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حزب الوسط المصري 
إذ يدور في فلك جماعات اإلسالم 

السياسي

بدايــة  منــذ  هــذه  التمــرد  ة  مســري بــدأت 

الســبعينيات، أوالً مــع حــزب العمــال الشــيوعي 

ــتينيات،  ي الس
ــدي �ف ــار التقلي ــى اليس ــرد ع المتم

الخارجــة  النــارصي  الفكــر  أنديــة  مــع  وثانيــاً 

ــارص  ــد عبدالن ي عه
ــة �ف ــال الدول ــيطرة رج ــن س ع

إىل  فانتقلــوا  الســادات،  بهــم  أطــاح  الذيــن 

ــاً  ــة، وثالث ــة نارصي ــى أرضي ــة ع ــع المعارض موق

ــة الخارجــة عــى  ســامية الجهادي ــة االإ مــع الحرك

. ف المســلم�ي االإخــوان 

ي ظل رفض النظام السياسي المرصي تحقيق انتقال ديمقراطي بعد نكسة 
�ف

ي التعاطي مع الأزمة السياسية الناتجة عنها وهيمنة 
ي �ف 67 ونجاحه النس�ب

جيل الستينيات عىل مقاليد السلطة وتنظيمات المعارضة، ظهرت أزمة جيل 
السبعينيات الذي تحدى هذه الهيمنة بالحتجاج المستمر عىل سياسات النظام 

من جهة، وخروجه عىل تقاليد الطاعة الحزبية وتأسيس تنظيماته الخاصة من 
جهة أخرى.

 محمد جبريل
ي مرصي

 صحا�ف

منتصــف  ي 
�ف التمــردات  تلــك  اســتقرت 

الوليــدة  التنظيمــات  وشــقت  الســبعينيات، 

دروب  ي 
�ف طريقهــا  والجهاديــة(  )الشــيوعية 

ــات  ــت المنظم ، وظل ــركي ــل الح ــة والعم السياس

ــة« االنشــقاقات  ــدا أّن »لوث ــا، وب االأم عــى حاله

ــي،  ــن صباح ــاد حمدي ــا إىل أن ق ــدت فاعليته فق

ي إطــار الحــزب النــارصي منــذ 
الــذي عمــل �ف

الســبعينيات، تمــرداً تنظيميــاً عــى حزبه ليؤســس 

ي وقــٍت فاجــأ فيه 
حزبــاً جديــداً ســّماه »الكرامــة« �ف
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في 1996 تقدم أبو العال ماضي بطلب للجنة األحزاب بمجلس مل

الشورى المصري لتأسيس حزب يحمل اسم »الوسط«

، أحــد أبناء جيــل الســبعينيات،  ي
أبــو العــا مــا�ف

االأوســاط السياســية المرصيــة بانشــقاق مــدوٍّ عــن 

ــاوالت  ــن مح ــن م ــد عقدي ــوان، بع ــة االإخ جماع

إصــاح الجماعــة مــن الداخــل، دون جــدوى.

الوسط في سياقه
ــل  ــا جي ي يحمله

ــىت ــة ال ة التاريخي ــرب ــل الخ تتمث

ي 
�ف الوطنيــة  القضيــة  دعــم  ي 

�ف الســبعينيات 

ــة  ي العربي
ــاأرا�ف ــىي ل ــال االإرسائي ــة االحت مواجه

ي الخــارج، والنضــال مــن أجــل الديمقراطيــة 
�ف

واالأفــكار  المفاهيــم  و«رفــض  الداخــل،  ي 
�ف

والممارســات التقليديــة والدعــوة إىل المراجعــة 

ي واالنفتــاح عــى االآخــر المختلــف« 
والنقــد الــذا�ت

)أحمــد التهامــي عبــد الحــي 2009]1[(.

ي وعــي وتكوين 
ة أثــر ال يمحــى �ف كان لهــذه الخــرب

اتيجية  اســرت ي 
�ف تجــى  الجيــل  هــذا  وممارســة 

ي 
ــعيد �ف دوارد س ــري الإ ــة« )التعب ــة البطيئ »السياس

ي تســمح 
ســياق القضيــة الفلســطينية]2[( الــىت

العمــل  أو  واالئتافــات،  التحالفــات  بإقامــة 

ــب  ــة تتطل ــي سياس ــام، وه ــكل ع ــوي بش الجبه

أبو العال مايض
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وتســتوجب خطابــاً سياســياً عقانيــاً ومنفتحــاً 

وشــبه توافقــي وخاليــاً مــن باغــة القتــل الســياسي 

/التخويــن( مضافــاً إليــه قــدر مــن المهارة  )التكفري

ات الجاريــة،  دراك الحــاد للتغــري السياســية واالإ

. ــري ــال بالجماه ــح االتص ــادرة تتي وروح مب

ويتناقــض هــذا النــوع مــن الممارســة السياســية 

مــع واقــع ممارســات جيل الســتينيات الذي انقســم 

: أولهمــا ارتبــط بمؤسســات  ف ف غــري متوازنــ�ي إىل شــق�ي

والسياســية  واالأيديولوجيــة  داريــة  االإ الدولــة 

، منظمــة الشــباب، تنظيــم  اكي )االتحــاد االشــرت

الطليعــة( ومــن ثـّـم تخــى عــن فاعليتــه السياســية 

ة »الزحــف المقــدس« للزعيــم  ي مســري
كليــاً ومــىف �ف

يــف يونــس 2012]3[(، أمــا ثانيهمــا  الُمْلَهــم )رسش

فقــد ارتبــط بالهيــكل التنظيمــي الضيــق لتيــاره 

ي الحــركات الشــيوعية الرسيــة 
، كمــا �ف الســياسي

ي 
�ف القديــم«  »الحــرس  أو  النــارصي،  العهــد  ي 

�ف

ة الذهبيــة  ف الذيــن قضــوا الفــرت االإخــوان المســلم�ي

ي غياهــب الســجون، وخرجــوا مــع 
مــن أعمارهــم �ف

ي عــى النارصيــة، عاجزيــن 
انقــاب القــرص الســادا�ت

ــد  ــق الواقــع الســياسي الجدي عــن اســتيعاب حقائ

ــه. ــم عن ي غيابه
ــذي تشــكل �ف ال

المتاحــة  الهوامــش  اســتغال  عــن  بعجــزه 

دور  القديــم«  »الحــرس  لعــب  للحريــة، 

الســياسي  التطــور  أمــام  التنظيمــي  العائــق 

ــم  ــذي َراك ــة، وال ي الجماع
ــبعينيات �ف ــل الس لجي

، وطــّور  ي
ي المجتمــع المــد�ف

ات متنوعــة �ف خــرب

رؤيتــه السياســية بفضــل »السياســة البطيئــة« 

والحــوارات البينيــة طويلــة المــدى مــع التيــارات 

معــه. المتباينــة  السياســية 

ف  بــ�ي طــاٍغ  شــعور  ظهــر  هــذا،  ي خضــم 
�ف

خطــاب  بأزمــة  االإخوانيــة  الكــوادر  بعــض 

أقّرت الجامعة بدايًة بأّن املؤسسني مجموعة من شبابها لكن مبجرد اعتقالهم أعلنت أنّهم خارجون عنها

خالل المرحلة االنتقالية 2011-2012 حاول الحزب أن يلعب دور 
»مهندس التوافق« بين القوى السياسية
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الجماعــة الســياسي وعجــزه عــن التفاعــل مــع 

اتــه، وعجــز أطرهــا التنظيميــة عــن  العــرص ومتغري

التفاعــل المثمــر مــع البيئــة السياســية المرصيــة، 

وانقســمت ردود فعلهــا عــى مســارين: البقــاء 

ف  تدشــ�ي أمــل  عــى  الجماعــة  جــدران  داخــل 

أبــو  عمليــة إصاحيــة تدريجيــة )عبدالمنعــم 

ــي(،  ــد البلتاج ــان، محم ــام العري ــوح، عص الفت

ــد  ــادرة لتأســيس حــزب ســياسي جدي ي المب
ــا�ف والث

، عصــام ســلطان(. ي
)أبــو العــا مــا�ف

تأسيس محفوف بالعداء
ي )ينايــر( 1996 تقــدم أبــو 

ي 9 كانــون الثــا�ف
�ف

ي بطلــب إىل لجنــة االأحــزاب بمجلــس 
العــا مــا�ف

الشــورى المــرصي لتأســيس حــزب يحمــل اســم 

»الوســط« وعقــدت اللجنــة اجتماعــاً لمناقشــة 

رئيــس  ونــرسش  التخصيــص،  طلــب  ي 
�ف البــت 

ي االأخبــار 
ي جريــد�ت

ف �ف المجلــس أســماء المؤسســ�ي

والجمهوريــة، وفقــاً لقانــون إنشــاء االأحــزاب، 

ــت  ــا ألق ــان م ــة رسع ــلطات المرصي ــري أّن الس غ

ف مــن  ي واثنــ�ي
القبــض عــى أبــو العــا مــا�ف

ي وعصــام حشــيش، 
: مجــدي الفــارو�ت ف المؤسســ�ي

عي  بتهمــة التحايــل عــى الدولــة وإنشــاء حــزب رسش

. ف كواجهــة لجماعــة االإخــوان المســلم�ي

بالمرشــد  )ممثلــًة  االإخــوان  جماعــة  أقــرت 

ــى مشــهور، والمتحــدث الرســمي  العــام مصطف

ف  ي البدايــة بــأّن المؤسســ�ي
( �ف ي مأمــون الهضيــىب

ــاء  ــم بإنش ــا له ــبابنا أِذنّ ــن ش ــة م ــم »مجموع ه

الحــزب  يكــون  أن  ونفــت   ،» ســياسي حــزب 

ــال  ــه بمجــرد اعتق ــة لاإخــوان، إال أنّ مجــرد واجه

ــم  ــا، ول ــون عنه ــم خارج ــت أنّه ــبابها« أعلن »ش

يحصلــوا عــى إذن بتأســيس الحــزب، فانفجــر 

ف مؤســ�ي الحــزب وقيــادة الجماعــة  رصاع بــ�ي

ي تنصلــت مــن موقفهــا الســابق تاركــًة شــبابها 
الــىت

ــت  ــكرية )طلع ــة العس ــال والمحاكم ــن االعتق ره

.)]4[1996 رميــح 

ض المرشــد العــام مصطفــى مشــهور،  اعــرت

بأثــر رجعــي، عــى محــاوالت تأســيس حــزب 

ــه  ــن تســمح ل ــة ل ــار أّن الدول ، عــى اعتب ســياسي

بالعمــل، فيمــا شــّن مؤسســو الوســط حملــة 

اجــع أمــام الدولــة  مضــادة اتهمــت االإخــوان بالرت

بوثيقــة  الجماعــة  وردت  عليهــم،  والتضييــق 

»فوائــد مــن الشــدائد]5[« 1996.

ــرة  ــن فك ــة م ــف الجماع ــة موق حســمت الوثيق

، وذكــرت أن: »مــن أصــول  تأســيس حــزب ســياسي

ــكل  ــامل ل ــن ش ــام دي س ــوان أّن االإ ــدة االإخ عقي

جوانــب الحيــاة ومظاهرهــا، وتمثــل العقيــدة 

ســام(  )االإ فيــه  االأصــل  واالأخــاق  والعبــادة 

ي الجوانــب واالأنشــطة الفــروع -ومنهــا 
وتمثــل بــا�ت

ــون  ــن أن يك ــرع ال يمك ــي أّن الف ــة- وبده السياس

ي عنــه، ومــن ثَــّم ال يجــوز 
مقــام االأصــل أو يغــىف

ال الدعــوة إىل حــزب ســياسي يحكمــه قانــون  ف اخــرت

في التسعينيات وقفت الجماعة إلى جانب الحكومة بمطالبة 
أعضائها المشاركين في تأسيس الحزب باالنسحاب
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االأحــزاب، الــذي يحظــر قيــام حــزب عــى أســاس 

.» ي
ــىف دي

ــم  ــاً إىل »عل ي تنتمــي خطابي
ــىت وبهــذه اللغــة ال

إىل  االإخــوان«  »عقيــدة  بتقســيمها  الــكام« 

أصــل/ فــرع، جــرى نقــل الــرصاع التنظيمــي مــن 

أرض الواقــع الســياسي لمــرص التســعينيات إىل 

ــها الخضــوع  ي يدنّس
ــىت ــدة الســامية ال أرض العقي

ي 
للقانــون الدنيــوي، كمــا يحــاول أبــو العــا مــا�ف

ــراءات  ــة االإج ي طين
ــمّو �ف ــذا الس ــّرغ ه ــذي يم ال

ــرص. ي م
ــزاب �ف ــيس االأح ــة لتأس وقراطي البري

ي انطلقــت الوثيقة 
وبعــد هــذا التقديم الاهــو�ت

ي الهجــوم الرصيــح عــى مؤســ�ي »الوســط« 
�ف

منهــا:  الهوتيــة،  تقــل  ال  بتهــم  واتهمتهــم 

ــة«  ــمع والطاع ــدم الس ــوى«، »ع «، »اله ــرب »الِك

ي إطــار »أهــل 
وموضعــت مســاعيهم السياســية �ف

ي العمــل الســياسي »وســيلة 
الدنيــا« الذيــن يــرون �ف

المناصــب،  وتســنُّم  النــاس،  عــى  لاســتعاء 

ــاف  ــواء والهت ــذاب االأض ــع، واجت ــق المناف وتحقي

والتصفيــق« ومســلكهم ]أهــل الدنيــا، وضمنهــم 

مؤسســو الوســط[ لتحقيــق ذلــك يعتمــد عــى 

ــق. ــون والتمل ــداع والتل ــذب والخ ــاورة والك المن

للعمــل  الطهرانيــة  الرؤيــة  هــذه  وبعــد 

ام  ورة »احــرت الســياسي اختتمــت الوثيقــة بــرصف

ــت  ــان« وحث يم ــوازم االإ ــن ل ــاره »م ــار« باعتب الكب

ــل  ــان والفض ــعور باالمتن ــى »الش ف ع ــ�ي المؤسس

تجاههــم ]أي قــادة الجماعــة[« فيمــا طالبــت 

االأزمــة  ي 
�ف التدخــل  بعــدم  الجماعــة  أعضــاء 

الجاريــة وتــرك حلهــا للقيــادة.

ي حريصــاً 
عــى النقيــض، كان أبــو العــا مــا�ف

ــع  ــرصاع م ــى إدارة ال ــة ع ــات االأزم ــوال محط ط

الجماعــة بحــذر شــديد، عــى اعتبــار أّن جمهــور 

وأّن  الجماعــة،  جمهــور  نفســه  هــو  الحــزب 

ــري عــى  ــادات االإخــوان، أصحــاب التأث بعــض قي

مجموعــة »الوســط« دّعمــت الحــزب باعتبــاره 

تطويــراً لنشــاط االإخــوان وليــس هدمــاً للجماعــة 

)رميــح 1996(.

ــاطات  ــل وس ــة وفش ــدور الوثيق ــد ص ــن بع لك

ف  بــ�ي الــرصاع  مــن  موجــة  انطلقــت  التهدئــة 

ــره االإخــوان إىل جانــب  ، وقفــت عــى إث ف الطرفــ�ي

ف  المشــارك�ي أعضاءهــا  بمطالبتهــا  الحكومــة 

واســتجاب  باالنســحاب،  الحــزب  تأســيس  ي 
�ف

، وهــو مــا  ف ســ�ي المؤسِّ الـــ70  بالفعــل 63 مــن 

ــة  ــة الجماع ــوا لمهاجم ــليم الع ــد س ــع محم دف

ي وقــت أعطــى 
واتهامهــا بمنــاوءة الحريــات، �ف

ــه المرشــد العــام مصطفــى مشــهور، بدهــاء  في

ــص  ــض ترخي رات رف ــرب ــة، كل م ــديد، الحكوم ش

الحــزب بترصيحــه بــأّن مجموعــة الوســط أعضــاء 

سين وهو ما دفع محمد سليم   استجاب 63 من الـ70 المؤسِّ
العوا لمهاجمة الجماعة واتهامها بمناوءة الحريات
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ترّكز مدرسة اإلسالم الحضاري لحزب الوسط على االحتكاك 
بين الحضارتين العربية/ اإلسالمية والغربية

، وهــو مــا كان النظــام  ف ي االإخــوان المســلم�ي
�ف

ــرق. ــكل الط ــه ب ــاول إثبات يح

أبعاد »اإلسالم الحضاري«
ي صــاغ 

ســام الحضــاري، الــىت ترّكــز مدرســة االإ

 ، ــياسي ــه الس وع ــا مرسش ــن رؤاه ــط م ــزب الوس ح

ي، فهمــي  ّ عنهــا رموزهــا )طــارق البــرسش كمــا يعــرب

ي،  هويــدي، ســليم العــوا، عبــد الوهــاب المســري

محمــد عمــارة، ســيف الديــن عبــد الفتــاح، ناديــة 

مســألة  عــى  عــزت(  رؤوف  هبــة  مصطفــى، 

ــامية  س ــة/ االإ ف العربي ــ�ي ف الحضارت ــ�ي ــكاك ب االحت

والغربيــة، وتعتــرب أّن هــذا االحتــكاك تطلــب 

ــاع عــن المــوروث الحضــاري  ــاً للدف شــكاً منظم

لاأمــة الــذي تشــكل عــرب تاريخهــا الطويــل تحــت 

تجربــة  أول  والأّن  ســامي،  االإ الحكــم  ظــال 

اق الحضــاري«، والــرد  تنظيميــة لمواجهــة »االخــرت

ات الغربيــة  العقيــدي والســياسي عــى التأثــري

ــة  ــن »الهوي ــاع ع ــلم والدف ــع المس ــى المجتم ع

؛ فــإّن  ف ي االإخــوان المســلم�ي
ســامية« تمثلــت �ف االإ

ي 
الجماعــة كانــت بمثابــة ثابــت مــن الثوابــت الــىت

ي 
يجــب الدفــاع عنهــا بالنســبة إىل تلــك المدرســة �ف

ــل. ــن المراح ــة م مرحل

فالمســألة الجوهريــة بالنســبة إىل هــذا التيــار/ 

ي 
المدرســة إذن هــي »االســتقال الحضــاري« الــىت

ي رصاعه 
خانهــا حــزب الوطنيــة المرصية )الوفــد( �ف

ي مــع االســتعمار بتبنيــه الفكــر 
الســياسي والقانــو�ف

، والحركــة الشــيوعية  ي اىلي الغــر�ب الدســتوري الليــرب

ي الظهــر 
المرصيــة طعنــت هــذا االســتقال �ف

باهتمامهــا بالــرصاع الطبقــي والقضيــة االجتماعية 

تجّمــد  واالأزهــر  أساســاً،  ي  غــر�ب منظــور  مــن 

ــات  ــم يعــد قــادراً عــى الوفــاء بمتطلب ــاً ول فكري

المرحلــة الرصاعيــة؛ وبالتــاىلي كانــت هنــاك حاجــة 

ــار إســامي منظــم يســحب بســاط الشــعبية  لتي

يــف يونــس  مــن تحــت أقــدام »الوفــد« )رسش

ــة،  ــدام الدول ــت أق ــن تح ــة م عي 20141]6[( والرسش

ف )جويــل  و«يــرسق« والء العمــال مــن الشــيوعي�ي

ــر  ي الفك
ي �ف ــر�ب ــط الغ ــه النم ف 2000]7[( ويواج ــ�ي بن

ــاذا  ــؤال: لم ــى س ــذا ع ــيجيب ه ــلوك، )س والس

تصطــف »النخبــة المثقفــة المضــادة« دائمــاً مــع 

ــة  ــات المفصلي ي كل اللحظ
ف �ف ــلم�ي ــوان المس االإخ

ــة  ــك النخب ــم تل ــى الرغ ــة ع ــخ الجماع ــن تاري م

حصلــت عــى تعليــم عــرصي عــال وتبنــت يومــاً 

ــة؟(. ــات تقدمي إيديولوجي

محمد سليم العوا
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آمنــت النخبــة المضــادة بمــا تضمنــه الخطــاب 

حــول  والســتينيات  الخمســينيات  ي 
�ف الرســمي 

ــاً،  ــفت الحق ــاءة واكتش ــة والكف ــة والعدال التنمي

ي الســبعينيات، 
ــم �ف ــع تحــوالت النظــام الحاك م

فراهنــت  رساب،  مجــرد  الدولــة  خطــاب  أّن 

ــار  ظه ــد الإ ــبيل وحي ــامية كس س ــة االإ ــى الثقاف ع

ء جديــد عــرب تعبئــة  ي
عيــوب الدولــة وصياغــة سش

ي 
ــة �ف ــة الغربي ــد الهيمن ــة ض ــري المحروم الجماه

ــل  ي الخــارج )جي
الخــارج واالســتبداد الســياسي �ف

ي نهايــة االأمــر مجــرد جــزء 
كيبــل 2000]8[(، والأنّهــا �ف

ي 
نتلجينســيا العاجــزة عــن التأثــري المبــارسش �ف مــن االإ

المجتمــع؛ فقــد وجّهــت دعمها بشــكل أو بآخر إىل 

يــة مــن  الذيــن اســتطاعوا تكويــن قاعــدة جماهري

. ف ــلم�ي ــي: االإخــوان المس ــل االجتماع خــال العم

ي التســعينيات أحكــم شــيوخ الجماعــة قبضتهم 
�ف

عــى التنظيــم لصالــح رمــوزه التاريخيــة فقــط، 

وعــى حســاب جيــل الســبعينيات بالــذات )ظهــرت 

داريــة تتعلق بالمحســوبية  سلســلة مــن الفضائــح االإ

ي 
والوســاطة لصالــح بعــض الرمــوز التاريخيــة �ف

ــا،  ــور بقيادته ي الف
ي نجــح االإخــوان �ف

ــىت ــات ال النقاب

)يُراجــع طلعــت رميــح: محطــات سياســية وتنظيمية 

ي »الوســط واالإخــوان«(.
داخــل االإخــوان، �ف

ووصلــت الجماعــة إىل طريــق مســدود مــع 

أي  إدارة  ي 
�ف فيــه  أخفقــت  وقــٍت  ي 

�ف الدولــة، 

تحالــف ســياسي مــع التيــارات والقــوى السياســية 

ــام  ــن القي الموجــودة عــى الســاحة، وعجــزت ع

ــا كان  ــد أيديولوجــي، وهن ــأي مراجعــة أو تجدي ب

ســام الحضــاري«  أن تعلقــت أنظــار مفكــري »االإ

ي 
ــذي حــاول وضــع أفكارهــم �ف بحــزب الوســط ال

؛ وكانــت هــذه هــي المــرة  وع ســياسي إطــار مــرسش

ــرة  ــياسي فك ــم س ــا تنظي ــل فيه ي يحم
ــىت االأوىل ال

ي 
�ف هــا  نرسش ويحــاول  الحضاريــة«  »المرجعيــة 

ــة  ــال الممارس ــا خ ــرب أطروحاته ــع ويخت المجتم

السياســية.

ارتكــز الحــزب الوليــد إذاً عــى فكــرة المرجعيــة 

ف  ف المســلم�ي ي تجمــع بــ�ي
ســام الــىت الحضاريــة لاإ

ــارة  ــال الحض ي ظ
ــوا �ف ــن عاش ف الذي ــيحي�ي والمس

ــاع أصــاء«  ســامية »وهــم فيهــا ُصّن ــة االإ العربي

ــا  ــاً )كم ــة تاريخي ــع المرجعي ي ُصن
كاء �ف ــاىلي رسش وبالت

ينــص برنامــج الحــزب(؛ وعــى هــذا االأســاس بــىف 

الحــزب رؤيتــه لقضيــة الوحــدة الوطنيــة القائمــة 

والحضــاري  ف  للمســلم�ي ي 
الديــىف االنتمــاء  عــى 

. ف ــيحي�ي للمس

ســام الحضاري«  فقــد حاولــت مدرســة »االإ

اع الهويــة المتخيلــة لاأمــة لتكــون  إعــادة اخــرت

أكــرش انفتاحــاً مــن مشــاريع الهويــة الســائدة؛ 

شــبه  بلغــة  تلــك  محاولتهــا  عــن  ت  ّ وعــرب

فلســفية ترمــي لتحييــد طاقــة العنــف الكامنــة 

مع صعود اإلخوان إلى السلطة في 2012 تظاهر الحزب 
بمعارضته للجماعة رغم مشاركته في حكومة محمد مرسي
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/التخويــن(  ي فكــرة الهويــة نفســها )التكفري
�ف

ــة،  ــح: )فرعوني ــة لتصب ــادر الهوي ــع مص وتنوي

قبطيــة، عربيــة، إســامية( وقــد ضــم الوســط 

ف  المؤسســ�ي االأعضــاء  مــن  عــدداً  بالفعــل 

. ف المســيحي�ي

ع طاقــة الكراهيــة  ف ــه بــرف ي أنّ
كمنــت المفارقــة �ف

ف بالنســبة إىل  والصــدام، كعنرصيــن جوهريــ�ي

وع إىل  ، فقــد افتقــر المــرسش ي
وع هويــا�ت أي مــرسش

ــام  ــال الع ــل المج ــة داخ ــة االأيديولوجي الجاذبي

ســاموي؛ وهــي جاذبيــة مرهونــة حــرصاً  للتيــار االإ

ي الخارج 
بـ«الحــرب المقدســة« عــى أعداء االأمــة �ف

والداخــل، ومضمونــة ســلفاً لاأعــى صوتــاً واالأكرش 

ــًة. مفاصل

طبيعــة  إىل  أســاسي  بشــكل  ذلــك  ويعــود 

هامــش  عــى  تشــّكل  إذ  نفســها؛  وع  المــرسش

وجماعــات  الدولــة  ف  بــ�ي الداميــة  الرصاعــات 

الثقافيــة  والرصاعــات  الثمانينيــات  ي 
�ف العنــف 

ي 
�ف ف  ســامي�ي واالإ ف  العلمانيــ�ي ف  بــ�ي الصاخبــة 

باالأســاس  توافقــي  وع  كمــرسش التســعينيات، 

ــامي،  س ــاري االإ ــار الحض ط ــل االإ ــاول »تفعي يح

ويتطلــب ذلــك توضيحــاً للمقاصــد والمبــادئ 

ســامية العامــة، كمــا يتطلــب تحديــد معالــم  االإ

المعتــدل  ســامي  االإ الموقــف  ف  بــ�ي ك  المشــرت

ك[؛  ومواقــف التيــارات االأخــرى وتدعيمــه ]المشــرت

ــرو  كة عندهــم ]مفك ــة مشــرت فالبحــث عــن أرضي

ــراء  ــن ث ــدأ م ــد وأن يب ــاري[ ال ب ــام الحض س االإ

ي هــي ملــك لــكل 
كة الــىت التاريــخ والثقافــة المشــرت

.)]9[2008 بيكــر  )ريمونــد   » ف المرصيــ�ي

»اإلسالم الحضاري« سياسيًا
كانــت مجموعــة »الوســط« ســّباقة إىل فكــرة 

ي بمرجعيــة إســامية« وهــي 
تأســيس حــزب »مــد�ف

ي اســتعارتها جماعــة االإخــوان بعد ثورة 
الفكــرة الــىت

ــن  ــة«، لك ــة والعدال ــزب »الحري ــس ح 2011 لتؤس

هــذا لــم يكــن موضــع ريــادة »الوســط« الوحيــد، 

ــام  س ــعار »االإ ــع ش ــذي يرف ــزب، ال ــل كان الح ب

يعــة مــن  الحضــاري«، يطالــب بـــ »تطبيــق الرسش

ــاب  ــو الخط ــة« وه ــائل الديمقراطي ــال الوس خ

ــة  ــة لحظ ــرًة، الجماع ــه، مضط ــأت إلي ــذي لج ال

ــورة. ــاح الســياسي بعــد الث االنفت

كان »الوسط« أول حزب يحصل عىل ترخيص بعد ثورة يناير ما جعله يرّوج لنفسه كـ«حزب الثورة«
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ان  كمــا كان كلٌّ مــن الحــزب والجماعــة يعتــرب

ــص  ــرصي )تن ــتور الم ــن الدس ــة م ــادة الثاني الم

يعــة هــي  ــة، والرسش ــن الدول ســام دي عــى أن االإ

يــع( بمثابــة حجــر الزاوية  المصــدر الرئيــ�ي للترسش

ي إطــار الدولــة القائمــة، 
ي برنامجهمــا الســياسي �ف

�ف

ف  بــ�ي االأيديولوجيــة  الحــدود  يلغــي  مــا  أّن  إال 

 » ســام الســياسي ســام الحضــاري« و«االإ »االإ

الحكــم  لمعــىف  منهمــا  هــو رؤيــة كل  فعليــاً 

يعــة: رفــض أول برنامــج ســياسي لحــزب  بالرسش

شــاد بالمبــادئ الكليــة  الوســط االكتفــاء باالسرت

يــع، وهــو مــا كانــت  ي عمليــة الترسش
يعــة �ف للرسش

ــذاك. ــة آن ــه الجماع ترفض

االأحــكام  صــوغ  كذلــك  الحــزب  ورفــض 

ــا  ــو م ــة، وه ــة عرصي ــب قانوني ي قوال
ــة �ف عي الرسش

ــر  ــذ أواخ ــاً من ــو صوري ــوان، ول ــه االإخ ــت ب قبل

الســبعينيات مــع وعــود الرئيــس الراحــل محمــد 

ح  يعــة«، واقــرت ف الرسش أنــور الســادات بـ«تقنــ�ي

يعــة عــن طريــق  برنامــج الحــزب تطبيــق الرسش

»االجتهــاد ])الفتــوى(، وهــو مــا يتطلــب تأســيس 

ــذي  ــة[ ال ــاع بالمهم ــاء لاضط ــار علم ــة كب هيئ

ــوره  ــلل وال تط ــع بالش ــة المجتم ــب حرك ال يصي

بالجمــود«.

ــط  ــار الوس ــد س ــىي فق ــتوى العم ــى المس وع

عــى خطــى االإخــوان بوضعــه مشــاريع »هندســة 

النظــام  عــى  الضغــط  تتطلــب  اجتماعيــة« 

الســياسي مــن أجــل تنفيذهــا بعــض أوجههــا أو 

الوصــول إىل الســلطة مــن أجــل فرضهــا مــن أعــى 

ــر »روح الوســط تســتلهم  ــد بيك ــري ريمون أو بتعب

ف التقليــدي، الذيــن  نمــوذج االإخــوان المســلم�ي

وإداريــة  وقراطيــة  بري أدوات  عــى  يعتمــدون 

ــة  ــزة الحاكم ــة االأجه ــة إىل موافق ي النهاي
ــاج �ف تحت

مــن أجــل تحقيــق أهدافهمــا«، ويعــود ذلــك 

ســامية  نتلجينســيا االإ بشــكل أســاسي إىل عجــز االإ

ــاز ســياسي  ــة كجه ــا للدول ــة تصــور م ــن صياغ ع

يعــرب عــن طبقــة اجتماعيــة مــا، واقتصــار فهمهــا 

ــرد. ــكل مج ــة بش ــل االأم ــاز كأداة تمث ــذا الجه له

وعــى الرغــم مــن جــرأة الحــزب فيمــا يخــص 

قضيــة االنتمــاء الســياسي حيــث يقــر برنامجــه أن 

وع الحضــاري يذهــب إىل مــا هــو أبعــد  »المــرسش

ي 
�ف المصطنعــة«  التقســيمات  وكل  الديــن  مــن 

ــار  ــد التي ــاء عن ــد االنتم ــة لقواع ــة رصيح مخالف

ســامي ككل، إال أنـّـه عــى المســتوى االجتماعي  االإ

ي أّن »مــكان المــرأة 
اتخــذ موقفــاً محافظــاً تمثــل �ف

ــر  ــد بيك ــه ريمون ــا رأى في ــو م ــت« وه ــو البي ه

البنــاء  ي 
�ف فشــاً  الحــزب(  بتجربــة  )المعجــب 

ف  ســامي�ي ــر االإ ي فك
ــة �ف ــرش تقدمي ــرؤى االأك عــى ال

ــدد. الج

ي نفــس الفلك 
ي المحصلــة دار حــزب الوســط �ف

�ف

ســام  ي تــدور فيــه جماعــات االإ
ي الــىت

الهويــا�ت

اختار الحزب الوقوف في خندق الجماعة وانساق في رهان خاسر 
على بقائها في الحكم
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ف بـ»مرصيّتــه« أو بمحلّيتــه،  ، إال أنـّـه تمــري الســياسي

عــرب رفضــه للهويــة المتجــاوزة للوطــن، لكــن 

ــة  ــة المرصي ــاً بالقومي م ف ــه ملرت ــل من ــك ال يجع ذل

الحديثــة، بــل رؤيــة هوياتيــة متقيــدة باالأطــر 

تلطيــف،  حاولــت  المــرصي  للواقــع  العامــة 

ف  ي )بــ�ي
ف الديــىف وإعــادة صياغــة، تــراث التميــري

ف واالأقبــاط( لصالــح انتمــاٍء قــادر نظريــاً  المســلم�ي

ــة«. ــرصي االأم ــج »عن ــى دم ع

ــرة االنتمــاء الحضــاري  ــك عكســت فك ومــع ذل

ي 
�ف ســامية  االإ الذاتيــة  حــول  ثقافويــاً  تمحــوراً 

مواجهــة الذاتيــة الغربيــة، ووفقــاً لهــذا المنحــى 

»الشــعب«  تعبــري  الحــزب  اســتبعد  ي 
الهويــا�ت

ــان  ــي كي ي ه
ــىت ــة« ال ــري »االأم ــه تعب ــل علي وفّض

ي برنامجــه »جماعــة 
ي متناغــم، أو كمــا جــاء �ف

ثقــا�ف

تســري عــى طريــق ونهــج واحــد«؛ لــذا كان دفــاع 

ي عــن تعدديــة االأحــزاب اعتذاريــاً 
أبــو العــا مــا�ف

يــراً بامتيــاز عــى اعتبــار أّن »الهمــوم ال ِقبــل  وترب

ــة، وأّن  ــدة لاأم ــا مفي ــا«؛ أي إنّه الأحــد وحــده به

»النهضــة الوطنيــة ال تحــدث بتيــار واحــد« )نقــاً 

ــد الحــي(. ــي عب ــد التهام ــن أحم ع

ــة«  ــرة »الخصوصي ــون فك ــاً أن تك ــس غريب ولي

ســام  ف النارصيــة واالإ ك بــ�ي )العنــرص المشــرت

ي هــذا الطــرح 
( بمثابــة حجــر الزاويــة �ف الســياسي

ــن  ي ع
ــا�ف ــا م ــو الع ــف أب ــم يك ؛ إذ ل ي

ــا�ت الهوي

ــة ال  ــرى أن الديمقراطي ي ت
ــىت ــات ال ــد االتجاه نق

 ، ي
ــا�ف ــار علم ي إط

ــر إال �ف ــو أو تزده ــن أن تنم يمك

التديــن  ف  بــ�ي مــا  الفصــل  أّن  اعتبــار  عــى 

ــة  ــم قضي ــدم تفه ــى ع ــد ع ــة يؤك والديمقراطي

وبالنســبة  المــرصي،  الواقــع  ي 
�ف الخصوصيــة 

ي النمــوذج 
إليــه فــإّن هنــاك خصوصيــة معينــة �ف

المــرصي للديمقراطيــة، والخصوصيــة المطلوبــة 

القيــم  تراعــي  ي 
الــىت تلــك  هــي  والمحمــودة 

ــة. ــذه االأم ــة ه ــت وثقاف وثواب

ــن  ــزي ضم ــوم المرك ــي المفه ي ه
ــىت ــة، ال واالأم

ي تعريف أحــد منظري 
هــذه الديباجــة الهوياتيــة، �ف

ــق  ي مــرص، رفي
ف �ف ســامي غــري المســلم�ي ــار االإ التي

حبيــب، هــي »كيــان فاعــل وُمنظــم لــه مؤسســاته 

وأدواره، يــوّكل بعــض ســلطاته إىل الدولــة؛ وبالتاىلي 

ســامية عمادهــا االأمة  تصبــح مرجعيــة الحضــارة االإ

ي 
وليــس الدولــة عــى عكــس الحضــارة الغربيــة الــىت

ــج  ي تنت
ــىت ــة هــي ال ــل إّن الدول ــة، ب عمادهــا الدول

ــط  ي »الوس
ــح �ف ــت رمي ــن طلع ــاً ع ــا« )نق هويته

واالإخــوان«(.

مفهــوم   » »تمصــري محــاوالت  كل  أّن  عــى 

ــات  ــام العاق ــا أم ازه ف ــر اهرت ــذه يظه ــة« ه »االأم

ي جمعــت بعــض مؤســ�ي حــزب 
الوطيــدة الــىت

، بشــخصيات  ي
الوســط، ال ســيما أبــو العــا مــا�ف

ــة  يراني ســامية االإ ــة االإ ي الجمهوري
ــارزة �ف سياســية ب

ي تظهرهــا الدعــوات المتواصلــة 
وحــزب هللا اللبنــا�ف

ــت توجــه إىل الحــزب لحضــور مناســبات  ي كان
ــىت ال

المحليــة  بالوقائــع  لهــا  صلــة  ال  واحتفــاالت 

ي يّدعــي الحــزب أنــه محصــور بهــا.
المرصيــة الــىت

اً عــى خطــى التمايــز الحضــاري المتخيــل  وســري

عــن الغــرب طــرح برنامــج الحــزب فكــرة »حقــوق 

نســان؛ عــى اعتبــار  النــاس« بــدالً مــن حقــوق االإ

أّن حقــوق النــاس تشــري إىل المجمــوع الــكىي 

يتعلــق  فمفهــوم  نســان  االإ أمــا   ، ف للمواطنــ�ي
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ــرد  ــأن الف ــن ش ــىي م ي تُع
ــىت ــة ال ــة الغربي بالفردي

ــوع. ــاب المجم ــى حس ع

ي 
ويتســق هــذا مــع طبيعــة الطــرح الهويــا�ت

بشــكل عــام؛ إذ يــرى نفســه أعــى مــن الشــعب؛ 

فهــو مــن يعيــد تشــكيل الجماعــة السياســية/ 

االأمــة وفــق محدداتــه، وأكــرب مــن الدولــة؛ فهــو 

وع الإخضاعهــا  دارتهــا، بــل مــرسش وعــاً الإ ليــس مرسش

ــة. ــة الهوي ي خدم
ــرد أداة �ف ــا إىل مج وتحويله

ي لــم يلــغ إمكانيــة 
إال أّن طابــع الحــزب الهويــا�ت

ــرص  ي م
ــية �ف ــوى السياس ــة الق ــع بقي ــاركته م مش

ي بيــت 
ي تأســيس حركــة كفايــة العــام 2004 �ف

�ف

ي وكان منســقها 
مؤســس الوســط أبــو العــا مــا�ف

ي، أحــد مؤســ�ي  الدكتــور عبــد الوهــاب المســري

ــلطان،  ــام س ــا االأول عص ــب بيانه ــزب، وكت الح

ــس الحــزب. ــب رئي نائ

ي 
كمــا كان عصــام ســلطان، القيــادي المشــارك �ف

ي االحتجاجــات 
ف �ف ــل المشــارك�ي ــن أوائ الحــزب، م

ــر( 2011،  ــون االأول )يناي ــوم 25 كان ــة ي ي الجماهري

عــرف  فيمــا  رســمية  بصفــة  الحــزب  وشــارك 

بـ«جمعــة الغضــب« بتاريــخ 28 مــن ذلك الشــهر، 

بعــد  ترخيــص  أول حــزب يحصــل عــى  وكان 

ــذي  ــر ال ــر( 2011، االأم اي ــباط )فرب ي 19 ش
ــورة )�ف الث

ــورة«. ــرّوج لنفســه كـ«حــزب الث ــه ي جعل

وخــال المرحلــة االنتقاليــة 2011-2012 حــاول 

التوافــق«  »مهنــدس  دور  يلعــب  أن  الحــزب 

ف القــوى السياســية عــى أمــل أن يلعــب دوراً  بــ�ي

، إال أّن حداثــة نشــأته  ي المشــهد الســياسي
أكــرب �ف

حالــت دون ذلــك )يامــن نــوح 2019( ومــع صعــود 

ــر  ي 2012 تظاه
ــلطة �ف ف إىل الس ــلم�ي ــوان المس االإخ

ي 
ــاركته �ف ــم مش ــة رغ ــه للجماع ــزب بمعارضت الح

ي االأســبق محمــد مــرسي 
حكومــة الرئيــس االإخــوا�ف

ــة،  ــس النيابي ــة والمجال ــؤون القانوني ــر للش بوزي

ــد محســوب. هــو محم

ي الســلطة 30 
ي المشــهد االأخــري لاإخــوان �ف

و�ف

حزيــران )يونيــو( 2013 اختــار الحــزب الوقــوف 

ي رهــان خــارس 
ي خنــدق الجماعــة، وانســاق �ف

�ف

ي الحكــم، لكنــه مايــزال يحــاول أال 
عــى بقائهــا �ف

ــاة  ي تاريــخ الحي
يتحــّول إىل مجــرد ذكــرى الفتــة �ف

ــة. ــة المرصي الحزبي
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الهوامش:

ي السياســة المرصيــة: دراســة حالــة لجيــل الســبعينيات، ط . 1
أحمــد التهامــي عبــد الحــي، االأجيــال �ف

الهيئــة المرصيــة العامــة للكتــاب 2009

إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ط االآداب 2008. 2

وق 2012. 3 يف يونس، نداء الشعب: تاريخ نقدي لاأيديولوجيا النارصية، ط الرسش رسش

ي التسعينيات 1996. 4
طلعت رميح، الوسط واالإخوان: القصة الكاملة الأخطر رصاع سياسي �ف

ــث . 5 ــيف الباح ــن أرش ف م ــلم�ي ــوان المس ــة االإخ ــاد جماع ــب إرش ــدائد، مكت ــن الش ــد م ــة فوائ وثيق

ــح طلعــت رمي

ــة . 6 ــرص، المكتب ي م
ــة �ف ــام والحداث س ــة واالإ ــة الدول ــاص: أزم ــن خ ــث ع ــس، البح ــف يون ي رسش

السياســية، الهيئــة المرصيــة العامــة للكتــاب 2014

ا الخيمــة: االإخــوان المســلمون . 7 ي شــرب
ســام والماركســية وعّمــال النســيج �ف ، االإ ف جويــل بنــ�ي

ســام والسياســة والحــركات االجتماعيــة  ي الحركــة النقابيــة المرصيــة، مــن كتــاب االإ
والشــيوعيون �ف

ــوىلي 2000 ــدوس، ط مدب ــرا البي ك واي ــري ــد ب ــر إدمون تحري

ســام الســياسي وآفــاق . 8 ســامية مــن كتــاب االإ جيــل كيبــل، نحــو تحليــل اجتماعــي للحــركات االإ

ــاد 2000 ــن زي ي وآخــرون، ط مركــز طــارق ب ــو�ب ــه االأي ســامي، نزي ــم االإ ي العال
ــة �ف الديموقراطي

ســاميون الجــدد، ط المركــز العلمــي . 9 ريمونــد ويليــام بيكــر، إســام بــا خــوف: مــرص واالإ

2008 السياســية  للدراســات 

برنامج حزب الوسط، الموقع الرسمي للحزب، شبكة المعلومات الدولية، دون تاريخ.. 10

يامن نوح، مؤسس سابق بحزب الوسط، مقابلة مع الكاتب بتاريخ 21 مايو 2019.. 11
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األحزاب الكردية: صراعات وأحالم تنتظر 
التغيرات الدولية

ق الأوسط  ي ال�ش
القضية الكردية هي ُمنتج عمىلي للسياسات الستعمارية الغربية �ف

؛ فالُكرد الذين يقطنون أربعة بلدان متجاورة، وأك�ب نسبة لهم  ي
ي القرن الما�ف

�ف
ي ل يقل عن 28 مليون 

ي سوريا، وبتعداد سكا�ف
ي تركيا ثم العراق وإيران وأقلهم �ف

�ف
ي 

نسمة، ل يمتلكون ح�ت الآن جنسية خاصة بهم ول دولة ول أية حقوق ثقافية �ف
البلدان الأربعة، عدا كردستان العراق.

  كمال شاهين
  باحث سوري
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بــدأت القضيــة الكرديــة لحظــة ترســيم حــدود 

ف  ي المنطقــة »نُّفــذت بســك�ي
اضيــة دوليــة �ف افرت

ي كتابــه »انتقــام 
ة« بتعبــري روبــرت كابــان �ف ف مهــرت

الجغرافيــا«؛ مــا جعــل الحــدود السياســية لتلــك 

ــبه  ي أش
ــا�ف ــد العثم ــن الجس ــة م ع ــدول المخرت ال

ي المتداخــل 
بـ«رســوم أطفــال«؛ فالتوزيــع الســكا�ف

ــم اســتيطاناً  ــن أعــرق مناطــق العال ي واحــدة م
�ف

ــات  ــى عاق ــىت االآن( ع ي )ح ــر�ب ــاد غ ــه اعتم قابل

اتهــا العســكرية والسياســية مــع تركيــا  القــوة وتغري

اً جذريــاً  الوليــدة قبــل أي بلــد آخــر، وخلــق تغيــري

ي جيوسياســية المنطقــة جعلهــا للوقــت الراهــن 
�ف

ــر  ــات. نتذك اع ف ــواع الرف ــف أن ــاً لمختل ــاً خصب مرتع

أّن بريطانيــا قمعــت بعنــف محاولــة تأســيس 

أول مملكــة كرديــة شــمال العــراق الحــاىلي العــام 

.1922

ــد  ــي أح ي ه
ــىت ــدة، ال ــدود الجدي ــذه الح أدت ه

 ، ــة بشــكل أســاسي ــة القومي ــة الحديث ــات الدول تجلي

إىل جــوار الجنســية، إىل تــوزع المشــكلة الكرديــة عــى 

ــة  ــاً، نتيج ــوريا الحق ــم س ــراق، ث ــران والع ــا وإي تركي

ــة ســايكس بيكــو،  ــات متكــررة أســوأها اتفاقي التفاقي

ي 
ثــم أكملتهــا سياســات االأنظمــة الحاكمــة الناشــئة �ف

هــا بــروزاً سياســات  المنطقــة ومســتعمريها، وكان أكرش

عــة النازيـّـة والمدعومــة  ف مصطفــى كمــال المتأثـّـرة بالرف

ي ضــد جميع 
ي قامــت بعمليــة تطهــري عر�ت

دوليــاً، والــىت

ي تركيــا.
كيــة( �ف المكونــات غــري الطورانيــة )الرت

ــوا يشــّكلون مــع االأرمــن  فالكــرد بعــد أن كان

ف العــرب )جنــوب تركيــا حاليــاً( ُقرابــة  والعلويــ�ي

ــة  ــّكان الهضب ــل س ــن كام ــان م ف إنس ــ�ي 5 ماي

االأناضولّيــة البالــغ عددهــم )حــواىلي 11 مليونــاً( 

ُدفعــوا نتيجــة خياراتهــم السياســية والقوميــة 

إىل  مســتمرين  وقتــل  يــد  وترسش ترحيــل  إىل 

االآن.

المــدارس  ُحظــرت   ،1924 العــام  ي 
�ف

والمؤسســات والمطبوعــات الكرديــة، وبعــد ثورة 

الشــيخ ســعيد النــورسي )الكــردّي( العــام 1925، 

ي احتجــت عــى سياســات »ذئــب االأناضــول« 
الــىت

ــات  ــاع المكون ــَة اقت ــون محاول ــل الطورانّي أكم

ف  ــ�ي ــح ماي ــة، فذب ي الهضب
ــة �ف ــة التاريخي القومي

مــن  آخــرون  آالف  د  آالف ورسش وقتــل  االأرمــن 

ــاد، بالتعــاون مــع فرنســا،  ق الب ــرد مــن رسش الُك

ــن  ُ م
ــرش ــل أك ــام 1936، وص ــر الع ــىت أواخ وح

80 ألــف كــردّي ليســتوطنوا منطقــَة الجزيــرة 

الحالّيــة(،  الحــدود  )قــرب  ي ســوريا 
�ف العليــا 

ف مــن العــراق  وتبعهــم عــدٌد مــن االآشــوري�ي

)نحــو 9 آالف(، وبعــد تمــرد »ديرســيم« العــام 

ي 
ــة �ف ــة الكردي ــدأ حظــر اســتخدام اللغ 1938، ب

ف »ُكــرد«  التخاطــب، كمــا تــم حظــر المصطلحــ�ي

اع« مصطلــح »أتــراك  و»ُكردســتان« وتــم »اخــرت

ق بأســماء  الجبــال«، وأعيــد تســمية مناطــق الرسش

تركيــة إىل االآن.

تعد القضية الكردية ُمنتجًا عمليًا للسياسات االستعمارية 
الغربية في الشرق األوسط في القرن الماضي
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األحزاب الكردية
ــة العــام 1908  تأسســت أول جمعيــة ثقافيــة ُكردي

عــى قاعــدة التفاعــل والتعــارض مــع التطلعــات 

( االســتقالية،  ــركي ــة )مــن أصــل ت ــة واليوناني االأرمني

ي العقــود 
ــاً مرهقــاً �ف ــات الثــاث ثمن ودفعــت القومي

، ســبقها بأقــل مــن  ي
الثاثــة االأوىل مــن القــرن المــا�ف

ــام  ــرة ع ي القاه
ــة �ف ــة كردي ــور أول صحيف ــد ظه عق

1889 حملــت اســم »ُكردســتان« أصدرتهــا عائلــة 

ــا 12 عــدداً. ــة وصــدر منه كي ــة والرت بدرخــان بالعربي

ي ســوريا 
لكــن أول تنظيــم ســياسي كــردي ظهر �ف

)االســتقال(   Khoyboun جمعيــة  بتأســيس 

ف الكــرد مــن  العــام 1927 بدعــم فرنــ�ي للمنفيــ�ي

تركيــا، وهــي أول منظمــة قوميــة تعمــل مــن أجــل 

»تحريــر كردســتان الطاهــرة مــن آخــر جنــدي 

ــاً  ــة دوراً مهم ــت هــذه الجمعي ــد لعب «، وق ــركي ت

حقبــة  خــال  الســوري  الســياسي  الســياق  ي 
�ف

؛ إذ كان بعــض أعضائهــا )مثــل  االحتــال الفرنــ�ي

ف باســتقال  ــ�ي ــن المطالب ( م محمــود باشــا المــىي

ــق  ــلطة دمش ــن س ــكة( ع ــرة )الحس ــم الجزي إقلي

المركزيــة، فكانــت هــذه أول مــرة تظهــر فيهــا 

ف مــن تركيــا(  التطلعــات القوميــة للكــرد )القادمــ�ي

ي كل 
ــت �ف ــت وقمع ــد أن منع ــوريا بع ي س

ــاً �ف علن

ــوازي. ــراق بالت ــران والع ــا وإي ــن تركي م

ويمكــن القــول إّن تأســيس جمهوريــة »مهابــاد« 

ي العــام 1946 كان 
ي إيــران بدعــم ســوفيا�ت

الكرديــة �ف

ــى  ــاً ع ــة تأسيس ــزاب الكردي ــيس االأح ــة تأس بداي

اعترب توين كليف أن االتحاد السوفيتي مل يكن اشرتاكياً 

بل يتبع منطاً من أمناط اإلنتاج الرأساميل

حتى أواخر 1936 وصل أكثر من 80 ألف كردّي ليستوطنوا 
منطقة الجزيرة العليا في سوريا

الُكرد الذين يقطنون أربعة بلدان متجاورة
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ــس  ــة؛ إذ تأس ــة كردي ــيس دول ــام تأس ــودة أح ع

ي KDP العــام 
الحــزب الديمقراطــي الكردســتا�ف

ي كل مــن 
ي �ف

1946 عــى يــد المــا مصطفــى البــارزا�ف

ي ســوريا عــام 1957، 
العــراق وإيــران، ثــم الحقــاً �ف

اليــوم،  إىل  الكرديــة  االأحــزاب  أقــوى  ويعتــرب 

ويتبــىف الماركســية طريقــاً لتحقيــق حلمــه القومي 

ــه بتأســيس  ــي رغبت ــدان االأربعــة، وال يُخف ي البل
�ف

ــن  ــاء ضم ــاً بالبق ــل حالي ــه يقب ــة لكن ــة كردي دول

ــاً  ــتان إقليم ــه كردس ــون في « تك ــدراىلي ــراق »في ع

شــبه مســتقل بصاحيــات واســعة، وهــو مــا 

حصــل عليــه بموافقــة تركيــة بعــد حــرب الخليــج 

1990، وعــى هــذا فقــد قــاد الحــركات المســلحة 

ي بغــداد، وتواتــرت 
ضــد الســلطات المركزيــة �ف

ــع والتعــاون. ف المن ــ�ي ــا ب ــه مــع تركي عاقت

قطــاع الُكــردي  ي وعائلتــه إىل االإ
وينتمــي البــارزا�ف

ته حــىت االآن، ويكــرش  ــه عــى عشــري ويعتمــد حزب

كردســتان  مــن  الشــماىلي  النصــف  ي 
�ف أتباعــه 

العــراق، وهــو مــا أثــر عــى الحــزب، رغــم تبّنيــه 

الدوليــة،  أو  المحليــة  عاقاتــه  ي 
�ف الماركســية، 

ي كثــري مــن محطــات التمــرد عــى الســلطة 
و�ف

ــدوىلي يلعــب  ي العــراق كان العامــل ال
ــة �ف المركزي

ي الــرصاع، وهــو مــا ورط الحركــة 
قصــب الســبق �ف

ي غــىف 
ي معــارك جانبيــة كانــت �ف

القوميــة الكرديــة �ف

ــا. عنه

ي القبليــة إىل تصاعــد 
أدت سياســات البــارزا�ف

ــه مــن ِقبــل قواعــده الحزبيــة،  االحتجاجــات علي

ليحصــل أول انشــقاق قــاد إىل تأســيس حــزب 

ي 
« �ف ي

ي الكردســتا�ف
جديــد هــو »االتحــاد الوطــىف

ي )أول رئيــس 
دمشــق 1975 بقيــادة جــال الطالبــا�ف

ــية  ــىف الماركس ــذي تب ــاً( وال ــراق الحق ــردي للع ك

ــتان  ــق كردس ــبياً لتحقي ــف س ــاً والعن أيديولوجي

ه  نظــري عــن  مختلفــاً  دوراً  ولعــب  الدولــة؛ 

ي  الديمقراطــي بفعــل انفتاحــه عــى العالــم العر�ب

 ، وعــى حركاتــه القوميــة واليســارية بشــكل أســاسي

وتلقــى بالمقابــل دعمــاً وتدريبــاً مــن النظــام 

الســوري ومنظمــة التحريــر الفلســطينية.

شــارة إىل أنّــه لــم  ي هــذا الســياق، تجــدر االإ
و�ف

يظهــر ضمــن التنظيمــات السياســية الســورية 

، باســتثناء تجربة  ي
حــزٌب ُكــردي يعمــل بشــكل علــىف

ة نهايــة الخمســينيات أســس فيهــا الدكتــور  قصــري

ــي  ــزب الديمقراط ــاً )للح ــا فرع ــن ظاظ ــور الدي ن

( داعيــاً لتحريــر ُكردســتان بالطــرق  ي
الكردســتا�ف

ّ برنامجــه  الثوريــة، لكنــه بعــد اعتقالــه عــاد وغــري

أول صحيفة كردية حملت اسم »كُردستان«



18

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

ــية  ــة والسياس ــوق الثقافي ــاً بالحق ــح مطالب ليصب

ــاق  ــق النط ــه بقــي ضي ، إال أنّ ف ــوري�ي ــرد الس للُك

ــل الســلطات الســورية. ــن قب ــاً م وماحق

»العمــال«  حــزب  ظهــر   1978 العــام  ي 
�ف

ــىف أيضــاً )إقامــة  ي كحركــة سياســية تتب
الُكردســتا�ف

ى( اســتناداً لنهــج الماركســية  دولــة ُكردســتان الكــرب

»عبــد هللا  الزعيــم  يــد  عــى  أيضــاً  اللينينيــة 

قليميــة  أوجــان« مســتفيداً مــن التجاذبــات االإ

الســورية مــع العــراق وتركيــا ومــن عاقــات ســبق 

ي مؤســس البيشــمركه( أن 
ــا�ف ــام جــال )الطالب لم

أسســها مــع المقاومــة الفلســطينية، وخاصــة 

مــع »جــورج حبــش«؛ فأقــام معســكرات تدريــب 

ي وأخــرى 
ي البقــاع اللبنــا�ف

بدعــم مــن ســوريا �ف

ــكار ســياسي ســوري  بالقــرب مــن دمشــق، مــع إن

ــه. ــان أو لقوات ــود أوج ــن لوج معل

العمــال  مــن عنــارص حــزب  بعــض  شــارك 

الوطنيــة  المقاومــة  ي 
�ف ف  والعراقيــ�ي ف  الســوري�ي

ي حــرب لبنــان 
رسائيليــة �ف اللبنانيــة ضــد القــوات االإ

عــام 1982 ضمــن مــا ُدعــي وقتهــا »وحدة اليســار 

ياليــة، فحركــة أوجــان هــي  مرب الثــوري« ضــد االإ

ــود  ــه لعق ــذي أدار ملف ــردي ال ــار الُك ــار اليس يس

ي 
، الخصــم اللــدود للمــا البــارزا�ف ي

جــال الطالبــا�ف

أدت سياسات البارزاين القبلية إىل تصاعد االحتجاجات عليه من ِقبل قواعده الحزبية

تأسست أول جمعية ثقافية كردية العام 1908 تأثرًا بالتطلعات 
االستقاللية األرمنية واليونانية )من أصل تركي(
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ــف  ــي المل ــث بق ــده؛ حي ــن بع ــعود م ــه مس وابن

ف  ف ســوريا وتركيــا حــىت عــام 1998، حــ�ي عالقــاً بــ�ي

ــوريا  ــن س ــان م ــروج أوج ــد االأب خ ــب االأس طل

متخليــاً عــن ورقــة حــزب العمــال بعــد أن فقــدت 

ي 
ــا، �ف قيمتهــا الســورية كعنــرص ضغــط عــى تركي

ظــل انــدالع حــرب الخليــج.

ــا إىل  ي تركي
ــة �ف ــزاب الكردي ــار االأح ــفر حص وأس

لجــوء االأكــراد إىل أحــزاب قوميــة تركيــة )مثــل 

ف  الحــزب الديمقراطــي الــذي حكــم تركيــا لحكومت�ي

ف بعــد الحــزب الجمهــوري الــذي أسســه  متتاليتــ�ي

أتاتــورك عــام 1950( أو إىل المشــاركة مــع أحــزاب 

علمانيــة، وهــي ســمة ســتحكم مجمــل االأحــزاب 

الكرديــة لوقــت قريــب.

تطورات العقدين األخيرين
عصابــات  حــرب  العمــال  حــزب  أشــعل 

ــام  ــذ الع ــة من كي ــة الرت ــة القمعي ــد المنظوم ض

ــة  ــزب العدال ــول ح ــع وص ــدأ إال م ــم ته 1984 ل

والتنميــة العــام 2002 إىل الحكــم، حيــث قــاد 

ــل  ــن أج ــاوالت م ــان« مح ــب أردوغ ــه »رج رئيس

ي العــام 2013 قــاد وقفــاً 
التوصــل إىل الســام، و�ف

ــة ســام  ــح عملي ــار مــع الحــزب وفت طــاق الن الإ

تهــدف إىل تفكيــك ســاح حــزب العمــال ســلمياً، 

ــاة أكــرش مــن 50  بعــد أن قــىف الــرصاع عــى حي

ف كــرد وأتــراك، هــذا التقــدم، إىل  ألــف إنســان بــ�ي

ف  ي الدفــاع عــن مدينــة »عــ�ي
جانــب دور الحــزب �ف

العــرب« الحدوديــة الســورية ضــد »داعــش«، 

للحــزب؛  الدوليــة  المكانــة  أســئلة حــول  أثــار 

ــا إذا  ف يتســاءلون عم ــ�ي ــدأ بعــض المراقب ــث ب حي

ــة  كي ــاب الرت ره ــم االإ ــن قوائ ــه م ــي إزالت كان ينبغ

واالأمريكيــة واالأوروبيــة والناتــو.

لكــن وقــف إطــاق النــار الــذي كان واعــداً قــد 

ي العــام نفســه، وشــنت تركيــا غــارات 
تــم كــرسه �ف

ي 
ي �ف

جويــة عــى أهداف لحــزب العمــال الكردســتا�ف

ي الحــزب الــذي 
كي واعتقلــت أعضــاء �ف

ق الــرت الــرسش

اســتأنف بــدوره الهجمــات عــى وحــدات الجيــش 

كيــة، مؤكــداً أن »ال خيــار أمامــه  طــة الرت والرسش

اً أن  ــرب ــاح المســلح«، معت ســوى العــودة إىل الكف

كيــة بإجراءاتها التعســفية اســتأنفت  »الحكومــة الرت

بالفعــل الحــرب ضــد الشــعب الكــردي«.

ــردي  ــزب ك ــاً لح ات الحق ــري ــمحت التغ ــا س كم

)تأســس  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  هــو 

ي انتخابــات 
العــام 2005( بالنهــوض متجــاوزاً �ف

ــة، والحصــول  ة بالمئ 2015 العامــة حاجــز العــرسش

عــى مــا نســبته 11.7% مــن االأصــوات؛ أي نحــو 67 

ف  لمــان، رغم اعتقال رئيســيه الســابق�ي مقعــداً بالرب

ة  ف بولــدان« وعرسش تــاش وبرفــ�ي »صــاح الديــن دمري

ات مــن رؤســاء  ي وقــت ســابق والعــرسش
مــن نوابــه �ف

ــاد. ق الب ــوب ورسش ي جن
ــه �ف ف ل ــات التابعــ�ي البلدي

ظهرت خالل حقبة االحتالل الفرنسي التطلعات القومية للكرد 
القادمين من تركيا علنًا في سوريا
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ي العــراق دخلــت االأحــزاب الكرديــة اللعبــة 
�ف

الديمقراطيــة ضمــن إقليــم كردســتان الــذي شــّكل 

ف  ــ�ي ــرصاع ب ــتمر ال ــث اس ــه؛ حي ــاً ب ــاً خاص برلمان

ي )كمــا أصبحــت تعــرف 
ي والطالبــا�ف

ي البــارزا�ف حــز�ب

ــا  ــم، ولكنهم قلي ــادة االإ ــى قي ــزاب( ع ــك االأح تل

قليم  معــاً اتفقــا عى إجــراء اســتفتاء الســتقال االإ

عــن العــراق وهــو إجــراء أحــادي الطــرف رفضتــه 

بغــداد كمــا القــوى الدوليــة وأولهــا أمريــكا.

الكرد في المأساة السورية
وبرعايــة   2011 )أكتوبــر(  االأول  يــن  ترسش ي 

�ف

إقليــم  حكومــة  رئيــس   » ي
زا�ف الــرب »مســعود 

ُكردســتان العــراق، تــم إعــان تأســيس المجلــس 

ــرش  ي ســوريا وحظــي بدعــم أك
ــردي �ف ي الُك

الوطــىف

مــن 13 حزبــاً ُكرديــاً )أغلبهــا أحــزاب جديــدة(، 

ــات  ــة مطالب ــي�ي بجمل ــره التأس ي مؤتم
ــدم �ف وتق

اف بالمكــّون الُكــردي كمكــون رئيــ�ي  أبرزهــا االعــرت

ي البــاد، و«إيجــاد حــل عــادل لقضيتــه القوميــة 
�ف

ه بنفســه ضمــن  ي تقريــر مصــري
بمــا يضمــن حقــه �ف

ــاد«. ــدة الب وح

ــردي  ي الُك
ــىف ــس الوط ــرة للمجل ــارات المبك ش االإ

اً للمكّون  ارتبطــت بحمــوالت قوميــة لــم تــرق كثــري

ــرات، وزاد  ي التظاه
ــل �ف ــارك والفاع ي المش ــر�ب الع

ف  ــ�ي ــل( 2012 ح ــان )إبري ــد نيس ــاً بع ــر وضوح االأم

 49 برقــم  قانونــاً  الســورية  الرئاســة  أصــدرت 

ــاء  ــرد بإحص ــن الُك ــس م ــم يجن ــن ل ــس م بتجني

الجنســية  االأكــراد  يرفــض  العــام 1962، ولــم 

ــوا  ــن حصل ــدد م ــغ ع ــد بل ــمياً، وق ــورية رس الس

ــمية، 103 آالف  ــاء الرس ــة االأنب ــاً لوكال ــا، وفق عليه

ــخص. ش

ي الســوري 
بنفــس العــام ظهــر المجلــس الوطىف

المعــارض )المدعــوم تركيــاً وقطريــاً( وانضــم 

ي الُكــردي، مــع ذلــك، بقــي 
إليــه المجلــس الوطــىف

الحــذر الُكــردي قائمــاً، فلــم ينضــم إىل المجلــس 

ي الســوري فعليــاً ســوى »الحركــة الثوريــة 
الوطــىف

يــاً؛ فســيطرة  الُكرديــة« القليلــة التأثــري جماهري

ف عــى المجلس كانــت واضحة،  االإخــوان المســلم�ي

ي المجلــس تعلقــت 
وظهــرت خافــات مبكــرة �ف

بالموقــف مــن الُكــرد بعــد إســقاط النظــام، فهــل 

ً املجلس الوطني الُكردي يف سوريا حظي بدعم أكرث من 13 حزباً كُرديا

تأسيس جمهورية »مهاباد« الكردية في إيران بدعم سوفياتي 
العام 1946 كان بداية األحزاب الكردية
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ــون أم ال؟  ــا يطالب ي كم
ــم ذا�ت ــم حك ــيكون له س

وهــو شــقاق تــرك أثــره عــى المجلــس كمــا عــى 

ي مناطــق الشــمال.
ــردي �ف الجمهــور الُك

( 2012 انضــم المجلــس  ي أيلــول )ســبتمرب
و�ف

لقــوى  ي 
الوطــىف لائتــاف  الُكــردي  ي 

الوطــىف

المعارضــة الســورية، وذلــك بعــد موافقــة االأخــري 

عــى توقيــع مســودة تضمنــت بنــود اتفــاق تقــّدم 

تصــوراً لمســتقبل عاقــة »الحكــم الجديــد« ورَد 

اف الدســتوري  ام االئتــاف باالعــرت ف فيــه »الــرت

بهويــة الشــعب الُكــردي القوميــة، و«العمــل عــى 

يــة المطبقــة بحــق الكرد،  ف إلغــاء االإجــراءات التميري

ــد االســتقال  ي عه
ــة �ف ي اســم الدول

ــىف اً »تب وأخــري

القوميــة  بإغفــال  أي  الســورية(«  )الجمهوريــة 

ــمي. ــم الرس ــن االس ــة م العربي

اً عى ورق؛ فالســيطرة  بقــي الكام الســابق حــرب

ــي  ــاد الديمقراط ــزب االتح ــت لح ــى االأرض كان ع

ي والعســكري والــذي  صاحــب التنظيــم شــعىب

اع  ف ــرف ــى ال ــابقة ع ــارب س ــن تج ــه م ت ــتمد خرب يس

، إضافــة إىل امتاكــه أوراق قــوة  الســوري الحــاىلي

إقليميــة بارتباطــه اللصيــق بحــزب العمــال، لذلك 

ي تمــوز )يوليــو( 2012 مــن فــرض ســيطرته 
تمكــن �ف

ق البــاد، وســيطر عــى  عــى مناطــق شــمال ورسش

 ) ي
ــا�ف ف العــرب )كوب ــ�ي ــة ع ــع مؤسســات مدين جمي

بقــوة الســاح دون معــارك )ثلثــا ســكان المدينــة 

الريــف  ي 
الُكــرد �ف ف يزيــد عــدد  ي حــ�ي

عــرب، �ف

 ، ــىي ــن والقامش ــات عفري ــض مؤسس (، وبع ــرش أك

وبعــد عــام تقريبــاً أكمــل الســيطرة عــى كل 

المؤسســات المدنيــة بــدون أيــة معــارك مــع 

القــوات الســورية، وتعاونــت الواليــات المتحــدة 

تــه  مــع االتحــاد ودعمتــه عســكرياً، وهــو مــا اعترب

ــرد«. ف الك ــ�ي رهابي ــاً »لاإ ــرة دعم أنق

أعلــن   2012  ) )نوفمــرب ي 
الثــا�ف يــن  ترسش ي 

و�ف

دارة الذاتيــة  االتحــاد الديمقراطــي تأســيس »االإ

إىل  الُكرديــة  المناطــق  مقســماً  الديمقراطيــة« 

وعفريــن  القامشــىي  هــي؛  مقاطعــات  ثــاث 

ــي  يع ــه الترسش ــا مجلس ــكل منه ــرب، ل ف الع ــ�ي وع

والتنفيــذي الخــاص بــه، تحــت اســم »روجافــا« 

ي اتّجــاه 
)ُكردســتان الغــرب(، فيمــا يُعــد خطــوة �ف

افاً  ، ولــم تلــق الخطــوة اعرت ي
فــرض الحكــم الــذا�ت

امنــاً  ف مــن دمشــق بــأي شــكل، وجــاء ذلــك مرت

ي حــول ســوريا، 
مــع مؤتمــر جنيــف الــدوىلي الثــا�ف

ممــا عــىف توجيــه رســائل للمجتمــع الــدوىلي قبــل 

ي 
المعارضــة الســورية داللــًة عــى موقــع الحــزب �ف

ــع. ــات الوض ــى مجري ه ع ــري ــدى تأث ــوريا وم س

 التداخالت اإلقليمية الكردية
االأربــع  الــدول  ي 

�ف الكــردي  التداخــل  أتــاح 

الــذي فرضــه  ي 
الــذا�ت الحكــم  انتقــال مســألة 

حــزب االتحــاد الديمقراطــي وأجنحتــه المتعــددة 

ينتمي البارزاني وعائلته إلى اإلقطاع الكردي ويعتمد حزبه على 
عشيرته حتى اآلن
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ق  ثنيــة شــمال ورسش المكونــات االإ بالقــوة عــى 

ســوريا، إىل حلبــة الرصاعــات الدوليــة مــن جديــد؛ 

ي بجــوار 
ــا�ف قليــم الكــردي الث فقــد أّدى ظهــور االإ

تركيــا إىل إشــعال مخــاوف قديمــة مــا تــزال تركيــا 

ي وعملياتــه 
تعيشــها مــع حــزب العمــل الكردســتا�ف

ي ظــل 
العســكرية منــذ الثمانينيــات إىل االآن، �ف

ق  خــوف مســتديم مــن االنفصــال المتوقــع لــرسش

ي 
ــذا�ت ي حــال اســتتباب الحكــم ال

ــا �ف وجنــوب تركي

كي عــام 
ي ســوريا، فــكان التدخــل الــرت

للكــرد �ف

ــة أعــوام عــى الســماح  2015 بعــد أكــرش مــن ثاث

لمقاتــىي تنظيــم »داعــش« بالمــرور مــن الحــدود 

ــوريا. ــة إىل س كي الرت

ــزب  ــة لح ــات الكردي ــت التطلع ــل، انتقل بالمقاب

تركيــا  تصنفــه  )الــذي  الديمقراطــي  االتحــاد 

(  إىل محاولــة تأســيس كيــان كــردي  ي كحــزب إرهــا�ب

المناهــج  تغيــري  فــكان  الســوري،  الشــمال  ي 
�ف

ــق نظــام  ــة أوىل الخطــوات، لحقــه تطبي التعليمي

ــد  ــكار القائ ــاً الأف ــع تطبيق ي المجتم
ــة« �ف »الكومون

ــوالً  ــة« وص ــة الديمقراطي ــوم »االأم ــان لمفه أوج

ة، مــا جعل  ي طــال مناطــق كثــري
إىل تغيــري ديمغــرا�ف

ــاً لخــاف تعمــق مــع  مــن هــذه الترصفــات ميدان

ــورية  ــة الس ــة المعارض ــا جبه ــات وأوله كل الجبه

وقواهــا المســلحة ثــم مــع النظــام الســوري 

ي لكنــه أبقــى عــى 
الــذي رفــض الحكــم الــذا�ت

تواصــل مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة »قســد« 

ي قاتلــت تنظيــم »داعــش« مــن العــام 2014 إىل 
الــىت

ــاً. ــه كلي ي علي
ــًة انتصــارات كادت تقــىف االآن محقق

الحــزب  انتصــار  يتيــح  أن  المتوقــع  ومــن 

ــة،  ــذي أرعــب المنطق ــم »داعــش« ال عــى تنظي

ــة القــوى  ــة للحــزب بمواجه ــة رابحــة حقيقي ورق

قليميــة وليــس النظــام الســوري فقــط، الــذي  االإ

مــا زال ينظــر إىل تعــاون الحــزب مــع القــوات 

ف الريبــة  ي مناطقــه بعــ�ي
االأمريكيــة الموجــودة �ف

ــدة  ــوة جدي ــي أّن ق ــذا ال يلغ ــة، إال أّن ه العالي

يف العام 1978 أسس عبدالله أوجالن حزب »العامل« الُكردستاين
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عاشت األحزاب الكردية تغريات مختلفة عىل مستوى العمل الحزيب واملسلح

ظهــرت عــى االأرض الســورية ســيكون لهــا تأثــري 

ــاد. ــتقبل الب ــة مس ي صناع
�ف

تداخالت الحزبية الكردية
ي تركيــا 

هنــاك خمــس مجموعــات كرديــة أساســية �ف

ي أيديولوجيــا 
ك �ف وســوريا والعــراق وإيــران، تشــرت

اكية  ماركســية تحرريــة بهــدف إقامــة كردســتان اشــرت

 ،)HDP( مســتقلة وهــي: حــزب الشــعب الديمقراطــي

ي )PKK(، حــزب االتحــاد 
حــزب العمــال الكردســتا�ف

الشــعب  حمايــة  وحــدات   ،)PYD( الديمقراطــي 

)YPG(، واتحــاد مجتمعــات كردســتان )KCK(، إضافــة 

إىل مجموعــات إســامية، وتتداخــل هــذه التنظيمــات 

ــة. ــا البعــض بدرجــات مختلف مــع بعضه

ي 
ف �ف تــ�ي ف ف متمري ي منظمتــ�ي

تجلــت الماركســية �ف

أسس مصطفى البارزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني العام 
1946 ويعتبر أقوى األحزاب الكردية إلى اليوم

تركيــا وســوريا مــع قواعــد دعــم مختلفــة: حــزب 

الشــعب الديمقراطــي )HDP( وهــو حــزب مؤيــد 

الأكــراد تركيــا، واتحــاد المجتمعــات KCK الــذي 

ي 
ــة �ف ــات الكردي ــة للجماع ــة جامع ــل كمنظم يعم

جميــع أنحــاء المنطقــة أسســه عــام 2005 زعيــم 

ــط  ــد رواب ــا توج ــان«. بينم ــال »أوج ــزب العم ح

 KCKو HDP فــإن ، ف ف المنظومتــ�ي متضاربــة بــ�ي

يعمــان نظريــاً بشــكل مســتقل عــن بعضهمــا 

ــاً كل  ــات أيض ــاد المجتمع ــم اتح ــض. ويض البع

ــا، وحــزب  ي تركي
ي �ف

مــن حــزب العمــال الكردســتا�ف

ي 
االتحــاد الديمقراطــي وحــزب الشــعب الكردســتا�ف

ــوريا. ي س
�ف

ويعتقــد أّن حــزب الشــعب يتحكــم بشــكل 

ي يديرهــا مجلــس 
كامــل باتحــاد المجتمعــات الــىت
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كمنظمــة  ظاهريــاً  وتعمــل  منتخــب  تنفيــذي 

جامعــة للجماعــات الكرديــة، وهــي مســؤولة عــن 

ــية  ــة )السياس ــل الكردي ــى كل الفصائ اف ع رسش االإ

ق االأوســط. وعــى  ي أنحــاء الــرسش
والمســلحة( �ف

الرغــم مــن كونهــا منظمــة سياســية مــن الناحيــة 

ــكات  ي تكتي
ــم أّن KCK ينخــرط �ف ــد زُع ــة، فق الفني

. ي
ــتا�ف ــال الكردس ــزب العم ــبه ح تش

ــي  ــاد الديمقراط ــزب االتح ــأ ح ــوريا، أنش ي س
�ف

قلــب  ي 
�ف  )YPG( الشــعب  حمايــة  وحــدات 

ــن  ــة م ــق الكردي ــة المناط ــوري لحماي اع الس ف ــرف ال

العمليــات العســكرية للجيــش الســوري أو لقوات 

هــا واشــنطن أيضاً  المعارضــة المســلحة، وال تعترب

منظمــة إرهابيــة، وهــي تتعــاون بشــكل ضعيــف 

ــوري. ــام الس ــع النظ م

خالصات أولية
ات مختلفــة عى  عاشــت االأحــزاب الكرديــة تغــري

ــن  ــة ع ــلح، ناتج ي والمس ــز�ب ــل الح ــتوى العم مس

أســباب إقليميــة ودوليــة بالدرجة االأوىل، باســتثناء 

حــزب  مؤســس  بهــا  قــام  حــادة  مراجعــات 

العمــال )عبــد هللا أوجــان( مــن ســجنه لمنظومــة 

أفــكار الحــزب السياســية ككل أنتجــت مفهومــاً 

ــة  ــة ككل وللكردي ــة، االأم ــوم الدول ــوراً لمفه متط

، وهــو تغيــري ألقــى بظالــه عــى  بشــكل أســاسي

ــياق  ي س
ــزب �ف ــار الح ــة الأنص ــات العملي الممارس

هناك 5 مجموعات كردية أساسية في تركيا وسوريا والعراق 
وإيران تشترك بأيديولوجيا ماركسية تحررية

ي المواجهــات المتتاليــة 
الــرصاع الســوري وحــىت �ف

مــع القــوى المعارضــة للنظــام الســوري أفضــت 

. ف ــ�ي ــع الطرف إىل شــبه قطيعــة م

كان مفهــوم »االأمــة الديمقراطيــة« المنبثــق 

ي مفهــوم القوميــة لــدى 
مــن قــراءات مســتجدة �ف

ــون  ــت أندرس ــات بنديك ــة طروح ــان وخاص أوج

ف القومــي  عــن االأمــة المتخيلــة، نقلهــا مــن الحــري

جديــد  ف  حــري إىل  الفرنســية  الرينانيــة  بصورتــه 

يربطهــا بثقافــة المواطنــة والحقــوق المدنيــة 

)مفهــوم هوبــز( مقارناً المســألة مــع دول متعددة 

ــة  ــات القومي اع ف ــن الرف ــو م ــا تخل ــات لكنه القومي

والعرقيــة، وتعتــرب هــذه المراجعــات مــن أقــوى 

ي 
نقديــات االأيديولوجيــا الماركســية ـ القوميــة الــىت

نشــأت وعاشــت عليهــا هــذه االأحــزاب بالمجمــل 

ــاص. ــكل خ ــال بش ــزب العم وح

اغماتيــة دوراً  ي التطبيــق العمــىي لعبــت الرب
�ف

ببعضهــا  االأحــزاب  عاقــات  تظهــري  ي 
�ف مهمــاً 

وبالعالــم المحيــط بهــا، ولــم تكــن االأيديولوجيــا 

ــدر حضــور الموقــف الســياسي  ــا بق ة فيه حــارصف

اع  ف ــرف ــة أو تلــك، يوضــح ال ي مــن هــذه القضي
االآ�ف

انتقــال  كيفيــة  المتاحقــة  بتطوراتــه  الســوري 

ــزب  ــردي وح ي الك
ــىف ــس الوط ف المجل ــ�ي ــرصاع ب ال

المواجهــة  ف  حــري إىل  الديمقراطــي  االتحــاد 

واالنفصــال تقريبــاً بينهمــا عــى أرض الواقــع.
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ي مــا تــزال 
ال شــك أّن للسياســات الدوليــة، الــىت

اً  ــري اً كب ــري ــب، تأث ــة ككل كملع ــتخدم المنطق تس

عــى التوجهــات المســتقبلية لهذه االأحــزاب، دون 

إغفــال أّن الغالــب االأكــرب عــى هــذه التوجهــات 

مــا يــزال حلــم الدولــة الكرديــة وحــق تقريــر 

، وهــو حــق  المصــري لهــذه المجموعــة مــن البــرسش

يبــدو أّن العالــم يتجاهلــه مــن منطلــق الحفــاظ 

ور مــن  عــى ســتاتيك دوىلي قــد يفتــح علبــة الــرسش

جديــد عليــه.
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كيف حّفز حزب النور سلفيي 
الدول العربية على العمل الحزبي؟

   أحمد زغلول شالطة
   باحث مرصي

ي 24 أيار )مايو( 2011، وإىل اليوم، وحزب النور السلفي يمثل نموذجاً 
منذ إشهاره، �ف

ي ظّل ما أحدثه من زخم سياسي ومجتمعي؛ ففي الداخل المرصي 
سياسياً لفتاً، �ف

ي مرص، بعد فوزه بنحو 122 
ي أك�ب القوى الحزبية �ف

استطاع الحزب أن يكون ثا�ف
يعية يخوضها،  ي أول انتخابات ت�ش

مقعداً من مقاعد مجلس الشعب، 2011-2012، �ف
ي انتخابات 2015، إىل 11 مقعداً، ليصبح 

اجع تواجده لأسباب متعددة �ف قبل أن ي�ت
ه الخارجي؛ دفعت تجربة  ي الواقع السياسي المرصي، ومن حيث تأث�ي

بال تأث�ي �ف
، سواء بتأسيس  ي ي العمل الحز�ب ّ

ي عدٍد من الدول العربية إىل تب�ف »النور« سلف�ي
ي المغرب.

ي اليمن وتونس، أو محاولت تأسيس لم تكتمل، كما �ف
أحزاب، كما �ف
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ليظــل التســاؤل مطروحــاً للتفكــر حــول واقــع 

ي 
هــذه التجربــة الحزبيــة ومســاراتها المســتقبلية �ف

ضــوء إشــكاليات التأســيس والممارســة، وهــو مــا 

اب منــه. ســوف نحــاول االقــرت

أواًل: سياقات التأسيس
2011، مــن  العــام  النــور،  ينشــأ حــزب  لــم 

فــراغ؛ بــل هــو نتــاج عقــود مــن النشــاط الســلفي 

ف  ( حيــث ثمــة تمايــز بــ�ي )التقليــدي والســياسي

التقليديــة  فالســلفية  الســلفية،  مــن  ف  صورتــ�ي

جماعــة أنصــار الســّنة المحمدية؛ تأسســت 1926، 

ي اهتمت بالعمــل الدعــوي واالجتماعي، 
وهــي الــىت

ي 
نعــىف ف  حــ�ي ي 

�ف سياســية،  ممارســة  أيّــة  دون 

بالســلفية السياســية؛ »التيــار الســلفي« الــذي 

ــة  ــة الطابي ي إطــار الحرك
ي الســبعينيات، �ف

نشــأ �ف

ســامية«  ــة االإ ي عرفــت »الجماع
ــىت ســامية، وال االإ

ي أواخــر الســبعينيات، وتتمايــز 
قبــل أن تنقســم �ف

ــة. ــات مختلف ــا بتوجه مجموعاته

والنشــاط الســلفي للحــزب تّم عى المســتويات 

االجتماعيــة والدعويــة، ســواء كان نشــاطاً منظمــاً 

أو غــري منظــم عــرب  يــة،  عــرب جمعيــات خري

ــة  ــة شــبه الفارغــة، ومــع حال المســاحات الدعوي

ي أعقــاب 25 كانــون 
ي مــرص، �ف

الســيولة السياســية �ف

ي )ينايــر( 2011؛ كان مــن الطبيعــي أن تشــتبك 
الثــا�ف

كتلــة مجتمعيــة ظلــت لعقــود عــى الهامــش 

الحيــاة  مــع  متفاوتــة،  بدرجــات   ، الســياسي

ــة،  ــة التاريخي ــا الّلحظ ــث دفعته ــية؛ حي السياس

وعــات  ي مرسش
جــم هــذا التواجــد المجتمعــي �ف لترت

ــل:  ــة االأوزان، مث ــة، مختلف ــلفّية الهّوي ــة س حزبي

ــة. ــة، واالأصال ــور، والفضيل الن

كان »النــور« أثقــل هــذه االأحــزاب وزنــاً، بســبب 

وجــود تنظيــم خلفــه؛ هــو »الدعــوة الســلفية 

فــادة مــن  ســكندرية«؛ لــذا تمّكــن الحــزب مــن االإ باالإ

ف بجماعــة الدعــوة  أصــوات االأعضــاء التنظيميــ�ي

الســلفية، فضــاً عــن الكتــل الســلفية غــري المؤطرة 

حزب النور السلفي ميثل منوذجاً سياسياً الفتاً، يف ظّل ما أحدثه من زخم سيايس ومجتمعي
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ي مّثــل أغلبهــا داعمــاً تقليديــاً 
ي أيّــة جماعــة، والــىت

�ف

؛ وهــي  ف ي أو االإخــوان المســلم�ي
للحــزب الوطــىف

ــور«،  ــح »الن ــاً لصال ــت الحق ي صّوت
ــىت ــوات ال االأص

، وضّد عودة  ف العــام 2011، رفضــاً لاإخوان المســلم�ي

، وتعاطفــاً مــع »الدعــوة« باعتبارها  ي
الحــزب الوطــىف

ّ بنمــوذج ســياسي إســامي  جماعــة »ســلفية«، تبــرسش

مختلــف، لتعــود هــذه الكتــل وترفــض التصويــت 

الحقــاً للحــزب، عــام 2015، نتيجــة مــا رأوه من ســوء 

أداء ومواقــف سياســية تخالــف الفكــرة الســلفية 

ســامية عامــة. خاصــة، واالإ

ــة، إذاً،  ــاركة الحزبي ف بالمش ــلفي�ي ــرار الس كان ق

ــاح المجــال  ــن انفت ــة لاســتفادة م ــة عاجل محاول

ي ظــّل ُمعطيــات 
، وفــرض الوجــود �ف الســياسي

قــد ال تتوافــر مــرة أخــرى؛ لــذا لــم تأخــذ عمليــة 

ي للكــوادر أو 
عــداد الفــىف ي االإ

التأســيس وقتــاً �ف

ــة  ــة المرجعي ــم أّن الجماع ــكار، رغ ــة االأف مأسس

للحــزب اشــتهرت بمواقفهــا الفقهيــة الرافضــة 

ــا  ــاً موقفه ــم تُؤصــل فقهي ، ول للعمــل الســياسي

ــه. ــبق ورفضت ــا س ــض لم ــد والمُناق الجدي

ثانيًا: أزمات األيديولوجيا
ــف  ــي للمواق ع ّ ــف الرسش تعكــس مســارات الّتكيي

الّسياســية لحــزب الّنــور ومــن ورائــه الّدعــوة 

ي مضمونهــا أزمــة أيديولوجيــة ُمرتبطــة 
الســلفية �ف

ــا  ــّم دوره ــن ث ــلفية؛ وم ــّذات الّس ــرة إىل ال بالنظ

دفعت تجربة حزب النور سلفيي عدٍد من الدول العربية إلى تبّني 
العمل الحزبي أو محاولة ذلك

كان قرار السلفيني باملشاركة الحزبية محاولة عاجلة لالستفادة من انفتاح املجال السيايس
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ــر  ــاث دوائ ــرب ث ــياسي ع ــركي والس ــي والح ع الرسش

ــي: ــة، ه متداخل

1. الهوية
للدعــوة  الســياسي  وع  المــرسش غيــاب  فمــع 

 ، ي
الهويــا�ت خطابهــا  تضخيــم  تــّم  الســلفية، 

وع بديــل قائــم عــى إثــارة المخــاوف  كمــرسش

ســامية  االإ الهويــة  ضيــاع  مــن  المجتمعيــة، 

»تطبيــق  فكــرة  ي  ّ
تبــىف إىل  والدعــوة  لمــرص، 

مجتمعــي،  كمطلــب  وإظهارهــا  يعــة«،  الرسش

ي 
�ف وهــو  فقــط،  ف  ســامي�ي باالإ خاصــاً  وليــس 

مضمونــه خطــاب وعظــي ُمبســط أكــرش منــه 

ُمركبــاً. سياســياً  خطابــاً 

وتعــود الجــذور التاريخيــة لهــذا الخطــاب إىل 

ســكندرية،  لحظــات التأســيس، االأوىل لســلفية االإ

ة داخل تيــار »الجماعة  ف ي نشــأت كمدرســة متمري
الىت

ــلفي؛  ــج الس ــى المنه ــة ع ــامية« للمحافظ س االإ

ي منحتهــا بمــرور 
ســامية الــىت ومــن ثــّم الهويــة االإ

؛ ونظــراً  ف ســامي�ي ف االإٍ الوقــت نوعــاً مــن التمايــز بــ�ي

ــت كّل  ــم، أصبح ي وعيه
ــرة �ف ــذه الفك ــة ه لمركزي

؛ ُمدرجــة  ــاىلي ي يشــتبكون معهــا، بالت
ــا الــىت القضاي

تحــت رايــة »الحفــاظ عــى الهويــة«؛ فــزّي المرأة، 

ــاج  ــال، نت ــاط، عــى ســبيل المث ــا، واالخت وعمله

لحمــات تغريبيــة مخالفــة للهويــة، واالنفتــاح 

يهــّدد الهويــة، ...إلــخ.

خلــق  ي 
�ف نســبياً  الســلفية  الدعــوة  نجحــت 

ي حــول قضيــة الهويــة،  حــراك شــبه جماهــري

ــا؛  ــز له ــة تماي ــل نقط ــا مّث ــو م ــام 2011، وه الع

حيــث كانــت الصــوت الوحيــد الــذي حمــل هــذا 

وع، رغــم انتقــاد »ســلفية القاهــرة« لهــذا  المــرسش

ــاً  ــىف فعلي ــه ال أحــد يتب ــار أن ــب عــى اعتب المطل

ســامية، وتحــول  وعــاً يخالــف هويــة مــرص االإ مرسش

ف الأداء  ُممــري إىل ســمت  بالهويــة  الهــوس  هــذا 

ي اشــتباكه مــع غالــب القضايــا السياســية 
حــزب �ف

ــارة. المث

 2.  قاعدة المصالح والمفاسد
بنــاًء عــى القاعــدة الفقهيــة »درء المفاســد 

أوىل مــن جلــب المصالــح«؛ يتحــرك حــزب النــور 

ــا  ــة تُقدمه عي ــارج رسش ــق مخ ــك وف ــياً، وذل سياس

انتقــادات  أمــام  الدعويــة  الحــزب  مرجعيــة 

ُمخالفيهــا واستفســارات أبنائهــا؛ حيــث تُتيــح لــه 

، نوعــاً مــن الحصانــة  الخــروج مــن أزماتــه، بالتــاىلي

لمواقفــه؛ فطالمــا ُوجــد الدليــل فالمســألة المثارة 

بيــة  منتهيــة، إذاً، عنــد العقــل الســلفي؛ فالرت

ــم  ــه يَهت ــلفي تجعل ــا الّس ي يتلّقاه
ــىت ــة ال عي ّ الرسش

بالّدليــل، وبــأن يكــون كامــه ُموثقــاً بالكتــاب 

ــّنة. والس

ف اعتمــدت أدبيــات التنظيــم النظريــة،  ي حــ�ي
و�ف

ي »فقــه االأمــر 
وأبرزهــا مــا كتبــه يــارس برهامــي، �ف

الجماعة المرجعية لحزب النور لم ُتؤصل فقهيًا موقفها الجديد 
المناقض لمواقفها التاريخية الرافضة للعمل السياسي



30

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

ــات  ــر«، و«الموازن ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع

ــة«  عي ي السياســة الرسش
ــح والمفاســد �ف ف المصال ــ�ي ب

عــى وضــع ضوابــط يجــب توافرهــا فيمــن يقــوم 

بهــذه الموازنــة، إال أننــا نجــد الُممارســات الفعلية 

ي النهايــة محــض اختيــار شــخىي للشــيوخ عــن 
�ف

دراكهــم  طريــق آليــة »القيــاس«، وذلــك طبقــاً الإ

ــن  ــر لديهــم م ــا يتواف وتجاربهــم وقراءاتهــم وم

معلومــات. 

ــر  ي ــاف والترب ــن االلتف ــط م ــذا النم ــس ه ولي

عــي ســوى تعبــري عــن أزمــة  للمواقــف بإطــار رسش

ســامية،  االإ الجماعــات  عمــوم  بهــا  ك  تشــرت

بجدليــة  وتتعلــق  الســلفية،  الدعــوة  ومنهــا 

»الفكــر يســبق الحركــة أم العكــس«؟ وهــي 

ــب هــذه  ــم تحســمها ُممارســات غال ــة ل الجدلي

ــلفية  ــوة الس ــار الدع ــّل مس ــذا ظ ــات؛ ل الجماع

ومــن ورائهــا حــزب النــور ُمعتمــداً عــى الّتكييــف 

عــي للمواقــف الُمتناقضــة سياســياً، بهــدف  الرسش

ــادم  ــم تص ــة، رغ ــود القانوني ــع القي ــق م التواف

هــذه القيــود مــع ثوابتهــم الفكريــة التقليديــة، 

ــرأة،  ــياسي للم ــدور الس ــن ال ــف م ــواء الموق س

وكذلــك  االنتخابيــة،  بمشــاركتها  يتعلــق  ومــا 

مشــاركات االأقبــاط عــى قوائــم الحــزب، ودعــم 

ي دســتور 2012، ثــم الّتخــىي عنهــا 
المــادة )219( �ف

ي دســتور 2014، ...إلــخ.
�ف

3. من السلفي؟
لمفهــوم  المقــدم  التصــور  بســاطة  رغــم 

الســلفية باعتبارهــا »منهجــاً يســعى لفهــم الكتاب 

، كّل مــن  ــاىلي والســّنة بفهــم ســلف االأمــة«، وبالت

؛ ال  ــاىلي ــلفياً؛ وبالت ــون س ــم يك ــك الفه ــىف ذل يتب

ــه،  ــان بذات ــر، بكي ــج وفك ــلفية، كمنه ــط الس ترتب

أو بجماعــة بعينهــا، إال أّن واقــع الحالــة الّســلفية 

يشــري إىل عكــس ذلــك؛ حيــث التبديــع مــن طــرف 

ــا  ــرى، وإخراجه ــاه االأخ ــلفية تج ــة س كّل مجموع

ــن نطــاق الســلفية الصحيحــة. م

ال ترتبط السلفية، كمنهج وفكر، بكيان بذاته، أو بجامعة بعينها
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ولــم يقتــرص االأمــر عــى االختافــات الفكريــة؛ 

بــل تعــداه إىل رصاعــات وتنافســات تنظيميــة، 

ــة عــى هــذا التنافــس،  تب وحقــوق متعــددة، مرت

رمزيــاً عرب مســاحات النشــاط الدعــوي، واجتماعياً 

ــا  ــلفي المتشــكل، وم عــرب شــبكات الُمجتمــع الّس

متعــددة  مصالــح  شــبكات  مــن  عليــه  تــب  يرت

»المجــال  هنــاك  آخــر؛  بمعــىف  المســتويات. 

غــري محــدد  العــام«، وهــو مجــال  الســلفي 

المعالــم، أو ُمؤّطــر تحــت أيـّـة رايــة، تتحــرك مــن 

ســامية عامــة والســلفية  خالــه كافــة الكيانــات االإ

داعمــة  كقاعــدة  تســتخدمه  حيــث  خاصــة؛ 

الســلفية«،  »الكتلــة  وهنــاك  لهــا،  وتســويقية 

ي شــكل )حــزب- 
ي تتحــرك بشــكل منظــم �ف

الــىت

جمعيــة(، أو بشــكل غــري منظــم )كمشــيخيات لها 

جمهورهــا(، وتتخــذ المنهــج الســلفي مرجعيــًة 

ــة. ــدة فكري ــا وقاع له

الســلفية  الدعــوة  اســتطاعت  المجمــل؛  ي 
�ف

أنصارهــا،  وشــبكات  بخطابهــا  ســكندرية،  باالإ

ة مــن المجــال الســلفي  جــذب قطاعــات كبــري

العــام إىل دعمهــا، وهــو مــا مّكنهــا مــن بنــاء 

إىل  ُمنفتحــه  كانــت  الحزبيــة؛ حيــث  وحداتهــا 

ي ظــّل الضعــف 
ــار الســلفي، �ف ــا عــى التي حــدٍّ م

العــددي للكــوادر التنظيميــة واتســاع المســاحات 

المطلــوب شــغرها مــع ضيــق الوقــت.

ومــع واقــع الممارســة السياســية والمواقــف 

قيــادات  بعــض  ف  بــ�ي والرصاعــات  المتناقضــة 

ــز  ــرق والّتماي ــدأ الّتف ــوة، ب ــيوخ الدع ــزب وش الح

ف »ابــن المنهــج« و«ابــن التنظيــم«، وهــو مــا  بــ�ي

ف  ة من الســلفي�ي يعكســه انســحاب قطاعــات معتــرب

بالتــوازي مــع عمليــات إحــال  الحــزب،  مــن 

ــة؛  ــرى تنظيمي ــلفية بأخ ــوادر الس ــادات والك القي

ــزب. ــك الح ــوالء وتماس ــان ال لضم

ــض  ــا بع ــض عنه ــي: »انف ــارس برهام ــول ي يق

 ٍّ ف المؤيديــن الذيــن أيدوهــا بشــكل عــام، دون تــ�ب

ــح.. ــدة الفت ــب جري ــا« بحس واضــح لمنهجه

ثالثًا: واقع الممارسة السياسية
ســامي  االإ التيــار  يــرى قطــاع عريــض مــن 

ــور  ــزب الن ــية لح ــات السياس ــاً؛ أّن الممارس حالي

غــري ُمنضبطــة؛ بســبب مختلــف مواقفــه منــذ 

يعكــس  مــا  وهــو  اليــوم،  وحــىت  تأسيســه 

عاقــة  بطبيعــة  تتعلــق  متعــددة  إشــكاالت 

ــتهدفونه  ــا يس ــاً عم ــية، فض ف بالسياس ــلفي�ي الس

عــى  الحزبيــة  الرصاعــات  ي 
�ف االنخــراط  جــراء 

: ي
االآ�ت النحــو 

؟ وما الدعوي؟ 1. ما السياسي
رغــم حــرص شــيوخ الدعــوة وقيــادات الحــزب 

عــى التأكيــد عــى انفصــال الحــزب عــن جماعتــه 

اتيجياته  الُمنِشــئة؛ فــكّل منهــم لــه كــوادره وإســرت

ي تنبــع مــن طبيعــة نشــاطه؛ 
ومســاراته، الــىت

فالعمــل الســياسي للحــزب والدعــوي للجماعــة، 

االنفصــال  أّن  إىل  يشــري  الحــال  واقــع  أّن  إال 

صــوري وغــري دقيــق؛ فالكثــري مــن مســؤوىلي 

ــؤولو  ــم مس ــة ه ــق المختلف ي المناط
ــوة �ف الدع

، وبعــد أزمــة القيــادة، عــام  ي العمــل الحــز�ب

ــور، المؤســس  ــد الغف ــاد عب 2012، واســتقالة عم

والرئيــس االأول للحــزب، وتــواىلي االنســحابات 

عقــب ذلــك؛ ترّســخت قبضــة الدعــوة عــى 

. ي ــز�ب ــل الح العم
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ف الدعــوة  ويعــّد هــذا نتاجــاً لعــدم التمايــز بــ�ي

ي وعــي قيــادات الدعــوة والحــزب؛ 
والسياســة �ف

عــى  الســياسي  اشــتباكه  ي 
�ف يحــرص  فالحــزب 

ــد  ــري عب ف السياســة«، وبتعب ــ�ي ــده عــى »تدي تأكي

ــارز:  ــي الب ــادي التنظيم ــحات، القي ــم الش المنع

»نــرى إخضــاع السياســة للديــن، ال العكــس«، كما 

ي مقــال »نصائــح 
ذكــر عبــد المنعــم الشــحات، �ف

بعــد االنتخابــات« ، ويتعجــب برهامــي قائــاً: 

»كيــف يَُظــُن أّن السياســة تخــرج عــن ديــن هللا؟!، 

ي السياســة بالديــن، 
ال بــّد مــن أن يتــم التعامــل �ف

عيــة« كمــا ذكــر موقــع »إســام  نريــد سياســة رسش

ــن  ــم م ــوة ه ــاء الدع ــف: »أبن ــن«، ويضي أوناي

ــة  ــن طاع ــن ع ــرج االب ــل يخ ــزب، وه ــس الح أس

أبيــه؟ هــؤالء أبنــاء الدعــوة، وأبنــاء الحــزب هــم 

ــوة  ــزب، والدع ــات للح ــاك آلي ــررون، هن ــن يق م

ف  ــ�ي ــزب، نُب ــن الح ــاً ع ــرارات عوض ــذ الق ــن تتخ ل

ف لــكل واحــد وليــس للحــزب  ع، ونُبــ�ي حكــم الــرسش

فقــط«.

2. أزمة الوجود
لــم يســبق إنشــاء الحــزب عمليــاً جــدل حقيقــي 

حــول المســتهدف تنفيــذه؛ كان هاجــس الوجــود 

ي 
ي المشــهد الُمتشــكل هــو الُمســيطر؛ رغبــًة �ف

�ف

ي ظــّل 
ف االأوضــاع أمــام ُدعاتــه وجماعتــه، �ف تحســ�ي

ســابق التضييــق عــى الدعــوة اجتماعيــاً ودعويــاً، 

ي مراحــل مختلفــة مــن حياتهــا؛ لذلــك ظــّل 
�ف

ورة االســتمرار بــأي ثمن،  الهــدف المركــزي هــو رصف

ــابق  ــودة لس ــع للع ر يدف ّ ــرب ــماح الأّي م دون الس

ف كانــوا يتحركــون وفــق  أوضاعهــم قبيــل 2011؛ حــ�ي

ي كّل منطقــة. 
ــة �ف ــة المحلي السياســية االأمني

ــرف  ــو الط ــون ه ــزب كي يك ــعى الح واالآن؛ يس

المرصيــة،  الّسياســية  الُمعادلــة  ي 
�ف ي 

الديــىف

، بعــد  ف ي آن لاإخــوان المســلم�ي
كمنافــس وبديــل �ف

ــدو أّن  ، وال يب ــياسي ــهد الس ــن المش ــا م خروجه

هــذا المطلــب ســيتحقق دون تعميــق تمايــزه عــن 

االإخــوان، وحرصــه المســتمر عــى إظهــار دعمــه 

الحزب يحرص يف اشتباكه السيايس عىل تأكيده عىل »تديني السياسة«
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يمــان التــام بــأّن أّي تهديــد  الدولــة؛ بــل واالإ

ــودي  ــد وج ــو تهدي ــاىلي ه ــياسي الح ــام الس للنظ

ــة. ــم بالتبعي له

عن المستقبل
ي 

بعــد المســارات السياســية لحــزب النــور، الــىت

شــارة إليهــا، يظــل ُمســتقبل الحــزب  ســبق االإ

منــه  الدولــة  بموقــف  ة  كبــري بدرجــة  مرتبطــاً 

سياســياً وقانونيــاً؛ لــذا يحــرص الحــزب ومرجعيتــه 

اكتهــم السياســية مــع  الّدعويــة عــى اســتمرار رسش

النظــام القائــم، وذلــك رغــم مــا يتعرضــون لــه 

ي العمــل الدعــوي، فيمــا 
مــن تضييقــات إجرائيــة �ف

يتعلــق بالخطابــة والحلقــات العلميــة، فضــاً 

عامــي المتكــرر عــى ُممارســات  عــن الهجــوم االإ

تثــري  ي 
الــىت الدينيــة،  وأطروحاتهــم  ف  الســلفي�ي

ي إطــار محــاوالت 
ف الآخــر، وذلــك �ف جــدالً مــن حــ�ي

مــع  اشــتباكهم  مســاحات  بتحجيــم  تتعلــق 

ــة  ــة الدول ــّل رغب ي ظ
ــام، �ف ي الع

ــىف ــال الّدي المج

ي تنظيــم المجــال الّدعــوي بإخضــاع ُمنتجــي 
�ف

للجهــات  ف  الرســمي�ي غــري  ي 
الديــىف الخطــاب 

الرّســمية المعنيــة: االأزهــر واالأوقــاف؛ وإذا كان 

ــن،  ــور الدي ي أم
ــة �ف ــة مرجعي ــة علمي ــر هيئ االأزه

ــإّن  ــة؛ ف ــات الدول ــق سياس ــاً تطبي ــك عملي ال تمل

ة  ّ وزارة االأوقــاف هــي االأداة التنفيذيــة الُمســري

والُمتاِبعــة والُمقّيمــة لممارســات هــؤالء.

ي هــذا الســياق؛ لــم يكــن هنــاك موقــف 
و�ف

ي ظــل 
واضــح للدولــة تجــاه وجــود الحــزب �ف

المطالبــات الُمســتمرة بحّلــه عــى مــدار االأعــوام 

ــث  ؛ حي ي
ــىف ــه حــزب دي ــار أنّ ــة، عــى اعتب الماضي

تــرك االأمــر للقضــاء، رغــم ســابق تأكيــد المحكمــة 

ــواز  ــدم ج ــرة، بع ــن م ــرش م ــا، أك ــة العلي داري االإ

جميع املكونات االسالمية ال بّد من إخضاعها لسلطة الدولة سواء كانت مؤيدة أو معارضة
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ــق  ــزب، وف ــّل الح ــة بح ــون المطالب ــر الطع نظ

ــابع. ــوم الس ــع الي موق

ومهمــا يكــن مــن أمــر؛ فــإّن بقــاء الحــزب مــن 

عدمــه مرهــون عمليــاً برؤيــة أركان النظــام لموقع 

، وهــو  ي المشــهد الســياسي
ف �ف ســامي�ي ومســاحة االإ

مــا يعيدنــا لســابق ُممارســات االأنظمــة المرصيــة 

مســاران  إجمــاالً  حكمهــا   ي 
الــىت المتعاقبــة، 

ــن  ــة م ــاحات متنوع ــرك مس ــا ت ــان: أولهم مختلف

:  االأول  ف وقــت الآخــر للجماعــات الدعوية، لهدفــ�ي

ي مواجهــة 
ســامي، �ف ي المشــهد االإ

إحــداث تــوازن �ف

اتيجية االأمنية  ســرت ، وكي تســري االإ ف يــ�ي تمــّدد التكفري

مــع جماعــات  ة  المبــارسش المواجهــة  ي طريــق 
�ف

الجماعــات  فيــه  تعمــل  وقــت  ي 
�ف العنــف، 

الدعويــة عــى المواجهــة الناعمــة بتفكيــك البنيــة 

ــاط  ي أوس
ــات �ف ــذه الجماع ــة له عي ــة والرسش الفكري

. ف ــامي�ي س االإ

ــادات  ــام بعــض القي ــة قي ويفــرز هــذا بالتبعي

بـــ »تزكيــة االأفــراد« وبيــان ســامتهم الفكريــة، أو 

ــم  ــدى خطره ــم م ــري«، وتقيي ــادهم الفك »فس

أمــام االأجهــزة االأمنيــة، ويؤّكــد القياديــون الذيــن 

ي بعــض 
ــدور �ف ــوا هــذا ال ــم لعب التقيناهــم؛ أنّه

ســامي  االإ العمــل  لحمايــة  الســابقة  ات  الفــرت

ي تجربة اعتقــال، نتيجة 
والشــباب مــن الزّج بهــم �ف

ســوء تقديــر مــن رجــال االأمــن أو باغــات كيديــة، 

وهــم ال يســتحقون ذلــك، فتكــون هــذه التجربــة 

ي الدفــع بهــم نحــو ممارســة العنــف ضــّد 
ســبباً �ف

ف مثــل هــذه  ســامي�ي الدولــة، فيمــا يــرى شــباب االإ

الممارســات »عمالــة لاأمــن«، ليســت لهــا عاقــة 

بأخــاق مــن يتصــدر للدعــوة.

والهــدف االآخــر يتعلــق بعــدم صــدام االأنظمة 

ي ظــّل أنمــاط التديــن المتعــددة 
مــع المجتمــع، �ف

ي طبقــات متنوعــة؛ أي إّن االأمــر 
والمتغلغلــة �ف

يحمــل درجــات مــن المهادنــة مــع المجتمــع 

ــدم  ــد عــى ع ــة، والتأكي ــة لاأنظم عي ــان رسش لضم

الخطــاب  يجــادل  مثلمــا  ســام،  لاإ معاداتهــا 

ي 
المناهــض لهــا مــن قبــل جماعــات العنــف الديىف

ــمياتها. ــاف مس ــى اخت ع

ــوازن  ــة الت ــض سياس ف ؛ فري ي
ــا�ف ــار الث ــا المس أم

الدينيــة  الجماعــات  أّن  اعتبــار  عــى  نهائيــاً؛ 

ــف،  ــلمية للعن ــن الس ــول م ــة للتح ــا قابل جميعه

ات  ي بعــض الفــرت
وأن خضــوع الدولــة لتيــار مــا �ف

ي 
از ُمســتقبىي منــه، ســواء �ف ف يدفعهــا للرضــوخ البــرت

ي تُفهــم 
المجــال العــام، كبعــض الممارســات الــىت

عــى أنّهــا اســتعراض قــوة وإرهــاب للدولــة، 

أو دفعهــا  المختلفــة،  يــة  الجماهري كاللقــاءات 

ي عــن ُممارســات شــخصية غــري 
نحــو التغــا�ف

بقاء الحزب من عدمه مرهون عمليًا برؤية أركان النظام لموقع 
ومساحة اإلسالميين في المشهد السياسي
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قانونيــة لبعــض القيــادات وأتباعهــم، مقابــل 

ــة. ــع الدول ــاون م ــتمرار التع اس

كان المســار االأول هــو الغالــب عــرب عقــود 

اً  ي أصبــح حارصف
طويلــة مضــت، لكن المســار الثــا�ف

ــّدد؛  ــاحة للتم ــه مس ــن ل ــم تك ــه، وإن ل إىل جانب

وإقليميــة ودوليــة  اعتبــارات محليــة  إىل  نظــراً 

ــلطات  ــع الس ــة توزي ــن طبيع ــاً ع ــة، فض متباين

ي 
ــه �ف ــا مــن نظــام الآخــر، إال أنّ ــل به ــز الثق ومراك

ضــوء ممارســات النظــام الحــاىلي يغلــب المســار 

ــات االســامية  ــع المكون ي عــى االأول؛ فجمي
ــا�ف الث

ال بــّد مــن إخضاعهــا لســلطة الدولــة ســواء كانــت 

ــة. ــدة أو معارض مؤي
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حزب التحرير: الخالفة اإلسالمية 
واألسطورة المهدوية

 ، ف تتقاطع أسباب نشأة حزب التحرير مع تلك الخاصة بجماعة الإخوان المسلم�ي
ذم  ي أسسها حسن البنا، إثر سقوط الخالفة العثمانية، العام 1924، وت�ش

ال�ت
سالمية دون رابط سياسي يجمعها؛ حيث طرح الحزب  الدول العربية والإ

وعه بعد حواىلي ثالثة عقود من ذلك السقوط عىل أساس فرضية وحدة الأمة  م�ش
سالمية«. ي إطار عودة »الخالفة الإ

سالمية، �ف الإ

  أحمد عبد الحميد حسين
  باحث مرصي



37

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

ي 
وع الــذي طرحــه البنــا يتمثــل �ف كان المــرسش

»االجتماعيــة  أبعــاده؛  بــكّل  ســام  االإ تجديــد 

ــة«،  ــة والقيمي ــة والروحي ــية واالقتصادي والسياس

ــذا  ــواة ه ــامية، ون س ــة االإ ي االأم
ــة �ف ــث نهض لبع

فم  وع؛ هــي بنــاء الفــرد المســلم الــذي يلــرت المــرسش

ســام وأخاقياتــه ومقاصــده االأساســية،  بقيــم االإ

ــاالأرسة  ــروراً ب ــة االإخــوان، م ــا تتصورهــا جماع كم

ســامي،  المســلمة، ثــم تأســيس المجتمــع االإ

وهمــا  ؛  ف ســاميت�ي االإ والدولــة  فالحكومــة 

الهــدف المركــزي الأعمــال الجماعــة وأنشــطتها 

وتحركاتهــا.

حــه البنا  وقــد شــّكل الحــل الســياسي الــذي اقرت

ــث  ســامي الحدي ي الخطــاب االإ
ــة �ف ــة فارق »عام

أيديولوجيــا  إىل  ســام  االإ تحويــل  خــال  مــن 

دولــة  نشــاء  الإ واضحــة  ودعــوة  »سياســية«، 

ــم العمــل  يعــة، ث ــق الرسش فم بتطبي ــرت إســامية تل

ســامية أو إقامــة تحالــف  عــى توحيــد الــدول االإ

ســياسي بينهــا داخــل إطــار ســياسي أقــرب لكيــان 

ــامية«. س ــة االإ »الخاف

عطــاء  الإ يتوقــف  لــم  البنــا  حســن  لكــّن 

ــامية،  س ــة االإ ــن شــكل الدول ــة ع ــات كامل تفصي

ــه  ــون علي ــب أن يك ــذي يج ــياسي ال ــق الس والنس

عــن  تفاصيــل  أو  مخيلتــه،  ي 
�ف الدولــة  شــكل 

وع »أســتاذية العالــم«، كمــا أنّــه لــم يُعــط  مــرسش

طرح الحزب مشروعه على أساس فرضية وحدة األمة 
اإلسالمية في إطار عودة »الخالفة اإلسالمية«

أيـّـة تصــورات نظريــة واضحــة عــن أجهــزة الدولــة 

وعهــا االقتصــادي،  ضــة، ومرسش ســامية المفرت االإ

»الخليفــة،  أو  الحاكــم  اختيــار  يمكــن  وكيــف 

وإن كانــت أجيــال متتاليــة مــن مفكــري الجماعــة 

ومنظريهــا قــد أخــذت عــى عاتقهــا هــذه المهمــة 

ــق. ــت الح ي وق
�ف

ي 
القــا�ف أســس  المعطيــات؛  بــذات  تأثــراً 

ــذي  ــه، ال ي حزب
ــا�ف ــن النبه ــي الدي ي تق

ــطيىف الفلس

حمــل اســم »حــزب التحريــر«، عــام 1953، غــري 

ــا  ــه، فيم ــل فكرت ــرش بتفاصي ــم أك ي اهت
ــا�ف أّن النبه

انشــغل البنــا أكــرش ببنــاء تنظيمــه. آمــن االأول 

عيتها،  بأنــه ال يمكــن العمــل مــع أنظمــة يكفــر برسش

ي وجماعتــه مــع أغلــب االأنظمــة 
فيمــا عمــل الثــا�ف

ي 
ــىت ــامية ال س ــة واالإ ــدان العربي ي البل

ــية �ف السياس

. ُعــرف  ف تواجــدت فيهــا فــروع لاإخــوان المســلم�ي

ي تطبيــق فكرتــه حرفيــاً 
ي بتصلبــه الشــديد �ف

النبهــا�ف

كمــا آمــن بهــا، وهــو االأمــر الــذي تبعــه فيــه رفاقه 

ــة. اغماتي ــاً برب ــا معروف مــن بعــده، فيمــا كان البن

مرحلة التأسيس
ي 

ي العــام 1909، و�ف
ولــد تقــي الديــن النبهــا�ف

مصــادر أخــرى العــام 1908، الأٍب يعمــل مدرســاً 

ي وزارة المعــارف الفلســطينية، 
عيــة �ف للعلــوم الرسش

وحصــل عــى تعليــم أزهــري جزئيــاً؛ فبعــد نيلــه 

دار  بكليــة  التحــق  االأزهريــة  الثانويــة  شــهادة 
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ــة  ــوم بالقاهــرة، وحــرصف دروســاً غــري نظامي العل

بجامعــة االأزهــر، ثــم رجــع إىل بــاده ليعمــل 

ف  ي عــدة مناطــق بالشــام، منهــا جنــ�ي
قاضيــاً �ف

وت. ــري ــة وب ــدس والاذقي والق

 ، ف ي فلســط�ي
عــي �ف ي بالقضــاء الرسش

عمــل النبهــا�ف

ي خــرج منهــا بعــد نكبــة العــام 1948، ليتــوىل 
الــىت

ي عــدة مناطــق أخــرى، قبــل إقدامه عى 
القضــاء �ف

ــس،  ــزب والتدري ــل الح ــرغ لعم ــتقالة، للتف االس

وهــو االأمــر الــذي منحــه حريــة الحركــة للدعــوة 

والسياســية، وهنــا يتشــابه مــرة أخــرى مــع حســن 

البنــا، الــذي كان أبــوه عالــم حديــث ألحــق ابنــه 

ــل  ــوم ليعم ــن دار العل ــرج م ــم تخ ــر، ث باالأزه

ي المــدارس االبتدائيــة 
مدرســاً للغــة العربيــة �ف

ي التدريــس 
مــع الناشــئة، فيمــا فّضــل النبهــا�ف

ــة. بالجامع

ــوريا  ف واالأردن وس ــط�ي ي فلس
ي �ف

ــا�ف ــّك النبه احت

قوميــة  ف  بــ�ي مــا  مختلفــة،  بتيــارات  ومــرص 

ف ضــّد  ي فلســط�ي
ــورة 1936 �ف وإســامية، وشــهد ث

ي، وعــارص أحــداث النكبــة  ف نجلــري االنتــداب االإ

ي 
ــىي �ف ي االإرسائي ــرصاع العــر�ب ى، وال ــرب ــا الك وآالمه

أوج لحظاتــه، وشــهد قبلهــا تداعيــات زوال دولــة 

ــذ  ــي تُتخ ــة وه ــاد العربي ــا رأى الب ــة، كم الخاف

ــم  ــاء والمحــور، ويت ــز دول الحلف كمناطــق لتمرك

ي 
يطــا�ف الرب االســتعمارين  ف  بــ�ي بعضهــا  تبــادل 

مــن  وخــرج  ثنائيــة،  اتفاقيــات  ي 
�ف والفرنــ�ي 

الدولــة  وهــي  االأردن،  ي 
�ف ليعيــش  ف  فلســط�ي

ــة  ــى خريط ــر ع ــاط التوت ــدى نق ــت إح ي مثل
ــىت ال

ي  ف نجلــري ي مــع االســتعماَرين االإ الــرصاع العــر�ب

. ي
والصهيــو�ف

أفــكار  تشــّكلت  المتباينــة؛  الخلفيــة  وبهــذه 

ي تمحورت بشــكل أســاسي حــول فكرة 
ي الــىت

النبهــا�ف

ســامية«،  داد »الخافــة االإ مركزيــة وهــي اســرت

وعــه، وعّدهــا الحــل الجذري  ي بــىف عليهــا مرسش
الــىت

ســامي مــن مشــكات  لمــا يواجهــه العالــم االإ

اتيجية الحــزب هــذه  ــم تتغــري إســرت وأزمــات، ول

ســامية، وفــق تصــوره،  حــىت اللحظــة؛ فاالأمــة االإ

ي منــذ ســقوط الخافــة، وقيامهــا ونهضتهــا 
تعــا�ف

يرتبطــان بعودتهــا مــرة أخــرى.

ي لحزبــه اســم 
النبهــا�ف الديــن  أعطــى تقــي 

وعه  »التحريــر«، وكان االســم داالً للغاية عى مرسش

ــت وجهــة نظــر  ــة، وكان ــه الفكري الســياسي ورؤيت

ي ورفاقــه؛ أّن االأمــة تحتــاج لحــزب يحررهــا 
النبهــا�ف

المواليــة، واالأهــم  مــن االســتعمار واالأنظمــة 

ي تتناقض 
تحريرهــا مــن أشــكال نظــم الحكــم الــىت

ســام. مــع مبــادئ وقيــم االإ

؛  ي
ي بدايــات الخمســينيات مــن القــرن المــا�ف

�ف

ي االأردن يمــّر بمرحلــة 
النظــام الســياسي �ف كان 

أسس النبهاني حزب التحرير العام 1953 مهتمًا أكثر بتفاصيل 
فكرته فيما انشغل البنا أكثر ببناء تنظيمه
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انتقاليــة؛ فقــد اغتيــل الملــك عبــدهللا االأول، 

ــة،  ــه االأمــري طــال الأســباب صحّي وتــم عــزل ابن

ف حكــم االأردن،  وتــوىل حفيــده الملــك الحســ�ي

ونظــراً إىل حداثــة ســنه آنــذاك، لــم يســتلم فــوراً 

وكانــت  الوصايــة،  مــن مجلــس  مملكتــه  إدارة 

ي  ق العــر�ب ي منطقــة المــرسش
االأنظمــة العربيــة �ف

ــا  ــة، وم ــات النكب ــبب تداعي ــة؛ بس ــة للغاي مرتبك

ــية،  ــوالت سياس ات وتح ــري ــن تغي ــا م ــب عليه ترت

ي أنتجــت أنظمة 
ي الــىت

ة التحــرر الوطــىف وســمت فــرت

ــا. ه ــراق، وغري ــوريا والع ــرص وس ي م
ــدة، �ف جدي

ة، وبالتحديــد، العــام 1953،  ي هــذه الفــرت
�ف

ي ورفاقــه، وهــم: داوود حمــدان، 
تقــدم النبهــا�ف

 ، ، وعــادل النابلــ�ي ــري شــقري ــده، ومن وغانــم عب

بطلــب رخصــة لحــزب جديــد، تحــت اســم حــزب 

ــة  ــو مدين ــزب؛ ه ــزاً للح ــّددوا مرك ــر، وح التحري

الطلــب.  عــى  الموافقــة  وتمــت  »القــدس«، 

لكــن رسعــان مــا بــدا للحكومــة االأردنيــة أنهــا 

، وبــدا االأمــر غــري منطقــي؛  ي خطــأ كبــري
وقعــت �ف

ف بالملكيــة الوراثيــة أو  فمجموعــة الحــزب ال تعــرت

الدولــة الوطنيــة الحديثــة بشــكل عــام، وتعمــل 

هــا كليــاً، لصالــح نظــام »الخافــة  عــى تغيري

الحكومــة  اســتدعت  وهكــذا  ســامية«،  االإ

ف الخمســة، بعــد إصــدار الموافقــة  المؤسســ�ي

بعــدة أيّــام، وحققــت معهــم، واعتقلــت أربعــة 

حــزب  فيــه  رأت  بيانــاً  أصــدرت  ثــم  منهــم، 

ــه  ف علي ــ�ي ــت القائم ، ومنع ي
ــو�ف ــري قان ــر غ التحري

ع  ف ــرف ــرت ب ، وأم ــياسي ــاط الس ــة النش ــن ممارس م

الفتــات الحــزب المعلقــة عــى مقراتــه بالقــدس، 

ــرار  ــض ق ي رف
ــا�ف ــن النبه ــي الدي ــيخ تق ــّن الش لك

ي نشــاط الحــزب.
المنــع، واســتمر �ف

وكان رّد فعــل الســلطات االأردنيــة هــو التضييق 

ي نهاية 
ك القــدس، �ف عــى تحركــه، مما اضطــره لــرت

حــل مرغمــاً إىل دمشــق قبــل أن  العــام 1953، لري

حيلــه إىل  تعتقلــه الســلطات الســورية، وتقــوم برت

لبنــان، وبعدهــا تضيــق الســلطات اللبنانيــة عليــه 

وت إىل طرابلــس متخفيــاً. وهنــا يغــادر بــري

الدولة قبل الدعوة
ــر عــن أغلــب الجماعــات  يختلــف حــزب التحري

ي أنــه لــم ينتهــج العمل الدعوي كوســيلة 
الدينيــة �ف

ــل  ــتغل بالعم ــىت يش ــي، أو ح ــاح المجتمع ص لاإ

العمــل  مــع  بالتــوازي  والمجتمعــي  الدعــوي 

ــز  ، بــل ركَّ ف ، كجماعــة االإخــوان المســلم�ي الســياسي

ــراً وممارســة. ــاً وفك ــى المســار الســياسي خطاب ع

ــو  ــر«، وه ــزب التحري ــم ح ــاب »مفاهي ي كت
و�ف

أحــد أهــم أدبيــات الحــزب، يوضــح تقــي الديــن 

ــاً: ــة الحــزب وأهدافــه، قائ ي ماهي
النبهــا�ف

تأسس الحزب عام 1953
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»إذاً؛ فغايــة الكتلــة )الحــزب( ]هــي[ اســتئناف 

ــل  ــامية، وحم س ــاد االإ ي الب
ــامية �ف س ــاة االإ الحي

ســامية إىل العالــم، وطريقتهــا إىل  الدعــوة االإ

ذلــك ]هــي الوصــول إىل[ الحكــم، ومــن طريقتهــا 

ســام وتفهمــه،  إىل الحكــم ]يمكــن[ دراســة االإ

ي إيجاد 
وتثقيــف النــاس بــه تثقيــف يُحــِدث االأثــر �ف

ســامية...والكفاح الســياسي للوصــول  العقليــة االإ

ي 
ســامية الــىت يجــاد الدولــة االإ إىل الحكــم كامــاً، الإ

ــك يجــب  ــه، ولذل ســام وتحمــل دعوت ــق االإ تطب

ســامية  ي تحمــل الدعــوة االإ
أن تكــون الكتلــة الــىت

كتلــة سياســية، وال يجــوز أن تكــون كتلــة روحيــة 

وال كتلــة ُخُلقيــة، وال كتلــة علميــة، وال كتلــة 

تعليميــة وال شــيئاً مــن ذلــك، وال مــا يشــبهه، بــل 

ــا كان  ــن هن ــية، وم ــة سياس ــون كتل ــب أن تك يج

حــزب التحريــر حزباً سياســياً، يشــتغل بالسياســة، 

ز  ــرب ــة إســامية، ت ــة ثقاف ويعمــل الأن يثقــف االأم

ــة السياســية«. فيهــا الناحي

؛ أّن  رأى مؤســس الحــزب ومنظــره االأســاسي

ف  ســامية فــرض عــى المســلم�ي ــة االإ إقامــة الدول

، وأن تنصيــب الخليفــة فــرض عليهــم،  ف أجمعــ�ي

ــال دون  ــاث لي ــوا ث ف أن يبيت ــلم�ي ــّل للمس وال يح

ــة  ــة ثاث ــن خليف ــلمون م ــا المس ــة، وإذا خ بيع

ــداً، وأن  ــوا واح ــىت يقيم ــاً، ح ــوا جميع ــام أثم أي

ــة ويتــوىل وحــده  ي الدول
الخليفــة هــو االأســاس �ف

، فــإذا  ف عيــة، أي جعلهــا قوانــ�ي ي االأحــكام الرسش
تبــىف

ــد كان  ــذه القواع ــن ه ــدة م ــدة واح ــت قاع نقص

ــّد مــن اســتكمال  ــل ال ب الحكــم غــري إســامي، ب

هــذه القواعــد جميعــاً، مشــدداً عــى أّن الســيادة 

ي 
ع، والســلطان لاأمــة )ولــم يفــرس مــاذا يعىف للــرسش

الســلطان لاأمــة إذا مــا كانــت مقاليــد االأمــور كلهــا 

بيــد الخليفــة(.

ــاب  ــة بالكت ــة الخاف ي حجي
ي �ف

ــا�ف ويســتند النبه

والســّنة وإجمــاع الصحابــة؛ فمــن القــرآن الكريــم 

ــا  ــم ِبَم ــم بَْيَنُه ــة: ﴿ َفاْحُك ــة القائل يستشــهد باالآي

ــا َجــاَءَك ِمــَن  ِبــْع أَْهَواَءُهــْم َعمَّ ــُه * َواَل تَتَّ أَنــَزَل اللَّ

ــة؛  ﴾ ]ســورة المائــدة[، ومــن الســّنة النبوي اْلَحــقِّ

أحمــد  أخرجــه  الــذي  بالحديــث  يستشــهد 

ي عنقــه بيعــة مــات 
: }مــن مــات وليــس �ف ي

ا�ف والطــرب

ي االإجمــاع؛ رأى تقــي الديــن أن 
ميتــة جاهليــة{، و�ف

ــاة  ــد وف ــات بع ــم المهم ــوا أعظ ــة جعل الصحاب

، صــى هللا عليــه وســلم، نْصــُب الخليفــة  ي النــىب

ي ســاعدة(، كمــا 
ي إشــارة إىل حادثــة ســقيفة بــىف

)�ف

ــة  ــاع الصحاب ــر إجم ــد توات ــه ق ي أنّ
ــا�ف ــد النبه أّك

عــى وجــوب نصــب الخليفــة حــىت جعلــوه مــن 

أهــم الواجبــات، وتواتــر إجمــاع الصحابــة أيضــاً 

ي أي وقــت 
عــى امتنــاع خلــو االأمــة مــن خليفــة �ف

ي هــذا االإجمــاع 
مــن االأوقــات، واعتــرب النبهــا�ف

ــاً. ــاً قطعي دلي

بعد موافقة الحكومة األردنية على تأسيس الحزب سرعان ما 
أصدرت بيانًا بعدم قانونيته
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يتبــىف الحــزب ثيوقراطيــة رصيحــة واضحــة 

ــول  ــة، ويق ــة مراوغ ــورات حداثي ــا بتص ال يخلطه

ــك  ــذي يمل ــده ال ــو وح ــة ه ــة: إّن الخليف رصاح

ســام،  يــع والقانــون وفقــاً الأحــكام االإ حــّق الترسش

ــا  ــق فيه ي تطب
ــىت ــاد ال ــي الب ــام ه س وأن دار االإ

ســا،  ســام، ويكــون أمانهــا بأمــان االإ أحــكام االإ

ي تحكمهــا »أنظمــة الكفــر«، 
ودار الكفــر هــي الــىت

ســام، وتنفــذ  أو يكــون أمانهــا بغــري أمــان االإ

معامــات  مــن  االأحــكام  ســامية  االإ الدولــة 

وعقوبــات وقواعــد إداريــة وتنظيميــة وغــري ذلــك 

ف  عــى الجميــع، ويكــون تنفيذهــا عــى المســلم�ي

ــواء. ــى الس ف ع ــلم�ي ــري المس وغ

 ، ي
ســامية المأمولــة، وفــق النبها�ف ي الدولــة االإ

و�ف

ال تجــوز إقامــة أحــزاب سياســية إال أن يكــون 

ســامية، وأن تكــون االأحــكام  أساســها العقيــدة االإ

عيــة، ويمنــع تأســيس أي  ي تتبناهــا أحكامــاً رسش
الــىت

ســام،  تكتــل ســياسي يقــوم عــى غــري أســاس االإ

لمــان، أو أيـّـة  وبالتــاىلي فالحــزب يرفــض وجــود الرب

ــارس أدوراً  ــة تم ــن االأم ــة ع ــعبية موكل ــات ش جه

ي النهايــة مســتند عــى 
يــع �ف يعيــة، الأّن الترسش ترسش

يــع بيــد الخليفــة الأنــه  ع، والترسش أحــكام الــرسش

ع. ــذ الــرسش ي تنفي
ي الحكــم و�ف

ــوب عــن االأمــة �ف ين

ويُحــرِّم الحــزب الديمقراطيــة تحريمــاً تامــاً، 

هــا »نظــام كفــر« ال يجــوز االحتــكام لهــا،  ويعترب

وال الدعــوة إليهــا، بــل يعتــرب الدعــوة إليهــا دعــوة 

إىل باطــل، بــل أصــدر كتابــاً رســمياً بعنــوان: 

أو  يحــرم أخذهــا  كفــر  نظــام  »الديمقراطيــة 

تطبيقهــا أو الدعــوة إليهــا«، مــن تأليــف عبــد 

لحــزب  ي 
الثــا�ف االأمــري  وهــو  زلــوم،  القديــم 

ــزب  ــري الح ــد منظ ، وأح ي
ــا�ف ــد النبه ــر بع التحري

ي مقدمــة هــذا الكتــاب تنظــري 
، ويــرد �ف ف

ّ االأساســي�ي

رصيــح للتحريــم مبــارسش ورصيــح كعــادة كتابــات 

ــزب: الح

قها الغــرب الكافــر إىل  ي ســوَّ
»الديمقراطيــة الــىت

ف هــي نظــام كفــر، ال عاقــة لهــا  بــاد المســلم�ي

ــد. وهــي  ــب، وال مــن بعي ســام، ال مــن قري باالإ

ي 
ــاً �ف ــاً كلي ــام تناقض س ــكام االإ ــع أح ــض م تتناق

ي المصــدر الذي جاءت 
ي الجزئيــات، و�ف

الكليــات و�ف

ــاس  ــا، واالأس ــت عنه ي انبثق
ــىت ــدة ال ــه، والعقي من

ي 
ــىت ــكار واالأنظمــة ال ي االأف

ــه، و�ف ــذي قامــت علي ال

ف  ــلم�ي ــى المس ــرم ع ــه يح ــك فإن ــا، لذل ــت به أت

أخذهــا، أو تطبيقهــا، أو الدعــوة لهــا تحريمــاً 

وضعــه  حكــم  نظــام  والديمقراطيــة  جازمــاً، 

ــن«. ــي أو دي ــه بوح ــة ل ... وال عاق ــرسش الب

ــياً  ــوراً أساس ــزب تص ــىف الح ــام؛ تب ــكل ع وبش

ي العــام )بــل 
ك فيــه مــع أغلــب التيــار الديــىف اشــرت

ســامية( وهــو أن ضياع  وأنصــار فكــرة الجامعة االإ

ــة  ــاع »الخاف ة لضي ــارسش ــة مب ف كان نتيج ــط�ي فلس

ســامية«، ويفــرّس هــذا التصــور، مــن منظوره،  االإ

رأى مؤسس الحزب ومنظره األساسي أّن إقامة الدولة 
اإلسالمية فرض على المسلمين أجمعين



42

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

ي كانــت تحكــم 
ضعــف االأنظمــة الحاكمــة الــىت

ــة االســتعمار  ــة، وهيمن ــة مــن ناحي ــاد العربي الب

عــى هــذه البلــدان مــن ناحيــة أخــرى.

ــة«  وعــى هــذا النحــو تحمــل مســألة »الخاف

ف  ي داخلهــا فكرتــ�ي
ي يطرحهــا حــزب التحريــر �ف

الــىت

 ، ي
: االأوىل هــي أســطورية تعيــد المــا�ف ف أساســيت�ي

يصعــب  الحكــم  أشــكال  مــن  شــكاً  وتجــرت 

اســتحضاره، ونمطــاً مــن أنمــاط الســلطة المثاليــة 

تســتحيل إقامتــه، بفعــل مــا تراكــم مــن تحــوالت 

ــة«  ــة: فكــرة »مهدوي ــة وسياســية. والثاني اجتماعي

ــن أن  ــل يمك ــد وأم ــم بعي ــور بحل ــط الجمه ترب

ــن عــدو قــوي  يتحقــق يومــاً وينتشــلهم مــن براث

نهــب أرضهــم، أو نظــام اســتبدادي يحارصهــم، 

ي دفعــه؛ لتكــون الخافــة هنــا 
وال يجــدون حيلــة �ف

ء  حبــاً ممتــداً مــن مســتقبل مــأزوم لمــاض مــىي

ف وخليفــة  ي وقديســ�ي بصــورة متخيلــة عــن نــىب

ينــام تحــت شــجرة ملتحفــاً بالعــراء ويرتــدي 

ــة مــن الصــوف. خرق

تحرير اإلسالم من العقالنية
ــت  ي قابل

ــىت ــات ال ــد االأزم ــزب أّن أح ــرى الح ي

ــذي  ــري ال ــام؛ التأث س ــم لاإ ي فهمه
ف �ف ــلم�ي المس

ــتمر  ــذي اس ــرة، ال ي للهج
ــا�ف ــرن الث ــذ الق ــدأ من ب

ــع  ــاً لتصــور الحــزب حــىت مجــيء أوىل طائ وفق

ي الــذي حــدث بدايــة  االســتعمار، والتأثــري االأجنــىب

ــة  ي الفلســفات االأجنبي
ــل �ف ي تمث

ــا�ف ــرن الث ــن الق م

ي أثــرت عــى 
كالهنديــة والفارســية واليونانيــة، الــىت

ي حملهــم مــا وصفــه الحــزب 
ف �ف بعــض المســلم�ي

ســام  ف االإ بـــ »ارتــكاب محــاوالت للتوفيــق بــ�ي

ف هــذه الفلســفات، مــع التناقــش التــام  وبــ�ي

ســام، فــأدت محــاوالت التوفيــق  ف االإ بينهــا وبــ�ي

ــذي أبعــد بعــض  ــل والتفســري ال هــذه إىل التأوي

ســامية عــن االأذهــان، كمــا أضعــف  الحقائــق االإ

ــا«. إدراكه

وينضــم حــزب التحريــر هنــا لجماعــة الفقهــاء 

الذيــن  والمعارصيــن،  القدامــى  ف  والمحدثــ�ي

واجهــوا الفلســفة والمنطــق، نجــد هــذا التعبــري 

ُعرف النبهاين بتصلبه الشديد بتطبيق فكرته حرفياً 

وهو ما تبعه فيه رفاقه
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ي فتــوى ابــن الصــاح )634 هـ(، عالــم الحديث، 
�ف

الــذي ُســِئل عــن: »االشــتغال بالمنطق والفلســفة 

تعلمــاً وتعليمــاً، فأجــاب بقولــه: »المنطــق مدخل 

، وليــس االشــتغال  ّ
، رسش ّ

الفلســفة، ومدخــل الــرسش

وال  الشــارع،  أباحــه  ممــا  وتعلمــه  بتعليمــه 

ف واالأئمــة  اســتباحه أحــد مــن الصحابــة والتابعــ�ي

مــا  وســائر  ف  الصالحــ�ي والســلف  المجتهديــن 

ــة وســاداتها«. ــن أعــام االأم ــه م ــدى ب يقت

أبــو   ، ّ ي
الباكســتا�ف ســامّي  االإ المنظــر  وكان 

ي 
االأعــى المــودودي، قــد جمــع »الجاهليــة« �ف

ــة  ــة بكاف ــاد، والوثني لح ــي االإ ــات: ه ــة اتجاه ثاث

ــة  ــة الصوفي ع ف ــة، والرف ــة والحديث ــكالها القديم أش

ســامي  العرفانيــة، ويــرى أنّهــا تســللت للواقــع االإ

بعــد عــرص الخلفــاء الراشــدين، وبــدأت تبــّث 

ي ثقافتــه، وانتهــى االأمــر »إىل تدفــق 
ســمومها �ف

مــن  والعلــوم  واالأدب  الفلســفة  مــن  خليــط 

ســامية،  بــة االإ ي الرت
ف والهنــود �ف يرانيــ�ي اليونــان واالإ

 ، ف ــلم�ي ف المس ــ�ي ــري ب ــاف النظ ــدأ الخ ــك ب وبذل

عــات الشــكوكية  ف لــة والرف ف وبــدأت عقائــد المعرت

ــدأ  ــه، ب ــى رأس ــك، أو ع ــل ذل ــة، وقب لحادي واالإ

ي مجــال العقائــد، 
االتجــاه إىل الفرقــة والخــاف �ف

وأدى ذلــك لوجــود فــرق واتجاهــات جديــدة، 

الرقــص  فنــون  وجــدت  ذلــك؛  إىل  إضافــة 

والموســيقى والرســم، وهــي فنــون غــري إســامية، 

ــم  ــاً عليه ــن كان محرم ــك الذي ــن أولئ تشــجيعاً م

فــوا هــذه الفنــون القبيحــة«. أن يقرت

يقــول  التحريــر  حــزب  أّن  هنــا؛  وياحــظ 

ــفة  ــلل الفلس ــن تس ــاً، ع ــه تقريب ــق نفس بالمنط

الثقافــة  اليونانيــة والفارســية عــى  ات  والتأثــري

ــا  ، كم ي
ــا�ف ــرن الث ــن الق ــة م ــن بداي ــامية، لك س االإ

ســبق ذكــره.

تحرير اإلسالم من الواقع
يتفــق حــزب التحريــر مــع كثــري مــن الحــركات 

الخافــة  إقامــة  إىل  تســعى  ي 
الــىت ســامية  االإ

ي 
ق عنهــا �ف ــه يفــرت ، لكّن ي

ســامية، كهــدف نهــا�أ االإ

ي نــرسش 
ي تقتــىف

ــىت ــري ال ي التغي
ــه الخاصــة �ف طريقت

، أوالً، لـــمصارعة مــن أســماهم  الوعــي الســياسي

مــن  االأمــة  وتخليــص  المســتعمرين  بالكفــار 

ــاث  ــم، واجتث ــن نفوذه ــا م ــيطرتهم وتحريره س

والسياســية  والثقافيــة  الفكريــة  جذورهــم 

بــاد  مــن  هــا  وغري والعســكرية  واالقتصاديــة، 

. ف المســلم�ي

ــل؛  ي العم
ــلوبه �ف ــويغ أس ــزب تس ــاول الح ويح

ــياسي  ــاح الس ــول بالكف ــة الرس ــع طريق ــه يتب بأنّ

قياســاً عــى العهــد المــ�ي الــذي اتبع فيه الرســول 

أســلوب الدعــوة إىل هللا، مــن دون أن يبــدأ القتال 

إال بعــد الهجــرة إىل المدينــة المنــورة، وذلــك 

ــاث مراحــل، تســتغرق كّل واحــدة  ــن خــال ث م

ي 
ــىت ة ال ــاً، وهــي ذات الفــرت ــة عــرسش عام منهــا ثاث

ي 
ــه وســلم، �ف اســتغرقها الرســول، صــى هللا علي

يتبنى الحزب ثيوقراطية صريحة واضحة ال يخلطها بتصورات 
حداثية مراوغة
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ح  ، المكّيــة والمدنيــة، وتــرسش ف كّل مــن المرحلتــ�ي

تفصيــاً  المراحــل  هــذه  الحــزب  أدبيــات 

: ي
�ت كاالآ

التحريــر  حــزب  يقــوم  التثقيــف:  مرحلــة   •

بحلقاتــه،  يلتحــق  لمــن  جماعــي،  بتدريــس 

ســامية واالأحــكام  ســامية واالأفــكار االإ للعقيــدة االإ

ــى  ــول، ص ــوة بالرس ــا، أس ي يتبناه
ــىت ــة ال عي الرسش

هللا عليــه وســّلم، وقيامــه بتعليــم مــن آمــن بــه 

ي االأرقــم. ي دار االأرقــم بــن أ�ب
�ف

• مرحلــة التفاعــل مــع االأمــة: وتتخــذ مــن 

االآيــة الكريمــة عنوانــاً لهــا ﴿َفاْصــَدْع ِبَمــا تُْؤَمــُر﴾، 

ســام  ويلــزم هــذه المرحلــة الكفــاح لتحويــل االإ

ي الحيــاة العامــة، ويُعــّد 
إىل قضيــة أساســية �ف

ي هــذه المرحلــة دليــاً عــى صحــة 
النجــاح �ف

ي 
تكويــن وفكــر الحــزب، وتعــّد الثقافــة المركــزة �ف

ــة  ــري االأم ــة لجماه ــة الجماعي ــات، والثقاف الحلق

ســام، والــرصاع الفكــري، والكفــاح  بأفــكار االإ

الســياسي أهــم أدوات المرحلــة لشــحن الــرأي 

العــام وتعبئتــه.

ــة  ــمى الطريق ــم: وتس ــتام الحك ــة اس • مرحل

االنقابيــة لطلــب الحــزب النــرصة مــن أهــل 

ــب  ــا فعــل الرســول مــن طل القــوة والمنعــة، كم

النــرصة مــن زعمــاء القبائــل كزعمــاء ثقيــف وكنــدة 

ــة  ي حنيف
ــىف ــة وب ــن صعصع ــر ب ي عام

ــىف ــب وب وكل

اً االأوس والخــزرج؛ الذيــن أطلــق  هــم، وأخــري وغري

ــول،  ــم للرس ــار«؛ لنرصته ــب »االأنص ــم لق عليه

صــّى هللا عليــه وســّلم، وحــزب التحريــر يطلبهــا 

ــل  ــاء القبائ ــوش وزعم ــادة الجي ــكام وق ــن الح م

ــوذ. ــن لهــم نف الذي

يختلف حزب التحرير عن أغلب الجامعات الدينية بأنّه مل ينتهج العمل الدعوي كوسيلة لإلصالح املجتمعي
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ــة  ــاتري الوضعي ــأّن الدس ــزب ب ــن الح ــا يؤم كم

ومؤسســات الدولــة وشــكل النظــام واالأحــزاب 

اكية،  ــرت ــمالية واالش ــة الرأس ــة االقتصادي واالأنظم

ســامي، ومــن الحتمــّي  كّلهــا ال تمثــل النمــوذج االإ

االنقــاب عليهــا، إمــا بالمســار الطبيعــي، الــذي 

يتخــذه الحــزب، كمــا ســبق ذكــره، أو بمســار 

ي ظــروف عــدة، 
آخــر، اتخــذه الحــزب فعــاً �ف

ي 
ــخاص �ف ــن أش ــرصة« م ــب »الُن ــق طل ــن طري ع

االنقــاب  لتســهيل  ة  كبــري حيثيــة  ذات  أماكــن 

عــى منظومــة الدولــة وتأســيس الخافــة وتجــاوز 

ــأ. ــار االأبط المس

وحــدث هــذا االأمــر عــدة مــرات: حينمــا التقــى 

، صــدام  ي
وفــد مــن الحــزب بالرئيــس العــرا�ت

ــن  ف أعل ، بعــد غــزو العــراق، وأيضــاً حــ�ي ف حســ�ي

ف محاربتــه الإرسائيــل ورفعــه بعــض  صــدام حســ�ي

ــاء  ــب أعض ــا ذه ــامية، أو حينم س ــعارات االإ الش

مــن الحــزب لمقابلــة الرئيــس الســابق لليبيــا، 

الــذي  الخــط  هــذا  ؛  بالتــاىلي  ، ي
القــذا�ف معمــر 

ورة محــّل تشــكيك  ــرصف ــح بال ــاه الحــزب يصب يتبن

مؤّكــد حيــال الحــزب وأعضائــه، ومــن ثــم ترفــض 

ــزب؛  ــمي للح ــد رس ــية أّي تواج ــة السياس االأنظم

ــية ككّل،  ــة السياس ــض المنظوم ــدوره يرف ــه ب نّ
الأ

الثقيلــة  المطرقــة  تحــت  وضعــه  مــا  وهــو 

ي 
ــىت ــدان ال ــم البل ي تحك

ــىت ــية ال ــة السياس لاأنظم

ــا. ــرع به ــزب أف ــد للح يتواج

ضّد السياسة.. مع الفكرة
يظهــر هنــا اختــاف حــزب التحريــر الــذي 

تظهــر عــدم واقعيــة طرحــه، ليــس عــى مســتوى 

وع الفكــري وحســب، لكــن حــىت  االأفــكار والمــرسش

ــية،  ــة السياس ــاب والممارس ــتوى الخط ــى مس ع

ة  ــري ة وكب مــع أحــزاب وجماعــات إســامية صغــري

رغــم   ، الســياسي بالعمــل  انخرطــت  عديــدة 

»دولــة  قيــام  إىل  ينتهــي  ي 
النهــا�أ أّن تصورهــا 

إســامية«، أو حــىت نظــام ســياسي أقــرب لنظــام 

عيــة  ف أغلبهــا بالرسش »دولــة الخافــة«، حيــث يعــرت

ي 
ي يعملــون تحتهــا، و�ف

السياســية لاأنظمــة الــىت

أحيــان عــدة كانــت خياراتهــم السياســية متوافقــة 

ي تحالــف 
ي دخلــوا �ف

مــع خيــار بعــض االأنظمــة الــىت

معهــا، أو بحــد أد�ف قامــوا بدعمهــا، وذلــك عــى 

النقيــض مــن حــزب التحريــر الــذي فرضــت عليــه 

االأنظمــة  معــاداة  الشــامل  التغيــري  ي 
�ف رؤيتــه 

ــي  ــا، وه ــد فيه ي تواج
ــىت ــدول ال ي ال

ــية �ف السياس

ــف«  ــار العن ي »خي
ــىف ــد تب ــل لح ــم تص ــاداة ل مع

ــو  ــي، وه ــياسي واالجتماع ــري الس ــلك للتغي كمس

أمــر رفضــه الحــزب، وإن انشــق عنــه الحقــاً 

ــن  ــري م ــف« كأداة للتغي ــت »العن ــات تبن مجموع

أعــى، وكان أشــهر تلــك المجموعــات؛ مجموعــات 

الفنيــة  كليــة  اقتحمــت  ي 
الــىت رسيــة،  صالــح 

ي منتصــف الســبعينيات مــن 
ي مــرص �ف

العســكرية �ف

. ي
ــا�ف ــرن الم الق

في دولة النبهاني المأمولة ال تجوز إقامة أحزاب سياسية إال أن 
يكون أساسها العقيدة اإلسالمية
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ومــن الممكــن هنــا عقــد مقارنــة لشــكل انخــراط 

ــع حــزب  ي المجــال الســياسي م
ــر �ف حــزب التحري

ســياسي آخــر ذي مرجعيــة إســامية، وهــو حــزب 

؛  ي ــر�ب ــع الع ــورات الربي ــب ث ــة، عق ــة النهض حرك

ــس  ــياسي وانغم ــراك الس ــع الح ــل م ــث تفاع حي

 ، الســياسي النظــام  ي 
�ف االندمــاج  بهــدف  فيــه 

ــياسي  ف الس ــ�ي ي المجال
ــه، �ف ــق حركت ــيع أف أو توس

واالجتماعــي.

والرئاســية  يعيــة  الترسش االنتخابــات  وأثنــاء 

دعمــت  التأســي�ي  المجلــس  وانتخابــات 

ي 
�ف النهضــة  حــزب  عــدة  إســامية  مجموعــات 

مواجهــة االأحــزاب العلمانيــة رغــم اختافاتهــا 

ــة، إال أّن  ــع الحرك ــاً م ــة أحيان ــة والجوهري الجزئي

حــزب التحرير كان اســتثناًء؛ فاالأخري ال يؤمن بفكرة 

االنتخابــات أو الدولــة القوميــة أو الديموقراطيــة 

ســامية  ي تتبعهــا الحــركات االإ
وال التكتيكيــات الــىت

ــات،  ــات االنتخاب ي المشــاركة السياســية عــرب آلي
�ف

والســعي للســلطة تحــت مظلــة الدولــة الوطنيــة 

ــذا. ــة وهك الحديث

كعادتــه، اختــار حــزب التحريــر طريقــاً مختلفــة، 

وأعلــن أنـّـه ال يؤمــن بالديمقراطية، وبالتاىلي رأى نفســه 

ــف  ــم يكت ــات، ول ي االنتخاب
ي بالمشــاركة �ف

ــري معــىف غ

ض بشــدة عــى صياغــة الدســتور  بذلــك؛ فقــد اعــرت

الجديــد لتونــس، وقــدم بديــاً عنــه »دســتور حــزب 

التحريــر«، وهــي وثيقــة جاهــزة تصلــح، بحســب 

ي العالــم.
يّــة دولــة �ف

اعتقــاد الحــزب، الأ

ي المغــرب، حينمــا أصــدر 
وكــرر االأمــر نفســه �ف

دعــا   ،2011 )أكتوبــر(  االأول  يــن  ترسش ي  
�ف بيانــاً، 

ــات  ي االنتخاب
ــاركة �ف ــدم المش ــة لع ــه المغارب في

لمانيــة، قائــاً: »إّن الموقــف المنتظــر مــن  الرب

هــذه  ي 
�ف يشــاركوا  أالّ  المغــرب  ي 

�ف ف  المســلم�ي

المنخرطــة  لاأحــزاب  ينقــادوا  وال  االنتخابــات، 

فيهــا، هــي أحــزاب ال تقــول إنّهــا تريــد إقامــة دين 

ي االأرض؛ بــل تريــد إقامــة أمــر دنياهــا عــى 
هللا �ف

ــر  ــة غناهــا عــى فق ــة، وتدشــن مملك أشــاء االأم

، وال تغــري مــن حــال النــاس شــيئاً، إال  ف المســلم�ي

ــر  ــاع والفق ــوط والضي ــن الهب ــداً م ــون مزي أن يك

وجههــا  تُقــم  لــم  حــركات  الأنّهــا  والتخلــف؛ 

الدنيــا وزينتهــا  أقامتــه لحطــام  بــل  للديــن، 

عــراض عــن ذكــر  الفارغــة. والنتيجــة إرصار عــى االإ

ــرََض  ــْن أَْع ــول: ﴿َوَم ــاىل يق ــه، وهللا تع هللا وحكم

ُُه يـَـْوَم  ُ َعــْن ِذْكــِري َفــِإنَّ َلــُه َمِعيَشــًة َضْنــًكا َونَْحــرسش

ــى﴾«. ــِة أَْعَم اْلِقَياَم
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ربيع دمشق: ليبرالية داخل سياج السلطة 

ي سوريا، 
الية �ف بعد إخفاقات النظام القومي وانحسار اليسار، ظهرت تجربة لي�ب

ف عاَمي 2000 و2001 مع بداية  ة الواقعة ب�ي ي الف�ت
تحت مسّمى »ربيع دمشق«، �ف

توىلي الرئيس الحاىلي بشار الأسد للسلطة خلفاً لوالده. لكن، ثبت أّن  تلك التجربة 
وعها  كانت عبارة عن خطاب سياسي بال قوى اجتماعية داعمة، فقد اقترص م�ش

ي إطار 
عىل دعوة الدولة إىل مجرد إفساح مكاٍن لرجال الأعمال والنخبة المثقفة �ف

القومية التسلطية.

   عاصف الخالدي
  باحث أردين
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أفق التحوالت المسدود
ي مــرت بهــا 

أجهــزت التحــوالت االقتصاديــة الــىت

 ، ي
ســوريا، منــذ منتصــف ســتينيات القــرن المــا�ف

الية،  عــى الدعائم االجتماعيــة لاأيديولوجيــا الليرب

ي 
�ف  ، ي

البــىف أكــرم  الســوري،  الكاتــب  ويلخــص 

ــام  ــرة«، الع ــع »الجزي ــى موق ــا ع ه ــة نرسش مقال

ــورية،  ــة الس الي ــرّت الليرب ــه: »م ــذا بقول 2006، ه

ة، بمرحلــة قاحلــة،  خــال العقــود االأربعــة االأخــري

واالضطهــاد؛  المحاربــة  مــن  أنصارهــا  وعــا�ف 

فقــد أفضــت التأميمــات الواســعة، عــام1965 

عامــي  خــال  الزراعــي،  صــاح  االإ وقــرارات   ،

1963-1964، واقتحــام الدولــة الكاســح للحيــاة 

تربتهــا االجتماعيــة«،  االقتصاديــة إىل تجفيــف 

العقــود  شــكلت  ؛  الســياسي الصعيــد  وعــى 

ــياسي  ــع الس ي والقم ــز�ب ــرد الح ــن التف ــة م الطويل

عائقــاً صلبــاً أمــام أي حــراٍك ســياسيٍ غــري مصنوع 

ــلطة. ف الس ــ�ي ــى أع ع

اليــة  ورغــم أّن الســلطة تبّنــت مبــادئ نيــو ليرب

يحــة مــن رجــال  ي االقتصــاد اســتفادت منهــا رسش
�ف

ــة  ــة االقتصادي الي ــوذج الليرب ــال، إال أّن »نم االأعم

ســوريا،  ي 
�ف جزئيــاً  تحققــت  ي 

الــىت التســلطية، 

ــاٍت  ــع تراكم ــاً م ــاً واجتماعي ــت اقتصادي اصطدم

ــع  ــذ مطل ــف من ــذت تتكش ــات أخ ــن المعض م

ــذ اســتام الرئيــس بشــار  ــة؛ أي من ــة الثاني االألفي

ــب  االأســد للســلطة، العــام2000 »، بحســب الكات

ي كتابــه »العقــد االأخــري 
محمــد جمــال بــاروت، �ف

ــاح«. ــود واالإص ــة الجم ــوريا: جدلي ــخ س ي تاري
�ف

ويشــري بــاروت إىل أّن »خطــاب القســم الــذي 

تمــت قراءتــه عنــد تــوىلي االأســد ســلطته، العــام 

ي سياســة إصاحيــة تجــاه هــذه 
2000 ، »حــاول تبــىف

االأزمــات والمعضــات، مــن خــال المؤسســات، 

ممّهــداً لطــرح التخلــص مــن االقتصــاد الشــموىلي 

ــص)  ــك )التخل واللجــوء القتصــاد الســوق، وكذل

ي إدارة الدولــة، و)التحول) 
مــن البنيــة التســلطية �ف

إىل بنيــة أكــرش ديمقراطيــة«، وهــو مــا أفــىف 

السياســية  المنتديــات  نشــاطات  ظهــور  إىل 

ف  ي أرسش
ــىت ــن، »ال ــة إىل العل ــة والثقافي واالقتصادي

ف نخبــٌة مــن مثقفــي ســوريا  ي ذلــك الحــ�ي
عليهــا �ف

، ممــن راهنــوا عــى الرئيــس  ف ف والقوميــ�ي اليســاري�ي

.» ــري ي التغي
الشــاب �ف

 ، ف ــ�ي ــن المراقب ــد م ي رأي العدي
ــك، �ف ــت تل وكان

ــذي  ــع دمشــق«؛ ال ــّمي الحقــاً »ربي ــًة لمــا ُس بداي

برهــان  مثــل:  ســوريون،  معارضــون  قــاده 

غليــون، وريــاض ســيف، ورضــوان زيــادة، وكمــال 

، وميشــيل كيلــو، لكــن هــذا الحــراك لــم  ي
اللبــوا�ف

ــه الســلطات  ــُدم الأكــرش مــن عــام، حــىت قمعت ي

نــواٍة  تأســيس  إىل  يهــدف  كان  إذ  الســورية؛ 

لتشــكيل أحــزاٍب متنوعــة سياســية وتقديــم برامــج 

ــة. ــٍة مختلف اقتصادي

«؛  اىلي وقــد تزامــن ذلــك مــع »موجــة المــّد الليــرب

ي أخــذت زخمهــا من المنــاخ الســياسي العالمي 
الــىت

الراهــن، الــذي انفتــح عــى أهميــة الديمقراطيــة 

واالقتصــاد الحــّر، مــع النجــاح الــذي حققتــه 

ي النمــو والتطــور، 
اليــة الغربيــة �ف النظــم الليرب

اكية  ــدول االشــرت ــمى بال ــا كان يس ــأزم م ــل ت مقاب

ــذي عــاد ليؤكــد  ، ال ي
ــىف وانهيارهــا، كمــا يقــول الب

اىلي عمومــاً ســيظل فكــراً نخبويــاً  أّن »الفكــر الليــرب

ي البنيــة 
ضعيــف االســتناد إىل أســاس موضوعــي �ف
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التحتيــة للمجتمــع، طالمــا لــم يحــَظ بقــوى 

اعتناقــه،  ي 
لهــا مصلحــة حقيقيــة �ف اجتماعيــة 

ي تحريــر ســوقها، 
ولهــا طموحــات اقتصاديــة �ف

وعهــا  وبنــاء دولــة الديمقراطيــة، وإنجــاز مرسش

ــاص«. ــياسي الخ ــادي والس االقتص

اليــة  ي هــذا الســياق؛ تظهــر مشــكلة »الليرب
�ف

السياســية واالقتصاديــة«، وكذلــك مشــكلة عقلنــة 

ــميها  ــا يس ــع، كم ــة والمجتم ف الدول ــ�ي ــة ب العاق

بــاروت؛ إذ إّن أيـّـة عمليٍة إصاحية تســتهدف خلق 

تعدديــة سياســية، وبــىف اقتصاديــة، أكــرش مرونــة، 

ي نهــج مؤسســات الدولــة، وهو 
تتطلــب إصاحــاً �ف

ي ســوريا البعــث، ممــا أنهــى 
مــا لــم يكــن ممكنــاً �ف

تلــك التجربــة مبكــراً.

، أحــد رمــوز  ي
ويتفــق بــاروت مــع كمــال اللبــوا�ف

التســلطية  النظــام  طبيعــة  أّن  ي 
�ف »الربيــع«، 

ي تحريــٍر اقتصــادي 
ل االإصاحــاِت �ف ف أّدت إىل اخــرت

ف  ي تحســ�ي
ــة، أســهمت نســبياً �ف ــن أطــٍر ضيق ضم

ي 
االقتصــاد، لكنهــا، وفــق بــاروت؛ »أفضــت �ف

ــت  ــة مرتفعــة، وأخفق ــة إىل معــدالت بطال النهاي

ي أّي توزيــٍع عــادٍل للدخــل«؛ وذلــك نظــراً إىل 
�ف

عــدم ترافــق االإصاحــات مــع دمقرطــة شــاملة، 

لــة تتعلــق بمصالــح طبقــة«  اللرب ممــا جعــل 

ي 
ــىف ــال، دون أن تف ــال االأعم ــيب«، ورج المحاس

ــاملة. ــية ش ــة وسياس ــٍة اقتصادي إىل نهض

ــع دمشــق،  ــة ربي ــة؛ اصطدمــت تجرب ي النهاي
�ف

اليــة وديمقراطيــة  ي اســتهدفت خلــق قيــم ليرب
الــىت

ثبت أّن  تلك التجربة كانت عبارة عن خطاب سياسي بال قوى 
اجتماعية داعمة

السلطة تبّنت مبادئ نيو ليربالية يف االقتصاد استفادت منها رشيحة من رجال األعامل
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لــٍة اقتصاديــة تمارســها الســلطة،  سياســية بلرب

وتحميهــا سياســة الحــزب الواحــد وحكــم الفــرد، 

اكية بعثية  وتغطيهــا قيــم قوميــة ذات نكهــة اشــرت

ــم يكــن مــن المتصــور أن تتحالــف مــع إعــاٍن  ل

ســياسيٍ متنــوع، مثــل »ربيــع دمشــق«، خصوصــاً 

ي ظــرف عالمــي انحــازت فيــه المراكــز الرأســمالية 
�ف

ــى  ــة« ع ــة النفعي الي ــو ليرب ــن »الني ــة م إىل صيغ

ــة السياســية. الي حســاب الليرب

تجميل السلطة
ــي  ــث واالأكاديم ــّرره الباح ــذي ح ــاب ال ي الكت

�ف

الســوري، رضــوان زيــادة، بعنــوان »ربيع دمشــق: 

قضايــا، اتجاهــات، نهايــات«، خلــص الباحــث إىل 

أّن هــذا الربيــع تــّم اســتغاله مــن أجــل تجميــل 

ــاً،  بعــد  أعــوام  ــاً وخارجي وجــه النظــام، داخلي

طويلــٍة مــن القمــع؛ إذ كان المجتمــع الســوري 

سياســياً  اً  تغيــري ينتظــر  المتنوعــة  بمكوناتــه 

واقتصاديــاً، ممــا دفــع الســلطة إىل أن تســمح 

، مؤقــت ومحــدود، يُمكنهــا مــن  بانفــراج ســياسي

ــة  ات اقتصادي ــري ــتحقاقات تغي ــن اس ــص م التمل

ات تمــس نهــج  ة مــن ناحيــة، ومــن أّي تغيــري كبــري

الحكــم مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا جعــل 

ــيجة  ــٍة مس ي حديق
ــاً �ف ــو مؤقت ــق ينم ــع دمش ربي

اكمــات االســتبداد الممتــدة منــذ عقــود، ورّسع  برت

بتجريــف آثــار هــذا الربيــع وإرســاِل كّل مثقــٍف أو 

، أو معــارٍض ســوري، كان فاعــاً فيــه إىل  ســياسي

ــجن. الس

لصالــح  للمفارقــة  دمشــق«  »ربيــع  انتهــى 

توريــث الرئيــس الســابق،  حافظ االأســد، مؤسســة 

الحكــم البنــه، وهــو التوريــث الــذي »تمــت 

ــن  ــادة، م ــاً«، بحســب رضــوان زي ــه رسيع عنت رسش

ــة  ــه الُقطري ــوات حــزب البعــث وقيادت خــال قن

فــكان  والجيــش؛  الســوري  الشــعب  ومجلــس 

ي أُلقــي 
ــىت ــان الســفينة ال ــع لُربّ أشــبه بتغيــري رسي

منهــا أولئــك الذيــن تمــت إزاحتهــم، حــىت ال 

أجهزت التحوالت االقتصادية التي مرت بها سوريا منذ 
منتصف الستينيات على الدعائم االجتماعية لأليديولوجيا 

الليبرالية

الربجوازيون والباحثون عن االستقرار 

ورجال األعامل شكلوا جبهة داعمة لحكم 

األسد االبن
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ي وجــه صعــود االبــن إىل الســلطة، 
يشــكلوا عائقــاً �ف

الأحــزاٍب  السياســية  المنتديــات  بتحويلهــم 

مســتقبلية تحمــل برامــج سياســية واقتصاديــة 

ي 
اً حقيقيــاً �ف متنوعــة، يمكــن أن تُحــدث تغيــري

ــوريا. ــل س ــلطة داخ ــداول الس ــة ت طبيع

ــس  ــع رئي ــادة م ــوان زي ــا رض ــة أجراه ي مقابل
�ف

الدراســات  معهــد  ي 
�ف االأوســط  ق  الــرسش قســم 

تــس،  أّكــد االأخــري أّن بشــار  االألمانيــة، فولكــر كري

ف اســتامه الحكــم، تمتع بدعــم جبهة  االأســد حــ�ي

جوازيــون، ومــن  اجتماعيــٍة واســعة، مّثلهــا الرب

ــاظ عــى  ــن أجــل الحف ــن م بعدهــم رجــال الدي

اليــون والمثقفــون  ي ســوريا، أمــا الليرب
االســتقرار �ف

ي جــّو مــن 
ي إصاحــاٍت سلســة �ف

فقــد أملــوا �ف

اقتصاديــاً  الســلطة  انفتــاح  االســتقرار تضمــن 

ف  ــ�ي ــة اســتصدار قوان وسياســياً، إضافــة إىل إمكاني

والتبــادل  االســتثمار  ي مســائل 
�ف اليــة  ليرب أكــرش 

ــا. ه ــاري وغري والتج

ــن  ــم يك ــع دمشــق« ل ــس؛ أّن »ربي ت ــرر كري ويق

اىلي  ــرب ــه لي ــس الأن ــوريا، لي ي س
ــيٍة �ف ــة سياس ذا قيم

ي االأســاس، وال الأّن مطالباتــه كانــت 
ونخبــوي �ف

غــري مهمــة عــى الصعيــد االجتماعــي، ولكــن 

لــٍة  ي النهايــة لرب
ي ســوريا أرادت �ف

الأن الســلطة �ف

الســياسي  الضغــط  بعــض  تزيــح  اقتصاديــة 

ي ظــّل اســتام بشــار االأســد الحكــم 
الخارجــي، �ف

ــة. ــة جمهوري ي دول
ــث �ف ــق التوري ــن طري ع

ــة  ــح االقتصادي ــة المصال ــلطة حماي أرادت الس

، وهــي  ى عــرب مركزيــة القــرار الســياسي الكــرب

جوازيــون  الرب منهــا  يســتفيد  ي 
الــىت المصالــح 

االأعمــال  ورجــال  االســتقرار  عــن  والباحثــون 

الكبــار، والذيــن شــكلوا جميعــاً جبهــة داعمــة 

لحكــم االأســد االبــن، بينمــا لــم يكــن لمجموعــة 

ف ممــن انضــووا تحــت مظلــة »ربيــع  مــن الحالمــ�ي

هــذا،  مــن  ء  ي
سش مــع  يتوافقــوا  أن  دمشــق« 

ــس  ، لي ــري ــات تغي مكاني ــون الإ ــوا يؤسس ــد كان فق

صيغــة  عــى  مســتقباً  تحافــظ  أن  ورة  بالــرصف

البعــث والســلطة واالأســد كمــا هــي عليــه.
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»مصر الفتاة«: 
الوطنية بثوبها االستبدادي

اً عن »السياسة  تعد حركة »مرص الفتاة«؛ أحد أك�ش التنظيمات السياسية تعب�ي
ي استمدت اسمها من حزب 

ي التاريخ المرصي الحديث، وهي ال�ت
الهوياتية«  �ف

، وساهم  ي نهايات القرن التاسع ع�ش
ي إيطاليا �ف

إيطاليا الفتاة، الذي ظهر �ف
ي توحيد ذلك البلد، كما استمدت الكث�ي من أفكارها من حزب »تركيا الفتاة« 

�ف
اطورية العثمانية قبل نهايتها الوشيكة، وكانت  م�ب ي الإ

الذي قاد حركة التحديث �ف
؛ بولندا، المجر، ح�ت طغى  ي ي أك�ش من بلد أورو�ب

إيطاليا الفتاة قد اسُتنسخت �ف
ها عىل السياق السياسي العام لأوروبا، ح�ت نهاية الحرب العالمية الثانية،  تأث�ي

ي عنت 
ي الحرب، ال�ت

ولم يثنها عن الستمرار سوى هزيمة النازية والفاشية �ف
ف  الية، ودخول العالم لحقاً الحرب الباردة ب�ي النتصار الأخ�ي للديمقراطية اللي�ب

اكية. الية والش�ت الديمقراطية اللي�ب

   محمد رمضان
   كاتب مرصي
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لو كان هتلر مسلمًا؟
ي 

، ويجــب أن نعيــش �ف ي فــو�ف
»إننــا نعيــش �ف

ــد،  ــد واح ي صعي
ــباب �ف ــع الش ــام، وأن نجم نظ

ــهم  ــة، وأن نلبس ــام والطاع ــم النظ وأن نعّوده

زيــاً واحــداً، وأن نجعــل لهم شــعاراً واحــداً وغاية 

ــون  ــاً أعــى يحاول محــددة، وأن نرســم لهــم مث

الوصــول إليــه، وأن نماأهــم إيمانــاً بحقهــم، 

ــل، وأن  ــى العم ــم ع ــم، وقدرته ــاً بقوته وإيمان

ــو  ــض الله ــى بع ــف، وع ــى التقش ــم ع نحمله

وأن  هللا،  يعبــدوا  وأن  والتهتــك،  والتخنــث 

ــوا حــول عــرش  ي ســبيل الوطــن وأن يلتف
ــوا �ف يفن

ــك«. المل

لمجلــة  االأول  العــدد  مــن  المقتطــف  هــذا 

»الرصخــة«، المجلــة الرســمية لجمعيــة مــرص 

 1933) ي 30 كانــون االأول )ديســمرب
الفتــاة، الصــادر �ف

، يرســم الخطــوط العريضــة الأيديولوجيــا الحركــة 

، وكان االأخــري قــد بــدأ  ف ي أسســها أحمــد حســ�ي
الــىت

وع القــرش«؛  ــه السياســية مــن خــال »مــرسش حيات

الــذي تبّنــت الدعــوة له ودعمتــه حكومة إســماعيل 

ــت  ي وق
ــاً، �ف ــاً قومي وع ــه مرسش ي باشــا، بوصف

صــد�ت

ي رصاع حــاد مــع حــزب 
كانــت فيــه الحكومــة �ف

.» ف نجلــري الوفــد، الــذي اتهمهــا بـ«العمالــة لاإ

دعــوة  عــن  عبــارة  القــرش  وع  مــرسش وكان 

ــل  ــن أج ــد م ــرش واح ــوا بق ع ف كي يترب ــ�ي للمرصي

وع،  المــرسش للطرابيــش، ونجــح  إنشــاء مصنــع 

اكــة مرصيــة  ي العباســية برسش
أ المصنــع �ف وأنــ�ش

ألمانيــة.

ي 
وع الكثــري مــن االأفــكار الىت يلخــص هــذا المــرسش

كانــت مســيطرة عــى الســياق الســياسي والمشــهد 

ــد  ــات؛ فق ي مــرص الثاثيني
ي بشــكل عــام �ف

ــا�ف الثق

ة عــى أنهــا  ي تلــك الفــرت
نُِظــر إىل الطرابيــش �ف

ــة  ــاف القبع ــة، بخ ــة المرصي ــن الهوي ة ع ــرب مع

نطــاق واســع، عــى  إليهــا، عــى  نُِظــر  ي 
الــىت

أنهــا تعكــس تشــبهاً بالغــرب، وكانــت الثقافــة 

ــة  ــة بمثاب ــة الوطني ــل الهوي ي مقاب
ــتعمارية �ف االس

ي العمــق 
طــار الخارجــي لتلــك الخافــات لكــن �ف االإ

ــداً. ــرش تعقي ــهد أك كان المش

ي مقابــل الغرب 
ي �ف

ق الروحــا�ف كانــت ثنائيــة الــرسش

ي السياســة المرصيــة 
ة بشــدة �ف المــادي حــارصف

المجتمعــات  أّن  تقــرر  نظــرة  وهــي  آنــذاك، 

أكــرش  المــرصي،  المجتمــع  ومنهــا  قيــة،  الرسش

ي 
ي تســببت �ف

أخاقيــة مــن الحضــارة الوافــدة الــىت

نشأت الحركة في خضم انشغال العالم بتبعات الحرب العالمية 
األولى والكساد الكبير وصعود الحركات القومية بأوروبا

أرادت الحركة دولة قوية قادرة عىل القيام بعمليات ضبط اجتامعي
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ضت  ؛ افرت ي لشــباب االأمة، وبالتــاىلي
التحلــل االأخا�ت

أّن تجــاوز هــذا التحلــل يتطلــب اســتعادة مجــد 

ــر. ــامية الغاب س ــارة االإ الحض

ي 
�ف الفتــاة  مــرص  اعتمــدت  جانبهــا،  ومــن 

هيكلهــا التنظيمــي عــى تســميات مســتمدة مــن 

ســامي الراســخ، مثــل: »االأنصــار«  القامــوس االإ

و«المجاهــدون«، المكونان االأساســيان للحركة،( 

ق المجيد  واســتطاعت تصــورات تحتفي بـ«الــرسش

ي مواجهــة الغــرب الُمنحــل«، ورايــات تســتعيد 
�ف

ســام الظافــر وجيوشــه، أن تجــد  ذكــرى االإ

ي أوســاط الشــباب الُمحبــط مــن 
ــة مناســبة �ف بيئ

رصاعــات االأحــزاب وتقلبــات التيارات السياســية، 

ي 
حــىت أّن جمــال عبــد النــارص انضــم للحركــة �ف

ف القمصــان  ة بــ�ي شــبابه، وشــهد المعركــة الشــهري

الزرقــاء )الــذراع العســكري للوفــد(، والقمصــان 

العــام  الفتــاة(   لمــرص  )التابعــة  اء  الخــرصف

ي قــادت الحقــاً لحــّل الحركــة، قبــل 
1937، والــىت

ــة،  ــماء مختلف ــت أس ــرى تح ــرة أخ ــود م أن تع

والحــزب  ســامي،  االإ ي 
الوطــىف الحــزب  مثــل: 

. اكي ــرت االش

ــتاذ  ــا أس ــم إليه ــام1938 ؛ انض ــة الع ي نهاي
و�ف

الفلســفة عبــد الرحمــن بــدوي، الــذي ســجل 

الخــط  ي 
�ف الحــادث  التغــري  بشــأن  ماحظــات 

ــة  ــت االأجنح ــد أن أصبح ــة، بع ــامي للحرك س االإ

الخطــاب  شــأن  مــن  تعــىي  فيهــا  الراديكاليــة 

ف معــاً،  ــ�ي ي عــى االســتقال أو تدمــج االثن
ــىف الدي

ســام  وكان المــزاج العــام داخلهــا أكــرش ميــاً لاإ

بالفعــل  ة  الفــرت تلــك  ي 
�ف وحاولــت   ، الســياسي

ــدوا  ــن ب ، الذي ف ــلم�ي ــوان المس ــن االإخ ــرب م التق

أكــرش تنظيمــاً وشــعبية.

فكرة »اإلمرباطورية املتخلية« بدت مركزية جداً يف تفكري اليمني املرصي يف تلك الفرتة
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ف  ف خطابــ�ي ي ذلــك العــام؛ كتــب أحمــد حســ�ي
و�ف

ي 
�ف للدخــول  يدعوهمــا   ، ي

وموســوليىف هتلــر  إىل 

ــور  ــري المتص ــن غ ــه م ــار أنّ ــى اعتب ــام، ع س االإ

أن يكــون هــذان اللــذان رفعــا مــن شــأن أمتيهمــا 

( !وطلــب  ف ا الجيــوش الجــرارة غــري مســلم�ي ّ وســري

ف  ــالت�ي ــم الرس ج ــدوي أن يرت ــن ب ــد الرحم ــن عب م

إرســالهما  بهــدف  يطاليــة،  واالإ االألمانيــة  إىل 

، لكنهمــا لــم تصــا إىل هتلــر أو  ف إىل الزعيمــ�ي

ي 
ي أرشــيف ســفار�ت

همــا �ف ، بــل كان مصري ي
موســوليىف

ــه حــاول  ــدوي أنّ ــد ب ي القاهــرة، ويؤك
ف �ف ــ�ي الدولت

المغامــرة  ف عــن هــذه  ي أحمــد حســ�ي
يثــىف أن 

ي القبــض 
ي الحقــاً ســوف تتســبب �ف

السياســية، الــىت

عليــه بدعــوى التخابــر مــع جهــات أجنبيــة، لكــّن 

ــام! س ــر لاإ ــوة هتل ــى دع ــل أرّص ع الرج

حلم اإلمبراطورية
ــم  ــذي كان العال ــت ال ي الوق

ــة �ف ــأت الحرك نش

ــة االأوىل  ي تبعــات الحــرب العالمي
ــا�ف ــزال يع ــا ي م

ي 
ــة �ف ــركات القومي ــود الح ، وصع ــري ــاد الكب والكس

ــا  ف باتت ــ�ي ــة، اللت ــية والنازي ــة الفاش ــا، خاص أوروب

ــا  ــبب قدرتهم ــم بس ــن الزخ ــد م ــبان المزي تكتس

الشــعبوية،  الخطابــات  وترويــج  توليــد  عــى 

ــد  ــة عن ــعور المظلومي ــة ش ــى تنمي ــا ع وقدرتهم

االألمــان الذيــن خــرسوا الحــرب العالميــة، أو عنــد 

اكــم  ســبان الذيــن لــم ينجــزوا الرت ف واالإ يطاليــ�ي االإ

ــي. ــول الصناع ــازم للتح ــماىلي ال الرأس

»القمصــان  اســتولت  الســياق؛  هــذا  ي 
و�ف

بالقــوة،  الســلطة  عــى  إيطاليــا  ي 
»�ف الســوداء 

ــات  ــازي باالنتخاب ــزب الن ــل الح ــا وص ي ألماني
و�ف

ي اليابــان اســتطاعت 
والقــوة إىل حكــم ألمانيــا، و�ف

القوميــة الحديثــة باتجاهاتهــا التحديثيــة وموقــع 

وقراطيــة العســكرية فيهــا إعــادة االعتبــار  البري

اطوريــة والســيطرة عــى الحكــم. مرب لفكــرة االإ

بالطبــع، لــم تحقــق مــرص الفتــاة مــا حققتــه 

النازيــة وال الفاشــية، ولــم تتمكــن تشــكيلتها، 

اء، مــن إعــادة  شــبه العســكرية، القمصــان الخــرصف

ــرص،  ــل م ــد مث ي بل
ــياسي �ف ــال الس ــكيل المج تش

ــة  اطوري مرب ــرة »االإ ــارة إىل أّن فك ش ــدر االإ ــن تج لك

ف  ي تفكــري اليمــ�ي
ــة جــداً �ف ــدت مركزي ــة« ب المتخيل

ة؛ حيــث حلــم االإخــوان  ي تلــك الفــرت
المــرصي، �ف

تعد »مصر الفتاة« أحد أكثر التنظيمات السياسية تعبيرًا عن 
»السياسة الهوياتية«  في التاريخ المصري الحديث

أحمد حسني 
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ــع  ــة زال م ــد أم ــاة بمج ــرص الفت ــلمون وم المس

كانــت  مثلمــا  العثمانيــة،  اطوريــة  مرب االإ نهايــة 

ــل. ــا الزائ ــد روم ــم بمج ــة تحل يطالي ــية االإ الفاش
ف أحمد حس�ي

السياسة بوصفها ضبطًا أخالقيًا 
للمجتمع

ــرص  ــرب للق ــا أق ي بدايته
ــاة �ف ــرص الفت ــت م كان

ــم  ــة(، ول ــة المرصي ــزب الوطني ــد )ح ــا للوف منه

ــه  ــرف ب ــذي ُع ــكل ال ــامية بالش ــة إس ــن حرك تك

« الحقــاً؛ بــل كانــت أقــرب  ســام الحــركي »االإ

ي 
ي �ف

ــىف ف شــعبوية الخطــاب الدي ــ�ي لفكــرة تجمــع ب

ي تتــوىل 
السياســة ودعــم الحكومــة المســتبدة الــىت

ــى. ــن أع ــع م ــث المجتم تحدي

ــادرة عــى  ــة ق ــة قوي ــاة دول وأرادت مــرص الفت

القيــام بعمليــات ضبــط اجتماعــي »لهــؤالء الذين 

أصابهــم االســتعمار باالنحــال«، وبالتــاىلي خــروج  

اكية رائجــة  االأمــة مــن كبوتهــا، ولمــا كانــت االشــرت

ي نهايــات االأربعينيــات؛ فــإّن الحركــة رسعــان مــا 
�ف

اكية ورفعــت مطالــب االإصــاح  تحولــت إىل االشــرت

ي 
ــىت ف ال ــ�ي ــذف القوان ــاة وح ــم القن ــي وتأمي الزراع

ســامية. يعــة االإ تناقــض الرسش

ويتعلــق هــذا المزيــج المتناقــض بخلــط مــرص 

ــو  ــا ه ، وم ي
ــا�ف ــوي علم ــو دني ــا ه ف م ــ�ي ــاة ب الفت

اعتمدت مصر الفتاة في هيكلها التنظيمي على تسميات 
مستمدة من القاموس اإلسالمي الراسخ

ــى  ــه ع ــن تعميم ــا يمك ــو م ، وه ي
ــىف ــاوز دي متج

 ) ــياسي ــام الس س ــا االإ ــة، ومنه ــركات الهوياتي الح

ــن  ــة واضحــة م ــن مفهومي ي تكوي
ــت �ف ي أخفق

ــىت ال

الحداثــة نفســها، فكانــت بمثابــة« بنــت الحداثــة 

ي تريــد أن تســتفيد مــن الحداثــة 
العاقــة« الــىت

ومنجزاتهــا، لكنهــا ترفــض مكوناتهــا االأساســية 

وتحديــداً العلمنــة.

انتهــت تجربــة »مــرص الفتــاة« تنظيميــاً، بعــد 

ي صاغتهــا 
ثــورة، 23يوليــو، لكــن االأفــكار الــىت

ف  ي صيغــة خطــاب هجــ�ي
أصبحــت هــي الحاكمــة �ف

ــات  وع ــىت المرسش ــاموية، وح س ــة واالإ ــن القومي م

الشــعب  مــن  ع  بالتــرب تبــىف  ي 
الــىت القوميــة 

ــرش«. وع الق ــرسش كـ»م
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الليبرالية القلقة: 
الوفد والقومية واالستقالل

ي مرص؛ انتمى مؤسسوه إىل مجموعة 
ية �ف كان الوفد أك�ب وأول الأحزاب الجماه�ي

الية والقومية العلمانية،  حزب الأمة القديم، وأخذوا عن الأخ�ي تقاليده اللي�ب
 ، ي

: الأول تقاليد الحزب الوط�ف ف واستلهموا راديكاليتهم السياسية من منبع�ي
وزعيمه مصطفى كامل، وذلك فيما يتعلق بجذريته تجاه التواجد الستعماري 

ي فكر كامل.
( �ف ي

ي مرص مع التخىلي عن العنرص )العثما�ف
ي �ف

يطا�ف ال�ب

   خالد بشير

ي
   كاتب أرد�ف
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ي نشــأ 
؛ فــكان ثــورة 1919، الــىت ي

أمــا المنبــع الثــا�ف

ي تمثــل الحــراك 
ي تيارهــا الجــارف، والــىت

الحــزب �ف

تاريــخ مــرص  ي 
ي االأول مــن نوعــه �ف الجماهــري

ــة  ــس قومي ــن أس ــا م ــبب انطاقه ــث؛ بس الحدي

ّ عنهــا الوفــد بصفتــه »حــزب الحركة  جامعــة، عــرب

الوطنيــة« الجامــع لــكل الطبقــات والطوائــف، 

ــياً  ــدود سياس ــرص، والمح ــتقال م ــب باس المطال

بحدودهــا الجغرافيــة، وقــد منحتــه جماهــري 

عيــة الحديــث باســم االأمــة المرصيــة،  الثــورة رسش

ــو  ــة )ول ــىت النهاي ــا ح ــظ به ي احتف
ــىت ــة ال عي الرسش

ي المبدأ 
ات تدهور شــعبية( ُممثلــة �ف ي فــرت

صوريــاً �ف

(، والقائل:  ف نجلــري الجمهــوري )الــذي أثــار قلــق االإ

ف  إّن »االأمــة هــي مصــدر كل ســلطة«، متأرجحــاً ب�ي

ف واالأحــزاب المعارضــة  ــري نجل ــك واالإ ــات المل ب رصف

ــارة أخــرى. ــة ت ــه الداخلي ــارة، وتناقضات ت

الجذور االجتماعية لفكرة االستقالل
ــز  ؛ كان التماي ــرسش ــع ع ــرن التاس ــة الق ــع نهاي م

يــزداد  المــرصي  للمجتمــع  الحديــث  الطبقــي 

افــق مــع إلحــاق مــرص  تعمقــاً وانتشــاراً، بالرت

المحاصيــل  تجــارة  عــرب  العالميــة،  بالســوق 

ي مقدمتهــا القطــن(، ونشــوء بنــوك 
النقديــة )�ف

ــن  ــة م ــدت طبق ــث صع ــي؛ حي ــليف الزراع التس

ي 
امــن مــع النهضــة الزراعيــة الــىت ف كبــار المــاك بالرت

واكبــت إنشــاء الجمعيــة الزراعيــة الخديويــة.

الطبقــة  تلــك  صفــوف  ي 
�ف نمــت  تدريجيــاً؛ 

مشــاعر العــداء لاحتــال كــرّد فعــل عى سياســته 

االأولويــة  منحــت  ي 
والــىت القطــن،  تصديــر  ي 

�ف

ي االأســعار 
ــم �ف ــرب التحك ــة )ع والتســهيات الكافي

والتعامــل المبــارسش مــع المســتوردين( لضمــان 

ــن،  ــة والُمصدري ــاح للحكوم ــن االأرب ــدر م ــرب ق أك

ــاب  ــى حس ــك ع ــب، وذل ــن االأجان ــم م وغالبيته

المــاّك أنفســهم، والذيــن أقامــوا بعيــداً عــن 

ملكياتهــم، عــى عكــس طبقــة متوســطي المــاك 

ــن تقــع  ــف، والذي ي الري
ف �ف ــان المقيمــ�ي مــن االأعي

ف 10 إىل 200 فــدان، وقــد عــا�ف هــؤالء  ملكياتهــم بــ�ي

ــع  ــع جمي ي وق
ــىت ــليف ال ــوك التس ــم بن ــن تحّك م

انتمى مؤسسوه إىل مجموعة حزب األمة القديم
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ســكان الريــف تحــت رحمتهــا؛ بحكــم أنّهــم كانــوا 

ــاً. ــم مقدم ــون مداخيله ينفق

ــطيهم  ــاك ومتوس ــار الم ــح كب ــت مصال توافق

ــف  ــادي مختل ــم اقتص ــو تنظي ــعي نح ي الس
إذاً �ف

المســألة  فهمــوا  وبالتــاىلي  ملكياتهــم،  دارة  الإ

باعتبارهــا سياســية، واقتنعــوا بــأّن التخلــص مــن 

ي مــرص؛ 
ــة �ف ــا التجاري ــا ومصالحه ســلطة بريطاني

هــو ضمــان لمصالحهــم الماليــة الخاصــة، ونمــا 

ي كبــار ومتوســطي 
ي صفــوف طبقــىت

هــذا الوعــي �ف

ف مــن القــرن  المــاك عــى مــدار العقديــن االأولــ�ي

ــن، خاصــة مــع تفاقــم أزمــات الرهــون،  ي العرسش

ي مــن قبــل بنــوك 
والتهديــد بالحجــز عــى االأرا�ف

ــي. ــليف الزراع التس

ــة  ي المدين
ــال �ف ــاعر االحت ــدت مش ــا تصاع كم

دارة الحكوميــة لــم  ي االإ
ي شــهدت توســعاً �ف

الــىت

ف  ي توظيــف المرصيــ�ي
يناظــره توســع مماثــل �ف

مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى المتعلمــة، رغــم 

ــل  ــث احت ــت؛ حي ــك الوق ي ذل
ــم �ف ــة أعداده قل

الحكومــة،  ي 
�ف العليــا  المناصــب  االأجانــب 

اء«  يطانيــة بقلــة عــدد »الخرب دارة الرب واحتجــت االإ

، مــع إبقائهــا عــى مســتوى  ف ف المتاحــ�ي المرصيــ�ي

ــل  ــا جع ــم، مم ــى التعلي ــاق ع نف ــض لاإ منخف

العليــا؛ كالطــب،  المــدارس  ي 
عــدد الطــاب �ف

ي 
�ف الطلــب  مــن  أقــل  والتجــارة،  والهندســة، 

ف الفرصــة كاملــة لانضمــام  حالــة منــح المرصيــ�ي

ف  ف ضــّد المرصيــ�ي للحكومــة، كذلــك ســاهم التحــري

اكتســابهم  عــدم  إىل  التوظيــف  سياســات  ي 
�ف

ة العمليــة المطلوبــة، واتُّهمــوا مــن جانــب  الخــرب

ف  ســلطات االحتــال بفقدانهــا، كمــا كان لتميــري

ف دور  ــ�ي موظفــي الحكومــة االأجانــب عــن المرصي

ي مضاعفــة الســخط ضــّد االحتــال، وبالتــاىلي 
�ف

تنامــى الســخط عــى االحتــال مــن قبــل الطــاب 

ف الذيــن شــكلوا الطبقــة  ف والمهنيــ�ي والموظفــ�ي

»االأفنديــة«،  طبقــة  أو  المدينيــة،  المتوســطة 

ي 
ــع �ف ــاً أوس ــتقلة فرص ــرص المس ي م

ــن رأوا �ف الذي

ي الوظائــف الحكوميــة.
التعليــم وأفضــل �ف

وبُنيــة  قاعــدة  الثــاث  الطبقــات  شــكلت 

ــّكل  ــث ش ــية؛ حي ته السياس ــري ــوال مس ــد ط الوف

للوفــد  العليــا  الهيئــة  أغلبيــة  المــاك  كبــار 

ــا  ــل( 1919، بينم ــان )أبري ي نيس
ــها، �ف ــذ تأسيس من

ــتوى  ــى المس ــد ع ــادات الوف ــة قي ــكل االأفندي ش

باالأســاس  االأفنديــة  ، وكان كثــري مــن  المحــىي

ي الريــف وقــد تعلمــوا 
أبنــاء متوســطي المــاك �ف

ــلس  ــم الس ــّهل تنقله ــدن؛ فس ي الم
ــوا �ف وتوظف

ــم  ــة قياداته ــف والمدين ــاة الري ــي حي ف نمط ــ�ي ب

ــا،  ي قادته
ــىت ــورة، ال ــام االأوىل للث ي االأي

ــراك �ف الح

ي كتابــه )سياســة الحزبيــة 
وفــق ماريــوس ديــب �ف

 ،)1939 ـ   1919 وخصومــه  الوفــد   .. مــرص  ي 
�ف

المجتمــع  لطبقــات  االقتصاديــة  »التطلعــات 

تلــك  ي 
�ف اتفقــت  ي 

والــىت المختلفــة،  المــرصي 

انتهج الوفد منذ البداية إستراتيجية االعتماد على الجماهير 
ومحاولة االتساق مع رغبات وأحكام الرأي العام
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ي االســتقال 
أّن �ف التاريــخ عــى  مــن  اللحظــة 

تحقيقــاً لتلــك التطلعــات عــى اختافاتهــا، وعــى 

ــدارة  ــرش ج ــل واالأك ــل االأمث ــو الممث ــد ه أن الوف

لحقيــق تلــك التطلعــات«.

ليبرالية الحد األقصى
ــن  ــعب م ــل الش ــة تمثي عي ــد رسش ــب الوف اكتس

ّ عنهــا رأســاً أو بواســطة  ي يعــرب
رغبــة االأهــاىلي الــىت

ي الهيئــات النيابيــة، وبالتــاىلي انتهــج منذ 
مندوبيــه �ف

اتيجية االعتمــاد عــى الجماهــري  البدايــة إســرت

ــرأي  ــكام ال ــات وأح ــع رغب ــاق م ــة االتس ومحاول

ــة  ــة ودســتورية حقيقي الي ــة ليرب ع ف ــا لرف العــام، إم

)كان  زعمائــه  لــدى  بالفعــل  طريقهــا  وجــدت 

ي مقدمتهــم ســعد 
(، و�ف ف أغلبهــم مــن الحقوقيــ�ي

ــذي  ط ال ــرسش ــت ال ــري مّثل ــول، أو الأّن الجماه زغل

ي مواجهــة خصومــه: القــرص 
يحفــظ وجــوده �ف

لــكا  أو  »المعتدلــة«،  واالأحــزاب  ف  نجلــري واالإ

ــاً. ف مع ــبب�ي الس

ــة  ــألة الوطني ــول للمس ــعد زغل ــّل س ــل ح تمّث

، همــا: تدويــل  ف ف ســلمي�ي ي مســارين قانونيــ�ي
�ف

ــة  ــة تديرهــا عصب ــة بإنشــاء هيئ المســألة المرصي

، أو التفــاوض  ف يطانيــ�ي االأمــم للضغــط عــى الرب

وط( مــع بريطانيــا، وتحقيــق  المبــارسش )المــرسش

االســتقال بوصفــه »مناظــرة عقليــة« تقودهــا 

قنــاع ووعــود بريطانيــا )أثنــاء الحــرب  الحجــة واالإ

العالميــة االأوىل( باالســتقال؛ حيــث يمكــن إحــراج 

يطانيــة أمــام ناخبيهــا والعالــم،  الحكومــة الرب

يطانيــة لمرص  دارة الرب وفضــح ممارســات وســوء االإ

ــط(  ي )المنضب ــري ــراك الجماه ــط الح ــت ضغ تح

ــة. ــة االقتصادي ــات المقاطع وحم

عــاد ســعد زغلــول ُمحبطــاً مــن مؤتمــر الصلــح 

ي 
ــه �ف ــد نفس ــام 1918، ليج ــس، الع ــدوىلي بباري ال

ــن،  ــدىلي يك ــاع ع ــن أتب « م ف ــ�ي ــة »المعتدل مواجه

 ،» ف ــتوري�ي ــرار الدس ــم »االأح ــوزراء وزعي ــس ال رئي

ــدي، وكان  ــم قاع ــا تنظي ــوي ب ــزب نخب ــو ح وه

بريطانيــا دون  مــع  للتفــاوض  اســتعداد  عــى 

وط مســبقة، وهــو مــا تحقــق بقبــول يكــن  رسش

 » ي أعقبــت تحقيــق »لجنــة ملــرف
المفاوضــات الــىت

ــادة  ــد )بقي ــق الوف ي أطل
ــىت ــورة، وال ي أســباب الث

�ف

ســعد( حملــة لمقاطعتهــا أحــرزت نجاحاً ســاحقاً، 

ليتــم نفــي زغلــول هــذه المــرة إىل جزيرة سيشــل، 

ــة«،  ــارص المعتدل ــف »العن ــز مواق ــدف تعزي به

بحســب رئيــس وزراء بريطانيــا آنــذاك، لويــد 

جــورج.

زون،  -كري ي النهايــة، مفاوضــات عدىلي
اكتملــت، �ف

، مــن طــرف  ــر الشــهري اي ــح فرب ــج عنهــا ترصي ونت

المفروضــة  الحمايــة  أنهــى  والــذي  بريطانيــا، 

مــرص  محــوالً  االأوىل،  العالميــة  الحــرب  منــذ 

مــن ســلطنة إىل مملكــة، ومانحــاً إياهــا اســتقاالً 

شعار حزب الوفد
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يطانيــا كّل مصالحهــا وامتيازاتهــا  شــكلياً َحِفــَظ لرب

العســكرية واالقتصاديــة.

عــداد  الإ لجنــة  تشــكيل  الترصيــح  وتضّمــن 

رغــم   ،1923 العــام  صــدر  الــذي  الدســتور، 

اضــات الوفــد عــى عمليــة وضعــه، وقــد  اعرت

اضــات طابعــاً ديمقراطيــاً حقيقيــاً،  عكســت االعرت

عــداد  ي مطالبــة زغلــول بانتخــاب لجنــة الإ
تجــى �ف

لمــان  الدســتور، وتمســكه بقانــون انتخــاب للرب

اضــه عــى  وط مقيــدة للحريــات، واعرت دون رسش

ي صيغــت عــى خــاف مبــدأ 
مــواد الدســتور الــىت

أن »االأمــة هــي مصــدر كّل الســلطات«.

ــاد ســعد  ؛ ق ي
ــا�ف ــاه الث ــن منف ــه م وعقــب عودت

حملــة الوفــد االنتخابيــة )طبقــاً لدســتور 23(، 

لمــان وترأس  ليفــوز الحــزب بـــ 90% مــن مقاعــد الرب

ســتضع   1924 ي 
�ف وفديــة  حكومــة  أول  ســعد 

ــي. ــار حقيق ــام أول اختب ــزب أم ــا الح أيديولوجي

ف  نجلــري لــم يكــن حكــم الوفــد مقبــوالً لــدى االإ

وع معاهــدة أو اتفــاق«،  ي حالــة طــرح »مــرسش
إال �ف

ي 
ي اتفــاق مــع بريطانيــا يعــىف

وذلــك الأّن دخولــه �ف

ي الوقــت الــذي 
ي عليــه، �ف ف التصديــق الشــعىب تأمــ�ي

يطانيــون فيــه سياســة الحكــم عــرب  اتبــع الرب

ف منهــم  ي القــرص أو القريبــ�ي
ف �ف وســطاء ممثلــ�ي

ــوح  ــدم طم ــا اصط ــرار، بينم ــزب االأح ــل ح داخ

ــك  ــات المل ي بطموح
ــا�ف لم ــتوري الرب ــد الدس الوف

ــراد  ــتور واالنف ــاء الدس لغ ــة الإ ــؤاد االأوتوقراطي ف

ف للوفــد بانتهــاج  نجلــري ي ظــّل اتهــام االإ
بالحكــم، �ف

ــة  ــي الحكوم ــّد موظف ف ض ــري ــال وتمي ــة إح سياس

ف  القانونيــ�ي المستشــارين  خاصــة  االأجانــب، 

ــم. ــم نفوذه ــه تحجي ، ومحاولت ف ــ�ي والمالي

دخــل ســعد المفاوضــات مــع حكومــة رامــزي 

باختــاف  منــه  اعتقــاداً  العماليــة،  ماكدونالــد 

لكــن   ،» ف ياليــ�ي مرب »االإ موقــف  عــن  موقفهــا 

المفاوضــات فشــلت نتيجــة رفــض ســعد الأّي 

ي المرصيــة، 
ي عــى االأرا�ف

تواجــد عســكري بريطــا�ف

ــد  ــف التواج ي تكالي
ــاهمة �ف ــض المس ــع رف وبالطب

ي بمــرص، ومــع فشــل المفاوضــات أدرك 
يطــا�ف الرب

ورة التخلــص مــن حكومــة ســعد  ف رصف نجلــري االإ

ــورد  ــال الل ــة اغتي ــه، حادث ــام نفس ي الع
، �ف ي

ــأ�ت لت

ويتــم  للســودان،  العــام  الحاكــم  ســتاك  ىلي 

اســتخدامها ذريعــة للضغــط عــى ســعد لتقديــم 

ــدث. ــا ح ــو م ــتقالته، وه اس

لمــان؛  عقــب تنحيتــه عــن الــوزارة إىل رئاســة الرب

وع قانــون يســمح  ي مــرسش
حــاول ســعد التدخــل �ف

ــل  ــن ِقب ــم م ــن تعيينه ــدالً م ــد ب ــاب الُعَم بانتخ

ــزءاً  ــة ج ــت الامركزي ــث مثل ــة؛ حي وزارة الداخلي

أساســياً مــن أيديولوجيــا الوفــد المنبثقــة بدورهــا 

ي 
ــة �ف ف واالأفندي عــن تطلعــات المــاك المتوســط�ي

ــة. ــة والبلدي الســيطرة عــى المجالــس القروي

تمّثل حّل سعد زغلول للمسألة الوطنية بمسارين قانونيين 
سلميين هما: تدويل المسألة المصرية أو التفاوض المباشر
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ي  ي فاتيكوتيس ســلوك الوفــد الحز�ب
ويصــف بانيو�ت

ــه  ة بأنّ لمــان خــال تلــك الفــرت وأغلبيتــه داخــل الرب

ي ودســتور 
كان »منســجماً مــع تطــور نظــام برلمــا�ف

ي مــرص«، وقــد تــم بالفعــل تعديــل قانون 
ســليم �ف

االجتماعــات العامــة والمظاهــرات عــرب مجلــس 

الشــيوخ، رغــم معارضــة ســعد، وكان الأزمــة كتــاب 

ســام وأصــول الحكــم« للشــيخ االأزهــري عــىي  »االإ

ي بيــان الســلوك الديمقراطــي 
عبــد الــرازق دور �ف

ف اتخــذ  داخــل صفــوف الحــزب نفســه؛ ففــي حــ�ي

ســعد موقفــاً معارضــاً لعبــد الــرازق، وقــف مثقفــو 

، رغــم انتمائه  ي الكتابــة والتعبــري
الوفــد إىل جانبــه �ف

. ف لخصومهــم مــن االأحــرار الدســتوري�ي

ــد بحــل  ــاة الوف ــن حي ــة م ــك الحقب ــت تل انته

التاريخــي،  ال زعيمــه  ف لمــان، واعــرت للرب الملــك 

ســعد زغلــول، للسياســة حــىت وفاتــه العــام 

.1927

حصار النظام البرلماني
وفــاة  عقــب  الوفــد  زعامــة  النحــاس  تــوىل 

ف عاَمــي  زغلــول، ليتحــول موقــف الحــزب، بــ�ي

ف  ــتوري�ي ــرار الدس ــول باالأح ــو القب 1926-1928، نح

؛ حيــث  ي
ي الحكومــة، عــى أســاس ائتــا�ف

كاء �ف كــرسش

ــرص  ــزاب الق ــك وأح ف والمل ــري نجل ــداء االإ ــع ع دف

ــة  اتيجية قائمــة عــى حماي ــه إســرت للوفــد إىل تبني

ي حــىت لــو طغــى ذلــك تدريجيــاً 
لمــا�ف النظــام الرب

ي أعلــن القيــام الأجلهــا، أي إجــاء 
عــى مهمتــه الــىت

النظــام  أولويــة  ارتفعــت  وبالتــاىلي  االحتــال، 

االســتقال؛  أولويــة  مســتوى  فــوق  ي 
لمــا�ف الرب

الحكــم  ي 
�ف فــؤاد  الملــك  مطامــع  أّن  والحــال 

عاد زغلول ُمحبطًا من مؤتمر باريس 1918 ليجد نفسه في 
مواجهة »المعتدلين« من أتباع عدلي يكن

سعد زغلول
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ي ظــّل تــودده 
ي �ف

ــىف الديكتاتــوري )عــى أســاس دي

ي لقــب »الخليفــة« عقــب ســقوط 
لاأزهــر طمعــاً �ف

اطوريــة العثمانيــة(، لــم تكــن تصــّب ســوى  مرب االإ

. ف ــري نجل ــة االإ ي مصلح
�ف

لكــن ذلــك لــم يعــق مســاعي الملــك وبعــض 

ــان،  لم ــّل الرب ــن ح ف ع ــتوري�ي ــرار الدس ــادة االأح ق

وهــو مــا حــدث العــام 1929؛ بقــرار مــن رئيــس 

ــد  ، محم ف ــتوري�ي ــرار الدس ــس االأح ــوزراء، ورئي ال

د  لــري ضمنيــة،  يــة  ف إنجلري وبمواقفــة  محمــود، 

لنشــاط  مقاطعــة  بحملــة  المقابــل  ي 
�ف الوفــد 

ي االأحــرار  ــن حــز�ب ــة م ــدة المكون ــة الجدي الحكوم

ــك  ــع ذل ــك(، وم ــع للمل ــزب التاب ــاد )الح واالتح

ــات التاليــة، ليبــدأ  عــاد الوفــد الكتســاح االنتخاب

ف الذيــن  نجلــري بعدهــا مفاوضــات جديــدة مــع االإ

ــدم  ي ع
ــة �ف ــة المتمثل ــس السياس ــى نف ــوا ع دأب

الســماح للوفــد بتــوىلي الحكــم إال ضمــن إمكانيــة 

التوصــل لمعاهــدة.

ــا كان  ــك م ــر المل ــىت أظه ــام ح ــر ع ــم يم ول

يُضمــره، وألغــى دســتور23 )رغــم معارضــة الوفد 

ــداً،  ــتوراً جدي ــاً دس ( ُمعِلن ف ــتوري�ي ــرار الدس واالأح

العــام 1930، أقــل ديمقراطيــة وأكــرش تماشــياً مــع 

ي الحكــم االأوتوقراطــي؛ حيــث ضمــن لــه 
رغبتــه �ف

يعيــة واســعة، وقــد أيــده  ســلطات تنفيذيــة وترسش

ف الذيــن خافــوا مــن تــوىّلي الوفــد للســلطة  نجلــري االإ

ــيس  ــة، وتأس ــؤاد المتوقع ــك ف ــاة المل ــال وف ح

»الجمهوريــة«، وعــّززت تلــك المخــاوف المواقــف 

 ، ي
ــراسش ــد والنق ــرم عبي ــاس ومك ــة للنح الراديكالي

ــى  ــة ع ــك اللحظ ــىت تل ــن ح ــة ُمرّصي وكان الثاث

أّن »أيــة وزارة ينبغــي أن تكــون وزارة أغلبيــة«، 

المســتمر  وتنظيمهــم  تحريضهــم  جانــب  إىل 

. ف ــري نجل ــة لاإ ــة التجاري ــات المقاطع لحم

الوفد والقوى االجتماعية
ــد  ــة الوف ــة عاق ــكان معالج ــة بم ــن االأهمي م

، والعمال،  ف بالطبقــات والفئــات التاليــة: الفاحــ�ي

كان الفالح املرصي مرادفاً لكل ما هو نقيض لـ »األتراك/األجانب« والطبقات العليا املرصية
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جوازيــة المحليــة، والطــاب )خاصــة دورهــم  والرب

ي شــهدتها 
ــىت ي عــودة دســتور 23( والتحــوالت ال

�ف

المؤتمــر  وحــىت  الثــورة  منــذ  العاقــة  تلــك 

العــام االأول للوفــد، عــام 1935، الــذي أقــّر أول 

برنامــج إصاحــي )اجتماعي-اقتصــادي( للحــزب، 

ــد. ــات بالتحدي ــك الفئ ــتهدف تل اس

َشــّكل الفاحــون الغالبيــة العظمى مــن مجموع 

ــا  ــكل م ــاً ل الســكان، وكان الفــاح المــرصي مرادف

هــو نقيــض لـــ »االأتراك/االأجانــب« والطبقــات 

العليــا المرصيــة عــى الســواء، وقــد عــا�ف تحــت 

ــة، مــا دفــع الوفــد  وطــأة المــرض وســوء التغذي

ف أحــوال  نحــو اتخــاذ خطــوات جــادة لتحســ�ي

ــب  ائ ــة للرصف ــرش عدال ــع أك ــع توزي ي ــة، وترسش القري

ــره  ــن مؤتم ــق ع ــام 1935، والمنبث ــه، ع ي برنامج
�ف

الســنوي االأول.

للوفــد،  ف  عفويــ�ي مؤيديــن  الفاحــون  كان 

ي ذلــك مشــاعر االضطهــاد الُمضاَعــف 
وقادتهــم �ف

 ، ف نجلــري ي تعمــل لصالــح االإ
مــن قبــل الحكومــة الــىت

فرصــة  االســتقال  ي 
�ف فــرأوا  ؛  ي

االأرا�ف ومــاك 

حقيقيــة لتحقيــق إصــاح زراعــي )بــدأ مــع إقــرار 

ي 1927( يكفــل لهــم 
قانــون التعاونيــات الزراعيــة �ف

ظروفــاً صحيــة ومعيشــية أفضــل، ويمكــن القول: 

إنّهــم اســتعاروا الوعــي الســياسي الأعيــان قراهــم 

ــم  ــة أّن غالبيته ، خاص ف ــط�ي ــاك المتوس ــن الم م

المصالــح  أو  االأزهــر  مــن  أقــارب  لهــم  كان 

ــة«. ــة أو االأفندي الحكومي

كانــت لكاريزمــا ســعد زغلــول، وتأكيده المســتمر 

عــى أنّــه »فــاح ابــن فــاح«، وقبولــه بنعــت 

ف حولــه،  ي التفــاف الفاحــ�ي
»زعيــم الرعــاع« دور �ف

ي مقاومــة قــوات االحتــال 
وانخراطهــم الملحمــي �ف

ــاء ثــورة 1919، إىل الحــّد الــذي تخطــى حــدود  أثن

. ف ــ�ي وطموحــات ســعد وكّل الوفدي

جوازيــة المرصيــة  ي المقابــل؛ لــم تظهــر الرب
�ف

إىل الوجــود إال مــع الحــرب العالميــة االأوىل، 

ي 
�ف المــاك  كبــار  مــن  ائــح  بــدأت رسش عندمــا 

التوجــه نحــو االســتثمار الصناعــي مســتفيدة 

يطانيــة أثنــاء الحرب،  مــن إجــراءات الحمايــة الرب

جوازيــة ظلــت جــزءاً مــن »اتحــاد  لكــن تلــك الرب

الصناعــات« الواقــع تحــت الســيطرة االأجنبيــة، 

 ،1920 العــام  مــرص،  بنــك  تأســس  حــىت 

ي البدايــة عــى تمويــل 
لمجابهتهــا معتمــداً �ف

ــد  ، وق ف ــ�ي ــار المرصي ــار التج ــاك وكب ــار الم كب

ــذا  ــن ه ــك ع ــس البن ــرب مؤس ــت ح ّ طلع ــرب ع

ــو  ــياسي ه ــتقال الس ــه: إّن »االس ــدف بقول اله

مطلــب التجــار«، وذلــك مــن أجــل »توفــري 

ظــروف اقتصاديــة أفضــل«؛ حيــث أدرك التاجــر 

ــع المــرصي أنــه بــا نفــوذ فيمــا يتعلــق  والُمصنِّ

باالتفاقيــات االقتصاديــة والتعريفــات الجمركيــة 

عقب عودته من منفاه الثاني قاد زغلول حملة الوفد االنتخابية 
ليفوز حزبه بـ90% من مقاعد البرلمان
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ي تفرضهــا حكومتــه، تحــت ضغــط مصالــح 
الــىت

ــة. ــال التجاري االحت

ــات  ــج للمنتج ــات تروي ــد حم ــم الوف ــد دع وق

المحليــة وحشــد الدعــم لبنــك مــرص؛ الــذي نشــأ 

جــوازي  اً عــن الطمــوح الرب ي أعقــاب ثــورة 19، تعبــري
�ف

ــطى  ــة الوس ــوف الطبق ــه، وصف ي صفوف
ي �ف

ــىف المدي

ــم  ف منه ــ�ي ــاع المهني ــة، وقط ــة عام ــة بصف المديني

ــادة  ــع إع ــم م ــن ازدادت أعداده ــاً )والذي خصوص

فتــح الجامعــة المرصيــة عــام 1925(، وذلــك عــى 

ف  أمــل توفــري فرص عمــل أمــام االأفنديــة الممتعض�ي

مــن ســيطرة االأجانــب عــى االأنشــطة التجاريــة 

ى، وبالتــاىلي عدم منحهــم الفرصة  والصناعيــة الكــرب

ي تلــك المجــاالت.
ة �ف الكتســاب الوظائــف أو الخــرب

وفيمــا يخــص العمــال؛ أنشــأ الوفــد »لجنــة 

ي أقــرت 
الشــؤون العماليــة« بمجلــس النــواب، الــىت

يعــات العماليــة، ضمــن برنامــج  العديــد مــن الترسش

اف  ة 1935-1939؛ حيــث تــم االعــرت ي الفــرت
االإصــاح �ف

وزيــر  جهــة  مــن  العماليــة  بالنقابــات  الرســمي 

ــد الســام فهمــي  التجــارة والصناعــة الوفــدي، عب

ي ســبق للوفــد االنخراط 
جمعــة، وهــي النقابــات الــىت

بهــا منــذ أول يــوم للثــورة، مــع تأسيســه »االتحــاد 

االأعــى لنقابــات العمــال بــوادي النيــل«، الــذي 

ســعى إىل مواجهــة النفــوذ الشــيوعي داخــل الحركــة 

ي دانــت بــوالء كبــري للوفــد حــىت خال 
العماليــة الــىت

اجــع. ي بــدأ نفــوذه فيهــا بالرت
ة الــىت الفــرت

ي الوقــت الــذي وقــف فيــه الوفــد 
لكــن، �ف

بالمرصــاد، ضــّد أّي نــزوع يســاري للحركــة النقابية 

تعاطــى  المصانــع،  احتــال  العماليــة، وضــّد 

ــادة  ــال بزي ــب العم ــع مطال ي م
ــد�أ ــف مب بتعاط

االأجــور، وتخفيــض ســاعات العمــل، وضمــان 

مدفوعــة  واالإجــازات  والمعاشــات،  التأمينــات 

االأجــر، وكذلــك الرقابــة الحكوميــة عــى تعاقدات 

العمــل، وعــى المنشــآت الصناعيــة، وقــد تطــور 

ــر  ــة االأج ــازات مدفوع ــح إج ــم إىل من ــك الدع ذل

ــع  ــل التاب ــب العم ــارة مكت ــال، دون استش للعم

لــوزارة الداخليــة، والــذي لــم تتوقــف المطالبــات 

ــوزارة. ــن ال ــه ع ــة بفصل الوفدي

ــد المحمــوم  ي ظــّل ســعي الوف
وجــرى هــذا �ف

لتوحيــد القــوى االجتماعيــة تحــت قيادتــه، حــىت 

أّن ســعد زغلــول أنكــر وجــود فــوارق طبقيــة 

بمــرص لمواجهــة اتهــام طبقــة الباشــوات للحركــة 

 » ف ــ�ي ــم الفاح ــس »حك ــعيها لتكري ــة بس الوطني

ي 
المســتبد، وكانــت تلــك الســمة »الشــعبية« الــىت

ــل  ــام داخ ــكال االنقس ــن أش ــكل م ــض أّي ش ترف

ــاً  ــل مي المجتمــع، بحســب ماريــوس ديــب، تمث

ــة تواجــه اســتعماراً. ــة وطني ــة حرك يّ
ــاً الأ طبيعي

ــة  ــوى العمالي ــى الق ــد ع ــد الوف ــا اعتم ومثلم

ــرصاع  ي ال
ــه االأساســية �ف كان الطــاب أحــد رهانات

ي انتفاضــة 
ف والقــرص، وتجــى ذلــك �ف نجلــري مــع االإ

ي 
ــىت ( 1935، ال ــرب ي )نوفم

ــا�ف ــن الث ي ي ترسش
ــة، �ف الطلب

ــل  ــودة العم ي ع
ــم �ف ــل الحس ــة عام ــت بمثاب كان

بدســتور 23؛ فقــد أدت حادثــة »كوبــري عبــاس« 

ي ذكــرى »عيــد الجهــاد«، إىل مقتــل 3 طــاب عى 
�ف

ــة  ــة الطابي ــع الحرك ــا دف ، م ف ــري ــاط إنجل ــد ضب ي

ــة  ــام لـــ »الجبه للضغــط عــى النحــاس لانضم

الوطنيــة«، مــن أجــل إعــادة العمــل بدســتور 23، 

، وبالفعــل ســمح  ف نجلــري وبــدء المفاوضــات مــع االإ
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ف بعــودة دســتور 23، وتشــكيل النحــاس  ــري نجل االإ

ــا  ــو م ــة، وه ــد باالأغلبي ــوز الوف ــد ف ــوزارة بع لل

ي ألغــت االمتيــازات 
أســفر عــن معاهــدة 1936 الــىت

ــم المختلطــة. ــة والمحاك االأجنبي

ف تــوىل فــاروق العــرش، العــام 1937،  وحــ�ي

ــذي  ــود، ال ــد محم ف محم
ِّ ــ�ي ــاس، وُع ــل النح أُقي

ي حــل مجلــس النــواب، 
مــارس هوايتــه المعتــادة �ف

وتــم التاعــب بانتخابــات 1937 الجديــدة مــن 

خــال تزويــر الدوائــر االنتخابيــة لصالــح منافــ�ي 

ف باحتجــاز بطاقاتهــم  ــ�ي ــد، وإرهــاب الوفدي الوف

ــة، وهكــذا اســتمر االنحــال التدريجــي  االنتخابي

ــة  ــة الوطني ــادة الحرك ــة قي ــى دف ــن ع ــد م للوف

ــر،  ــىي ماه ي ع
ــاً �ف ــرص ممث ــوذ الق ــد نف ــع تزاي م

وإنشــائه لــوزارة »الشــؤون االجتماعيــة« لمواجهــة 

وتصاعــد   ، الجماهــري عــى  الوفــد  ســيطرة 

: »مــرص الفتــاة«  ف ف الجديدتــ�ي نفــوذ الجماعتــ�ي

ــم  ــى دع ــا ع « وحصولهم ف ــلم�ي ــوان المس و«االإخ

ســياسي ومــاىلي وتنظيمــي مــن القــرص، وتمثــل 

ي 
�ف الوفــد  شــعبية  عــى  الحقيقــي  خطرهمــا 

ي صفــوف طبقــة االأفنديــة 
اكتســابهما الشــعبية �ف

ي 
)المتأثــرة بظــروف البطالــة(، وهــي الطبقــة الــىت

مثلــت حــىت ذلــك الوقــت رأس حربــة الوفــد 

ــه. ــوان قوت وعن

القومية العلمانية
ال بــد ختامــاً مــن جــرد نقــدي لموقــف الوفــد 

مــن الديــن والهويــة، بصفتــه حزبــاً قوميــاً علمانياً؛ 

ي قادهــا الوفد، كانت 
خصوصــاً أّن ثــورة 1919، الــىت

بمثابــة التجــىي االأول للقوميــة المرصيــة القائمــة 

ي قطع 
اليــة، المتمثلــة �ف عــة الوطنيــة الليرب ف عــى الرف

اطوريــة العثمانيــة مــن  مرب ف مــرص واالإ الروابــط بــ�ي

ــن  ي م
يطــا�ف ف مــرص واالســتعمار الرب ــ�ي ــة، وب ناحي

ناحيــة أخــرى.

زغلــول،  إىل ســعد  بالنســبة  مــرص،  وكانــت 

ــاط  ــا المســلمون واالأقب ي »يتحــد فيه
ــىت ــة ال الدول

ــوم  ي تق
ــىت ــوالء للوطــن، وال ــاط المقــدس لل بالرب

ــوق  ــا حق ــان فيه ــتورية، وتُص ــة دس ــا حكوم فيه

ي 
الفــرد وتتحــرر المــرأة، ويصبــح التعليــم الوطــىف

فيهــا عامــاً وتُرفــع صناعتهــا الوطنيــة مســتوى 

باالأســس  مؤمنــاً  الوفــد  وظــّل  المعيشــة«، 

ثورة 1919، التي قادها الوفد، كانت مبثابة التجيل 

األول للقومية املرصية
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الديمقراطيــة لســلطته المســتمدة مــن الشــعب، 

. ــ�ي /المل ي
ــي« أو الورا�ش له ــق االإ ــن »الح ــس م ولي

ي انحيــاز مثقفيــه 
وتبــّدت علمانيــة الوفــد �ف

ســام  ي أزمــة كتــاب »االإ
لعــىي عبــد الــرازق �ف

وأصــول الحكــم« الــذي أنكــر فيــه وجــود حكومــة 

امــن  ف ســام، وهــو الكتــاب الــذي صــدر بالرت ي االإ
�ف

للقــب  الطامحــة  الملــك فــؤاد،  مــع جــوالت 

الخليفــة، كمــا رفــض الحــزب، العــام 1937، 

ي معــادل 
برئاســة النحــاس، إقامــة حفــل ديــىف

لحفــل تتويــج الملــك الجديــد فــاروق، كان يضــم 

 ، شــيوخاً مــن االأزهــر وأمــراء مــن أرسة محمــد عــىي

ي العــام نفســه؛ واجــه الوفــد معارضــة طــاب 
و�ف

الذيــن وّقعــوا عريضــة طالبــوا فيهــا  االأزهــر 

ي للجامعــة المرصيــة، 
بإدخــال التعليــم الديــىف

، وهــي المطالــب عينهــا  ف ومنــع اختــاط الجنســ�ي

ســامي  ي رفعهــا حــزب »مــرص الفتــاة« االإ
الــىت

أحــد  مهاجمــة  عــى  دأب  الــذي   ) ي
)الفــاسش

ــرأة  ــروج الم ــو خ ــورة 19، وه ــبات ث ــم مكتس أه

للتعليــم.

ال  جــدالً  تثــري  الوفــد  علمانيــة  تــزال  ومــا 

نــداف  ؛ حيــث يصــف  ف الباحثــ�ي ف  بــ�ي ينضــب 

لــم  بأنهــا  الوطنيــة  الحركــة  اليــة  ليرب صفــران 

ــه  ــت ب ي عكس
ــىت ــدر ال ــا »إال بالق ــن أيديولوجي تك

اً  ــري ــا زعماؤهــا، وليســت تعب ي اعتنقه
ــىت ــكار ال االأف

ــا«،  ــذه االأيديولوجي ــى ه ي ع ــعىب ــاع ش ــن إجم ع

لم يكن حكم الوفد مقبواًل لدى اإلنجليز إال في حالة طرح 
»مشروع معاهدة أو اتفاق«

ي حركــت 
ويؤكــد صفــران أّن القــوى الحقيقيــة الــىت

جوازية  ف والرب ووحــدت جماهــري العمــال والفاحــ�ي

ــة  ــلطة االأجنبي ــة الس ي »كراهي
ــت �ف ة تمثل ــري الصغ

ســام  مــن الوجهــة الدينيــة القائمــة عــى نظرة االإ

للعالــم، والمعانــاة االقتصاديــة الشــديدة«.

؛ إىل أّن علمانيــة الوفــد  ويشــري صفــران، بالتــاىلي

كانــت محــدودة بنخبتــه، بينمــا تحركــت الجماهري 

وفــق أيديولوجيتهــا الدينيــة المعادية لاســتعمار، 

نهايــة  مــع  ســتتأكد  ي 
الــىت االأيديولوجيــا  تلــك 

ــاة. ي االإخــوان ومــرص الفت
ــىت ي حرك

ــات �ف الثاثيني

ــس،  ــف يون ي ــدم رسش ــران؛ يق ــب صف وإىل جان

مــن خــال أفــكاره حــول طبيعــة الدولــة المرصيــة 

ز نخبويــة خطــاب ثــورة 1919،  الحديثــة طرحــاً يــرب

ويــرى يونــس أّن الأنتلجنســيا )طبقــة متعلمــة 

ــاً  ــة خطاب ــة الحديث ــة المرصي ــة( الدول متخصص

ــة  ــة، الوطني ــاب الهوي ــو خط ــا، ه ــداً يحركه واح

ــن  ــا يعــرب ع ــاً، وكاهم ســامية الحق ــم االإ أوالً، ث

ــة. ــاز الدول ــة بجه ــة المرتبط ــه الخاص مصالح

ــد  ــة محم ــت دول ــس؛ تأسس ــبة إىل يون وبالنس

عــىي مــن أعــى، مســتخدمة أدوات قــرس وتجميــع 

مركــزة داخــل جهازهــا المتنامــي والــذي تكــّون من 

أنتلجنســيا تفصلهــا عــن عموم الشــعب مســافات 

بعيــدة، مــا دفعهــا دومــاً للســعي وراء مصلحتهــا 

ي نزاعهــا مــع ضبــاط الجيــش غــري 
الخاصــة، مــرة �ف

 ،) ي ف عــى المراتــب واالأجــور )ثــورة عــرا�ب المرصيــ�ي
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ف  ف االأوروبيــ�ي ي نزاعهــا مــع الموظفــ�ي
وأخــرى �ف

ي ثــورة 19(، وقــد 
داخــل الحكومــة )االأفنديــة �ف

ــة  ــات اجتماعي ــات وفئ ــاً لطبق ــأ دائم ــت تلج »كان

ي ارتبطــت دومــاً بفقــر 
أخــرى لدعــم ثورتهــا« الــىت

جهــاز الدولــة ال الشــعب؛ حيــث يؤكــد يونــس أّن 

ــن  ــد م ــف ولعدي ــع للري ــب الواس ــات »النه عملي

ي عهــد محمــد عــىي مــن أجــل 
أقســام الســكان �ف

ي النصــف االأول 
بنــاء الدولــة الحديثــة، وكذلــك �ف

ي 
مــن عهــد إســماعيل« لــم تحــرك شــعرة واحــدة �ف

رأس تلــك االأنتلجنســيا.

ي رأي يونس، تلك االأنتلجنســيا 
ويـــمّثل الوفد، �ف

ي 
ي هــذه المــرة، والــىت

ي المــد�ف
ي ثوبهــا الحقــو�ت

�ف

أُتيــح لهــا أن تقــود شــعباً مــن »طــاب القــوت«، 

ي 
ي قمــم الشــعارات الوطنيــة الــىت

ه �ف و«تحــرسش

كانــت قــد تبلــورت بشــكل محافــظ ونســقي، عــى 

يــد أحمــد لطفــي الســيد، وحــزب االأمــة مــن 

(، عــى يــد  جهــة، وبشــكل شــبه إســامي )راديــكاىلي

ــن  ي م
ــىف ــزب الوط ــل والح ــى كام ــة مصطف مدرس

ي النهايــة طبقــة 
جهــة أخــرى، لتتســلم الســلطة �ف

ي دخــل بعــض أفرادهــا عالــم 
كبــار المــاك، الــىت

ــذاك«. ــة آن الصناع

ــة  ــب أّن علماني ــوس دي ــرى ماري ــل؛ ي ي المقاب
�ف

الوفــد كانــت كاملــة، غــري منقوصــة، وممتــدة عــرب 

قطــاع واســع مــن الطبقــة المتوســطة المدينيــة، 

ويقــرص  الناشــئة،  المحليــة  جوازيــة  والرب بــل 

االقتصاديــة  المطالــب  حقــل  عــى  النخبويــة 

ــاك. ــطي الم ــار ومتوس ــة وكب ــات االأفندي لطبق

فريــدة  تجربــة  الوفــد  مّثــل  المحصلــة؛  ي 
�ف

ي تاريــخ السياســة المرصيــة، كانــت التجربــة 
�ف

اليــة؛ بــل الحزبيــة الوحيــدة مــن نوعهــا،  الليرب

لمانيــة،  الرب الديمقراطيــة  عــى  حرصــت  ي 
الــىت

ــك  ــح المل ــى مذب ــا ع ــة به ــن التضحي ــرت م ونف

ي الجــزء 
ســام، وظــّل الحــزب �ف أو الوطنيــة أو االإ

، مراكمــاً  االأكــرب مــن حياتــه مســتنداً إىل الجماهــري

ي ظــّل تحّول 
، �ف ي

رصيــداً سياســياً عى أســاس وطــىف

الجماهــري لمصــدر ضغــط عــى الحــزب وتوجيــه 

ي وقــٍت شــكلت فيــه اللجــان المحليــة ولجان 
لــه، �ف

ــر االنتخابيــة مصــدر قــوة أعضــاء الحــزب  الدوائ

، ومصــدر ضغطهــم  ف ف والمثقفــ�ي مــن المتعلمــ�ي

ي 
عــى قيــادة الحــزب، مــا جعــل تمركــز الســلطة �ف

ــع. ــا للحــزب ديمقراطــي الطاب ــة العلي ــد الهيئ ي

ســعى الوفــد للتأســيس لحكــم دســتوري قائــم 

ــة،  ــة العلماني عــى برنامــج جامــع شــعاره القومي

ي »إســامية السياســة« 
محــاوالً تجــاوز إشــكاليىت

ي تكويــن الدولة المرصية، والســلطوية 
المتجــذرة �ف

ــود  ــن وج ، لك ــىي ــد ع ــام محم ــذ أي ــخة من الراس

بصــة البتاع  ســلطة اســتعمارية غاشــمة كانــت مرت

ــة لتأســيس مجــال ســياسي دســتوري  ــة محاول أيّ

ــرة  ي دائ
ــدور �ف ــد ت ــاوالت الوف ــت مح ــّر، جعل ح

ــى  ف تداع ــ�ي ــهولة ح ــاط بس ــا الضب ــة كرسه مفرغ

ــه. ــام تناقضات النظــام أم
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األحزاب العربية: 
خيبات الفرص الضائعة

وعة الأيديولوجيا،  ف ف والمنظرين بالثورات م�ف ّ العديد من المحّلل�ي بعد أن ب�ش
ت  «، أج�ب ي والمتحررة من التعقيدات التنظيمية لالأحزاب، عقب »الربيع العر�ب

ي الميادين والشوارع هذا الحتفاء عىل 
ي تلت المالحم المشهدية �ف

التحولت ال�ت
ي 

ي السياسة، وير�ش
اجع لصالح خطاب مغاير، يقدر قيمة العمل المؤسسي �ف ال�ت

ي 
ي اتُّهمت بالضعف والتخاذل والتخىلي عن القيام بدورها �ف

غياب الأحزاب، ال�ت
توجيه وتأط�ي النشاطات السياسية للجيل الشاب الثائر، رغم أنّها طولبت، منذ 

بداية »الربيع«، بالتنحي جانباً، وإفساح المجال لهذا الجيل بالذات.

    محمد جبريل
ي مرصي

    صحا�ف



70

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
األ

ف 
مل

مصــدر هــذا التشــوش؛ هــو ســقوط تصــور 

إمــكان  ض  افــرت  ، الســياسي العمــل  بعينــه عــن 

ي 
�ف انتظارهــا  طــال  ي 

الــىت االســتحقاقات  تحقــق 

ــة  ــة وعدال ــة وتنمي ــن ديمقراطي ي م ــر�ب ــم الع العال

ــّم االآذان  ــن؛ وأص ــباب للميادي ــروج الش ــرد خ بمج

ي والعــرصي الثائــر  يجــا�ب حديــث عــن الجيــل االإ

ضــّد الفســاد والتكلــس الســياسي لبعــض االأنظمــة 

هــذا  تحــدي  الصعــب  مــن  وجعــل  العربيــة، 

تكشــفت  مــا  رسعــان  الــذي  البســيط  التصــور 

آٍن. ي 
�ف الكارثيــة  تناقضاتــه وعواقبــه 

« بمثابــة  ي فقــد كانــت موجــة »الربيــع العــر�ب

تطويــر وتتويــج لموجــة مــن النضــاالت السياســية، 

ي امتــدت عــى مــدار عقــود، شــاركت فيهــا 
الــىت

ي مرحلــة أو أخــرى مــن مراحلها، 
االأحــزاب بالطبــع، �ف

إال أّن ترتيبــات التاريــخ قضــت بــأن تنطلــق موجــة 

»الربيــع« مــن خــارج االأحــزاب؛ بــل وعــى حســابها 

ــذات. بال

ف  ــ�ي ــدركات الفاعل ي م
ــة، �ف ــذه النقل ــع ه ــى وق ع

ــزاب  ــة االأح ، الأهمي ي ــر�ب ــم الع ي العال
ف �ف ــي�ي السياس

ودور  السياســية،  الحيــاة  مقومــات  كأحــد 

ي إحــداث التغيــري المأمــول، بعد أن 
االأيديولوجيــا �ف

ي حــددت أفــق العمليــات 
اتضــح عقــم الــرؤى الــىت

الثوريــة إىل الحــّد الــذي أدى إىل هزيمتهــا، تســعى 

»حفريــات« لتقديــم قــراءات متنوعــة للتجربــة 

ــاس  ي االأس
ــد �ف ، تعتم ي ــر�ب ــم الع ي العال

ــة �ف الحزبي

عــى الفحــص التاريخــي لجوانــب محــددة مــن 

والتحليــل  بالــدرس  وتتتبــع  الحزبيــة،  الحيــاة 

إشــكاليات تأســيس عــدد مــن االأحــزاب، وتحوالتهــا 

السياســية، وعاقتهــا بالقضايــا المطروحــة عــى 

قبيــل  مــن  العربيــة  الشــعوب  أعمــال  جــدول 

صياغــة الهويــة السياســية للدولــة، والموقــف مــن 

والعدالــة  والديمقراطيــة  والتحديــث  العلمانيــة 

 » ي ي اندلــع »الربيــع العــر�ب
االجتماعيــة، القضايــا الــىت

ــا. ــل تحقيقه ــى أم ع

رافعة التحديث السياسي
بالــدور  السياســية«  »التنميــة  أدبيــات  تهتــم 

إليــه  تنظــر  بــل  ؛  الســياسي للحــزب  ي 
التحديــىش

ــل  ــا تمث ، مثلم ــياسي ــث الس ــزاً للتحدي ــاره رم باعتب

ــث االقتصــادي  ــوزاً للتحدي ــع رم الســدود والمصان

أّن  والحاصــل   ،)1987 حــرب  الغــزاىلي  )أســامة 

ي 
ي �ف

ي نمــت خــال القــرن المــا�ف
االأحــزاب الــىت

لتغيــري  قنــوات  بمثابــة  كانــت  ي  العــر�ب العالــم 

ــول ســالم 2002(؛  ــة )ب ي المنطق
ــث الوعــي �ف وتحدي

ــاً  ــد مث ى، كالوف ــرب ــزاب الك ــتطاعت االأح ــل واس ب

لمفهــوم  واضــح  تحديــد  صياغــة  مــرص،  ي 
�ف

مفهــوم  مــن  )التحــول  السياســية  الجماعــة 

ــوم الشــعب كوحــدة  ي إىل مفه
ــا�ف ــان ثق ــة ككي االأم

ــة عــى الحــدود  عي ــاء رسش ــة(، وإضف سياســية حديث

السياســية للدولــة )بمــا مّثــل قطيعــة مــع مــوروث 

همت األحزاب بالضعف والتخاذل  عقب »الربيع العربي« اتُّ
والتخلي عن القيام بدورها تجاه الشباب الثائر
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تأسست جامعة اإلخوان املسلمني عام 1928

اطوريــة العثمانيــة الغاربــة، وتحديــاً، الحقــاً،  مرب االإ

ــة البازغــة(، ووْضــع أســس  ــات القومي لاأيديولوجي

عيــة السياســية. متفــق عليهــا للرسش

حــزب  اتخــاذ  يمكــن  النحــو،  هــذا  وعــى 

اليــة  لليرب لصياغــة ســمة عامــة  الوفــد منطلقــاً 

ي ظهــرت نتيجــة عجــز 
العربيــة الصاعــدة، الــىت

ــول  ــه التح ــري وتوجي ــن تفس ــة ع ــرة التقليدي النظ

االجتماعــي، وعــن التــواؤم مــع أوضــاع الدولــة 

قوميــة  هويــة  تطلبــت صياغــة  ي 
الــىت الحديثــة 

)بالمعــىف الُقطــري(، وتحديــث المجتمــع عــرب دمج 

ي إطــار 
ــة �ف ــة والديني ــة والعرقي المجموعــات القبلي

ــة،  ــن خــال الصحاف ــة سياســية موحــدة؛ م جماع

والكتــب المطبوعــة، والتعليــم العــام، والتجنيــد 

االإجبــاري.

بالــذات؛  التحديثيــة  اليــة  الليرب خــال  فمــن 

اســتطاعت الطبقــات العليــا العربيــة الهيمنــة عــى 

ــق  ــن طري ، ع ــ�ي ــكل مؤس ــية بش ــاة السياس الحي

لمانيــة،  الرب الســياسي والنظــم  المجــال  ة  دســرت

ي الدولــة، وضمنت 
؛ تمّكنــت مــن التحكــم �ف وبالتــاىلي

ي 
بقاءهــا بعيــدة عــن اســتثماراتها االقتصاديــة، الــىت

ــال. ــة الح ي طبيع
ــة �ف ــا الدول خدمته

الية الدســتورية  وعــى هــذا النحــو؛ قدمــت الليرب

طــار الســياسي لتمريــر أفــكار تحديــث المجتمــع  االإ

ترتيبات التاريخ قضت بأن تنطلق موجة »الربيع« من خارج 
األحزاب بل وعلى حسابها بالذات
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ي 
الديــىف الفكــر  وتجديــد  الحكــم،  ونظــام 

والعلمانيــة، وترســيخ مفهــوم جديــد للجماعــة 

ي 
السياســية، يعلــو عــى االنتمــاءات الطائفيــة الــىت

ي السياســات العثمانيــة.
كانــت حجــر االأســاس �ف

ردكلة العمل الحزبي
مــع نمو الطبقــات الوســطى وتملمــل »االأفندية« 

مــن البطالــة، صعــدت قــوى سياســية رافضــة 

التجــاه البيئــة االجتماعيــة نحــو العلمانيــة، تمثلــت 

ف )تأسســت 1928(،  ي جماعــة االإخــوان المســلم�ي
�ف

ــكان  ــول إم ــية ح ــا التأسيس ــورت دعايته ي تمح
ــىت ال

تجــاوز التعقيــدات الهيكليــة للحيــاة الحديثــة؛ 

ــاء  ف الخلف ــ�ف ــام وس س ــادئ االإ ــوء إىل مب ــرب اللج ع

ــامية. س ــة االإ ــادة الخاف ــدين وإع الراش

ــرة  ــارات متأث ــزوغ تي ــوان ب ــود االإخ ــن صع وزام

ــة  ــا حرك ت عنه ّ ــرب ــا، ع ي أوروب
ــية �ف ــارات الفاش بالتي

ي ســاهمت 
الــىت )تأسســت 1933(؛  الفتــاة  مــرص 

، وتركــت  ي
لمــا�ف ي تحطيــم النظــام الرب

بفاعليــة �ف

ي  ي مجمــل العمــل الســياسي العــر�ب
أثــراً هائــاً �ف

بعــد أن حــّددت المامــح العامــة الأيديولوجيــا 

ي ُوضعــت موضــع التنفيــذ 
، الــىت ي

االســتبداد الوطــىف

الظــرف  هــذا  ي 
و�ف النــارص،  عبــد  صعــود  مــع 

ــر  ــاً أن تظه ــن غريب ــم يك ــرب ل ــياسي المضط الس

ي 
ــتورية �ف ــة الدس الي ــة لليرب ــة معادي ــات حزبي سياس

ــن الحــزب القومــي االجتماعــي  ــث تمّك ســوريا؛ حي

مــن تأطــري الميــول الشــعبية الداعمــة الألمانيــا 

ي والفرنــ�ي  ف ــري نجل ــة، والكارهــة لاحتــال االإ النازي

للمنطقــة، حــىت أصبــح أقــوى حــزب منظــم عــى 

ي ســوريا الثاثينيــات.
الســاحة السياســية �ف

وتنامــت الرّدكلــة مــع نكبــة 1948؛ حيــث صعدت 

نســخة ثوريــة مــن القوميــة العربيــة عــى أنقــاض 

النخــب الحاكمــة التقليديــة، رفعــت شــعار العروبة 

ي مواجهــة الميــول القطريــة للطبقــات العليــا، 
�ف

اكية  االشــرت مــن  »مخصوصــة«  نســخة  وتبنــت 

الطبقــات، ووظفــت  تلــك  اليــة  ليرب ي مواجهــة 
�ف

ي اتهــام الطبقــات العليــا بـــ 
القامــوس الشــيوعي �ف

ياليــة«. مرب »االســتغال« و«العمالــة لاإ

مــن  القامــوس  هــذا  أصحــاب  يكــن  ولــم 

ف أنفســهم بمعــزل عــن هذه التطــورات؛  الشــيوعي�ي

ي 
ي الظهــور �ف

حيــث بــدأت حركــة شــيوعية نشــطة �ف

مــرص االأربعينيــات، واســتغلت االختــاالت الناجمة 

ي التوســع واالنتشــار، 
عــن الحــرب العالميــة الثانية �ف

ــوريا  ي س
ــيوعي �ف ــزب الش ــه الح ــن في ــت تمّك ي وق

�ف

ــد االأعضــاء  ي تجني
ــان مــن مضاعفــة جهــوده �ف ولبن

 : ف وصياغــة التحالفــات، حــىت انقســم إىل فرعــ�ي

ي بقيــادة 
ســوري بقيــادة خالــد بكــداش، ولبنــا�ف

الحــزب  تمّكــن  العــراق؛  ي 
و�ف الحلــو،  هللا  فــرج 

ي 
ــة �ف ــات المميت ب فــات مــن الرصف الشــيوعي مــن االإ

ــق  ــة لـ«الرفي ــادة الصارم ــل القي ــات، بفض الثاثيني

يمكن اتخاذ حزب الوفد منطلقًا لصياغة سمة عامة لليبرالية 
العربية الصاعدة
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ي 
ــة �ف ــعبية جارف ــزب ش ــب الح ــىت اكتس ــد«، ح فه

للمعارضــة ضــّد  بقيادتــه  االأربعينيــات،  أواخــر 

ــرش. ــع الع قم

ــا  ــزب طالم ــأ ح ــرب؛ نش ــن المضط ــك الزم ي ذل
�ف

ي عــودة 
ــة �ف ــا الحثيث ــة االإخــوان رغبته شــارك جماع

الخافــة، والتعــاىلي عــى الحــدود السياســية للدولــة 

ــذي جعــل مــن  ــر، ال ــة؛ هــو حــزب التحري الوطني

ســام مــن أدران العقانيــة والوضعيــة«  »تطهــري االإ

ــاح الســياسي عــى  ي ســبيل الكف
ــة مقدســة، �ف مهم

ــم  ــن بحك ــامية، لك س ــوة االإ ــات الدع ــدي بداي ه

مهمتــه المســتحيلة هــذه ظــّل عــى هامــش الرصاع 

ي المنطقــة.
الســياسي �ف

ففــي هــذا الوقــت؛ كانــت كلٌّ مــن القوميــة 

ي 
والشــيوعية تتنافســان عــى ســاحة التحــرر الوطــىف

الظاهرتــان  وتشــابكت  االجتماعيــة؛  والعدالــة 

الداخليــة:  العوامــل  رجحــت  حــىت  وتصارعتــا، 

قصــور نمــو الطبقــة العاملــة، والدوليــة: التبعيــة 

القوميــة،  لاأنظمــة  انحــاز  الــذي  للســوفييت 

ــعوب  ف الش ــ�ي ــدة ب ــل والوح ــن إرسائي ــف م والموق

ــان ســحبتا الحركــة  ــان اللت العربيــة، وهمــا القضيت

إىل  ف  بالقوميــ�ي ودفعتــا  لاأســفل،  الشــيوعية 

الصــدارة.

ــت إىل الســلطة،  ي وصل
ــىت ــة هــي ال  والأّن القومي

ــد  ــود، فق ــّتة عق ــن س ــرش م ــا الأك ــت عليه وحافظ

ــياسي  ــل الس ــل العم ــى مجم ــا ع ــت منطقه فرض

ي طبيعــة المجتمعــات 
ــرت تحوالتهــا �ف ، وأث ي العــر�ب

ــل أن تتحــول الحقــاً إىل مصــدر  ي حكمتهــا، قب
ــىت ال

ــتبدادي. ــم االس ــة والحك ــة الطائفي للهوي

الخمســينيات  خــال  القوميــة،  حظيــت 

ــق  ــوَّض لخل ــة ال تُع ــة تاريخي ــتينيات، بفرص والس

بنيــة سياســية تعلــو عــى االنتمــاءات الطائفيــة 

هويــة  صياغــة  ي 
�ف مؤقتــاً  ونجحــت  والعرقيــة، 

ــن  ى م ــرب ــات ك ــاً، قطاع ــا، مرحلي ــرت به ــة تأث عربي

ي 
ي النهايــة أخفقــت �ف

ســكان المنطقــة، لكنهــا �ف

دمــج الســكان دمجــاً نهائيــاً داخــل مفهــوم حديــث 

ــه عجــزاً  ــٍت عجــزت في ي وق
للجماعــة السياســية، �ف

الازمــة  عيــة  الرسش االأســس  تقديــم  عــن  فادحــاً 

الســتقرار النظــام الســياسي عــى المــدى الطويــل؛ 

بفعــل افتقارهــا إىل:

1-  مفهــوم الشــعب كوحــدة سياســية يعــرب 

يــف  عنهــا مجــال ســياسي مفتــوح ومتنــوع )رسش

ة االأساســية لحكــم  ف يونــس 2012(؛ لــذا كانــت الركــري

هــذه االأنظمــة هــي تفريــغ الســاحة السياســية مــن 

ــع الســيطرة  ى أو محــدودة، م ــرب ــة معارضــة، ك أيّ

الصارمــة عــى االتحــادات العماليــة والمجتمــع 

، وهــو مــا تــرك بصمتــه الشــائهة عــى  ي
المــد�ف

ــدان. ــذه البل ي ه
ــياسي �ف ــل الس العم

 قدمت الليبرالية الدستورية اإلطار السياسي لتمرير أفكار 
تحديث المجتمع ونظام الحكم وتجديد الفكر الديني والعلمانية
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2- تصــور واضــح للحدود السياســية )وهو عنرص 

ــة(، وتعاليهــا  ــة الحديث جوهــري بالنســبة إىل الدول

، واعتبارهــا  ي عــى حقائــق الواقــع الســياسي العــر�ب

الــدول العربيــة وحدودهــا ظاهــرة اســتعمارية 

ــة. اصطناعي

للنارصيــة  ســمح  المحدديــن  هذيــن  غيــاب 

ي الداخــل المــرصي، والتدخل 
بمصــادرة السياســة �ف

ــب  ــة تغلي ــة، ومحاول ــة دول المنطق ــؤون كاف ي ش
�ف

ي البلــدان العربيــة 
تيــار مــا عــى اللعبــة السياســية �ف

ي العــراق وســوريا(، أو 
ــت، وفشــلت، �ف ــا حاول )كم

ي مواجهــة نظرائــه )كمــا فرضــت 
دعــم قيــادي مــا �ف

بــن بيــا عــى الهــرم الســياسي للدولــة الجزائريــة 

هــا مــن المحــاوالت(، مــا أثــار  الوليــدة، ...وغري

اً داخــل الجســم الســياسي لهــذه  ــاً خطــري اضطراب

ــدان. البل

ي 
العــرا�ت للبعــث  ذاتــه  الغيــاب  ســمح  كمــا 

باســتئصال المعارضــة السياســية، ولــم يكــن الغزو 

ي للكويــت عــام 1990، ســوى نتيجــة لتحــدي 
العــرا�ت

عيــة حــدود الــدول الجديــدة هــذه، فيمــا كانــت  رسش

ــوري  ــث الس ــة للبع ــية الحديدي ــيطرة السياس الس

ي الداخــل، والوصايــة عى 
عــى النشــاط الســياسي �ف

ــورة  ــة، وحــىت ث ــان عــى مــدى العقــود الماضي لبن

ــذا  ــال ه ــار اخت ــن ثم ــرة م ــام 2005، ثم االأرز الع

ي عــى إدانــة مجمــل قامــوس الفكــر 
التصــور المبــىف
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