبهًما. وقد مت ت�سميم 

امل�ؤ�س�سات التالية عليه كي تتنباأ باملعار�سة الداخلية 

وحتاول ا�ستيعابها، اأكرث من ك�نه قد بني بغية 

الإفالت من نف�ذ املحتل الأجنبي، كما كانت احلالة 

يف م�رص. من امل�ؤكد اأن الق�ى الأوروبية �ساهمت 

يف ت�سكيل بع�س حدود الدولة ودفع قيادتها اإىل 

جتاهل بل واإ�سكات الأفراد وامل�ؤ�س�سات ممن ت�ؤدي 

اأن�سطتهم اإىل تعقيدات دولية. ِاّل اأّن ال�ستعمار قد 

لعب دوًرا اأقل بروًزا بكثري يف ت�سكيل �سكل ونطاق 

امتداد امل�ؤ�س�سات الدينية.

واأخرًيا، فقد �سيدت م�رص وال�سع�دية الدولة احلديثة 

بطرق متمايزة وخمتلفة ُتظهر الفروقات بني تاأثري 

ونف�ذ الإمرباط�رية العثمانية وال�ستعمار. فقد 

�ُسيدت الدولة امل�رصية تدريجًيا ب�سكل نزع اإىل 

حفظ امل�ؤ�س�سات الدينية الأقدم ودمها كم�ؤ�س�سات 

“�رصيحة” بالدولة، مع و�سعها حتت الإ�رصاف 
املبا�رص لكبار م�س�ؤويل النظام. وقد خ�سعت املدار�س 

وحماكم الأح�ال ال�سخ�سية والأزهر والأوقاف 

الدينية جمًيعا حلكم دولة اأو�سح، وكانت حتكمها 

ق�انني واأنظمة حمددة، وخ�سعت ل�سلطة كبار 

امل�س�ؤولني بال�سلطة التنفيذية. ومنذ اأوا�سط القرن 

الع�رصين، قامت م�ؤ�س�سة الرئا�سة ال�سلط�ية باإعادة 

ت�سكيل الدولة ب�سكل عميق، فاأخ�سعت جميع هيئات 

الدولة لل�سيطرة املركزية و�سمحت لكبار امل�س�ؤولني 

بب�سط نف�ذهم و�سلطتهم لتاأمني غايات اأيدي�ل�جية 

اأو �سيا�ساتية اأو غايات اأخرى. ولي�ست م�سادفة اأن 

الأع�ساء الديني�ن باملجتمع امل�رصي وجدوا اأنف�سهم 

خارج الدولة عندما احت�سدوا وحترك�ا. 

وبامل�ستطاع روؤية ال�سع�دية من نف�س املنظار ب�سفتها 

دولة �سلط�ية يف تط�رها، اإّل اأّنها قد تط�رت 

لت�سبح كيانًا اأقل متا�سًكا بكثري، اإذ ت�سكلت منذ اأوا�سط 

الأربعينيات – وعلى الأخ�س منذ اأوا�سط ال�سبعينيات 

– مدف�عة بزخم الأرباح النفطية. مع وج�د 
اأ�سا�س مايل ق�ي ق�سى على احلاجة اإىل قرارات 

اقت�سادية �سعبة؛ انت�رص اأع�ساء العائلة املالكة يف 

اأو�سال الدولة واملجتمع والقت�ساد ويف و�سط ديني 

م�ستقل وذي امتيازات كبرية، ما يعني اأن الدولة 

ال�سع�دية �سمحت بت�سكيل “اإقطاعيات” داخل الدولة 

ومّكنت نهًجا �ساًما لبع�س املجم�عات مع تهمي�س 

مم�عات اأخرى. كان باإمكان اجلمه�ر اإبداء النقد 

واملعار�سة يف اململكة، لكن حال وج�د هذه الأعمال 

– وتتم ب�سكل غري ر�سمي يف اأغلب احلالت – كانت 

تتم داخل ُبنى الدولة. ِاّل اأّن احلركات ال�سيا�سية 

والجتماعية املتمايزة )املنف�سلة عن هذا البنى( مل 

تظهر اإل مع نهاية القرن الع�رصين، وحّتى يف 

حينها عندما مل يكن ظه�رها عبارة عن ت�جه �سائع 

وم�ؤقت، بل حركات منظمة، فقد ظّلت تغّيب حتت 

وطاأة الطبيعة غري الر�سمية لل�سيا�سة يف ال�سع�دية.

وبحل�ل القرن احلادي والع�رصين اأ�سبحت م�رص 

تت�سم بالنق�سام بني امل�ؤ�س�سات الر�سمية الهرياركية 

“الت�سل�سلية”، واحلركات غري الر�سمية. ويف 
ال�سع�دية – على النقي�س – كان للم�ؤ�س�سة الدينية 

ت�سل�سل قيادة اأقل و�س�ًحا بكثري، وكان تق�سيم 

امل�س�ؤوليات غري ر�سمي يف حالة من التغري والتبدل 

الدائم. كما كانت امل�ؤ�س�سات الدينية ال�سع�دية، مع 

دخ�ل القرن احلادي والع�رصين، غري منف�سلة عن 

امل�ؤ�س�سات الأخرى، من حماكم ومدار�س وهيئات 

�رصطية، يف نزوع نح� جتنب و�سع حدود وا�سحة 

للمجال الديني.

م�ستقبل متماثل

لكن الكثري من الختالفات بني البلدين اآخذة يف 

التاآكل، نتيجة لنت�سار بريوقراطيات الدولة 

وحماولتها لإخ�ساع القطاعات الدينية. ورمبا 

كانت الق�ى التاريخية التي هّياأت لتط�رات متمايزة 

يف هاتني الدولتني اآخذة يف فقدان بع�س من ق�تها، 

مع خ�س�ع الدولتني حالًيا لنظامني مركزيني 

ز ويهدفان اإىل التحكم  يّت�سمان بال�عي الأمني امُلركَّ

بجميع اأجزاء جهاز الدولة. حتى الختالفات بني 

النظامني ذاتهما ت�ساءلت؛ فم�رص نظام جمه�ري 

وال�سع�دية نظام ملكي، لكن قادة الدولتني ُيظهران 

ت�سميًما متماثاًل على اإدارة اأجهزة الدولة امل�ستقلة، 

وت�ستيت حركات املعار�سة املحتملة اأو احل�ؤول دون 

ت�سكلها، مع منع اأجزاء من جهاز الدولة من حماية 

الأ�س�ات املعار�سة.

عة على  الأهم هنا ه� اأن الدولة ال�سع�دية امُل�زَّ

قطاعات – مع قدرتها على ا�ستخدام قاعدة مالية 

هائلة بحيث متثل اأ�سياء خمتلفة لقطاعات خمتلفة من 

النا�س – يجري ت�سكيلها بحيث ت�سبح اأكرث هرياركية 

)تراتبية( ومركزية، واأكرث ا�ستجابة لتنفيذ اأوامر 

النظام، واأعلى التزاًما بت�جيهات ال�سيا�سات التي 

ي�سع خط�طها العامة قادة الدولة. يف هذا ال�سدد 

تع�د ال�سع�دية اأخرًيا اإىل امل�سار الأكرث �سي�ًعا لبناء 

الدولة احلديثة يف املنطقة، وه� م�سار اتبعته م�رص 

ورمبا كانت القوى 

التاريخية التي هّياأت 

لتطورات متمايزة يف 

هاتني الدولتني اآخذة يف 

فقدان بع�ض من قوتها، 

مع خ�سوع الدولتني حالًيا 

لنظامني مركزيني يّت�سمان 

ز  بالوعي الأمني امُلركَّ

ويهدفان اإىل التحكم بجميع 

اأجزاء جهاز الدولة. 

اإذ يبدو اأن الدر�ض الذي 

ا�ستفادُه النظامان من 

النتفا�سات وال�سطرابات 

باملنطقة العربية مل 

يكن �رصورة التعددية، 

اإمنا احلاجة اإىل املزيد 

من التنظيم ال�سارم 

والهرياركية )الرتاتبية( 

وال�سيطرة والإق�ساء.



وبكل و�س�ح على مدار مائتي عام. يتجّلى هذا 

وا�سًحا يف املجال القان�ين. فخادم احلرمني اعتاد 

منذ زمن على اإ�سدار جملة من الق�اعد والنظم 

التي ت�ساعد يف ت�سكيل النظام القان�ين ال�سع�دي. 

اإّل اأّن وترية هذه الإ�سدارات قد ت�سارعت كثرًيا، 

لذا فقد بداأت اأوامر امللك تهيمن على اأغلب مالت 

القان�ن. مل يتم هجر ال�رصيعة الإ�سالمية، لكن طرق 

تطبيق املحاكم لها اأ�سحت اأكرث خ�س�ًعا لالإ�رصاف 

والت�حيد املعياري الر�سمي. ثانًيا، يجري الآن 

�سنف حمدود من التقنني. رمبا مل يعد احلديث 

قائًما عن “التقنني” اإّل اأّن العك�س �سحيح بالن�سبة 

اإىل »التدوين«، وه� عملية تدوين الأحكام لإر�ساد 

الق�ساة بحيث يعمل�ا اأكرث يف نطاق تف�سريات معروفة 

وقابلة للتنب�ؤ. ويجري ت��سيع نطاق الق�ساء بحيث 

يتجاوز قاعدته التقليدية يف جند، مع ت�سييد جامعات 

بط�ل اململكة وعر�سها ومع وج�د مناق�سات ح�ل 

اإدخال خريجي كليات احلق�ق )ولي�س كليات 

ال�رصيعة فح�سب( اإىل �سلك الق�ساء )�رصيطة ح�س�لهم 

على تدريب اإ�سايف يف ما يخ�ّس ال�رصيعة(، ومع 

وج�د ت�جه وا�سح نح� تعيني الق�ساة امل�الني يف 

املنا�سب القيادية واإق�ساء الأ�س�ات املعار�سة. 

وبحرمان هيئة الأمر باملعروف من قدرتها على 

ت�قيف الأفراد يف عام 2016، فقد اأ�سبح لها نف�س 

نطاق �سلطة امل�اطن الفرد يف م�رص على اإنزال 

عق�بات. فمثل فقدان امل�اطن امل�رصي حقه يف 

اللج�ء اإىل الق�ساء مبا�رصة يف ق�سايا احل�سبة؛ اأ�سبح 

مطل�ًبا من ال�رصطة الدينية ال�سع�دية اأن تتقدم 

ب�سكاوى اإىل ال�رصطة وقرار امل�سي قدًما يف الق�سايا 

اأو عدمه، اإ�سافة اإىل كيفية اإدارتها، يرجع اإىل 

الّدعاء العام.

التداعيات

ي�سعى النظامان امل�رصي وال�سع�دي بق�ة اإىل 

�سمان اأن تك�ن الدولة اأكرث تلبية لحتياجات 

وت�جهات احلاكم. ولهذا الت�جه تاريخ يع�د لأكرث 

من ن�سف قرن يف م�رص، لكنه جتدد بق�ة منذ عام 

2013. ففي اأعقاب ث�رة 2011 متّكن الأزهر من 

تاأكيد قدر ل ي�ستهان به من ال�ستقاللية، بل وزاد 

نف�ذه على اأجزاء من اجلهاز الديني )مثل من�سب 

مفتي اجلمه�رية( كانت خارج �سيطرته. وجه�د 

الرئي�س ال�سي�سي احلالية لت�سكيل فهم امل�ؤ�س�سة الدينية 

لالإ�سالم وطريقة تعزيزها للدين، ت�ستعني ببع�س 

الكلمات الّلطيفة لكنها تنط�ي على لطمة ق�ية؛ اإذ 

يجري حالًيا ت�طيد اأركان �سيادة امل�ؤ�س�سة الرئا�سّية 

واإنفاذ اآرائها ب�ساأن الأمن الق�مي. ويتحرك حممد 

بن �سلمان م�سح�ًبا بر�سالة مماثلة يف ال�سع�دية؛ 

فامل�ؤ�س�سة الدينية عليها ال�سري على �رصاط مّدته القيادة 

العليا للمملكة. فمن يبدي ال�لء �سيكافاأ، و�س�ف 

تتم ال�سيطرة على الأ�س�ات املعار�سة، بل وحتى 

اإ�سكاتها.

يبدو اأن الزعماء احلاليني يف كل من م�رص 

وال�سع�دية يرون اأن امل�ؤ�س�سات الدينية امل�ستقلة 

واملجال الديني العام هيئات جديرة بالإدارة 

والإخ�ساع. اإذ يبدو اأن الدر�س الذي ا�ستفادُه 

النظامان من النتفا�سات وال�سطرابات باملنطقة 

العربية مل يكن �رصورة التعددية، اإمنا احلاجة اإىل 

املزيد من التنظيم ال�سارم والهرياركية )الرتاتبية( 

وال�سيطرة والإق�ساء. و�س�ف جتلب اإليهما نتائج هذه 

امل�ساعي بع�س الهتمام الدويل الإيجابي، و�سيك�ن 

هذا الهتمام اأحياًنا مبعثه اأ�سباب جيدة. لكن بالن�سبة 

ملن هم داخل امل�ؤ�س�سات الدينية بالدولتني، فما يحدث 

لي�س على م�سار مزيد من ال�ستيعاب، اإمنا ه� على 

م�سار الإق�ساء. 

الكاتب 

د. ناثان براون، ه� اأ�ستاذ للعل�م ال�سيا�سية 

وال�س�ؤون الدولية يف جامعة ج�رج وا�سنطن، 

وباحث اأول غري مقيم يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم 

الدويل. تتمح�ر بح�ثه ح�ل علم ال�سيا�سة امُلقاِرن يف 

ال�رصق الأو�سط واملبادئ الد�ست�رية و�سيادة القان�ن 

يف العامل العربي واإر�ساء الدمي�قراطية وال�سيا�سة 

والإ�سالم وال�سيا�سة الق�سائية.
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كتب هذه املطب�عة باحث/ة )اأو باحث�ن/باحثات( 

�سارك�ا/�ساركن يف م�رصوع تابع ملعهد بيكر. وكلما 

اأمكن، قام خرباء خارجي�ن مبراجعة البحث قبل 

اإ�سداره. اإّل اأّن الآراء ال�اردة هنا تخ�س م�ؤلفيها 

ول تعك�س بال�رصورة اآراء معهد بيكر لل�سيا�سات 

العامة التابع جلامعة راي�س.
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اإن هذا التقرير املوجز هو 

جزء من م�رصوع بحثّي دام 

لعامني ويتناول التعددية 

يف ال�رصق الأو�سط ُبعيد 

الإنتفا�سة العربية.

وقد مت دعم امل�رصوع ب�سخاء 

عرب منحة من قبل جمعية 

كارنيغي يف نيويورك.
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