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«النور» يبحث في الخيارات الصعبة :االنفصال عن «الدعوة
تكرر اإلقبال الضعيف وغياب
الشباب عن جولة اإلعادة للمرحلة األولى
من االنتخابات البرلمانية في مصر .وسط
ذلك يقف حزب «النور» أمام صدمته من
الخسارة التي مني بها
القاهرة ــ أحمد سليمان
ألقت نتائج املرحلة األول ــى وإعادتها
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـيــة امل ـصــريــة
ظاللها على حزب "النور" السلفي ،وهو
الوحيد من بني األحزاب ذات املرجعية
اإلسالمية املشارك فيها .وخسر الحزب
ال ـق ــائ ـم ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة "غ ـ ــرب ال ــدل ـت ــا"
الوحيدة التي نافس عليها في املرحلة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي ج ــرت ف ــي  14مـحــافـظــة،
بعدما كان قد انسحب من املنافسة على
قائمة الصعيد و"ش ــرق الــدل ـتــا" ،فيما
خاض خالل جولة اإلعادة في اليومني
املاضيني  24مرشحا محسوبون عليه
املنافسة على املقاعد الفردية.
خسارة النور "غــرب الدلتا" جــاءت في
م ـعــاق ـلــه الــرئ ـي ـس ـيــة وم ـن ــاط ــق ال ـن ـفــوذ
التقليدي له ،وهو أمر دفعه في البداية
إل ــى ال ـت ـهــديــد بــاالن ـس ـحــاب م ــن جــولــة
اإلعــادة واملرحلة الثانية لالنتخابات.
وقال ياسر برهامي ،وهو نائب رئيس
"ال ـ ــدع ـ ــوة ال ـس ـل ـف ـيــة" والـ ــرجـ ــل األق ـ ــوى
فـيـهــا ،إن "ان ـس ـحــاب ال ـن ــور يـشـكــك في
شرعية الـبــرملــان املـقـبــل" ،قبل أن يعود
ليتهم وزارة الداخلية و"اللجنة العليا
لالنتخابات" بالسكوت على عــدد من
املخالفات "فوق التخيل" برغم تقدمهم
ببالغات رسمية باملخالفات ،كما قال.
الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ام ـ ـتـ ــدت مـ ــن االن ـس ـح ــاب
م ــن ج ــول ــة اإلع ـ ـ ــادة وال ـج ــول ــة الـثــانـيــة
لــانـتـخــابــات وأي ـضــا انـسـحــاب قائمة
القاهرة ،إلــى التهديد باالنسحاب من
الـحـيــاة السياسية كليا ،لكن مصادر
عـلـيـمــة ف ــي ال ـح ــزب أرج ـع ــت األم ــر إلــى
امتصاص غضب القواعد من النتائج
الـ ـصـ ـف ــري ــة الـ ـت ــي مـ ـن ــي بـ ـه ــا "الـ ـ ـن ـ ــور"،

ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـض ـغــط ع ـلــى أج ـهــزة
الدولة من أجل وقف الهجوم اإلعالمي
ضد الحزب السلفي ،وهو أمر يبدو أن
األجهزة استجابت له اذا جرى التدقيق
فــي أداء وســائــل اإلع ــام اتـجــاه "الـنــور"
اخ ـيــرا ،إضــافــة إل ــى إرس ــال طـمــأنــة من
عدة جهات بأن نتيجة املرحلة الثانية
للحزب ستكون أفضل من األولى.
هــذا مــا عبر عنه نائب رئيس "الـنــور"،
أش ــرف ثــابــت ،بقوله إن جــولــة اإلع ــادة
في االنتخابات البرملانية كانت أفضل
مـ ــن الـ ـج ــول ــة األول ـ ـ ـ ــى "ب ـس ـب ــب ن ــزاه ــة
العملية االنتخابية ،وخاصة أنه جرت
دعــايــة سلبية ضــد الـحــزب مــن اإلعــام
خالل الصمت االنتخابي".
م ـح ــاوالت امـتـصــاص غـضــب الـقــواعــد
شملت أيضا ترويج قرارات سيتخذها
الحزب بعد االنتخابات وفي مقدمتها
ت ـغ ـي ـيــر الـ ـص ــف األول م ــن الـ ـقـ ـي ــادات،
واأله ـ ــم ه ــو "ف ـصــل ال ـن ــور ع ــن الــدعــوة

اعتقل األمن  63من
مناصري الحزب واغتيل
اثنان من كوادره
محاوالت امتصاص غضب القواعد شملت أيضا ترويج قرارات سيتخذها الحزب بعد االنتخابات (آي بي ايه)
ال ـس ـل ـف ـي ــة" ،م ــع أن ـ ــه أم ـ ــر م ــن الـصـعــب
ت ـص ــوره ،أو الـقـبــول بــإمـكــانـيــة تحققه
ألسباب عديدة ،منها أن كيان "الدعوة"
أقـ ــوى م ــن ال ـح ــزب ،وأن مـعـظــم قــواعــد
الـحــزب انضمت إلـيــه استجابة لرؤية
مشايخ "الــدعــوة" ،وأن قـيــادات "الـنــور"
ال ـع ـل ـيــا ت ــدي ــن أص ـ ــا بـ ــالـ ــوالء ل ـه ــؤالء
املشايخ.
مـصــادر فــي حــزب "ال ـنــور" تحدثت عن
"إح ـســاس بــالـغــدر" مــن أجـهــزة الــدولــة،
ن ـت ـي ـج ــة إخ ــافـ ـه ــا الـ ـت ــرتـ ـيـ ـب ــات ال ـت ــي
ك ــان مـتـفـقــا عـلـيـهــا ق ـبــل االن ـت ـخــابــات،

وتحديدا بالسماح لـ"النور" بالحصول
عـلــى نتيجة تـتـمـحــور ح ــول  %10من
جملة املقاعد النيابية مقابل انسحاب
الحزب من عــدة دوائــر وتخفيض عدد
القوائم إلى اثنتني بدال من أربعة ،لكن
ذلك لم يتم كما يبدو.
ويـ ـتـ ـص ــاع ــد غـ ـض ــب ق ـ ــواع ـ ــد الـ ـح ــزب
السلفي من حادث آخر أثار حفيظتهم
وأث ـ ـ ــر فـ ــي ع ــاق ــة "ال ـ ـن ـ ــور" ب ــاألج ـه ــزة
األمنية ولم يحظ بالتغطية اإلعالمية
املناسبة ،وذل ــك بسبب اعتقال  63من
أفـ ــراد ال ـحــزب ي ــوم الـجــولــة األولـ ــى من

االنتخابات ،كانوا أمــام بعض اللجان
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة مل ـت ــاب ـع ــة سـ ـي ــره ــا .ول ــم
تنجح ضـغــوط الـحــزب واتـصــاالتــه إال
فــي اإلف ــراج عــن  20مــن املعتقلني ،قبل
إع ــادة الـقـبــض عـلــى ثــاثــة آخــريــن ،مع
وعــود بــاإلفــراج عن البقية فــور انتهاء
االنتخابات ،وهي الحادثة التي ذكرها
ياسر برهامي بقوله إن "الشرطة ألقت
القبض على أعـضــاء مــن الـنــور ذهبوا
للتنسيق مــع ق ــوات األم ــن لـتــافــي أي
مشكالت انتخابية ،في محافظة املنيا
ومراكز أخرى".

وب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ط ـب ـي ـعــة الـ ـع ــاق ــة بــن
ال ـط ــرف ــن (ال ـ ــدول ـ ــة وال ـ ـن ـ ــور) ،فــإنـهـمــا
ي ــدرك ــان ت ـمــامــا االح ـت ـي ــاج ال ـع ـضــوي
كــل منهما إلــى اآلخ ــر ،فــالــدولــة تسعى
إلــى حضور ممثل عن تيارات اإلســام
ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة
وامل ـ ـش ـ ـهـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــام تـ ـفـ ـنـ ـي ــدا ل ـ ــدع ـ ــاوى
"اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن" وح ـل ـفــائ ـهــم عــن
توجه إقصائي من الدولة لإلسالميني
كـكــل ،وأيـضــا يسعى "ال ـنــور" فــي إطــار
خــافــة "اإلخ ـ ــوان" إل ــى احـتـكــار تمثيل
اإلسالميني.

المشايخ بين تعريف األزهر و«األوقاف» :حلقة صراع جديدة
ً
رغم أن كال من األزهر ووزارة األوقاف
في مصر لم ينجزا الشيء الكثير ّ
مما طلبه
عبد الفتاح السيسي ،فإن الخالف بين
ّ
المؤسستين الذي يقوده رئيس كل منهما
ال يزال قائمًا
القاهرة ــ أحمد سليمان
ت ـت ـج ــدد ج ــول ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن جـ ــوالت
ال ـص ــراع ب ــن شـيــخ األزهـ ــر ف ــي مصر
أحمد الطيب ،ووزيــر األوق ــاف محمد
مختار جمعة ،في إطار سعي الثاني
إل ـ ــى ت ـح ــوي ــل الـ ـ ـ ـ ــوزارة مـ ــن مــؤس ـســة
تابعة لـ»األزهر» إلى مؤسسة مستقلة
بذاتها .جمعة كان قد أصــدر تعميمًا
على علماء ودعــاة «األوق ــاف» بنسب
أنـفـسـهــم إل ــى ال ـ ـ ــوزارة ف ــي األح ــادي ــث
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي إذاعـ ـ ــة
ال ـق ــرآن ال ـكــريــم ،ال ـتــي تـعـتـبــر اإلذاعـ ــة
الـشـعـبـيــة األولـ ـ ــى ف ــي م ـص ــر ،ودأبـ ــت
على استضافة علماء وشيوخ ودعاة
«األوقاف» بصفتهم علماء من األزهر
الشريف .وقد أراد جمعة من ذلك تقديم
الوزارة على أنها كيان يوازي األزهر.
وال يـ ــزال جـمـعــة ي ــواص ــل ه ــذا النهج
ً
رغم أنه كان محتمال بقوة خروجه من
منصبه فــي التغيير ال ــوزاري األخير
الذي أطاح إبراهيم محلب من رئاسة
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وأت ـ ـ ــى ب ـش ــري ــف إس ـمــاع ـيــل
لخالفته ،ولكن وزير األوقاف بقي في
منصبه ألسباب يبدو أنها أمنية ،فهو

يحظى بدعم بعض األجـهــزة األمنية
تحت الفـتــات «الـحــرب على اإلره ــاب،
وتجديد الخطاب الديني ،ومواجهة
اإلخوان املسلمني والسلفيني».
وب ـمــا أن الــوقــت ك ــان ضـيـقــا لتشكيل
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة (ن ـحــو أس ـب ــوع)،
وق ـ ـ ــد كـ ــانـ ــت ق ــائـ ـم ــة األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـت ــي
قــدم ـهــا ش ـيــخ األزه ـ ــر ل ـخــافــة جمعة
تشهد اعتراضات من بعض األجهزة
األمنية ،تقرر في النهاية بقاء جمعة
ف ــي مـنـصـبــه ،كـمــا ت ـقــول م ـص ــادر في
«األوقاف» لـ»األخبار».
الالفت أيضًا أن جمعة أتى إلى الوزارة
مــن عضوية مجلس إدارة «الجمعية
الشرعية» ،وهــي من أكبر الجمعيات
األهـلـيــة الخيرية فــي مـصــر .ورغ ــم أن
هذه الجمعية ال تتبع أيًا من التيارات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة فـ ــي الـ ـب ــاد،
فإنها تحظى بقبول واسع من غالبية
األط ـيــاف ،نـظـرًا إلــى بعدها الـتــام عن
الشأن السياسي وانشغالها بالعمل
ال ـخ ـي ــري االج ـت ـمــاعــي ف ـق ــط ،ولـكـنـهــا
لــم تسلم مــن «ان ـقــاب» جمعة عليها

غالبية التقديرات تشير
إلى خسارة جمعة نتيجة
الصراع مع الطيب

أسباب توتر العالقة بين المؤسستين غير معروفة على وجه اليقين (آي بي ايه)
وعلى املساجد الواقعة تحت إدارتها.
وسـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ،دخـ ـ ـ ــل وزيـ ـ ــر
األوق ــاف فــي حــالــة بـيــات شـتــوي بعد
إت ـم ــام الـتـشـكـيـلــة ال ـج ــدي ــدة؛ فــالــرجــل
الذي أدمن الظهور في وسائل اإلعالم،
اختفى تقريبًا مــن املشهد السياسي
ف ــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،رب ـم ــا لـيـقـيـنــه بــأن
بقاءه في مقعده أمر مؤقت ،على ضوء
تــداول األروقــة اإلعالمية والسياسية
ف ــي ال ـق ــاه ــرة أن خ ـ ــروج ال ــرج ــل بــات
مــؤك ـدًا فــي أول تغيير وزاري مقبل،
خـ ـص ــوص ــا أن بـ ـع ــض ال ـت ـس ــري ـب ــات
تحدثت عــن تــورطــه مــع وزراء آخرين
وإعالميني متنفذين في قضية فساد
وزارة ال ــزراع ــة األخـ ـي ــرة ،ال ـتــي أجـبــر
فـيـهــا وزيـ ــر ال ــزراع ــة ال ـســابــق صــاح
هالل على االستقالة من منصبه قبل

القبض عليه من ميدان التحرير ،في
واقعة فريدة من نوعها.
ومــن امل ـعــروف أن شيخ األزه ــر ،الــذي
يـعــادل منصبه بروتوكوليًا «رئيس
وزراء» ،هو من يرشح وزيــر األوقــاف
فــي م ـصــر ،وه ــو مــن يـقـيـلــه ،بــاعـتـبــار
أن «األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف» ،وإن ك ــان ــت وزارة،
فإنها تابعة ل ــ»األزهــر» وفــق األعــراف
التراتبية التاريخية.
وتـتـلـقــى ال ــرئ ــاس ــة أي ـضــا تــرشـيـحــات
وزراء األوقاف من مكتب شيخ األزهر،
ك ــذل ــك فـ ـ ــإن ت ـق ـي ـي ــم ال ـ ــوزي ـ ــر يـخـضــع
لعوامل كثيرة ،من بينها رأي مشيخة
«األزهـ ـ ـ ـ ــر» ف ــي الـ ــوزيـ ــر وط ــروح ــات ــه،
وهو ما جرى مع جمعة الــذي رشحه
الدكتور أحمد الطيب ملنصبه ،قبل أن
تتوتر العالقة بني االثنني.

وأسباب توتر العالقة بني املؤسستني
غـيــر مـعــروفــة عـلــى وج ــه الـيـقــن ،لكن
من بينها ما يمكن وصفه بـ»الطموح
ال ـش ـخ ـص ــي» ل ــوزي ــر األوقـ ـ ـ ــاف سـعـيــا
إلــى خالفة شيخ األزه ــر ،الــذي يقاوم
ضغوط مؤسسات وجهات نافذة في
الدولة ،حاولت إزاحــة عباس شومان
مــن منصبه فــي وكــالــة األزه ــر مقابل
تمسك الطيب به.
كذلك ّ
تمسك الطيب بمحمد عمارة في
عضوية «مجمع البحوث اإلسالمية»،
رغـ ـ ــم امل ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت امل ـس ـت ـم ـي ـت ــة ل ـع ــزل
ع ـم ــارة ع ـلــى أي ـ ــدي أج ـه ــزة وت ـي ــارات
فــي الــدولــة تــرى فــي موقفه ّ
مما جرى
فــي « 30يــونـيــو» و» 3يــولـيــو» موقفًا
مـ ـن ــاوئ ــا لـ ـل ــدول ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ـهــا
حسبت عمارة على جماعة «اإلخــوان
امل ـس ـل ـم ــن» ،ق ـبــل أن ت ـن ـجــح ف ــي دفــع
عمارة إلى االستقالة من منصبه في
رئاسة تحرير مجلة األزهــر الشريف.
ثــم ج ــاء تمسك الـطـيــب بــه فــي مجمع
البحوث ،وهــو أعلى هيئة فقهية في
األزهر ويرأسه الطيب بنفسه.
وفي هذا الصراع ،انحازت مؤسسات
ق ــوي ــة ف ــي هـ ــرم ال ـس ـل ـطــة إلـ ــى جـمـعــة
الذي ال تخفى قطيعته مع الطيب ،في
حني أن األخير امتنع عن حضور أي
مؤتمرات تنظمها «األوقاف» .وبينما
تـسـتـمــر م ــؤت ـم ــرات ال ـ ـ ــوزارة املـطــالـبــة
بـتـجــديــد ال ـخ ـطــاب الــدي ـنــي وال ـحــرب
على اإلرهاب ،يرى األزهر أنه صاحب
اإلش ــراف املباشر عليها ،فيما تعمل
الوزارة تحت مظلته.
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن ان ـ ـح ـ ـيـ ــاز م ــؤس ـس ــات

