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مقدمة

مل تكن املفاجأة الكربى يف نتيجة االنتخابات الربملانية املرصية هي فوز اإلسالميني 

األحزاب  بأن  للمجتمع املرصي كان سيقول  فاملتأمل  األصوات.  بأغلبية كبرية من 

من  تقريًبا  باملائة   40 أن  الكثريون  يتوقعه  مل  ما  لكن  تسود.  سوف  اإلسالمية 

وأقدم  أكرب  وهي  املسلمني،  اإلخوان  جامعة  يختاروا  مل  لإلسالميني  صوتوا  الذين 

حركة معارضة يف البالد. لكنهم أيدوا تحالفاَ من ثالث أحزاب سلفية حديثة العهد 

كان  وباإلضافة،  الثورة.  قبل  املرصيني  ملعظم  معروفني  قادتها  يكن  مل  بالسياسة، 

يعلنوا  ومل  اندالعها  وقت  يف  للثورة  معارضني  منهم(  قلة  )باستثناء  السلفيون 

تأييدهم مليدان التحرير إال قبل أيام من تنحي حسني مبارك.2 و مع ذلك، حصد 

التحالف السلفي 28 باملائة من األصوات يف انتخابات مجلس الشعب، مبا ميثل 127 

مقعًدا من أصل 508 مقاعد. وقد تأكد تأثري السلفيني الحًقا يف انتخابات مجلس 

نفهم  أن  لنا  الشورى، حيث حصلوا عىل 45 مقعًدا من أصل 180 مقعًدا. كيف 

تقدم السلفيني؟ واآلن وبعد أن أصبحوا ميثلون ثاين أقوى فصيل يف الربملان، ما الذي 

ينتظر حركتهم يف املستقبل؟ 

فهم معنى تقُدم السلفيني
 

ن التحالف السلفي من ثالثة رشكاء غري متكافئني: رشيك كبري هو حزب النور  تكوَّ

البناء  آخرين، حزب  مقعًدا( ورشيكني صغريين  )الذي حصل مرشحيه عىل 111 

والتنمية )حصل عىل 31 مقعًدا( وحزب األصالة )حصل عىل ثالثة مقاعد(. ونتيجة 

لذلك، حملت جميع املواد االنتخابية رموز حزب النور، كام تم تقديم التحالف يف 

بعض األحيان باسم “تحالف حزب النور.” وتم اإلعالن عن تشكيله يف 22 أكتوبر 

2011، بعد أن انفصل حزبا البناء والتنمية واألصالة عن “التحالف الدميقراطي” 

لإلخوان املسلمني، بزعم أن اإلخوان مل يكونوا ينوون ترشيح ما يكفي من مرشحي 

من  قريًبا  ما،  مرحلة  يف  أيًضا،  النور  حزب  وكان  قوامئهم.3  عىل  الحزبني  هذين 

إذا كان  انتشار قصًصا متضاربة حول ما  الرغم من  الدميقراطي”، عىل  “التحالف 

الحزب فكر فعالً يف االنضامم، أو إنه قد شارك فقط يف بعض االجتامعات بصفة 

مراقب.4  

 

املسلمني  الناخبني  بني  الطبيعي  االنجذاب  من  االنتخابات  يف  السلفيون  استفاد 

العقود  شهدت  أوالً،  االنجذاب.  لهذا  أسباب  عدة  وهناك  اإلسالمية.  لألحزاب 

زيادة هيمنة  والتي متثلت يف  املرصي  املجتمع  “ثورة هادئة” يف  املاضية  القليلة 

الخطاب اإلسالمي املحافظ.5  بالنسبة لكثري من املسلمني املرصيني اليوم، كام أدىل 

أحد الذين تم مقابلتهم، يبدو واضًحا أنه “علينا التصويت بالطبع لصالح طرف ذي 

مرجعية إسالمية ألننا مسلمني .” ما يثري االهتامم أن كثري من الذين متت مقابلتهم 

يبدو أنهم ال يعلمون )أو غري مبالني( باالختالفات بني مفهوم اإلخوان املسلمني عن 

أن  االنتخابات هو  اإلسالميني يف  لنجاح  آخر  السلفيني.6  سبب  اإلسالم، ومفهوم 

الجامعات اإلسالمية قد شكلت املعارضة الرئيسية للنظام والهدف الرئييس الذي 

الجامعات عىل  لتلك  الكثري  ينظر  مبارك. ولذلك  النظام قمعه يف ظل حكم  أراد 

أيًضا  الناس  يعتربهم  املعلنة،  الدينية  أخالقهم  وبسبب  الُسلطة.  “تستحق”  أنها 

أقل فساًدا. 

التحالف  لصالح  التصويت  الناخبون  بعض  يفضل  ملاذا  هذا  يفرس  ال  ذلك،  مع 

أخرى، هناك عدة  ومرة  املسلمني.  اإلخوان  قوائم  مرشحي  السلفي عىل حساب 

قرن  كأيديولوجية يف مرص عىل مدى  السلفية  دعاة  ُوِجد  األمر،  رأئ  أسباب. يف 

تقريًبا. وخرجت أول جمعية سلفية، وهي جمعية أنصار السنة املحمدية، إىل حيز 

الوجود عام 1926، قبل عامني من تكوين جامعة اإلخوان املسلمني. ورغم أن هذه 

الجمعية ظلت محصورة إىل حد كبري يف أوساط علامء الدين  ومل تحاول خلق حركة 

جامهريية، إال أنها استطاعت نرش وتوزيع أهم األعامل السلفية، وجعلها متاحة 

للجمهور املرصي. والقت هذه األعامل اهتامًما متزايًدا يف سبعينيات القرن املايض، 

والسيام بني الطالب. وكانت هذه هي مرحلة تحول السلفية إىل ظاهرة اجتامعية 

جميعها   2011 عام  السلفي  التحالف  يف  شاركت  التي  الثالثة  واألطراف  أوسع. 

نشأت من الشبكات االجتامعية والدينية التي ظهرت وتطورت منذ تلك الفرتة. 

تأسس حزب النور بواسطة تنظيم ديني غري رسمي يسمى الدعوة السلفية وكان 

مقر قيادتها يف اإلسكندرية. وترجع أصول الدعوة السلفية إىل أواخر السبعينيات 

الطب بجامعة  انفصل مؤسسوها- وكانوا طالبًا يف كلية  املايض عندما  القرن  من 

تسمى”الجامعات  كانت  التي  اإلسالمية  الطالبية  الجامعات  عن  اإلسكندرية- 

التنظيم  يف  املهيمنة  الشخصية  وهو  برهامي  يارس  بينهم  من  وكان  اإلسالمية.” 

حالًيا. وقد ساهم موقف الدعوة السلفية ضد العنف ورفض االنخراط يف الحياة 

السياسية الرسمية يف أن تصبح مقبولة نسبًيا لدى نظام حسني مبارك. وبالتأكيد 

مشددة  لرقابة  قادتها  وخضع  للقمع؛  األحيان  بعض  يف  الجامعة  تعرضت  فقد 

وُمِنعوا من السفر خارج اإلسكندرية. ومع ذلك، استفادت الدعوة السلفية كثريًا 

لتقويض  السلفيني  استخدام  التي حاولت  النظام  املعلن  ألجهزة  الدعم غري  من 

نفوذ جامعة اإلخوان املسلمني.7 يف ظل هذه الظروف، توسعت شبكات الجامعة 

خارج حدود اإلسكندرية، عن طريق الطالب الذين جاءوا لتلقي تعليم الشيوخ 

أساسية  نواة  السلفية  الدعوة  شكلت  وجيزة  فرتة  ويف  مدنهم.  إىل  العودة  قبل 

بإنشاء  قامت  كام  إدارة.8  مجلس  ظل  يف  مختلفة،  وفروع  أقسام  تضم  ملنظمة 

قسم للخدمات االجتامعية يف األحياء السكنية ليشابه األنشطة التي تضطلع بها 

جامعة اإلخوان املسلمني. وسمح هذا للجامعة إقامة عالقات قوية مع املرصيني 

العاديني، عىل الرغم من أن معظم أنشطتها بقيت غري معلنة.9 ويف العقد األول 

من القرن الحادي والعرشين، سمح النظام لعدد من الدعاة السلفيني، الذين كان 

عىل  سلفية  تلفزيونية  قنوات  إطالق  السلفية،  بالدعوة  صلة   له  من  بينهم  من 

األقامر الصناعية املرصية. وأصبح الخطاب السلفي منذ ذلك الحني متاًحا للجميع، 

ما  ورسعان  السلفية.  للدعوة  األصلية  الدوائر  خارج  من  كبريًا  جمهوًرا  واكتسب 

أصبح بعض من هؤالء الدعاة، ومن بينهم محمد حسان ومحمد حسني يعقوب، 

أسامء معروفة يف جميع أنحاء البالد.

واملنظامت  الشبكات  من  قوتهام  التحالف  يف  اآلخران  السلفيان  الحزبان  استمد 

القامئة من قبل، عىل الرغم من أن عالقتهام مع السلطات كانت أكرث توتًرا بكثري. 

تم تأسيس حزب األصالة من قبل مجموعة من السلفيني يتخذون القاهرة مقًرا 

عبد  أبرزهم هو محمد  كان  قوي،  بتأييد  يحظون  الشيوخ  بقيادة عدد من  لهم 

املقصود )كان يطلق عليه تالميذه “فقيه القاهرة”(. وخالًفا لشيوخ اإلسكندرية، 

مل يرتدد عبد املقصود أبًدا يف التشكيك عالنية يف رشعية نظام مبارك.10 وقد تعرض 

التي رصح بها يف عدة مناسبات، وقىض وقًتا تحت اإلقامة  للسجن بسبب آرائه 

أيّد   سلفي  شيخ  أول  لكونه   املكانة  من  مزيًدا  اكتسب  وقد  منزله.  يف  الجربية 

ستيفان الكروا هو أستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية يف جامعة “سيانس بو- باريس” و باحث زائر يف مركز  توثيق الدروس االقتصادية، القضائية و االجتامعية 
1.)CEDEJ(
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الثورة يف 28 يناير 11.2011 ونظًرا للتأيد الذي يتمتع به حزب األصالة يف القاهرة، 

فقد خاض مرشحوا الحزب االنتخابات بشكل أسايس عىل قوائم التحالف السلفي 

يف العاصمة. 

عنيفة يف  والتنمية، وهي جامعة  البناء  بتأسيس حزب  اإلسالمية  الجامعة  قامت 

السابق تأسست يف أواخر سبعينيات القرن املايض، وشنت حربًا عىل نظام مبارك 

التخيل  الذين كان معظمهم يف السجن،  ألكرث من 15 عاًما قبل أن يعلن قادتها، 

عن العنف رسمًيا عام 1997. وقد جمع املنهج األيديولوجي للجامعة اإلسالمية 

بني األفكار السلفية والجهادية. وعندما تخلت الجامعة عن تلك األفكار الجهادية، 

اقرتب خطابها جًدا من خطاب الدعوة السلفية.12 يف الوقت نفسه، ظلت الجامعة 

اإلسالمية تتكون من عرشات اآلالف من الناشطني، تجمع بينهم التجارب املشرتكة 

املرصية  الجامعة  الجهاد، وهي  لجامعة  الدولة. وخالًفا  مع  العنيفة  املواجهة  من 

قطع  عىل  تركز  اسرتاتيجية  انتهجت  قد  كانت  التي  األخرى،  العنيفة  الرئيسية 

رأس الدولة )وحاولت ذلك عام 1981 عن طريق اغتيال الرئيس أنور السادات(، 

حرصت الجامعة اإلسالمية عىل تطوير قاعدة اجتامعية حقيقية عرب إقامة أنشطة 

اجتامعية ودينية تربطها بالناس العاديني. وقد متتعت الجامعة تاريخًيا بتأييد قوي 

يف الصعيد ، وهي املنطقة التي خاض فيها معظم مرشحي حزب البناء والتنمية 

املعركة االنتخابية. 

التنظيم  النور يف  ما كان مبثابة مفاجأة لكثري من املراقبني هو مدى كفاءة حزب 

وكتابة برنامج سيايس والقيام بحمالت دعائية والتعامل مع وسائل اإلعالم. يُعرف 

عامد عبد الغفور عىل أنه الشخص األول يف الدعوة السلفية الذي اقرتح تشكيل 

الجامعة  واحًدا من مؤسيس  كان  الغفور  أن عبد  الرغم من  حزب سيايس. وعىل 

عن  الشخيص  منهجه  اختلف  فقد  املايض،  القرن  سبيعينات  أواخر  يف  األصليني 

يف  وغادر مرص  لها.  تعرض  التي  التأثريات  بسبب  الدعوة  يف  األخرى  الشخصيات 

مطلع األلفية الثالثة ليستقر يف تركيا، لكنه عاد إىل البالد بضعة أشهر قبل إندالع  

الدعوة  الغفور يف نهاية املطاف قيادة  الثورة. وبعد مناقشات مطولة، أقنع عبد 

السلفية بتأييد مرشوعه.13 ومل ميثل هذا، كام رأى البعض، تحوالً أيديولوجًيا كامالً 

حراًما،14   ذاته  حد  يف  السياسة  مامرسة  أن  أبًدا  زعامؤها  يعلن  مل  التي  للدعوة 

السياسية  الشؤون  التدخل يف  تجنب  أكرث غموًضا من خالل  احتفظوا مبوقف  بل 

الداخلية يف ظل حكم مبارك. ويف 15 يونيو 2011، عندما تم اإلعالن عن تأسيس 

حزب النور رسمًيا، أصبح عبد الغفور أول رئيس له.

لقد كان التحدي األول الحقيقي لجامعة ليس لديها خربة سابقة يف الحياة السياسية 

تكوين  مجموعة من  الغفور  عبد  قرر  لذلك  برنامج سيايس.  الرسمية هو وضع 

هؤالء  وتوىل  سلفيني.  غري  ولكن  التوجه  اسالميو  معظمهم   األكادمييني،  الخرباء 

األكادمييون يف نهاية املطاف كتابة معظم برنامج حزب النور السيايس، مع تأكيد 

قيادة الحزب عىل عدم تخطي بعض الخطوط الدينية الحمراء.15 وساعدت وجهات 

النظر املهنية التي تم صياغتها يف الربنامج يف تعزيز مصداقية حزب النور، كام زعم 

الحزب بأنه قد أقام رشاكة مع “خرباء يابانيني” إلصالح نظام التعليم املرصي )وهو 
زعم نادى به كثريًا مؤيدو حزب النور الذين تحاور معهم املؤلف(.16

 

رغم أن معظم أعضاء الحزب املؤسسني جاءوا من الدعوة السلفية، حرص عامد عبد 

الغفور عىل استخدام وسائل إدارية لتطوير وتوسيع بنية الحزب. وتجىل ذلك يف 

اختيار املتحدثني باسم الحزب، األمر الذي أُجري من خالل منافسة مفتوحة. حيث 

أجريت مقابالت مع العديد من املرشحني، وأخريًا تم اختيار العديد منهم.17 ورغم 

املتحدثني  بينهم وبني  الكبري  الفارق  - وهو  السن نسبًيا  كانوا صغار  أنهم جميعا 

الرسميني لحزب الحرية و العدالة التابع لجامعة اإلخوان املسلمني - فإن أصغرهم 

سًنا هو نادر بكار، الذي يبلغ من العمر 27 عاًما.18 يدل اختيار بكار، وهو شاب 

عىل  قوية،  خطابية  مبهارات  ويحظى  اإلدارة  يف  شهادة  عىل  حاصل  وأنيق  ذيك 

الصورة التي يسعى الحزب إلظهارها. حيث رسعان ما أصبح بكار نجاًم ساطًعا يف 

املشهد اإلعالمي املرصي. 

التنظيم.  يف  النجاح  ذلك  مبثل  السلفي  التحالف  يف  اآلخران  الحزبان  يحظى  مل 

فقد تورط حزب األصالة يف رصاع عنيف مع حزب سلفي آخر هو حزب الفضيلة 

)الذي انفصل عنه حزب األصالة يف األساس(. يف الوقت نفسه، تعرقل حزب البناء 

والتنمية بسبب الخالفات الداخلية بني قيادة تنظيمه األم، أي الجامعة اإلسالمية. 

ومع ذلك، مل تؤثر هذه السلبيات كثريًا عىل مستقبل التحالف السلفي، ألن معظم 

حمالته الدعائية قام بها حزب النور.

عىل  الدوائر  جميع  يف  الربملان  لعضوية  مرشحني  تقديم  من  التحالف  متكن 

التابعة لها  الدعوة أو أحد األحزاب  الدوائرالتي حظيت فيها  البالد. ويف  مستوى 

بوجود قوي، جاء املرشحون من تلك الكيانات. أما يف األماكن األخرى فقد قدم 

التحالف شخصيات معروفة سابًقا باستقاللها ممن يتفقون مع “املعايري األخالقية 

اإلسالمية”، وهو ما سمح للتحالف السلفي استاملة شخصيات محلية لها ميول 

اإلخوان  قوائم  عىل  الرتشح  من  تتمكن  مل  ولكنها  قوي  بتأييد  وتتمتع  إسالمية 

املسلمني ألنها كانت أقل انفتاًحا بكثري عىل املستقلنّي.

تحت  بدت  التي  الكبرية  باملوارد  النور  حزب  حملة  تابعوا  الذين  هؤالء  فوجئ 

)قال  مكان  كل  يف  جيًدا  تصمياًم  املصممة  ملصقاته  وانترشت   . الحزب  ترصف 

عامل يعمل يف مطبعة يف اإلسكندرية إنه تم إنتاج نصف مليون نسخة من أحد  

أمام  النور  انترش شبان من أعضاء حزب  التصويت،  يوم  امللصقات فقط.(19 ويف 

معظم اللجان االنتخابية ملساعدة الناخبني يف إيجاد لجانهم - وهو أمر مل يكن ألي 

حزب آخر، ما عدا جامعة اإلخوان املسلمني، القدرة أو املوارد للقيام به.20  مثل 

هذه األنشطة أثارات إتهامات بحصول السلفيني عىل متويل خارجي من السعودية 

املزاعم. وكرد عىل ذلك،  التحقق من هذه  الرغم من صعوبة  الخليج(، عىل  )أو 

النور باستمرار من نقص التمويل، مؤكدين أن أموال حمالت  اشتىك قادة حزب 

الحزب قد جاءت معظمها من الرثوات الشخصية للمرشحني وتربعات األعضاء.21 

الخطاب الذي تبناه السلفيون يف حملتهم يقدم تفسريًا آخر عن سبب نجاحهم. 

ففي حني تم وصف مرشحي اإلخوان املسلمني بأنهم “مرشحي النظام”، غالًبا ما 

“املناهضون  الوحيدون  الحقيقيون  املرشحون  أنهم  أنفسهم عىل  السلفيون  قدم 

ذكية  طريقة  أيًضا  وكانت هذه  حًقا.22  “الجديدة”  السياسية  واألطراف  للنظام” 

ليس فقط للتربير ولكن أيًضا لالستفادة من موقفهم قبل الثورة. كام رصح أحد 

املسؤولني يف حزب النور حني قال، “قبل الثورة، كنا نرفض املشاركة يف نظام غري 

رشعي، خالًفا لجامعة اإلخوان املسلمني. كنا نفضل أن نبقئ بعيًدا. واآلن، يقول 

لنا البعض: لقد كنتم ضد السياسة - ولكن هذا ليس صحيًحا. كان لدينا طريقتنا 

الخاصة يف مامرسة السياسة، وكان موقفنا يف األساس موقًفا سياسًيا!”23  

يف شربا الخيمة، أحد أحياء القاهرة، عىل سبيل املثال، حرص املؤيدون للسلفيني 

عىل التأكيد عىل أن مرشح اإلخوان املسلمني املحيل  كان يعمل يف السياسة لعقود 

الرغم من  الشعب”.24 وعىل  الحي عندما كان يف مجلس  ومل “يفعل شيًئا ألهل 

كان  فقد  القليل،  غري  يفعل  مل  مرشحهم  كان  إذا  بأنه  ردت  اإلخوان  أن جامعة 

هذا نتيجة لعرقلة الحزب الوطني الدميقراطي بزعامة مبارك، لكن يبدو أن حجة 

السلفيني حظيت ببعض التأثري عىل الناخبني.25 ووسط أحياء الطبقة السفىل، سارع 

السلفيون أيًضا إىل إدانة اإلخوان املسلمني عىل أنهم نخب برجوازية ليس لها عالقة 
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بالشارع. وكام قال أحد قادة حزب النور املحليون يف إحدى ضواحي طنطا الفقرية، 

“نحن من الناس، وقد كنا إىل جانبهم باستمرار خالل أيام مبارك،  لقد تعرفنا عىل 

السياسة  مشاكلهم عن قرب.. بينام كان اإلخوان املسلمون يضيعون وقتهم ]يف[ 

املؤسسية عدمية الفائدة”.26  

الخطاب السيايس السلفي

بني  حقيقًيا  صدًعا  االنتخابية  الحملة  أنشأت  أعاله،  االقتباسات  من  يتضح  كام 

السلفيني واإلخوان املسلمني. فقدا بدا األمر وكأن كل جامعة تعترب االنتخابات لعبة 

يربح فيها أحد الطرفني عىل حساب اآلخر. فكل صوت حصل عليه السلفيني كان 

من املمكن أن يحصل عليه اإلخوان املسلمون، والعكس بالعكس. وقد أدى هذا 

إىل استخدام األساليب املثرية للجدل أحيانًا. فقد أشارت أخبار مختلفة بأن بعض 

املتعاطفني مع اإلخوان ذهبوا إىل أحياء سلفية وأخربوها بأن الرمز االنتخابيلتحالف 

بعض  ذهب  بينام  اإلخوان(،  رمز  هو  امليزان  الحقيقة  )ويف  امليزان  هو  السلفيني 

بأن رمز  األفراد  اإلخوان وأخربوا  بأنها معقل  أحياء  معروفة  إىل  السلفيني  أنصار 

اإلخوان هو الفانوس )ويف الحقيقة الفانوس هو رمز السلفيني(.27 أثناء فرتة الحملة، 

كانت هذه التوترات واضحة متاًما، ففي معظم املقابالت التي أجراها املؤلف يف 

ديسمرب 2011، انتقد اإلخوان السلفيني بشدة، والعكس بالعكس.

كان هذا التصادم بني اإلسالميني مدهًشا يف بعض الحاالت. فبالرغم من أن العالقة 

بني اإلخوان والسلفيني كانت متوترة بشكل عام قبل الثورة، شهدت األشهر القليلة 

ببيانات  السلفيني  رواد  تفوه  الجامعتني.  بني  وفاًقا حقيقًيا  مبارك  لسقوط  التالية 

 – حسان  محمد  قول  حد  عىل   – بأنهم  وصفوهم  حيث  اإلخوان،  عن  إيجابية 

“األكرث أهلية واألجدر بدخول الربملان،”28 بينام قام اإلخوان مبحاولة جادة ليجعلوا 

حملة  مًعا  املجموعتان  أطلق   ،2011 مارس  ويف  للحركة.29  دعم  مصدر  السلفيني 

وتشري  املقرتحة.  الدستورية  التعديالت  عىل  للموافقة  وذلك  “”بنعم”  للتصويت 

حقيقة حصول رأيهم عىل نسبة 77 يف املئة من األصوات إىل تحقيق النرص لكليهام. 

مع ذلك يبدو أن نقطة التحول يف العالقة هي مظاهرة 29 يوليو 2011. فهذه هي 

أول مرة بعد الثورة يقرر فيها اإلسالميون جميًعا التظاهر يف ميدان التحرير. تم 

إبرام صفقة مع القوى غري اإلسالمية التي وافقت عىل املشاركة برشط أن تقترص 

مسؤويل  ومحاكمة  املدين  الحكم  إىل  الرسيع  باالنتقال  املطالبات  عىل  الشعارات 

من  كثري  استخدم  باالتفاقية،  اإلخوان  أعضاء  التزام  من  وبالرغم  السابق.  النظام 

كانت  إسالمية.”  “إسالمية،  وهتفوا  الرشيعة  بتطبيق  تطالب  ملصقات  السلفيني 

املظاهرة، التي أطلق عليها الليرباليون “جمعة قندهار،” مبثابة كارثة يف العالقات 

العامة بالنسبة لإلسالميني. فلم يجد اإلخوان، الذين يعمدون دامئًا إىل الحفاظ عىل 

سيزداد  فصاعًدا  اآلن  ومن  بشدة.30  األحداث  انتقاد  إال  خياًرا  املحرتمة،  صورتهم 

الصدع بني اإلخوان والسلفيني.

أكرث  توجه  اعتناق  إىل  السلفيني  تدفع  كانت  رمبا  اإلخوان  مع  املنافسة  أن  ومع 

- خصوًصا حزب  السلفية  االنتخابية األحزاب  الحملة  أرغمت متطلبات  شعبوية، 

واقتصادية  سياسية  رؤية  يوضح  واقعي،  سيايس  برنامج  تقديم  عىل   - النور 

واجتامعية شاملة للدولة. وبالرغم من غموض عدد من القضايا الرئيسية املوجودة 

توضيح  عىل  السلفيون  أُرغم  الحزب،  طرحه  الذي  للربنامج  الرسمي  باملحتوى 

اليومية  تعامالتهم  خالل  وذلك  املسائل  أنواع  جميع  حول  أراء  وتبني  مواقفهم 

مع اإلعالم. يُعد ذلك شيًئا مستجًدا لجامعة كان يركز خطابها قبل الثورة بشكل 

ويف  االجتامعية.  القضايا  من  محدود  وعدد  بالعقيدة  تتعلق  مسائل  أسايس عىل 

مبصطلحات  تُناقش  كان  سياسية،  قضايا  فيها  تطرح  كانت  التي  النادرة  األحيان 

نظرية للغاية.

هي  الثورة  منذ  املرصي  السيايس  املشهد  فرقت  التي  الرئيسية  املناقشات  أحد 

يف  املدنية”  “الدولة  فكرة  بقوة  السلفيون  عارض  فقد  القادمة.  الدولة  طبيعة 

خطاباتهم، اعتقاًدا منهم بأن هذا املصطلح مبثابة خدعة بالغية ابتكرها أعداؤهم 

الليرباليون ليجعلوا فكرة “الدولية العلامنية” مقبولة.31 ورغم أن السلفيني يظهرون 

أحيانًا احرتاًما باللسان فقط للفكرة، أال إنهم ينتقدون الفكرة املقبولة بشدة حالًيا 

واملتمثلة يف “دولة مدنية مبرجعية إسالمية”، والتي يؤيدها اإلخوان املسلمون بني 

اآلخرين. أما بالنسبة للسلفيني يوجد منوذج إسالمي متميز من الدولة يرصون عىل 

أنه متوافق متاًما مع الدولة العرصية.32 يشري هذا إىل تغيري هام يف الخطاب. فمع 

أن اإلخوان املسلمني ال يطالبون رسمًيا بـ “دولة إسالمية”، يبدو أن بعض السلفيني 

اختالًفا  يوضح  رمبا  هذا  أن  من  وبالرغم  الرئييس.33  مطلبهم  املطلب  هذا  يجعل 

اختالف  إنه  إليه عىل  ننظر  أن  ينبغي  ال  للجامعتني،  السياسية  اإلسرتاتيجيات  يف 

اإلسالمية”  “الدولة  العرشون، ظلت  القرن  األيديولوجية. خالل  الناحية  هام من 

فكرة عامة نسبًيا تستخدمها معظم الحركات اإلسالمية التي تختلف برامجها بشكل 

جذري أحيانًا. ومن األهّم أن  السياسات الواقعية التي يؤيدها حزب النور.

آليات  عن  بشكل رصيح  حالًيا  النور  يدافع حزب  السيايس،  بالنظام  يتعلق  فيام 

دميقراطية34 )أي االنتخابات عىل جميع املستويات والفصل بني السلطات وحرية 

التمييز بني “إجراءات  التأكيد عىل  التعبري، وما إىل ذلك.(. لكنهم حريصون عىل 

التي يرفضونها.35 فبالنسبة  التي يقبلونها، و”فلسفة الدميقراطية”،  الدميقراطية”، 

للمناقشة  أنه ال مجال  للناس، مام يعني  الله فقط وليس  السلطان املطلق  لهم، 

القوانني. يوضح هذا  أنها مجموعة شاملة من  إدراك  الرشيعة، مع  بشأن تطبيق 

السبب الذي يكمن وراء تأييد رموز حزب النور لتغيري املادة 2 من الدستور من 

الرشيعة  “أحكام  إىل  للترشيع”  الرئييس  املصدر  اإلسالمية هي  الرشيعة  “مبادئ 

ما  أنهم  يعني هذا  املثال  للترشيع.” وعىل سبيل  الرئييس  املصدر  اإلسالمية هي 

زالوا يؤيدون تطبيق الحدود اإلسالمية.

وعند التطرق إىل حالة األقليات الدينية، فإن برنامج حزب النور ال يقّدم تفاصيل 

وأن  لألقباط”  الدينية  الحرية  تضمن  “الرشيعة  بأن  فقط  بشأنهم، حيث رصح   ً

الحوارات  يف  أما  املسلمني.”36  مثل  الواجبات  نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  “لهم 

التي أُجريت معهم فأيد أغلب الرموز السلفيون البارزون إطاًرا أكرث رصامة مقارنة 

بذلك الذي قدمه اإلخوان املسلمون، فبالرغم من أن األخري يعرتف بفكرة املواطنة 

مييل  املواطنني،37  جميع  بني  والقانونية  السياسية  باملساواة  ينادي  ألن  ومستعد 

السلفيون إىل تأييد نظام الذمة اإلسالمي التقليدي، والذي نشأ أثناء فرتة الخالفة 

الذين يعيشون يف  النظام، ال يُطلب من املسيحيني واليهود  اإلسالمية. وفًقا لهذا 

دولة إسالمية تأدية خدمة عسكرية ويتمتعون بالحامية من السلطات، لكن يُطلب 

منهم دفع رضيبة خاصة تسمى الجزية. وتوضيح آخر للمواقف املختلفة املتعلقة 

بقضية األقباط يتمثل يف االحتفال بعيد امليالد يف يناير 2012. فبالرغم من تعليق 

أرسلوا وفًدا  املسيحيني” كام  فيها “اإلخوة  يهنئون  القاهرة  امللصقات يف  اإلخوان 

رفيع املستوى إىل الكاتدرائية القبطية لتهنئة البابا شنودة قبل قداس عيد امليالد، 

رفض السلفيون القيام بأي مام سبق، مؤكدين أنه محرم دينًيا تهنئة غري املسلمني 

املنع  هذا  أن  تأكيد  السلفيني عىل  معظم  ذلك حرص  ومع  الدينية.  أعيادهم  يف 

الشخصية،  املناسبات  يف  املسيحيني  فتهنئة  فقط،  الدينية  املناسبات  عىل  ينطبق 

مثل الزواج، مقبول متاًما. 
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بعبارات  أخرى  مرة  النور  حزب  يتمسك  األخرى،  االجتامعية  املسائل  وبخصوص 

الكرامة  يف  الكاملة  “املساواة  الربنامج  يعلن  املرأة،  لحالة  فبالنسبة  نسبًيا.  عامة 

بأن  والبيانات  املقابالت  يف  السلفيون  وضح  كام  واملرأة.”  الرجل  بني  اإلنسانية 

آراءهم أكرث محافظة من اإلخوان. إنهم بشكل عام ال يشجعون عىل مشاركة املرأة 

تحريم  يؤيدون  كام  الجنسني.  بني  الصارم  الفصل  ويؤيدون  السياسية  الحياة  يف 

للنساء. ويف نفس  باملالبس  نظام خاص  استعداده فرض  الكحول، وأبدى بعضهم 

برنامجهم.  من  صغري  جزء  إال  هذا  ما  أن  تأكيد  عىل  السلفيون  يحرص  الوقت 

تحريم  هو  السلفيون  يهم  ما  “كل  أن  تزعم  التي  الليرباليني  لهجامت  وبالنسبة 

املرشوبات الكحولية والبكيني”، رد طارق الزمر أحد رموز حزب البناء والتنمية بأن 

الليرباليني، وليس السلفيون، هم من تستحوذ عليهم هذه القضايا السطحية. وهو 

الذي قال “إننا سندير دولة وليس كباريه”.38 

أما عىل املستوى االقتصادي،  مييل حزب النور يف اتجاه اليسار بدرجة أكرب مقارنة 

باإلخوان املسلمني. خصوًصا وأنهم مييلون إىل تأكيد دور الدولة يف إعادة التوزيع، 

عىل النقيض من اإلخوان الذين يؤيدون اقتصاد السوق بشكل أوضح. هذا املوقف 

متناسق مع خطابهم املستخدم استناًدا إىل رغبة يف جذب دعم الطبقات الدنيا. 

أما عىل مستوى السياسة الدولية، فقد تبنى حزب النور يف النهاية نفس الخطاب 

القومي الشائع لدى معظم األحزاب املرصية، إسالمية كانت أو غري إسالمية، يف 

تقريًبا  السياسية  العنارص  جميع  فيه  انتقدت  سياق  ويف  العريب.  الربيع  أعقاب 

االتجاه  مع  النور  حزب  مواقف  تتفق  كانت  بشدة،  وإرسائيل  املتحدة  الواليات 

السائد بشكل عام. 

السياسيون واملشايخ

ميثل برنامج حزب النور بطرق شتى إختالفا مع  املواقف التقليدية للدعوة السلفية، 

وذلك بالرغم من غموضه النسبي فيام يتعلق بقضايا معينة. ونبدأ بأن كثري من 

رموز الدعوة، ومنهم الشيخ سعيد عبد العظيم، كتب مجلدات كاملة ينددون فيها 

بعدم رشعية النظام الدميقراطي39  الذي اعتنقه اآلن حزب النور بوضوح. كام اضطر 

أعضاء الحزب إىل القيام بتنازالت هامة وذلك للدخول إىل عامل السياسة املؤسسية. 

أرغمتهم  للمرأة،  السياسية  املشاركة  بالرغم من موقفهم من  املثال،  فعىل سبيل 

القوانني االنتخابية عىل إدراج مرشح من النساء يف كل من قوامئهم. وبدون شك تم 

إدراج هؤالء النساء يف نهاية القوائم دامئًا، مام يطيح بفرصة انتخابهن. وكن ميَثَلن 

يف مواد الحملة بزهرة أو شعار الحزب لتجنب نرش صورهن، ويف بعض األحيان، 

كانت تُستبدل أسامؤهن بأسامء أزواجهن. ورمبا ال يبدو األمر جسياًم، لكنه ما زال 

ميثل تقدًما مفاجًئا بالنسبة للحركة السلفية. كام كان يتعني عىل حزب النور تضمني 

مسيحيني باعتبارهم أعضاء مؤسسني للحزب.

فإن  محدودة،  التنازالت  أن  طاملا  بأنه  املشايخ  معظم  اقتنع  هذا،  من  وبالرغم 

فوائد املشاركة السياسية تفوق بكثري املساوئ. مع ذلك بدأ التوتر ينشأ بني حزب 

الخالفات  شائعة بشكل متزايد منذ خريف  السلفيني، وأصبحت  النور واملشايخ 

40.2011  فعىل سبيل املثال، يف ديسمرب ُسئل عامد عبد الغفور يف برنامج تلفزيوين 

عن السبب وراء عدم إتاحة حزب النور املجال للمرشحني املسيحيني. فأجاب بأنه 

يأسف عىل هذه الحقيقة، ويأمل يف إدراج املسيحيني يف قوائم الحزب يف املستقبل. 

وقد لحقه جراء ذلك النقد الرصيح عىل موقع الشيخ يارس برهامي، الذي أكد ثانية 

أنه ينبغي أن يشغل املسلمون فقط “املناصب املتعلقة مبقاصد الدولة املسلمة.”  

وبعد ذلك بقليل أعلن حزب النور أنه كان يفكر يف التحالف الربملاين مع أحزاب 

القبطي  األعامل  رجل  أسسه  الذي  األحرار  املرصيني  حزب  تتضمن  إسالمية،  غري 

نجيب ساويرس. وقد استدعى هذا ردود فعل شديدة من برهامي الذي أرص عىل 

أن “أي تحالف مع جامعات تعارض  الرشيعة محظور متاًما.”42 يف فرباير 2012 

املايض، نشب خالف آخر عندما قبل أحد املتحدثني الرسميني باسم الحزب، محمد 

نور، دعوة لحضور احتفاالت الذكرى السنوية للثورة اإليرانية يف السفارة اإليرانية 

بالقاهرة، وهو قرار مثري للجدل بخصوص عداوة السلفيني الطائفية تجاه النظام 

اإليراين. 

السيايس  الذي يطور منطقه  النور،  املتزايد لحزب  ما يعكسه هذا هو االستقالل 

الخاص به، واملختلف نسبياً عن املنطق الديني للمشايخ. و  قد يكون ذلك  مؤرّش 

إلنفصال السلفية السياسية عن السلفية الدينية. وقد قوبل هذا التحول باستياء 

السلطة  عىل  رصيًحا  رصاًعا  البعض  وصف  كام  التقليديني،  الحركة  رواد  بعض 

والنفوذ بني فرقتني داخل حزب النور. إحداهام مع املشايخ واألخرى مع االستقالل 

السيايس.43 كام أكد مالحظون يف الداخل أن هذا الرصاع يزداد اشتعاالً بشكل خاص 

نظًرا القرتاب أول اجتامع عام للحزب. يعترب هذا االجتامع هاًما للغاية، ألنه سيتم 

انتخاب رئيس جديد للحزب، وقد أعلن عامد عبد الغفور بالفعل أنه لن يرتشح.44  

وستتسم شخصية وخلفية الرئيس الجديد بتأثري حاسم عىل مستقبل الحزب. 

ظهور السلفية الثورية

يف أعقاب الثورة، أبدت الجامعات السلفية املهيمنة، مثال حالة اإلخوان املسلمني، 

مناوئ  موقًفا غري  اتخذت  فقد  املؤسسية.  السياسة  لعبة  لخوض  استعدادها  عن 

نسبًيا بشأن حكم املجلس األعىل للقوات املسلحة. وقد أدى هذا إىل استنكار بعض 

أعدائها الليرباليني “للصفقة” املزعومة بني اإلسالميني والجيش.45 كانت إسرتاتيجية 

تجنب معارضة املجلس الحاكم ناجحة يف أنها ساعدت هذه األحزاب عىل أن تجعل 

الوحيد للسلطة  املركز  الربملان ليس  للنفوذ اإلسالمي. ولكن  الربملان مبثابة معقل 

أو الرشعية يف مرص الثورة. فقد استمر ميدان التحرير ميثل مصدًرا بديالً للرشعية 

امليدان  شاهد  وقد  العسكري.  للحكم  متزايد  بشكل  معاٍد  بخطاب   السياسية، 

غالًبا مظاهرات من اليساريني والليرباليني خالل األشهر التالية للثورة. ومنذ صيف 

2011، شارك السلفيون يف هذه املظاهرات بأعداد متزايدة. هؤالء السلفيون ليسوا 

غالًبا من مؤيدي حزب النور؛ فقد منع الحزب والدعوة السلفية يف كثري من األحيان 

األعضاء من املشاركة. ينتمي هؤالء السلفيون “الثائرون” إىل حركات أصغر منظمة 

عىل نحو غري محكم. أما اآلخرون فهم أنصار الشيخ حازم صالح أبو إسامعيل، وهو 

من املؤيدين يف وقت مبكر لثورة 25 يناير ومن الرموز الرائدة يف ميدان التحرير 

ومعروف مبوقفه الثابت ضد املجلس العسكري.

الثورة،  أعقاب  يف   - الكاريزمية  الشخصية   - إسامعيل  ألبو  السيايس  النجم  بزغ 

سبعينات  يف  املسلمني  اإلخوان  جامعة  يف  بارزة  شخصية  ابن  أنه  بالذكر  وجدير 

مستقل  أنه  كام  السلفية.  األفكار  اعتنق  بالجامعة  سابق  وأخ  العرشين  القرن 

أعلن ترشحه للرئاسة مبكًرا يف منتصف 2011، وقد نجح يف حشد مجموعة كبرية 

للغاية من الشباب السلفيني. ويف نفس الوقت، نال االحرتام داخل الحركة العريضة 

من شباب التحرير، وذلك بسبب خطابه الثوري. عىل سبيل املثال، أثناء أحداث 

قتال وظلت  إىل ساحة  تحول شارع محمد محمود  املايض، عندما  نوفمرب 2011 

املظاهرات يف ميدان التحرير لعدة أسابيع، اقرتح بعض النشطاء تسليم السلطة 

إىل مجلس مدين يتألف من محمد الربادعي وعبداملنعم أبو الفتوح وحازم صالح 
أبو إسامعيل.46



شيوخ و سياسيون: نظرة داخل السلفية املرصية الجديدة

5

نفسها  تفرض  أن  يف  إسامعيل،  أبو  شخصية  خالل  من  السلفية،  نجحت  وهكذا 

السلفية  بني  غامضة  العالقة  ظلت  ذلك  مع   . أسايس  ثوري  مشارك  باعتبارها 

إسامعيل  ألبو  الثورية  والسلفية  وحلفائه،  النور  حزب  يف  املتمثلة  رسوًخا  األكرث 

بني  الجوهري  االختالف  من  فبالرغم  األخرى.  املستقلة  السلفية  والجامعات 

اإلسرتاتيجيات السياسية، ظلّت العالقات الشخصية قوية بني أبو إسامعيل وأغلب 

الرواد السلفيني.  وسّبب ذلك نقاشا حاّرا قبيل انتخابات الرئاسة، عندما طالب كثري 

من أنصار الدعوة السلفية وحزب النور بالتأييد الرصيح ألبو إسامعيل. بالرغم من 

ذلك كان هناك مقاومة كبرية من القيادة. فقد قلق القادة من أنهم قد ال يتمتعون 

بأي سيطرة عىل أبو إسامعيل وانتخابه قد يضعهم يف معارضة رصيحة مع املجلس 

العسكري، وهو اليشء الذي كانوا يحاولون تجنبه.

يف بداية أبريل 2012، أعلنت لجنة االنتخابات عدم أهلية أبو إسامعيل، الذي كان 

يُعد منافًسا جاًدا عىل الرئاسة حيث حصل عىل 20 يف املئة يف بعض استطالعات 

يف  املعيشة  أثناء  األمريكية  الجنسية  أمه حصلت عىل  أن  املسؤولون  أكد  الرأي. 

الواليات املتحدة، مام ميثل إخالالً بقانون االنتخابات املرصية. كان هذا مبثابة صدمة 

القرار.   لالعرتاض عىل  اعتصامات ومظاهرات  بعضهم  نظم  شديدة ملؤيديه، وقد 

ولكن شعر حزب النور والدعوة السلفية براحة البال يف عدم اتخاذ موقف بشأن 

ترشح أبو إسامعيل. يف 28 أبريل، وبعد االجتامع مع الثالثة مرشحني اإلسالميني 

املسلمني  اإلخوان  لجامعة  الرسمي  واملرشح  املستقل  العوا  سليم  محمد  الباقني، 

محمد مريس وعبد املنعم أبو الفتوح املنشّق عن جامعة اإلخوان املسلمني ، قرر 

حزب النور والدعوة السلفية تأييد أبو الفتوح.47 تجدر املالحظة أن هذا القرار تم 

اتخاذه من خالل التصويت، وهو األمر الذي حرص املتحدثون الرسميون السلفيون 

عىل تأكيده باعتباره دليل عىل التزامهم بالدميقراطية الداخلية. كانت هذه النتيجة 

مدهشة للكثري، ألن أبو الفتوح معروف بأنه إسالمي ليربايل، يتمتع بتأييد الكثري 

من التيار غري اإلسالمي. 

الصغري  االصالة  حزب  اعالن  مع  خصوصا  السلفية  االوساط  يف  ضجة  ذلك  خلق 

والهيئة والرشعية للحقوق واالصالح, و هي جمعية من العلامء ذات ميول سلفية, 

تأييدها ملريس. و عىل الرغم من ذلك, اختار حزب النور والدعوة السلفية  التمسك 

والبناء  التنمية  االسالمية و حزب  الجامعة  اليهم  انضمت  ما  مبوقفهم. و رسعان 

األكرث  السلفية  الجهات  اختارت  املعارضة,  االحداث  من  الرغم  فعىل  لها.  التابع 

حجامَ و رسوخاَ الوقوف اىل جانب ابو الفتوح.

مع ذلك كان هناك سبب واضح يكمن وراء هذا االختيار. ال يرغب السلفيون يف 

أن تتمركز جميع السلطة يف يد جامعة اإلخوان املسلمني، الذين يتمتعون بالفعل 

الخيارات دعم محمد  لذلك مل يكن من بني  الربملان.  األكرب من مقاعد  بالنصيب 

مريس مرشح جامعة األخوان املسلمني. كان من املرجح فوز أبو الفتوح من بني 

املرشحني الباقيني. مع ذلك يلزم النظر إىل دعم أبو الفتوح عىل أنه نتيجة لتحول 

حزب النور تجاه موقف أكرث  براغامتية يقبل التنازالت والتسوية. قال يرسي حامد 

املتحدث الرسمي باسم الحزب النور، معلًقا عىل قرار الحزب: “مل يطلب الحزب 

األمر  هذا  يعرض  مل  الرئايس  واملرشح  الرشيعة،  بتطبيق  االلتزام  الفتوح  أبو  من 

من األساس. فدعمنا له مرتبط بوجود مرشوع وطني يحوز إجامع القوى الوطنية 

إلعادة بناء الدولة وإخراج مرص من النفق املظلم.”48 واألمر األهّم  هو أن الدعوة 

السلفية تبنت نفس املوقف، مام يشري إىل أنه خالل الرصاع بني السلفية الدينية 

والسلفية السياسية، قد ترجح كافة األخري. 

نهاية  الرئاسة  سباق  لخوض  إسامعيل  أبو  تأهيل  عدم  يضع  مل  هذا،  من  بالرغم 

للظاهرة التي ميثلها. فقد احتشد مؤيديه األكرث نشاطًا يف حركة تسمى “حازمون”49  

كلمة “حازم”(  التورية يف معنى  أيًضا “مرصون” من خالل  )أنصار حازم وتعني 

وتعهدوا بالفعل عىل مواصلة النضال. البعض حتى يتكلم عن امكانية انشاء حزب 

سيايس يدعي حزب االمة املرصية.50 ستبقي السلفية الثورية جزئاَ مهامَ من املشهد.

آثار نشأة السلفية السياسية يف مرص

أدت نشأة السلفية السياسية إىل إعادة تشكيل املشهد السيايس املرصي. وبالرغم 

فقدت  إنها  أال  املهيمن،  الوضع  تحتل  زالت  ما  املسلمني  اإلخوان  أن جامعة  من 

واإلخوان  السلفيني  بني  العالقة  تطورت  وقد  السيايس.  اإلسالم  عىل  سيطرتها 

النتيجة  وتظل  الشديدة.  املنافسة  إىل  الواضح  التعاون  من  الثورة،  منذ  املسلمني 

أكرث  السلفيني موقًفا  اعتناق  تنتهي إىل  املنافسة غري معروفة. وقد  النهائية لهذه 

صالبة بهدف التميز عن جامعة اإلخوان املسلمني “الرباغامتية” و”املسؤولة.” وبدالً 

 . براغامتية  أكرث  لسياسة  الكامل  باالعتناق  أنفسهم  السلفيني  تقنع  رمبا  ذلك  من 

كام أن هذه القضية وثيقة الصلة بالعالقة بني حزب النور والدعوة السلفية،  ألن 

مدى نجاح الحزب يف تأكيد استقالله السيايس سيؤثّر عىل اتجاهه. فضالً عن ذلك، 

متثل نشأة السلفية الثورية تحديًا إضافًيا، ألن حزب النور يواجه حالًيا ضغطًا من 

“الشارع السلفي” الذي أثاره أبو إسامعيل. مع ذلك فاألمر الهام يف الوقت الحارض 

هو أن حزب النور واملجموعات السلفية األخرى األكرث رسوًخا متيل إىل السري يف 

طريق نفعي تدريجي عن اإلذعان إىل ضغط أعضاء مشايخهم املثاليني، كام يشري 

تأييد أبو الفتوح. فام يزال علينا ان نراه هو مدى مقدرة القيادة السلفية عىل فرض 

الجولة االوىل من االنتخابات  الفتوح يف  ابو  الحركة. هزمية  التحول يف دائرة  هذا 

الرئاسية مع نحو 81% من االصوات, و ذلك النه ميكن القول بان نسبة كبرية من 

السلفيني كانوا مرتددين يف تاييد مرشح يعتربونه ليربالياَ, يوضح الصعوبات التي 

تنتظر القيادة السلفية, اذا ما قررت االخرية االستمرار عىل نفس املسار.

يف  الرائدة  العنارص  من   - النور  - خصوًصا حزب  السلفية  األحزاب  أصبحت  وقد 

الساحة السياسية املرصية، بعد عام تقريبا من نشأتها. خالل هذه العملية، أثبتت 

قدرتها عىل التكيف مع قواعد اللعبة السياسية. وقد بدؤوا يف تطوير إسرتاتيجية 

وخطاب سياسيني يختلفان إىل حد ما عن االعتبارات الدينية أو العقائدية األوىل 

الخاصة باملشايخ. واألمر األكرث األهمية هو أن اإلسرتاتيجية والخطاب السياسيني 

استجابة  أو  بانعزال،  التحوالت  هذه  تتبلور  مل  كام  للتطوير.  يخضعان  زاال  ما 

البيئة  الحسبان  يف  تأخذ  السلفية  فاألحزاب  فحسب،  املحلية  املرصية  للسياسة 

اإلقليمية والعاملية. لذلك يلزم أن يدرك صانعو السياسات اإلقليميون والغربيون 

بل  السياسيني  السلفيني  تؤثر عىل خطاب وإسرتاتيجية  قد  وأفعالهم  أن خطابهم 

رمبا تؤثر يف النهاية عىل القرارات الداخلية بشأن أي توجه سيعتنقونه. وقد تفكر 

الواليات املتحدة والدول األوروبية يف التحاور مبارشة مع حزب النور. واألمر الذي 

الربيع العريب القامئة عىل تجاهل  بات مؤكًدا هو أن إعادة طرح سياسة ما قبل 

اإلسالميني - مبا يف ذلك السلفيني املرصيني - لن تؤيت بثامرها.
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نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

ذات واملجتمعات  الدول  تواجه  التي  والجيوسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  بالشؤون  املتعلقة  املستقلة  السياسية  باألبحاث  الدوحة  بروكنجز  مركز   يقوم 

الشيخ السمو  صاحب  حرضة  ودعم  رؤية  بفضل  الدوحة  بروكنجز  مركز  تأسس  األمريكية.  املتحدة  الواليات  مع  العالقات  ذلك  يف  مبا  املسلمة،   األكرثية 

 حمد بن خليفة آل ثاين، أمري دولة قطر، وهو يعكس إلتزام مؤسسة بروكنجز بأن تتحول إىل مركز أبحاث عاملي.

 يتلقى املركز النصح واإلرشاد يف ما يتعلق باألبحاث والربامج من مجلس املستشارين الدويل برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاين والرئيس

الدولة بناء  وجهود  األوســط  الرشق  يف  السالم  عملية  يف  خبري  وهو  شيخ،  سلامن  املركز  ويدير  بروكنجز.  مؤسسة  رئيس  تالبوت،  سرتوب   املشارك 

والحوار يف املنطقة.

 

األعامل وعامل  املدين  واملجتمع  الحكومات  من  بارزة  شخصياٍت  مشاركة   تشمل  التي  والربامج  باألبحاث  الدوحة  بروكنجز  مركز  يقوم  رسالته،   ولتحقيق 

واإلصالح الدميقراطية   -1 التالية:  الثالث  املحورية  باملجاالت  املتعلقة  الهامة  العامة  السياسات  قضايا  يف  سواء،  حّد  عىل  واألكادمييني  اإلعالم   ووسائل 

السيايس؛ 2- القوى الناشئة يف الرشق األوسط؛ 3- الرصاعات وعمليات السالم يف املنطقة.

أساسية جهوداً  املركز  أجندة  وتشمل  كافة.  النظر  وجهات  عىل  منفتح  هو  و  املنطقة،  يف  بروكنجز  مؤسسة  أبحاث  منرب  الدوحة  بروكنجز  مركز   يعترب 

األمريكية؛ املتحدة  الواليات  املنطقة ومن  من  فكر  وقادة  أعامل  قادة سياسيني ورجال  مع  العامة  السياسات  عقد حواراٍت حول  إىل  الدعوة  تضم   مرتابطة 

لنرش اإلعالم  وسائل  ودعوة  التحليلية؛  األبحاث  لكتابة  العامة   والسياسات  األكادميية  املجتمعات  يف  مرموقة   مراكز  يشغرون  زائرين  باحثني   استضافة 

منتدى تنظيم  و  تصميم  يف  واشنطن،  يف  بروكنجز  ومؤسسة  القطرية  الخارجية  وزارة  مع  بالتعاون  الدوحة،  بروكنجز  مركز  ويساهم  بروكنجز.   تحاليل 

الحوار إلجراء  املدين،  واملجتمع  األكادميي  والعامل  واإلعــالم  واألعــامل  السياسة  مجاالت  يف  بارزين  قادة  يجمع  الذي  السنوي،  اإلسالمي  والعامل   أمريكا 

والنقاش الرضوريني. ويف تحقيق رسالته، يحافظ مركز بروكنجز الدوحة عىل قيم مؤسسة بروكنجز األساسية، أال وهي النوعية واالستقاللية والتأثري.
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