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نبذة عن امل�ؤلف
�ستيفان الكروا �أ�ستاذ م�ساعد يف العلوم ال�سيا�سية يف معهد العلوم ال�سيا�سية يف باري�س
( ،)Sciences Poوباحث يف مركز الدرا�سات والأبحاث الدولية (� .)CERIصدرت له كتب
ع ّدة ،من �ضمنها« :زمن ال�صحوة :احلركات الإ�سالمية املعا�صرة يف ال�سعودية»
Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary
Saudi Arabia

(من�شورات جامعة هارفرد 2011 ،وال�شبكة العربية لالبحاث والن�شر)٢٠١٢ ،؛
و«ال�سعودية يف مرحلة انتقالية :ر�ؤى حول التغريات االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
والدينية»
Saudi Arabia in Transition: Insights on Social, Political, Economic and
Religious Change

ب�شكل م�شرتك مع برنارد هيكل وتوما�س هيغهامر (من�شورات جامعة كامربيدج،
الذي و�ضعه ٍ
ب�شكل م�شرتك مع برنارد
)2015؛ و«م�صر وثوراتها»  Egypt’s Revolutionsالذي و�ضعه ٍ
روجيه (من�شورات بالغراف ماكميالن.)2016 ،



ّ
ملخ�ص
ت�شي �سلوكيات احلركة ال�سلفية يف م�صر مبدى ميوعة ،و�أحيان ًا تَنا ُق�ض ديناميكيات
التربير املذهبي للمواقف ال�سيا�سية املُتخذة .ففي غ�ضون ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،انتهج
حزب النور ال�سلفي مقاربة براغماتية ومرنة يف العمل ال�سيا�سي ،لكنه حافظ يف الوقت
نف�سه على مواقفه الدينية املت�ش ّددة .وعلى الرغم من �إقدام احلزب على اتخاذ قرارات ق ّدم
من خاللها تنازالت �سيا�سية ع ّدة ت�سري يف عك�س ما يتب ّناه التيار ال�سلفي� ،إال �أنه اعترب ذلك
جم ّرد خطوات مُتليها ال�ضرورة لـ«حماية م�صلحة الدعوة» ،وللحفاظ على نفوذه يف �أو�ساط
املجتمعَ .حظي هذا التربير ،على الرغم من النزاعات الداخلية حوله ،مبباركة وا�سعة من
جماعة الدعوة ال�سلفية ،وهي الذراع الدينية التي تقف وراء حزب النور .من املهم الإِ�شارة
هنا �إىل �أن هذا احلزب� ،إذا ما قورِنَ بجماعة الإخوان امل�سلمني ،جنده ال يتحرك كحزب
�إ�سالمي ،على الأقل يف �شكله الراهن ،فال�سلفيون يعتربون ال�سيا�سة جمرد و�سيلة للو�صول
�إىل غايتهم الدعوية.

�أهداف حزب النور وانق�ساماته الداخلية
*

*
*

*

� ّأ�س�س جمموعة من ال�سلفيني حزب النور يف العام  ،2011بعد �أن َخ ِل�صوا بعد
حقبة الثورة� ،إىل �أنهم بحاجة �إىل حزب خا�ص بهم تكون له كلمته يف املرحلة
االنتقالية.
و�ضع م�ؤ�س�س ورئي�س حزب النور ،عماد الدين عبد الغفور ،ت�ص ّور ًا حلزب منف�صل
عن جماعة الدعوة ال�سلفية ،بدعوى �أن ال�سيا�سي يختلف عن ال�شيخ.
بيد �أن يا�سر برهامي و�شيوخ ًا �آخرين يف جماعة الدعوة طعنوا بهذا الر�أي يف
ال�سنة التالية للت�أ�سي�س ،واعتربوا �أن احلزب يجب يف الدرجة الأوىل �أن يعمل ك�أداة
�ضغط يف يد الدعوة.
يف الواقع ،كان ه�ؤالء ال�شيوخ ممتع�ضني من درجة ا�ستقاللية عبد الغفور يف
احلركة بعيد ًا عنهم ،خ�صو�ص ًا بعد �أن �أبلى حزب النور بالء ح�سن ًا يف االنتخابات
الربملانية .جنح برهامي ،عرب تذكري جمهوره بال�ضوابط الدينية ال�سلفية التي يتعينّ
عدم جتاوزها ،يف فر�ض �سيطرته على احلزب يف كانون الأول/دي�سمرب  .2012بيد
�أن ا�ستقالة عبد الغفور الق�سرية مل تغيرّ ب�شكل جذري ُمقاربة حزب النور مل�س�ألة
العمل ال�سيا�سي.
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براغماتية حزب النور وملاذا ال ُيعترب حزب ًا �إ�سالمي ًا باملعنى املتداول
لهذه املفهوم
*
*

*

*

*

اتخذ حزب النور على الدوام مقاربة براغماتية للعمل ال�سيا�سي ،لكن �أ�سباب ذلك
تب ّدلت مع مرور الزمن تبع ًا لطبيعة قيادته.
طيلة الفرتة املمتدة من � 2011إىل  ،2012كانت براغماتية احلزب �شبيهة بالأحزاب
الإ�سالمية الأخرى ،حيث يتعينّ على احلزب الذي يريد �أن يتحول �إىل قوة �سيا�سية
م�ؤثرة �أن يتكيف مع قواعد اللعبة ال�سيا�سية و�أن ُيع ّدل مواقفه ،عرب تلوين بع�ض
مبادئه العقدية �أو تنحيتها جانب ًا.
تب ّنى حزب النور منذ العام  ،2013بقيادة ال�شيوخُ ،مقاربة تربيرية بحتة يف
ال�سيا�سة ،ا�ستهدفت الدفاع عن م�صالح الدعوة (�أو بكلمات �أخرى ،حماية ،ورمبا
تعزيز ،احلركة الدينية التي مي ّثلها) ،م�ستخدم ًا القاعدة ال�شرعية «ال�ضرورات
تبيح املحظورات» لتربير تنازالته.
ميكن تف�سري مواقف احلزب الأخرية على �أف�ضل وجه ،خا�صة بعد ا�ستيالء اجلي�ش
على ال�سلطة يف متوز/يوليو  2013وما تال ذلك ،من خالل �إخ�ضاعها �إىل التحليل
لي�س كحزب �إ�سالمي ،بل كو�سيلة �ضغط ل�صالح جماعة دعوية.
يبدو �أن املفارقة بني براغماتية احلزب ال�سيا�سية املُغالية وبني تز ّمت مذهبيته على
امل�ستوى العقدي ،قابلة لال�ستمرار ،و ُيحتمل �أن تبقى كذلك.

مقدمة
ّ
ا�شتهر ال�سلفيون بت�ش ّددهم العقدي و�إدانتهم ال�شديدة لأي جماعة �أو حركة تخالف �آراءهم
الدينية .كان ال�سلفيون ،قبل الربيع العربي ،قانعون ،مع حفنة ا�ستثناءات كما احلال يف الكويت،
بق�صر عملهم على احل ّيز االجتماعي ،ورف�ضوا االنخراط يف اللعبة ال�سيا�سية .بيد �أن هذا املنحى
انقلب ر�أ�س ًا على عقب غداة الربيع العربي ،حني بد�أ ال�سلفيون يف ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية يف
خمتلف الدول العربية ،خا�صة يف م�صر التي َ�س ّجلوا فيها �أكرب النجاحات .لكن ،كيف �أ ّثر هذا
الت�سيي�س لل�سلفية على مواقفها الدينية ،وعلى عالقتها بالقوى االجتماعية وال�سيا�سية الأخرى؟
الواقع �أن �أكرب املفاج�آت يف حقبة مابعد الثورة يف م�صر ،مل يكن الفوز االنتخابي جلماعة
الإخوان امل�سلمني ،فهذا ماتوقعه الكثريون ،بل كان بروز حزب النور ال�سلفي الذي ت� ّأ�س�س يف
حزيران/يونيو  2011كمناف�س قوي للإخوان ،كثاين �أكرب حزب يف الربملان 1.منذ البداية،
�أذهل ال�سلوك ال�سيا�سي لهذا احلزب ،معظم املراقبني الذين كانوا يتوقعون منه �أن يتح ّول �إىل
حزب �إ�سالمي يتمو�ضع على �أق�صى ميني جماعة الإخوان ،و�أن يكون الأكرث ت�ش ّدد ًا �سيا�سيا.
�صحيح �أن ال�شيوخ ال�سلفيني الذين يقفون وراء احلزب ،ينتمون �إىل جماعة دينية ُتدعى الدعوة
ال�سلفية ،لها مواقف دينية حادة �ض ّد اجلماعات غري ال�سلفية ،على غرار ال�صوفيني وال�شيعة
�أو امل�سيحيني ،كذلك الأحزاب ال�سيا�سية املناف�سة لهم مبا يف
ذلك الليرباليني والإخوان� .إال �أن احلزب ط َّور موقف ًا غاية يف ط َّور احلزب موقف ًا غاية يف الرباغماتية �إزاء العمل
الرباغماتية� 2إزاء العمل ال�سيا�سي ،حيث حتالف مع جمموعات ال�سيا�سي ،حيث حتالف مع جمموعات و�أحزاب
و�أحزاب ال ُت�شاطره الإيديولوجيا الدينية .وغداة عزل حممد ال ُت�شاطره الإيديولوجيا الدينية.
مر�سي يف  3متوز/يوليو َ ،2013
كال الليرباليون امل�ؤيدون
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية املديح حلزب النور على دعمه وو�صفوه
باالعتدال ،فيما كانوا ينعتون الإخوان ب�أنهم غالة متطرفون .لكن العديد من الليرباليني �أعادوا
النظر يف موقفهم ،حيث تبينّ �أن الرباغماتية ال�سيا�سية للحزب الترقى �إىل التخ ّلي عن وجهات
نظره الدينية ،على الرغم مما بدا �أنه حماوالت منه للرتاجع عن بع�ض مواقفه املثرية للجدل.
يو ِّفر حزب النور منوذج ًا نادر ًا حلزب هو يف �آن �شديد الرباغماتية يف مواقفه ال�سيا�سية
ومت�ش ّدد للغاية يف �آرائه الدينية .وقد ظهر التوازن بني هاتني ال�سمتني يف خطاب حزب النور
عرب التغيرّ ات التي طر�أت على قيادته .يف البداية ،بذل م� ّؤ�س�سو احلزب حماوالت حثيثة وج ّدية
لت�سوية بع�ض التناق�ضات بني مواقفه ال�سيا�سية والدينية ،عرب املجادلة ب�أن العمل ال�سيا�سي
بطبيعته له ف�ضاء خمتلف عن الدين ،وينطوي على قواعد منف�صلة .لكن يف �أواخر العام ،2012
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ب�سط ال�شيوخ �سيطرتهم على احلزب ،ما �أ�سفر يف خامتة املطاف عن ُمقاربة ُمغايرة لل�سيا�سة
وتربيرية بالكامل ،ت�ستند �إىل ما جرى اعتباره �أولوية م�صلحة الدعوة ال�سلفية .وبالتايل ،ميكن
تف�سري مواقف حزب النور الأخرية عرب حتليله لي�س كحزب �إ�سالمي ،بل كذراع من �أذرع ال�ضغط
ل�صالح منظمة دينية اليزال هدفها �أ�سا�س ًا تغيري املجتمع من �أ�سفل ال من �أعلى.

جذور حزب النور :الدعوة ال�سلفية
تعود �أ�صول هذا احلزب �إىل جماعة الدعوة ال�سلفية ،وهي جماعة دينية قوية �أُطلق عليها يف
البداية ا�سم «املدر�سة ال�سلفية» ،ت�أ�س�ست يف العام  1977على يد �أع�ضاء ا�سكندرانيني يف حركة
التوجه ُتدعى «اجلماعة الإ�سالمية» .كان ه�ؤالء الأع�ضاء قد رف�ضوا قرار قيادة
طالبية �إ�سالمية ّ
اجلماعة باالن�ضمام �إىل الإخوان امل�سلمني .حيث تب ّنوا منهج ال�سلفية ،واعتربوا فهم الإخوان
للإ�سالم غري قومي .عالو ًة على ذلك ،مل تكن �أولوية الدعوة ُمن�ص ّبة على العمل من �أجل التغيري
ال�سيا�سي ،بل على ن�شر املفاهيم ال�سلفية يف املجتمع .ولهذا الغر�ض ،اهتم �أع�ضاء الدعوة
بالعلم ال�شرعي على الرغم من �أن �أغلبهم كانوا �أطباء ومهند�سني ،وقد متحورت ن�شاطاتهم
3
على الدعوة يف م�ساجد الإ�سكندرية.
دعا ال�شيوخ يف عظاتهم �إىل االلتزام بـ«الأ�صولية ال�سن ّية»-ال�سلفية -يف مواجهة معتقدات
وممار�سات ال�صوفية ،وال�شيعة ،وامل�سلمني الليرباليني ،و�ش ّددوا على ال�سلوكيات االجتماعية
املُحافظة للغاية التي �أ�شاروا �إىل �أنهم ا�ستقوها من �س ّنة الر�سول ،ف�أ�صدروا الفتاوى والكتب
التي حتظر االختالط بني اجلن�سني ،و ُم�صافحة الرجل للمر�أة ،وت�شجيع الذكور امل�سلمني على
�إطالق اللحى 4،لكنهم جت ّنبوا مناق�شة الق�ضايا ال�سيا�سية ال�ساخنة .وحني بحثوا بالفعل م�سائل
احلوكمة ،التزموا فقط بالبيانات النظرية العامة .فهم ،على �سبيل املثال ،اعتربوا الدميقراطية
وكل �أنواع الأنظمة ال�سيا�سية التي ت�ستقي �شرعتيها من ال�شعب ال من اهلل ،خمالفة للعقيدة
الإ�سالمية 5،بيد �أنهم جت ّنبوا �إدانة النظام امل�صري علنا .كما �أنهم رف�ضوا اال�شرتاك يف
االنتخابات ،مجُ ادلني ب�أن التغيري الميكن �أن ينبثق �سوى من حتت ،عرب ن�شر الدعوة لبلورة
6
الطائفة امل�ؤمنة.
هكذا توافرت ظروف مميزة وفريدة ،جعلت الدعوة ال�سلفية خمتلفة عن غريها من اجلماعات
ال�سلفية ال�سابقة يف م�صر ،مثل �أن�صار ال�س ّنة املحمدية التي
ت�أ�س�ست العام  .1926كان الآباء امل� ّؤ�س�سون للدعوة ال�سلفية
عمد م�شروع ال�سلفيني ب�صورة ما� ،إىل تقليد الهياكل
من الطالب النا�شطني يف فرتة ال�سبعينيات ،ولذا قرروا
التنظيمية جلماعة الإخوان امل�سلمني ،لكن مع �إحالل
تنظيم عملهم ال�سلفي حيث عمد م�شروعهم ب�صورة ما� ،إىل
الفكرة ال�سلفية مكان الر�سالة الإخوانية.
تقليد الهياكل التنظيمية جلماعة الإخوان امل�سلمني ،لكن مع
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�إحالل الفكرة ال�سلفية مكان الر�سالة الإخوانية .وعلى الرغم من �أن هيكل الدعوة ال�سلفية مل
َ
يرق �إىل م�ستوى التعقيد التنظيمي الذي م ّيز الإخوان� ،إال �أنها مع ذلك بلورت هياكلها التنظيمية
اخلا�صة التي يرت ّبع على ر�أ�سها «الق ّيم»�( 7أو الرئي�س العام) ،املوازي يف وظائفه للمر�شد العام
لدى الإخوان؛ هذا مع العلم �أن البيعة لدخول التنظيم مل تكن مطلوبة يف حالة «الدعوة» .وقد
مت تكوين العديد من القطاعات والفروعُ ،
و�ش ِّكل جمل�س الأمناء املك ّون من ال�شيوخ امل� ّؤ�س�سني
للدعوة ،و�أُنيطت به م�س�ؤولية �إدارة اجلماعة� .أما حراك الدعوة ال�سلفية فقد جرى تربيره
عرب فتاوى �سلفية ،خا�صة من طرف ال�شيخ ال�سلفي امل�صري املُج ّن�س كويتي ًا عبد الرحمن عبد
8
اخلالق ،الذي �أ�ضفى ال�شرعية الدينية على مفهوم «العمل اجلماعي».
منو نفوذ الدعوة يف الثمانينيات ومابعدها ،ال يعود �إىل هياكلها التنظيمية وقدرتها على
التعبئة وح�سب ،بل �أي�ض ًا لربوز ظروف �سيا�سية مواتية .فلأنها مل تهتم ظاهري ًا بال�ش�أن
ال�سيا�سي ،اعتربتها �أجهزة الأمن امل�صرية عموم ًا منظمة �سلمية �أكرث من معظم اجلماعات
الإ�سالمية .وهكذا ،جرى اعتقال حفنة �ضئيلة فقط من �أع�ضاء الدعوة غداة اغتيال الرئي�س
ال�سابق �أنور ال�سادات العام  ،1981يف حني ُز َّج ب�إ�سالميني من كل الف�صائل يف ال�سجون ،مبن
فيهم عنا�صر ال عالقة لهم باحلدث .ويف العقود الالحقة ،خ�ضعت الدعوة عموم ًا �إىل �ضغوط
�أقل من تلك التي تع ّر�ض �إليها الإخوان واملجموعات اجلهادية ،بل ر�أت احلكومة يف بع�ض
الأحيان الدعوة كقوة توازن ُمفيدة .وعلى الرغم من �أنه مت �إجبار الدعوة على تفكيك بع�ض
قطاعاتها ،كما جرى اعتقال بع�ض قادتها مرار ًا -وهذا ي�شري �إىل �أن �أجهزة الأمن ظ ّلت تفتقد
�إىل الثقة بالتزام الدعوة مبا ُي�سمح لها من حركة� -إال �أنه كان يطلق �سراح �أتباعها ب�صورة
�أ�سرع من بقية عموم الإ�سالميني .بيد �أن الدعوة مت ّكنت ،على الرغم من القيود التي ُفر�ضت
ر�سخت وجودها يف طول م�صر وعر�ضها (خا�صة يف
التو�سع على نحو كبري ،حيث ّ
عليها ،من ّ
ال�شمال) ،ويف مناطق �أبعد بكثري من َمعقلها الأ�صلي يف الإ�سكندرية .وثمة اعتقاد �شائع بني
املتابعني لأن�شطتها ب�أن الهبات ال�سخية التي تق ّدمها م�ؤ�س�سات و�أفراد يف منطقة اخلليج ،هي
للتو�سع والنمو ،لكن من امل�ستحيل �إثبات ذلك.
التي و ّفرت للدعوة املوارد املالية ّ
تَ�سا َر َع منو ال�سلفية يف م�صر ،على الأخ�ص يف العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين.
فمنذ العام  2006و�صاعد ًا ،منحت احلكومة تراخي�ص بث تلفزيوين لقنوات �سلفية ،بدء ًا من
قناة النا�س والحق ًا قناة الرحمة .ويبدو �أن احلكومة اكت�شفت فيهم جمدد ًا فوائد �سيا�سية ،لأنها
وجه عموم املتدنيني املحافظني بعيد ًا عن اخلطاب امل�س َّي�س جلماعة الإخوان
افرت�ضت �أنها ُت ّ
واجلماعات اجلهادية .ويف نهاية ذلك العقد اجتذبت هذه القنوات �أكرب جمهور يف م�صر ،وكان
معظم ال�شيوخ الذين ُيط ّلون على �شا�شاتها غري منت�سبني �إىل الدعوة ،بل هم «�شيوخ م�ستقلون»
كال�شيخ حممد ح�سني يعقوب ،و�أبي ا�سحق احلويني وحممد ح�سان .لكن مبا �أن الدعوة باتت
�أكرب جماعة �سلفية ن�شطة يف م�صر ،فقد �ساعدت جاذبيتها املتزايدة على جذب �آالف الأع�ضاء
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تو�سع نفوذها ومت ّدده.
اجلدد �إليها وزادت من ُّ

دخول املعرتك ال�سيا�سي
�أخذت ثورة  25يناير � 2011ضد الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك الدعوة ال�سلفية على حني غ ّرة.
فال�شيوخ مل يعتقدوا البتة ب�أن التغيري ميكن �أن يولد من َر َح ِم ال�سيا�سة ،ولذا ن ّددوا باحلدث يف
البداية بو�صفه فتنة ،وح ّثوا �أتباعهم على عدم االنخراط يف االحتجاجات 9.واحلال �أن الدعوة
مل تلتحق مبطالب التغيري �إال قبل �أيام قليلة من �سقوط مبارك .وكما حدث مع جماعة الإخوان،
التي تع ّر�ضت قيادتها �إىل انتقادات داخلية ب�سبب عدم اقتناعها بالثورة يف �أول �أيامها� ،شهدت
الدعوة انتقادات داخلية مماثلة .عماد عبد الغفور ،وهو طبيب لعب دور ًا حا�سم ًا يف ت�أ�سي�س
الدعوة يف �أواخر �سبعينيات القرن املا�ضي ،كان �أحد هذه الأ�صوات الناقدة .وعلى رغم �أن
روابطه مع اجلماعة تراجعت مع الوقت ،خا�صة خالل تواجده يف اخلارج (مبا يف ذلك تركيا
التي �أم�ضى فيها معظم العقد الأول من هذا القرن)� ،إال �أنه كان اليزال يحظى بثقل بني ال�شيوخ.
وبعد �أيام قليلة من ا�ستقالة مبارك يف � 11شباط/فرباير قرر عبد الغفور الذي �أكد ب�أنه كان من
�أوائل الداعمني للثورة� ،أن يف الأفق حقبة ثورية جديدة ،ما ُيحتّم على ال�سلفيني �أن يكون لديهم
حزبهم ال�سيا�سي اخلا�ص كي يلعبوا دور ًا يف عملية االنتقال .وعلى �إثر ذلك د�أب على مقابلة
ال�شيوخ الواحد تلو الآخر ،و�أقنعهم يف نهاية املطاف بال�سماح بت�شكيل حزب النور الذي �سيكون
10
بقيادته.
�شاب التوتر احلاد ،منذ البداية ،العالقة بني احلزب والدعوة .ويف مقابلة يف ني�سان�/أبريل
 ،2011اعرتف يا�سر برهامي ،الذي �أ�صبح ر�سمي ًا ال�شخ�صية الثانية بعد «الق ّيم» �أبو �إدري�س
لكنه يف الواقع الرجل الأقوى 11يف اجلماعة ،بوجود عالقة بني الدعوة وبني حزب النور ،لكنه
رف�ض و�صف هذا الأخري ب�أنه الذراع ال�سيا�سية للدعوة 12.فال�شيوخ مل يعتقدوا ب�أن م�شروع عبد
الغفور ميكن �أن يقطف ثمرة النجاح ،ورمبا كانوا خائفني من �أن مواقف احلزب ميكن �أن ُتلحق
ال�ضرر بالدعوة ،ليتوا�صل تدهور العالقة بني عبد الغفور وبرهامي لأ�سباب متباينة.
وبحلول خريف العام � ،2011أم�سى وا�ضح ًا �أن حزب النور بات ي�ش ّكل جتربة ناجحة ،فقد
ت�ضاعف عدد �أع�ضائهَ ،
وط َر َح مر�شحني لالنتخابات الت�شريعية يف جميع الدوائر االنتخابية،
َ
وغزَ ْت ُمل�صقاته االنتخابية املناطق كافة ،وحظي بدعم عدد كبري من �أبرز ال�شيوخ ال�سلفيني
امل�ستقلني .وهكذا فاز حزب النور يف �إطار «ائتالف �إ�سالمي» كان ال�شريك الأ�سا�سي فيه بنحو
 25يف املئة من الأ�صوات يف االنتخابات الربملانية ،لي�صبح بذلك ثاين �أكرب حزب �سيا�سي يف
م�صر بعد حزب احلرية والعدالة التابع للإخوان امل�سلمني.
حقق عبد الغفور هذا النجاح ،بعد �أن ن�أى باحلزب عن النقا�شات الدينية اخلالفية التي

ستيفان الكروا

نواح كثرية،
كانت طاغية يف �أو�ساط الدعوة ال�سلفية .فقد �أر�سى خطاب ًا �سيا�سي ًا غري متو َّقع ،من ٍ
مادفع باحلزب �إىل ( )1التع ّهد باحرتام الأ�صول والقواعد الدميقراطية؛ )2( 13تعيني �شباب
يف من�صب ناطقني با�سم احلزب ،لتقدمي نف�سه يف �صورة احلزب الذي يل ّبي تطلعات اجليل
اجلديد ،وللت�شديد على �أن قادته العبون جدد (�أو نظيفو اليد)؛ و(� )3إظهار نف�سه ب�أنه م�ؤ ّيد
للثورة ومنفتح على الأفرقاء ال�سيا�سيني الآخرين يف الداخل واخلارج على حدٍّ �سواء 14.ال بل
اتّ�سم خطابه بلم�سات �شبه ي�سارية ،وال�سيما عندما حاول ال�سلفيون �أن ي�ص ّوروا �أنف�سهم على
�أنهم املمثلون احلقيقيون للفقراء ،متّهمني الإخوان امل�سلمني �ضمني ًا ب�أنهم ّ
مر�شحو البرُ جوازية
املحافظة 15.احتفظ احلزب باعتزازٍ بهويته الإ�سالمية ،وواظب على الدعوة �إىل تطبيق ال�شريعة،
و�صب عبد الغفور تركيزه على ال�سيا�سة ،ال على الفقه
لكنه �أ�ص ّر على اتّباع م�سار تدريجيّ ،
16
الديني ،حتى �أنه رف�ض تو�صيف احلزب بـ«ال�سلفي» ،معترب ًا �أنه «حزب جميع امل�صريني».

النقا�ش حول �أهداف حزب النور
�أثارت املكا�سب االنتخابية ال�ضخمة التي ح�صدها احلزب ،اهتمام يا�سر برهامي الذي مل
ي�ؤمن يف البداية بامل�شروع ،لكنه بات الآن مقتنع ًا ب�أن حزب النور ميكن �أن ي�ش ّكل �أداة ف ّعالة يف
�أيدي الدعوةُ .ج ّل ما كان يحتاجه هو ال�سيطرة على احلزب .حيث ر�أى يف ذلك عني العدل ،لأنه
اعترب �أن الف�ضل الأكرب يف الإجنازات التي حققها حزب النور ُيعزى �إىل النفوذ الذي تتمتع به
17
�شبكات الدعوة ال�سلفية ،ال �إىل جاذبية اخلطاب ال�سيا�سي للحزب ،كما ا ّدعى عبد الغفور.
وهكذا ،انق�سم احلزب ،يف العام � ،2012إىل ف�صي َلني� :أتباع رئي�سه عبد الغفور و�أتباع برهامي،
رجل الدعوة القوي.
مل يتمحور االنق�سام حول ال�صراع على ال�سلطة بني عبد الغفور وبرهامي وح�سب؛ بل كانت
ثمة م�س�ألة �أعمق على املحك .فقد �أراد عبد الغفور ومعاونوه �أن يكون حزب النور حزب ًا �سيا�سي ًا،
�ش�أنه يف ذلك �ش�أن جميع الأحزاب الأخرى 18ما يعني تب ّنيه بالكامل لقواعد اللعبة ال�سيا�سية.
كان احلزب اليزال يعترب نف�سه حزب ًا ديني ًا ،لكنه كان منفتح ًا على كوكبة من التحالفات من �أجل
حتقيق �أهدافه واالن�ضواء حتت لواء احلكومة مع برنامج �سيا�سي قابل للتطبيق 19.حيث َع َم َد
20
عبد الغفور �إىل ت�شكيل فريق من الأكادمييني غري ال�سلفيني يف معظمهم لو�ضع الربنامج،
واعترب �أن من غري املمكن حتقيق الهدف الذي ي�صبو �إليه �إال عرب جعل احلزب منف�ص ًال بالكامل
عن الدعوة .يقول �أحد املعاونني املق ّربني منه« :قد ن�ست�شري �شيوخ الدعوة الذين جن ّلهم كثري ًا �إذا
كنا نحتاج �إىل فتوى منهم حول م�س�ألة حمددة ،لكننا النريدهم �أن ّ
يتدخلوا يف ال�ش�ؤون اليومية
للحزب لأنها �ش�أن �سيا�سي ،وال�سيا�سة لي�ست من اخت�صا�صهم»َ 21.
�شاط َر كثري من الأ�شخا�ص
الذين جتمعهم عالقة باحلزب منذ بدايته عبد الغفور يف مواقفه و�آرائه� .أحد �أ�سباب ذلك هو
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�أن العديد منهم مل يكونوا على ارتباط وثيق بالدعوة ال�سلفية– كذلك حتفظت الدعوة منذ
البداية على احلزب– مع قلة عدد امل�شايخ يف �صفوفهم 22.وبعدما �أ�صبح حزب النور نا�شط ًا
يف اللعبة ال�سيا�سية ،بات عدد كبري من �أع�ضائه ينظرون �إىل �أنف�سهم �أكرث ف�أكرث ك�سيا�سيني،
23
و�أدركوا مدى اختالف ذلك عن تركيبة ودور ال�شيخ.
كان لدى برهامي نظرة �أخرى للحزب ،حيث اعترب �أن
اعترب برهامي �أن مكا�سب احلزب يجب �أن تعود
مكا�سب احلزب يجب �أن تعود بالفائدة على الدعوة ال�سلفية،
بالفائدة على الدعوة ال�سلفية ،و�أن على مواقف
و�أن على مواقف احلزب �أن ت�ضع م�صلحة الدعوة فوق كل
احلزب �أن ت�ضع م�صلحة الدعوة فوق كل اعتبار.
اعتبار 24.بالطبع ،كان برهامي �سعيد ًا بفكرة �أن حزب
النور ي�ضغط ،حيثما مت ّكن ،العتماد ت�شريعات م�ستندة �إىل
ال�شريعة ،لكن من دون �أن يكون ذلك على ح�ساب الدعوة .وهكذا ،مل يكن برهامي م�ستعد ًا
ال�ضاغط� ،أو
ل ُيط ّل على حزب النور كحزب �سيا�سي عادي؛ بل اعتربه قبل كل �شيء ذراع الدعوة
ِ
ما ُي�س ّمى باللوبي يف امل�ضمار ال�سيا�سي .ميكن القول �إن موقف برهامي مل ي�شهد �أي تغيري فعلي
منذ مرحلة ماقبل العام  .2011وهو حافظ على نظرته �إىل ال�سيا�سة على �أنها �أداة للتغيري بحد
ذاتها ،على الأقل لي�س قبل �أن ي�صبح املجتمع جاهز ًا على ال�صعيد الديني .وقد ر ّددت الدعوة
مرار ًا وتكرار ًا �أن الإ�صالح لن يتحقق �إال من خالل ن�شر الإ�سالم ال�سلفي يف املجتمع ،و�أن حماية
الكيان الذي ين�شر «الدعوة» هو الهدف الوحيد الذي ي�ستحق العناء.
على الرغم من التباين ال�شا�سع بني الدعوة ال�سلفية وبني الإخوان امل�سلمني� ،ش ّكل هذا النزال
بطريقة من الطرق انعكا�س ًا للنقا�ش القائم منذ منت�صف الت�سعينيات بني «�إ�صالحيي» الإخوان
من جهة – الذين كانوا م�ستع ّدين لالنخراط الكامل يف ال�سيا�سة وتقدمي التنازالت الالزمة،
مبا يف ذلك الف�صل بني اجلماعة وبني �أن�شطتها ال�سيا�سية  -وبني «املحافظني» الذين ُيع َرفون
�أي�ض ًا بالتنظيميني من جهة ثانية ،والذين اعتربوا �أن التغيري احلقيقي ال ميكن �أن يحدث �إال
من خالل اجلماعة 25.كان هذا نقا�ش ًا فكري ًا وتنظيمي ًا ،متام ًا كما النقا�ش داخل حزب النور.
يف خامتة املطاف� ،سيطر التنظيميون بقيادة خريت ال�شاطر على الإخوان اعتبار ًا من العام
 ،2009ما �أطلق يف وجههم موج ًة جديد ًة من االنتقادات ذات النزعة الإ�صالحية غداة الثورة.
�أوم�أ ي�سري حماد ،الناطق ال�سابق با�سم حزب النور واملن�شق عنه يف ما بعد� ،إىل املقارنة بني
الدعوة والإخوان ،قائ ًال�« :أراد برهامي �أن نرتكب الأخطاء نف�سها التي ان ُت ِقد الإخوان امل�سلمون
26
عليها!»
ا�ستهدف برهامي ،يف �إطار م�ساعيه الرامية �إىل حت ّدي عبد الغفور والت�شكيك يف ا�ستقالليته،
براغماتي َة احلزب «املُفرطة» ،عرب تذكري جمهوره باخلطوط احلمراء الدينية التي اليجوز
لل�سلفيني جتاوزها ،وذلك من خالل �سل�سلة من الفتاوى التي ُب ّثت على موقعه الإلكرتوين منذ
كانون الثاين/يناير  .2012حيث انتقد برهامي يف �إحداها عبد الغفور على خلفية ت�صريحه يف
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برنامج حواري ب�أن حزب النور منفتح على �أ�شخا�ص من خمتلف اخللفيات الدينية ،وب�أنه ي�أمل
�أن ّ
يرت�شح م�سيحيون على قوائم احلزب ُم�ستق َب ًال،ما اعتربه برهامي من املحظورات ،لأنه ال
يجوز ال�سماح للم�سيحيني بدخول جمل�س النواب كي اليح�صلوا على والية على امل�سلمني 27.كما
انتقد برهامي ت�صريحات عبد الغفور ب�أن حزب النور منفتح على التحالفات مع جميع الأفرقاء
ال�سيا�سيني ،ولي�س الإ�سالميني فقط ،مبا يف ذلك حزب امل�صريني الأحرار الذي � ّأ�س�سه رجل
الأعمال امل�سيحي جنيب �ساوير�س .و�ش ّدد على �أن «�أي حتالف مع جمموعات تعار�ض �شريعة
اهلل ،ممنوع منع ًا بات ًا» 28.الحق ًا ،يف العام  ،2012جرى م�ؤقت ًا تعليق ع�ضوية حممد نور الناطق
با�سم احلزب و�أحد معاوين عبد الغفور ،بعدما انتقد �شيوخ الدعوة يف العلن ح�ضوره حف ًال يف
ال�سفارة الإيرانية 29.كذلك� ،شنّ برهامي هجوم ًا على عبد الغفور لأنه �شارك يف فعاليات العيد
الوطني يف ال�سفارة الرتكية ،م�شري ًا �إىل �أن املنا�سبة مل تكن �سوى «احتفال بانتهاء اخلالفة
العثمانية» 30.وفق ًا لأحد معاوين برهامي ،كان �سلوك عبد الغفور الرباغماتي ي�شي ب�أنه يحاول
31
تطبيق «الأمنوذج الرتكي» للإ�سالم ال�سيا�سي داخل حزب النور ،وهذا �أم ٌر مرفو�ض.
املرة الأخرية التي تقاطع فيها الف�صيالن (اللذان يت�ألف منهما حزب النور) حول قوا�سم
م�شرتكة ،كانت خالل االنتخابات الرئا�سية ،عندما اتّخذا مع ًا قرار ًا بعدم تقدمي مر�شح
لالنتخابات ودعم عبد املنعم �أبو الفتوح ،الإ�صالحي املن�شق عن الإخوان امل�سلمني الذي ع ّرف
نف�سه ب�أنه �إ�سالمي ليربايل ،وحاول ت�شكيل ائتالف وا�سع ي�ضم �أحزاب ًا و�أفراد ًا من طريف الطيف
ال�سيا�سي ،لكن كان لكل ف�صيل منطق خمتلف .فقد ر�أى �أن�صار عبد الغفور يف �أبو الفتوح خيار ًا
مقبو ًال لأنه �إ�سالمي توافقي ،وكان انتخابه ليو ّفر احلظوظ الأف�ضل ل�ضمان ا�ستمرارية العملية
ال�سيا�سية واحليلولة دون العودة �إىل الدولة الأمنية .لكن مر�شح الإخوان امل�سلمني حممد مر�سي
32
كان يتمتع �أي�ض ًا ب�شعبية يف �أو�ساط هذه املجموعة.
�أما برهامي وحلفا�ؤه فكانوا ينظرون �إىل الأمور بطريقة خمتلفة متام ًا .كان هدفهم الأ�سا�سي
منع انتخاب مر�سي .فب�سبب اخل�صومة املديدة بني التنظي َمني ،واالعتقاد ب�أن منح ال�سلطة �إىل
الإخوان قد يلحق ال�ضرر بالدعوة ال�سلفية ،كانت الهيمنة ال�سيا�سية للإخوان يف نظر ه�ؤالء
�ستُف�ضي يف نهاية املطاف �إىل فر�ض هيمنتهم على امل�ستوى الديني ،لذلك كان من ال�ضروري
منع مر�سي من الو�صول �إىل ال�سلطة ،بغية حماية ح�ضورهم الديني .بيد �أن برهامي وحلفاءه
كانوا م�ضط ّرين لدعم مر�شح �إ�سالمي (وال�سيما بعد الفتوى ال�صادرة عن برهامي ،والتي انتقد
فيها انفتاح عبد الغفور على الليرباليني) ،وهكذا بقيت �أمامهم ثالثة خيارات :حازم �صالح �أبو
ا�سماعيل الذي ي�صف نف�سه بال�سلفي الثوري ،والذي مل تكن تربطه �أي عالقة بالدعوة ال�سلفية
وكان ُيعتبرَ بالن�سبة لها ع�صي ًا للغاية على �إخ�ضاعه �سيا�س ّي ًا؛ 33وحممد �سليم العوا الذي كانت
حظوظه بالفوز �شبه معدومة ،و ُيقال �إن لديه عالقات جيدة مع �إيران (الأمر الذي كان مو�ضع
ا�ستهجان من ال�سلفيني)؛ 34و�أبو الفتوح الذي كان برهامي وحلفا�ؤه يتحفظون عليه خللفيته
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35

الإخوانية ال�سابقة ،لكنهم اعتربوه �أهون ال�شرور.
منذ خ�سارة �أبو الفتوح يف اجلولة الأوىل (�أحد �أ�سباب ذلك �أن القواعد ال�شعبية ال�سلفية مل
تكن متح ّم�سة لدعم ّ
مر�شح يرونه ليربالي ًا) ،واجه قياديو حزب النور مع�ضلة �أخرى يف اجلولة
الثانية :حممد مر�سي �أم �أحمد �شفيق� ،آخر ر�ؤ�ساء احلكومة يف عهد مبارك .وقد ق ّرروا على
م�ض�ض ت�أييد «املر�شح الإ�سالمي» مر�سي ،مع �أنهم مل يدعموا فع ًال حملته .لكن ُقبيل الإعالن
عن النتائج ،قام برهامي بزيارة و ّدية �إىل �شفيق للتفاو�ض على عدم ا�ستهداف الإ�سالميني
36
وبالأخ�ص الدعوة يف حال فوزه بالرئا�سة.
خالل الن�صف الثاين من العام  ،2012باتت االنق�سامات يف �صفوف حزب النور �أكرث و�ضوح ًا
ّ
بالتدخل يف �ش�ؤون احلزب ،عرب ال�ضغط
للعيان .فقد بد�أ �أتباع عبد الغفور يتهمون برهامي
لتعيني كوادر بعينها من الدعوة ال�سلفية يف منا�صب �إدارية رفيعة .ومبا �أن حزب النور كان يتجه
�إىل �إجراء انتخابات داخلية يف خريف ذلك العام ،كان الهدف املتبادل من كل فريق هو �إق�صاء
37
الآخر باالنتخابات.
وللتعبري عن احتجاجهم� ،ش ّكل �أتباع عبد الغفور «جبهة �إ�صالحية» داخل احلزب ،طالبوا
من خاللها بالف�صل بينه وبني الدعوة ال�سلفية ،وهذا ماكانوا ي�ص ّرون عليه طوال عام �إمنا
ب�شكل ُم ّطرد ،مع قيام �شخ�صيات موالية لربهامي
لي�س يف العلن 38.تت�صاعد وترية ال�صراع ٍ
بالإعالن عن �إقالة عبد الغفور من احلزب يف �أيلول�/سبتمرب  .2012لريد الأخري وحلفا�ؤه يف
كانون الأول/دي�سمرب  2012ب�أنهم ب�صدد مغادرة احلزب و�إن�شاء حزبهم ال�سيا�سي اخلا�ص
املُ�س ّمى حزب الوطن ،الذي يحمل �شعا َري «ف�صل ال�سيا�سة عن الدعوة» و«تف�ضيل الكفاءة على
عامني من ال�صراعات تنت�صر الدعوة ال�سلفية بزعامة برهامي
الوالء لل�شيوخ» 39.وبعد نحو َ
يف نهاية املطاف على جمموعة عبد الغفور ،ويف التا�سع من كانون الثاين/يناير ُ 2013ينتخب
يون�س خميون �أحد املق ّربني من برهامي رئي�س ًا للحزب بالتزكية ،لي�صبح حزب النور الذراع
ال�سيا�سي للدعوة ال�سلفية.

نو ٌع خمتلف من الرباغماتية ال�سلفية
مع ذلك ،مل ت�ؤ ِّد �سيطرة برهامي والدعوة ال�سلفية على حزب
مل ت�ؤ ِّد �سيطرة برهامي والدعوة ال�سلفية على حزب
النور �إىل و�ضع حدٍّ لرباغماتية احلزب ،ولكن تغري املنطق
النور �إىل و�ضع حدٍّ لرباغماتية احلزب.
من ورائها بفعل جمل ٍة من االعتبارات .فف�ض ًال عن الدعم
الفاتر الذي منحه حزب النور ملر�سي خالل اجلولة الثانية من
االنتخابات الرئا�سية ،مل يفعل الكثري لر�أب ال�صدع يف العالقة بني الدعوة والإخوان .ويبدو �أن
احلزب �أمل ب�أن ُي�شركه مر�سي يف حكومة الوحدة الوطنية التي كان قد قطع وعد ًا لأن�صاره
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بت�شكيلها بني اجلولتَني االنتخابيتني .لكن على غرار معظم الأفرقاء ال�سيا�سيني الآخرين الذين
راهنوا على مر�سي� ،شعر حزب النور بخيبة �أمل �شديدة .فعلى الرغم من �أنه ثاين �أكرب قوة
�سيا�سية يف البالد ،كما �أنه حزب �إ�سالمي على غرار الإخوان ،مل ُيعينَّ �سوى ثالثة من �أع�ضائه
(ع ِّينا يف هيئة ا�ست�شارية رئا�سية
يف فريق مر�سي الرئا�سي ،هما خالد علم الدين وب�سام الزرقا ُ
وا�سعة وحم�ض رمزية) ،فيما ُع ِر�ض على عبد الغفور ،رئي�س حزب النور �آنذاك ،من�صب معاون
رئا�سي ل�ش�ؤون التوا�صل االجتماعي 40.و�أ ّدى منح املن�صب الأرفع بني املنا�صب الثالثة �إىل عبد
الغفور �إىل تفاقم الأمور مع الدعوة ال�سلفية ،التي ر�أت يف اخلطوة حماول ًة من الإخوان لل�ضرب
على وتر االنق�سامات يف �صفوف حزب النور.
على الرغم من ذلك ،حاول حزب النور يف البداية الت�أقلم مع الواقع ال�سيا�سي اجلديد وجت ُّن َب
انتقاد مر�سي ،وكان الد�ستور هو الق�ضية التي جمعت �شمل الإخوان امل�سلمني وحزب النور.
فالربملان عينّ جمعي ًة د�ستوري ًة �أوائل حزيران/يونيو ُ 2012قبيل �أن حت ّله املحكمة الد�ستورية
ب�أ�سابيع قليلة ،حيث �ض ّمت يف �صفوفها �أع�ضاء متعاطفني مع ك ّل من الإخوان امل�سلمني وال�سلفيني،
بلغوا الن�سبة نف�سها تقريب ًا كما يف الربملان (�أي حواىل الثلثينْ ) .وهكذا ت�شاطر الف�صيالن
امل�صلحة نف�سها الداعية لتعزيز نفوذ الإ�سالم يف الد�ستور ،الأمر الذي واجه معار�ض ًة �شديد ًة
من �أع�ضاء اجلمعية الآخرين (وال�سيما الليرباليني وامل�سيحيني) ،لينتج هذا التحالف املو�ضوعي
للطرفني يف نهاية املطاف د�ستور كانون الأول/دي�سمرب  ،2012والذي �أبقى على املادة الثانية من
د�ستور العام «( 1980مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية امل�صدر الرئي�س للت�شريع») ،لكنه �أ�ضاف املادة
تن�ص على �أن «مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ت�شمل �أدلتها الكلية ،وقواعدها الأ�صولية
 219التي ّ
والفقهية ،وم�صادرها املعتربة ،يف مذاهب �أهل ال�س ّنة واجلماعة» ،وذلك للحر�ص على �أن تكون
املادة الثانية ُم ِلزم ًة قانون ًا.
غيرّ حزب النور ب�شكل ملحوظ موقفه العلني من مر�سي يف كانون الثاين/يناير ،2013
ووجه الناطق با�سمه بيانات انتقادية �أكرث ف�أكرث .هذا التغيري يف املوقف ُيعزى �إىل �أ�سباب
ّ
ثالثة ،يتلخّ �ص �أ ّولها ب�أن ال�سلفيني والإخوان امل�سلمني فقدوا بعد اعتماد الد�ستور (من
جانب اجلمعية الد�ستورية ،ومبوجب ا�ستفتاء ح�صل فيه على  63يف املئة من الأ�صوات)،
امل�صلحة امل�شرتكة الأخرية التي كانت جتمعهم .وال�سبب الثاين �أن الرياح ال�سيا�سية بد�أت
تنقلب على مر�سي غداة الإعالن الد�ستوري الذي �أ�صدره يف �أواخر ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،2012ومنح مبوجبه ح�صان ًة ق�ضائية على القرارات الرئا�سية ،فكان �أن �أثارت هذه
اخلطوة تظاهرات و�صدامات دموية �أمام الق�صر الرئا�سي .فعلى رغم �أن احلزب عار�ض
االحتجاجات الأ ّولية با�سم احلفاظ على اال�ستقرار� ،إال �أنه بد�أ �أي�ض ًا ب�إطالق انتقاداته.
�أما ال�سبب الثالث ولرمبا الأهم ،فهو �أن التغيريات والتعيينات التي كان ُيجريها مر�سي
يف الوزارات بد�أت تثري قلق الدعوة ال�سلفية التي كانت م�سيطرة على حزب النور �آنذاك،
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وكما �أو�ضح باتريك هايني ،اعتمد الإخوان مواقف متباينة �إزاء م�ؤ�س�سات الدولة انطالق ًا
من كونها قوية �أم �ضعيفة 41.وهكذا مل يعينّ مر�سي قط �أع�ضاء من جماعة الإخوان �أو
�شخ�صيات تنا�صرها جهار ًا يف امل�ؤ�س�سات القوية ،على غرار اجلي�ش �أو وزارة الداخلية،
عقد اتفاقٍ معهم ي�ضمن فيه والءهم،
بل حاول فقط ترقية م�س�ؤولني من ال�صف الثاين بعد ِ
علم ًا ب�أن اللواء عبد الفتاح ال�سي�سي ،وهنا املفارقة ،اختري وزير ًا للدفاع ا�ستناد ًا �إىل هذا
التوجه� .أما يف امل�ؤ�س�سات ال�ضعيفة فقد انخرطت فيها جماعة الإخوان امل�سلمني على نحو
�أو�سع� .إحدى تلك امل�ؤ�س�سات كانت وزارة الأوقاف ،والتي ا�ستبدل مر�سي معظم طاقم
مي�ض بعدها وقت طويل حتى اقرتح مر�سي
العمل فيها مبوالني جلماعة الإخوان .ومل ِ
ت�ضم يف �صفوفها العديد
�إن�شاء نقابة للدعاة ،وهي خطوة ر�أت فيها الدعوة ال�سلفية والتي ّ
من ال�شيوخ الذين اليحملون �شهادات دينية ،حماولة �أخرى لتهمي�شها 42،واعتربت هذه
الإجراءات مبثابة متهيد ال�ستيالء جماعة الإخوان على املجال الديني .وكان ذلك تهديد ًا
وجودي ًا لهم.
فان�ضم
�شرع حزب النور ،من �أوائل العام  2013و�صاعد ًا ،يف التح ّول �إىل حزب ُمعارِ�ض،
ّ
�إىل جمموعات �سيا�سية �أخرى يف �شجبها لـ«�أخونة الدولة» .وكان هذا امل�صطلح قد �أ�ضحى
�شعار ًا تب ّناه النا�شطون املناه�ضون جلماعة الإخوان ،لكنه يف الواقع برز للمرة الأوىل يف
بيان �ألقاه نادر بكار املتحدثّ با�سم احلزب �أواخر كانون الثاين/يناير  43.2013وبعدها
44
بفرتة وجيزة� ،أعلن حزب النور �أن بحوزته ملف ًا ُيو ّثق حاالت الأخونة ك ّلها مه ّدد ًا بن�شره.
كما انتقدت �شخ�صيات من احلزب يف �أوائل �شباط/فرباير  ،2013الزيارة الر�سمية التي
قام بها الرئي�س الإيراين �آنذاك حممود �أحمدي جناد �إىل م�صر -تلبي ًة لدعوة مر�سي-
واتّهمته بن�شر الت�ش ّيع 45.وبهذه اخلطوة �أ�صاب حزب النور ع�صفورين بحجر واحد� ،إذ
�أعاد الت�أكيد على موقفه الراف�ض لل�شيعة ،وانتقد يف الوقت نف�سه جماعة الإخوان.
ثم ر ّد النظام باتّهام خالد علم الدين� ،أحد الع�ض َوين ال�سلف َّيني يف الفريق اال�ست�شاري
الرئا�سي بالف�ساد ،وعمد �إىل ف�صله حيث �أنكر علم الدين هذه االتهامات يف م�ؤمتر
�صحايف ،ل ُيق ّدم با�سم الزرقا ا�ستقالته م�ؤازر ًة لزميله .وبذلك �أ�ضحى فريق مر�سي
الرئا�سي من دون مم ّثل عن حزب النور (بقي عبد الغفور يف موقعه ولكن ب�صفته رئي�س
حزب الوطن).
مل ت� ِّؤد كل هذه التطورات �سوى �إىل تعزيز عزم حزب النور على االن�ضمام �إىل �صفوف
املعار�ضة ،بيد �أن جماعة الإخوان مل تقف عند هذا احل ّد ،بل وا�صلت ا�سرتاتيجيتها
العقابية واحتجزت برهامي ل�ساعات يف مطار الإ�سكندرية �إ ّبان عودته من اململكة العربية
ال�سعودية حيث �أ ّدى منا�سك العمرة 46.ومع �أن ال�سلطات �أطلقت �سراحه �سريع ًا ،فقد
اعترب ال�سلفيون هذا الإجراء مبثابة �إعالن حرب .والواقع �أنه ال يزال من غري الوا�ضح
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مدى وجود ات�صاالت حلزب النور مع العبني �آخرين كانت لهم يد يف �سقوط مر�سي،
وال�سيما اجلي�ش ،مع �أن ال�صحف حت ّدثت عن لقاءات جمعت �أع�ضاء من حزب النور
بليرباليني ،و�أملحت �إىل ت�شكيل جبه ٍة م�شرتك ٍة با�سم «الوحدة الوطنية» ،لكن هذه اخلطوة
مل تُب�صر النور 47.لكن من الوا�ضح �أن برهامي ومع اكت�ساب حملة التم ّرد زخم ًا ،واقرتاب
موجة احتجاجات  30حزيران/يونيو � ،2013أدرك �أن ميزان القوى مل يعد مييل ل�صالح
الإخوان امل�سلمني ،وكان هو �سعيد ًا بهذه احل�صيلة.
�صحيح �أن برهامي مل َيد ُع �أع�ضاء احلزب �إىل امل�شاركة يف االحتاجاجات املناه�ضة ملر�سي،
�إال �أنه قال «�إذا خرج املاليني يف  30حزيران/يونيو ،ف�س�أطالب مر�سي باال�ستقالة» 48.ويف
 3متوز/يوليو  ،2013حني �أعلن ال�سي�سي ،الذي كان وزير ًا للدفاع وقتها� ،أن مر�سي مل ي ُعد
رئي�س ًا مل�صر و�أن اجلي�ش �سي�شرف على تطبيق خريطة طريق جديدة ،كان جالل مرة �-أحد
كبار املم ّثلني عن حزب النور -من بني القادة القالئل اجلال�سني وراء ال�سي�سي :ال�شخ�صية
الليربالية حممد الربادعي ،وم� ّؤ�س�س حملة مت ّرد حممود بدر ،و�شيخ الأزهر �أحمد الطيب ،وبابا
ربر برهامي موقف احلزب ب�أنه كان ال�سبيل الوحيد «حلماية
الإ�سكندرية توا�ضرو�س الثاين .لي ّ
الهوية الإ�سالمية يف الد�ستور ،و�ضمان وجود حزب �إ�سالمي قادر على �صون مكا�سب التيار
ّ 49
الإ�سالمي ككل».
بدت تلك اخلطوة �آنذاك ناجحة ،فاجلماعة التي اعتربتها الدعوة ال�سلفية مناف�سها
الرئي�س وخ�صمها التاريخي� ،أ�صبحت الآن خارج اللعبة .ومبا �أن حزب النور كان احلزب
الإ�سالمي الوحيد الذي دعم خريطة الطريق ،كان من املفرت�ض �أال يجد اجلي�ش �أمامه
من خيار �سوى االعتماد على احلزب ال�ستعادة ال�سيطرة على امل�ساجد .مل حتافظ الدعوة
للتو�سع،
ال�سلفية ر�سمي ًا على تواجدها االجتماعي وح�سب ،بل برزت �أمامها الآن فر�ص هائلة ّ
وقد يكون البع�ض يف حزب النور ت�ص ّور حدوث �سيناريو يحاكي ذاك الذي حدث يف ك ّل
من ال�سودان وباك�ستان .ففي ال�سودان اعتمد ف�صيل يف اجلي�ش على الإ�سالميني من جبهة
الإنقاذ الوطني لال�ستيالء على ال�سلطة يف العام  ،1989وهكذا ا�ستلم اجلي�ش زمام احلكم،
يف حني تو ّلت اجلبهة ال�ش�ؤون االجتماعية والدينية .و�شهدت باك�ستان ،يف ظل حكم �ضياء
احلق يف الثمانينيات ،اتفاق ًا مماث ًال ع َق َده اجلي�ش واملجموعات الإ�سالمية ،وال�سيما اجلماعة
الإ�سالمية.
مل متانع الدعوة ال�سلفية من التنازل عن ال�سلطة ل�صالح
بالن�سبة �إىل الدعوة ،كان هذا �أف�ضل بكثري من خيار
اجلي�ش �أو حتى ل�صالح حكومة علمانية ،فهذا كان رمبا
حكومة �إخوانية ،لأن املُف َ
رت�ض �أن الالعبني العلمانيني
�أف�ضل بكثري من خيار حكومة �إخوانية ،لأن املُفرتَ�ض �أن
�أو الع�سكريني ال يحق لهم التدخّ ل يف املجال الرئي�س
الالعبني العلمانيني �أو الع�سكريني ال يحق لهم ّ
التدخل يف
للدعوة وهو «الدين».
املجال الرئي�س للدعوة وهو «الدين».
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ال�سلفيون يف عهد ال�سي�سي :بني مطرقة الدولة
الأمنية و�سندان قاعدة �إ�سالمية م�ضطربة
م�ضي �أكرث من ثالثة
عديد ٌة هي الأ�سباب التي تدفع حزب النور �إىل ال�شعور بعدم الر�ضا بعد ّ
�أعوام على حترك اجلي�ش .ف�سرعان مابدا جلي ًا �أن النظام اجلديد مل يكن ينوي �إعطاء ال�سلفيني
الأهمية التي كانوا ي�أملونها ،حيث ُح ِرموا من �أي متثيل يف احلكومة االنتقالية ،ومل يمُ َنحوا
�إال مقعد ًا واحد ًا من �أ�صل خم�سني يف اجلمعية الد�ستورية التي ُع ّي َنت يف �صيف العام .2013
وهكذا مل يكن يف مقدورهم الت�أثري يف م�ضمون الد�ستور اجلديد .توقف ب�سام الزرقا عن ح�ضور
اجتماعات اجلمعية ،وا�ست ُِبدل بع�ضو �آخر يف حزب النور هو حممد من�صور 50،لكن ال�سلفيني
�ألقوا �آنذاك بالئمة تهمي�شهم على الليرباليني الذين احتفظوا بنفوذ كبري يف ال�ش�أن العام .مع
ذلك ،مل ي�ؤ ّد �إق�صاء الليرباليني تدريجي ًا واحتكار اجلي�ش ال�سلطة �إىل تغيري الو�ضع بالن�سبة �إىل
ال�سلفيني تغيري ًا جذري ًا� .صحيح �أن بع�ض العلمانيني الأكرث راديكالية طالبوا علن ًا بح ّل حزب
النور ،على �أ�سا�س �أنه «حزب ديني» والد�ستور اجلديد ّ
يحظر الأحزاب الدينية 51،غري �أن اجلي�ش
مل ُيح ِّبذ على مايبدو حظر احلزب ،فجرناالته بدوا مقتنعني ب�أنه قد يفيد ا�سرتاتيجيتهم .ومع
�سماحهم للدعوة ال�سلفية باالحتفاظ مبعظم تواجدها االجتماعي� ،إال �أنهم حر�صوا على �أن تظل
احلركة حتت ال�ضغط ال�شديد من قبل الدولة.
ويبدو �أن حزب النور مل ي�ضع يف احل�سبان �أن غياب جماعة
فاعل �آخر
يبدو �أن حزب النور مل ي�ضع يف احل�سبان �أن غياب
الإخوان -ب�صفتها مناف�س ًا له� -أتاح بروز ٍ
طرف ٍ
طرف قد يطالب بالإ�شراف على امل�ساجد �أال وهو الأزهر .فلطاملا
جماعة الإخوان  -ب�صفتها مناف�س ًا له� -أتاح بروز ٍ
عار�ضت قيادة الأزهر ال�سلفيني ب�شدة ،خا�صة �أنها تتبنى
فاعل �آخر قد يطالب بالإ�شراف على امل�ساجد �أال وهو
ٍ
عموم ًا �شك ًال تقليدي ًا من الإ�سالم مع ميول �صوفية .فرغم
الأزهر.
�أن موقف الأزهر امل�ؤ ّيد ملبارك قد �أ ّدى �إىل انح�سار نفوذه
االجتماعي كثري ًا يف العقود الفائتةّ ،ثم �إىل تراجعه ب�شكل �أكرب غداة الثورة� ،إال �أنه ظ ّل يتمتّع
بثقل رمزي وم�ؤ�س�سي هائلّ .ثم �أن �شيخ الأزهر نف�سه �أحمد الطيب ،وهو ذو تكوين �صويف،
ر�أى يف عزل مر�سي (والذي دعمه) فر�ص ًة ال�ستعادة النفوذ االجتماعي والديني الذي خ�سره
ل�صالح الإ�سالميني .يف املقابل ر�آه النظام اجلديد �شريك ًا ُيعت ّد به �أكرث من ال�سلفيني فدعمه عرب
ا�ستخدام ذراعه الدينية� ،أي وزارة الأوقاف التي ير�أ�سها �أزهري �سبق �أن عمل مع الطيب ،وهو
حممد خمتار جمعة .اعتمدت الوزارة بدء ًا من �آذار/مار�س  2014عدد ًا من القوانني واملرا�سيم
التي تق�ضي بو�ضع م�ساجد م�صر كافة حتت �سيطرة الدولة ،و�أ�صبح �شرط ًا الزم ًا �أن يكون الأئمة
من خ ّريجي الأزهر ،يف حني ينبغي �أن يح�صل غري الأزهريني كما هي حال العديد من �أئمة
الدعوة ال�سلفية ،على ترخي�ص باخلطابة بعد اجتياز امتحان .ويف مرحلة تالية �أُع ِلن �أنّ على
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52

خطباء اجلمعة كافة يف م�صر �أن ُيلقوا اخلطبة املوحدة التي تر�سلها �إليهم الوزارة.
حملت هذه الإجراءات يف ط ّياتها تهديد ًا نظري ًا كبري ًا لل�سلفيني ،لكن مبا �أن النظام كان يفتقر
�إىل املوارد الب�شرية لل�سيطرة على املجال الديني ،ومل ُي ِرد �إعالن حرب �شاملة على ال�سلفينيّ ،مت
ا�ستثناء معظم �أئمة الدعوة ال�سلفية ب�صورة غري ر�سمية ومع ذلك ،كانت هذه اخلطوات كافية
53
تو�سع الدعوة �أكرث ،و�إبقاء ال�سلفيني قيد املراقبة عن كثب.
للحيلولة دون ّ
حملت حقبة مابعد مر�سي معها تداعيات �أخرى على الدعوة ال�سلفية ،حيث كان �أحد �شعارات
متم�سك ب�ش�ؤون العقيدة ،لكنه مرن يف
حزب النور الرئي�سة بعد �سيطرة «الدعوة» عليه �أنه ّ
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية 54.والواقع �أن املوقف الأول كان �أ�سا�سي ًا للحفاظ على �شرعية احلزب الدينية.
�صحيح �أنه كان قادر ًا على بناء التحالفات – وهو حت ُّو ٌل يف موقف برهامي يف العام  ،2011حني
هاجم عبد الغفور لدعوته حتديد ًا �إىل هذه التحالفات – �إال
�أنه مل يكن ليق ّدم التنازالت قط يف مايتع ّلق بال�ش�ؤون العقدية ا�ضطر احلزب يف احلقبة اجلديدة التي �سادتها بيئة
يقدم
الرئي�سة .مع ذلك ،ا�ضطر احلزب يف احلقبة اجلديدة التي �سيا�سية قمعية غري م�سبوقة للإ�سالميني� ،أن ّ
�سادتها بيئة �سيا�سية قمعية غري م�سبوقة للإ�سالميني� ،أن تنازالت �أكرث مما ت� ّصور على الأرجح.
يق ّدم تنازالت �أكرث مما ت�ص ّور على الأرجح.
مل يكن �أمام حزب النور ،بعد دعمه عزل مر�سي ،من خيار
�سوى دعم التطورات ال�سيا�سية كافة التي َت َلت ذلك بداي ًة من القمع العنيف الذي تع ّر�ضت له
جماعة الإخوان امل�سلمني ،واملجازر التي طالت املئات من ُمنا�صريها يف رابعة العدوية والنه�ضة
يف � 14آب�/أغ�سط�س  - 2013وذلك على الرغم من بيانات احلزب التي كان ينتقد فيها وح�شية
ال�شرطة 55.وطالب احلزب باعتماد الد�ستور اجلديد الذي ّ
نظم حمل ًة للرتويج له ،رغم �أنه �أقل
�إ�سالمية من الد�ستور ال�سابق ،كما �أ ّيد انتخاب ال�سي�سي للرئا�سة.
ُيذكر �أن �أحد النقا�شات الرئي�سة بني برهامي وعبد الغفور يف العام  2011متحورت حول
�إمكانية �إقدام حزب النور على تر�شيح امل�سيحيني يف قوائمه االنتخابية ،حيث اتّخذ برهامي يف
ذلك النقا�ش موقف ًا حازم ًا جماد ًال ب�أن العقيدة ال�سلفية ّ
حتظر هذا الأمر .وخالل االنتخابات
الربملانية الأوىل التي جرت العام  ،2015ا�شرتط القانون االنتخابي وجود ن�سبة معينة من
امل�سيحني يف كل قائمة كي تكون قانونية .فوافق حزب النور على ذلك و�أدرج مر�شحني م�سيحيني
�ضمن قوائم .ولدى مواجهته ب�ش�أن وجه التناق�ض بني هذا القرار وبني موقف الدعوة ال�سلفية يف
العام  ،2011قال رئي�س احلزب يون�س خميون �إنهم «ا�ضطروا» �إىل ذلك ،ما �أثار حملة �ضخمة
�ضد حزب النور يف و�سائل الإعالم الوطنية 56.لكن �شيوخ «الدعوة» ا�ستندوا يف مداوالتهم
الداخلية حول هذا القرار �إىل املبد�أ الإ�سالمي املتعلق
�أطلقت مواقف حزب النور ردود فعل حا ّدة يف �أو�ساط
57
باملوازنة بني امل�صالح واملفا�سد.
ال�سلفيني يف اخلارج.
�أطلقت مواقف حزب النور ردود فعل حا ّدة يف �أو�ساط
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ال�سلفيني يف اخلارج ،و�أقدم ع�شرات من ال�شيوخ ال�سلفيني ال�سعوديني املق ّربني من حركة
ال�صحوة على توقيع ر�سالة م�شرتكة ينتقدون فيها حزب النور ،م�ستخدمني �أكرث امل�صطلحات
ق�سوة؛ 58كتب ال�شيخ عبد الرحمن عبد اخلالق ،الذي يحمل اجلن�سيتني امل�صرية والكويتية وكان
من بني �أبرز امل�ؤثرين يف الدعوة ال�سلفية خالل ثمانينيات القرن املن�صرم� ،إىل برهامي ،قائ ًال:
«كنت من جند �إبلي�س ،فارتقى بك ال�شر و�صرت �أ�ستاذه» 59،حيث �أ ّدى ذلك �أي�ض ًا �إىل انخفا�ض
ن�سبي يف عدد �أتباع حزب النور.
وخالل �صيف العام  ،2013مل يكن م�ستغرب ًا ر�ؤية �أع�ضاء �أو م�ؤيدي حزب النور يتظاهرون
مع الإخوان �ضد االنقالب 60،كما حدث العديد من االن�شقاقات العلنية من حزب النور والدعوة
ال�سلفية ،و�شمل ذلك قيادتهما العليا .على �سبيل املثال ،اتخذ �سعيد عبد العظيم� ،أحد م�ؤ�س�سي
الدعوة ال�سلفية و�شيوخها البارزين ،موقف ًا م�ؤيد ًا ملر�سي ،لينتهي به املطاف ُمغادر ًا البالد يف
كانون الأول/دي�سمرب 2013؛ 61كما ان�سحب حممد �إ�سماعيل املق ّدم ،وهو ا�سم كبري �آخر يف
الدعوة ال�سلفية ورمبا �أكرث �شيوخها �شهر ًة ،بدوره من احلياة العامة بعد عزل مر�سي لتفادي
تبني موقف ما َيخ�صم من م�صداقية الدعوة لدى النا�س ،ليتم ا�ستبعادهما ر�سمي ًا من جمل�س
�إدارة الدعوة 62.وثمة تقارير ب�أن برهامي كان ُي�ضطر �أحيان ًا �إىل �إلقاء خطبه و�سط حرا�سة
63
�أمنية م�سلحة بعد تلقيه تهديدات ع ّدة من �إ�سالميني مناه�ضني للنظام.
تل ّقى حزب النور �ضربة �شديدة يف انتخابات العام  ،2015حني كان احلزب الديني الوحيد
يف املناف�سة ،فقد توقع بع�ض �أع�ضائه �أن ُيبلي احلزب بال ًء ح�سن ًا مبا �أنه اخليار االنتخابي
الوحيد للمتد ّينني املحافظني� .إال �أن النتائج جاءت على عك�س ذلك متام ًا ،ليفوز احلزب باثني
ع�شر مقعد ًا فقط من �أ�صل � ،596أي  2يف املئة تقريب ًا من �إجمايل املقاعد ،و�أقل من النتيجة
تف�سر هذه الهزمية،
التي ك�سبها يف العام  2011ب�أكرث من ع�شر مرات .ثمة �أ�سباب مو�ضوعية ّ
ي�صب يف م�صلحة املر�شحني الذين تدعمهم
بدء ًا من النظام االنتخابي الذي جرى �إعداده مبا ّ
ٌ
(معروف ب�أنها متيل
الدولة� ،إذ ّمت اختيار  80يف املئة من �أع�ضاء الربملان عرب انتخابات فردية
�إىل الوجهاء املحليني الذين ميلكون �شبكات نفعية قوية وعالقات بالدولة)� ،أما ن�سبة  20يف
املئة من املقاعد املخ�ص�صة للقوائم االنتخابية ،فجرى اعتماد نظام الأغلبية� ،أي �أن القائمة
التي حت�صد �أكرث من  50يف املئة حت�صل على جميع املقاعد يف الدائرة .عالو ًة على ذلك ،كان
ت�ضم �أحزاب ًا ع ّدة (�أحيان ًا ع�شرات
حزب النور يخو�ض املعركة منفرد ًا �ضد قوائم انتخابية ّ
الأحزاب كما يف القائمة امل�ؤيدة للرئي�س ال�سي�سي «يف حب م�صر») ،ويطرح مر�شحني يف �أقل
من ن�صف الدوائر 64.و�أخري ًا ،تب ّنت و�سائل الإعالم ،التي تهيمن عليها ال�شخ�صيات الليربالية
املوالية للدولة ،نربة مناه�ضة حلزب النور خالل تغطيتها االنتخابات.
كان �أداء حزب النور �ضعيف ًا يف الأماكن التي كان فيها ح�ضور الدعوة ال�سلفية حمدود ًا تاريخي ًا.
لكن يف معاقل الدعوة ال�سلفية ،حققت قوائم حزب النور نتائج �أف�ضل بكثري� ،إذ ح�صدت ما
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ي�صل �إىل  30يف املئة من الأ�صوات يف منطقة غرب الدلتا ،بيد �أن ذلك مل يكن كافي ًا للح�صول
حتى على مقعد واحد� .أما العدد القليل من �أع�ضاء حزب النور الذين دخلوا الربملان فقد ّمت
انتخابهم عن املقاعد الفردية بعد اجلولة الثانية يف �أماكن مثل الإ�سكندرية �أو كفر ال�شيخ .وعلى
الرغم من �أن حزب النور حاول ت�سليط ال�ضوء على تلك النجاحات القليلة� ،إال �أن ذلك مل يكن
65
كافي ًا للت�صدي لالنطباع ب�أنه ُمني بخ�سارة جملجلة.
خالل ال�سجال الذي �أطلقته هذه النتائج ،طفت جم ّدد ًا على ال�سطح مطالب من داخل الدعوة
ال�سلفية تنادي باعتزال ال�سيا�سة نهائي ًا والعودة �إىل العمل الدعوي .و�سبق �أن ُرفعت �أي�ض ًا
مطالب مماثلة يف �أعقاب عزل مر�سي ،كما ان�ش ّقت بع�ض الفروع عن حزب النور بهدف العودة
�إىل الن�شاط الدعوي البحت 66.بدا يف تلك املرحلة �أن الهزائم التي تتواىل على ر�أ�س الدعوة
ال�سلفية من ج ّراء انخراطها ال�سيا�سي ،تفوق ب�أ�شواط املكا�سب التي حت�صدها .وال�س�ؤال �إذن:
ملاذا رف�ض برهامي وحلفا�ؤه االن�سحاب من العمل ال�سيا�سي؟ ثمة تف�سري محُ تمل هو �أن برهامي
كان يعتقد ب�أن ا�سرتاتيجية حزب النور �ست�أتي �أُكلها يف نهاية املطاف ،وقد ر�أت �شخ�صيات
ع ّدة ب�أن انتخابات العام  2015برهنت على قدرة احلزب على البقاء واال�ستمرار وجت ّلى ذلك
على الأخ�ص يف معاقله ،كما اعتربوا �أن احلزب �س ُيحرز نتائج �أف�ضل يف االنتخابات املحلية
املنتظرة .لكن التف�سري الأكرث ترجيح ًا هو �أن الدعوة ال�سلفية الميكنها بب�ساطة �أن تعود �إىل
الو�ضع الذي كانت عليه يف مرحلة ماقبل العام  .2011ذلك �أن النظام والر�أي العام قد يعتربان
قرار حزب النور اعتزال ال�سيا�سة رف�ض ًا للنظام ال�سيا�سي
قد يعترب النظام والر�أي العام قرار حزب النور اعتزال
الراهن .ويف خ�ضم ال�سياق الذي يتع ّر�ض فيه الإ�سالميون
ال�سيا�سة رف�ض ًا للنظام ال�سيا�سي الراهن.
�إىل موجة حا ّدة من القمع ،حيث �أن �أكرث من � 50ألف ًا منهم
يقبعون يف ال�سجون ،قد متتد اليد القمعية للحكومة لتطال
الدعوة ال�سلفية .لذا �أراد حزب النور البقاء يف اللعبة حر�ص ًا على دميومة املنظومة الدينية
التي تقف وراءه ،ف�سيا�سات احلزب التزال خا�ضعة �إىل الإمالءات التي تفر�ضها م�صالح الدعوة
ال�سلفية.

حزب النور لي�س حزب ًا �إ�سالم ّي ًا؟
ترى كوكبة من ال�صحافيني والأكادمييني �إىل حزب النور على �أنه حزب �إ�سالمي يحاكي �إىل
حدٍّ ما جماعة الإخوان امل�سلمني ،مع فارق وحيد هو �أن احلزب يتبنى الفهم ال�سلفي للإ�سالم.
مع ذلك ،ف�إذا كان الإ�سالم ال�سيا�سي يعترب �أن الإ�سالم ي�ش ّكل منوذج ًا لل�سيا�سة ،وي�صبو �إىل
جت�سدها الدولة الإ�سالمية ،فمن
حكم البالد وفق ًا لر�ؤيته اخلا�صة حول ال�صورة التي يجب �أن ّ
غري الدقيق عندئذ �أن ن�صف حزب النور – على الأقل بال�شكل الذي هو عليه منذ مرحلة
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مابعد العام  - 2013ب�أنه حزب �إ�سالمي� .إذ ثمة اختالفات رئي�سة بني الإخوان امل�سلمني وبني
حزب النور ،تتع ّدى خياراتهما ال�سيا�سية املتباينة خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،وتنبع من
طريقتيهما املتمايزتني جوهر ّي ًا يف مقاربة ال�سيا�سة.
ُتع ّد جماعة الإخوان امل�سلمني منوذج ًا ُيحتذى بالن�سبة �إىل حركات الإ�سالم ال�سيا�سي� .إذ
اكرتاث
يرمي هدفها النهائي �إىل تَ�سلُّم مقاليد احلكم لتطبيق ر�ؤيتها اخلا�صة للإ�سالم ،دومنا
ٍ
باخلالفات الدينية التي تدور رحاها يف �أو�ساط امل�سلمني :فدعوة الإخوان امل�سلمني ،على الرغم
من ر�سالتها املحا ِفظة ،ترتك الباب م�ش ّرع ًا ن�سبي ًا �أمام تع ّدد التف�سريات واالجتهادات .وهذا
ما يتنافى مع الدعوة ال�سلفية – و�سائر احلركات ال�سلفية �أينما كانت  -التي ظهرت لتعيد �إىل
الإ�سالم نقاءه و�صفاءه العقدي ،ولتن�شر ر�سالتها هذه يف �أو�ساط امل�سلمني عن طريق الدعوة،
فلطاملا احت ّلت ال�سيا�سة املقاعد اخللفية يف الر�ؤية التي تتبناها الدعوة ال�سلفية ،فهم ال يريدون
احلكم بل يريدون الدعوة.
العامني
ُيعزى �أحد �أبرز �أ�سباب ال�صدام الذي ن�شب بني الدعوة ال�سلفية وحزب النور يف َ
 2011و� 2012إىل �أن عبد الغفور غاىل على مايبدو يف العمل ال�سيا�سي� .إذ ر�أى �أن احلزب لي�س
جم ّرد جناح �سيا�سي حلركة دينية ،بل يحمل ر�سالة �سيا�سية ويهدف �إىل تنفيذها يف احلكم.
ولو انت�صر الف�صيل التابع لعبد الغفور ،لأ�صبح حزب النور جتربة �إ�سالمية جديدة .وت�أ ّكدت
هذه الفر�ضية جزئي ًا من خالل مواقف حزب الوطن ،الذي � ّأ�س�سه عبد الغفور وحلفا�ؤه يف كانون
الأول/دي�سمرب  ،2012والذي �ساند الإخوان امل�سلمني طيلة العام  2013ويف �أعقاب االنقالب،
وان�ضم حتت لواء حتالف �أو�سع من �أحزاب �إ�سالمية مناوئة للنظام اجلديد قبل �أن ين�سحب
الحق ًا من التحالف يف �أيلول�/سبتمرب .2014
حني �أحكم �شيوخ الدعوة ال�سلفية ال�سيطرة على حزب النور يف �أواخر العام  ،2012كان
�سلوكهم نابع ًا من نظرتهم التقليدية لل�سيا�سة .فهم ر�أوا �أن احلزب و�سيلة للحفاظ على النفوذ
االجتماعي الذي تتّ�سم به حركتهم الدينية والعمل على تعزيزه .واعتربوا �أن عملية الأ�سلمة (�أو
الت�س ّلف) ينبغي �أن تنطلق من �أ�سفل ال من �أعلى ،و�أن على احلزب �أن ُيراعي م�صالح الدعوة
ال�سلفية يف كل القرارات التي يتخذها ،ما يعني جتريد حزب النور من الر�ؤية الإيديولوجية-
باملعنى ال�شائع لهذا امل�صطلح على الأقل  -وهذا حتديد ًا مايجعل هذا احلزب �أبعد ما يكون عن
كونه حزب ًا �إ�سالمي ًا.
قد يجادل املرء ب�أن هذا ُيعزى �إىل �أن حزب النور يقود د ّفته �شيوخ ،وهذا �أمر نادر �إىل حد
ما يف ال�شرق الأو�سط .فعلى �سبيل املثال ،كان زعماء الإخوان
متيل ر�ؤية ال�شيوخ �إىل الرتكيز بدرجة �أكرب على
امل�سلمني مبعظمهم �شخ�صيات مدنية ،ولطاملا كانت عالقة
وظيفتهم الرئي�سة ،وهي �إلقاء الدرو�س واملواعظ
هذه اجلماعة مع امل�ؤ�س�سة الدينية ملتب�سة .مع ذلك ،متيل ر�ؤية
ل�ضمان �إ�صالح املجتمع من داخله.
ال�شيوخ �إىل الرتكيز بدرجة �أكرب على وظيفتهم الرئي�سة ،وهي
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�إلقاء الدرو�س واملواعظ ل�ضمان �إ�صالح املجتمع من داخله .وحاجج �أ�شرف ثابت ،وهو �شخ�صية
رفيعة امل�ستوى يف الدعوة ال�سلفية ومق ّربة لربهامي ،يف مطلع العام  ،2012قائ ًال« :النعتقد �أن
الربملان هو احلل بالن�سبة �إلينا ،وهو مل ولن يكون كذلك يوم ًا .بل نحن نعترب �أن التغيري لن يتم
�إال من حتت وهو لن يتحقق بب�ساطة عرب تغيري القوانني .الربملان هو جم ّرد و�سيلة مل�ساعدتنا
67
على ممار�سة ن�شاطنا الأ�سا�سي� ،أي الدعوة .فهذا منهجنا واملهم هو تنقية عقيدة الأمة».

براغماتية حزب النور :اال�ستمرارية والتغيري
توجه حزب النور منذ ت�أ�سي�سه بيد �أن الأ�سا�س املنطقي
ُتع ّد الرباغماتية بند ًا ثابت ًا يف ّ
لهذا النهج تغيرّ يف �أواخر العام  .2012ففي فرتة  ،2012-2011كان حزب النور يحاكي
يف براغماتيته �أغلب الأحزاب الإ�سالمية التي انخرطت يف العملية ال�سيا�سية ،وراجعت
أنحتها جانب ًا) تك ّيف ًا مع قواعد اللعبة .ويرتبط هذا التطور
بع�ض مفاهيمه العقدية (�أو � َ
بفر�ضية �أ�شار �إليها بع�ض الباحثني مب�صطلح «الدمج (يف العملية ال�سيا�سية) واالعتدال
ف�ض �إىل �أي مراجعة عقدية جوهرية من
(كنتيجة)» 68.ومع �أن هذه املرحلة الق�صرية مل ُت ِ
جانب ال�سلفيني� ،إال �أنها �أ ّدت �إىل بروز خطاب مدين حمل رايته نوع جديد من الفاعلني
ال�سلفيني ،وهو رجل ال�سيا�سة ال�سلفي الذي مل يعد ي�شعر باحلاجة �إىل تربير كل مواقفه
با�ستخدام م�صطلحات دينية ،لأن ال�سيا�سة بالن�سبة له ت�ش ّكل بطبيعتها م�ضمار ًا منف�ص ًال
ن�سب ّي ًا 69.ودفع ذلك مب�ؤ ّيدي هذا امل�سار �إىل ت�أ�سي�س حزب جديد هو حزب الوطن .واختيار
هذا اال�سم خري دليل على تط ّورهم الفكري.
منذ العام  ،2013جاءت براغماتية حزب النور من م�صدر �آخر ُمتم ّثل يف الق�ضايا ال�سيا�سية.
ويثري هذا ت�سا�ؤالت حول التف�سريين ال�شائعني الذين ُي�ستعان بهما عاد ًة ل�شرح ت�أييد حزب النور
لعزل مر�سي يف  3متوز/يوليو َ .2013يفرت�ض التف�سري الأول �أن ال�سعودية هي الداعم الرئي�س
حلزب النور ،و�أن ت�أييد احلزب كان تنفيذ ًا لأوامر �سعودية ،لكن جماعة الدعوة ال�سلفية مل
تكن �أبد ًا قريبة على وجه اخل�صو�ص من النظام ال�سعودي .كما �أن اال�سرتاتيجية التي تب ّنتها
ال�سعودية جتاه م�صر بعد الثورة ،مت ّثلت �أ�سا�س ًا يف دعم بقايا دولة مبارك واجلي�ش ،ولي�س
ال�سلفيني .وبح�سب التف�سري الثاين ،ت�شرح العالقات الوطيدة املزعومة التي تربط الدعوة
ال�سلفية بالأجهزة الأمنية يف عهد مبارك َ
موقف احلزب .ففي حني كانت تلك العالقات فعلية
وملمو�سة (كما كانت بالن�سبة �إىل معظم املجموعات الدينية التي عملت حتت نظام مبارك)،
�إال �أنها مل تكن متينة بالقدر الذي يعتقده الكثريون .قد ي�ش ّكل هذان التف�سريان جزء ًا �صغري ًا
من الق�صة ،لكنهما �أبعد مايكون عن الق�صة كلها .فمواقف احلزب مل تكن انتهازية �أو م�سيرّ ة
من جانب امل�صالح اخلارجية ،بل ثمة منطق وا�ضح يف ثناياها ،وهو الدفاع عما يعتربه م�صلحة
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الدعوة ال�سلفية ،مهما كان حجم التكلفة ال�سيا�سية.
�أجرب هذا الدفاع ال�سلفيني �أي�ض ًا على تب ّني مواقف تتعار�ض مع بع�ض معتقداتهم الدينية.
ربرة بحجج ال�ضرورة ،متام ًا كما ح�صل عندما قال رئي�س
لكن هذه املرة كانت هذه املواقف م ّ
حزب النور �إن حزبه ا�ضطر �إىل �إدراج م�سيحيني يف قوائمه ب�سبب النظام االنتخابي� ،أو
توجب عليه قيا�س امل�صالح واملفا�سد من هذا الت�صرف .وعلى الرغم من �أن تلك التربيرات
ّ
و ّلدت بع�ض اال�ستياء يف �صفوف القاعدة ال�شعبية ال�سلفية� ،إال �أن قاعدة الدعوة ال�سلفية
تق ّبلتها �إىل ح ّد كبري .وميكن للمرء افرتا�ض �أنه ُي�ستبعد �أن تنتج هذه الرباغماتية املُمار�سة
حالي ًا مراجعات عقدية ،على الرغم من كل التنازالت ال�سيا�سية التي كان حزب النور على
ا�ستعداد ،ورمبا اليزال م�ستعد ًا ،لتقدميها .وبالتايل ،ف�إن املفارقة بني براغماتية احلزب
ال�سيا�سية وبني تز ّمته ومذهبيته على امل�ستوى العقدي ،تبدو قابلة متام ًا لال�ستمرار ،و�ستبقى
كذلك على الأرجح.
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الدعوة-ال�سلفية-مبطروح-تعلن-اعتزال-ال�سيا�سة-والعودةhttp://www.youm7.com/story/2014/7/1/-
للعمل-الدعوى-وم�صادر1754163/-
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 68لتقييم نقدي� ،أنظر:
Jillian Schwedler, «Can Islamists Become Moderates? Rethinking the InclusionModeration Hypothesis,» World Politics 63, no. 2 (April 2011).
 69حول تقارب حزب النور من الليرباليني �ض ّد مر�سي يف مطلع العام  ،2013قال ي�سري حماد ،الذي ان�شق عن
حزب النور و�أ�صبح متحدّثاً با�سم حزب الوطن« :لي�س لدي م�شكلة يف التحدث مع الليرباليني ،م�شكلتي هي مع
الأع�ضاء يف حزب النور الذين ي�شعرون باحلاجة �إىل التحدث عن الإ�سالم واالقتبا�س من القر�آن عندما يتحاورون
مع الليرباليني ...ملاذا ال يق ّرون ب�أن هذه م�س�ألة �سيا�سية ال دينية؟»

مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل
املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم
عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة
خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف
جميع �أنحاء املنطقة.
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