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 االستمراروبدائل  حزب البناء والتنميةحل 
 سمير العركي

 

الرسمممممي سمممم ا ااياة الفا مممم ة  "الحل  "نظريًا لم يعد يفرق حزب البناء والتنمية عن قرار
محكمة القضمممماء اي ار  ني يناير كان ث ال اني المقبل  در  ممممدر  قرير عن م عد ج سممممة 

هيئة المف ضممين ي  ممي بحل الحزب  ورنم لث التقرير ليز م زمًا ل محكمة دال لث العر  
القضمممممممائي جر  ع ب اااأل ب   اامر الأل  يت كد هنا اا مممممممة ولث القضمممممممية را  حم لة 

ضممية الحل الأل  لم يعد ينق مم  سمم ا سممياسممية واضممحة  ما من نمم ن  لث يق   ويدعم نر
 .دجراءا  نك ية

ني سمممياق  بريرها لقرار الحل  سممماق  هيئة مف ضمممي مة ز الدولة عًمممرين سمممببًا برر  
تم  نكر 1بهم مما انتهم  دليم    كماث لبرههما لث المبما ل الفكريمة ل حزب قمامم  ع ب مما سمممممممم 
هة ونرع ل ةماعة    ولث الحزب لك يكن سممم ا مةر  واج"المتًمممد "الةماعة ايسمممةمية 

كما ا هم  هيئة المف ضين الحزب بتك ين  ًكية  عسكرية  مستدلة ع ب رلك بظه ر 
  ٢٠١٣مقطع م  ر يظهر مةم عا  مس حة  حمل رايا  الحزب ني مدينة لسي ط عاة 

وا هم التقرير الحزب بممارسمممممة لنًمممممطة  تناقم و تعاري مع  مقتضممممميا  حماية اامن 
ظ ع ب ال حمممدل ال ةنيمممة  كمممما هعم التقرير ار بممماط الحزب الق مب الم مممممممرا  والحفممما

قاعدل  رنم النقد المرير  ها  نظيم ال بالعديد من التنظيما  ايرهابية من بين والةماعة 
الأل  لطالما وجهت  الةماعة ايسمممممةمية لتنظيم القاعدل  ونةاحها ني بناء واحد من لهم 

 !!المًاريع الفكرية المناهضة ل فكر القاعد 

                                  
 ٢/11/٢٠1٧اليوم السابع  1
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تقرير اسممتند ليضممًا ع ب وج   الحزب ني  حالم  عم الًممرعية  دال لث الم ير ل سمم رية ال
ا هاة هيئة المف ضمممممممين الحزب بالعمل ع ب نًمممممممر  ع ا  مناهضمممممممة لنظاة الحكم م ل 
الحديث عن وج   ااتفاء قسر  و عأليب و  فية المعارضين  رنم لث نضح م ل هأله 

ميع اانظمة التي  حترة التعد ية الممارسممممممما  هي من  مممممممميم ل  حزب معاري ني ج
 .السياسية

قائمة ة ي ة من اال هاما  التي اات ط نيها السممياسممي بالقضممائي  والألا ي بالم ضمم عي  
مممما عكز رنبممة واضمممممممحممة لممدا  وائر الحكم ينةق الحزب لو بممااحرا  مزي  ال طمماء 

نضهم لةميع الًرعي الأل  يتحرك  حت  لعضاء الحزب ني معارضتهم ل نظاة الحالي  ور
 .٢٠١٣ايجراءا  والتدابير التي ا  أل  عقب ال الث من ي ني  

نةر عد ًا من ااسمممممممئ ة عن ااسمممممممباب الدانعة ل سممممممم طة الحاكمة  "المر قب"قرار الحل  
ل ت  ص من الحزب ني هألا الت قي   حديدا وقبيل لنهر معدو ل من نتح باب الترنح 

الحزب والةماعة لم ل هأله القراري ومدا  لةنت ابا  الرئاسممممممميةي وعن كيفية م اجهة
اسممتعدا  الحزب لم اجهة اسممتحقاقا  الي ة التالي ل قرار  وهل يمكن لث يدنع هألا القرار 

 لعضاء الحزب ل ع  ل دلب ممارسة العنم بعد سن ا  ة ي ة من العمل الس ميي 
 

ًهلًقررتًالسلطةًمعاقبةًالجماعةًاإلسالميةًبأثرًرجعي؟ً:أولاً
حاول  ااجهزل اامنية الحي  لة  وث التحاة  ٢٠١١ا  ااولب الندالع ث رل يناير منأل الساع

الةماعة بها  والتي كان  ال زال  ضممممممممد جراحها عقب سمممممممن ا  ة ي ة من ال مممممممراع مع 
الدولة  نع  نيها ك فة باهظة  لكن رلك لم يمنعها من االلتحاة بال  رل منأل ليامها ااولب 

لأل  ا  أل  مممم رل مبا را  نر ية  وث لث يك ث رلك بناء واا ممممة ني جمعة ال ضممممب  وا
ع ب م قم جماعي مع ن  اامر الأل  ر ممممممممد   ااجهزل اامنية حينها واعتبر   نقضممممممممًا 
لمبا رل وقم العنم التي لطالما لع ن  الةماعة  مسمممكها ب   لكن القاعدل العريضمممة حينها 
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واسممممتةابة ل روا نئا   اعتبر  لث التحامها بال  رل لم  كن سمممم ا عمل سمممم مي محم 
 .الًعب الم ر  نير المؤ لج رنبة ني دحداث   يير حقيقي

لم ينز م قم الةماعة الداعم ل رئيز محمد مرسمممي سممم اء  ٢٠١٣كأللك نإث نظاة ي لي  
ني الة لة ال انية من انت ابا  الرئاسة  لو ني  عم الت  ي  ع ب االستفتاء الدست ر  

 .و ًكيل  حالم  عم الًرعية و  الً دلب نترل االنقةب ٢٠١٢
ولكن درا كممانمم  كممل هممأله ااحممداث ونيرهمما معرونممة ومع  مممة لممدا النظمماة الحمماكم منممأل 

 استيةئ  ع ب الحكم قبل لك ر من لربع سن ا   ن مارا   ار  اطة الحل دلب اآلثي 
  :يمكن ر  رلك دلب عد  من ااسباب

ين نقط   وث لث يتعدا رلك بقية الرنبة ني ح ر ال راع مع جماعة ايا اث المس م -1
مك نا  الطيم ايسمممممممةمي  ول  لفترل مؤقتة  حتب ال يسمممممممت ل رلك ني د هار المعركة 

 .را   "ايسةة"وك نها ضد 
حرص النظاة ع ب داراا الةماعة من  ائرل ال ممممراع  حتب يتمكن من السمممميطرل ع ب  -2

الةماعة ااضمم   ممراعًا نممرسممًا المًممهد المتداعي ب قل  ك فة ولسممرع وق   اا ممة ولث 
امتد لسمممممن ا  ة ي ة مع النظاة  ما لكسمممممبها ابرل ني كيفية التعامل مع   عكز جماعة 
ايا اث  التي بد  قيا ا ها مر بكة ونير مؤه ة ل تعامل مع الحدث رنم امتةكها ث رل 
 نممعبية نممهد  اروجًا نير مسممب ق ل ةماهير  لكنها نًمم   ني   جيهها وح لتها ب رابة
نديدل دلب محم مظاهرا  كان  نالبًا ما كان   نتهي باعتقال عد  من المًاركين نيها 

 .ونرار البقية

التي ربما  حفز الةماعة  "الةزرل"اعتبر النظاة الم ممر  لث  رك الحزب سمميك ث بم ابة  -3
ع ب ال روا من  حالم  عم الًمممممممرعية  و ل ي ح لفترل ع ب هألا المط ب  وث لث يةد 
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بيممًا من الةممماعممة  التي ااتممار  جمعيتهمما العم ميممة البقمماء ني التحممالم وعممدة ر ًا ديةمما
 .م ا ر  

اًممية النظاة من  ح ل الحزب دلب مظ ة قان نية ا  مرنممح رئاسممي محتمل  اا ممة  -4
ني محانظا  ال عيد التي يتمتع نيها الحزب بًعبية واضحة له ت  ل عب  ور مهم ني 

  واالسمممممممتحقاق الدسمممممممت ر  من العاة را    ٢٠١٢الرئاسمممممممية الة لة ال انية من االنت ابا  
والتي  مكن  ل ممم ا    ك المحانظا  من حسممممها مقارنة با ةاه الت ممم ي  ني القاهرل 

 .ومحانظا  ال ج  البحر   التي وضح نيها   ثير الدولة العميقة بًكل باره

  س اء ما يتع   استباق النظاة ل تط را  القا مة ع ب ال عيدين الداا ي وال ارجي -5
منها باسممتحقاق االنت ابا  الرئاسممية  لو  داعيا   ده ر ااوضمماع االقت مما ية  لو حتب 
 ر يبا  ااوضمماع ايق يمية التي  نألر بتفةر ااوضمماع ب مم رل نير مسممب قة  نك ها لم ر 
ي ًممممممب النظاة منها لث  ؤ   دلب  فةر م جة احتةاجا  نممممممعبية ضممممممده قد يسممممممت  ها 

 .ث قراره بسحب ل  نطاء نرعي قد يست دة ضده ي مًا ماالحزب  لألا كا
 

ًهلًيلجأًالحزبًإلىًاستنساخًالنموذجًالتركي؟ً:ثانياًا
يظل  عامل دسةمي  ركيا م همًا لنظرائهم س اء ني المًرق لو الم رب العربي  لألا ك يرًا 

 ع ب ما يحاول العقل السياسي ايسةمي استنساخ النم را التركي بكل لريحية  معتمداً 
م رجا   والتي ل   ني نهاية المطا  دلب  حقي  نةاحا  نير مسممممممب قة سمممممم اء ع ب 

 . عيد  قديم نم را  نم   ناجح  لو ع ب  عيد  ط ير ل اء ايسةميين بًكل عاة
بًممكل  ممريح ع ب السمماحة السممياسممية التركية  "المحانظ "نمنأل  ه ر اال ةاه ايسممةمي 

ع ب يد الراحل نةم الدين لربكاث   عرضممم  ااحزاب ني لوائل سمممبعينا  القرث الماضمممي 
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نحزب السمممةمة ال ةني  ١٩٧٠التي لسمممسمممها لم جا  ل حل  بدءًا من حزب النظاة ال ةني 
 . ٢٠٠٣ولايرًا حزب السعا ل  ٢٠٠٠ثم حزب الفضي ة  ١٩٨٣ثم حزب الرنال ال ةني  ١٩٧٢

دعا ل الكرل مرل لارا عبر  هأله النم را ربما يحفز  انع القرار  اال الحزب دلب محاولة
 :  سيز حزب جديد  لكن يةب ال ضع ني االعتبار وج   عد  من الفروقا  الهامة

رنم التًممماب  الكبير بين الحكم العسمممكر  ني كل من م مممر و ركيا  دال لث عسمممكر  ركيا  -1
حر مممم ا ع ب وج   بيئة سممممياسممممية  سمممممح بحالة من التنانسممممية والعمل السممممياسممممي مع 

من بعد عبر ل وا  قضممائية نممديدل ال ممرامة  دال لث ال ضممع الم ممر  ي ت م  التحكم نيها
 مامًا در اجتهد عسممكر ي لي  ع ب   ميم الحيال السممياسممية  مامًا والقضمماء ع ب ل  نم را 
سياسي محتمل يمكن  مناهعة سيد الق ر الةمه ر  ني نعبيت  وجماهيريت   والتاريخ 

لتًهير بالعديد من السياسيين البارهين الألين السياسي الم ر  م ئ بق ص التنكيل وا
 . نعتها حيل العسكر دلب هوايا النسياث وايهمال

لث التةربة ايسمممممممةمية نفسمممممممها ني ك تا الدولتين م ت فة  ماة االاتة   نالتةربة  -2
انب ق   عبيرًا عن الطيم ال اسمممممع لمةم ع المحانظين اا راك   "نمممممعبية"التركية  ةربة 

 ث رقمًا انت ابيًا مهمًا  وقد  عرضمممم    ك التةربة ل  ممممع   والهب ط  والعديد الألين يم  
من االاتبارا  القاسمممممية  ما مكنها من  ط ير برامةها ول وا ها  لما ني م مممممر نقد ولد  

ولم ينج منها سممممممم ا حزب ال سمممممممط  ن م نكن لماة  ةربة  "الةماعة"التةربة من رحم 
معرونة والمعه  ل  در رلينا ا طًا واضممممحًا بين الةماعة حزبية حقيقية ب  وا ها وآليا ها ال

 .والحزب  لم  سطع حتب بعم ايجراءا  الًك ية الت فيم من  لو نفي 
ال يمكن دنكار عم  التةربة التركية الزمني والفكر  ع ب حسممممممماب نظير ها الم مممممممرية  -3

سمممياسمممي من ك ير التي لم  مكث سممم ا عامين  قريبًا  لم  تمكن نيهما من  حرير عق ها ال
 .من الم روثا  ال اندل التي كب    حركتها وقدر ها ع ب االبتكار والتن ع
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لهألا نإث اسمممممممتفا ل حزب البناء والتنمية من التةربة التركية  ني الع  ل ني لقرب وق  
دلب الحيال يبدو بديةً ضمممممعيفًا و مممممعبًا  در اليبدو لث الحزب مسمممممتعد اث يتمتع بقدر من 

كالأل  يميز نظراءه ني  ركيا  يدنع  دلب دعا ل التم ضمممممممع  لو دعا ل  ر يب البراجما ية 
حال لقدم  )سممياسمما   ولول يا    كما لث السمم طة الحاكمة ني م ممر ليز لديها اسممتعدا  

 .ل ج  ه مةد ًا ول  ني ث ب بديل (ع ب حل الحزب
 

 !خيارًالعنفًيطرحًنفسهًمجدداًاً:ثالثاًا
نسممممح المةال لماة ايجابا  المفت حة ع ب العديد من  التداال ما بين الةماعة والحزب

  مممممم را  الي ة التالي لحل  الحزب  ونقد الةماعة ل  طاء الًممممممرعي الأل  كان   ت اجد 
هنا ي  ي ايار العنم مقحمًا نفسمم  بق ل ني سممياق التنبؤا ت اسممتنا اس دلب سممن ا   . حت 

نهها دال مراجعا  نقهية ونكرية ة ي ة من ال داة ااضتها الةماعة مع نظاة مبارك  لم  
نير مسمممممممب قة بدلها قا ل الةماعة من سمممممممةن ليماث ةره  ثم اسمممممممتكم  ها  باعًا لثناء 

 .٢ج ال هم بالسة ث الم ت فة 
 دولة ع ب المسممت يين اامني والقضممائي والأل  مولكن دهاء حالة الت ممعيد التي  نتهةها ا

السممة ث  دضممانة دلب ح مم ل العًممرا  منهم ل ا دلب ونال العديد من قا ل الةماعة ني 
ع ب لحكاة قضممممائية  تراو  ما بين ايعداة والسممممةن المؤبد  نهل يؤ   رلك دلب اعتما  

 الةماعة ل عنم ك يار ني م اجهة رلك الت عيدي
يةحظ لنم  حماول  ٢٠١٣المتتبع ل طماب الحزب وسممممممم  كم  منمأل انقةب ال مالمث من ي لي  

متساوية من لةرا  ال راع  رنم لث رلك يتعاري مع ك ن   باستمرار البقاء ع ب مسانة

                                  
 م حينهاألسباب تعود إلى رؤية النظام الحاك ٢٠٠1في تفعيلها إال في نهاية عام لكنها لم تبدأ  1٩٩٧أطلقت الجماعة مبادرة وقف العنف في يوليو  ٢
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لحد لهم المؤسممسممين لتحالم  عم الًممرعية  بل وحاول الحزب القياة بدور ال سمماةة بين 
المة ز العسممممكر  وايا اث ني ااياة ااولب لةنقةب دال لن  نًممممل ني  قريب وجهتي 

 .النظر
ياة بالدور را    نعقب المبا رل التي وبالرنم من رلك ايافاق دال لث الحزب وا مممممممل الق

عمرو حمزاو  لعةا ما سماه االنسدا  السياسي ني م ر ونًرها ني جريدل  ./ةرحها  
باسممممممممم  لحمد ٢٠١٦وانمممممممنطن ب سمممممممم  ني ينماير    لع ن الحزب ع ب لسمممممممماث المتحمدث 

ايسممكندراني  رحيب  بالمبا رل ول  حل من نمم ن  لث ينتًممل م ممر من ااهمة السممياسممية 
كما لعا  الحزب التألكير برؤيت  السممابقة  التي  رنم الحل ال ممفر  ل همة  .تي  عيًممهاال

وبمناسمممبة الدع ل  .ه   مممماة ااماة ل  روا منها "الحل السمممياسمممي"الم مممرية  معتبرًا لث 
نًا بعن اث  ١١/١١/٢٠١٦دلب االحتًمممممممما  ي ة  يا نداء عاجل من لجل دنقار "ل ممممممممدر الحزب ب

الحزب لكل لنمممكال العنم وبالمقابل كل سمممواسممما  وممارسممما  رنم "لع ن ني   "ال ةن
 ."القمع

سارع الحزب  ٢٠١٧وعقب التفةير الأل  ةال كنيستين ني ةنطا وايسكندرية ني لبريل 
وقال بياث ل حزب  "جريمة  تنانب مع قيم ايسممةة واينسممانية"دلب د انة الحا ث وعدها 

ؤول عن  لن يؤ ا دال دلب  مزي  المةتمع دث التفةير والقتل من لا جهة وليا كاث المسمممممم"
 "ودناعة الف ضب ودلحاق الدمار بالبة  والعبا 

كأللك ةر  الحزب مبا رل لمعالةة ال ضممع اامني المتده ر ني سمميناء  معتبرًا لث ار فاع 
نياب     الحكمة والعقل و تنامب مع  نبرل الت  ين "و يرل ال راع س    ؤ   دلب 

قتل واالسمممتئ مممال واسمممتباحة الدماء والحرما  من لةرا  ال مممراع والتكفير و عاوا ال
وما يتبع  من   يير العقيدل دلب   جي  السمممممة  نح  الداال بدال من   جيه  دلب لعداء 

 ."اامة
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هأله الم اقم ونيرها   عكز قناعة را ية لدا الةماعة والحزب ب مممممممحة الم قم الأل  
بمما رل وقم العنم  وقممد ا ضمممممممح رلممك ا  ممألوه قبممل لك ر من عًمممممممرين عممامممًا بممإةةق م

بمماالحتفمماليممة التي لقممامهمما الحزب ني مقرل الرئيز بممالقمماهرل قبممل ح الي عمماة احتفمماالً 
بمبا رل العنم حيث اعتبر المًممارك ث لث دنًمماء حزب البناء والتنمية دنما جاء ثمرل   ك 

 .المبا رل
ع ب حل الحزب   وني معري دجابت  عن مدا لة ء الةماعة ل عنم حال لقدم  الدولة

رنم الةماعة ال ة ء دلب "ع ب  3نممممممد  ة  الًممممممريم  عضمممممم  المكتب ايعةمي ل حزب
الحزب وعاء لك ير من القيا ا   التي آمن  بالعمل السممممممم مي  "معتبرًا لث  "لعمال العنم

نال سممممممممارل كبيرل ني حال لقدم   ووجه  ةاقتها ل دمة ال ةن والمةتمع  وبأللك 
"الدولة ع ب حل الحزب . 

ومن هنا نإث نك ص الةماعة وار دا ها مرل لارا دلب  ائرل العنم لمر مسمممممممتبعد  وال 
يمكن لث   ة  دلي  الةماعة در م    مبا رل وقم العنم لديها نقطة مف  ية ني  اري ها  
مكنتها من دعا ل اكتًا  را ها و قديم نفسها بعيدًا عن ال  رل الألهنية التي رسم  لها 

ن عقدين  بل و    ممارسممممممما ها منأل   سممممممميز الحزب محل  قدير ع ب مدار ما يقرب م
 .و رحيب من الق ا ال ةنية الم ت فة

 

 اا مة
دث حل حزب البناء والتنمية قضائيًا با  قاب ق سين لو ل نب  ولم  عد  ف ل عن  س ا 
بعم ايجراءا  الًمممممممك ية  ما لم  تدال ع امل لارا  قد يهمها بعم بقاء الحزب وه  

                                  
 ٢٢/11/٢٠1٧ورد ضمن تقرير نشرته وكالة األناضول األربعاء  3
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كأللك نإث البدائل المتاحة لماة الحزب يعا ل الت اجد مةد ًا  ح  النتة  .لمر مسمممممممتبعد
حزبية جديدل ع ب سبيل الم ال   بدو نرص نةاحها ضئي ة  دث لم  كن منعدمة  ني  ل 
د رار النظاة الحاكم ع ب   ميم الحيال الحزبية  ووضع المسارا  الضيقة المتاحة  ح  

 .ل نب مًاكل من اةل ل   حرك منها نير محس بدنران  المبانر بحيث ال  سبب ل  
الةماعة عقب سمممممحب ال طاء /لكن  بقب دنمممممكالية  تع   بكيفية  عامل الدولة مع الحزب

وه  ما يفسمممممممح المةال لماة مزيد من ايجابا  نير  .القان ني الأل  كان   تحرك  حت 
دلب ما قبل يناير يع   بهم الةماعة من م ير قد /المطمئنة ح ل ما ينتظر لعضاء الحزب

٢٠١١!(4.) 
 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات4)


