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والهند والواليات املتحدة» ..ل�سكوت هيبارد
��س��وامي���س��اف�ي��ك � �س��ان��غ ( ،)RSSوامل �ن �ظ �م��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة
الأخ� ��رى؛ ح�ي��ث ج��� َّ�س��د ك��ل م�ن�ظ��ور ت�ف���س�يراً خمتلفاً على
نحو جوهري للتقليد الهندو�سي ور�ؤي��ة خمتلفة للنظام
االجتماعي؛ فقد نظر غاندي �إىل الت�سامح وعدم ا�ستخدام
ال�ع�ن��ف ع�ل��ى �أن��ه �صفة حم��وري��ة للهندو�سية ،وك��ان ذل��ك
هو الأ�سا�س ال��ذي ُبينت عليه ر�ؤيته ال�شمولية للمجتمع
الهندي .وو�ضع نهرو القومية العلمانية بناء على تلك
الأفكار ،رغم اختالف توجهاته الدينية مع غاندي .ومع
ذل��ك ،فقد �أ َّي��د كالهما منح ع�ضوية االن�ضمام �إىل الأمة
جلميع م��ن يعي�شون داخ��ل ح��دود �أرا� �ض��ي ال��دول��ة .ومن
جانب �آخ��ر ،رف�ضتْ جماعة را�شرتيا �سوامي�سافيك �سانغ
مفهوم غ��ان��دي ع��ن التقليد الهندو�سي ور�ؤي�ت��ه ال�شاملة
للأمة .وبناء على املنظور ال��ذي اتخذته اجلماعة ،كانت
الهندو�سية بحاجة �إىل �إع ��ادة �إ�صالحها وت�شكيلها لكي
ت�صبح تقليدا م�ت���ش��ددا وح��ازم��ا ووح��دوي��ا .وب��امل�ث��ل؛ ق��ام
�أع �� �ض��اء را� �ش�تري��ا ��س��وامي���س��اف�ي��ك ��س��ان��غ وامل�ن�ظ�م��ات التي
ظهرت فيما بعد بت�أييد قومية عرقية اقت�صرت ع�ضويتها
ع�ل��ى ال�ه�ن��دو���س .و��ش�ك�ل��ت ه��ذه االخ �ت�لاف��ات ح��ول ال��دي��ن
واملجتمع خطوط ال�صدع داخ��ل ال�سيا�سة الهندية لفرتة
طويلة من القرن الع�شرين.
وع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن االل� �ت ��زام ال �� �ش��دي��د حل ��زب امل ��ؤمت��ر
امل�ه�ي�م��ن ت��اري�خ�ي��ا -ب�ن�ظ��ام �سيا�سي ع�ل�م��اين ومعار�ضتهللطائفة الهندو�سية يف �أثناء عهد نهرو ،فقد تغيرَّ ذلك
يف �أعقاب ف�ترة ال�ط��وارئ منذ ع��ام 1977م .ويف �أثناء هذه
الفرتة� ،سعت �أنديرا غاندي -ثم ابنها راجيف الحقاً� -إىل
ا�ستقطاب خطاب القومية الهندو�سية؛ باعتباره �أ�سا�سا
للح�شد ال���ش�ع�ب��ي ،وك ��ان ذل��ك وا� �ض �ح �اً يف الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة
االنتخابية للحزب التي اعتمدت على الأغلبية يف فرتة
الثمانينيات من القرن املا�ضي؛ حيث ا�ستغلت اخلوف من
انف�صال الأقليات واجنذبت �إىل هوية دينية من �أجل ح�شد
ال��دع��م �ضمن امل�صوتني الهندو�س داخ��ل احل��زام الهندي
وه��ي منطقة املتحدثني باللغة الهندية يف �شمال وو�سط
ال�ه�ن��د .ويحمل امل ��ؤل��ف ك�لا م��ن �أن��دي��را غ��ان��دي وراج�ي��ف
غاندي م�س�ؤولية التخلي عن الر�ؤية العلمانية للقومية
الهندية ب�سبب الت�سيي�س للدين ال��ذي م��ور���س م��ن قبل
ن�شطاء حزب امل�ؤمتر.
ال �ف �� �ص��ل اخل��ام ����س م ��ن ال �ك �ت��اب ح �م��ل ع� �ن ��وان «غ��ر���س
الطائفية يف ال�سيا�سة الهندية» ،وفيه يحلل امل�ؤلف النهج
ال ��ذي ات�ب�ع��ه ح��زب امل ��ؤمت��ر وت�لاع�ب��ه بال�سيا�سة الدينية
وعواقب هذه ال�سيا�سة؛ حيث �أدت �إىل تبعات غري متعمدة
�أ�سهمت يف تقلي�ص فائدته على الأم��د الطويل واعتربت
عملية اغ�ت�ي��ال �أن��دي��را غ��ان��دي ع��ام 1984م م��ن �أب ��رز هذه
الآث � ��ار� .إ� �ض��اف��ة �إىل ن���ش��أة ال �ت��وت��رات ال�ط��ائ�ف�ي��ة وتطبيع
القومية الهندو�سية واتخاذها خطابا �أيديولوجيا .وكانت
فكرة الهندوتفا -االنتماء ال�شديد ملبادئ الهندو�سية -قد
�شهدت تراجعاً منذ اغتيال املهامتا غاندي على يد �أحد
املتطرفني الهندو�س عام 1948م .وقد ا�ستفاد حزب بهارتيا
ج��ان��ات��ا ( )BJpال��وط�ن��ي الهندو�سي وعنا�صر �أخ��رى يف
ج�م��اع��ات ال�سانغ ب��اري�ف��ار م��ن ه��ذا ال�ت�ح��ول ،ال��ذي �ساهم
ب�شكل م�ؤثر يف ال�صعود املفاجئ وال�سريع للحزب يف مطلع
الت�سعينيات من القرن املا�ضي.
يف الف�صل ال�ساد�س وعنوانه «�صعود العلمانية الأمريكية
و�سقوطها» يفح�ص امل ��ؤل��ف اجت��اه��ات مماثلة يف ال�سياق

امل�ت�ع�ل��ق ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة ،ي��ذك��ر امل ��ؤل��ف �أن
التاريخ الأمريكي يعد م�شبعا بالأمثلة التي تو�ضح التمييز
ال��دي�ن��ي وال ��ر�ؤى امل�سيحية للقومية الأم��ري�ك�ي��ة ،ويعك�س
هذا حقيقة �أن القوميات الأمريكية مت�أ�صلة يف الروايات
الدينية ،على الرغم من كونها تعر�ض توجهات متناف�سة.
وق��د اعتمد ال��دي��ن امل��دين يف �أم��ري�ك��ا يف �أوج ازده ��اره على
ت�ف���س�ير غ�ي�ر ط��ائ �ف��ي ل�ل�ع�ق�ي��دة امل���س�ي�ح�ي��ة وم �ت��واف��ق مع
التقليد العلماين لأمريكا .ومع ذلك ،فقد كانت القومية
الدينية ال�ضيقة وغالبا ال�شوفينية �أي�ضا خا�صية �شائعة
يف التجربة الأم��ري�ك�ي��ة ،ويرتبط ه��ذا التف�سري للقومية
الأمريكية بتف�سري رجعي للتقليد امل�سيحي وفهم حمدود
للهوية الأمريكية.
ول �ع��ب امل �� �س ��ؤول��ون يف ال ��دول ��ة دورا م �ه � ًّم��ا يف ت�سهيل
ن�ش�أة ر�ؤي��ة حم��ددة للدين واملجتمع على ح�ساب البديل
ال �ل �ي�برايل ،وك ��ان ه��ذا وا��ض�ح��ا يف ف�ت�رة رئ��ا��س��ة ري�ت���ش��ارد
نيك�سون الذي ا�ستخدم �سيا�سة دينية خلف �ستار واه كجزء
م��ن ح�م�لات��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة ع��ام��ي 1972 -1968م .وك��ان��ت
ال�سيا�سة الثقافية التي اتبعها نيك�سون ج��زءا من اجلهد
الأك�ث�ر ت��و��س�ع��ا ب�غ��ر���ض �إح� ��داث ��ص��دع يف حت��ال��ف االت�ف��اق
اجل��دي��د للحزب ال��دمي�ق��راط��ي وجتميع �أغلبية حمافظة
جديدة من خالل التقرب �إىل املواطنني اجلنوبيني البي�ض
م��ن ال�ط�ب�ق��ة ال �ك��ادح��ة .واع �ت �م��دت ه ��ذه الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة
االنتخابية للح�صول على الأغلبية على خليط من الدين
وال��وط�ن�ي��ة وال �ع��رق؛ م��ن �أج��ل منا�شدة جمهور الناخبني
الدميقراطيني على نحو تقليدي ،ومن خالل و�ضع غ�شاوة
على الدين والقومية وحتويلهما �إىل «فكرة �أمريكا» غري
املتبلورة� ،سعت �إ�سرتاتيجيات احل��زب اجلمهوري لو�صم
الأع��راف الليربالية والأقليات وال��ر�أي املعار�ض على �أنهم
غري وطنيني ،كما اعتزمت �أي�ضا ا�ستخدام الدين والق�ضايا
الثقافية لكي حتل حمل االعتبارات االقت�صادية باعتبارها

�أ�سا�سا يف عملية الت�صويت �ضمن الأمريكيني من الطبقة
الكادحة.
الف�صل ال�سابع والأخري من الكتاب عنونه امل�ؤلف با�سم
«القومية الدينية يف ع�صر ريجان-بو�ش» ،وفيه يركز على
ال�سيا�سة الطائفية و�سيا�سة الأغ�ل�ب�ي��ة ال�ت��ي م�ي��زت ه��ذه
احلقبة؛ فقد �أ�سهم الدعم املمنوح من النخب الرئي�سية
بالدولة منذ عهد رونالد ريجان وحتى جورج بو�ش االبن
يف رف��ع احل �ظ��وظ ال�سيا�سية ل�ل�أف�ك��ار ال��دي�ن�ي��ة الرجعية
وم�ؤيديها .ومثل جناح �إ�سرتاتيجية الأغلبية التي و�ضعها
نيك�سون يف متهيد ال�ط��ري��ق ل �ث��ورة ري �ج��ان يف ثمانينيات
ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي و�أر�� �ش ��دت احل �م�ل�ات االن �ت �خ��اب �ي��ة ل�ل�ح��زب
اجلمهوري يف العقود التالية.
و�أ َّدتْ ه��ذه ال�سيا�سة �إىل ح��دوث ان�ق���س��ام��ات ب�ين م�ب��د�أ
القومية الذي يج�سد �أ�صول العقد االجتماعي للجمهورية
الأم��ري�ك�ي��ة ،والقومية امل�سيحية للتقليد الربوت�ستانتي.
وجت�سدت تلك التوترات ما بني املفاهيم والأفكار ال�شمولية
وامل �ح��دودة لكل م��ن العقيدة والأم��ة يف احل��روب الثقافية
التي دارت يف ت�سعينيات القرن املا�ضي ،ومل تكن ال�سيا�سة
الدينية التي �شكلت هذا الع�صر ا�ستجابة من قبل قطاعات
ال�سكان التقليديني للحداثة العلمانية ،ولكنها عك�ستْ
�أي�ضا اجلهد امل�ستمر ال��ذي قام به امل�س�ؤولون ال�سيا�سيون
ال�ستقطاب الناخبني الأمريكيني مل�صلحة مكا�سب حزبية.
وبنا ًء على هذا ال�سياق ،اتخذ االنق�سام الليربايل املحافظ
يف �أمريكا دالئل دينية قوية ،حيث ا�ستح�ضر ن�شطاء احلزب
اجلمهوري الدين املحافظ متخذين �شعار اهلل والوطن.
وعلى الرغم من ذل��ك وفيما ي�شبه احلالة الهندية ،فقد
ن�ت��ج ع��ن ال �ت �ج��اوزات ال �ت��ي ��ص��اح�ب��ت ه��ذه الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة
زوالها .وتبدو النجاحات الرئا�سية التي حققها بو�ش االبن
يف العامني  2000و2004م تربيراً للتحول الديني من جانب
حزبه ،ولكنها �أدت يف نهاية املطاف �إىل جتاوز خطري؛ حيث
�سعت �إدارة بو�ش مت�أثرة بانت�صارات انتخابية ويقني ديني
م�ضلل ل��و��ض��ع جم�م��وع��ة م��ن ال�سيا�سات منها ��ش��ن ح��رب
فا�شلة على �أفغان�ستان والعراق ثبت �أنها كارثية لكل من
احلزب والأمة على حد �سواء؛ وبالتايل مثل انتخاب باراك
�أوب��ام��ا �سنة 2008م رف�ضا لإدارة ب��و���ش و�سيا�ساته وع��ودة
�إىل ر�ؤي��ة �أك�ثر و�سطية لكل من الدين وال�سيا�سة� .إال �أنَّ
امل�ؤلف يعتقد �أن قدرة �إدارة �أوباما على �إبطال �إرث القومية
امل�سيحية و�إع��ادة �أمريكا �إىل ج��ذوره��ا التنويرية ه��و �أم��ر
بعيد امل �ن��ال .وم��ع ذل��ك ف�ه��و ي�ظ��ل حت��دي��ا رئي�سيا .وي��رى
�أن ن�شر املزيد من قيم الت�سامح �أم��ر ��ض��روري للم�صلحة
العامة املتعلقة بالنظام ال�سيا�سي الأمريكي ويعد �شرطا
�أ�سا�سيا ل��ر�أب ال�صدع واالنق�سامات االجتماعية العميقة
التي حدثت على مدار حروب الثقافة يف العقود املا�ضية.
.............................
 الكتاب« :ال�سيا�سة الدينية وال��دول العلمانية (م�صروالهند والواليات املتحدة)».
 ت�أليف� :سكوت هيبارد. الرتجمة :الأمري �سامح ُكرمي. النا�شر :املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب،دولة الكويت2014 ،م.
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«ال�سيا�سة الدينية والدول العلمانية «م�صـــر

عماد البحراين
ِ�ض ْمن �سل�سلة «عامل املعرفة» -التي ُي�صدرها ب�شكل �شهري املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت ،منذ العام 1978م�َ -صدَر يف �شهر
يونيو 2014م كتاب ُمرتجم من الإجنليزية �إىل العربية بعنوان «ال�سيا�سة الدينية والدول العلمانية :م�صر والهند والواليات املتحدة» ،ل�سكوت هيبارد،
وقد �صدر يف العام 2010م عن جامعة مرييالند الأمريكية ،وعنوانه الأ�صليReligious Politics & Secular States: Egypt,( :
 ..)India, and the United Statesويتناول الكتاب عملية الظهور املجدد لل�سيا�سة الدينية يف �سياق ثالثة جمتمعات علمانية على نحو
ظاهري؛ هي :م�صر ،الهند ،الواليات املتحدة الأمريكية.
تعك�س -ب�شكل وا�ضح -التحول من العلمانية �إىل ال�سيا�سة الدينية؛ ففي احلالة امل�صرية
و َي َرى امل�ؤلف �أ َّن احلاالت الثالث التي �أوردها يف درا�سته ُ
م َّهدتْ الأفكار الع�صرية يف حقبة ُحكم جمال عبدالنا�صر الطري َق لتف�سري معا�صر للإ�سالم� .أما يف مدة حكم خلفائه �-أنور ال�سادات وح�سني مبارك-
فقد ات�سم اخلطاب ال�سيا�سي بتف�سري ُمتز ِّمت للإ�سالم مت�أثراً باخلطاب الديني يف ال�سعودية ..وباملثل؛ فقد ا�ستبدلتْ الأعراف ال�شمولية للقومية
الهندية التي م َّيزت الفرتة الزمنية ما بعد اال�ستقالل النماذج الأكرث توكيداً و�شوفينية للقومية الهندو�سية؛ مما �أدى لزيادة �أعمال العنف �ضد
الأقليات الدينية .وعلى نحو م�شابه ،ف�إ َّن ُ�صعود اليمني الديني داخل الواليات املتحدة الأمريكية م َّيز التقلي�ص الأيديولوجي داخل احلياة العامة
الأمريكية ،وو�ضع حدًّا للإجماع العلماين يف الفرتة الزمنية التي �أعقبت احلرب العاملية الثانية (1945-1939م).
الكتاب �إىل مقدمة و�سبعة ف�صول وخامتة؛
وق�سم امل�ؤلف
َ
َّ
حيث ت�ط� َّرق يف مقدمة ال�ك�ت��اب -ال�ت��ي حملت ا��س��م «�إع��ادة
التفكري يف الدولة العلمانية»� -إىل التح ُّول الأيديولوجي
ال ��ذي م � َّي��ز ك�ل�ا م��ن احل� ��االت ال �ث�ل�اث م��و� �ض��ع ال��درا� �س��ة،
والت�أكيد على التف�سريات املختلفة للدين ،وكيف �أر�شدت
ال� ��ر�ؤى املختلفة للمجتمع� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت�سليط ال���ض��وء
على املوقف املغاير للنخب بالدولة نحو املفاهيم والأفكار
الرجعية لل�سيا�سة الدينية ،وت�أثريها يف �أوجه اجلدل حول
كيفية تعريف الأمة.
الف�صل الأول -وعنوانه «�إعادة تف�سري ال�سيا�سة الدينية
احلديثة» -يبحث يف الفرتة الزمينة التي �أعقبتْ احلرب
العاملية الثانية ،والتوجه الليربايل العلماين لهذه الدول؛
حيث ي��ؤك��د ال�سرد التاريخي ل�ل�أح��داث االرت �ب��اط م��ا بني
��س�ي��ا��س��ة ال��دول��ة جت ��اه ال��دي��ن ،وال �� �ص �ع��ود امل �ق��اب��ل للنظام
العلماين و�سقوطه الح�ق�اً .وي�برز امل��ؤل��ف يف ه��ذا الف�صل
التداعيات الناجمة عن هذه ال�سيا�سات؛ حيث �أ َّدت �سيا�سة
ا�ستقطاب النخبة ل��ر�ؤي��ة حم ��دودة ل�ل��دي��ن وامل�ج�ت�م��ع �إىل
�إ�ضعاف امل�ح��اوالت ال�سابقة امل��راد بها �إق��ام��ة هوية قومية
�شمولية ،و�أ�سهم يف �إ�ضفاء ال�صبغة الطائفية على احلياة
العامة واال�ستقطاب الالحق للمجتمع.
وخل�ص امل�ؤلف �إىل �أنَّ هذه ال�سيا�سة كانت امل�سببة لل�شقاق
داخل املجتمع �ساهمت فيها االختالفات الدينية على �إر�شاد
خطوط ال�صدع للخالف ال�سيا�سي.
�أما الف�صل الثاين «�صعود العلمانية يف م�صر و�سقوطها»،
فر�صد ن�ش�أة القومية العلمانية داخ��ل م�صر حتى مرحلة
�سقوطها ،وي��رى امل�ؤلف �أنَّ ل� َّ�ب ال�صراع يف م�صر منذ �أمد
بعيد حول ما �إذا كانت الر�ؤية العلمانية للنظام االجتماعي
م�سيطرة داخل م�صر �أم هل يقوم الدين «الإ�سالم حتديداً»
ب�ح�ك��م ك��ل م��ن ال��دول��ة والأم � ��ة .ف�ف��ي ع�ه��د ع�ب��دال�ن��ا��ص��ر،
��ش� َّ�ج�ع��ت م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة ��ش�ك� ً
لا خم�ت�ل�ف�اً ول�ي�برال�ي�اً من
الدين الإ�سالمي دعم ر�ؤية نظم احلكم العلمانية للقومية
العربية واال�شرتاكية .وا�ستخدم ذلك التف�سري الليربايل
للتقليد الإ�سالمي من �أجل دعم برنامج الثورة االجتماعية
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وت���ش��وي��ه اخل���ص��وم ال�سيا�سيني ال��ذي��ن �أي ��دوا ق ��راءة �أك�ثر
�سلفية �أو حرفية للإ�سالم؛ وبالتايل وقعت هذه التف�سريات
يف الفخ املتعلق بال�صراع ال�سيا�سي والأيديولوجي ما بني
القوميني العرب وخ�صومهم داخل جماعة الإخوان امل�سلمني
واجل �م��اع��ات ال��دي�ن�ي��ة وال�سيا�سية الآخ� ��رى .وق��د ح�سمت
�سيطرة عبدالنا�صر على الدولة و�شخ�صيته الكارزمية هذ
اجلدل و�ساعدت يف غر�س ر�ؤي��ة علمانية للتنمية الوطنية
داخ��ل احلياة العامة امل�صرية يف اخلم�سينيات وال�ستينيات
من القرن املن�صرم.
لكنَّ امل�شروع النا�صري تعر�ض لهزة عنيفة يف حرب يونيو
1967م ،و أ�ع��ادت هزمية م�صر من �إ�سرائيل يف هذه احلرب
تقييم املثل العليا التي قدمتها ث��ورة يوليو 1952م .وعلى
الرغم من كون الق�ضايا ال�ضمنية �سيا�سية واقت�صادية فقد
كانت لغة احلوار امل�ستخدمة دينية ،وهو ما �أدى �إىل �إحياء
اجل��دل العلماين الإ��س�لام��ي ،وك��ان��ت النتيجة تخلي خلف
عبدالنا�صر� ،أن��ور ال���س��ادات ع��ن اخل�ي��ار العلماين مل�صلحة
�إ�سالم �سلفي مت�أثر باململكة العربية ال�سعودية ،خ�صو�صاً
بعد ث��ورة الت�صحيح التي قام بها ال�سادات يف مايو 1971م
�ضد مراكز القوى يف الدولة امل�صرية .و�سعى ال�سادات �إىل
ا�ستقطاب ال��ر�ؤي��ة الإ��س�لام�ي��ة وا�ستخدامها لبناء قاعدة
جديدة ل�سلطته ،وا�ستوجبت هذه الإ�سرتاتيجية الدخو َل
يف حتالفات م��ع �أول�ئ��ك ال��ذي��ن عار�ضوا نظام عبدالنا�صر
�سابقاً ،ويف مقدمتهم :جماعة الإخ ��وان امل�سلمني ،وكبار
م�ل�اك الأرا� �ض��ي وب�ع����ض ال��زع�م��اء ال �ع��رب .ك�م��ا ر َّك ��ز نظام
ال���س��ادات ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام ال��دي��ن امل�ح��اف��ظ ملجابهة الي�سار
ال�سيا�سي ،وحتريك امل�شاعر ال�شعبية ت�أييداً ل�سلطة الدولة.
لقد �شكلت هذه ال�سيا�سات منعطفاً بارزاً يف التاريخ امل�صري
املعا�صر ،كونها انف�صا ًال رئي�سياً عن الإرث النا�صري وتخلياً
عن التوجه العلماين الذي اتبعته ثورة 1952م.
ويف ال�ف���ص��ل ال �ث��ال��ث م��ن ال �ك �ت��اب ،ي�ب�ح��ث امل ��ؤل��ف يف ما
�أ�سماه «�أ�سلمة ال�سيا�سة امل�صرية»؛ حيث يتناول التبعات
ال�ت��ي ظ�ه��رت ع�ل��ى الأم ��د ال�ب�ع�ي��د نتيجة لل�سيا�سات التي
و�ضعها الرئي�س ال�سادات؛ حيث يرى امل�ؤلف �أنَّ عبدالنا�صر

�شجع ق�ي��ام ر�ؤي ��ة م�ت�ح��ررة ل�ل�إ��س�لام ،يف ح�ين �أن��ه -وحت��ت
َّ
حكم ال���س��ادات� -أ��ص�ب��ح ه�ن��اك تف�سري �أك�ثر رجعية للدين
الإ�سالمي ،و�صاحب ذلك ر�ؤية حمدودة للحياة االجتماعية
�ساهمت يف تهمي�ش الأقلية امل�سيحية القبطية داخل م�صر
وت���ش��وي��ه العلمانية وت��ر��س�ي��ب رد ف�ع��ل عنيف ��ض��د التقدم
امل�ج�ت�م�ع��ي ال ��ذي �أم �ن��ه وج ��ود امل � ��ر�أة .وي �ع��زو امل ��ؤل��ف �سبب
ه��ذا التحول �إىل ت�أثري ال�سعودية على ال�سيا�سة امل�صرية
بعد نك�سة يونيو 1967م ،كما يرجع �سببه �أي�ضاً �إىل عدم
ق��درة ال���س��ادات وم��ن ب�ع��ده ح�سني م�ب��ارك ع�ل��ى ال�سيطرة
على القوى التي �أطلق لها الدولة امل�صرية العنان مطلع
ال�سبعينيات� .إال �أن نظام مبارك كان �أكرث متيزاً فيما يتعلق
مبنظوره جتاه الدين ،فلم يقم مطلقاً مبعار�ضة مركزية
الإ�سالم داخل احلياة العامة امل�صرية بل �سعى �إىل ت�صوير
نف�سه �أنه املدافع الأ�صلي عن املعتقد الديني داخل املجتمع
امل���ص��ري ،ك�م��ا حت��ال��ف يف ف�ت�رة الت�سعينيات م��ع امل�ؤ�س�سة
ال��دي�ن�ي��ة ال��ر��س�م�ي��ة؛ مم��ا �أدى لتوطيد التف�سري الرجعي
للإ�سالم داخل م�ؤ�س�سات الدولة امل�صرية.
و� ِ��ض � ْم��ن حم ��اوالت ��ه مل �ج��اب �ه��ة ال �ت �ح��دي الأي��دي��ول��وج��ي
للحركات الإ�سالمية ،فقد منح نظام مبارك درج��ة عالية
م��ن اال�ستقاللية ل��رج��ال ال��دي��ن ال��ذي��ن اختلفت ر�ؤي�ت�ه��م
للمجتمع ب�شكل ب�سيط مقارنة بر�ؤية املعار�ضة الإ�سالمية،
وك��ان��ت النتيجة بيئة ثقافية حميطة مت خاللها الهجوم
ع�ل��ى احل��ري��ة ال�ف�ك��ري��ة وق �ط��اع��ات ال���س�ك��ان م��ن الأق �ل �ي��ات
والتعبري اخلالق عن الر�أي مب�صادقة ر�سمية.
ويف الف�صل الرابع من الكتاب «�صعود العلمانية الهندية
و�سقوطها»ُ ،يناق�ش امل�ؤلف عوامل �صعود و�سقوط العلمانية
ال�ه�ن��دي��ة ال �ت��ي �أ��س���س�ه��ا ن �ه��رو يف �أع �ق��اب ا��س�ت�ق�لال ال�ه�ن��د.
وي��ذك��ر �أنَّ �إح ��دى اخل�صائ�ص امل��رك��زي��ة ل�ه��ذه احل��ال��ة هو
الأ�سلوب ال��ذي اتبعته التف�سريات املختلفة للدين لإر�شاد
الر�ؤى املتناف�سة لل�سيا�سة والأمة من زاوية تاريخية .وكان
ذل��ك وا��ض�ح�اً يف ال �ت��وت��رات ال�ت��ي ح��دث��ت م��ا ب�ين التف�سري
ال���ش�م��ويل ل�ل�ه��وي��ة ال�ه�ن��دي��ة ال ��ذي ن��ا��ص��ره و�أي� ��ده امل�ه��امت��ا
غاندي والقومية الهندو�سية الق�صرية جلماعة را�شرتيا

