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انحسار دور المؤسسة الدينية لصالح السلطة
المركزية في «مصر محمد علي»
أيمن البيماني
ُيعترب حممد علي با�شا هو امل� ِّؤ�س�س احلقيقي للدولة امل�صرية احلديثة �إ ّبان القرن التا�سع ع�شر امليالدي ،والذي ظهرت نواياه جل ًّيا يف اللحاق بركب الدولة الأوروبية
منوذجا مل�صر حممد علي» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم».
احلديثة �آنذاك ،وهذا ما �سنناق�شه ملقال �أ�سامة عرابي «ال�شريعة وال�سلطان :الدولة الأوربية احلديثة
ً
�إ َّن ال�ع�لاق��ة ب�ين امل��واط��ن امل�م� ّث��ل للحداثة الأوروب �ي ��ة وب�ين �سلطتها
وقانونها ه��ي عالقة �شائكة وم�ع� ّق��دة ،فهي عالقة قانونية يف املقام
الأول ،وي� ّ
�دل عليها �إ�شهار نابليون -القرن التا�سع ع�شر -جمموعة
من القوانني التجارية واجلزائية وال�شخ�صية واملدنية...وغريها؛
ف�ق��د ظ�ه��ر ��ش�ع��ار ق��ان��ون�ي��و ن��اب�ل�ي��ون« :ال ي�ح� ّ�ق لأي م��واط��ن ال �ت��ذ ّرع
بعدم معرفة القانون»؛ مما يعني �أ َّن على املواطن الإمل��ام بالقوانني
والأنظمة التي حتكم عالقته مع املواطن الآخر من جهة ،ومن جهة
�أخ��رى مع الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،مع التحذير من ا ّدع��اء اجلهل بهذه
القوانني؛ الأمر الذي يُ�سهِّل عمل ال�شرطة والق�ضاء.
�إ َّن ح�ضارات م�صر واليونان والرومان والعثمانيني قد �سبقت نابليون
يف تطبيق املنظومة العقابية ،ولكن نابليون وقانونه ت�ف� ّرد ع��ن �أي
مثيل �سابق من حيث جناعة وفاعلية التقنيات اجلزائية والقانونية
والتق�صي.
وعمليات البحث وال�ضبط
ّ
املُ� ��ؤرِّخ الفرن�سي مي�شيل فوكو ع�بر كتابه «ال�ت��أدي��ب وال�ع�ق��اب :ن�ش�أة
ال���س�ج��ن» ،ي ��رى دور ��ش��وك��ة ال �ق��ان��ون الأوروب � ��ي احل��دي��ث يف ام �ت��داد
�سلطة املركز القهرية على جميع القاطنني داخ��ل الدولة وخارجها
با�ستخدام تقنيات حديثة يف املراقبة والتح ّكم باالعتماد على العلم
واملعرفة والتقنيات احلديثة والأ�ساليب العلمية؛ حيث ي��رى فوكو
�أ ّن ن���ش��وء �أ� �س��واق ر�أ��س�م��ال�ي��ة ج��دي��دة ،و��س�ي�ط��رة طبقة ال�ن�ب�لاء على
االقت�صاد ،وانحالل املجتمع االقطاعي ،ك ّلها عوامل �أدّت �إىل تربية
ق��ان��ون�ي��ة ل�ل�ف��رد الأوروب � ��ي مت��ا��ش� ًي��ا م��ع م�ت�ط� ّل�ب��ات ت�ل��ك امل��رح�ل��ة من
ال�صناعة والر�أ�سمالية احلديثة ،وهو ما جنحت فيه ال�شبكة املعرفية
و�أدّت دورها بامتياز.
لقد َ
والتجار على جميع مفا�صل
�سيطر الر�أ�سماليون ال�صناعيون
ّ
الدولة الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية؛ مما �أ ّثر على روح املواطن
الأوروب ��ي ،وال�ت��ي ه��ي يف احلقيقة نتاج ال�سلطة ال�سيا�سية املعرفية
اجل��دي��دة ،وال�ت��ي تظهر فيها كيف �أ�صبح اجل�سد الأوروب ��ي خا�ض ًعا
لعالقات الت�س ّلط والنفوذ.
�إ َّن ال�سجن واحلب�س كان �أه ّم مظاهر �شبكة الت�س ّلط والتح ّكم الأوروبي
ب��امل��واط��ن ،كما ي��رى فوكو �أ ّن ن�ش�أة تلك ال�سجون و�أ�ساليب احلب�س
ومظاهر التعذيب واالقت�صا�ص �أم��ام اجلمهور كانت تع�صف بحقوق
�أ�سا�سية للفرد ،و�ش ّكلت بعد ذل��ك ث��ورة جديدة يف عالقة اجلماهري
(امل��واط��ن) بال�سلطة القانونية املت�س ّلطة .م��ع ال�ن��زوح املت�سارع من
ال ��ري ��ف �إىل امل �ن��اط��ق ال���ص�ن��اع�ي��ة لآالف ال �ن ��ازح�ي�ن؛ ك��ان��ت ال�سلطة
ال�سيا�سية �أه � ّم �سبيل للمراقبة وال�ت��أدي��ب ل�ضمان ال�سلم املجتمعي
وت�أديب الأعداد الكثرية من الأج�ساد يف فعلها اليومي.
�أ�شا َر الفي�سل�سوف الأمل��اين كانط �-أوا��س��ط القرن الثامن ع�شر� -إىل
م �ب��د�أ وم �ف �ه��وم ح��ري��ة ال �ف��رد يف ال ��دول ��ة الأوروب� �ي ��ة وال �ت��ي �أ��س��ا��س�ه��ا
ً
متجاهل �أ ّنها طاعة ق�سرية عمياء م�صري
اخل�ضوع للنظام ال�سيا�سي،
خمالفها العقاب .وح�سب مفهومه ،ف ��إ َّن احلرية املعا�صرة هي �أحد

اخل�ي��اري��ن :طاعة ال�سلطة وال�ق��ان��ون الواجبة على ك��ل ف��رد� ،أو عدم
الطاعة وم�صريه العقاب اجل�سدي وامل��ادي ،وهو ما مل يذكره كانط
يف تعريفه للحرية� .أما الرباغماتي والفيل�سوف الربيطاين (بنتام)
فيُع ّرف الواجب القانوين للمواطن احلديث « :أ� ّن واجبي هو كل �أمر
علي �إطاعته ،ف��إذا مل �أفعل يعاقبني القانون» ،وهو
يفر�ض القانون ّ
�شاف و�شفاف لغياهب احلرية احلقيقية للمواطن الأوروب��ي
تعريف ٍ
�آنذاك.
ّ
�أمّا مُنظر علم االجتماع الأوروبي (�إيليا�س) ،فهو يرى أ� ّن �إخ�ضاع عدد
كبري من الأج�ساد على التن�سيق واملراقبة يف امل�صانع ً
مثل -و�أ ّن فعلكل �شخ�ص يعتمد على دقة وفعل ال�شخ�ص الآخر ،ما هو �إال �أمر يجرب
الفرد على التح ّكم بحركاته وت�ص ّرفاته ب�شكل دقيق؛ لذلك يذهب �إىل
�أ ّن هذا النوع من البنى النف�سية الالواعية ورقابة الذات ما كان ليت ّم
لوال �سلطة املركز ال�سيا�سية والقوانني الرقابية على كافة الن�شاطات
احليوية يف الدولة القومية املعا�صرة.
التغيات يف طبيعة العدالة اجلنائية
حدثتْ يف م�صر جمموعة من ّ
وقانون العقوبات كما حدث �سابقا يف �أوروب��ا ،ويف فرتة ق�صرية جنح
حممد على با�شا يف نقل البنى الع�سكرية والق�ضائية واجلزائية من
�أوروبا �إىل م�صر .حيث ظهر التحوّل الق�ضائي يف مظهرين �أ�سا�سيني:
الأول يف الن�صو�ص القانونية وظهور القانون اجلنائي اجلديد مل�صر
عام 1829م ،ومت ّثل الثاين يف ظهور حماكم نظامية -جمال�س -يديرها
موظفون تابعون للدولة لتطبيق القوانني الأوروب�ي��ة الوافدة .وقد
وا��ص�ل��ت امل�ح��اك��م االب�ت��دائ�ي��ة -ال�شرعية -عملها على ق�ضايا الدين
ً
�شمول
كالقتل والقذف ،ولكن املجال�س النظامية اجلديدة كانت �أكرث
و�صالحية م��ن حم��اك��م ال���ش��رع ،حتى �أ ّن الق�ضية ال�ت��ي ال ي�ستطيع
قا�ضي ال�شرع احلكم فيها ُتال �إىل املحكمة النظامية لإعادة النظر
والتدقيق فيها مبقايي�س خمالفة عن مقايي�س حماكم ال�شرع.
وق��د �أ ّث��رت ثالثة اعتبارات يف تلك البنية اجلنائية اجلديدة مل�صر؛
وهي:
 -1حت ّكم الأجهزة املركزية بحركة النا�س ون�شاطاتهم.
� -2إعادة تعريف العقوبة ب�أ ّنها �إ�صالح وتقومي لل�سلوك ولي�ست عقابًا.
 -3تطبيق مقايي�س ومفاهيم و�أ�س�س جديدة يف الإجراءات القانونية
من حيث االعتقال واملحاكمة والإثبات اجلرمي والدليل اجلنائي.
مت َّيز القانون اجلزائي مل�صر حممد علي مبجموعة من الفروقات عن
القانون العثماين ال�ساري �آنذاك؛ ومنها:
�أ -حت��دي��د عقوبة ك��ل ج ��رم ،بينما ال�ق��ان��ون العثماين ي�ح��دد طبيعة
اجلرم ويرتك االجتهاد للق�ضاة يف حتديد العقوبة.
ب -ح�صر العقوبات يف اجللد والإع��دام ،بينما القانون العثماين يق ّر
جمموعة متنوّعة م��ن العقوبات كبرت الأع���ض��اء ،والو�سم باحلديد
وغ�يره��ا ،كما هو احل��ال يف الإ��س�لام بتنوّع عقوبات ال�سارق وال��زاين
والقاذف وغريهم.

�إ ّن املتت ّبع للن�صو�ص اجلزائية اجلديدة يُالحظ هدف تلك القوانني
يف عقلنة وتر�شيد عالقة الأفراد بال�سلطة ،ور�أت ال�سلطة �أ ّن عقالنية
العقوبة حم ّفزة لوالء الأفراد للدولة؛ ملا لها من �أثر يف خ�ضوع الفرد
لل�سلطة احل��اك�م��ة؛ ح�ي��ث �إ َّن � �ص��دور احل�ك��م ع�ل��ى اجل ��اين بالعقوبة
املن�صو�ص عليها يف القانون لن يجعل له ً
جمال لالعرتا�ض وال�شك
بعد ذلك .ويف العام 1853مَّ ،
مت �إق��رار القانون العثماين للعقوبات يف
م�صر ،ومت يف الأق��ال�ي��م �إن���ش��اء حماكم نظامية للنظر يف جرائمها؛
لذلك جرى توجيه الوعي امل�صري الدارج �أ ّن قا�ضي ال�شرع والعدالة
الإ�سالمية مُن ّزه عن اخلط�أ؛ لأ ّن القوانني اجلديدة كانت غريبة عن
ال�شرع واملوروث الفقهي الإ�سالمي.
لذلك؛ ف�إ ّن هذه التغريات الق�ضائية واجلزائية كان لها الأثر يف العمل
اليومي جلهاز ال�شرطة يف م�صر ،والذي ي�شري �إليه الباحث امل�صري
خالد فهمي �أ ّن وج��ود قوانني و�أط��ر ق�ضائية لكل جرمية وعقوبتها
امل�ستحقة �أل��زم م�ؤ�س�سة ال�شرطة على تقدمي نتائج حتقيقاتها �إىل
املجال�س القا�ضية ب�شكل م�ستمر ،كما ا�ستعانت بالتقنيات والطب
ال���ش��رع��ي -ك�م�ث��ال -يف حت�ق�ي�ق��ات �أ��س�ب��اب ال ��وف ��اة ،وو��ض�ع��ت �سجالت
للمطلوبني ممَّا عزز قدرتها على حفظ النظام.
نعر�ض هنا ق�ضيتني لتو�ضيح ال�صورة بني حماكم ال�شرع واملجال�س
النظامية اجلديدة:
 -1عام 1860م ،قدّمت �أم دع��وى �ض ّد متهم بقتل ابنتها لدى قا�ضي
ال�شرع ،وق��ام قا�ضي ال�شرع ب�إبطال الدعوى ب�سبب اقت�صار ال�شهود
على قا�صرتني وعدم وجود �شهود بالغني يف م�سرح اجلرمية ،يف حني
ق��ام قا�ضي املجال�س النظامية بحب�س املتهم � 3سنوات ا�ستنادًا على
تقرير الوفاة وال��ذي �أ ّك��د ا�ستخدام القوة و�شهادة القا�صرتني .وهنا
يظهر املجال�س النظامية كطرف ق�ضائي م�ستقل عن ال�شرع.
 -2ق�ضية تدافع زوجتني لرجل �إحداهما حامل ممَّا �أدى لإجها�ض
جنينها .يف حماكم ال�شرع مل يجزم القا�ضي �أ ّن �سقوط الزوجة الثانية
و�إجها�ض جنينها كان ب�سبب دفع الزوجة الأوىل لها ،وبالتايل �إبطال
الدعوى ،فيما حكم املجل�س النظامي بحب�س الزوجة املتهمة �شهرين
ب�سبب وجود تقرير امل�ست�شفى �أ ّن �سبب الإجها�ض كانت نتيجة وقوع
ج�سم الزوجة احلامل.
ِّ
يو�ضح الباحث خالد فهمي �أ َّن ا�ستعمال الطب ال�شرعي والتقنيات
احلديثة يف القانون امل�صري مل يخالف ال�شريعة الإ�سالمية ،بل �أدّى
�إىل تعزيز ال�شرع ومت اعتباره كتكملة لل�شريعة الإ�سالمية.
�إ َّن ه��ذه ال�ت�ح��والت يف م�صر ،وان�ت�ق��ال النظام اجل��زائ��ي املعتمد على
ق�ضاة ال�شرع يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر� ،إىل ق�ضاة املحاكم النظامية
التي ت�ستمد �أحكامها من قوانني �أوروبية؛ �أدّت لتحوّل ميزان القوى
االجتماعية م��ن امل�ؤ�س�سة الدينية �إىل ال�سلطة امل��رك��زي��ة ،وت��راج��ع
الوالء للرموز الدينية.
albimani92@hotmail.com

