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 ملخص

، تظهر على عدة مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بدأت تيارات فكرية سياسية

نحو البحث عن هوية  االسطح في املحيط اإلسالمي، ال سيما في مصر التي كانت من أكثر دول املنطقة توجه  

فكرية، تأخذ بها نحو االستقالل وبناء الدولة. وفي ضوء ذلك، كان الفكر الليبرالي أحد أهم التيارات الفكرية 

 التي ظهرت في تلك الحقبة. 

ا ألهمية الدور السياس ي والتاريخي لهذا التيار الذي تولى قيادة الحكومة في مصر بعد إقرار  وتقدير 

، والذي تداول الحكم من خالل عمليات انتخابية، حتى تقويض تجربة حكمه 1923دستور عام 

ء األحزاب ، وما أعقبها من حالة استبداد، أفضت إلى إلغا1952تموز/يوليو  23الديمقراطي بقيام ثورة 

وإقامة التنظيم السياس ي الواحد، تأتي هذه الورقة التي ترمي إلى سبر أغوار منهج الخطاب الديني لهذا 

ة حكمه ملصر، والذي استكمل دوره السياس ي بعد حالة االنفتاح التي شهدتها مصر مرحلالتيار الذي طالت 

 منتصف السبعينيات.

ائع واألحكام الدينية، يميل التيار الليبرالي، على نحٍو وفي معرض توجهه النظري والفكري حيال الشر 

ا، ال سّيما الدين اإلسالمي، غير أنه ُينادي: بمنح  ا وجوهرها خصوص  شبه متوافق، إلى تقدير األديان عموم 

الفرد أكبر قدر ممكن من حرية الفكر واالعتقاد، وبتطبيق حكم مدني تحرري، وبفتح باب االجتهاد أمام 

ص
ُ
لحين، خارج إطار املؤسسات الدينية والحكومية وغير الحكومية التي يصفها أعالم التيار بـ جميع امل

 "املؤسسات الوصائية" التي تحصر مجال االجتهاد واإلصالح الديني في ذاتها.

وفي إطار ذلك، تتناول الورقة جوانب نظرة التيار الليبرالي حيال الدين، أو بمعنى آخر، تتناول الخطاب 

الديني لدى التيار الليبرالي عبر ثالثة محاور: األول، محور النظرة التاريخية لنشوء التيار الليبرالي في مصر. 

والثاني، محور الخطاب الديني لدى التيار الليبرالي في مصر. والثالث، محور النظرة االستشرافية ملستقبل 

 التيار الليبرالي في مصر.

 

 املقدمة

توجه التيار الليبرالي إزاء األحكام والشرائع الدينية، بعد دخول مصر مرحلة  لقد اشتد الفضول حول 

. وهي مرحلة اتسمت بتحضيرات التيارات 2011كانون الثاني/ يناير  25جديدة من التاريخ، بعد ثورة 

وصل أحدها إلى 
ُ
السياسية املصرية كافة لدخول معترك التنافس السياس ي، في إطار عملية ديمقراطية ت

نا أي تيار من تشريع وتنفيذ ال
ّ
رئاسة وإلى مجلس الشعب؛ أي إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين تمك

القوانين ذات التوجه املتناغم مع فكره ومبادئه. وقد سعى التيار الليبرالي، حاله كحال التيارات األخرى، إلى 

أحزاب التيار تعرضت لهجوٍم شرس من  دخول هذا املعترك عبر أحزاب وكتٍل حزبية انتخابية. غير أن
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خصومها السياسيين، ال سّيما من ذوي التوجه الديني؛ لُيطرح تساؤل، مفاده: ما هو توجه التيار الليبرالي 

 تجاه األحكام والشرائع الدينية؟

 1923في هذه املرحلة، وعلى الرغم من دوره التاريخي الكبير في أول تجربة ديمقراطية مصرية بين عامي 

، فإن البحوث والدراسات التي تناولت توجه التيار الليبرالي حيال األحكام الشرعية ودورها في 1952و

 
ُ
ب؛ من هنا تنبع أهمية الدراسة التي تتعرض لإلجابة عن ض  املسارات الحياتية والسياسية، كانت في حالة ن

التصريحات ات واألدبيات واألفكار و التساؤل املطروح أعاله، في إطار استقرائي قائم على سبر أغوار الخطاب

وضع في إطار  الصحفية الخاصة بأعالم التيار الليبرالي، في
ُ
ما يتعلق باألحكام الشرعية، للوصول إلى نتيجة ت

 نظري.

في ضوء ذلك، جاءت الدراسة في إطار محاولة فهم توجه التيار الليبرالي املصري حيال األحكام الشرعية، 

من خالل تتبع اإلطار املفاهيمي والنظري للفكر الليبرالي، والنظر في جذور نشوئه والعوامل التي أدت إلى 

ياسية، وأفكار وآراء أعالمه، للوصول ظهوره في مصر، ثم الوقوف على ممارسات التيار الليبرالي املصري الس

التيار الليبرالي، على جنوح إلى نتيجة تبّين توجه التيار نحو الديني. تنطلق الدراسة من فرضية ُيشار فيها إلى 

ا، ال سّيما الدين اإلسالمي، غير أنه ُينادي:  ا وجوهرها خصوص  نحٍو شبه متوافق، إلى تقدير األديان عموم 

صلحين خارج إطار بمنح الفرد أكبر ق
ُ
در ممكن من حرية الفكر واالعتقاد، وبفتح باب االجتهاد أمام جميع امل

املؤسسات الدينية والحكومية وغير الحكومية التي يصفها أعالم التيار بـ "املؤسسات الوصائية" التي تحصر 

 مجال االجتهاد واإلصالح الديني في ذاتها.

 

 يار الليبرالي في مصراملحور األول: نظرة تاريخية لنشوء الت

 :
ً

 تعريف مفاهيمي ونظرة تاريخية ؛الفكر الليبراليأول

لقد ظهر ُمصطلح الليبرالية أول مرة في بريطانيا، أواخر القرن الثامن عشر، للداللة على املذهب 

واملنافسة. غير االقتصادي القائم على مبادئ: امللكية الخاصة، واملبادرة الفردية، وحرية العمل، والتنقل، 

أنه، ومع مرور الزمن، تحّول إلى ُمصطلح سياس ي، ُيشير إلى مذهب فكري فلسفي، ينادي بإشاعة الحريات 

ا من املعنى اللغوي لكلمة "الليبرالية"، الذي يعني: "حرية"، فإن الفكر الليبرالي 
 
السياسية والفردية. وانطالق

 1يدور، بصورٍة أساسيٍة، حول الحرية والتحرر.

                                                           
الية من االقتصاد إىل السياسة، 1  https://bit.ly/2VD5L8Z .2018كانون األول/ديسمبر   27، تاري    خ الدخول، نت الجزيرةالليبر
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أوروبا منذ بداية القرن السادس عشر، بما أسست التغّيرات الفكرية واالجتماعية التي عصفت  وفي

مهدة لظهور الفكر الليبرالي، إال أنها لم تأِت 
ُ
نظرية متكاملة في السياسة واالقتصاد بوصفها األرضية امل

 2في تشكيلها.عدة ن و واالجتماع على يد ُمفكٍر واحد، أو من مدرسِة واحدة، بل أسهم مفكر 

مارسه 
ُ
وبتتبع جذور الليبرالية التاريخية، ُيالحظ أنها جاءت رد فعل ضد التسلط الديني الذي كانت ت

عد حادثة انشقاق الراهب األملاني مارتن لوثر الذي تزعم حركة اإلصالح البروتستانتي في أملانيا، 
ُ
الكنيسة. وت

إثر متاجرتها بـ "صكوك الغفران". وكان اإلسهام  فينيسة االنطالقة األولى لفكرة الليبرالية، فقد هاجم الك

األساس ي للوثر في ظهور بعض بذور الفكر الليبرالي، قد تجلى في تمييزه الواضح بين السلطتين السياسية 

خادع الذي مارسته الكنيسة. وهو ما فتح الطريق 
ُ
والروحية، في سبيل وضع حد للتسلط الفاسد والدور امل

 3ة املدنية.نحو بناء السلط

دت آراؤه وجوب الطاعة للسلطة السياسية، وفق قوانين 
ّ
وإلى جانب لوثر، أسهم جون كالفن الذي أك

نظم الحياة العامة. وقد أناط كالفن العمل الفردي بالتقدير اإللهي، ودعا إلى تفعيل الريادة الفردية الحرة 
ُ
ت

 4البعيدة عن التبعية لتوجهات الطبقة الحاكمة.

م من تمهيد لوثر وكالفن الطريق لنشوء الليبرالية، فإنهما لم يسهما في تبلور فكرة واضحة وعلى الرغ

عن الليبرالية. وكان جون لوك من أبرز  فالسفة الليبرالية السياسية الفعليين، وربما من أوائلهم، فقد 

جتمعات؛ أي  على كتاباته. ُينادي لوك باستقالل الفرد عن -بشكٍل كبير-اعتمد الفكر الليبرالي 
ُ
نه إالدول وامل

 5يدعو إلى منح الفرد حقوق ُمطلقة وُمستقلة.

إن نظرية لوك األساسية ترتكز على فكرة العقد االجتماعي التي ُيصّور فيها الدولة، على نحٍو ُمخالف 

نادي بها الكنيسة. ولقد ربط وجود السلطة وشرعيتها بقبول األفراد 
ُ
لها، في لنظرية الحق اإللهي التي كانت ت

ضوء ما توفره لهم من حقوق وحريات، تضمن عدم التدخل في الحياة الخاصة للفرد، وليس "بالتوكيل 

اإللهي" الذي نادت به الكنيسة. وقد أطلق لوك على الحقوق التي نادى بها، اسم "الحقوق الطبيعية" التي 

 6من الطبيعي أن يتمتع بها الفرد.

حركة وُيعارض لوك مفهوم السلطة املطلقة
ُ
ا أن املصلحة الذاتية التي تمثل القوة األساسية امل ، مبين 

د لوك على اتفاق األفراد 
ّ
ا من األفراد في إطار الدولة. ويؤك  ُمنظم 

 
للسلوك البشري، هي التي تخلق هيكال

 
 
من قاسم ُمشترك يتمثل برغبتهم في  االذين يتسمون بالتفكير العقالني، هذا االتفاق الذي يأتي انطالق

عّد املهمة األساسية للدولة، هي: حماية حقوق األفراد، وتوفير البيئة 
ُ
ضمان امللكية الخاصة، وبذلك ت

                                                           
اليةجواد الموسوي، عبد الوهاب محمد 2   .10(، ص 2016)عّمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزي    ع،   1، طواألزمات الليبر

 .11المصدر نفسه، ص 3

 .14المصدر نفسه، ص 4

 . 16،  15المصدر نفسه، ص 5

 .17المصدر نفسه، ص 6



 
 5 

املناسبة لهم للتمتع بالحريات وبالحقوق األساسية الثالثة، وهي: الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق 

ا على ضرورة عدم التدخل في حياة اآلخ  7ر.في امللكية الفردية، مشّدد 

ا: أن الدين مهم في املجتمع، لكن يجب أال يؤدي ذلك إلى إقحام  ويفصل لوك الدولة عن الدين، موضح 

ا أّن دور املؤسسة الدينية دعوي ورعوي؛  الكنيسة، أو أي مؤسسة دينية أخرى في املعادلة السياسية، معتبر 

ز على الرعية، و 
ّ
د لوك على حق الفرد في اعتناق أي مذهب  من ثم،أي أنه يرك

ّ
ال دور له في الحكم. وبينما يؤك

ا أي محاولة الستخدام الوسائل القسرية أو غيرها،  مسيحي؛ إذ ُيعّد ذلك حقه الطبيعي، فإنه يرفض تمام 

ا إلى أن ذلك يؤدي إلى انتشار القهر والعنف داخل املجتمع  8.إلرغام الناس على اعتناق أي مذهب، مشير 

ا من األفكار األساسية للمفكر لوك الذي ُيوصف بـ "أب الليبرالية"، ُيالحظ أن الفكر الليبرالي 
 
وانطالق

يدعو إلى الحرية الواسعة في جميع النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية؛ فالفكر الليبرالي 

ا في اعتناق الفرد أي دين يراه  ال ا. كما يحظر إقدام أي فرد على إجبار أي فرد آخر على اتباع يرى بأس  ُمقنع 

  9ديٍن ما.

من وفي السياق ذاته، ُيالحظ أن الفكر الليبرالي، يرفض أي دور للدين في املسار الدستوري أو القانوني، 

واتباع  إنه يرفض أي دور للدين في املجال السياس ي للدولة فهو يرى ضرورة فصل الدين عن الدولة،ثم، ف

املنهج الديمقراطي القائم على الشرعية التي يمنحها الفرد للسلطة. وبمعنى أبسط: يتبنى الفكر الليبرالي 

 حرية اختيار ُمطلقة في تحديد الفرد ملنهج حياته.

فكر السياس ي جان 
ُ
ا، تجدر اإلشارة إلى أن امل وفي معرض الحديث عن بعض تفاصيل الليبرالية أيض 

طلق في الحرية الفردية، عبر إشارته إلى أن منبع جاك روسو، قد حا
ُ
ول "بعقده االجتماعي"، تحجيم امل

جتمع وليس الطبيعة: "فاملجتمع هو أساس كل الحريات، وأساس كل ش يء، ومعيار كل ش يء، 
ُ
الحريات هو امل

. فصحيح أن اإلنسان ُيولد بحقوق، ولكن هذه الحقوق يجب أن تتواءم مع املجتمع الذي يعيش فيه"

ويوضح روسو أن العقد االجتماعي االعتباري هو األداة لبناء املجتمع؛ إذ يضع الفرد نفسه وأمالكه تحت 

نبثق عن هذا العقد االجتماعي.
ُ
  10إمرة الجسد السياس ي امل

ا على الليبرالية، فبينما دعم الحرية الفردية وحرية امللكية، دعا  ا جديد  وبإيجاز: لقد أضفى روسو وجه 

املطلق من هذه الحريات، ودعا إلى ضرورة املوازنة بين املصلحة الفردية والجماعية، التي تكون إلى سحب 

جتمع، وليس ملصالح الفرد. 
ُ
 األولوية فيها ملصالح امل

                                                           
الية، 7 قمحمد عبد الستار البدري، جون لوك وأساسيات الثقافة الليبر كانون األول/ديسمبر   28، تاري    خ الدخول، األوسط الشر

2018.https://bit.ly/CeQOtY. 

 .نفسهرجع الم8

 .locke.-https://www.arageek.com/bio/john2018كانون األول/ديسمبر   28من هو جون لوك؟، أراجيك، تاري    خ الدخول، 9

 

، رو محمد عبد الستار البدري، روسو 10 قمانسية الفكر الشموىلي  .https://bit.ly/2D2ZSuB.2018كانون األول/ديسمبر   28، تاري    خ الدخول، األوسط الشر
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ا في نقده ملنهج  فكر السياس ي واالقتصادي جون ستيوارت ميل، موضح 
ُ
فكر روسو، سار امل

ُ
وعلى حذو امل

ا ألقص ى درجات "املتعة" التي ال م"الفردانية"  جون بنثام حول النفعية، أن ا أساسي 
 
عّد شرط

ُ
ا؛ إذ ت همة جد 

تتعلق باملتع الجسدية فقط، بل بما تحققه من إنجازات، تتماش ى مع القيم العليا للُمجتمع. وُيشير ميل إلى 

بفتح أوسع مجال أن "منفعة الفرد" ال تتحقق إال بضمان حريته؛ لذلك ُيطالب ميل بتوفير الحرية للفرد، و 

أمامه لتنمية ملكاته ومواهبه؛ ألن املجتمع يرتقي بمقدار ما يتطور أفراده بحرية واستقالل. وأشار ميل إلى: 

تع 
ُ
ا مع سعيهم إلحراز ُمتع عليا، أكثر من امل أن إمكان اندماج البشر في حياة ُمشتركة عادلة، يتناسب طرد 

ا األدنى؛ وبذلك، أبقى ميل على أي إنجاز أو  ا، يكون صالح  ا كان أم مجتمعي  جتمع، سواء أفردي 
ُ
فعل في امل

 11بقدر نفعه في إنجاز أكبر قدر من السعادة، ألكبر عدٍد من البشر.

ا من الطرح أعاله، يتضح أن ميل: لم يحصر حرية الفرد بأي قانون، غير أنه دعا إلى ضرورة، أن 
 
انطالق

د ميل تكون حرية الفرد قادرة على تحقيق أكبر قدر 
ّ
ممكن من السعادة والفائدة العامة للمجتمع. وقد أك

 على ذلك في كتابه "عن الحرية"، الذي أكد فيه على ضرورة ضمان الفرد لحريته داخل املجتمع على الُصعد

ا على ضرورة عدم الحد من جميعها : السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والدينية، مشّدد 

د: على أن الحرية االجتماعية شرط حريته، سوى ف
ّ
ي إطار اإلضرار باآلخرين وإيذائهم. غير أنه عاد ليؤك

ا. تع العليا؛ إذ إن املجتمع الحر هو وحده القادر على أن يكون ُمتحضر 
ُ
 12أساس لتكريس ثقافة امل

لكية، غير أن في نهاية الطرح حول ما تدعو إليه الليبرالية، يتضح أن أساسها يقوم على حرية الفرد وامل

روسو حاول الحد من حرية الفرد، بما يتماش ى مع تقديم املصلحة العامة على املصلحة الفردية. أما ميل 

 فدعا إلى التمتع بالحرية الفردية في إطار خدمة "املتع ـ القيم" العليا للُمجتمع. 

 

 ظهور التيار الليبرالي في مصرثانًيا: 

لقد بدأت إرهاصات الفكر الليبرالي في مصر، بالتزامن مع االحتكاك بالحضارة األوروبية الذي ظهر على 

، عام ميالد رفاعة رافع الطهطاوي الذي 1801إثر الحملة الفرنسية على مصر التي انتهت عام في السطح 

، وقد كان تأثير شيخ 1817نادى ببعض األفكار ذات الصبغة الليبرالية. التحق الطهطاوي باألزهر عام 

ا؛ ا جد  فقد كان على اتصال بالعلماء الفرنسيين الذين حضروا  األزهر، حسن العطار، على الطهطاوي كبير 

 13أثناء الحملة الفرنسية.في مع نابليون 

                                                           
ون(، 1873   1806محمد محمد، جون ستيوارت ميل )11  .https://geiroon.net/archives/94025.2018مبر كانون األول/ديس  28، تاري    خ الدخول، جبر

 .نفسه رجعالم12

اىلي "محمد زكريا توفيق، 13 كانون األول/ديسمبر   29تاري    خ الدخول،  المتمدن، الحوار، "رفاعة رافع الطهطاوي: رائد من رواد عرص النهضة والفكر الليبر

2018.http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=163131&r=0. 
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ا في تبنيه بعض األفكار  ا كبير  ا، قد لعبت دور  إن السنوات الخمس التي قضاها الطهطاوي في باريس إمام 

روبية التنويرية، على الرغم من خلفيته األزهرية. وبعودته إلى مصر، نشر الطهطاوي ُمالحظاته عن األو 

املجتمع الفرنس ي في كتاب سماه "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز" الذي نقل فيه صفات املجتمع الفرنس ي، 

في الحكم، وإلى ضرورة  وعرض فيه نظم الحكم الدستورية األوروبية، ودعا فيه إلى ضرورة مشاركة الشعب

ا لتقديرات الحاكم. وفي كتابه "مناهج األلباب  ا للظروف، وليس تبع  ا؛ ليتغير تبع  أن يكون القانون ديناميكي 

، نادى بضرورة اإلصالح التدريجي في نظام الحكم، فقد أشار إلى 1869املصرية في مباهج اآلداب العصرية"  

وإلى أن تكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب؛ ليتم ترسيخ التوازن ضرورة تقييد سلطات الحاكم بالقانون، 

ا على انعدام التضارب  بين الحقوق والواجبات، وإلى منح املرأة فرصة التعلم واملساواة في الحقوق، مشّدد 

د الطهطاوي على ضرورة حقوق الفرد: كحرية الرأي، والتعبير،  14بين الشريعة والقوانين الوضعية.
ّ
كما أك

ا أن الحرية فقط هي التي تخلق الوطنية لدى الفرد. لكن الطهطاوي أبقى على أهمية الشريعة مبيّ  ن 

فسد، وال تنفي قوانين الشريعة اإلسالمية.
ُ
ا أن القوانين الوضعية الليبرالية، ال ت  15اإلسالمية، مبين 

ا املصريين إلى تبني األفكار  لقد واصل علي ُمبارك جهد الطهطاوي في حقول الترجمة والتعليم، داعي 

وال ريب في أن علي ُمبارك من أبرز السائرين بشكٍل  16الغربية التحررية وإلى كشف جوانب العلوم األخرى.

عملي نحو املناداة بالحياة املدنية الليبرالية؛ فقد هرب من بيته، والتحق بالتعليم املدني الذي تأسس أول 

بعد عودته من بعثة علمية إلى فرنسا، تنقل في وظائف مرة بعد تولي محمد علي باشا مقاليد الحكم. و 

تعليمية وهندسية، إلى أن تولى ديوان املدارس؛ فعمل على توسيع التعليم املدني. وقد دعا، في روايته "علم 

 17، شيوخ األزهر لالتصال بمظاهر الحضارة األوروبية.1882الدين" الصادرة في عام 

لي مبارك األولية في طرح بعض األفكار الليبرالية، فإنه ُيشار إلى وعلى الرغم من إسهامات الطهطاوي وع

ا في مصر واملنطقة العربية، جاءت على يد أحمد فارس  أن الجذور األولى لنشوء التيار الليبرالي التحرري فعلي 

صر عمل الشدياق، لبناني األصل الذي لجأ إلى مصر، نتيجة ثورة أبيه الفاشلة على أحد أمراء الدروز. وفي م

ا في جريدة "الوقائع املصرية". وُيشار إلى أنه كان أحد تالميذ الطهطاوي.  ا وصحفي  ُيشار إلى و الشدياق شاعر 

، نقلها إلى املجتمع عدة سهم في تشربه أفكار جديدةأ أن تنقله ما بين باريس ولندن ومالطا وإسطنبول 

خبأ عن فنون أوروبا".املصري. وكان قد نشر أفكاره في كتابيه "الساق على 
ُ
 18الساق"، و"كشف امل

                                                           
 .نفسه رجعالم14

 .نفسهرجع الم15

؟"، 16 الية إىل العالم اإلسالمي ، مراجعة كتاب "كيف تسللت الليبر ي
كانون األول/ديسمبر   29، تاري    خ الدخول: الفوائد صيدسليمان بن صالح الخراشر

2018.http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/mm/28.htm. 

 .https://bit.ly/2H2wubG.2018كانون األول/ديسمبر   29علي مبارك، تاري    خ مرص، تاري    خ الدخول، 17

 . 413، 340( ص، ، د.ت)القاهرة: مكتبة مدبوىلي  ،1، طإسماعيل عرص إىل الفرنسية الحملة من الحديث المرصي الفكر تاري    خلويس عوض، 18
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طلق عليها "الفكر 
ُ
ا من أن الظهور الجنيني لليبرالية العربية، جاءت في أفكار الشدياق؛ فقد أ

 
وانطالق

غّيبة، وإلى إصالح بعض جوانب 
ُ
تبه الفكرية إلى إعطاء املرأة حقوقها امل

ُ
الشدياقي". لقد دعا الشدياق في ك

 19لكن فكره لم يأِت ضمن برنامج إصالح سياس ي واقتصادي واجتماعي ليبرالي شامل. الحياة بمنح الحريات.

ا أن من حق اإلنسان الحصول على  ا على الصعيد الديني، نادى الشدياق بالحرية الدينية، موضح  أيض 

ا إلى أن كثير   هنوتي باسم من البابوات يمارسون الفساد والطغيان الك احق الحرية في العقيدة الدينية. وُمشير 

خالفين للتشريع الديني. وعليه، فإن الشدياق يدعو إلى ضرورة ابتعاد الحضارة العربية 
ُ
الدين على امل

 20اإلسالمية عن هذا النحو، وأبقى توجهه صوب أحكام الشريعة في هذا النطاق.

كر الليبرالي ثم، على الرغم من تمحور أفكار الشدياق حول حرية املرأة، فقد مثلت انطالقة حقيقية للف

في مصر والبالد العربية منتصف القرن التاسع عشر؛ إذ كان من أوائل الداعين للتحرر من العادات 

والتقاليد السائدة في املجتمع، ال سيما تلك املتعلقة بالفكرة القائلة: إن الرجل أرقى من املرأة، وسيد عليها 

ا ضرو  رة االعتراض عليها، في سبيل إخراج العرب من تلك العزلة باإلرادة اإللهية وبالتقاليد االجتماعية، مبين 

 21الفكرية والحضارية التي فرضتها عليهم األيام الغابرة.

فكر جمال الدين األفغاني أسهم خالل 
ُ
ا، فإن امل وعلى الرغم من انطالقته اإلسالمية، غير الليبرالية فعلي 

 1879إلى 1871ة مكوثه في القاهرة "منمد
ُ
ناخ الفكري املالئم لألفكار التحررية؛ إذ تبنى الدعوة "، في تهيئة امل

 22إلى الحرية ُمتعددة املشارب، وإلى األفكار الدستورية، وإلى مكافحة االستبداد.

ويأتي الشيخ محمد عبده في مقدمة تالميذ األفغاني الذين تبنوا فكره التحرري الليبرالي، فقد مثل 

 في تفعيل  مدرسة "عصرانية" تدعو إلى التوفيق بين
 

اإلسالم والحركة املدنية الحديثة، فكان دوره فعاال

نفتحة على الغرب وعلومه. وعلى الرغم من دعوته إلى عدم التوجه إلى العلمانية 
ُ
الحركة الثقافية امل

الصرفة، فإن أغلب تالميذه، وعلى رأسهم قاسم أمين، اتجهوا نحو الفكر الليبرالي والعلماني؛ لُيرس ي، عبده، 

فكرين القائمين على نشر املبادئ العلمانية الليبرالية التي تدعو إلى احترام الدين، دون أن بفك
ُ
ره ثلة من امل

 23يكون هو املرجع األساس لكل جوانب الحياة االجتماعية والسياسية.

                                                           
  .342نفسه، ص  رجعالم19

  .361، 360نفسه، ص  مرجعال20

 .نفسه مرجعال 21

22 . ي
 الخراشر

ي   23
 .الخراشر
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ي وال بد من اإلشارة إلى الدور الهام الذي قام به عبد الرحمن الكواكبي في صياغة توجهات الفكر العرب

الحديث ذي الصبغة التحررية، فقد هاجم االستبداد، واعتبره السبب األساس في التخلف واملعاناة، ودافع 

ا في دعم الفكر الليبرالي التحرري. 24عن الحرية والعدالة واملساواة؛ ا أساسي  لت أفكاره جذر 
ّ
 فشك

م مرجعية ملشروعه ما بعد، انقلب أحمد لطفي السيد على األفكار السابقة؛ ليستبعد اإلسال  وفي

ا للنظام السياس ي واالجتماعي في مصر، ولكل عالقة بين  ا أساسي  الفكري، ونادى بجعل الفكر الليبرالي مذهب 

 25الفرد واملجتمع، أو بين الفرد والحكومة.

فكرين املصريين الذين أسهموا في غرس الجذور األولى للفكر الليبرالي، فقد 
ُ
ويسير طه حسين في ركب امل

، إلى تبني األفكار الغربية بشكٍل شامل، والعلمانية 1937في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر" عام دعا 

، فإنه ُسرعان ما ارتدى الثوب الليبرالي 1908و 1902بشكٍل تام. وعلى الرغم من دراسة حسين في األزهر بين 

التحرري مع انتقاله إلى الجامعة املصرية التي كانت تحت هيمنة أساليب ومناهج الثقافة الغربية. وقد ازداد 

توجهه الليبرالي بعد انتقاله إلى باريس الستكمال مراحل دراسته األكاديمية. ولعل من الالفت تمحور جهود 

ية واألكاديمية والسياسية حول خدمة الفكر الليبرالي الغربي، واستمر على ذلك حتى حسين الفكرية واألدب

 26، بتهمة تقديم "دراسات إلحادية" لطلبته في الجامعة.1931تم إخراجه من الجامعة عام 

وبالوصول إلى عباس محمود العقاد، ُيالحظ أنه أسهم بجهد فكري ُمعتبر في دعم الفكر الليبرالي، وفي 

عن توجهات حزب الوفد "الليبرالي" الفكرية والسياسية. فقد واكب على كتابة املقال االفتتاحي في  الدفاع

. ودافع خالل مقاالته عن الحرية، ودافع بحرارة عن موقف 1935وحتى عام  1923جريدة الوفد من عام 

لفرد، والتوجه املدني حزب الوفد الرافض لفكرة الخالفة، ودعا إلى تطبيق أفكار مدنية تضمن شيوع حرية ا

 في املجتمع، وتطبيق العلمانية في الحكم.

، وإنما 
 

ا كامال ا في مصر خالل العهد امللكي. غير أنه لم يشهد تبلور  إذن، تبلور الفكر الليبرالي العربي جزئي 

الليبرالي فيه تسريب لبعض املفردات الليبرالية من الغرب، إلى الفضاء الثقافي املصري الذي سيبقى الفكر 

 27قيد التبلور حتى يومنا هذا. واألمر الالفت في نشوئه وسيرورته، هو تحالفه وعمله مع امللكية الرجعية.

ا  وقد حصل التيار الليبرالي على دفعة كبيرة من  اإلدارة االستعمارية؛ إذ تجسدت الليبرالية مؤسسي 

حزاب السياسية في مصر على وجه العموم. وهو العام الذي شهد قيام األ  1907بتأسيس حزب األمة عام 

صدر صحيفة 
ُ
وجاء تأسيس حزب األمة بتحويل شركة الجريدة إلى حزب سياس ي، وهي الشركة التي ت

                                                           
ي وآخرون،  24

ي والحداثة الحضارةخراسان   
 
ي الفكر ف ي المعارص العربر 

 
جم(، ط ، حسي   صاف ، ، 1)مبر وت: مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي (، ص 2014)بب 

204 – 205 . 

 .نفسهمرجع ال25

. ا26 ي
 لخراشر

الية العربية... أو تسوي    غ االستعمار، 27 كانون األول/ديسمبر   29، تاري    خ الدخول، للدراسات الجزيرة مركزأسعد أبو خليل، الليبر

2018.http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2010/2011722103323734704.html. 
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الجريدة التي برزت في ذلك الحين، لتعبر عن مصالح طبقة األعيان وكبار ُمالك األراض ي الزراعية 

عتدل وتوجهاتهم. وقد جاء دعم القنصل البريطاني العام
ُ
، اللورد كرومر، لهم بصفتهم أصحاب املنهج امل

واإلصالحي في التعامل مع االحتالل اإلنجليزي، ملوازنة التيار الوطني بزعامة مصطفى كامل الذي ُوصف 

 28"بالتطرف والتعنت".

ومع ارتفاع سقف املطالبة باالستقالل، وبالتزامن مع ارتفاع الوعي الثقافي السياس ي بتطور الصحف 

جالت، بدأ العمل التنظيمي بالجمعيات الذي تحول، فيما بعد، إلى أحزاب سياسية، تسعى إلى تحقيق وامل

العام األول الذي شهد أول مرة تأسيس أحزاب  1907مبدأ أو هدف سياس ي معّين في مصر. وكان عام 

 29سياسية في مصر.

وتزامنت معها، صدور عدد  ة التي سبقت ظاهرة تأسيس األحزاب السياسية في مصر،رحللقد شهدت امل

سهمت في رفع مستوى الوعي السياس ي في مصر بشكٍل كبير. ُيذكر أن في أكبير من املجالت والجرائد التي 

جريدة ومجلة. ويأتي  282إلى  1913جريدة ومجلة، وصلت خالل عام  169كانت تصدر في مصر  1898عام 

قطم، واللو 
ُ
اء، والوطن، والجريدة. وقد كانت الصحف على رأس هذه الصحف: صحيفة األهرام، وامل

عبر عن آراء سياسية وأعمال فكرية ذات قيمة عالية.
ُ
 30املذكورة ت

وبحسبان الحالة االجتماعية للمجتمع املصري حينذاك، فإن االشتغال بالعمل الحزبي والنشاط 

ثقفين  السياس ي في مصر، اقتصر على األعيان من ُمالك األراض ي الزراعية واألفندية الذين
ُ
لوا طبقة امل

ّ
شك

 31املصريين في تلك الفترة.

ولقد انقسمت التيارات السياسية العامة في مصر خالل املرحلة األولى من العمل الحزبي السياس ي حتى 

، إلى تيارين: تيار الفكر السلفي، والتيار الوطني الليبرالي. ومع ذلك فقد ُصنفت األحزاب املصرية 1914عام 

إلى ثالثة أقسام، هي: أحزاب اليمين، كحزب اإلصالح، واألحرار، والنبالء، واملصري "القبطي". وأحزاب 

 .لحزب الجمهوريابمثل حزبي األمة والوطني. واألحزاب الراديكالية اليسارية، بمثل الوسط، 

وتزعم التيار الوطني الليبرالي نخبة من الشبان الذين تلقوا تعليمهم في الدول األوروبية، كأحمد لطفي 

السيد ومصطفى كامل. غير أنه انقسم إلى طرفين: طرف "إصالحي، لكنه متعصب ضد املحتل"، وطرف 

األوروبي على الصعد السياسية آخر قامت فكرته األساسية على الدعوة إلى اقتباس أساليب التفوق 

                                                           
الية بي   العروبة والتبعية )مرص نموذًجا(، 28 كانون األول/ديسمبر   30، تاري    خ الدخول، 2008، 3، العدد 24، مجلد دمشق جامعة مجلةالمسفر، الليبر

2018.http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/355-397.pdf. 

ي مرص 29
 
 .https://bit.ly/2D0OSNX.2018كانون األول/ديسمبر   30، تاري    خ مرص، تاري    خ الدخول، 1907نشأة األحزاب ف

 .نفسه رجعالم30

 .https://www.elbalad.news/3024709.2018كانون األول/ديسمبر   30خول، ، تاري    خ الدالبلد صدىأعوام من االضطرابات،  110الحياة الحزبية... 31
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وقد مثل حزب  32، ملا حققته أوروبا من تفوق ُمتكامل األوجه مقارنة بالشرق.كافة واالقتصادية واالجتماعية

ما ترأس حسن باشا عبد الرازق  األمة، أو كما ُيسميه بعضهم "حزب الصفوة" التيار الليبرالي اإلصالحي. وفي

 له.  اعام   اير  الحزب، عمل أحمد لطفي السيد سكرت

للتيار الليبرالي الذي استمر في العمل بفاعلية في مصر حتى قيام عدة وعلى الرغم من تمثيل أحزاب 

، فإن هذه األحزاب لم تنجح في ترسيخ الفكر الليبرالي وتوجهاته داخل مصر، وبالتالي داخل 1952ثورة يوليو 

الليبرالي في تحقيق استقالل فعلي، و في بناء برنامج اقتصادي املجتمعات العربية، ال سيما بعد فشل التيار 

جتمع. وقد كان لظهور حركات التحرر الوطني التي 
ُ
أو سياس ي ُمتكامل ومتالئم مع توجهات وتصورات امل

احتوت نسبة كبيرة من أبناء املجتمع، وبالتالي ارتقاء مكانة الطبقة الوسطى الحاملة لألفكار الراديكالية، 

حاكية لطموح املجتمع، دور كبير في  وتغليب
ُ
التيار الليبرالي للبرامج السياسية على البرامج االجتماعية امل

 33الوقوف وراء إخفاق التيار الليبرالي.
 

ا: 
ً
باكورة التجربة الحزبية السياسية للتيار الليبرالي في مصر وما خلفته من ثالث

 ميراث

، الحزب املصري األول ذا التوجه 1907األول/ديسمبر كانون  21لقد كان حزب األمة الذي تأسس في 

ا، عن طريق  الليبرالي. وانطلق فكر الحزب من اعتقاد أن االحتالل أمر واقع، يجب العمل على تغييره تدريجي 

املشاركة الفعلية في السلطة وتدريب الكفاءات الوطنية لتولي الوظائف العامة. وكان من الالفت في فكر 

اعتبار االحتالل السبب األساس في ضعف األمة، ولكنه حالة انعكاس طبيعية لهذا  حزب األمة: عدم

: كان يرى مقاومته ممكنة من خالل رفع املستوى التعليمي ومستوى الوعي الوطني، ومن من ثمالضعف، و 

م فإن االستقالل سيكون املرحلة الطبيعية ملا بعد ذلك. وكان مفهوم االستقالل لدى حزب 
َ
األمة يقوم على ث

مفهوٍم شامٍل، يطالب باالستقالل عن الدولتين العثمانية والبريطانية على حٍد سواء؛ لذلك رفض شعار 

 34الجامعة اإلسالمية، ورفع شعار القومية املصرية.

عليا في البالد، كما احتضن بعض املسيحيين، ليعكس  نزلةتألف حزب األمة من أعضاء أثرياء ذوي م

ويته القائمة على التحرر واللبرلة والنخبة الدنيوية وليس الدينية. وبذلك اتسم توجه حزب من خالل ذلك ه

األمة ببعض االعتدال السياس ي املواجه للتطرف الوطني، لدى الحزب الوطني بقيادة مصطفى كامل الذي 

                                                           
ي مرص 32

 
 .سبق ذكرهرجع ، تاري    خ مرص، م1907نشأة األحزاب ف

 .سبق ذكره رجعالمسفر، م33

ي مرص 34
 
 .سابقرجع ، تاري    خ مرص، م1907نشأة األحزاب ف
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ى املنتمين إلى وعلى األرجح، ُيظهر حزب األمة العلة، إن صح التعبير، لد 35أظهر تنافسه مع حزب األمة .

ا على طبقة األثرياء وأعيان املجتمع، وأن أفكاره   ما يكون مقصور 
 
التيار الليبرالي، فهو يظهر على أنه تيار عادة

طبقتي العمال بمثل تتماش ى مع مصالح هؤالء الطبقية، وتتعارض مع مصالح طبقات املجتمع األخرى، 

الن النسبة األعلى في أي 
ّ
شك

ُ
ُمجتمع؛ ما أبقى التيارات واألحزاب الليبرالية في تصنيف والفالحين اللتين ت

 األقليات حتى يومنا هذا.

ا، فقد نجح رئيس الحزب أحمد لطفي السيد  وكان وصول حزب األمة إلى مجالس الحكومة والبرملان جزئي 

 في دخول مجلس شورى القانون "الهيئة التشريعة في ذلك الوقت" كعضو باسم مجلس مديرية 1911عام 

 36الدقهلية.

ولعل ما ُيرجح إخفاق حزب األمة في بناء حاضنة شعبية، هو فشل أحمد لطفي السيد في الفوز بمقعد 

دائرة السنبالوين التابعة ملحافظة املنصورة، لدى نظام الجمعية التشريعية التي تم تأسيسها كبديل 

اولة إسقاطه من قبل املعتمد . وكان السبب وراء فشله، إلى جانب مح1913ملجلس شورى القوانين عام 

عّد 
ُ
شيع ضده بأنه ليبرالي، يدعو للديمقراطية التي كانت "ت

ُ
البريطاني في مصر السير الدون جورست، هو ما أ

ا عن الدين اإلسالمي"، وأن "الديمقراطية ُمحدثة، وكل ُمحدث بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة  خروج 

 37في النار".

التمثيلي في مجال الحكم، وعلى الرغم من مناداته املبدئية باالستعداد  وعلى الرغم من خفوت دوره

، حينما أرادت 1909موقفه الوطني األول عام لالستقالل، وليس االستقالل التام، فإن حزب األمة عكس 

ا جديدة، مقابل أربعة ماليين جنيه استرليني، فرفض  40شركة قناة السويس، أن تمد امتيازها إلى  عام 

حزب األمة بقيادة أحمد لطفي السيد ذلك، وعلى الرغم من عدم قدرة لطفي السيد إقناع الجمعية 

العمومية على رفض تمديد االمتياز، فإن موقفه أدى إلى نشوء ضغط شعبي، وسع حاضنة حزب األمة لدى 

ا.   38الشعب املصري جزئي 

ل حزب األمة الدفاع عن حرية التعبير، بعد إصدار الحكومة املصرية "قانون املطبوعات"، الذي حاو و 

، وموافقة املعتمد البريطاني عليه، بهدف ضبط الخط الصحفي املصري بما يكفل ضبط 1909صدر عام 

عتمد البريطاني. إذ تحرك لطفي السيد ضد هذا القا
ُ
نون، واتجه الرأي العام حيال سياسات الحكومة وامل

قابلة وزير الخارجية البريطاني، إدوارد جراي، الذي اعتذر عن املقابلة، وأحاله إلى وكيل 1909في صيف 
ُ
، مل

ا، لكن ذلك لم يؤِد إلى أي نتيجة إيجابية.  إثر ذلك، دعا لطفي السيد،  فيوالوزارة، ماليت، الذي وعده خير 

                                                           
،  100محمد بكر، حزب الوفد... 35 كانون األول/ديسمبر   30، تاري    خ الدخول، نيوز البوابةعام من العمل السياشي

2018.https://www.albawabhnews.com/2624884. 

ي ذكرى ميالده، 36
 
ي السيد... انسالخ من الدولة العثمانية )ف

كانون   30، تاري    خ الدخول، الين أون إسالمه(،  1288من ذي القعدة  4أحمد تمام، أحمد لطف 

 .https://archive.islamonline.net/?p=10872.2018ول/ديسمبر األ

 .نفسه رجعالم37

 .نفسه رجعالم38
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 بموافقة الجمعية العمومية ، إلى تأسيس أول نقابة للصحافة املصرية1912عام 
 

، وقد تحقق ذلك فعال

قترح.
ُ
 39على امل

ا: ُيعّد حزب األمة أول من نادى بالقومية املصرية، فقد رفع أحمد لطفي السيد شعار "مصر  أخير 

قيمين في مصر 
ُ
إلى تسجيل كلهم للمصريين"، ودعا، مطلع القرن العشرين، السوريين واللبنانيين والعرب امل

حافظات املصرية للحصول على الجنسية املصرية،  أسمائهم في
ُ
تحمل الواجبات التي يتحملها  من ثمو امل

املصريون، ثم الوصول إلنجاز فكرة "القومية املصرية"، وفي إطار ذلك، كان لطفي السيد ينظر بتردد إلى 

ن مصر الحصوَل  ةفكرة إنشاء اتحاد عربي، وباألخص بين سوري
ّ
على  ومصر؛ إذ كان يرى ضرورة تمك

.
 

 40االستقالل الفكري والجغرافي أوال

وفيما يتعلق بخطاب وأدبيات حزب األمة تجاه األفكار والشرائع الدينية، فقد عبر عنها لطفي السيد 

الدولة  برفض الفكرة السلفية التي نادت بها جماعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر التي نشأت في

، والتي نادت بأن أرض اإلسالم هي أرض كل املسلمين. وينبع فكر لطفي 1902السعودية الحديثة عام 

الرافض لفكرة السلفية من نظرته إليها على أنها فكرة "استعمارية" ُيراد منها توزيع نفوذ فئة معينة، وعلى 

عيد إحياء العنف الذي يفتح البالد باسم الدين"، 
ُ
لذا رد على وفد جماعة األمر باملعروف والنهي أنها فكرة "ت

، بالقول: "إن مصريتنا تفرض علينا أن يكون وطننا هو قبلتنا... فال 1911عن املنكر التي زارت مصر عام 

رأى أن الدين وحده غير كاٍف؛ ليجمع أمم متعددة في أمة واحدة؛ إذ ال يجمع و  41ننتسب إلى وطن غيره".

شتركة.الناس سوى منافع املصالح 
ُ
 42امل

كما استند فكر الحزب على الفكرة العلمانية في فصل الدين عن السياسة، التي نادى بها لطفي السيد 

حمة الوطنية، فقد قال، بعدما اتجه بعض األقباط املصريين نحو التعصب 
ُ
من أجل الحفاظ على الل

آنذاك، بطرس باشا غالي: "الدين ليس هو واالدعاء باملظلومية، عقب عملية اغتيال رئيس الوزراء املصري 

األساس الذي تقوم عليه األكثرية أو األقلية، ولكنها املذاهب السياسية... واألمة كائن سياس ي يتألف من 

ا كان أكثرية، وكان اآلخر  عناصر سياسية، فأي مذهب من املذاهب السياسية اعتنقه أفراد أكثر عدد 

طفي السيد للحركات السياسية املبنية على أساس ديني. وبمفهوم وقتنا وُيستقى من ذلك رفض ل 43أقلية...".

 الحالي، كان لطفي السيد من الرافضين لحركات اإلسالم السياس ي.

                                                           
/يناير   1، تاري    خ الدخول، اليوم المرصيعاًما من تكبيل الصحافة المرصية،  128قانون المطبوعات، 39 ي

كانون الثان 

2019.https://www.almasryalyoum.com/news/details/62120. 

الية المرصية، حسي   علي مح40 ، أستاذ الجيل وأبو الليبر /يناير   1، تاري    خ الدخول، الشام أدباء رابطمد حسني   ي
 .https://bit.ly/2RFtqpZ.2019كانون الثان 

41 ، ي يإبراهيم شلبر  
 
، 1، طرئيس محاكمة:يالكرنك بهو ف  .208، ص 2013، )القاهرة: دار نهضة مرص للنشر

ي السيد ومن أين نبدأ؟، 42
/يناير   1، تاري    خ الدخول، المدنية مرصرائد حمدي درويش، أحمد لطف  ي

كانون الثان 

2019.http://www.civicegypt.org/?p=43444. 

 .نفسهرجع الم 43
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وبعد أن خفت إشعاع حزب األمة، بزغ شعاع حزب الوفد الذي أسسه سعد زغلول الذي ُيعد أحد أهم 

، حين دعا سعد زغلول أصحابه 1918الوفد إلى عام  أعضاء حزب األمة. تعود األدراج األولى لتأسيس حزب

إلى مسجد وصيف، لطرح فكرة تأسيس وفد مصري للدفاع عن القضية املصرية في املحافل الدولية، في 

ل الوفد املصري الذي ضم: سعد زغلول، 
ّ
مرحلة ما بعد نهاية الحرب العاملية األولى. وفي نهاية االجتماع، تشك

ي شعراوي، وأحمد لطفي السيد، وغيرهم. وقد أطلقوا على مجموعتهم "الوفد وعبد العزيز فهمي، وعل

 44املصري" الذي أنهى بدوره وجود حزب األمة.

في إلى مالطا، في  لكن، ما
ُ
، هو 1919آذار/مارس  8إن أسس "الوفد" وفده، حتى  اعُتقل زغلول ون

ى عوامل زعامة زغلول والتمكين في مصر، التي كانت من أقو  1919ومجموعة من رفاقه؛ فانفجرت ثورة 

الذي شهد أول انتخابات تشريعية حقيقية في مصر،  1924السياس ي واالجتماعي لحزب الوفد. ومنذ عام 

"، بقي حزب الوفد هو حزب األغلبية، أو كما كان ُيسمى "الحزب الجماهيري الكبير"، 1952وحتى "ثورة عام 

سعد زغلول، ومصطفى النحاس، وعبد الخالق ثروت، من  وكان 45الذي تولى رئاسة الحكومة معظم الوقت.

 46أهم الشخصيات التي تزعمت الحزب، وتولت رئاسة الحكومة باسمه.

وعلى النقيض من حزب األمة، وعلى الرغم من انتهاجه النهج الليبرالي العلماني، فقد استطاع حزب 

ا إلى تأسيس حاضنة شعبية ضخمة وسط جموع اوطني   اواجب  بوصفها الوفد تبني مهمة االستقالل  ، مستند 

ا، وأسفرت عن  1936اتفاق على توقيع الاملصريين. وقد نجح الحزب في  التي أنهت احتالل مصر عسكري 

 47ها دولة ُمستقلة ذات سيادة.وصفانضمام مصر إلى عصبة األمم ب

تصادية للشعب عبر األسس وفيما اتفق حزب الوفد مع حزب األمة على مبدأ تحقيق الرفاهية االق

الليبرالية، تناقض معه فيما يتعلق بنقطة االستقالل، فقد نادى بضرورة تحقيق استقالل البالد وحريتها 

وتحقيق الوحدة بين مصر والسودان منذ اليوم األول النطالقه، وتمتع بتوجه عروبي من خالل إعالن 

 48ل مدهم بالسالح.التمسك بعروبة فلسطين، بل ُمساعدة الفدائيين من خال

ا، يمكن  ، وأبقى على 1919نتيجة أساسية للرأي العام الشعبي الذي ثار عام  1923دستور  عدأيض 

ما عارض سعد زغلول، في البداية، أعضاء  ما رضخ امللك فؤاد لها، وفيعند، 1923لهيب ثورته حتى عام 

ا إياهم، بـ  ا"، واصف  لجنة إعداد الدستور الذين جاؤوا من حزب األحرار الدستوريين "حزب األمة سابق 

                                                           
/يناير   1، تاري    خ الدخول، مرصتاري    خ حزب الوفد، 44 ي

 .https://www.masress.com/elfagr/2562121.2019كانون الثان 

ي السياسة المرصية حبر ثورة  45
 
(، المجلد 4، العدد )بابل جامعة مجلة، 1952يوليو )تموز(  23كوثر رشيد عبيد الفتالوي، حزب الوفد المرصي ودوره ف

(15 :  .2008(، تاري    خ النشر

/يناير   1، تاري    خ الدخول، فيتو، 1924ثناء الكراس، فوز "الوفد" بأول انتخابات برلمانية عام 46 ي
كانون الثان 

2019.https://www.vetogate.com/1996180. 

ي عامه ال  47
 
/يناير   1، تاري    خ الدخول، القرآن أهل... أبرز محطات حزب الوفد من المهد إىل "أبو شقة"، 100ف ي

.ttp://www.ahlh2019-كانون الثان 

alquran.com/arabic/printpage.php?doc_type=0&doc_id=44974. 

ي السياسة المرصية حبر ثورة 48
 
 .سابق رجع، م1952يوليو )تموز(  33كوثر رشيد عبيد الفتالوي، حزب الوفد المرصي ودوره ف
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"لجنة األشقياء"، لكنه لم يلبث أن احتضن الدستور، وأصبح باسم حزب الوفد، أكثر املتحمسين لصون 

ستلهمت، بصورة أساسية، من الدستور عدة ور مبادئ ليبرالية الدستور والدفاع عنه، وقد تبنى الدست
ُ
ا

وال عجب في احتضان حزب الوفد للدستور، على الرغم من أنه لم يشارك في وضعه؛ فواضعو  49البلجيكي.

الدستور من حزب األحرار الدستوريين الذي خلف حزب األمة ذي التوجه الليبرالي الذي احتضن سعد 

 .تزب الوفد لسنوات طويال زغلول وبعض رفاقه من ح

، حين انقلب امللك فؤاد األول على الدستور، 1930لقد حافظ حزب الوفد على الدستور حتى عام 

حصول حزب الوفد على من رغم على الوكلف إسماعيل صدقي بتشكيل حكومة من األحرار الدستوريين، 

األغلبية الساحقة في البرملان. غير أن اتفاق حزبي الوفد واألحرار الدستوريين على عدم االعتراف بدستور 

على تشكيل حكومة جديدة بإعادة العمل  1934موافقته عام  ، ثم اشترط محمد توفيق نسيم1930

، وتنامي الضغط الشعبي، وغيرها من العوامل، اضطرت امللك إلى إصدار أمر ملكي في 1923بدستور عام 

حتى اندالع "ثورة  1923وقد استمر العمل بدستور  1923.50كانون األول/ديسمبر ُيعيد تفعيل دستور  12

1952." 

ا باملبادئ التي جاء بها، والتي تناغمت إلى حٍد كبير مع مبادئ حزب ع حافظةإن امل لى الدستور ُيعّد إقرار 

 ي:تمبادئه الليبرالية على النحو اآل 1923الوفد. فقد عكس دستور 

 ـ املادة الرابعة: "الحرية الشخصية مكفولة".

بينة في ـ املادة التاسعة: "للملكية حرمة، فال ُينزع ملك أحد إال بسبب املنف
ُ
عة العامة في األحوال امل

."
 

ا عادال  القانون وبالكيفية املنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويض 

 ـ املادة الثانية عشر: "حرية االعتقاد ُمطلقة".

ـ املادة الرابعة عشر: "حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان اإلعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو التصوير 

 لك في حدود القانون".أو بغير ذ

ـ املادة الخامسة عشر: "الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة وإنذار 

 الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق اإلداري محظور كذلك".

ـ املادة الواحدة والعشرون: "للمصريين حق تكوين الجمعيات، وكيفية استعمال هذا الحق يبينها 

 51القانون".

سهم في توطيد أواصر أحكم الليبرالي الذي كونها مدة ب 1952حتى  1907ة من عام رحللقد اتسمت امل

ا من مواد الدستور أعاله، كيف  تحكمه حزبا األمة والوفد. وقد بدا جلي 
َ
ل املبادئ الليبرالية إلى أسس  ُحوَّ

 للشك: أنها نظرة ُمعتدلة، ُيركن إليها في الحكم. وقد اتضحت نظرة الليبراليين إلى ال
 

دين بما ال يدع مجاال
                                                           

ي لموقع؟ ا1923حازم الببالوي، وماذا عن دستور 49 /يناير   1الدخول، ، تاري    خ الببالوي لحازم الشخص  ي
 .https://bit.ly/2TI7Iz7.2019كانون الثان 

/يناير   2، تاري    خ الدخول، لالستعالمات العامة الهيئةتاري    خ الدستور المرصي، 50 ي
كانون الثان 

2019.http://www.sis.gov.eg/section/10/2128?lang=ar. 

 .153(، ص 2011، )القاهرة: مكتبة جزيرة الورد 1، طالمرصي الدستور قصةمحمد حماد،  51
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ا للدولة، كما جاء في املادة  ، وعدم املس بالنصوص الدينية، غير أنها 14952تدعو إلى االعتراف باإلسالم دين 

 عارضت أي تدخل في االعتقاد الديني أو املذهبي للفرد، وضمان حريته الكاملة في هذا اإلطار.

 

 الديني لدى التيار الليبرالي في مصر املحور الثاني: الخطاب

كثير من التساؤالت حول نظرة التيار الليبرالي املصري تجاه الشرائع واألحكام الدينية بشكٍل عام.  يدور 

والستقاء نظرة التيار الليبرالي الدينية، وتوجهاته تجاه األحكام الدينية، سيتم االستناد إلى املنهج االستنباطي 

سبر أغوار نظرة التيار الليبرالي تجاه الدين، من خالل النظر في ممارسات التيار الليبرالي الذي يقوم على 

 العملية، وآراء أعالمه وأفكارهم.

 

: ممارسات التيار الليبرالي العملية؛ دستور 
ً

 أنموذًجا 1923أول

جه الفعلي للتيار من أهم الوثائق التاريخية العملية التي تكشف النقاب عن التو  1923يبدو أن دستور 

الليبرالي املصري تجاه الدين، قبل تسلمه مقاليد الحكم في مصر وعنده. فالدستور تم وضعه من الحزب 

الليبرالي األول في مصر: حزب األحرار الدستوريين وريث حزب األمة، وتمت املحافظة عليه من قبل حزب 

ا. وقد تضمن الدستور نظرة التيار ال  ليبرالي للدين على النحو التالي:الوفد الليبرالي أيض 

ـ املادة الثانية عشرة: "حرية االعتقاد ُمطلقة". إذ تكفل هذه املادة حرية االعتقاد ليس فقط في الدين، 

بل في املذاهب وغيرها من املعتقدات األخرى. فالنظرة الليبرالية املصرية إلى الدين ُعكست؛ إذ منح كل فرد 

ا له حقه في ذلك بغطاء دستوري.الحق في تبني ما يقتنع فيه 
 
 من أفكاٍر دينية، حافظ

عتدلة حيال 
ُ
ـ املادة مئة وتسعة وأربعون: "دين الدولة اإلسالم". تعكس هذه املادة نظرة التيار الليبرالي امل

ا للدولة؛ كي يكفل عدم املساس بالنصوص الدينية،  الدين، فلم يأِت ضد األكثرية، بل اعترف باإلسالم دين 

 رب فيها. وبمنح الفرد حرية االعتقاد الديني أو املذهبي، فأظهر التيار الليبرالي املزيد من االعتدال.والض

 

 ثانًيا: أعالم الليبرالية

من األعالم الفكرية منذ بزوغه في مصر. والستقاء النقطة التي اتفق  اكثير   لقد احتضن التيار الليبرالي

 ي، حيال موقع األحكام الدينية في السلوكيات السياسية والحياتية.عليها أعالم الفكر في التيار الليبرال

 

                                                           
 .154نفسه، ص  رجعالم52
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 أحمد لطفي السيد

عبر عن توجه التيار الليبرالي حيال الدين،  عّد يمكن 
ُ
أفكار أحمد لطفي السيد من أهم األفكار التي ت

ا عبر حزب األمة، ثم حزب الوفد. كما كان أحد  فقد كان من أوائل الذين مثلوا التيار الليبرالي سياسي 

فكرين الذين عاصروا املراحل األولى لتبلور الفكر الليبرالي، وتفاعله مع امل
ُ
 جتمع.امل

لقد قام فكر حزب األمة على أساس دعوة لطفي السيد إلى العلمانية الصرفة التي  ـ العلمانية التامة:

حمة الوطنية، فقد قال،  حافظةتفصل الدين عن السياسة، والتي نادى بها لطفي السيد من أجل امل
ُ
على الل

عقب عملية اغتيال رئيس في ة، بعدما اتجه بعض األقباط املصريين نحو التعصب واالدعاء باملظلومي

الوزراء املصري آنذاك، بطرس باشا غالي: "الدين ليس هو األساس الذي تقوم عليه األكثرية أو األقلية، 

ولكنها املذاهب السياسية... واألمة كائن سياس ي يتألف من عناصر سياسية، فأي مذهب من املذاهب 

ا كان هو األكث وُيستشف من ذلك رفض لطفي  53رية، وكان اآلخر أقلية..".السياسية اعتنقه أفراد أكثر عدد 

السيد الحركات السياسية املبنية على أساس ديني. وبمفهوم وقتنا الحالي، كان لطفي السيد من الرافضين 

 لحركات اإلسالم السياس ي.

بالفقه اإلسالمي، ما يتعلق بالحكم الديمقراطي وعالقته  ـ الحكم الديمقراطي ال ُيخالف الشريعة: في

فقد رأى السيد لطفي، أن الديمقراطية هي سلطة أمة، وهي أفضل طريق حكم عرفها التاريخ منذ الحضارة 

دار بها السلطات، وليست بدعة في الفقه اإلسالمي. وأشار السيد لطفي 
ُ
ا أنها ليست بحيلة ت اليونانية، مبّين 

ى حسب درجة تطور كل شعب وتقدمه السياس ي. ورأى إلى أن مظاهر الديمقراطية تختلف من دولة إلى أخر 

لطفي أن اإلسالم عرف فكرة الديمقراطية باسم "الشورى"، ولكن هذه الفكرة لم تتطور وترتقي، بل 

أجهضت، واندثرت نتيجة عدم اعتمادها إلى موازين االرتقاء االجتماعي، بل إلى تأويالت دينية قصد منها عدم 

  54في املجتمعات اإلسالمية والعالم.التناغم مع التطور الحاصل 

ـ الحرية الفردية وحرية االعتقاد: ابتدع لطفي السيد ما أطلق عليه اسم "مذهب الحريين" الذي يعني: 

"ضرورة عدم التضحية بحرية األفراد لحرية املجموع أو الحكومة، وأن يكون دور الحكومة قائم فقط على 

ان الوطن. وأما امللفات األخرى فتتم وفق  مهمة األمن الداخلي والقضاء والدفاع ع ملصلحة الفرد. إذ  ً 

الحكومة بأصل نظامها مهما كان شكلها، ليس لوجودها علة إال الضرورة، فيجب أن يقف سلطانها داخل 

ضيفه الحكومة إلى 
ُ
حدود الضرورة، وال يتعداها إلى غيرها من سلطة األفراد في دائرة أعمالهم؛ ألن كل حق ت

طلقة، ُيستقى دفاعه الشديد عن مبدأ  55ما هو من حقوق األفراد".ذاتها، إن
ُ
ا من مناداته بالحرية امل

 
وانطالق

طابق كامل وواضح مع أفكار جون لوك. وفي ضوء ذلك، 
ُ
الحرية الدينية، وحرية التصرف الديني. وفي رأيه ت

                                                           
 .نفسه رجعالم53

 .نفسه مرجعال54

 .نفسهرجع الم 55
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ا مسؤولية ال طفي إلى تحرير املرأة في املجاالت كافة، واضع 
ُ
تقصير على عاتق املرأة نفسها التي يدعو السيد ل

طالب بحقوقها، على حد تعبيره.
ُ
 56ال ت

 جالل أمين 

عند التمعن بأفكار جالل أمين وكتاباته، ُيالحظ تمّيزها بالليبرالية على الصعيد السياس ي، وباالشتراكية 

 في
 
ا الفتة التيار الليبرالي املصري للحرية ما يتعلق بنظرة  على الصعيد االقتصادي. وقد قدم أمين أفكار 

  57الدينية.

ـ الديمقراطية واملدنية ضد الهوس الديني الالعقالني: يدعو أمين إلى ضرورة تبني الحكم الديمقراطي 

ثارة في منظور ديني طائفي دوغمائي ضيق األفق، ينتشر عبر أشكاٍل بصرية 
ُ
ا من ظاهرة الهوس الديني امل بعيد 

ثارة املشاعر واألحقاد وكراهية اآلخر.  وُيشير أمين إلى ضرورة تبني النهج الديمقراطي وتصويرية، ويدفع إلى إ

ا من ضرورة مواجهة حالة الجهل العارمة والسخط االجتماعي الهائل،
 
ا، انطالق التي  58في مصر تحديد 

خاطب غرائزه، وتمنحه األمل، حتى لو كانت غير 
ُ
ا ألي فكرٍة ت

 
صحيحة، جعلت املجتمع املصري متعطش

وُيالحظ في  59فاملجتمع في الوقت الحالي غير قادر على طلب الحقيقة؛ لذا يتقبل ظواهر الهوس الديني.

طرحه، أن أمين ينادي، بكل وضوح، بضرورة تطبيق الديمقراطية ذات العباءة العلمانية، األنجع في إخراج 

فكار والتيارات ذات الخلفيات الدينية املجتمع من حالة االستقطاب الدينية التي تراكمت، نتيجة هيمنة األ 

على عقول شرائح كبيرة ومتعددة من املجتمع، حين يصف أمين هذه الظاهرة بـ "الوحش الرهيب" الذي 

ويستشهد أمين ببعض الوقائع التي  60يسعى لتحقيق أهداٍف سياسيٍة من خالل شعارات دينية مؤولة.

ا بعد ثورة ظهرت على السطح، نتيجة تغول ظاهرة "الهوس الد ا وسياسي  يناير في مصر،  25يني" مجتمعي 

خصص ملناقشات 
ُ
 وبصورٍة "استعراضية" في البرملان امل

 
من خالل اإلشارة إلى حادثة إقحام الدين عنوة

وحادثة االعتداء بالقتل على  61مصالح املواطن وليس للصالة، عندما هم أحد النواب برفع اآلذان للصالة،

س؛ ألنه كان يمش ي في الشارع مع خطيبته، ثم وقوع مظاهرة كبيرة أمام السفارة طالب جامعي في السوي

                                                           
ي السيد ومن أين نبدأ؟56

 .درويش، أحمد لطف 

57 ، ... معلومات عن المفكر والعالم االقتصادي الكبب  /يناير   3، تاري    خ الدخول، اليوم المرصيجالل أمي   ي
كانون الثان 

.https://www.youtube.com/watch?v=_HSOLMt1ll819.20  جالل أمي   الُمفكر واالقتصادي المرصي. من أشهر إبداعاته الفكرية كتاب" ماذا

ة من  ي حياة المرصين خالل الفبر
 
ي ف

 
ح فيه التغب ّ االجتماعي والثقاف " الذي يشر ي كلية 1935. ُولد أمي   عام 1995إىل  1945حدث للمرصيي  

 
. وتخرج أمي   ف

ي جامعة عي   ،  ثم حصل ع1955الحقوق من جامعة القاهرة عام 
 
ي كلية الحقوق ف

 
ي االقتصاد من جامعة لندن. دّرس االقتصاد ف

 
ل الماجستب  والدكتوراة ف

ي للتنمية حبر عام 1974و 1965شمس بي   
، 2018وحبر تاري    خ وفاته عام  1979. واشتغل، منذ عام 1978، ثم عمل مستشاًرا اقتصادًيا للصندوق الكويبر

ي الجامعة األ 
 
ا لالقتصاد ف

ً
ي القاهرةأستاذ

 
 .مريكية ف

ي الُمعارص؟ جالل أمي   يجيب، 58
/يناير   3، تاري    خ الدخول، ساقيةأحمد بادغيش، ما هو سبب التعصب الديب  ي

 .https://bit.ly/2RmxU5s.2019كانون الثان 

ييف المدنية، 59 ي مرص": ازدواجية الطبقة الوسىط المرصية وثيقة الصلة ببر 
 
ي "محنة الدين والدنيا ف

 
ي القدسجالل أمي   ف كانون   3، تاري    خ الدخول، العربر 

/يناير  ي
 .https://bit.ly/2Cc4psS.2019الثان 

 .نفسهرجع الم60

  https://www.youtube.com/watch?v=t62_JjFszj8.فيديو يبي ّ  نشوب أزمة داخل مجلس الشعب المرصي بسبب آذان العرص؛ 61

https://www.youtube.com/watch?v=_HSOLMt1ll8
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ا على ظهور فيلم سينمائي في الواليات املتحدة يس يء إلى الدين اإلسالمي، حيث  األمريكية في القاهرة احتجاج 

حيين. ولم يقف قام أحد املتظاهرين بحرق نسخة من اإلنجيل أمام السفارة، ما أثار حفيظة املواطنين املسي

استشهاد أمين على سقوط املدنية مقابل صعود الهوس الديني في مصر فقط، بل أشار إلى ذلك من خالل 

 62كي في ليبيا على يد مجموعة من املتطرفين.ير مصرع السفير األم

ا عند أزمة املثقفينـ هدم الوصاية الدينية مقابل حرية التفكير واالعتقاد الديني:   يتوقف أمين ملي 

محافظين/ماضويين،  -في ُجملتهم -اإلسالميين الذين ُيصنف بعضهم عادة في خانة املستنيرين، وإن كانوا

ا منهم صارحه في أثناء انعقاد  يكتبون ويفكرون داخل أسوار املؤسسة الدينية الرسمية، "حتى إن واحد 

ا، في أعقاب أحداث مؤسفة لل فتنة الطائفية في صعيد إحدى الندوات، منذ ما يربو على العشرين عام 

مصر، بأنه َيشتُم مما يكتبه عن ضرورة مراجعة ما تدّرِسه املدارس للتالميذ، وما تبثه وسائل اإلعالم على 

الناس؛ لتخليصهم مما يفسد العقول، ويدس بذور الفتنة الطائفية في النفوس... اشتمَّ فيه دعوة إلى ما 

، وهو ما ال يوافق عليه... بينما أفض ى "اإلسالمية في املدارس ووسائل اإلعالمتقليل الجرعة " يمكن تسميته بـ

ا أنني ‘، بأن ’يوصف عادة باملفكر اإلسالمي املستنير‘إليه مشترك آخر في الندوة  هذا ليس موضوعك، قاصد 

ساءل بدوري: وهنا أت’! لسُت من املتفقهين في الدين، وأن من األفضل لي أن أكف عن الكالم في هذا املوضوع

نة من الناس، نصبوا  أليست هذه دعوة إلى احتكار الحديث في الدين وعن الدين وتفسير الدين من ِقبل َحف 

 63أنفسهم أوصياء على عقولنا، وادعوا امتالك الحقيقة املطلقة والقول الفصل في الدين وغير الدين؟"

تنموية والنهضوية والحرية الفردية في التفكير وفي ضوء ذلك، يدعو إلى التدّين العقالني الرافع لألفكار ال

ا من االحتكار وفرض الرأي من قبل "أوصياء".  واالعتقاد، بعيد 

بأحكام  كلها ـ الدين جزء من الحياة، وليس الحياة كلها: يعترض أمين على فكرة إحاطة سلوكيات الحياة

ا إلى أن "الدين ليس هو الحياة، وال يمكن أن يكون  كذلك، بل هو جزء بسيط منها، ويجدر أن دينية، مشير 

يبقى كذلك". إن "الدين يجب أال يصور على أنه املورد الوحيد إلشباع ُمختلف الحاجات اإلنسانية، من 

تغذية لعواطفه، إلى قضاء حاجات جسده، وإشباع حب استطالعه ونهمه للمعرفة، وحل مشاكله 

النظرة الشمولية للدين على أنها "نظرة قاصرة السياسية واالقتصادية"، بحسب أمين الذي يصف هذه 

ا إلى فتح باب االجتهاد الحياتي العلمي الالديني.   64وغبية ُومدمرة، داعي 

وفي إطار هذه النقطة، ُيشير أمين إلى أن "التيارات الدينية" التي تتبنى الخطاب الديني في الحياة 

صطلحات" ضد خص
ُ
ا أن هذه السياسية، تستخدم أسلوب "اإلرهاب بامل ومها والجماهير الشعبية، مبين 

صطلحات على هواها، مستبعدة أي احتمال لتفسير ُمخالف، مستخدمة 
ُ
التيارات تعمد إلى تفسير بعض امل

في ذلك درجة ال ُيستهان بها من العنف اللفظي في فرض آرائها على اآلخرين. إنهم من "يستخدم لغة متعالية 

                                                           
 .نفسهرجع الم 62

 .نفسه رجعالم 63

64 ، ي مرص" لجالل أمي  
 
/يناير   3، تاري    خ الدخول، نت الجزيرةهيثم أبو زيد، عرض كتاب "محنة الدنيا والدين ف ي

 .https://bit.ly/2M59lnI.2019كانون الثان 
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رهبة: كعبارة "تطبيق شرع هللا"، خاوية من أي محتوى معرفي حقيقي
ُ
صطلحات امل

ُ
، شاملة على بعض امل

ستخدم في إشاعة العدل والرحمة 
ُ
و"األمر باملعروف والنهي عن املنكر". وهي عبارات، يرى أمين، أنها ال ت

، بل في التنكيل بالخصوم، وبادعاء تمثيل الناس تحت "ظالل دين هللا"، حتى شاع، بحسب أمين، تمييز 
 

فعال

لتحي 
ُ
لتحي "عدو هللا والشعب، السائر على الخطأ"، أما امل

ُ
عجيب في املنطق السياس ي؛ لُيصبح غير امل

ويختم أمين هذه النقطة باإلشارة إلى أن "التيارات  65"فالسائر في ظل هللا وشعاعه، واملتمّيز بمعايير صائبة".

والهويات الدينية للوصول إلى السلطة،  مثل: اإلخوان، والسلفيين، استخدموا الشعارات الدينية" في مصر،

وعندما وصلوا إليها استخدموا األدوات الليبرالية والليبرالية الجديدة؛ لتحقيق التنمية التي ال تصب في 

ستثمر في ا
ُ
"فأي تناقض هذا؟" "إنه  66على أسس "االقتصاد االستهالكي"؛ ملحافظةصالح املواطن، بل ت

ا عن الجوهر الحقيقي للدين". وال ُيهاجم أمين الدين تناقض قائم على تقديس الطقوس وا لشكليات، بعيد 

ا: إن كان ال بد من االقتداء بالنماذج  طلق، بل ُيشير إلى ضرورة تبني جوهر الدين وليس طقوسه، موضح 
ُ
بامل

: "إن
 

ي الدينية، فأخذ عمر بن عبد العزيز سيكون من أفضل املسارات؛ ألنه رفض منح الكعبة كسوة، قائال

 67رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة، فإنها أولى بذلك من البيت".

 سعيد النجار 

"، بعدما كشفت الثورة عن نياتها تجاه 1952لقد كان سعيد النجار من أشد املعارضين ملسار "ثورة 

ا في كلية االقتصاد والعلوم 1961الحياة الدستورية والديمقراطية.  وفي عام 
 
، انتقل للعمل أستاذ

 68السياسية.

بعد اشتداد مناخ حكم الفرد الواحد في سنوات حكم جمال عبد الناصر، بدأ النجار غربته؛ ليعمل  

ا لإلدارة امدبعد  القتصادية في منظمة مؤتمر التجارة الدولية والتنمية "أنكتاد"، ثم انتقل إلى ة وجيزة مدير 

ا على مسار عمل املكتب العربي لألمم املتحدة في بيروت. وبعد عمله كمدير تنفيذي 
 
لبنان؛ ليعمل مشرف

ختير في منتصف التسعينيات ق
ُ
ا للمجموعة العربية في مجلس إدارة البنك الدولي مدة ثماني سنوات، ا اضي 

ا لها.  69ملحكمة التجارة العاملية، ثم رئيس 

                                                           
، م65  سابق.  رجعأمي  

 .نفسه رجعالم66

  .نفسه رجعالم 67

68  ، ي ي العالم العرنر
 
الية ف /يناير   3، تاري    خ الدخول، الحياةسعد الدين إبراهيم، سعيد النجار عالمة ليبر ي

كانون الثان 

.http://www.alhayat.com/article/12049052019.  ي  1920ُولد سعيد نجار عام
 
ة. تخرج ف ي ريف البحب 

 
، وكان األول عل 1942 كلية الحقوق عام ف

ي االقتصاد السياشي عام 
 
ي بريطانيا، وبعد إتمام الدكتوراة ف

 
ي كلية الحقوق من 1951دفعته. حصل عل منحة حكومية للدراسة ف

 
ا لالقتصاد ف

ً
، عاد ليعمل أستاذ

 .جامعة القاهرة

/يناير ك  3، تاري    خ الدخول، األهرامحازم الببالوي، رحيل معلم جليل، 69 ي
انون الثان 

2019.http://www.ahram.org.eg/Archive/2004/4/15/Opin12.htm. 

http://www.alhayat.com/article/1204905
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ا في أوائل  ا لتبنيه مبادئها، إلى مصر نهائي  لقد عاد النجار الذي ُيوصف "بالليبرالي الجديد" نظر 

 إعادة إحياء الفكر الليبرالي في مصر من خالل تأسيس جمعية النداء الجديد؛ إذ رأى 
 

التسعينيات، محاوال

باردة تعيش أيامها األخيرة، والحكم الشمولي يتجه إلعالن إفالسه في مختلف دول النجار: أن الحرب ال

ا، غير أن توجس السلطة في مصر من عمل  العالم، ما جعل وقت إحياء التراث الليبرالي في مصر ممكن 

ا من رجال األعمال لالنسحاب منها، ما أفقدها قدراتها التمويلية، وأدى إ ا كبير  لى تآكل الجمعية، دفع عدد 

فاجئة.2004إمكاناتها. ولكن الجمعية استمرت في العمل حتى عام 
ُ
 70، حين وفاة النجار امل

ـ "اإلسالم عقيدة راسخة" لكن ال بد من مبادئ الليبرالية الحديثة: ُينصف النجار الدين اإلسالمي، 

ا في رفع قيمة الحرية والعدالة، غير أنه كان يرى:  ا أساسي  ا إياه عنصر  أن الدين ُسخر من قبل بعض معتبر 

لذا دافع النجار طيلة حياته  71التيارات ألهداٍف سياسية، محقت مفاهيمه ومبادئه الحقيقية، وأساءت له؛

ستندة إلى أسس االقتصاد 
ُ
عن املبادئ الليبرالية الداعية لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية علمانية، وامل

تركزة على مبدأ "قانون الدولة"،
ُ
ودعا باألساس إلى ضرورة  72واملساواة بين الرجل واملرأة، وغيرها، الحر، وامل

فصل الدين عن الدولة، وإلى إخضاع املقدس والتراث للنقد العلمي العميق، وإلى فتح باب االجتهاد العام، 

 إلى اإلصالح الديني الذي يشمل ميراث املرأة، وغيرها من املو 
 

 73األخرى. ضوعاتوصوال

طلقة: كحال الليبراليين اآلخرين، يدعو النجار، بصورٍة جلية، إلى حرية الفرد ـ حرية الفكر والتد
ُ
ين امل

ا توجهه العقلي ومنطقه العقالني. طلقة، بما يشمل حرية اعتقاد املذهب أو الدين الذي يراه ُمخاطب 
ُ
 74امل

صل الدين ـ األخذ بأصل الدين وليس بتفسيره: يفصل النجار ورفاقه من الليبراليين الجدد، بين أ

 أمام الفكر 
 
وتفسيره؛ إذ يرون أن التفسير أو التأويل الديني الذي جاء به علماء الدين وفقهاؤه، يقف عثرة

الحر وتطوره، كما يقف حجرة عثرة أمام ميالد الفكر العلمي الجديد، وهذا ما يخالف أصل "الدين 

ا لالجتهاد والتقدم العلمي.  75الرسولي" الذي جاء داعم 

 ن إبراهيمسعد الدي

همة حول مأستاذ االجتماع السياس ي في الجامعة األمريكية في مصر. عكس عبر كتاباته وأفكاره مالمح 

 76نظرة التيار الليبرالي املصري حيال الدين.

                                                           
ي 70 ي العالم العرنر

 
الية ف  .إبراهيم، سعيد النجار عالمة ليبر

 .سابق رجعالببالوي، م71

اليون الجدد... المبادئ واألهداف، 72 /يناير   3، تاري    خ الدخول، الشامية الدررالليبر ي
 .https://eldorar.net/science/article/13115.2019كانون الثان 

 .سابق رجعالببالوي، م 73

اليون الجدد... المبادئ واألهداف، الدرر الشامية،  74  .سابقرجع الليبر

 .نفسهرجع الم75

/يناير   4، تاري    خ الدخول، نت الجزيرةسعد الدين إبراهيم، 76 ي
.https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0d010ad92019-كانون الثان 

5fdca135904b-89dc-4147-263a The Prospect for Democracy in the Middle East: A Conversation with Saad Eddin 

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0d010ad9-263a-4147-89dc-5fdca135904b
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0d010ad9-263a-4147-89dc-5fdca135904b
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ا أن اإلصالح  جتمع: ُينادي إبراهيم بضرورة اإلصالح الديني، مبين 
ُ
ـ اإلصالح الديني حق جميع شرائح امل

ُيشارك فيه املجتمع بأكمله، بما فيه القوى العلمانية واملدنية: "إن اإلصالح الديني في أوروبا لم يجب أن 

ا لم يذكر التاريخ  ا عن الكنيسة، وعموم 
 
يتحقق إال خارج املؤسسة الدينية عبر مارتن لوثر الذي قاد انشقاق

ا ع ا من املؤسسات الدينية العتيقة، أو الرسمية، قادت إصالح  ويبّين إبراهيم: أن هناك  77لى نفسها".أن أي 

صلحين من قبل املؤسسات الدينية الرسمية التي تحولت 
ُ
جتهدين وامل

ُ
رضت على عدد من امل

ُ
"حالة تهميش" ف

نتج حالة من "الصدأ العقلي" التي تجعل من عقول األفراد ما 
ُ
عيق اإلصالح، وت

ُ
إلى "مؤسسة كهنوتية"، ت

يسبب تأخر املسلمين، أو بواسطة الغالة املتطرفين الذين حولوا النصوص ُيشبه عقول األنعام بل أقل؛ ما 

 78اإلسالمية إلى أدوات للرعب واإلرهاب.

شاركة في العمل الديمقراطي: على العكس من آراء الليبراليين اآلخرين، 
ُ
ـ من حق "التيارات الدينية" امل

نطلق الذي يراه مناسب  يرى إبراهيم حق الجميع في ممارسة الحياة السياسية عبر األس
ُ
. وحول الوب أو امل

هذه النقطة يقول: "كل التيارات اإلسالمية يمكن قبولها في الدول الديمقراطية، إذا ما اقتنعت بأهمية 

العمل تحت لوائها، وكانت لها ممارساتها العلنية في ذلك. والتياران اإلسالميان الفاعالن في السياسة، هما: 

يستطيع هذان التياران االهتداء بالنهج الديمقراطي، بل يمكن حتى للتيار الصوفي اإلخوان، والسلفيون. 

                                                           
Ibrahim, Logojounrnal, Date of Entry: Jun. 4 2019.

 http://www.logosjournal.com/issue_4.2/ibrahim_interview.htm.  ي كانون األول/ديسمبر
 
ي  1938ُولد سعد الدين إبراهيم ف

 
ف

ي معارضته ل
 
ي المنصورة. مع بداية األلفية الثانية بدأ إبراهيم الذي يحمل الجنسيتي   المرصية واألمريكية، ف

لحكومة تحت سلطة الرئيس المخلوع محمد حسب 

؛ لتحكم عليه محكمة أمن  من جهة مشبوهة، لتشويه سمعة مرص أمام الرأي العام العالمي
ا
ي أموًل

فقت له تهمة تلفر
ُ
الدولة العليا  عام  مبارك؛ ليتم اعتقاله، ول

ي السجن ثالثة أعوام بعد قضاء محكمة ا 2007
 
ي ف

ي جامعة بالسجن مدة سبع سنوات؛ ليقض 
 
ي قسم االجتماع من كلية اآلداب ف

 
اءته. تخرج إبراهيم ف لنقض ببر

ي كاليفورنيا وسياتل 1960القاهرة بمرتبة األول عل دفعته عام 
ي جامعبر

 
ي الواليات المتحدة ف

 
. نتيجة لذلك، حصل عل إحدى بعثات الدولة للدراسات العليا ف

ي  1964"واشنطن"؛ ليحوز عام 
 
ي الماجستب  ف

ي علم االجتماع السياشي عام عل درجبر
 
قبل سفره إىل   . 1968 مجال اجتماع التنمية، والدكتوراة ف

ي جامعة القاهرة بي   
 
ا ف

ً
ي جامعة واشنطن بي   1962و 1960الواليات المتحدة، عمل ُمعيد

 
ا ف

ً
ي ّ  مدرًسا ُمساعد

ُ
 1964، وبعد وصوله إىل الواليات المتحدة، ع

ي والية إنديان بي   1967و
 
ي جامعة ديبو ف

 
وت بي   1972و 1968، ثم ف ي بب 

 
ي الجامعة األمريكية ف

 
، 1975. بعد عودته إىل وطنه مرص عام 1974و 1973، وف

ي ال
 
ي الجامعة األمريكية ف

 
ا ف

ً
ي جامعة عمل أستاذ

 
ي كلية طب قناة السويس، وف

 
ي أكاديمية نارص للعلوم العسكرية، وف

 
قاهرة، وبعدها بدأ يعمل كأستاذ محارص  ف

ي يوغوسالفيا والسودان والعراق والسعودية واألردن. كما ترأس عدة مراكز بحثية أهمها: مركز ابن خلدون للدراسا
 
ت اإلنمائية. وأدى حلوان. وعمل مستشاًرا ف

ي عليه عام إصدار حك ، إىل نشوب أزمة جزئية بي   واشنطن والقاهرة، حي   هددت واشنطن بقطع المعونة عن القاهرة بسبب إجراءاتها غب  المواتية 2008م غيانر

 .لمبادئ حقوق اإلنسان

 

 

 

 

 

77 ، /يناير   4، تاري    خ الدخول،  22رصيفأحمد فوزي سالم، حوار مع سعد الدين إبراهيم عن السياسة والديمقراطية واإلسالميي   ي
كانون الثان 

2019.https://bit.ly/2Cg4xaP. 

... وجهان لعملة واحدة؟، 78 ي والسياشي
/يناير   4، تاري    خ الدخول، السويشية المستجداتاإلصالح الديب  ي

كانون الثان 

2019.https://www.swissinfo.ch/ara. 
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بل ال يرى إبراهيم أي غضاضة في العمل على دمج املتطرفين في  79أن يهتدي بالنهج الديمقراطي املدني".

تقدم، وإن لم تنفع محاوالت احتوائ
ُ
ا أن هذا يحدث في كل بلدان العالم امل هم، فالتجاهل العمل العام، مبين 

وال يرى إبراهيم فرق  80لهم أفضل حل، باستثناء حالة رفعهم السالح، فهنا يحق للقانون التدخل إليقافهم.

بين األحزاب ذات املرجعية املسيحية ونظيرتها ذات املرجعية اإلسالمية، ويوضح: أن تركيا، في اآلونة األخيرة، 

ي جميع األحزاب بغض النظر عن مرجعيتها؛ إذ أن استطاعت تطبيق نموذج ديمقراطي مدني ناجح، يحتو 

بعض هذه األحزاب ذات خلفية إسالمية، لكنها في إطاٍر حديث يعتقد بالديمقراطية، ويشارك في اللعبة 

ويشترط  81السياسية. وأنجع وسيلة ملحاربة التطرف، هي في منح فرصة املشاركة السياسية لهذه األحزاب.

طلقة التي ال تسمح لعدد كبير من أحكام الشريعة التي إبراهيم، في هذه النقطة، تبن
ُ
ي الدولة العلمانية امل

خالف حقوق غير املسلمين في مصر"، من أخذ حيز 
ُ
"باتت ال تتوافق مع القرن الواحد والعشرين، والتي ت

 82من التطبيق.

ا أن ال دين اإلسالمي بمبادئه ـ املشكلة في التفسير ال في األصل: ويتوافق إبراهيم مع سعد النجار، موضح 

قدسة 
ُ
ا مشكلة، ولكن فهم النصوص امل ل يوم 

ّ
دنيوية ُمتغيرة،  أحوال وممارستها فياألساسية، لم ُيشك

ا إلى عدم تقديس عدد من النصوص الدينية،  صحيح بمثل تحّولت إلى مشكلة تضر باسم الدين، داعي 

 83الُبخاري.

ا  ـ حرية االعتقاد ُمطلقة: ُينادي إبراهيم بحرية اعتقاد الفرد بأي فكرٍة أو ديٍن أو مذهٍب يراه ُمخاطب 

لتوجهه. ويصل دعمه حرية االعتقاد إلى حد اعتبار "املثلية" حق اعتقاد طبيعي من حقوق اإلنسان في 

ا إلى تقنين وضع "املثليين".  84االعتقاد والحياة، داعي 

 عمرو حمزاوي 

األحكام الشرعية، وحيال عالقة الدين بالدولة في عدة لقد عكس عمرو حمزاوي نظرته الفكرية حيال 

 85دراسات ومقاالت ومقابالت تلفازية.

                                                           
 .السابق رجعسالم، الم79

 .نفسهرجع الم80

/يناير   4، تاري    خ الدخول، قنطرةحوار مع عالم االجتماع المرصي سعد الدين إبراهيم،  81 ي
 .m-https://ar.qantara.de/content/hwr2019-كانون الثان 

lm-ljtm-lmsry-sd-ldyn-brhym-l-lgrb-n-ydm-ldymqrty-fy-lmntq 

... ومع تقني   أوضاع المثلية الجنسية... أمريكا وبريطانيا "82 يعة اإلسالمية ال تتوافق مع العرص الحاىلي ي أنا ضد الحجاب والنقاب... والشر
 
درجان اإلخوان ف

ُ
ست

/يناير   4، تاري    خ الدخول، السابع اليومشهور"،  6خالل قوائم اإلرهاب  ي
 https://bit.ly/2VGJRlc.2019كانون الثان 

 .سابق رجعسالم، م 83

... ومع تقني   أوضاع المثلية الجنسية... أمريكا وبريطانيا "84 يعة اإلسالمية ال تتوافق مع العرص الحاىلي ي أنا ضد الحجاب والنقاب... والشر
 
درجان اإلخوان ف

ُ
 ست

 .، مصدر سابقالسابع اليومشهور"،  6قوائم اإلرهاب خالل 

ة الذاتية، 85 يعمرو حمزاوي... السب  /يناير   4، تاري    خ الدخول، جولوىل  ي
عمرو حمزاوي: باحث وكاتب  .https://bit.ly/2Rhwfyd2019كانون الثان 

ي 
 
ي مجال العلوم السياسية. ُولد ف

 
ين األول/أكتوبر عام  26مرصي معارص ف ي القاهرة.  1968تشر

 
ي جامعة القاهرة،  ف

 
حصل عل بكالوريوس العلوم السياسية ف

https://bit.ly/2Rhwfyd
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ـ املواطنة ال االنتماء الديني: ُيعبر حمزاوي عن نقمته الصارخة على شيوع نزوع شعبي، يغلبه االنتماء 

صنف  الديني على حساب رابطة املواطنة، الذي ُيؤدي في نهاية املطاف إلى تنامي النظرية
ُ
"اآلخرية" التي ت

املجتمع املصري ما بين مسلم ومسيحي. ويرى: أن الدولة املصرية، أخفقت منذ السبعينيات من القرن 

نمي االنتماء الديني، و 
ُ
من املاض ي، في ضبط توجهات املنظمات الدينية والوسائط التعليمية واإلعالمية التي ت

شترك وفق   ثم
ُ
لذا يرى ضرورة حكم الدولة املدنية التي  86للمواطنة؛ االعنف الديني، على حساب العيش امل

طلق الحكم غير الديني، ولكن تعني الحكم الذي يعتمد على املواطنة التي تنظر إلى الجميع بعين 
ُ
ال تعني بامل

 87املساواة.

توجه الديني لبعض األحزاب السياسية، وُيطلق ـ ال عالقة للدين بالسياسة: ينتقد حمزاوي، وبشدة، ال

س الدين" في سبيل خدمة يعلى مبادئها وشعاراتها ذات االقتباسات الدينية "بالوهم" الذي يسعى "لتسي

مصالح جماعات أو تيارات أو أشخاص. وُيشير حمزاوي إلى "تديين السياسة وتسييس الدين" عبر الزج 

نزه" إلى دروب
ُ
الحكم والسلطة وشؤونها وشؤون املجتمع والدولة؛ ما يؤدي إلى إحكام  "الفاسد" للدين "امل

ما ينادي حمزاوي  الحصار على نمو فكرة الحكم الديمقراطي في مصر، وُيجذر التخلف املجتمعي. وفي

بضرورة فصل الدين عن السياسة، يقول: إن األحزاب ذات التوجهات الدينية، إنما تستخدم الدين في 

 سبيل إضفاء قدا
 

عن استخدام الدين في  سة "زائفة" على سلوكياتها وأفعالها وشعاراتها ورموزها، فضال

طلقة على حساب حق املواطن في االختيار الحر والتعبير الحر 
ُ
شؤون الحكم والسلطة الحتكار الحقيقة امل

لدين" والحكم الديمقراطي، حتى تعتمد الدولة "سلطان الحكم" على مؤسسات دينية رسمية "سالطين ا

ضفي عليه األهمية الدينية، وغيرها من األوهام املضادة لطموحات الفرد 
ُ
شرعن لها تحركها، وت

ُ
ت

ساندة لحكم "الوصائية" و"السلطوية الفاشية".
ُ
وبذلك دعوة صريحة من حمزاوي  88الديمقراطية، وامل

 للعلمانية القائمة على فصٍل تام بين الدين واملسارات السياسة.

طلقة: بينما يرى حمزاوي، أن الدين يشرعن، بشكٍل أو بآخر، ركائز االستبداد، ُيعالج ـ حرية االعتق
ُ
اد امل

طلقة في االعتقاد والتفكير.
ُ
 89هذه القضية عبر الدعوة إلى فصل الدين عن السياسة، ومنح الفرد الحرية امل

ت، يؤدي إلى نشوء فكرة ويوضح حمزاوي: أن احتكار الدولة واملؤسسات الدينية السيطرة في جميع املجاال 

"الوصائية" التي تعني "نزوع الحاكم الفرد، أو نخبة الحكم الشمولية/السلطوية، أو املؤسسات الدينية، 

                                                           
ي ألماني

 
ي جامعة برلي   ف

 
ي الهاي، ثم الدكتوراة ف

 
ي الجامعة حصل عل الماجستب  من معهد الدراسات االجتماعية ف

 
ا. إىل جانب نشاطه األكاديمي كأستاذ ُمحارص  ف

لمان ُمرشًحا عنه عام ب  األم ي حزب مرص الحرية، ودخل البر
 
، فقد كان عضًوا مؤسًسا ف ي المجال السياشي

 
ي القاهرة، ينشط حمزاوي ف

 
 .2012كية ف

ي مواجهة المواطنة، 86
 
ي ف

ي مرص: اإلقصاء الديب 
 
ي ف

/يناير   4، تاري    خ الدخول، واناألعمرو حمزاوي، االحتقان الطائف  ي
2019/ كانون الثان 

https://bit.ly/2siUYDv 

/يناير   4، تاري    خ الدخول، مرصسعامر، بسمة، عمرو حمزاوي: الدولة "المدنية" ليس معناها الدولة "غب  الدينية"!، 87 ي
كانون الثان 

2019.https://www.masress.com/shabab/5740 

ي مرص... "عن أوهام أربعة..."، عمرو حمزاوي، مقال عن الد88
 
ييمقراطية ف /يناير   4، تاري    خ الدخول، العربية أن أن س  ي

كانون الثان 

2019.https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/01/31/opinion-hamzawi-pillars-illusion 

 .نفسهرجع الم89
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أو مؤسسات وأجهزة القوة الجبرية، أو الحركات السياسية واالجتماعية، صاحبة االدعاء الدائم باحتكار 

حدد للمواطن معايير 
ُ
طلقة إلى أن ت

ُ
الخير والشر/الصواب والخطأ، واملبادئ والقيم التي يؤمن الحقيقة امل

 90بها، واألفكار التي يثق في صحتها، واملعلومات واملعارف التي يحصلها، واآلمال واألحالم التي يتطلع إليها".

د على ضرورة وجود ضوابط شرعية وقانونية تضبط الحرية، لكن 
ّ
دون تضييق من لكن حمزاوي يعود؛ ليؤك

 91ها.الخناق علي

ا 
 
وفي تفسير تعريف "الوصائية"، يتضح: أن حمزاوي ُيلمح إلى أن دخول الدين في الحكم، ُيكسبه غالف

ا" يرفع عن الفرد صفة املواطن، ويسلبه حريته الفردية في الجوانب  بما فيها الحرية الفردية، كافة، "وصائي 

ا لها تنظيم حياته الخ اصة والعامة، بل تجرده من حقه في االختيار وُيحدد له الكيفية التي يتعين عليه وفق 

والتمتع في حرية الفكر واالعتقاد والقول والفعل، لتحوله من مواطن إلى ُمجرد عدد أو عنصر هامش ي 

 "مسحوق" داخل حدود جماعة أو مجتمع أو رعايا أو جماهير. 

اإلخوانية والسلفية، مواقع األغلبية في وفي إطار ذلك، ُيعارض حمزاوي بشدة بلوغ الحركات الدينية، 

ا ذلك بتصاعد وتائر الترويج للفكرة "الوصائية" املستندة إلى الخلط بين السياسة  السلطة التشريعية، مبرر 

طلقة" التي تصب في صالح 
ُ
نادي به هذه التيارات من "صحيح الدين" "والحقيقة امل

ُ
والدين؛ إذ بات ما ت

عه"، وبالتالي: تمت صياغة دستور يفرض الوصاية الدينية على الدولة الشعب املصري "املتدين بطب

 92واملجتمع.
 

افية ملستقبل التيار الليبرالي في مصر  املحور الثالث: نظرة استشر

في البداية، عاش التيار الليبرالي املصري، على الرغم من بعض العثرات، عصره الزاهي خالل العصر 

ا بعد بد . لقد تألف التيار الليبرالي في بدايات ظهوره 1924ء العمل الدستوري عام امللكي في مصر، تحديد 

في مصر، من الرأسماليين واألعيان املصريين ذوي التأثير الواسع على أفراد الشعب املصري، وفي ظل خفوت 

، وفي بريق األحزاب املنافسة األخرى، ال سّيما اإلسالمية التي لم تأٍت ببرامج سياسية واقتصادية جديدة

، تسّيد التيار الليبرالي املشهد السياس ي املصري 1924ضوء لعبه دور حيوي في املناداة باالستقالل بعد عام 

 1952.93حتى عام 

                                                           
ي االختيار، 90

 
/يناير   4، تاري    خ الدخول، أخبارك عمرو حمزاوي، عن الوصائية وإلغاء حق المواطن ف ي

 .2019كانون الثان 

... عمرو حمزاوي، 91 ي السياق السياشي
 
، تاري    خ الدخول،  باهلل آمنت برنامجالحبيب علي الجفري، الحرية ف ي شي /يناير   4  قناة شي نر ي

كانون الثان 

2019.https://www.youtube.com/watch?v=-ztWH5maLy4 

ي االختيار، محمزاوي، عن الوصائية وإلغا 92
 
 .سابق رجعء حق المواطن ف

الية العربية... أو تسوي    غ االستعمار، 93 /يناير   5، تاري    خ الدخول، للدراسات الجزيرة مركزأسعد أبو خليل، الليبر ي
كانون الثان 

2019.http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2010/2011722103323734704.html 
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"، 1952، حالة من االنحسار والذبول بعد "ثورة جميعها غير أنه عاش، كحال األحزاب املصرية األخرى 

صر، بعد عرض "الضباط األحرار" عليه ذلك، فقد أثار ال سيما بعد رفض أحمد لطفي السيد تولي رئاسة م

ا نحو دعم تحرك عبد الرزاق السنهوري باشا، رئيس  سخط الضباط عليه، وباألخص بعد تحركه أيض 

مجلس الدولة األسبق، الذي خالف توجه جمال عبد الناصر، وذهب لُيصر على تنفيذ مبادئ "ثورة 

ستقل بين الدولة الجديدة والجماهير، وقد "، من خالل جعل السلطة القضائية الح1952
ُ
كم الفعلي وامل

ا ملجلس الدولة، حتى تم  عكس ذلك من خالل رفضه لعدد من قرارات عبد الناصر، عندما كان رئيس 

، فتسّيد املشهد عبد 1954إقصاؤه عنه بقانون تنظيمي، واعتداء جماهيري "ُمفتعل" أواخر آذار/مارس 

ياس ي الوحيد في مصر، وباألخص بعد تحالفه مع التيارات اليسارية ـ الناصر الذي بات الصوت الس

نادي بالتحرر من أغالل "اإلمبريالية" على 
ُ
االشتراكية التي ذاع صيتها مع صعود نجم القطب االشتراكي امل

 94صعيد عاملي.

من قبيل ومع تولي أنور السادات مقاليد الحكم، جنح لتنفيذ بعض السياسات االنفتاحية الليبرالية، 

تفعيل العمل البرملاني وتطبيق بعض مبادئ االقتصاد الحر؛ ليعود حزب الوفد الحاضن السياس ي األكبر 

 95، تحت اسم "حزب الوفد" الذي تزعمه فؤاد سراج الدين.1978واألساس ي للتيار الليبرالي إلى العمل عام 

بي السياس ي، فإنه لم يسلم من لكن، على الرغم من حصول الحزب على املوافقة ملمارسة النشاط الحز 

أنياب املعارضة الحكومية؛ إذ تذرعت الحكومة باحتمال إلحاقه الضرر بالتجربة الحزبية الجديدة، ليذهب 

ة وجيزة من إعادة نشاطه، إلى تجميد عمل الحزب طواعية، لكن ذلك لم يحم سراج مدقادة الحزب، بعد 

 1981.96الدين من االعتقال عام 

 1981وبعد اغتيال السادات في تشرين األول/أكتوبر 
ُ
سس ، وتولي محمد حسني مبارك مقاليد الحكم، أ

، يتبنى أيديولوجية حزب الوفد األصلي نفسها. اوطني   اليبرالي   احزب  بوصفه ، 1983"حزب الوفد الجديد" عام 

خابات مجلس الشعب عام من االنتخابات التشريعية، من أهمها انت اوقد خاض الحزب، بعد ذلك، عدد  

ا مع جماعة اإلخوان املسلمين؛ ليفوز بـ 1984 ا. وفي عام  57، متحالف  ، دخل االنتخابات وحده، 1987مقعد 

ا. وفي انتخابات  35ففاز بـ  ا مقاطعة 1990مقعد  ، تماش ى الحزب مع عدٍد من أحزاب املعارضة األخرى، ُمعلن 

اسة الحزب الوطني. غير أنه عاد إلى املشاركة في انتخابات االنتخابات، بسبب رفض مبارك التخلي عن رئ

، 1987ولعل حزب الوفد عكس في تحالفه مع اإلخوان املسلمين عام  97مقاعد. 6، فلم يفز سوى بـ 1995

نادي بضرورة 
ُ
تماش ي مع توجه سعد الدين إبراهيم امل

ُ
تسامح مع التيارات السياسية الدينية، وامل

ُ
قصده امل

 ين" فرصة للمشاركة في العملية الديمقراطية؛ ليتم دمجهم وإبعادهم عن التطرف.منح "اإلسالمي
                                                           

/يناير   5، تاري    خ الدخول، مرصاوي.. الباشا الذي هزت دماؤه هيبة القضاء، محمد أبو ليلة، "السنهوري".  94 ي
 .https://bit.ly/2QGdTC02019كانون الثان 

/يناير   5، تاري    خ الدخول، نت الجزيرةحزب الوفد الجديد، 95 ي
 .https://bit.ly/2M7iY5G2019كانون الثان 

/يناير   5، تاري    خ الدخول، السابع اليوممعلومة عن حزب الوفد بعد إعالنه الدفع بمرشح النتخابات الرئاسة،  9613 ي
كانون الثان 

2019.https://bit.ly/2RLxpRQ 

 .سابق رجع، منت الجزيرةحزب الوفد الجديد، 97
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ا للحزب حتى نيسان/أبريل 2000وبوفاة سراج الدين عام  نتخب نعمان جمعة رئيس 
ُ
، حين 2006، ا

حدثت صراعات داخل الحزب، وانقسم إلى جبهتين: واحدة مؤيدة لنعمان جمعة، واألخرى مؤيدة ملحمود 

 99وانتهت األزمة بانتخاب السيد البدوي لرئاسة الحزب ضد محمود أباظة. 98أباظة.

وعلى الرغم من النشاط الحزبي السياس ي للتيار الليبرالي من خالل حزب الوفد بشكل أساس ي، ثم من 

، الذي يصف نفسه على أنه حركة ديمقراطية 2004خالل حزب الغد الذي أسسه املحامي أيمن نور عام 

على صعيد الحراك الفكري  اكثير   ، إال أنه قاس ى2005لية، والذي ترشح زعيمه ضد مبارك عام وليبرا

والسياس ي والنقابي. ومن أبرز األمثلة الحية على ذلك: الضغط الحكومي غير املباشر على رجال األعمال 

الذي رأى مع الذين فضلوا االنسحاب من جميعة "النداء الجديد" التي أسسها الدكتور سعيد النجار، 

ا إلحياء مبادئ الفكر الليبرالي في مصر، غير أن اإلجراءات  أفول ظل الحكم الشمولي، أن الوقت بات مناسب 

ا، سجن سعد الدين إبراهيم الذي دعا إلى  الحكومية التضييقية كانت أكبر من جهده في تحقيق ذلك. أيض 

هامه بـ"تلقي أمواٍل من جهة مشبوهة تهدف تغيير ديمقراطي، وعارض بقاء مبارك في الحكم، من خالل ات

. كما أن أيمن 2010و 2007سنوات ما بين  3تشويه سمعة مصر أمام الرأي العام العاملي"، وسجنه مدة 

حاكمة بتهمة "جمع توكيالت ُمزورة".2005نور الذي ترشح ضد مبارك في انتخابات عام 
ُ
 ، تعرض للسجن وامل

ير التيار الليبرالي في مصر ماِض نحو االنحسار واالنكفاء على على صعيد استراتيجي، يبدو أن مصو 

وقد جاء حزب  2005،100الذات، فأحزابه املمثلة له، حزب الغد لم يحصل سوى على مقعٍد واحد عام 

ا من أصل  39الوفد في املرتبة الثالثة بحصوله على  ا في االنتخابات البرملانية لعام  498مقعد  ، 2012مقعد 

ا فقط. 34وحصلت الكتلة املصرية ذات التوجه الليبرالي على نحو  عتبر هذه النسب ضئيلة؛ إذ  101مقعد 
ُ
وت

 نسبة 
 
حيل التيار ليكون ضعيف في املئة.  15لم تتجاوز مجتمعة

ُ
ويستدعي ذلك النظر في العوامل التي ت

ن األحزاب التمثيل السياس ي، وضعيف ا
ّ
ا للحاضنة الشعبية القوية؛ إذ لم تتمك لنشاط الفكري، وفاقد 

مثلة للتيار من االحتفاظ بتراثها السياس ي العريق الذي تسّيد الحراك السياس ي املصري 
ُ
الليبرالية املصرية امل

 .لزمنامن  مدةفي 

املصري، أنها أفكار ترتبط باإللحاد لعل األفكار التي ينادي بها الحزب، ويراها قسم كبير من الشعب 

واألخالق الغربية التي تتناقض مع األخالق الدينية واالجتماعية للمجتمع، هي السبب األساس وراء انحسار 

حجم تأثير التيار داخل املجتمع ووجوده فيه منذ سبعينيات القرن املاض ي. ويزيد حجم تأثير هذه األفكار، 

الديني وتيرة الدعاية السياسية السلبية ضد هذا التيار. ويرتفع مستوى  نتيجة رفع األحزاب ذات التوجه

تأثير هذه الدعاية في توجهات املواطن املصري ضد التيار الليبرالي، بربط رموزه وأفكاره بالتوجه الغربي 
                                                           

 .سابق مرجع، ابعالس اليوممعلومة عن حزب الوفد بعد إعالنه الدفع بمرشح النتخابات الرئاسة،  9813

ي جامعة صقاريا، 99
 
ي عمر، أستاذ العلوم السياسية ف ة مقابلةخب  /يناير   5، مباشر ي

 .2019كانون الثان 

/يناير   4، تاري    خ الدخول، نت الجزيرةحزب الغد، 100 ي
 .https://bit.ly/2QDo5ea2019كانون الثان 

ي... التشكيل والمهام، 2012مجلس الشعب المرصي 101 ي بر  ي بر  ي س  /يناير   5، تاري    خ الدخول، عربر  ي
كانون الثان 

2019.http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/01/120123_egypt_palt_hani 
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صالح واألجندة الغربية الضارة بامل روعات"االستعماري"؛ ليظهر التيار على أنه "عميل" أو "سمسار" املش

 ما ُيضرب املثل بمحمد البرادعي، على أنه مهندس "االستعمار األم
 
كي" للعراق، عندما كان ير الوطنية، وعادة

ا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. والالفت عدم مواجهة التيار الليبرالي وأحزابه هذه الدعايات  102رئيس 

 بشعارات ودعايات خطابية تفّندها.

سهم في اندثار التيار ُيشار إلى أن األجواء او 
ُ
غلقة واملحكومة بتوجيهات السلطة التضييقية، ت

ُ
لسياسية امل

الليبرالي الذي ُينادي بمبادئ لم تواِت وضع مصر بعد الثورة؛ إذ تسّنمت األحزاب اإلسالمية املحافل 

تاح السيس ي السياسية الهامة في السلطة: البرملان، والرئاسة. ثم بعد عودة حكم العسكر بانقالب عبد الف

، أصيب عدد من رموز التيار الليبرالي باإلحباط، ال سيما 2013تموز/يوليو  3على الرئيس محمد مرس ي في 

رئيس حزب الوفد السيد البدوي ورئيس من مثل سعد الدين إبراهيم وعمرو حمزاوي، ومال بعضهم اآلخر، 

ته في إكساء وجوده "شرعية صورية" حزب الغد موس ى مصطفى موس ى، إلى ُمهادنة حكم االنقالب، وُمساند

 103من خالل التعبير عن استعدادهما للترشح.

تكاملة في ُمخاطبة الجماهير، 
ُ
ا بأشخاص، وغياب برامجه امل ا، يبدو أن ارتباط التيار الليبرالي دائم  أيض 

وغيرهما، ُمرغمين؛ مما أدى أديا إلى غياب املناصرين، وهو ما ظهر بعد ُمغادرة محمد البرادعي وأيمن نور، 

إلى ضعف وجوده في الشارع. وفي إطار هذه النقطة تظهر  ،من ثمإلى إضعاف تأثير التيار على مناصريه، و 

ا ممارسات السلطة املصرية التضييقية على منظمات املجتمع املدني والشخصيات ذات التوجه  أيض 

 الليبرالي.

رسات غير الديمقراطية داخل هيكلية األحزاب، حيث ممارسات وفي ذات اإلطار، ُيمكن اإلشارة إلى املما

اإلقصاء والدكتاتورية التي أدت في أكثر من مرة إلى حدوث حاالت انشقاق داخل األحزاب الليبرالية، 

 عن تناقض التيار الليبرالي مع املبادئ التي ُينادي بها.
 
 سلبية

 
 وباألخص حزب الوفد؛ ما يعكس صورة

اب الليبرالية من مشكلة التمويل، حيث هناك عزوف للمواطنين عن االنضمام إليها، كذلك تقاس ي األحز 

وتخّوف رجال األعمال من االنضمام إليها، ملا تنادي به من مبادئ وسياسات تشتبك مع ممارسات السلطة 

 104الحاكمة.

بشكٍل أو بآخر، في سهم، أولعل تالش ي حكم األرستقراطيين واألعيان في مصر، وانتهاء هذه الحقبة، 

 تراجع تأثير التيار الليبرالي.

وربما ساهم بدور فاعل في تضاؤل مناصريه فقدان التوجه العربي في أدبيات التيار الليبرالي،مثل: دعم 

القضية الفلسطينية، على النقيض من الدعوة إلى التطبيع مع االحتالل، والتوجه اليساري االجتماعي 

                                                           
ي مرص: محاوالت استنهاض تيار أنهكه التفكك والعشوائية، 102

 
اليون ف ي   4، تاري    خ الدخول، العربأحمد جمال، الليبر

/يناير كانون الثان 

2019.https://bit.ly/2FlOLhM 

ي المنطقة العربية؟، 103
 
اىلي ف ، مرص نموذًجا: لماذا أخفق التيار الليبر /يناير   4، تاري    خ الدخول، الدولية السياسة مجلةهالة مصطف  ي

كانون الثان 

2019.http://www.siyassa.org.eg/News/2409.aspx 

ي مرص: محاوالت استنها104
 
اليون ف  .سابقرجع ض تيار أنهكه التفكك والعشوائية، العرب، مجمال، الليبر
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خاطب للروح العقالني
ُ
ا من امل ة للمواطن املصري، تلك الروح التي ترنو إلى حياة يتحقق فيها جزء بسيط جد 

ا من مبادئ الخصخصة وتقليص تدخل الدولة، وغيرها من املبادئ التي تضر  العدالة االجتماعية، بعيد 

 باملواطن لصالح رجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال.

ي" الذي ُيخاطب به رموز الليبراليين، وعلى رأسهم عمرو وال يخلو األمر من مسألة التعقيد "االصطالح

 ،
 

حمزاوي، املواطنين املصريين؛ إذ ال جنوح إلى تبسيط األفكار واملبادئ الليبرالية ذات الطابع الصعب أصال

: عندما يتم تحويل هذه األفكار واملبادئ إلى شعارات إعالمية ترويجية، يسهل هضمها وقبولها من قبل 
 

فمثال

ة االنفتاح السياس ي مرحلاطن املصري، قد يبني التيار الليبرالي حاضنة شعبية فاعلة. لكن لوحظ، في املو 

 حض، تحويل التيار ذاته من وسيلة للتقدم والتجديد الفكري والسياس ي إلى م2013و 2012القصيرة بين 

مهد لسيطرة ا
ُ
لعسكر من جديد على أداة ملواجهة قوى اإلسالم السياس ي، ما ألصق به وصمة التيار امل

السلطة في مصر؛ وبذلك تحول التيار الليبرالي من حزب يشارك في صناعة القرارات الكبرى، إلى مجرد صورة 

ا اليسارية،  سياسية وأيديولوجية مزقتها أجهزة السلطة عبر التشويه، وعمقت التيارات اإلسالمية، وأحيان 

 جراحها عبر التكفير واتهامه باالرتباط بالخارج.

 

 الخاتمة

تقوم الفكرة األساسية للتيار الليبرالي حيال األحكام والتوجهات الدينية على أساس تقدير الشرائع 

الدينية، لكن بدون اتباع أحكامها وأسسها في املسارات الحياتية والسياسية. وقد تم التوصل إلى هذه 

تتبع ممارسات، وسبر أغوار مناهج وأدبيات ظاهرة النتيجة باالستناد إلى املنهج االستقرائي الذي يركن إلى 

وضح املسار العام لتلك الظاهرة.
ُ
صبح نظرية، ت

ُ
 ما من أجل الوصول إلى نتيجة ت

نادي 
ُ
وبالركون إلى املنهج املذكور، توصلت الدراسة إلى ممارسات وآراء رموز التيار الليبرالي التي ت

ية الصرفة التي تفصل الدين عن السياسة بصورة كاملة، باملواطنة كبديل للهوية اإلسالمية، وبالعلمان

طلقة، وفتح باب االجتهاد واإلصالح الدينيين أمام الجميع. 
ُ
 وتدعو إلى منح األفراد حرية االعتقاد امل

غير أن التيار الليبرالي بأحزابه السياسية في مصر، لم يستطع عكس أفكاره حيال الدين، ولم ُيطبقها 

الذي بقي، على الرغم من بعض العثرات  1923امللكي، حين صاغ التيار الليبرالي دستور الحكم  زمنإال في 

. إن التيار الليبرالي املصري في وقتنا 1952املؤقتة، يحكم البالد حتى اندالع "ثورة الضباط األحرار" عام 

حاك
ُ
ة ضده من قبل الحالي يعاني حالة عزوف مجتمعي عنه، مردها إلى الدعاية السياسية السوداء امل

الغربية االستعمارية، وداٍع إلى االنحالل األخالقي ضد  روعاتالخصوم، على أنه "عميل" أو "سمسار" املش

 
 

عن مواجهته تضييقات السلطة املصرية التي ترى في مبادئه  التوجه املحافظ العام للشعب املصري، فضال

ا على استقرارها، إضافة إلى ارتباطه بشخصيات، وليس  بحاضنة اجتماعية قادرة على االقتناع بما خطر 

ا عن ُمهادنة حزبي الوفد والغد "الليبراليين" لنظام الحكم املصري الحالي  يدعو إليه التيار من أفكار، عوض 
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الذي يتهمه طيف واسع من الشعب املصري "بالنظام االنقالبي السلطوي"، من خالل الترشح "بشكٍل 

 سيس ي.صوري" ضد املرشح عبد الفتاح ال
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