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 ملّخص: 

كيف استغّل  مصادر تمويله، موضًحا ، خاّصةحزب "النّور" والتيّار السلفيّ يخوض هذا البحث في شأن 

، منظومة اقتصادية خاّصة به كي يؤّسس ،2012در األجنبي عام غياب الرقابة على مصا التيّار السلفيّ 

 للّدعوة الّسلفية. مصادر التّمويل الّداخلية والخارجيةشارًحا 

ة وسوريا وليبيا استعانة الدعوة السلفية بـ"أموال اإلغاثة" التي جمعتها لنصرة غز  كشفت تقارير  ويذكر 
والتيارات السلفية في مصادر ح السري ة الت امة التي ينهجها كل من حزب "الن ور" مما يوض ومال"،والص  

ة الخارجي ة منها ،تمويلهم  .خاص 

عوة السلفي ة وحزب "الن ور" االقتصادي   ر التنظيمي  طو  الت   مراحل ،أيًضا ،يتناول البحث يناير،  25بعد   للد 
ي وقد استعان الباحث ف ذلك؛ بل محاولتها استنساخها نموذج اإلخوان في ذلك الوقت،خوان في تها اإلومحاكا

، الذي يتحد ث فيه عن ما أسماه يةفالدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السل ذلك بكالم
لفي    ة."الث ورة الت نظيمية" للد عوة الس 

؛ موضًحا تراجع 2015 -2012لحزب "الن ور" بين عاَمي  مراحل األداء االنتخابي   حثه بشرحيختم الباحث ب
عوة السلفي ة، ما يحمل دالالت على أداء الحزب في االنتخابا ت، رابًطا إياه بتراجع الت مويل الخارجي للد 
ياسي.  مستقبل الحزب الس 

 
 البحث:

ز الخدمي إلى الحي   لسلفي باالنتقال من الحيز الديني/يار اللت   2011يناير  25سمحت ثورة 
ات بات السنو وهو الحزب الذي نجح في البقاء عبر تقل   ،ة لحزب "النور"، عبر تأسيس الدعوة السلفي  السياسي  

 30إلى شراكة مع نظام  ،بعد ذلك ،انتقلتوقد "، المسلمين مع "اإلخوان تهالخمسة الماضية، من خالل شراك
 يونيو.

ا في ي  كز  مر ، سؤااًل 2013يونيو  30عقب  ،ور" والتيار السلفيوأصبح السؤال حول مستقبل حزب "الن  
ع البعض تعاظم تأثير التيار السلفي في الحياة ومع توق   ،في مصر والمنطقة السياسي   تفسير المشهد
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ار اإلسالم السياسي في مواجهة "اإلخوان المسلمين"، حليف من تي  إلى الجديد السياسية، مع حاجة النظام 
ف القيادة وقها مك القواعد بفعل رفضأبرزها: تفك   ،تراجع تأثير حزب "النور" بشكل واضح، بسبب عدة عوامل

سقاط حكم اإلخوان. ،يوليو 3وما تالها من بيان  ،يونيو 30من أحداث   وا 
 وطرح البعضيونيو،  30يار السلفي بعد أزمات الت   –الغربية باألساس  –شت عشرات األبحاث قاون
العملية المشاركة في ن "إحيث  ؛لفي، تتعلق بالعمل السياسيمعضلة أصيلة بالتيار السوجود فرضية 

لى يومنا هذا لم ي  ته داخل الجماعات اف عليه، وعلى شرعي  السياسية أمر مختل    ل فيه، ولعل  فص  لسلفية، وا 
ففريٌق  ؛السلفية عقب موجة الربيع العربي ة توضح االنقسامات داخل الجماعاتهناك أمثلة ونماذج عد  

 وفريق آخر أنكرها وأطلق عليها "التراجعات الفكرية"، وكان التيار السلفي   ،ح "المراجعات الفكرية"رج  
ه نحوها ة، وجزء آخر توج  المغربي خير مثال على هذا؛ فجزء رفض المشاركة في العملية السياسي  

لفيين مازالوا يرفضون الغالبية من الس   ؛أحزاب سياسية سلفية كحزب الفضيلة، وفي تونسبالمشاركة في 
الق حزب جبهة اإلصالح، بإط ي  ه نحو العمل السياسركة في العملية السياسية، والبعض منهم توج  المشا

 .(1)نا مثال حزب النور"يدوفي مصر ل
إلى ارتباك دائم  هدفعتللدولة،  في نظرة التيار السلفي  من الدراسات إلى أن وجود أزمة  عددوأشارت 

ار ة تي  في العالقة بالنظام من ناحية، والعالقة مع جمهور التيار من ناحية أخرى، إلى جانب تزايد جاذبي  
 في البلدان العربية خالل العقد األخير. السلفية الجهادي  
 مصادرب الخاص  ، وهو لفي  تراجع التيار الس   وأالنتعاش  مهم   رمؤش   هذا الجدل، في ظل  يبرز، 

ر الخاصة بمستقبل هذا التيا الحاضر الغائب في األبحاث التمويل؛ فالسؤال حول مصادر التمويل يظل  
لهذا  والقطري   عودي  الس   وباألخص   ،حيث تكتفي الدراسات الغربية باإلشارة إلى التمويل الخليجي   ؛الديني

 .(2)ناسبةول األوروبية في أكثر من ممن قيادات الد   ده عدديار، وهو ما رد  الت  

                                                           
 محمد مختار قنديل، غياهب التسييس المفكك: لماذا فشلت السلفية السياسية؟ إضاءات: -1

http://ida2at.com/depths-of-politicization-unassembled-why-salafism-failed/ 
2 - Claude Miniqute, THE INVOLVEMENT OF SALAFISM/WAHHABISM IN THE SUPPORT AND SUPPLY OF ARMS TO  

REBEL GROUPS AROUND THE WORLD, Brussels 2013. 
- QUINTAN WIKTOROWICZ, Anatomy of the Salafi Movement, 2005. 

- a new salafi politics 
http://foreignpolicy.com/2012/10/12/a-new-salafi-politics/ 
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ة عد  إلى ة في مصر، يرجع خاص  لتيار السلفي في العالم العربي، الدراسات بشأن تمويل ا ةقل   ولعل  
لحصول على إلى اصعوبات جمة تواجه أي باحث يسعى  ندرة المعلومات والبيانات، فهناك :أسباب، أهمها
د مسارات التمويل المعلنة، وتداخل تعد   فإن   ؛من ناحية أخرى و  ،قة بشأن تمويل التيار السلفيمعلومات موث  

فنجد  ،هذا التياريحصل عليها د لألموال التي م وضوح اتجاه محد  األطر الدعوية والسياسية، يدفع إلى عد
هي أن عبر األوراق والوثائق، وتعتمد رواية وحيدة الدعوة السلفية في مصر، ال تكشف عن مصادر تمويلها 

ي منهجهم اكات األعضاء والهبات والتبرعات من رجال األعمال، ومحب  ل في اشتر مصدر التمويل يتمث  
 .الفكري  

ها ة والثابتة، لكن  ئيسمويل الر  اشتراكات أعضاء الدعوة السلفية أحد روافد الت   أن   قد يكون من الحقيقي  
معلنة،  ثمة مصادر أخرى غيرأن ه ا يشير إلى ما، بحسب تصريحات أحد قياداتها، ال تكفي لتغطية أنشطته

، للتيار السلفي   سيئافد الر  الر   د  برعات والهبات التي تعفالت   ؛حتى تضمن استقرارها بشكل أساسي   تعتمد عليها
بالشكل التقليدي، من حيث التوثيق في ملفات رسمية، كما أن التبرع ال يكون بمبالغ بسيطة، وهو ما  ال تتم  

ت الدعوة تلق   إذ ،تناوله الحًقا بشكل تفصيليوسن ،2011للحكومة المصرية في يونيو  كشفه تقرير رسمي  
ات لفية في مصر، عشرات الماليين من الجنيهات من جمعي  عات الس  ماة للجئيسة الر  المظل   د  السلفية التي تع

 ة.ة وكويتي  قطري  
ذا أخذ في االعتبار أن   سالف قرير الت   ، وأن  2011يونيو  15الدعوة السلفية لم تكن مشهرة قبل  وا 

 ين،ى هذه األموال عبر وسيطَ تلق   يار السلفي  الت   ضح أن  ، يت  2011تناول الفترة من يناير إلى يونيو  كرالذ  
فقد  ؛ات السلفية الدعوية في مصرة الشرعية، وهما أكبر الجمعي  ة، والجمعي  ة المحمدي  أنصار السن   ؛هما
ى في نتائج االنتخابات البرلمانية ، وهو ما تجل  لسلفي  معظم هذه األموال لدعم الحركة السياسية للتيار ا تخ  ض  
نتها من ا لجماعة اإلخوان، ومك  ساعدتها في أن تكون منافًسا قوي   ة كبيرة،، التي شهدت قدرة إنفاقي  2012في 

 ة في هذا الوقت.%، لتصبح ثاني كتلة برلماني  20نسبة مقاعد تتجاوز الـعلى الحصول 
 تلكفي مصر خالل  حاول استغالل غياب الرقابة على مصادر األجنبي   لفييار الس  ويبدو أن الت  

لجماعة  تأسيس منظومة اقتصادية، على شاكلة الكيانات االقتصاديةإلى ، 2012عام في  ،الفترة، وسعى
ة لتمويل وتأسيس سة بيت األعمال"، لتصبح مظل  عليه "مؤس   اإلخوان، وذلك عبر تأسيس ما أطلق
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األموال  استمرار ضخ   -أيًضا -نتضم  و  ،بحسب وصفهم ،رية وفق "أسس إسالمية"االستثما المشروعات
 ور".لة في حزب "الن  ة المتمث  ألنشطة الدعوة السلفية السياسي  

الرقابة على التمويالت الخارجية، لتجفيف منابع الجماعات يونيو، ومع تشديد  30بعد ثورة  ،لكن
حيث تراجعت قدراته المالية، وهو ما كشفت عنه فتوى شيوخ  ؛السلفي  ر التيار ة، بدا واضًحا تأث  اإلرهابي  
ه حزب النور نحو االقتراض من  عن توج  ة، فضاًل ة بإجازة توجيه أموال الزكاة إلى الحمالت االنتخابي  السلفي  

 البنوك اإلسالمية.
القانونية، وهو ما عوة السلفية على الهبات والتبرعات غير إلى اعتماد الد   ورةهذه الص  رب ما تشير 

مويل ات الت  ، بعد ضبط عملي  2015و 2012ى بوضوح في مقارنة نتائج حزب النور خالل انتخابات تجل  
راسة تسعى إلى قراءة ما تراه أزمة تمويل التيار السلفي في الد   فإن   ؛في هذا السياقو  ،يونيو 30عقب  األجنبي  

 .2015ور في انتخابات برلمان ة لحزب الن  االنتخابي  لوك االنتخابي والحمالت مصر، من خالل الس  
 

 

  



 

6 
 

 ة:عوة السلفي  ة لتمويل الد  وافد الرئيس: الر  اًل أو  
مات ل في دعم منظ  متمث   ، وتتمايز بين ما هو خارجي  وآلي اتها تمويل الدعوة السلفيةد مصادر تتعد  

 .لفيين للتيار الس  الموالتمثل في دعم رجال األعمال ي ة عربية، وبين ما هو داخلي  أهلي  
اتها، تبدو هناك ضرورة للوقوف أمام عدد من المالحظات قبل الخوض في تفصيالت هذه المصادر وآلي   ،لكن

صعوبة فصل تمويل حزب  أولى هذه المالحظات؛ التي تساعد في رصد وتحليل مسألة تمويل الدعوة السلفية:
دات في النور عن الدعوة السلفية، وتستند هذه المالحظة إلى أن قيادات الحزب وكوادره هم أعضاء وقيا

حتى تستطيع المشاركة في  ،ست "النور"إضافة إلى أن الدعوة السلفية ذاتها هي من أس  الدعوة السلفية ذاتها، 
 .المعترك السياسي  

 لفية األخرى س  ات اللجمعي  ة الرئيسة لعوة السلفية هي المظل  الد   في اإلقرار بأن   لتتمث   المالحظة الثانية؛
ة "جمعية أنصار السن   دعمأبرزها: ة شواهد على هذا األمر، فقد كانت هناك عد  ؛ رغم حداثة تأسيسهاو ، كاف ة

 عن ، فضاًل 2012 رعية"، لمرشحي حزب النور خالل االنتخابات البرلمانية فية"، و"الجمعية الش  المحمدي  
 .ور" السياسيةسواء للدعوة أو لمواقف "الن   ،في الترويجالستخدامها لقيادات الدعوة والحزب، فتح منابرها 
إذا جاز التعبير، تحصل عليه الدعوة السلفية، من  ،معظم "التمويل الكبير" ن  إ؛ ا المالحظة الثالثةأم  

 .توضحيه الحًقا سيتم   ، كماخيرية خليجيةسات وتحديًدا من مؤس   ،الخارج
ى هذه التمويالت الكبرى عبر وسيط تشير إلى أن الدعوة السلفية تتلق  ابعة واألخيرة؛ المالحظة الر  

ة لدعم والتي تتلقى تمويالت خارجي  ، التاريخية الجميعات الدعوية والخيرية السلفية في ليتمث   ،وشرعي   قانوني  
 ي:أتا يور فيمة وحزب الن  لفي  عوة الس  مصادر تمويل الد  على ضوء ما سبق، يمكن بيان و  ،أنشطتها

 ة:مويل الخارجي  روافد الت   -1

وذلك     ، ةالخليجي  ما سي  العربية،  ةالخيري   ماتمويل على دعم الجمعيات والمنظ  ت  لتعتمد الروافد الخارجية ل
؛ (3)2011شرف في يونيو  كتور عصاملتها حكومة الد  ي الحقائق التي شك  بحسب ما كشفه تقرير لجنة تقص  

                                                           
،ّانظر2011ّديسمبرّ 22،ّالخميسّ 45671عّّجريدة األهرام،،ّيّالحقائقّحولّالتمويلّاألجنبيفاصيلّالكاملةّلتقريرّلجنةّتقصّ الت ّ -   3

 : يتابطّاآلالرّ 

http://www.ahram.org.eg/archive/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/120237.aspx 
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إضافة ، (•)مليون جنيه 181ة في قطر، بنحو سات الخيري   من إحدى المؤس  لفية تموياًل ات الس  ت الجمعي  فقد تلق  
 .(4)مليون جنيه 114بالكويت بنحو  آخرإلى تمويل 

على  استثناءً ، يعد يها تموياًل من قطرضح أن تلق  ، يت  إلى تمويل الجماعات السلفية التاريخيةظر وبالن  
انتهى ما أكيد على يدفع إلى الت  وهو ما  ،(5)ةل في المملكة العربية السعودي  ، المتمث  افد الخارجي األساسيالر  

 ور.منها إلى حزب الن   موال ذهب جزء  هذه األ ي الحقائق بأن  إليه تقرير تقص  

ة للقاعدة السلفي   االنفتاح األفقي  بداية تأسيس الحزب السلفي الذي اعتمد على مع ؤية وتنطلق هذه الر  
أثناء  فقد اعتمد حزب "النور" ،السلفيةأبوابه أمام كافة الجماعات والجميعات  تتحف  حيث  ؛عقب ثورة يناير

 عبر جمعيات سلفية تموياًل  هيفإن القول بتلق   ؛، لذا(6)على حشد مختلف الجماعات السلفية 2012انتخابات 
 ال يمكن تجاهله. أمر   أخرى 

حيث يتم التعامل معها من منظور  ؛ة الجماعات السلفية في العالممظل   د  تعف ،ةلسعودي  إلى اسبة وبالن  
، رغم عاصمة الفكر السلفي   د  ياض التي تعون جميعهم، على اختالف جماعاتهم، إلى الر  جه السلفي  ، ويت  أبوي  

 .(7)المنافسة القطرية

                                                           
 الدوحة، هاومقرّ  ،1995 نوفمبر 1 فيكانت الممّول األساسّي للسلفيين خالل هذه الفترة، وتأّسست  الخيرية، عيد الشيخ سةمؤسّ أشار التقرير إلى أّن  • 

 كما والمرضى، للفقراء والمساعدات اإلعانات تقديم على وتعمل وخارجها، قطر في اإلنسان برعاية تهتم إنسانية خيرية منظمةبأنّها:  نفسها وتعرف
 والمحتاجين لمنكوبينا إغاثةو ،ةوالخيريّ  ةاإلنسانيّ  والخدمات المساعدات تقديم :في تتمثل أهدافها أن إلى وأشارت والصحية، التعليمية المنشآت ىتتبنّ 

 .ةوالصحيّ  ةوالتعليميّ  ةالدعويّ  الخدمات ودعم رين،جّ والمه
 "اإلسالميّ ّالتراثّإحياء"،ّوجمعي ةّقطرّفيّثانّآلّمحمدّبنّعيدّالشيخّسةمؤسّ هذه المبالغ من "ةالمحمديّ  ةالسنّ  أنصار" جمعيةكشف تقرير تقّصي الحقائق عن تلقّي  -  4

قطاع كبير   لكنّ  الدعوة، بعد سلفي عتجمّ  أكبر وثاني مصر في السلفية الجماعات أقدم وهي ،"المحمدية السنة أنصار جميعة" إلى هّج  و   التمويل أنّ  ورغمفي الكويت،  
 التفاصيل:، لمزيد من النور لحزب ةاالنتخابيّ  الحمالت إلى هّج  و  منه  

 . ابقالمرجعّالسّ  -

 ّّ الحرام،ّلمسجدّاّالشيخّمحمدّعبدّالظاهرّأبوّالسمح،ّالذيّكانّإمامّ:مثلّ،عوديةةّفيّالمملكةّالعربيةّالسّ درسّالعديدّمنّمشايخّوقياداتّجمعيةّأنصارّالسنةّالمحمدي
لذاّيربطّالبعضّبينّّ؛بويرحمهماّهللا،ّوالشيخّعبدالرزاقّحمزةّالذيّكانّإماماّللمسجدّالن ّّ،بعدّأخيهّ-اأيضّ ّ-لمسجدّالحرامايخّمحمودّعبدالظاهرّأبوالسمح،ّإمامّوالشّ 

 :أيًضا، انظر والدعمّالماليّ ّهّالفكريّ قّبالتوجّ الجميعةّوالسعوديةّفيماّيتعل ّ

 : يت،ّانظرّالرابطّاآل2012أكتوبرّ 2ة،ّ،ّجدلي ّيات الحركة السلفيةعن أزمة حزب النور وتحد  أشرفّالشريف،ّ -  6

http://www.jadaliyya.com/pages/index/7645/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-

%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1 

 : يت،انظرّالرابطّاآل2012سبتمبرّ 24ّ،24فرانس مّالسعوديةّفيّالتيارّالسلفيّفيّالعالمّالعربي؟ّكيفّتتحكّ  -  7
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العالم، في التوجه ناحية المملكة العربية السعودية وال تختلف الدعوة السلفية عن نظيرتها في 
ا يجعل لها ما قبل االستحقاقات السياسية، استناًدا على التقارب المنهجي، مم  سي   للحصول على التمويل، ال

إلى المملكة السعودية ألداء  ه وفد من الدعوة السلفيةفقد توج  ؛ (8)نصيًبا في تبرعات رجال األعمال السعوديين
عدًدا من مشايخ الدعوة  ة إلى أن الوفد ضم  قبل االنتخابات البرلمانية مباشرة، وأشارت تقارير إعالمي   العمرة
 .(9)لدعوة والحزبالحصول على تمويل للبحث  ينيزة، والتقوا رجال أعمال سعودي  بالج

كها دولة الكويت بل تشار  ؛تمويل التاريخي للجماعات السلفيةعودية بالال تنفرد الس   ,على صعيد آخر
 ة على الجانب الدعوي  الجمعي   أنشطتهاز ورغم ترك  ، (•)في هذا األمر، وتحديًدا جمعية إحياء التراث اإلسالمي

 .(10)ات القرن الماضيفي تسعيني   لت إلى العمل السياسي  ها تحو   أن  والخيري، إال  
                                                                                                                                                                                           

http://www.france24.com/ar/20120924-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-
%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-

%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9- 

ينّفيّمصرّمويالتّالخارجيةّللسلفي ّالت ّّدّفيهّأنّ رفضّذكرّاسمه،ّأكّ ّ،عوةعنّالد ّّمنشقّ ّتناولّتقريرّصحفيّتصريحاتّقياديّسلفيّ  -   8

إلىّقناةّّيقّإلىّواقعةّتبرعّرجلّأعمالّسعودرجالّاألعمال،ّوتطرّ ّعاتيتمثلّفيّالسعوديةّثمّاإلمارات،ّعبرّتبرّ ّمصدرهاّاألساسيّ 
اعمّلحازمّصالحّأبوّالد ّّ،الوارثّموقفّوسامّعبدّرّأنّيصلّإليها،ّلكنّ ألفّجنيه،ّوكانّمنّالمقرّ  300مباشرّقيمتهّّالحكمةّبجهازّبثّ 

 : لقريبةّمنّالدعوةّالسلفية،ّانظرإسماعيل،ّجعلّقياداتّالدعوةّتطلبّتغييرّجهةّحصولّالجهازّإلىّقناةّأمجادّا

 : يت،ّانظرّالرابطّاآل2014أبريلّ 27،ّموقع مبتداباعّلسننّاإلخوان،ّات ّ.. الهيكلةّوالتمويلّوسبلّاالنتشار.. ةعوةّالسلفي ّالد ّ -

http://www.mobtada.com/details_news.php?ID=182285 

ةّةّوأنصارّالسن ّلتّجهاتّسلفيةّفيّالسعوديةّالجمعيةّالشرعي ّهّبعدّثورةّينايرّموّ إن ّّ:قالّسامحّعيد،ّأحدّالمنشقينّعنّجماعةّاإلخوان -  9

ّالسلفي ّ ّيشرفّعليهما ّاللتين ّبـالمحمدية، ّقياداتّالدعوة230ّّون، ّاستخدام ّعلى ّتعمل ّالسعودية ّفي ّالجمعياتّالسلفية ّوأن ّجنيه، مليون

 : كيانّالدعوة،ّانظرةّمناطقّمقابلّالدعمّالماديّلالسلفيةّفيّحمالتّدعويةّفيّعد ّ

 : يت،ّانظرّالرابطّاآل2015يونيوّ 21،ّبوابة الحركات اإلسالميةشيوخّالدعوةّالسلفيةّيستجدونّالتمويلّالسعودي،ّ.. بدعوىّالعمرة -

http://www.islamist-movements.com/29019 

 ةليّ والتموي الخيرية أنشطتها زوتتركّ  العيسى، طارق والشيخ السبت هللا عبد الشيخ يد على ،1981 عام في" اإلسالمي التراث إحياء جمعيةتأّسست " • 

 .والمغرب وسوريا والبحرن واألردن ولبنان، وفلسطين واليمن والسودان مصر في ؛اعربي   ةوالدعويّ 
لمزيد من ، إلى الجانب السياسيلت أنشطتها تحوّ  ةالجمعيّ في ذو األصول المصرية، زمام األمور  ،عبد الرحمن عبد الخالق الكويتي يتولّ بعد  -  10

 فاصيل:التّ 
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إلى ه والكويتي على وجه الخصوص، الموج   ا،عمومً  وتشير تقارير إعالمية إلى أن التمويل الخارجي  
بل يعود إلى منتصف  ؛االنفتاح السياسي للدعوة السلفيةيناير، و  25بثورة  اعوة السلفية، لم يكن مرتبطً لد  ا

 .(11)التسعينيات

التي جمعتها لنصرة  لدعوة السلفية بـ"أموال اإلغاثة"استعانة اعن كشفت تقارير  ؛صلعلى صعيد مت  
عات على مدار سنوات طويلة بالتنسيق مع الدعوة جمعت تبر   ومال"، ولفتت إلى أن  وليبيا والص  ة وسوريا غز  

إلى األموال، وكما هو الحال بالنسبة وهو "جمعية بن باز"، دون اإلعالن عن وجهة هذه  ،ةفرعها في غز  
 .(12)، بحسب هذه التقاريرأموال إغاثة أهالي الصومال والشعب السوري  

سم ، يت  "ورالن  "وذارعها السياسي حزب  مويل الخارجي للدعوة السلفيةالت   أن   ؛رض السابقضح من العيت  
إلى جمعية أنصار  هوج  ، و 2011ف عنه في ش  ك  سمي منها الر   ، حتى أن  في إطار غير رسمي   ة، ويتم  بالسري  

لين بين الممو   اوسيطً جاءت  ،اليبالت  ، السنة المحمدية، والجمعية الشرعية، المشهرتان وفق القانون المصري  
والدعوة السلفية في هذا الوقت، وهو ما يستند إلى حشد القوى السلفية لخوض المعترك السياسي كقوة فاعلة، 

ل وزارة األوقاف وتدخ   ،راع على المساجديونيو، وذلك بسبب الص   30فات بينهم عقب ثورة القبل أن تنشب الخ
 .(13)لحسمه لصالح الدولة

                                                                                                                                                                                           
 : يتابطّاآلانظرّالرّ ّو الكويت السلفية العالمية؟هل يقود سلفي  .. ونلون المنسي  الممو  محمدّمختارّقنديل،ّ -

http://ida2at.com/forgotten-financiers-are-driving-global-salafism-kuwait-silvio 

دعى مصطفى وي   ،الئع آنذاكول نشاط الطّ ؤاح رئيس الدعوة السلفية، ومعه مسد عبد الفتاألمن القبض على محمّ ألقت أجهزة  1994ففي عام  -  11

ق، رئيس جمعية إحياء التراث لعوة السلفية، كما كان عبد الخا، كان عبارة عن ثلث ثروته أوصى بها للدّ ا من أمير كويتيّ يهم مبلغًا مالي  دياب، بسبب تلقّ 
 فاصيل:لمزيد من التّ  ،ل دور الوسيط في التمويل للدعوةآنذاك، يمثّ اإلسالمية 

البوابةّنيوز،ّانظرّ، 2014 -9 -25،ّمن طارق طلعت مصطفى إلى أثرياء الكويت" الدعوة السلفية"ة تمويل قص  محمودّالشهاوي،ّ -

 : يتالرابطّاآل

http://www.albawabhnews.com/807147 

 .ابقالمرجعّالسّ  -  12

  - ّ اّعنّمهاّوتول ّحاة،ّعبرّاقتةّالمحمدي ّةّوأنصارّالسن ّةّالسيطرةّعلىّمساجدّالجمعيةّالشرعي ّحاولتّالدعوةّالسلفي يّاإلمامةّبها،ّرغم 

اّبالغ اّعلىّالمجتمعالدعوةّالسلفيةّتشكّ ّنّ إّ:نّإلىّالقولتي،ّوهوّماّدفعّقياداتّالجمعي ّ"حربّالمساجد"رفتّبـالجمعيتين،ّوالتيّعّ  ّ،لّخطر 

 انظر تفصياًل: . ةونّالدينّلتحقيقّمكاسبّسياسي ّوهمّيستغل ّ

 ، جريدة األهرام المسائي، انظر الرابط اآلتي:2015ديسمبر  20 ،باإلسكندرية المساجد حرب اشتعال، صبري أحمد -

http://massai.ahram.org.eg/NewsQ/50/171798.aspx 
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الحزب ، 2012النتخابات البرلمانية عام أثناء ا "النور"ساعد هذا التمويل في دعم قدرات حزب وقد 
 ة أنماطق باإلنفاق المالي على الحمالت االنتخابية، عبر عد  الذي كان يضاهي جماعة اإلخوان فيما يتعل  

 األبواب.ق حمالت طر  ، و (•)المساعدة في إنشاء األسواق الخيرية للمواطنين ؛أبرزها

 ة:مصادر التمويل الداخلي   – 2

قليدية، المتمثلة في اشتراكات األعضاء والهبات عوة السلفية عن مصادر التمويل الت  الد   تتنازللم 
 ،ساتهاعوة ومؤس  ة لتمويل الد  إضافة إلى محاولة تأسيس منظومة اقتصادي  ، والتبرعات من رجال األعمال

 .أيًضا ياسيذراعها الس  و 

ما ورب   ،السياسي   وعوي أسواء على المستوى الد   ،تمويل أنشطة الدعوة فيهذا التمويل ال يساعد  لكن  
كما في جماعة  ،ة تضفي صيغة اإللزام في دفع االشتراكاتيعود ذلك األمر إلى عدم وجود الئحة تنظيمي  

 .(14)ا للتمويلمصدًرا أساسي   د  هذه االشتراكات ال تع فإن   ؛اليبالت  اإلخوان، 

اها إلى بل تتخط   ؛لية، تعتمد على الدعم المالي فقطالتبرعات الداخ كل   تليس ؛صلعلى صعيد مت  
رجل األعمال طارق طلعت مصطفى، المحسوب  ريما أشارت تقارير إعالمية إلى دو ف، (15)الجانب اللوجيستي

 "ورالن  "ر دعم السواء، وهو ما يفس  ة على عوة السلفي  والد   "ورالن  "، في تمويل حزب على الحزب الوطني المنحل  
 .(16)2012ح اإلخوان في عام مرش   ،ة أمام المستشار محمود الخضيري له في االنتخابات البرلماني  

                                                           
للمواطنين في المحافظات، وذلك ضمن تحّركات السلفيّين وبأقل من تكلفتها،  ،والسلع األساسية والغذائية بسعر التكلفةتعتمد فكرة األسواق الخيرية على بيع المنتجات  • 

 لدعم ناخبيهم، وتنشط هذه األسواق خالل فترة االنتخابات، لكنّها تعّد ذات جدوى إذا كانت االنتخابات بالقوائم.
"يوجدّتقصيرّفيّتمويلّالدعوةّالسلفية،ّوالمنصرفّّهإن ّّإدارتها:ّمجلسوعضوّّبالصعيد،ّالسلفيةّالدعوةّمسؤولّنصر،ّعادلقال  -  14

ّ؛جميعّالمحافظاتّأمرانفيّأنّماّيحدثّفيّاألسواقّالخيريةّّالمصادرّالسابقةّأنشطةّالدعوةّبشكلّعام،ّكماّيأكثرّمنّالداخل،ّوالّتغطّ 

ّالأنّيتبرّ ّ:األول ّالمواد ّبقيمة ّالسلفية ّالدعوة ّاألقلّ عّأبناء ّتباعّبنفسّسعرها ّثم ّوالمالبس، ّدونّتحقيقّهامشّربح،ّّغذائية منّالجملة،

عوةّأوّولّالد ّؤفقّمسأنّيت ّّ:وأحياناّتحدثّخسارة،ّإضافةّإلىّنشاطّاألعضاءّمنّالدعوةّوالحزب،ّدونّأخذّأجرّعلىّنشاطهم،ّواآلخر

ّ".ّلمزيدّمنّالتفاصيلّانظر:قيمتها،ّبعدّانتهاءّالسوقّالخيريةّترد ّّالحزب،ّمعّأحدّتجارّالجملةّعلىّتوريدّالسلعّالغذائيةّوالمالبس،ّثم

 . ،ّمرجعّسبقّذكرهةّيستجدونّالتمويلّالسعوديّ شيوخّالدعوةّالسلفي ّ.. بدعوىّالعمرةّ

ّّكانّعندماّ،األلفيةّبدايةّفيّحماد،ّسعيدّالسلفيّالقياديّّأنّإلىّتقريرّلفتّفقد -  15 ّبرامجّمناقصاتّأرسىّصاالت،االت ّّلوزارةّوكيال 

اّالسلفيّ ّالقياديّ ّ،الشحاتّالمنعمّبعبدّالخاصةّالشركةّعلى(ّاالتصاالتّمنحة)ّالخريجينّشبابّتدريب ّ،ّلمزيدّمنّالتفاصيلّانظر:أيض 

 .مرجعّسبقّذكرهثرياء الكويت، أمن طارق طلعت مصطفى إلى " الدعوة السلفية"ة تمويل قص  محمودّالشهاوي،ّّ-

 . ،ّمرجعّسبقّذكرهموقع مبتداباعّلسننّاإلخوان،ّات ّ.. الهيكلةّوالتمويلّوسبلّاالنتشار.. الدعوةّالسلفية -  16
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، وهو أحد رجال األعمال المحسوبين على نظام مبارك، وتشير تقارير إلى أن طارق طلعت مصطفى
في مسجد نور اإلسالم  سيئالر   المقر   ؛، وتحديًداةلفي  التابع للدعوة الس ل معهد الفرقان إلعداد الدعاةمو  ي

 .(17)بمنطقة باكوس باإلسكندرية

رجال من د فريد خميس حيث كان محم   ؛أن هذه الواقعة ال تعد استثناءً  تجدر اإلشارة إلى ،وهنا
على نظام مبارك، وأحد رجال الحزب الوطني المنحل، يرعى مؤتمرات حزب البناء  يناألعمال المحسوب

 والتنمية، الذراع السياسي للجماعة اإلسالمية، خالل فترة حكم اإلخوان. 

ه من اعتمادها على اشتراكات ة وما تروج  اخلي للدعوة السلفي  مويل الد  الت   يظل   ؛على ضوء ما سبق
نشطتها وذراعها أال تتناسب مع ما يتم إنفاقه إلى عات وهبات مؤيديها من رجال األعمال، وتبر   ،أعضائها

زامن إعادة هيكلتها بعد ثورة يناير، جهت نحو بناء منظومة اقتصادية، بالت  لذا ات   ؛حزب النور ياسي  الس  
 .استعداًدا لمرحلة العمل السياسي  

 :خوان االقتصادي  ومحاكاة نموذج اإل ر التنظيمي  طو  ثانًيا: الت  

لة يناير، تبعه محاولة لبناء منظومة اقتصادية متمث   25ا بعد ثورة ي  ظيمتن ارً ة تطو  عوة السلفي  شهدت الد  
هو ما مليون جنيه، و  500العديد من الشركات، برأسمال معلن بلغ  التي تضم   سة "بيت األعمال"في مؤس  

 ي:تيمكن بيانه على النحو اآل

 ة واستنساخ نموذج اإلخوان:التنظيمي  ورة الث   -1

مكن تسميته بـ"الثورة ة، ما يي  فائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلقاد الدكتور ياسر برهامي، ن
 على مستوى القيادة والقواعد. حيث أعاد تشكيل هيكلها اإلداري   ؛التنظيمية"

                                                           
الذيّدفعّّمصطفى،ّطلعتّوطارقّ،"السلفيةّالدعوة"ّسيمؤسّ ّأحدّحطيبة،ّأحمدّبينّصداقةّعالقةّوجودّإلىّالتقاريرّهذهّاستندت -  17

ّ،ّانظر:بالماليينّعاتتبرّ 

 . ذكرهمرجعّسبقّ ،محمودّالشهاوي -
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حيث أنشأ مكاتب  ؛المحافظاتجماعة اإلخوان في جميع فقد اعتمد برهامي على محاكاة هكل تنظيم 
عبر المكاتب اإلقليمية  ة محافظات الجمهورية، واعتمد على االنتشار الجغرافى  ة في كاف  للدعوة السلفي  

 .(18)االنتشار عبر اللجان المتخصصة جوع، ثم  المدن والمراكز والن   بالمحافظات، ثم  

 وي نَتخبعضو،  200حيث بلغ عدد أعضائه  ؛لهيكلة مجلس شورى الدعوة السلفيةة اوطالت عملي  
 ،عضًوا خمسة عشرنه مجلس إدارة الدعوة الذى يضم سنوات، وينتخب م أربع جميع المحافظات كل   في

مجلس أمناء  يسنوات باالنتخاب، كما يأتأربع  ر المجلسان كل  على أن يكون المجلس رقيًبا عليهم، وي غي  
بالنظر فى سالمة منهج  ر، ويهتم  سين وال يتغي  مؤس   ست ةلها، وهو يضم  ي  ار ة الهيكل اإلدالدعوة السلفية فى قم  

ي  والتزامها بالمنهج السلف الدعوة السلفية
(19). 

، وأسفرت عن اإلطاحة بالدكتور سعيد 2015يوليو خابات لمجلس إدارة الدعوة، في خر انتآوجاءت 
اختالف مواقفه األخيرة مع موقف الدعوة السلفية الدعوة السلفية من منصبه، نتيجة عبد العظيم نائب رئيس 

قة فى المهندس محمد دت الجمعية العمومية لمجلس إدارة الدعوة السلفية الث  ًرا، ومساندته اإلخوان، وجد  مؤخ  
شكيل الجديد قيادات من الت   نائًبا له، كما ضم   يكتور ياسر برهامعبد الفتاح أبو إدريس رئيًسا للدعوة، والد  

 .(20)الدكتور يونس مخيون، والمهندس أشرف ثابت، والمهندس عبد المنعم الشحات :، مثلور السلفى  حزب الن

وهم أعضاء حزب "النور" بحسب مصادر فى الدعوة السلفية،  ،اي  لغ عدد أعضاء الدعوة السلفية رسمب
 عن ضعف التمويل الداخلي   ضوحو ، وهو ما يكشف ب(21)ألف عضو على مستوى الجمهورية 180 أيًضا،

                                                           
،ّلمواجهةّجماعةّجميعّتنظيماتّالتيارّالسلفيّ ّةّتضمّ ةّسلفي ّحيثّسعىّإلىّتأسيسّمظل ّّ؛سّالثانيّللدعوةّالسلفيةبرهاميّالمؤسّ ّد ّيع -  18

ّانشرهّفيّموقعّمبتداّإلىّأنّبعضّقياداتّوأعضاءّالدعوةّعارضواّهذهّالهيلكة،ّاستناد ّّاإلخوانّفيّالمعتركّالسياسي،ّوأشارّتقريرّتمّ 

 : حزب،ّانظرّلمزيدّمنّالتفاصيللمبدأّالت ّّلىّرفضّالمنهجّالسلفيّ إ

 . ،ّمرجعّسبقّذكرهموقع مبتداباعّلسننّاإلخوان،ّات ّ.. الهيكلةّوالتمويلّوسبلّاالنتشار.. الدعوةّالسلفية -

 . المرجعّالسابق -  19

 : يتشكيلّالجديدّلمجلسّإدارةّالدعوةّالسلفية،ّانظرّالرابطّاآلالت ّ -  20

http://www.mobtada.com/details_news.php?ID=362038 

: إن 2012قال نادر بكار، المتحّدث باسم حزب النور السلفّي، تعليقًا على أزمة انشقاق الدكتور حسام عبد الغفار ومؤّيديه على الحزب في عام  -  21

 ألف عضو، ولن يتأثّر باستقالة بعضهم.. لمزيد من التّفاصيل: 180قاعدة البيانات لدى الحزب تضم 

.. الحزب على رتؤثّ  لن األفراد بعض واستقالة ،عضو ألف 180 لدينا: بكار نادر.. انهائي   الحزب من" المستقيلين ةصفح طيّ " يعلنون" النور" قيادات -

 ، انظر الرابط اآلتي:2012ديسمبر  31، اليوم السابع، "المعبد بهدم لكم نسمح لن لكن ا،خيرً  هللا جزاكم" للمستقيلين وأقول

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/893134 
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 عن قصورها في إعداد الئحة داخلية إضافة إلى فشل الهيكلة الجديدة في جذب أعضاء جدد، فضاًل ، الرسمي  
 الحال في اإلخوان. وكما ه ،تلزم أعضائها لدفع االشتراكات ونسبة من دخلهم

بعد إحكام رقابة الدولة على  ،إعادة النظر في مصادر تمويل أخرى، خصوًصا ةضروري   تلذا كان
 التمويل الخارجي.

 

 سة بيت األعمال".. منظومة اقتصادية لم تكتمل:"مؤس   -2

كياًنا ست أس  لذا  ؛كما الحال في جماعة اإلخوان، ة إلى تأسيس منظومة اقتصاديةعوة السلفي  سعت الد  
بهدف تمويل مليون جنيه،  500، برأسمال 2012سة "بيت األعمال" في أكتوبر مؤس  ى ا تحت مسم  اقتصادي  

 .(•)(22)برعاتعبر الت   "ورالن  "ة وحزب لدعوة السلفي  ا

مليون جنيه،  149ة مشروعات بـ عن تأسيس عد   "بيت األعمال"سة أعلنت مؤس   ؛2013 في أبريلو 
بيت “تأسيس شركات  إن   :سمي  والمتحدث الر  المهندس محمد السبخى، عضو مجلس أمناء المؤسسة  قالو 

مليون جنيه، وأخرى لصناعة  60استصالح األراضي برأسمال مليون جنيه، وشركة  20برأسمال ” االستثمار
مليون جنيه، باإلضافة إلى شركة  51ماليين جنيه، وشركة إلدارة الفنادق برأسمال  8المربى برأسمال 

مليون جنيه، وشركة  2صة في نظم المعلومات برأسمال ات المتخص  برمجي  لتصنيع أجزاء أجهزة الكمبيوتر وال
 .(23)ماليين جنيه 5برأسمال ” بيت العرب“للسياحة 

                                                           
اليوم مستشارّالرئيس،ّ" الزرقا"ّ؛وأبرزهمّ،رجلّأعمالّبينهمّأقباط 160ّتضمّ  ،الذراعّاالقتصاديةّللدعوةّالسلفية" بيتّاألعمال" -   22

 : يت،ّانظرّالرابطّاآل2012أكتوبرّ 29 السابع،

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/830407#.Vwj4Svl9600 

ّنائبّالزرقا،ّامبسّ :ّمنهمّأعمال،ّرجالّتسعةّةبعضوي ّّالسلفية،ّللدعوةّالعامّئيسالرّ ّعبدالفتاح،ّمحمدّسةالمؤسّ ّهذهّأمناءّمجلسّسيترأ ّ • 

ّومحمدّرجب،ّوإبراهيمّالجليل،ّعبدّوإيهابّسعيد،ّومحمدّالسيد،ّووليدّصالح،ّوحسامّالنور،ّحزبّرئيسّنائبّاألمناءّمجلسّرئيس

ا:ّالنجارّومحمدّسباخي،  : يتالرابطّاآلعلىّالموقعّالرسميّلمؤسسةّبيتّاألعمال،ّ،ّانظرّأيض 

http://www.eghob.com/index.html 
 : يت،ّانظرّالرابطّاآلموقع البديل،ّ"النور"ةّللدعوةّالسلفيةّومليونّجنيهّمشروعاتّوهمي ّ 322البدريّجالل،ّّ -  23

http://elbadil.com/2015/04/13/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-
%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-322-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
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 ة برأسمال مبدئي  للموارد البشري   ”trend“ تشغيل شركةسة أيًضا، باسم المؤس   ث الرسمي  المتحد  أعلن و 
مشيًرا إلى أن جميع  بالغردقة،” ليروا اإلسالمي“اسم  وافتتاح أول فندق للسياحة الحالل تحت ماليين جنيه، 3

 تتم عن طريق االكتتاب المغلق بين األعضاء.” بيت األعمال“ة بـ ة الخاص  عوة السلفي  سة الد  مشروعات مؤس  

، عن 2013، في شهر يونيو ”بيت األعمال“وأعلن إيهاب عبد الجليل، العضو المنتدب لمؤسسة 
مليون جنيه،  30برأسمال  ،”بيت الزراعة“ى تسم   ،راعةفي مجال الز   :األولى ؛لشركتينلفية تأسيس الدعوة الس  

 20برأسمال ” رايت هوتيل“تحت مسمى  ،”بيت األعمال“وذراع جديدة لـ  ،تعمل في مجال السياحة :انيةوالث  
ل سلسلة لتشغي” غرناطة“ شركة تأسيَس  ،2013سبتمبر  18لسبخى، بتاريخ مليون دوالر، وأعلن محمد ا

يعد لها وجود على األرض، ، بيد أن هذه المشروعات لم مليون جنيه 3.5جديدة برأسمال  اتكافتيري
 .(24)سًما فقطاوأصحبت 

تفت خحول أسباب اإلعالن عن هذه المشروعات وعدم تنفيذ أي منها، وأين ا وهنا ي طرح التساؤل
 ؟على تمويل أجنبي تحت غطاء شرعي قانوني  ات الحصول أحد آلي   د  وهل تع ؟ن عنهاعل  أ  األموال التي 

 
 ين:للسلفي   يونيو واألداء االنتخابي   30ثالًثا: ضبط التمويل بعد 

 30ر تمويل الدعوة السلفية بعد ثورة تراجع أو تأث   ،ى اآلنحت   ،ة تثبتال يوجد وثائق أو أوراق رسمي  
 بشأن هذه الفرضية. يونيو، لكن هناك العديد من الشواهد التي ربما تؤدي إلى نتائج

 ة،فتوى شيوخ السلفية بإجازة تخصيص أموال الزكاة للحمالت االنتخابي  ل في واهد، تتمث  أبرز هذه الش  
قبيل انتخابات  "ورالن  "ه نحو القروض اإلسالمية للخروج من أزمة التمويل التي يعاني منها حزب وج  والت  

                                                                                                                                                                                           
%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D9%87%D9%85 / 

 . المرجعّالسابق -  24
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ة، كما تم السلفية تحرص على خلو القروض من أية شبهة ربوي  أشارت تقارير إلى أن الدعوة فيما ، (25)2015
 .(26)على فترات متباعدة هاتسديد يتمجنة القانونية بمتابعة هذا الملف، على أن تكليف الل  

ومقارنتها  ،2015ة ضرورة للوقوف على نتائج حزب النور السلفي في انتخابات ثم   ؛من هنا
 جنبيرها بضبط التمويل األ، كداللة على تراجع القدرات المادية للدعوة السلفية، وتأث  2012بانتخابات 

 .ومراقبته

 األداء االنتخابي ومظاهر ضعف التمويل: -1

تحمل  من أن ها، 2015و 2012ي انتخابات تنطلق أهمية إجراء مقارنة بين نتائج حزب النور ف
ر األداء االنتخابي، بكل ما  عن تغي  ات حول تراجع التمويل الخارجي للدعوة السلفية، فضاًل ر العديد من المؤش  
 ا.الت مرتبطة بمستقبل الحزب سياسي  يحملهما من دال

تي ال  ، 2012السابقة له في مجلس الشعب لعديد من المقاعد اور" ال يمكن إغفال خسارة "الن   ؛بداية
مقاعد القوائم والفردي  %، على مستوى 91بلغت نسبتها نحو 

 (1. )انظر الشكل رقم (27)

 • (1شكل رقم )
                                                           

ّعنّلجأتّقياداتّحزبّ -  25 ّلحزبّالرئاسيّالمجلسّاعتمادالنورّإلىّمشايخّالدعوةّالسلفية،ّوهوّماّدفعهمّإلىّإصدارّهذهّالفتوى،ّفضال 

ّ،ّانظر:منهاّيعانيّالتيّالتمويلّأزمةّمنّللخروجّاإلسالمية،ّالقروضّنحوّالتوجهّالنور

 : يتانظرّالرابطّاآل،ّفيتوة،ّيجيزونّدفعّأموالّالزكاةّللحمالتّاالنتخابي ّ "ةالسلفي ّ"شيوخّّ-

http://www.vetogate.com/1404770 

اّرئيس اّالبحرينّمنّتتخذّتيال ّ  (A. B. G)ّالمصرفيةّالبركةّبمجموعةّالخاصةّالروافدّأحدوّاإلسالمي،ّالبركةّبنكّأنّإلىّإعالميةّتقاريرّأشارت -  26 ّأبرزمنّّلها،ّمقرًّ

ّإسالميةّالماليةّومعامالتهّاألولى،ّالدرجةّمنّإسالمي اّبنك االسلفيةّّالدعوةّهتعد ّّحيثّاإلسالمي؛ّفيصلّبنككانّيسعىّحزبّالنورّللتعاملّمعها،ّإضافةّإلىّّالتيّالبنوك

 .بشيءّالتحريمّشبهةّتشوبهّوالّ،اإلسالميّ ّفيصلّبنكّعلىّغبارّال:ّقالّالذيّالسلفية،ّالدعوةّإدارةّمجلسّباسمّثالمتحد ّّحاتم،ّعلىّالشيخّلتوصيفّوفق اّصحيحة،
ّبكارّنادرّأشارّأخرى؛ّناحيةّمن ّمعّلكنّ،سابق اّيحدثّكانّماّوهوّاالنتخابية،ّحملتهّنفقاتّمنّاجزءّ ّليتحمّ ّسوفّحالمرشّ ّأنّإلىّالنور،ّحزبّرئيسّمساعد،

 .ّانظر:الدعوةّإلىّالمنتمينّغيرّاإلسالميينّحينالمرشّ 
 . المرجعّالسابق -
ّ،ّانظرّالرابطّاآلتي:2015أغسطس25ّّّاليوم السابع،،ّاالنتخابيةّالدعايةّمعركةّفى"ّالتقشف"ّسالحّيرفعونّونالسلفي ّ -

-http://www.youm7.com/story/2015/8/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86
-%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86
-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88/2319259 
 

جمع الماّدة على المتاعبة الصحفّية واألرقام النهائية لنتائج االنتخابات التي أعلنت عنها اللجنة العليا لالنتخابات، انظر الرابط  اعتمد الباحثان في - 27

 اآلتي:

https://www.elections.eg/ 

http://www.youm7.com/story/2015/8/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88/2319259
http://www.youm7.com/story/2015/8/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88/2319259
http://www.youm7.com/story/2015/8/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88/2319259
http://www.youm7.com/story/2015/8/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88/2319259
http://www.youm7.com/story/2015/8/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88/2319259
http://www.youm7.com/story/2015/8/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88/2319259
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28 

 

، 2015فقط في  مقعًدا 11، فيما حصد اعدً مق 108على  2012ب خالل انتخابات فقد حصل الحز 
في الحصول على أية مقاعد يمكن أن  "ورالن  "ل قوائم افشإوذلك بعد أن أسهم نظام "القائمة المطلقة" في 

لمجلس النواب المقبل. )انظر  والرقابي   تساعده في تشكيل كتلة برلمانية ذات تأثير على األداء التشريعي  
  :(2الشكل رقم 

                                                                                                                                                                                           

 .نيإعداد الرسومات البيانية بواسطة الباحث تم   • 
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 •(2شكل رقم )

29 

 

ذا أخذ في هذا  ،راسة ستعتمدالد   فإن   ؛لقوائمإلى اسبة بالن   ظام االنتخابي  ر الن  في االعتبار تغي   ناوا 
 "ورالن  "فقد خسر حزب ؛ ق بمقاعد الفرديين الماضيين فيما يتعل  المقارنة بين االستحقاقين االنتخابي   ،المحور
حيث  ؛ل انتخابات مجلس النواب الماضيةخال 2012تي حصل عليها في ة ال  % من مقاعده الفردي  66نحو 

 -3رقم  نشكليال. )انظر 2012س الشعب في انتخابات مجل امقعدً  21مقابل  ،مقعًدا 11لم يحصد سوى 
4): 

  

                                                           

 .نيتم إعداد الرسومات البيانية بواسطة الباحث • 
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  •(3شكل رقم )

30 

  

                                                           

 .نية بواسطة الباحثتم إعداد الرسومات البياني   • 
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 • (4شكل رقم )

31 

 

وا نافس حصلوا على المقاعد التي "ورالن  "حي حزب مرش  % فقط من 6 أن   ؛وأظهرت االنتخابات أيًضا
، وهي نسبة ربما تكشف عن خلل في األداء االنتخابي للحزب السلفي، الذي جاء في المرتبة الثانية عليها

 . 2012خالل انتخابات 

 :(5)انظر الشكل رقم 

  

                                                           

 .نيتم إعداد الرسومات البيانية بواسطة الباحث • 
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 • (5شكل رقم )

32 

 

محافظة  12مقاعد )فردي( في دوائر  ةفي الحصول على أي   "ورالن  "فشل حزب  ؛من ناحية أخرى 
في الحصول  "ورالن  "، في مقابل فشل % رغم المال السياسي  45، بنسبة تقترب من 2012أثناء انتخابات 

 :(6% تقريًبا. )انظر الشكل رقم 80، بنسبة 2015محافظة خالل انتخابات  23ة مقاعد في على أي  

 

                                                           

 .نيتم إعداد الرسومات البيانية بواسطة الباحث • 
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 33•(6انظر الشكل رقم )

34 

 

مقاعد في عدد من  ةفي الحصول على أي   "ورالن  "العديد من التقارير ارتأت فشل  ن  أورغم 
المقارنة بين نتائج   أن  ة، إال  ودافًعا النسحابه من الحياة السياسي   ،كهًرا على انهياره وتفك  مؤش   المحافظات، يعد  

تراجع القدرات  ن  أفقد بدا واضًحا  ؛ما تطرح نتيجة مغايرةماضيين، رب  في االستحقاقين االنتخابيين ال "ورالن  "
 . 2015انتخابات  نتائج فير بشكل واضح ة للدعوة السلفية وحزب النور، أث  المادي  

 :(7)انظر الشكل رقم 

  

                                                           

 ين.تم إعداد الرسومات البيانية بواسطة الباحث • 
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 •(7شكل رقم )

35  

 

 ي:تحو اآليمكن بيانها على الن  التي  راتعلى عدد من المؤش   ،أيًضا ،النتائجالمقارنة بين وتنطوي 

أحد أبرز معاقله،  د  التي تع ،اإلسكندريةمحافظة في  تراجع شعبية حزب النور ككيان سياسي   ر األول؛المؤش  
مقابل مقعد واحد  ،مقعدينبواقع  2015تي حصل عليها خالل انتخابات ال   رغم ارتفاع عدد المقاعد الفردي  

ذا أخذ ، ومقعد واحد فردي  2012مقاعد في القائمة خالل انتخابات  خمسةفقد حصد النور ؛ 2012في  ، وا 
هذه النتيجة  تعد   ؛بالتاليلناخبين للحزب كبرنامج وقيادات، انتخاب القوائم يعتمد على تأييد ا في االعتبار أن  

 ا على تراجع شعبية الحزب في أحد معاقله.ًرا مهم  مؤش  

ور في انتخابات حصل الن  فقد  ؛حزب النور وشعبيته في البحيرة قفيكشف أيًضا عن مو  :ر الثانيالمؤش  
 خمسةعلى  2015خابات ، بينما حصد في انتةمقاعد فردي   ثالثةمقاعد في القائمة، و  ثمانيةعلى  2012

                                                           

 .تم إعداد الرسومات البيانية بواسطة الباحث • 
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ال ونفوذهم داخل هذه الدوائر،  لفيين اعتمدوا على شعبيتهمحين الس  المرش   ما يشير إلى أن  فقط،  ةمقاعد فردي  
 شعبية حزب النور. على

في دمياط في الحفاظ على  "ورالن  "حيث فشل حزب ر الثالث؛ على المؤش   ،أيًضا ،ابقة تنسحبالنتيجة الس  
مقاعد، رغم أنه نجح في االنتخابات  ثالثة، والتي حصد فيها 2012انتخابات  مقاعده في القائمة خالل

 .ةعلى المقاعد الفردي   2012الماضية في حسم أحد المقاعد الفردية، وهو ما فشل فيه سابًقا في انتخابات 

حصل  نذيلل  المقعدين ا، وهما ينفي كفر الشيخ مقعدين فردي   "ورالن  "حي فيرتبط بحسم مرش   ر الرابع؛ا المؤش  أم  
 .2012عليهما في انتخابات 

اب نو   ثالثةبينهم  ؛حينمرش   تسعةر بـذي يقد  ال   ؛2015حي الحزب في انتخابات ظر إلى عدد مرش  لكن، بالن  
الشخصية، وهو ما تكشف  حيه على شعبيتهمعن تراجع شعبية الحزب، واعتماد مرش   ،أيًضا ،سابقين، تكشف

 مقاعد. على أربعةعلى مستوى القوائم، حيث حصل  2012في انتخابات  "ورالن  "نتيجة عنه 

حيث حصل  ؛2015ل في خسارة الحزب مقعدين في بني سويف خالل انتخابات يتمث   ر الخامس؛المؤش  
مقاعد على مستوى  ربعة عن خسارته أ، فضاًل 2012مقاعد في انتخابات  ثالثةعلى مقعد واحد، مقابل 

 القوائم.

ور" وقدراته التنظيمية على مستوى المحافظات فيما يتعلق يكشف بوضوح مدى شعبية "الن   ادس؛ر الس  المؤش  
محافظات خالل انتخابات  يإذ حصل النور على مقعد واحد فقط في ثمان ة؛مقاعد الفردي  البالمنافسة على 

والوادي الجديد،  سماعيلية، وهي القليوبية والدقهلية والغربية وجنوب سيناء، وسوهاج، والمنوفية واإل2012
الذراع السياسي لجماعة اإلخوان، ما يشير محافظات احتكر باقي مقاعدها حزب الحرية والعدالة  خمسبينهم 
 تنسيق بين الجانبين إلبعاد القوى السياسية المدنية من المنافسة عليها. وجودإلى 

من تحالفه مع حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة  "ورالن  "يشير إلى استفادة  :ابعر الس  المؤش  
 ثالثةحيث حصد الحزب  ؛ظة المنيا التي تعد إحدى معاقلها، في محاف2012اإلسالمية خالل انتخابات 

 .2015، وفشل في الحصول على أية مقاعد فيها خالل انتخابات 2012مقاعد أثناء انتخابات 
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أحد  ،أيًضا ،التي تعدو ، بشكل ملحوظ في مرسى مطروح "ورالن  "نخفاض شعبية ل في ايتمث   :امنر الث  المؤش  
، 2012عام  مرسى مطروح حصل عليها في الل ذينفاظ على مقعديه حيث فشل في الح ؛معاقله األساسية

 .2015إلى هيئته البرلمانية في مجلس النواب  (المستقل)النائب صالح عياد  ه ضم  رغم أن  

في  "ورالن  "فقد فشل  ؛والجيزة لتيارات اإلسالم السياسيح استمرار رفض القاهرة يوض   :واألخيرالمؤشر التاسع 
مقاعد  ست ةو  ،مقاعد في القاهرة أربعة، رغم حسمه 2012الل انتخابات أيًضا خ ةالحصول على مقاعد فردي  

 في الجيزة على مستوى القائمة.

افضين اخبين الر  مقاطعة الن   ضح أن  يت   ؛المحافظتينفي هاتين  2012تخابات ظر إلى نتيجة انوبالن  
الت المقاعد  عن ضعف الهياكل التنظيمية للقوى واألحزاب المدنية، ساهم في ارتفاع معد  لالنتخابات، فضاًل 

بعض القرى، ما  تي تضم  ال   ،ما الجيزةسي  ين، ارات اإلسالم السياسي في هاتين المحافظتعليها تي   تتي حصلال  
 ة مقاعدهما.ة من الحصول على أغلبي  تنسيق بين هذه القوى إلبعاد القوى المدني   وجوديشير إلى 

وة السلفية، أسهم في تراجع والدع "ورالن  "لحزب  -غير القانوني -تراجع التمويل األجنبي   أن   :ا سبقضح مم  يت  
ستفادة حزب النور من ضعف الرقابة على التمويل افقد بدا واضًحا ؛ 2015نتائج هذا التيار في انتخابات 

هي ، و 2012يار السلفي، أثناء انتخابات عبر جماعات الت   وجيستي  والل   الخارجي، وحصوله على دعم المادي  
ذي تم االقتراب منه ال   نتيجة تجفيف منابع التمويل األجنبي غير القانوني  التالية، نتخابات االافتقدها في ميزة 
 الدراسة.خالل 
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