رؤية التيار اإلسالمى لمستقبل الديمقراطية في مصر
د.عصام العريان
ندوة "تعزيز مساعي الديمقراطية في مصـر” بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية
باألهرام ،فندق إيتاب  -اإلسماعيلية 53-51مارس 6002

مقدمة :
ال شؾ أف التيار اإلسالمى في مصػر االػاطف البر ػى االبػالـ اإلسػالمى هػا تيػار رػريض امتعػاع ا ػات

ااضحا أف له تأييد شب ى ااسع .يشمؿ التيار اإلسالمى البديد مف االتجاهات ،ا عاء رمى ذلػؾ تتعػاع مااها ػا
مف البممية السياسية أصال امف العظرية السياسية تا با ثـ مف الديمقراطية كعظاـ سياسى أا ثقافػة سياسػية أا

آليات في الممارسة .

هعػػاؾ هط ػػاع ااسػػع م ػػف المت ػػديعيف الػػذيف ال عس ػػتطيع أف عطمػػؽ رم ػػي ـ اص ػػؼ التيػػار اإلس ػػالمى اهػ ػؤالء

يصػاتاف تصػػايتا ضػبياا فػػي االعتوا ػػات ا ال ػا مػػا تػذهب أصػاات ـ إلػػى اتجاهػات متبػػددة ،اهػذ هػػى صػػمت ـ

الاحيدة الديمقراطية أما الحركات اإلسالمية المعظمة التى تمارس البمؿ السياسى ف عاؾ حاليا ثػالث تاج ػات
رئيسية يمكف أف يعدرج تحت ا البديد مف الاصائؿ االتاريبات.
أوال  :تيار اإلخوان المسممين ومدرستهم الفكرية :
اهػ ػؤالء يق م ػػاف الديمقراطي ػػة اإلس ػػالمية أا ديمقراطي ػػة ذات مرجبي ػػة إس ػػالمية ،ايمارس ػػاف السياس ػػة اف ػػؽ
ما ػام ـ الشػامؿ لالسػالـ الػذظ يػعظـ شػئاف الحيػاة جميبػا معػذ عشػأة الجمارػة فػي دايػة الثالثيعيػات مػف القػرف

الماضى.

ايبمػػؿ اإلو ػااف لتطػػاير م ػااها ـ مػػف الديمقراطيػػة رمػػى كافػػة ا صػػبدة  :الاكريػػة االثقافيػػة ،آليػػات البمػػؿ

االممارسة ،االبالهة مع القاظ السياسية االاكرية ا ورظ ،اسعبرض رؤيت ـ الماصمة لمستق ؿ الديمقراطيػة فػي

مصر الحقا .

رؤية حزب الاسط  :عشأ حزب الاسػط مػف مدرسػة اإلوػااف المسػمميف اماهاػه مع ػا ااضػ فػي رعامجػه،

ؿ هد يس ؽ رؤية اإلوااف حكـ اعاصاله تعظيميا رف اإلوااف ااستقالله كتعظيـ .
ف ا يعطمؽ مف الم ادئ الرئيسية :
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 -الشبب مصدر جميع السمطات .

 احتراـ حؽ التدااؿ السممى لمسمطة . -المااطعة أساس البالهة يف أفراد الشبب .

 تأكيد حرية االرتقاد الواصة احرية إهامة الشبائر الديعية . إه ػرار التبدديػػة الاكريػػة االسياسػػية االحػػؽ فػػي تشػػكيؿ ا ح ػزاب السياسػػية ،امعػػع تػػدوؿ الج ػػة اإلداريػػة فػػيعشػػاط ا امػػع السػػمطة القضػػائية احػػدها حػػؽ تقريػػر موالاػػة ا ح ػزاب لمعظػػاـ البػػاـ امقامػػات المجتمػػع أا

المجاء إلى البعؼ.
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اجدير الذكر أف الحزب مازاؿ يعتظر هرار محكمة ا حػزاب الػذظ طػاؿ اعتظػار ر ػـ أف تقريػر

هيئة مااضى الدالة كاف في صال المؤسسيف .
ثانيا  :التيار السمفي والمدرسة السمفية :

اهؤالء معقسماف تجػا الديمقراطيػة ػيف ارفػض ل ػا ا ػيف مػف يق م ػا ايبمػؿ فػي اإلطػار السياسػى ماجػب

آليات ػػا اأشػ ػ رهـ ه ػػـ س ػػمايا الكاي ػػت اهع ػػاؾ اجت ػػادات واص ػػة ػػـ ف ػػي القي ػػاد الت ػػى يج ػػب تقيي ػػد الممارس ػػات

الديمقراطية ا أا الشراط الااجب االلتزاـ ا رعد الممارسة .

افي مصر ال يشكؿ هذا التيار اجادا ممماسا في الحياة السياسية ،فقط شارؾ أفراد مع ـ في االعتوا ات

ال رلماعية صارة فردية محدادة .

اهػػدـ أحػػد الرمػػاز معػػه مشػػرارا لحػػزب سياسػػى أ .جمػػاؿ سػػمطاف هػػا حػػزب اإلصػػالح اهػػد رػػاعى مػػف

التضييقات ا معية البعت الك ير .

هػػذا التيػػار السػػماي فػػي مصػػر يمكػػف تقسػػيمه إلػػى رػػدة فصػػائؿ مبظم ػػا يعتسػػب صػػارة أا أوػػرظ لمتيػػار

السماي البريض في الوميج االمممكة السبادية .

اهػػد هسػػـ د .سػػبد الاقيػػه فػػي ارهتػػه المقدمػػة فػػي اطػػار مشػػراع د ارسػػات الديمقراطيػػة ,هػػذا التيػػار إلػػى 7

فصائؿ رئيسية تتااات في ماها ا مف الديمقراطية مف ه ال ا االبمػؿ فػي إطارهػا مػع تحاظػات ااسػبة إلػى مػف

يراها كا ار اوراجا رف العظاـ اإلسالمى ااصاا إياها أع ا تعتزع حؽ التشريع مف اهلل رز اجؿ لتبطيه لم شر،

داف أف يارؽ يف رممية سف القػااعيف اصػيا ة التشػريبات اهػى م مػة ال شػر ا ػيف المرجبيػة االمصػدر الػذظ

 -1أاراؽ حزب الاسط الجديد  ,تقديـ د .ر دالاهاب المسيرظ – الط بة ا الى 4002
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يسػتعد إليػه مػػف يقػاـ ػػذ الم مػة ،ااصػؿ ا مػػر بضػ ـ إلػػى ط ػع كتػاب سػػما "القػاؿ السػػديد فػي أف دوػػاؿ

مجمس الشبب معاؼ لمتاحيد"

اهذا الكتاب تـ تازيبه في اإلسكعدرية ا يرها مف المحافظات أثعاء اعتوا ات راـ 7987ـ التػى واضػ ا

اإلوااف المسمماف في إطار التحالؼ اإلسالمى .

افي اعتوا ات 4002ـ ا ويرة التى كسػب اإلوػااف في ػا  %40مػف مقارػد مجمػس الشػبب عشػر بضػ ـ

كتي ا ضد مشاركة اإلوااف اكاف رعااعه "حكـ المشاركة في االعتوا ات ،الماذا لػـ عسػاعد اإلوػااف المسػمميف

" داف اسـ مؤلؼ ااستبيض رعه ب ارة "كت ا جمارة مف أهؿ البمـ"

اهد فصػؿ هػؤالء فػي مقدمػة حػث ـ ا سػاعيد التػى يرفضػاف المشػاركة فػي االعتوا ػات رمػى أساسػ ا اهػى

اوتصار:

 .7التشريع حؽ والص مف حقاؽ اهلل رز اجؿ (الـ يتطرهاا إلى كياية صيا ة التشريبات)

 .4القػااعيف الاضػػبية موالاػػة لمشػريبة اإلسػػالمية اكػػؿ مػػا يوػػالؼ الشػريبة ف ػػا اطػػؿ (الػػـ يتطػػرؽ إلػػى
كياية تغييرها افرض ا)

 .3الحكـ غير ما أعزؿ اهلل س ب ياجب ضب اهلل .

 .2العظاـ هسماف  :إدارظ اشررى ،اه ماا اإلدارظ ارفضاا الشررى .
 .2ف ػػارؽ أساس ػػى اك ي ػػر ػػيف الحك ػػـ اإلس ػػالمى االحك ػػـ البمم ػػاعى ال ػػديمقراطى (الح ػػظ اص ػػا ـ لمحك ػػـ
الديمقراطى البمماعى ااالهتراف الذهعى ا مريف مبا)

 .6الشارظ في اإلسالـ توتمؼ رف الشارظ في العظاـ الديمقراطى .
 .7ال يجػػاز شػػررا رػػرض الش ػريبة اإلسػػالمية رمػػى ا ف ػراد ليقال ػاا أعط ػػؽ أـ ال عط ػػؽ (الحػػظ أع ػػـ لػػـ
يتطره ػاا هعػػا إلػػى حالػػة أوػػرظ اهػػى ه ػػاؿ الشػػبب الش ػريبة االتسػػاؤؿ حػػاؿ كيايػػة التط يػػؽ امػػا هػػى

االوتيارات الاق ية التى يعزل ا الشبب في القضاء االحكـ )

 .8المجالس التشريبية التى تسف هااعيف موالاػة لمشػرع يمزمػاف ػا الب ػاد اتػرظ أف لب م يػة أف تاػرض
رأي ا ،حتى الا كاف موالاا لمشرع مجالس كارية (أظ تكار اهلل)

اهد تحاظاا رمى هذا الحكػـ القاسػى الموػرج مػف الممػة فػأورجاا الػ الد التػى يػعص دسػتارها رمػى أف

الشريبة اإلسالمية هى المصدر الرئيسى لمتشريع ع ا ممزمة أف ال توالؼ الشرع .

 .9ا حزاب التى تقاـ رمى م ادئ البمماعيػة االم ػادئ الاضػبية مػف البصػ ية الجاهميػة االػاالء لمكػافريف
مما يجب رد اهجر امحار ته االت رؤ معه .
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 .70فرهاا يف العاع االمبيف ،ا يف الحكـ االاتػاظ ،فقػد يكػاف الابػؿ كاػ ار االقػاؿ كاػ ار افارمػه اهائمػه لػيس
كافر .

 .77الب ادية هلل احد .

 .74ا مر المبراؼ االع ى رف المعكر فريضة رظيمة تتحقؽ اسػائؿ كثيػرة اهػد تسػقط البػذر االبجػز
اردـ االستطارة .

ثـ هرراا هاردة هامة " :اأما رف حكـ دواؿ هذ المجالس االمشاركة في ا ،فإف الحكػـ يوتمػؼ ػاوتالؼ

الداوؿ االمشارؾ"

اهسماا المشاركيف ثالثة أهساـ :

 .7يشارؾ راضيا امدرما لمعظـ البمماعية ف ذا ممعاع .
 .4يشارؾ ار ا في الاصاؿ إلى السمطة االبما في ا رض ،ف ذا أوؼ مف ا اؿ اممعاع أيضا .

 .3يشػارؾ مػف أجػؿ تغييػر المعكػر اااصػالح الػ الد االب ػاد االت ػرؤ مػف البقائػد الكاريػة ،اهػا محػؿ وػالؼ
يف أهؿ البمـ  .اس ب الوالؼ ها  :الماازعة يف المصال االمااسد .

إذف هػػذا تصػػار فريػػؽ مػػف المعتس ػ يف لالتجػػا السػػماي ع ػػـ دافب ػاا رػػف هػػذا االتجػػا ارداا رمػػى ش ػ ة

ات امه السم ية اشرحاا مع جه في التغيير .

ثـ هاجماا اإلوااف قساة مسػتدليف أحاديػث لقيػادات إوااعيػة تب ػر رػف وطط ػـ فػي االعتوا ػات واصػة

في التعسيؽ مع القاظ السياسية االر ة في ضـ مرشحيف مسيحييف ليمثماا في مجمس الشبب .
ثالثا" :التيار الجهادى":

اهػػذا التيػػار لػػه ماهػػؼ سػػا ؽ مػػف الديمقراطيػػة مضػػاد ل ػػا اال يبتػػرؼ ػػا اكػػاف يبتػػرض رمػػى مشػػاركة
اإلوااف المسمميف في االعتوا ات التشريبية ،اهد هامت فصائؿ في هذا التيػار مراجبػات فكريػة تعػااؿ بضػ ا

هضايا متبددة إال أف ما عشر مع ا حتى اآلف لـ يتبرض لمراجبة الماهؼ مف الديمقراطية .

الػػديعا فصػػيالف أساسػػياف فػػي تيػػار البعػػؼ أا مػػا يصػػطم رمػػى تسػػميته التيػػار الج ػػادظ هػػى  :جمارػػة

الج ػػاد ،االجمارػػة اإلسػػالمية  ..أمػػا جمارػػة الج ػػاد فا د يػػات المعسػػا ة إلي ػػا هميمػػة اهعػػاؾ مراجبػػات هػػدم ا
بض أفرادها أش رها مراجبة د .كماؿ ح يب .

ايقرر "دليؿ الحركات اإلسالمية في البالـ" أف أهداؼ الجمارة هي: 2

 .7الدراة إلى ديف اهلل تبالى ..

-2ضياء رشىاى (هحرر) دليل الحرالاث االملةهيت فلي العلالن (القلاررة:هرالس الرراملاث السيامليت واالملتراةيجيت رلا ررام ،العلرد ا و الببعلت
الثانيت  )4006ص 732
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 .4البمؿ رمى ومع الطاا يت الحاكميف غير شريبة اهلل اااهامة حكـ إسالمى ااارادة الوالفة اإلسالمية،
اال تػػرظ الجمارػػة شػػررية أظ اسػػيمة مػػف اسػػائؿ التغييػػر يػػر الج ػػاد مثػػؿ ارتمػػاد الديمقراطيػػة االبمػػؿ

العيا ى مف والؿ ا عظمة الطا اتية االتى تعافي أصاؿ رقيدة التاحيد"

أما الجمارة اإلسالمية فقد هدمت مراجبات ا في سمسمة كتػب تحػت رعػااف ااحػد هػا "تصػحي الماػاهيـ"

3

ا بد هراءة سريبة ل ا عجػد أف تمػؾ السمسػمة ركػز رمػى الممارسػات الواطئػة التػى اعت جت ػا الجمارػة اإلسػالمية

طااؿ فترة المااج ة مع العظاـ المصرظ طااؿ ما يزيد رمى رقد اعصؼ معذ دايػة  7987احتػى رػاـ 7997

 ..أمػا هضػايا الديمقراطيػة االبمػػؿ السياسػى فقػد رشػ مػف وػالؿ الكتا ػات إشػػارات تػدؿ رمػى أع ػػا هػد تػأتى فػػي
الطريؽ واصة بد اإلهالع تماما رف فكرة التغيير رف طريؽ البعؼ .

الكف هعاؾ ترددا ااضحا ،فبعػد الحػديث رػف الحسػ ة اا مػر ػالمبراؼ االع ػى رػف المعكػر لػـ يػرد ذكػر

ا ح ػزاب السياسػػية افقػػط تحػػدث رػػف المجتمػػع المػػدعى  ..ارعػػد ذكػػر التحػػالؼ رمػػى الويػػر لػػـ يػػرد أيض ػا ذكػػر
التحالاػػات السياسػػية ػػيف ا ح ػزاب اأاض ػ مػػا ذكػػرا ممػػا يقػػر ػػـ مػػف البمميػػة الديمقراطيػػة هػػا مػػا جػػاء فػػي

الاصؿ الثالث مف كتاب عاج ا راهيـ "فتاظ التتار لشيخ اإلسالـ ا ف تيمية"
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حيث دافع رف فكػرة تقعػيف الشػريبة مسػتدال الشػيخ القرضػااظ م يعػا ا سػ اب التػى تػدرا إلػى ذلػؾ ذاكػ ار

أهػػـ الض ػاا ط ،ثػػـ وػػتـ قالػػه " :إف هػػذا العػػاع مػػف التش ػريع ال شػػرظ فيمػػا ال عػػص فيػػه أا فيمػػا فيػػه عػػص يػػر
هطبى ال يعاهض ر ادية اهلل تبالى اال يصطدـ إفراد س حاعه حؽ التشريع الػذظ هػا مػف وصػائص ر ا يتػه

 ..فالتشريع ال شرظ في هػذ الحالػة صػادر رػف العظػر فػي العصػاص التػى شػرر ا اهلل  ..اهػائـ إذعػه سػ حاعه
امشراط أال يصادـ هطبيات الػديف أا يوػؿ ثاا تػه ،ارمػى ذلػؾ يمكععػا القػاؿ  :إف هػذا التشػريع ال شػرظ إعمػا

ها فرع مف التشريع اإلل ى اهذ السمطة لم شر إعما هى مستظمة ظؿ شريبة اهلل رز اجؿ" ثـ لوص ا مػار

التى أجيز لم شر أف يشرراا في ا :

 .7التشريع فيما ال عص فيه .
 -3سمسمة تصحي المااهيـ ,مكت ة الب يكػاف الط بػة الثالثػة  4002اهػي ر ػارة رػف  6كتػب هػي( :هدايػة الوالئػؽ ػيف الغايػات االاسػائؿ ,حتميػة
المااج ػػة افقػػة العتػػائج ,درػػاة لمتصػػال مػػع المجتمػػع ,تجديػػد الوطػػاب الػػديعى ,فتػػاظ التتػػار لشػػيخ اإلسػػالـ ا ػػف تيميػػة – د ارسػػة اتحميػػؿ ,عظ ػرات فػػى حقيقػػة
االستبالء اإليماف ) تأليؼ ااارػداد  :عػاج إ ػراهيـ ر ػداهلل ,امراجبػة إهػرار (كػرـ محمػد زهػدظ  ،محمػد رصػاـ الػديف در الػة  ،رمػى محمػد رمػى الشػريؼ ،
أسامة إ راهيـ حافظ  ،حمدظ ر دالرحمف ر دالبظيـ  ،راصـ ر دالماجد محمد*

* كاعت الجمارة اإلسالمية هد است مت مراجبات ا الاكرية أر بػة كتػب مػف هػذ السمسػمة صػدرت جميب ػا رػاـ  4002اهػي :م ػادرة اهػؼ البعػؼ :
رؤية ااهبية اعظرة شررية ,تسميط ا ضااء رمى ما اهع في الج اد مف أوطاء,حرمة الغما في الديف اتكاير المسمميف,العصػج االت يػيف فػي تصػحي ماػاهيـ
المحتس يف(المحرر)
-4عاج إ راهيـ ر داهلل ،فتاظ التتار لشيخ اإلسالـ ا ف تيمية  :دراسة اتحميؿ (القاهرة :مكت ة الب يكاف  ،الط بة الثالثة )4002
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 .4التشريع المصمحة المرسمة .

 .3اوتيار ا صم اا عسب مف اآلراء الاق ية الموتماة ما دامت مبت رة حتى اااف كاعت مرجاحة .
 .2اإلذف لمحكاـ أا البمماء المجت ديف صيا ة الاقه اإلسالمى في صارة هااعيف الاائ ليس ؿ االحتكػاـ
إلي ا االرجاع إلي ا فيما يبرؼ ػ "تقعيف الشريبة"

ه ػػذا ي ػػدؿ رم ػػى اهتػ ػراب ك ي ػػر م ػػف ه ػػاؿ فكػ ػرة المجم ػػس التشػ ػريبى العي ػػا ى اه ػػا أح ػػد أه ػػـ رك ػػائز البممي ػػة

الديمقراطية.

ي قى مف التيارات اإلسالمية السياسية "حزب التحرير" اهد أراد إلى الذاكرة المصػرية القضػية التػى حكػـ

في ا السجف لاترات مت ايعة رمى أكثر مف  40مف المت ميف .

ارؤيػػة حػػزب التحريػػر – ر ػػـ التسػػمية – ت ػرفض البمميػػة الديمقراطيػػة افك ػرة الاطعيػػة ف جػػاهر دراتػػه

يدرا إلى العضاؿ الاكرظ غية إرادة الوالفة اإلسالمية دفبة ااحدة ايبتمد رمى ه اؿ القػادة البسػكرييف لاكػرة

الحزب ممػا يػدفب ـ إلػى االعقػالب رمػى ا اضػاع الحاليػة (لػـ يتسػع الاهػت لتاصػيؿ فػي هػذ الرؤيػة اتطارهػا،

واصة أف الحزب في مصر ليس له اجاد ك ير ذظ اؿ)

هعاؾ تيارات أورظ إسالمية مثؿ جمارة "الػدراة االت ميػ " ا "الجمبيػة الشػررية لتبػااف البػامميف الكتػاب

االسعة"" ،أعصػار السػعة المحمديػة" "الحركػات الصػافية" اهػؤالء جميبػا ال ي تمػاف أساسػا إ ػداء رؤيػة فق يػة أا
فكرية حاؿ الديمقراطية اااف كاف أفراد مع ـ يمارساف السياسة تصايتا أا ترشيحا .
اهعاؾ مشراع حزب "الشريبة" الذي تقػدـ ػه ا سػتاذ ممػداح إسػماريؿ  ..اهػا محػامى يعتسػب إلػى تيػار

الج اد .

اجػػدير الػػذكر أف الومايػػة الاكريػػة االاق ي ػة ل ػػذ التيػػارات البعياػػة متبػػددة يغمػػب رمي ػػا المدرسػػة السػػماية

تعايبات ا اهد عرظ في المستق ؿ آراء جديدة واصة أف بض الاصائؿ التػى ورجػت رػف دائػرة البعػؼ اتعتمػى
إلى المدرسة السماية هامت محاالة تأسيس أحزاب سياسية مثؿ "حزب اإلصالح" ا "حزب الشريبة" اكاف فػي
رامج ػػا اإله ػرار الضػػمعى التبدديػػة السياسػػية االر ػػة فػػي ممارسػػة االعتوا ػػات ال رلماعيػػة ا يرهػػا مػػف آليػػات

الممارسة الديمقراطية .

ما ازلػػت الصػػات البػػالى الغالػػب فػػي تيػػار البعػػؼ هػػا صػػات الػػدكتار أيمػػف الظػااهرظ الػػذظ أرمػػف رفضػػه

القػػاطع لمبمميػػة الديمقراطيػػة اكافػػة ممارسػػات ا واصػػة فػػي أرقػػاب العجػػاح الػػذظ حققػػه اإلو ػااف المسػػمماف فػػي
مصػر ثػػـ حركػة حمػػاس فػي فمسػػطيف داريػا إلػػى طريقػة ااحػػدة فػي تسػػمـ السػمطة امااج ػػة الحكػاـ اهػػى ومب ػػـ
القاة مف سدة الحكـ ،ايحذر مف اإلعسياؽ في مما سما "المب ة الديمقراطية ا مريكية"
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إذف عحف أماـ رؤية تاصػيمية لمسػتق ؿ الديمقراطيػة يقػدم ا اإلوػااف المسػمماف فػي إطػار هػذ الارهػة التػى

تبرض تطار ماهؼ اإلوااف مف الديمقراطية .
اإلخوان المسممون والديمقراطية

لالوااف المسمماف ماهؼ ااض مف أسس الديمقراطية  ،اها يوتمؼ رف مااهؼ الاصائؿ اإلسػالمية ا وػرظ

التى شرحعا مااها ا .

اه ؿ أف عستبرض ماهؼ اإلماـ حسف ال عا مف فكرة الديمقراطية يحسف عا أف عاض حقيقة اهي

أف الديمقراطية عسؽ ثقافى افكرظ يقاـ رمى أسس اهاارد  ،كمػا أع ػا عظػاـ إدارظ اسياسػى لػه آليػات ااسػائؿ

مبرافة .

اهعاؾ مقالة سائدة فى أاساط اإلسػالمييف أع ػـ يق مػاف اآلليػات الديمقراطيػة ايرفضػاف القػيـ اا فكػار ا ساسػية

التػى تسػتعد إلي ػا  ،فيق مػاف االعتوا ػػات االدسػتار اهػد يرفضػاف التبدديػة الحز يػػة وشػية إعشػاء أحػزاب رمماعيػة اهػػد
يرفضاف هياـ المجمس العيا ى التشريع ع ـ يبتقداف أعه حؽ هلل تبالى .
أهم األسس الفكرية والثقافية لمديمقراطية ،وتتمثل فيما يمي:

- 7

احتراـ الرأظ اآلور االحؽ فى االوتالؼ .

- 3

احتراـ الحريات الواصة االبامة .

- 2

الق اؿ دالة الحؽ االقاعاف .

- 4
- 2
- 6

احتراـ التبددية فى كافة صارها  ،واصة الحز ية .

احتراـ ا هميات .
الق اؿ قاردة ا

الحق فى االختالف :

م ية فى اتواذ الق اررات .

افػػى هػػذا الصػػدد عجػػد أف اإلو ػااف المسػػمميف يحترمػػاف الحػػؽ فػػى االوػػتالؼ رمػػى كػػؿ المسػػتايات اهػػـ
يعطمقاف فى ذلؾ مف معطمقات إسالمية .

 فاإلسػػالـ يحتػػرـ حريػػة االرتقػػاد ااوػػتالؼ الممػػؿ االعحػػؿ ( :مػػف شػػاء فميػػؤمف امػػف شػػاء فميكاػػر) (لكػػـديعكـ الى ديف) (ال إك ار فى الديف)

 ااإلسالـ يحترـ أت اع ا دياف ا ورظ واصة السمااية مع ا كالي ادية االعصراعية (المسيحية) ايبطػىأت ار ا امب ـ "المجاسية" كدياعة اضبية الحؽ فى مباممة واصة فطبام ـ اعكاح ـ م اح .
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 ااإلوااف يحترماف االوتالؼ التاريوى يف السعة ا يف الشيبة  ،اال يكاراف الشيبة ػؿ يمتعبػاف رػفالوػاض فػى الوػالؼ الػذظ عسػب ػيف الصػحا ة اتسػ ب فػى افتػراؽ المسػمميف إلػى سػعة اشػيبة  ،اهػـ
يسباف مع ذلؾ إلى التقريب يف المذاهب السعية اتمؾ الشيبية .

 ااإلوػااف يبتقػػداف أف الوػػالؼ فػػى فػػراع الػػديف أمػػر ال ػػد معػػه ضػػرارة  ،اال يمكػػف أف يتحػػد المسػػمماففى هذ الاراع ااآلراء االمذاهب .

 ايموص ال عا ماهؼ اإلوااف قاله فى رسالة "دراتعا" "اإلوااف يجيزاف الوالؼ  ،ايكرهاف التبصبلمرأظ  ،ايحاالاف الاصاؿ إلى الحؽ  ،ايحمماف العاس رمى ذلؾ ألطؼ اسائؿ الميف االحب"

احترام التعددية :

أما التبدديػة فػى كػؿ صػارها فػاإلوااف يحترمػاف التبدديػة فػى مجػاؿ البمػؿ اإلسػالمى فيرح ػاف التبػااف

مع ال يئات اإلسالمية جميب ا :

يقاؿ اإلماـ ال عا فى رسالة المؤتمر الوامس :

"اإلو ػااف المسػػمماف يػػراف هػػذ ال يئػػات رمػػى اوػػتالؼ مياديع ػػا تبمػػؿ لعص ػرة اإلسػػالـ اهػػـ يتمعػػاف ل ػػا

جميبػػا العجػػاح  ،الػػـ ياػػت ـ أف يجبم ػاا مػػف مع ػػاج ـ التقػػرب مع ػػا االبمػػؿ رمػػى تاحيػػدها اجمب ػػا حػػاؿ الاك ػرة
البامة"

ايقاؿ فى المؤتمر السادس :

"اأما ماهاعػا مػف ال يئػات اإلسػالمية جميبػا رمػى اوػتالؼ عزرات ػا  ،فماهػؼ حػب اااوػاء اتبػااف ااالء ،

عح ا اعبااع ا  ،اعحااؿ جاهديف أف عقرب يف اج ات العظر اعافؽ يف موتمؼ الاكر"

ايحتػػرـ اإلو ػااف التبدديػػة المذه يػػة الاق يػػة اهػػذا وػػالؼ تيػػارات سػػماية متشػػددة تتجػػه إلػػى معػػع المذه يػػة

الاق ية اتحار ا :

يقاؿ اإلماـ ال عا فى رسالة "التباليـ" فى ا صاؿ البشريف :

" الكؿ مسمـ لـ ي م درجة العظر فى أدلة ا حكاـ الاررية أف يت ع إماما مف أئمة الديف  ،ايحسف ػه مػع

هذ االت اع أف يجت د مػا اسػتطاع فػى تبػرؼ أدلتػه  ،اأف يتق ػؿ كػؿ إرشػاد مصػحاب الػدليؿ متػى صػ رعػد

صالح مف أرشد اكاايته  ،اأف يستكمؿ عقصه البممى إف كاف مف أهؿ البمـ حتى ي م درجة العظر"

أمػا التبدديػة الحز يػة السياسػػية فقػد حسػـ اإلوػااف أمػػرهـ في ػا أويػ ار فػى اثيقػػة صػدرت فػى مػػارس 7992

ا بد استبراض لوطر االسػت داد اكيػؼ اعحرفػت الممارسػة فػى البصػار اإلسػالمية رػف الم ػدأ ا صػيؿ "ا مػة
هى مصدر السمطات"

اهرر اإلوااف فى الاثيقة ردة م ادئ هامة :
8
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 أف ا مػػة هػػى مصػػدر السػػمطات اأف الشػػبب هػػا الػػذظ لػػه الحػػؽ أف يػػالى اوتيػػار الصػػحي مػػف يرتضػػىديعه اأماعته ارممه اكااءته .

 -أف ا مة ال د ل ا مف دستار مكتاب .

 أف رئيس الدالة ما ها إال اكيؿ رف الشػبب  ،اأف رئاسػته لمدالػة يجػب أف تكػاف لمػدة محػدادة اال يجػازتجديدها إال مد محدد  ،ضماعا لبدـ الطغياف .

 أف ا مػر ػالمبراؼ االع ػى رػف المعكػػر مػف أهػـ الااج ػات التػى عصػػت رمي ػا شػريبة اإلسػالـ اهػا يبعػػىاالوتالؼ فى الرأظ ااوتالؼ اتعاع معاهج اإلصالح االتد ير .

 -لذا فإف اإلوااف يؤمعاف تبدد ا حزاب فى المجتمع اإلسالمى اأعه ال حاجة ف تضع السػمطة هيػادا مػف

جاع ا رمػى تكػايف ا حػزاب اعشػاط الجمارػات السياسػية  ،اااعمػا يتػرؾ لكػؿ فئػة أف تبمػف مػا تػدرا إليػه ،
اما دامت الشريبة اإلسالمية هى الدستار ا سمى اهى القاعاف الذظ يط قه هضاء مسػتقؿ محصػف بيػدا
رػػف أظ سػػمطة أا ج ػػة  ،امؤهػػؿ فكريػػا ارمميػػا افق يػػا اثقافيػػا  ،فػػإف فػػى ذلػػؾ مػػا يكاػػى لضػػماف سػػالمة

المجتمػػع ااسػػتقامته ااتوػػاذ اإلج ػراءات المعاس ػ ة تجػػا مػػف يوػػرج رمػػى الم ػػادئ ا ساسػػية التػػى ال وػػالؼ
رمي ا يف رمماء افق اء المسمميف االتى تبت ر المقامات ا ساسية لممجتمع"

 ه اؿ تبدد ا حػزاب مػع المجتمػع اإلسػالمى رمػى هػذا العحػا يتضػمف ه ػاؿ تػدااؿ السػمطة ػيف الجمارػاتاا حزاب السياسية رف طريؽ اعتوا ات دارية .

 اهد أكد اإلوااف فى م ادرة اإلصالح التى أرمعاها فػى 4002/3/3ـ فػى عقا ػة الصػحاييف ذلػؾ مػرة أوػرظصارة هاطبة حيث أرمعاا فى مجاؿ اإلصالح السياسى .

 "الشبب ها مصدر جميػع السػمطات  ،فػال يجػاز حػد أا حػزب أا جمارػة أا هيئػة أف تػزرـ لعاسػ ا حقػافى تالى السمطة  ،أا االستمرار فى ممارست ا إال استمدادا مف إرادة شب ية حرة صحيحة  ،اأف يتـ تدااؿ

السمطة ر ر االهتراع الحر العزيه"
الحريات الخاصة والعامة :

أكد اإلوااف فى م ادرة اإلصالح احترام ـ كافة الحريات الواصة االبامة مثؿ :
 -حرية االرتقاد الواص

 حرية إهامة الشبائر الديعية لجميع ا دياف السمااية المبترؼ ا . حرية الرأظ االج ر ه االدراة السممية إليه . -حرية تشكيؿ ا حزاب السياسية .

 حرية االجتمارات الجماهيرية البامة االدراة إلي ا .9
هسىدة يستفاد هنها في البحث العلوي وال يجىز التصرف فيها – www.arabsfordemocracy.org

 حؽ التظاهر السممى . -احتراـ ا هميات :

اإلوػ ػااف المس ػػمماف راله ػػت ـ ف ػػى مص ػػر ػػا واة ا ه ػػاط اال ػػذيف يبت ػػراع ـ مػ ػااطعيف اليسػ ػاا أهمي ػػة ديعي ػػة

م ضػػامة الحقػػاؽ  ،ػػؿ ل ػػـ المسػػاااة التامػػة فػػى الحقػػاؽ االااج ػات فػػى إطػػار الدسػػتار االقػػاعاف اهػػد أصػػدراا
اثيقة فى داية التسبيعيات "هذا ياف لمعػاس" اكػذلؾ أاضػحاا الماهػؼ بػد المػ س الػذظ أحدثػه تصػري مغمػاط
لممرشد الراحؿ مصطاى مش ار فى جريدة ا هػراـ ايكمػى فػى يػاف محػدد اااضػ يقػرر أعػه ال تاػرض الجزيػة

رمى المااطعيف المسيحييف بد أف شاركاا فى الودمة البسكرية ايدفباف الضرائب المقررة هاعاعا .

امػػف هػػذ الحقػػاؽ المحترمػػة ،حػػؽ االرتقػػاد الوػػاص ،احريػػة إهامػػة الشػػبائر الديعيػػة ،احػػؽ تػػالى رضػػاية

المجالس العيا ية اكافة حقاؽ المااطعة التى تبعى المساااة أماـ الدستار االقاعاف .
اأكداا فى فقرة واصة فى م ادرة اإلصالح ما يمى :

"أف ا واة ا ه اط جزء مف عسيج المجتمع المصرظ اهـ شركاء الاطف االمصير"
قبول دولة الحق والقانون :

إف اإلوااف المسمميف فى كافة ما صدر رع ـ يقرراف الق اؿ الدستار المكتاب الذظ يحدد حداد السػمطات
الثالثة  :التعايذية االتشريبية االقضائية  ،ايحقؽ التاازف يع ا ايحدد كيايػة تاليػه الحػاكـ امػدة حكمػه اطريقػة
محاس ته اكياية رزله  ،ايصاف الحريات الواصة االبامة .

ايبتػػرض اإلو ػااف رمػػى اسػػتمداد الق ػااعيف مػػف مصػػادر ر يػػة ايبممػػاف رمػػى تابيػػؿ الػػعص الدسػػتارظ "ديػػف

الدالة اإلسالـ" اما أضيؼ إليه لتاضيحه "الشريبة اإلسػالمية هػى المصػدر الرئيسػى لمتشػريع" الكػع ـ يابمػاف
ذلؾ مف والؿ المؤسسات العيا ية المعتو ة اعتوا ػا حػ ار عزي ػا  ،امطال ػة الج ػات المسػئالة رػف ذلػؾ االضػغط

رمي ػػا كػػؿ الاسػػائؿ المشػػرارة اهػػذا مػػا مارسػػه اإلعسػػاف حسػػف ال عػػا ط ػااؿ رش ػريف رامػػا فػػى وطا اتػػه لمممػػؾ

الرؤساء الا ازرات االازراء ،ايحترماف القااعيف المبماؿ ا حتى يتـ تغييرها .

ايبمػػؿ اإلو ػااف رمػػى ضػػرارة اسػػتقالؿ القضػػاء ايبت ػػراف اإلصػػالح القضػػائى مػػف أساسػػيات اإلصػػالح

الشامؿ. 5

 كاال ػػة اس ػػتقالؿ القض ػػاء جمي ػػع درجات ػػه  ..ااحتػ ػراـ أحك ػػاـ القض ػػاء  ..ااالغ ػػاء جمي ػػع أعػ ػااع المح ػػاكـاالستثعائية.
 -الاصؿ يف سمطتى االت اـ االتحقيؽ اأف تكاف العيا ة البامة مستقمة ير تا بة لازير البدؿ .

 - 5اعظر الجزء الثالث مف م ادرة اإلوااف المسمماف حاؿ م ادئ اإلصالح فى مصر التي طرح ا المرشد الباـ عقا ة الصحاييف في 4002
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 تبديؿ القااعيف اتعقيت ا لتتطا ؽ مع الشريبة اإلسالمية  ،ااالغاء كافة القااعيف سيئة السمبة .القبول بقاعدة األغمبية :

لقػػد فصػػمت فػػى مقػػاؿ لػػي بعػااف "تػػأمالت فػػى الشػػارظ الداوميػػة لالوػااف المسػػمميف" 6التػزاـ اإلوػااف قاارػػد
رش ػػر ذكره ػػا ا س ػػتاذ ر ػػدالغاار ش ػػكر ح ػػاؿ م ػػدظ التػ ػزاـ الجمار ػػات اا حػػزاب السياس ػػية قاار ػػد الديمقراطي ػػة

الداومية كى يق ؿ مع ا إرالع ا االلتزاـ االق اؿ الديمقراطية فى المجتمع .

امػػف أهػػـ هػػذ المؤش ػرات االقاارػػد احت ػراـ الم ػاائ االقػػاعاف ا ساسػػى الػػذظ تبمػػؿ الجمارػػة أا الحػػزب رمػػى

أساسه .

امعذ عشػأة اإلوػااف اهػـ يوتػاراف هيػادات ـ االعتوػاب السػرظ افػؽ هاارػد محػددة  ،ايتوػذاف هػ اررات ـ قارػدة

ا

م ية بد التصايت رمى اآلراء المطراحة ا بد الدراسة المطما ة امبرفة أساعيد كؿ رأظ أا فكرة .

الـ يتوؿ اإلوااف رػف البمػؿ تمػؾ القاارػد حتػى اهػـ فػى ياهػب السػجاف فقػد كػاعاا يوتػاراف لجػاف إداريػة

لم اشرة شئاع ـ اأحااؿ مبيشت ـ ااتصاالت ـ اإلدارة  ،المدد زمعية محددة يتـ بدها تغيير المجاف .

ارعد اتواذ هرار له أهمية واصػة فػإف المجػالس الشػارية ال توػتص احػدها اتوػاذ ػؿ ال ػد مػف البػادة إلػى

القاارد الستشارت ا مثؿ دواؿ اعتوا ات رامة أا المشاركة فى الحكـ .

هػػذ أهػػـ ا سػػس االقاارػػد الثقافيػػة االاكريػػة ػػؿ االتط يقيػػة التػػى تسػػتعد إلي ػػا الديمقراطيػػة  ،اهػػا هػػا ماهػػؼ

اإلوااف المسمميف مع ا :

العاض كيػؼ حػدث التطػار التػاريوى لػدظ اإلوػااف حػاؿ بػض أهػـ هػذ القاارػد  ،فقػد كػاف ف ػـ اإلوػااف

المسمميف لالسالـ يتاؽ مع مبظم ا اتحاظ اإلوااف رمى بض ا حتى تـ حسم ا افؽ التطار التاريوى .
حسن البنا والديمقراطية

اضع اإلماـ الش يد حسف ال عا هاردة التزـ ا في تحديد ماهؼ اإلوااف مف أظ فكرة جديدة
فقد تحدث رف دراة اإلوااف فاصا ا قاله :

"أجمػػع مػػا تاصػػؼ ػػه أع ػػا "إسػػالمية" ،ال ػػذ الكممػػة مبعػػى ااسػػع يػػر ذلػػؾ المبعػػى الضػػيؽ الػػذظ يا مػػه
العػػاس ،فإعػػا عبتقػػد أف اإلسػػالـ مبعػػى شػػامؿ يعػػتظـ شػػئاف الحيػػاة جميبػػا ،اياتػػى فػػي كػػؿ شػػأف مع ػػا ايضػػع ل ػػا

عظامػػا محكمػػا دهيقػػا ،اال يقػػؼ مكتافػػا أمػػاـ المشػػكالت الحيايػػة االػػعظـ التػػى ال ػػد مع ػػا إلصػػالح حيػػاة العػػاس"

رسالة دراتعا .

ثـ حدد الميزاف الذظ يزف ه قية الدراات اا فكار قاله :
-6رصاـ البرياف ،تأمالت فى الشارظ الداومية لالوااف المسمميف (مجمة الديمقراطية ,البدد , 8وريؼ )4004
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"اماهاعػػا مػػف الػػدراات الموتماػػة التػػى طغػػت فػػي هػػذا البصػػر فارهػػت القمػػاب ا م مػػت ا فكػػار أف عزع ػػا

ميزاف دراتعا ،فما اافق ا فمرح ا ه اما والا ػا فػعحف ػراء معػه ،اعحػف مؤمعػاف ػأف دراتعػا رامػة محيطػة ال
تغادر جزءا صالحا مف أية دراة إال ألمت ه اأشارت إليه" رسالة دراتعا

اافػػؽ هػػذا الميػزاف هػػاـ عقػػد أك ػػر فكػرتيف فػػي ذلػػؾ الزمػػاف  :الاطعيػػة االقاميػػة ،اه ػػؿ مع مػػا مػػا يتاػػؽ مػػع

هاارد ام ادئ اإلسالـ ارفض مع ما ما يوالؼ القاارد اإلسالمية ،ه ؿ اطعية الحعيف االحرية االبزة االمجتمع
االاػػت ارفػػض اطعي ػػة الحز يػػة الزائا ػػة التػػى ل ػػـ تكػػف تو ػػدـ اهت ػػا إال المس ػػتبمر الػػذظ اس ػػتغؿ تاػػرؽ ا حػػزاب

لمصػمحته ازاد التعػاحر اال غضػػاء ػيف الحػز يف فاػره ـ فػي الحػؽ اجمب ػػـ رمػى ال اطػؿ احػػرـ رمػي ـ االتصػػاؿ
االتبااف بض ـ ال بض يعما أحؿ ل ـ هذ الصمة ه اااللتاػاؼ حالػه فػال يقصػداف اإلدار اال يجتمبػاف إال

زاار .

اوتـ حديثه رف الاطعية قاله :

"ف ا أعت هد رأيت أععا مع دراة الاطعية ،ؿ مع الت ـ في كؿ مباعي ا الصالحة التى تباد الوير رمى

ال الد االب اد ،اهد رأيت أف تمؾ الدراظ الاطعية الطايمة البريضة لـ تورج رف أع ا جػزء مػف تبػاليـ اإلسػالـ"
رسالة دراتعا

ا ػػعاس الميػزاف حمػػؿ فكػرة القاميػػة فق ػػؿ مع ػػا هاميػػة المجػػد اهاميػػة ا مػػة ارفػػض هاميػػة الجاهميػػة اهاميػػة

البدااف اأاض أف اإلسالـ يحترـ وصائص ا هااـ االشباب ايوص البػرب مػع ـ العصػيب ا افػي اا افػر

.

إال أع ػػه صػ ػ

فكػ ػرة الاطعي ػػة االقامي ػػة ص ػػيغة إس ػػالمية حي ػػث ارت ػػر ح ػػداد الاطعي ػػة البقي ػػدة اليس ػػت

الجغرافيػػا ،اهػػذ هػػى فكػرة اإلعسػػاعية االبالميػػة االبالمػػة الجديػػدة ا ػػيف أف ايػػة الاطعيػػة اإلسػػالمية هػػى أماعػػة

الػػدراة ااإلرشػػاد اهدايػػة ال شػػر عػػار اإلسػػالـ ا تغػػاء اجػػه اهلل اااسػػباد البػػالـ ال طمػػب المػػاؿ االجػػا االسػػمطاف
اليس استب ادا لمشباب افرض الاصاية رمي ا.7
موقف اإلمام الشهيد البنا من الديمقراطية:
لـ تكف الاكرة الديمقراطية هد طغت رمى ا فكار ا ورظ مثػؿ الاطعيػة االقاميػة آعػذاؾ ،الكػف كػاف هعػاؾ
عظـ الحكـ الشمالية كالشيارية االااشية االعازية ،اتااج ا عظـ حكـ ديمقراطية تتسـ العظاـ الدستارظ العيا ى

.

 -7رسائؿ اإلماـ الش يد حسف ال عا( يرات :المؤسسة اإلسالمية لمط ارة االصحافة االعشر– الط بة الثالثة )7983
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اهػػد ك ػػاف لالم ػػاـ ال ع ػػا ماه ػػؼ م ػػف مبظ ػػـ ه ػػذ ال ػػعظـ اه ػػد اص ػػؼ الديمقراطي ػػة االس ػػتبمارية ف ػػي رس ػػالة

"مشػكالتعا فػي ضػػاء العظػاـ اإلسػالمى ،اهػػى مػف آوػػر مػا كتػب  ،اهػػذا الاصػؼ يوتمػؼ رػػف اصػؼ التيػػارات
ا ورظ ل ا الكافرة أا البمماعية .

افي عاس الرسالة ألحؽ الشػيارية ااالشػتراكية ػالعظـ الديمقراطيػة فقػاؿ " :اأمامعػا الشػيارية ااالشػتراكية،

اهما مبت رتػاف فػي معطػؽ التحػالؼ الػدالى اليػاـ مػف مبػاعى الديمقراطيػة ،اال يسػتطيع الػديمقراطياف أف يقػدماا
ير هذا"

اهػػد اضػػع الػػعظـ أمامػػه جميبػػا فػػي سػػياؽ ااحػػد " :فالشػػيارية جػػادة فػػي فػػرض تباليم ػػا رمػػى أ عػػاء هػػذا

المجتمػػع ،االديمقراطيػػة االسػػتبمارية ال زيمػػة تحػػااؿ مػػف جاع ػػا أف تقػػااـ هػػذا التيػػار ،ايتاسػػط ـ هػػاـ دارػػاف

لالشتراكية"

ثـ يقرر اإلماـ ال عا اضاح اجالء " :إععا جميبا آمعػا ػذا اإلسػالـ الحعيػؼ ديعػا ادالػة ،اارت رعػا مصػر

دالة إسالمية ،ؿ هػى زريمػة داؿ اإلسػالـ ،اهػاؿ دسػتارعا صػراحة فػي مادتػه التاسػبة اا ر بػيف بػد المائػة :

"ديف الدالة الرسمى اإلسالـ الغت ا المغة البر ية"

فػػي التط يقػػات الديمقراطيػػة عػػرظ لالمػػاـ ال عػػا اج ػػة عظػػر فػػي الدسػػتار االحكػػـ العيػػا ى عاهػػا رمػػى هارػػدة

أورظ هامة :

"يبتقد اإلوااف أف أساس التباليـ اإلسالمية امبيع ا ها كتاب اهلل ت ػارؾ اتبػالى اسػعة رسػاله صػمى اهلل

رميه اسمـ ،المذاف إف تمسكت ما ا مة فمف تضؿ أ دا  :اااف كثي ار مف اآلراء االبمػاـ التػى اتصػمت اإلسػالـ
اتماعت ماعه تحمؿ لاف البصار التى أاجدت ا االشباب التى راصرت ا .

ال ذا يجب أف تستقى العظـ اإلسالمية التى تحمػؿ رمي ػا ا مػة مػف هػذا المبػيف الصػافي مبػيف السػ الة

ا الى ،اأف عا ـ اإلسالـ كما كاف يا مه الصحا ة االتا باف مف السمؼ الصال رضااف اهلل رمي ـ ،اأف عقؼ
رعد هذ الحداد الر اعية الع اية حتى ال عقيد أعاسعا غير ما يقيدعا اهلل ه ،اال عمزـ رصرعا لاف رصر ال يتاؽ

مبه ،ااإلسالـ ديف ال شرية جميبا" رسالة المؤتمر الوامس .

اافقا ل ذ القاردة الذه ية التى تجمع يف ا صالة االمباصرة فصؿ اإلماـ الش يد حسػف ال عػا القػاؿ فػي

أحد أهـ هاارد الديمقراطية اهى عظاـ الحكـ الدستارظ العيا ى فيقاؿ :

"الااهػػع أي ػػا اإلو ػااف ،أف ال احػػث حػػيف يعظػػر إلػػى م ػػادئ الحكػػـ الدسػػتارظ التػػى تػػتموص فػػي المحافظػػة

رمى الحرية الشوصػية كػؿ أعاار ػا ،ارمػى الشػارظ ااسػتمداد السػمطة مػف ا مػة ،ارمػى مسػئالية الحكػاـ أمػاـ

الشػػبب امحاس ػ ت ـ رمػػى مػػا يبممػػاف مػػف أرمػػاؿ ،ا يػػاف حػػداد كػػؿ سػػمطة مػػف السػػمطات ،هػػذ ا صػػاؿ كم ػػا
يتجمػػى لم احػػث أع ػػا تعط ػػؽ كػػؿ االعط ػػاؽ رمػػى تبػػاليـ اإلسػػالـ اعظمػػه اهاارػػد فػػي شػػكؿ الحكػػـ ،ال ػػذا يبتقػػد
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اإلوااف المسمماف أف عظاـ الحكـ الدستارظ ها أهرب عظـ الحكـ القائمػة فػي البػالـ كمػه إلػى اإلسػالـ ،اهػـ ال

يبدلاف ه عظاما آور" رسالة المؤتمر الوامس

افي هضية الحز ية كاف لالماـ رأظ شديد القساة اارت ط ذلػؾ الػرأظ ط يبػة ا حػزاب المصػرية فػي ر ػد

ارصر ،اهد راجع اإلوااف ذلؾ الرأظ راـ  7992في اثيقة ش يرة أهرت التبدادية الحز ية.

يقػػاؿ حسػػف ال عػػا" :ااإلو ػااف المسػػمماف يبتقػػداف أف ا ح ػزاب السياسػػية المص ػرية جميبػػا هػػد اجػػدت فػػي

ظراؼ واصة ،الدااع أكثرها شوص ال مصمحى".

ايضيؼ إضافة هامة ليزيؿ التعاهض يف ه اله لمعظاـ العيا ى اال رلماعى ارفضػه لبحػزاب التػى اضػب ا

أع ا سيئة هذا البصر.

" ايبتقداف كذلؾ أف العظػاـ العيػا ى ػؿ حتػى ال رلمػاعى فػي عػى رػف عظػاـ ا حػزاب صػارت ا الحاضػرة

في مصر .اااال لما هامت الحكامات االئتالفية في الػ الد الديمقراطيػة ،فالحجػة القائمػة ػأف العظػاـ ال رلمػاعى ال
يتصار إال اجاد ا حزاب حجة ااهية اكثيػر مػف الػ الد الدسػتارية ال رلماعيػة تسػير رمػى عظػاـ الحػزب الااحػد
اذلؾ في اإلمكاف".رسالة المؤتمر الوامس

افي آليات البممية الديمقراطية كاف لالوااف السػ ؽ فػي تعظػيـ شػئاع ـ الداوميػة افػؽ القاارػد الديمقراطيػة

اهػػذا مػػا هررتػػه لػاائح ـ الداوميػػة اهػػاعاع ـ ا ساسػػي .فقػػد كػػاف لمشػػبب  :الاحػػدات ا ساس ػية ،جمبيػػة رماميػػة
تعتوب مجمس إدارة الشب ة اتوتار عائب الشب ة ،كما كاف لمجمارة كم ا هيئة تأسيسية أا مجمس شارظ يمثؿ

كافػة المعػػاطؽ االشػبب .اكاعػػت القػ اررات يػػتـ اتواذهػا طريقػػة التصػايت ايػػتـ حسػم ا ليػػة ا

م يػة امػػا ازلػػت

تمؾ هى القاارد التى تحكـ أسماب رمؿ اإلوااف الداومى حتى اصاب ـ الدكتار احيد ر د المجيد أع ـ أكثر

القػػاظ السياسػػية االشػػب ية ديمقراطيػػة فػػي البػػالـ البر ػػى .اهػػد تطػػرؽ حسػػف ا ل عػػا الػػى آليػػة االعتوػػاب البػػاـ فػػي

رسالة :مشكالتعا في ضاء العظػاـ اإلسػالمى" رعػد الحػديث رػف عظػاـ الحكػـ الػذظ فصػؿ هاارػد الػى  3هاارػد
أساسية هى:

 مسئالية الحاكـ -احدة ا مة

 -احتراـ إرادة ا مة

فقػػاؿ اضػػاح  " :القػػد رتػػب العظػػاـ العيػػا ى الحػػديث طريػػؽ الاصػػاؿ إلػػى أهػػؿ الحػػؿ االبقػػد مػػا اضػػع
الاق ػػاء الدسػػتارياف مػػف عظػػـ االعتوػػاب اطرائقػػه الموتماػػة ،ااإلسػػالـ ال يػػأ ى هػػذا التعظػػيـ مػػا داـ يػػؤدظ إلػػى

اوتيػػار أهػػؿ الحػػؿ االبقػػد اذل ػؾ ميسػػار إذا لػػاحظ فػػي أظ عظػػاـ مػػف عظػػـ تحديػػد االعتوػػاب صػػاات أهػػؿ الحػػؿ
االبقد ،اردـ السماح لغيرهـ التقدـ لمعيا ة رف ا مة" ،رسالة مشكالتعا في ضػاء العظػاـ االسػالمى" ثػـ تطػرؽ
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الى ريػاب عظػـ االعتوػاب فػي مصػر الػـ يكتػؼ ػذلؾ ػؿ اهتػراح اجػا اصػالح ضػرارية مثػؿ :تجديػد صػاات

المرشػحيف – تاصػػيؿ ػرامج ال يئػات – إصػػالح ا حػزاب فػي مصػػر اال يئػػات السياسػية ،اضػػع حػػداد لمدرايػػة
االعتوا يػػة إصػػالح جػػدااؿ االعتوػػاب ،اضػػع رقا ػػات هاسػػية لمتزايػػر المرشػػاة االعتوا يػػة ،البػػداؿ الػػى عظػػاـ

االعتواب القائمة ديال رف االعتواب الاردظ لمتحرر مف ضغاط العاو يف.

والصة ماهؼ مؤسس الجمارة اإلماـ الش يد حسف ال عا مف الديمقراطية يمكف أف عاجز في اآلتى:

 .7ها يبتمد االسالـ كعظاـ شامؿ أساسا لاكرته امقياسا يقيس رميه قية ا فكار.

 .4الذظ يمزـ اإلوااف ها القرآف الكريـ االسعة الع اية ،اال يمزم ا عظـ رصار أورظ.
 .3ه اؿ ا فكار ا ورظ مف حيث الم دأ اتحميم ا الى رعاصرها ا الية.

 .2ازف رعاصر ا فكار ميزاف اإلسالـ ،ما يق مه مع ا ف ا مق اؿ ايمكف إضػااء صػ غة إسػالمية رميػه ارد إلػى
أصاله اإلسالمية ،اما عرفضه مع ا ال يجب ه اله.

 .2المزج يف ا صالة االمباصرة ،ا عاء ع ضة ا مة رمى أصاؿ اإلسالـ ادرائمه.

 .6ي ق ؿ اإلماـ الش يد الدستار المكتاب اعظاـ الحكـ العيا ى اهاارد ا ساسػية مػع بػض المالحظػات كمػا يق ػؿ
اس ػػتمداد الس ػػمطة م ػػف ا م ػػة ر ػػر االعتوا ػػات الداري ػػة الت ػػى ه ػػدـ تص ػػا ار إلص ػػالح العظ ػػاـ االعتو ػػا ى اهت ػػا،
ايبتػػرض اإلمػػاـ رمػػى صػػيغة الحز يػػة سػ ب صػرارات ا حػزاب السياسػػية المصػرية اهت ػػا ارػػدـ هػػدرت ا رمػػى

تحقيؽ أمؿ المصرييف في االستقالؿ اااع اء االحتالؿ س ب صرارات ا اوالفت ا الشوصية يف الزرمػاء ارػدـ
اجاد رامج ااضحة ل ا ادراها جميبا إلى حؿ عاس ا ااالعدماج في هيئة ااحدة فيقاؿ في عظاـ الحكـ " اهى

جزء مف رسالة " مشكالتعا في ضاء العظاـ اإلسالمى" بد أف عقؿ كالـ الاقيه الدسػتارظ الػدكتار سػيد صػ رظ
أف أ مب ا حزاب لـ يبد له رعامج يدافع رعه أعصار ،اأف االعتواب لف يقاـ رمى المااضمة يف ال رامج فقد

أص حت ااحدة لمجميع ،استكاف االعتوا ات شوصػية ال حز يػة ػالمبعى الما ػاـ لػدظ الشػباب الغر يػة } لقػد
حااؿ المصمحاف أف يصماا إلى احدة الا مؤهتة لمااج ة هذ الظراؼ البصػي ة التػى تجتازهػا الػ الد ،فيئسػاا

اأواقاا .الـ يبد ا مر يحتمؿ أعصاؼ الحماؿ ،اال معاص بد اآلف مف أف تحؿ هذ ا حزاب جميبا ،اتجمع

هػػاظ ا مػػة فػػي حػػزب ااحػػد يبمػػؿ السػػتكماؿ اسػػتقالل ا احريت ػػا ،ايضػػع أص ػاؿ اإلصػػالح الػػداومى البػػاـ ،ثػػـ
ترسـ الحاادث بد ذلؾ لمعاس طرائؽ في التعظيـ في ظؿ الاحدة التى يارض ا اإلسالـ".

يمكععػػا أف عقػػرر كػػؿ اضػػاح أف حسػػف ال عػػا ه ػػؿ الاك ػرة الديمقراطيػػة اأسس ػ ا البامػػة اتحاػػظ رمػػى فك ػرة

الحز يػػة اهػػدـ اهت ارحػػات لبػػالج أاج ػػه الومػػؿ فػػي الممارسػػات البممي ػة ال ػػـ يػػتحاظ رمػػى دار المجمػػس العي ػػا ى
التشريبى فى سف القااعيف عػه يبمػـ أف ذلػؾ الػدار محػدد الدسػتار الػذظ يػعص رمػى أعػه ديػف الدالػة الرسػمى

اإلسالـ .
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اإلخوان بعد البنا
مارس اإلوااف عشاط ـ معذ عشأت ـ في ظؿ عظاـ يمكف اصاه المي رالى مع بض الػتحاظ سػ ب اجػاد

االحتالؿ اسيطرة السراظ الممكية اضبؼ الحيػاة الحز يػة اتاشػى ا ميػة فػي الشػبب اتػدوؿ اإلعجميػز االسػراظ
اأحزاب ا همية لتقميص الصالحيات الدستارية.

حػػدثت أوطػػاء محػػدادة رعػػدما اعحػػرؼ بػػض أرضػػاء الج ػػاز الوػػاص ،فػػارتك اا بػػض الج ػرائـ ال شػػبة

كا تيػػاؿ القاضػػى الوازعػػدار ثػػـ ا تيػػاؿ رئػػيس الػػازراء العق ارشػػى الػػذظ كػػاف هػػد حػػؿ الجمارػػة ػػأمر رسػػكرظ

اصادر ممتمكات ا اما تال ذلؾ مف أحداث رعؼ.

كاف الوطأ ا ك ر ها اليأس مف إصالح ا اضاع سمميا ادستاريا ر ر القعاات القاعاعية فتـ ه ػاؿ فكػرة

الض اط ا حرار لالعقالب رمى ا اضاع غية اإلصالح الشامؿ االمشاركة في ا احمايت ا مدعيا اشب يا .الكف
رؤي ػػة اإلوػ ػااف لالص ػػالح الش ػػامؿ االسياس ػػى ال ػػذات ل ػػـ تعت ػػه ػػؿ ت ػػـ عش ػػر م ػػذكرة م ػػف اإلوػ ػااف ف ػػي ص ػػحؼ

 7924/8/4في ياف لمعاس بد أس اع ااحد مف القياـ الحركة اكاف أهـ عاد .
 .7المطال ة محاس ة أرااف الممؾ اأدااته رمى فسادهـ.

 .4المطال ة إلغاء ا حكاـ البرفية اسائر القااعيف سيئة السمبة المعافية لمحرية.
 .3االصالح الومقى امحار ة الاساد االمجاف االتحمؿ.

 .2اإلصػػالح الدسػػتارظ  :المطال ػػة بقػػد جمبيػػة تأسيسػػية لاضػػع دسػػتار جديػػد يب ػػر رػػف رقيػػدة ا مػػة
ااارادت ا ار ت ا اسياج لحماية مصالح ا.

 .2اإلصػػالح االجتمػػارى :تػػافير فػػرص البمػػؿ ،إحيػػاء التكافػػؿ االتضػػامف االجتمػػارى اتحديػػد الممكيػػات
الزرارية اتحديد البالهة يف المالؾ االمستأجر ااستكماؿ التشريبات البمالية ااصالح عظـ التاظيؼ.

 .6اإلصالح االهتصادظ.

 .7التر ية البسكرية االتدريب البسكرظ.
 .8االهتماـ ال اليس اتط ير مف الاساد ااالغاء ال اليس السياسي.

ر ػػـ ه ػػذا الاض ػػاح إال أف رج ػػاؿ الث ػػارة عجحػ ػاا ف ػػي االلتا ػػاؼ ح ػػاؿ أه ػػـ المطال ػػب الواص ػػة اإلص ػػالح

الدستارظ االسياسي حيث جبماا إهامة حياة ديمقراطية سميمة في مؤورة ا هداؼ الستة لمثػارة اهػاماا حػؿ كػؿ
ا حزاب السياسية ارطماا الحيػاة العيا يػة الػـ يقامػاا بقػد جمبيػة تأسيسػية الصػدار دسػتار جديػد .اكػاف وطػأ
اإلوػااف اآلوػػر أع ػػـ لػػـ يااج ػاا ذلػػؾ قػػاة حسػػـ حتػػى حاعػػت لحظػػة المااج ػػة فػػي  2مػػايا  7922فػػي وطػػاب

المرشد الباـ الى رئيس مجمس الازراء اهت ا ال ك اشى جماؿ ر د العاصر مطال ا ػ:
 .7إرادة الحياة العيا ية.
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 .4إلغاء ا حكاـ البرفية.

 .3إطالؽ الحريات واصة حرية الصحافة ااإلفراج رف المبتقميف االمحكاـ رمي ـ في محاكـ استثعائية.
وػػالؿ تمػػؾ الات ػرة البصػػي ة مػػف تػػاريخ مصػػر االتػػى ش ػ دت أحػػداثا جسػػيمة شػػغؿ اإلو ػااف والل ػػا ػػأمار

وطيرة مثؿ :

 -حماية الحركة فى أيام ا ا الى .

 -التاااض حاؿ الدواؿ فى حكامة الحركة افشؿ تمؾ المشاركة .

 محااالت االعشقاؽ التى ذاها ر دالعاصر داوؿ اإلوااف حتى شؽ صؼ مكتب اإلرشادعاسه .

 إصالح الج از الواص احمه ادمج أفراد فى هيكؿ الدراة الباـ . مااج ػػة اتااهيػػة الجػػالء التػػى رأظ اإلوػااف فػػى عادهػػا اعتقاصػػا مػػف السػػيادة الاطعيػػة ا ا ػػاومايا لبادة االحتالؿ .

ر ػػـ ذلػػؾ لػػـ تتاهػػؼ ج ػػاد اإلوػااف إلصػػالح الحيػػاة السياسػػية فقػػد اهتمػاا إرػػادة الحيػػاة العيا يػػة ااجت ػػداا فػػى
صيا ة دستار جديد لم الد .

 )7هدـ اإلوااف مشرارا لدستار جديد هامت المجعػة القاعاعيػة الجمارػة إرػداد اصػيا ته اضػمت عو ػة
مف ك ار القاعاعييف فى مصر راـ . 7924

 )4شػػارؾ اإلوػااف مػػع آوػريف فػػى صػػيا ة دسػػتار آوػػر رػػاـ 7922ـ ه ػػؿ اعػػدالع المااج ػػات اذلػػؾ إ ػػاف
صحاة الديمقراطية فى أحداث مارس  7922اه م ا اسما الكاتب صالح ريسى "دستار فى صػحياة

القمامة" حيث ألقا مجمس هيادة الثارة آعذاؾ .

ثػػـ كاعػػت المااج ػػة الحاسػػمة التػػى كسػػب جالت ػػا رجػػاؿ الثػػارة مػػف أكتػػا ر  7922الػػى 7972ـ ادوػػؿ
اإلوااف السجاف االمبتقالت ه ار ة رشريف راما.
خالصة ذلك كمه:
أف مع ج افكرة اإلوااف تق ؿ أسس الحياة الديمقراطية معذ عشأة الجمارة ر ـ أف الجمارة تت عى صارة
كاممة م دأ البادة إلى ا صاؿ اإلسالمية ا عاء الع ضة رمى درائـ اهاارد اإلسالـ.
الس ب في ذلؾ ها مراعة عظر الجمارة إلى أمريف أساسييف:

ا اؿ  :مصادر الاقه االاكر اإلسالمى االعظر بيف عاهدة الى التراث اإلسالمى.
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الثاعي :المراعة في العظر إلى إف ارزات الحضارة اإلعساعية صاة رامة فمع ا ما هػا مق ػاؿ امع ػا مػا هػا
مرفاض.

الموقف اآلن منذ 5001 – 5791

******

كػػاف اطػػالؽ الػرئيس السػػادات لمتبدديػػة الحز يػػة المقيػػدة احرمػػاف اإلوػااف مػػف حق ػػـ الط يبػػى فػػي تشػػكيؿ
حػػزب سياسػػى فػػي اطػػار معػػع مبظػػـ القػػاظ السياسػػية مػػف عاػػس الحػػؽ هػػا سػػمة الحيػػاة السياسػػية فػػي العصػػؼ

الثاعى مف الس بيعات احتى ا تياؿ السادات.

اعصب اهتماـ اإلوااف والؿ هذ الاترة رمػى المطال ػة اإلصػالح البػاـ الشػامؿ االػدفاع رػف أعاسػ ـ فػي

اجه التشايه اإلرالمى الذظ كاف هصاا مستم ار طااؿ أكثر مف  72سعة ا عاء تعظيم ـ الداومى االدالى.

الكععػا عرصػػد هعػػا اسػػتمرار الػػتحاظ اإلوػااعى رمػػى التبدديػػة الحز يػػة الػػذظ ظ ػر ااضػػحا فػػي حجػػب مقػػاؿ

لمشيخ محمد الغزالى رحمه اهلل تبالى رف الق اؿ التبددية الحز ية مع أااور الس بيعات ثـ عشر بد ذلؾ فػي

مجمػة الػػدراة بػػد أف امتعػػع الشػػيخ رػف إرسػػاؿ مقالػػه ا سػ ارى حتػػى يػػتـ عشػر مقالػػه المحجػػاب بػػد زيػػارة مػػف

مرشد اإلوااف المرحاـ رمر التممساعى الى يته لترضيته المحاار مبه حاؿ المسألة.

جرت تحت الجسار ميا كثيرة بد اإلفراج رف اإلوااف الذيف ارتقمػاا فػي هجمػة سػ تم ر الشػ يرة ا ػدأت

مرحمة جديدة أثرت في تصارات اإلوااف حاؿ الديمقراطية اثقافت ا اآليات ا ااسائم ا.
أهـ تمؾ الو رات كاف في فترة الثماعيعات اهى:

 )7مشاركة اإلوااف العشطة في االعتوا ات ال رلماعية رامى .7987 ،7982

 )4تحالاػػات اإلو ػااف السياسػػية مػػع ا ح ػزاب القائمػػة االمػػروص ل ػػا كالافػػد رػػاـ  7982احز ػػى البمػػؿ
اا حرار راـ 7987ـ.

 )3عش ػػاط اإلوػ ػااف ال رلم ػػاعى المح ػػداد ف ػػي رلم ػػاف  7987-7982االعش ػػيطة ج ػػدا ف ػػي رلم ػػاف -7987
7990ـ.

 )2مشاركة اإلوااف مع ا حزاب االقاظ السياسية في تشكيؿ لجاف لمتعسػيؽ تقػاـ م مػة مبارضػة الحكػـ
القائـ معذ راـ  7982احتى راـ .7997

 )2العشػاط العقػػا ى الااسػع لالوػااف فػي العقا ػػات ال امػػة اهيػام ـ إدارت ػػا اااحساسػ ـ أهميػػة المشػػاركة ال
المغال ة اه اؿ اآلوريف في البمؿ المشترؾ ر ـ ضبؼ ا داء آعذاؾ.

 )6السبى لمحصاؿ رمى روصة حزب سياسى ااارداد أكثر مف رعامج سياسي لمشاريع أحزاب.
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 )7اإلحساس مدظ القياد التى يارضػ ا العظػاـ رمػى عشػاط اإلوػااف الصػحاي احرمػاع ـ مػف ا لحػؽ فػي
روصة صحياة أا مجمة بد افاة صاحب روصة مجمة الدراة المرحاـ صال رشمااظ.

كػػاف مػػف عتيجػػة ت ػراكـ الو ػرات وػػالؿ رقػػديف مػػف الزمػػاف أف ارجػػع اإلو ػااف م ػااها ـ فػػي هضػػايا أساسػػية

تتبمؽ الديمقراطية ااضحاا ماها ـ جالء مف هضايا أورظ.

أصدر اإلوااف اثيقة هامة في ا ريؿ  7992ـ حاؿ هضيتيف:

ا الى  :الماهؼ مف الشارظ االتبددية السياسية في المجتمع المسمـ.

الثاعية  :الم أرة المسممة في المجتمع المسمـ.

اهد كاف أهـ ما أرمعه اإلوااف في هذ الاثيقة:

 .7تقريػػر مػػا سػ ؽ أف أرمعتػػه الجمارػػة فػػي مراحم ػػا ا الػػى االتأكيػػد رميػػه بػػد أف عسػػيه العػػاس اال ػػاحثاف
مثؿ:

 -الق اؿ التاـ الحكـ الدستارظ العيا ى.

 التأكيد رمى أف ا مة هى مصدر السمطات. التأكيػػد رمػػى أهميػػة االعتوا ػػات الداريػػة العزي ػػة كػػأداة سػػممية لتػػدااؿ السػػمطة ر ػػر صػػعاديؽاالعتواب.

 .4اأضاؼ اإلوااف فػي مراجبػة جػادة ه ػال ـ التبدديػة الحز يػة فػي المجػاؿ السياسػي فػي إطػار الدسػتار
االقػاعاف الػذظ يحػدد المقامػات ا ساسػػية لممجتمػع اأهميػة تحديػد مػدة تػػالى الحػاكـ لاتػرتيف فقػط تحػػت

رها ة امحاس ة مؤسسات الدالة الدستارية في فصػؿ ااضػ

ػيف السػمطات الػثالث اأكػداا رمػى أهميػة

اسػػتقالؿ القضػػاء اأف القضػػاء الط يبػػى المسػػتقؿ االمحصػػف هػػا احػػد صػػاحب الحػػؽ فػػي الاصػػؿ فػػي
المعازرات الحز ية داف أظ تدوؿ مف جاعب السمطة التعايذية في إعشاء ا حزاب أا مراه ة عشاط ا أا

حظرها اتقييد حركت ا أا إلغائ ا.

 .3المس ػػاااة الكامم ػػة ػػيف المػ ػرأة االرج ػػؿ ف ػػي الحق ػػاؽ االحري ػػات المدعي ػػة االسياس ػػية داف إو ػػالؿ ثاا ػػت
الش ػريبة اإلسػػالمية .فممم ػرأة حػػؽ التبمػػيـ االبمػػؿ اتػػالى الاظػػائؼ البامػػة االتصػػايت فػػي االعتوا ػػات
االترشي لمقارد ال رلماف ا ير مف المؤسسات الدستارية.8

اكػػاف هعػػاؾ إيضػػاح لماهػػؼ هػػديـ مػػف اإلوػااف حػػاؿ البالهػػة مػػع المسػػيحييف اتطػػار هػػذا الماهػػؼ ليصػػؿ
الى اإلرالف التاـ رف أف البالهػة ػيف أ عػاء الػاطف الااحػد رمػى اوػتالؼ أديػاع ـ أا مػذاه ـ الاكريػة االاق يػة
 -8المركز اإلسالمى لمدراسات اال حاث ,اإلوااف المسمماف  :المرأة فى المجتمع المسمـ ...الشارظ اتبدد ا حزاب (,القاهرة :دار التازيع االعشر
اإلسالمية – الط بة الثاعية )4002
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يقاـ رمى م دأ "المااطعة" التى تبعى المساااة في الحقاؽ االااج ات أماـ الدستار االقاعاف داف إوالؿ حقاؽ
ا همية في شئاع ـ الواصة المتبمقة ا حااؿ الشوصية.

***

مر اإلوااف بد ذلؾ أكثر مف  2سعاات رصي ة ارتقػؿ والل ػا أكثػر مػف  40ألػؼ مػف اإلوػااف اتمػت
محاكمػػة أكثػػر مػػف  742هيػػادظ أمػػاـ  6محاكمػػات رسػػكرية ااستش ػ د مػػع ـ ثالثػػة رمػػى ا هػػؿ أحػػدهـ تحػػت
التبذيب ااثعاف س ب اإلهماؿ في الرراية الصحية فى السجاف .

اهد تاهؼ التعسيؽ يف القاظ السياسية بػد أف صػدر إرػالف ااضػ مػف الجميػع رػاـ 7997ـ فػي اثيقػة

مشػ ارة ل رعػػامج كامػػؿ ماصػػؿ حػػاؿ اإلصػػالح السياسػػي االدسػػتارظ محػػؿ اتاػػاؽ الجميػػع بػػد أف فشػػمت القػػاظ
الاطعية فػي إرػالف ميثػاؽ اطعػى سػا ؽ رػاـ  7992سػ ب االرتقػاالت فػي صػااؼ اإلوػااف ا سػ ب الشػكاؾ
المت ادلة يف الارهاء ا س ب عجاح الحكـ في استقطاب فصائؿ سياسية لجاع ه ضد اإلوااف المسمميف.9
***

راد اإلوااف مرة أورظ قاة الػى السػاحة السياسػية بػد اعتوا ػات 4000ـ التػى فػاز في ػا  77مػف العػااب
ااعتوا ات  4007لعقا ة المحاميف التى فاز في ا اإلوااف أ م ية مقارد مجمس العقا ة البامة لممحاميف.

ا بػػد افػػاة المرشػػد البػػاـ السػػا ؽ المستشػػار محمػػد المػػأماف ال ضػػي ي تػػالى ا سػػتاذ محمػػد م ػػدظ رػػاكؼ

م اـ المرشد الباـ.

اهػػدـ المرشػػد م ػػادرة لالصػػالح فػػي  3مػػارس 4002ـ فػػي مػػؤتمر صػػحاي رػػالمى عقا ػػة الصػػحاييف فػػي وضػػـ

تػاالى م ػػادرات اإلصػػالح مػػف الوػػارج االػػداوؿ .كاعػػت أهػػـ القاارػػد التػػى أرسػػاها المرشػػد البػػاـ فػػي م ادرتػػه هػػى
ا سس ا ر بة التى تـ ا تقديـ الم ادرة.

أاال  :إف اإلوػااف المسػػمميف يرفضػػاف كػػؿ صػػار ال يمعػػة ا جع يػػة ،ايػػديعاف كافػػة صػػار التػػدوؿ ا جع ػػى فػػى
الشئاف الداومية .

ثاعيػػا  :إف اإلصػػالح الشػػامؿ هػػا مطمػػب اطعػػى اهػػامى اااسػػالمى  ..اأف الشػػباب هػػى المبعيػػة أساسػػا أوػػذ
الم ػػادرة لتحقيػػؽ اإلصػػالح الػػذظ ي ػػدؼ إلػػى اعجػػاز آمال ػػا فػػي حيػػاة حػػر كريمػػة اع ضػػة شػػاممة احريػػة
اردؿ امساااة اشارظ.

 -9محماد ر دالحميـ  ,اإلوااف المسمماف  :أحداث صعبت التاريخ ,الجزء الثالث دار الدراة اإلسكعدرية الط بة ا الى مصارة 4002
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ثالثػػا  :إف ال دايػػة يجػػب أف تكػػاف مػػف اإلصػػالح السياسػػى الػػذظ هػػا عقطػػة إعطػػالؽ إلصػػالح قيػػة مجػػاالت

الحيػػاة كم ػػا االتػػى تبػػاعى فػػي مصػػر االػػاطف البر ػػى ااإلسػػالمى تػػدها ار متسػػاررا يكػػاد يصػػؿ ػػا إلػػى

القاع.

ار با  :إف القياـ ريادة هذا اإلصالح ال تقاظ رميه حكامة اال أظ هاة سياسية معاردة  ..ؿ هػا رػبء يجػب
أف يحممػػه الجميػػع  ..اأف المصػػالحة الاطعيػػة البامػػة التػػى تػػؤدظ إلػػى تضػػافر الج ػػاد جميبػػا ،هػػى
فريضػػة الاهػػت لماهػػاؼ حسػػـ ضػػد الموصصػػات ال ادفػػة اإلسػػت احة المعطقػػة ،المع ػػاض جػػد مػػف
رثراتعا ارالج مشكالتعا.

واتمة :

هؿ يبعى ذلؾ أف اإلوااف المسمميف يق ماف الديمقراطية رمػى رالت ػا كمػا عشػأت اتررػرت فػى الغػرب ذا

الجذار الحضارية الي ادية االمسػيحية االتػى يعتقػدها الماكػراف هعػاؾ أمثػاؿ عػاراـ تشااماسػكى ا يػر  ،حتػى

هػػاؿ تشرشػػؿ إععػػى أرمػػـ أف الديمقراطيػػة عظػػاـ سػػيل الكػػف دلػػاعى رمػػى عظػػاـ أفضػػؿ معػػه  ،اهػػى التػػى أر مػػت

ديجاؿ رمى التعحى فى أاج رطائه اهى التى أتػت أسػاأ اإلدارات ا مريكيػة فػى التػاريخ المباصػر التػى تشػف
الحراب االست اهية ضد البػالـ كمػه االتػى أفػرزت مػف ه ػؿ عظػـ فاشػية اعازيػة كماػت البػالـ ماليػيف ا رااح مػف

الضحايا .

هعػػاؾ تحاػػظ لالو ػااف رمػػى ا سػػس اا فكػػار كمػػا رمػػى الممارسػػات ااآلليػػات ال ػػدؼ مػػف التحاظػػات هػػا

تحسػػيف الاكػرة ادمج ػػا فػػى إطػػار الثقافػػة اإلسػػالمية اكػػذلؾ إضػػافة آليػػات جديػػدة تقػػرب الديمقراطيػػة مػػف الاكػرة

الرئيسية فى اإلسالـ حاؿ الشارظ .

اهعػا أشػير إلػػى السػار البظػػيـ الػذظ كت ػه ا سػػتاذ الػدكتار تافيػػؽ الشػااظ حػاؿ "فقػػة الشػارظ ااالستشػػارة"

ايبقد فيه مقارعة هيمة جدا يف الشارظ االديمقراطية .

ػػيف يػػدظ هػػذ المقار ػػة ال ػػد لعػػا أف عقػػرر حقيقػػة أعػػه ال ياجػػد مثػػاؿ ااحػػد لمتط يػػؽ الػػديمقراطى فػػى البػػالـ

يجب رمى الجميع االمتثاؿ ه  ،ف عاؾ ديمقراطية ر ية ل ا تط يقات متعارة اهعػاؾ ديمقراطيػة أسػياية أهم ػا

تجر ػػة ال عػػد  ،اهعػػاؾ ديمقراطيػػة اليػػدة فػػى أار ػػا الشػرهية ما ازلػػت تح ػػا  ،اهعػػاؾ تط يقػػات فػػى أمريكػػا الالتيعيػػة
ا يرها .

احتى داوؿ الديمقراطية الغر ية عجد التااات ك ي ار جدا يف عظاـ اآور  ،ف عػاؾ ديمقراطيػة أمريكيػة تت ػع

العظاـ الرئاسى اتاصؿ حسـ يف السمطات الثالث  ،اهعاؾ أـ الديمقراطيات فى ريطاعيا حيث ترأس المممكة
الكعيسة اتت ع العظاـ ال رلماعى اتتداوؿ السمطتيف التعايذية االتشريبية  ،اهعاؾ العظػاـ الارعسػى الموػتمط الػذظ

سم

اجاد رئيس يوتمؼ فى االتجا السياسى رف رئيس ازرائه  ،ثـ عظاـ ألماعى اتحادظ يوتمؼ أيضػا رػف
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العظػػاـ ا مريكػػى االتحػػادظ  ،ث ػـ العظػػاـ السياسػػى السايسػػرظ الاريػػد الػػذظ مػػازاؿ يحػػتاظ مظػػاهر الديمقراطيػػة
اإلثعيعية الم اشرة ر ر عظاـ االستاتاء الذظ ال يمر أس اع ااحػد إال ايػذهب المػااطف السايسػرظ إليػه أكثػر مػف

مرة أا مرتيف.

هعا رميعا مبشر البرب االمسمميف  ،امصر هى القادرة رمى ذلؾ  ،تقديـ عماذج ديمقراطى لمتط يػؽ فػى

ال الد اإلسالمية يكاف رائدا افى عاػس الاهػت لػيس ممزمػا ل قيػة الػداؿ اإلسػالمية الكػف يػدفب ا إلػى االهتػداء ػه
االتعايع رميه مػا يتاػؽ مػع تطارهػا الثقػافى او رت ػا الحضػارية اااهب ػا االجتمػارى لكعػه فػى الع ايػة يتاػؽ مػع

ا سس الثا تة لمديمقراطية فػى احتػراـ اوػتالؼ اآلراء  ،ااحتػراـ الحريػات الواصػة االبامػة  ،إرسػاء دالػة الحػؽ
االقاعاف ارتماد دستار اهااعيف ممزمة  ،تدااؿ السمطة  ،احتراـ حقاؽ اإلعساف اكرامته  ..... ،إلخ .
المرجعية العميا :

فػػى الػػديمقراطيات الغر يػػة التػػى عشػػأت فػػى ظػػؿ فضػػاء ثقػػافى رممػػاعى ياصػػؿ ػػيف الػػديف االدالػػة ايوػػرج
الكعيسػػة مػػف المبادلػػة السياسػػية االثقافيػػة تمامػػا كاعػػت المرجبيػػة التػػى ارتضػػاها العػػاس هػػى "القػػاعاف الط يبػػى"
ا التالى أص

مف حؽ المجالس التشريبية سف ما تشاء مف هااعيف داف العظر إلى أظ ارت ار آور .

افػػى الدعػػا اإلسػػالمية ذات الجػػذار الحضػػارية االثقافيػػة الموتماػػة  ،اذات التطػػار التػػاريوى الموتمػػؼ ،

أيضا فإف كافة الدساتير فى مصر مثال معذ كتا ت ا تعص رمى أف اإلسالـ ها ديف الدالة الرسمى  ،اأضاؼ

الدستار ا وير فى راـ  7977العص رمى أف "م ادئ الشػريبة اإلسػالمية مصػدر رئيسػى لمتشػريع" ثػـ رػدل ا
السػػادات فػػى رػػاـ  7980إلػػى أف الم ػػادئ الش ػريبة اإلسػػالمية هػػى المصػػدر الرئيسػػى لمتش ػريع إضػػافة "ألػ ػ" ،
اهعاؾ داؿ رر ية اااسالمية أورظ جبمت ا المصدر الاحيد اهعاؾ محػااالت جػادة فػى داؿ امتػرددة أا ضػبياة
فى الد أورظ مع ا مصر لتقعيف الشريبة اإلسالمية اارتمادها .
هعػػا يقػػرر اإلو ػااف أف احت ػراـ الش ػريبة اإلسػػالمية ارػػدـ موالاػػة ثاا ت ػػا القطبيػػة مػػف أهػػـ شػػراط ه ػػاؿ

الممارسات الديمقراطية سااء فػى المجمػس التشػريبى أا فػى القضػاء البػاـ حيػث تبت ػر مػف المقامػات الرئيسػية
لممجتمع امف العظاـ الباـ ااآلداب .

االق ػػاؿ البػػاـ ػػذا الم ػػدأ مػػف كافػػة الارهػػاء السياسػػييف يعػػزع حجػػة هايػػة مػػف الاصػػائؿ اإلسػػالمية الرافضػػة

لاكرة الديمقراطية حيث رأيعا أف مبظـ الحجج التى استعداا إلي ػا لػرفض الديمقراطيػة كاعػت تع بػث مػف مااج ػة
ماترضة حاؿ حؽ التشريع مف جاعب ال شر  ،يعما يقاؿ آوراف مع ـ اإلوااف أف حؽ التشريع ها هلل ا تػداء

البمػػة ا تعػػاء ي اشػػر أهػػؿ االوتصػػاص مع ػػا  ،اكػػذلؾ أهػػؿ الحػػؿ االبقػػد أظ أرضػػاء المجػػالس العيا يػػة اآلف ،
تحت مظمة الدستار الذظ يعص رمى أف ديف الدالة اإلسالـ اأف الشريبة المصدر الرئيسى لمتشريع .
22
هسىدة يستفاد هنها في البحث العلوي وال يجىز التصرف فيها – www.arabsfordemocracy.org

االوالصة أف اإلوااف يق مػاف مػف الديمقراطيػة مػا يتاػؽ مػع اإلسػالـ ايرفضػاف مع ػا مػا يتبػارض مبػه ،

ف ـ يؤمعاف أف المرجبية البميا لمشريبة اإلسالمية اأف حؽ التشريع لبمة بػد ذلػؾ إ تعػاء رمي ػا افػى إطارهػا
 ..ااإلوااف يرفضاف "الدالة الديعية التى يحكم ا رجاؿ الديف المبصاماف الذيف يحتكراف حؽ تاسير الكتاب
المقدس ايوتصاف التشريع  ،ايج اف الضرائب ايحكماف اسـ اهلل  ،اياتشاف فى الضمائر  ،ايتحكماف فى

المصير فى اآلورة المع االحرماف ااإلسالـ يرفض ذلؾ كمه اال يبرفه .
التط يقات الديمقراطية :

يرظ اإلوااف أف هعاؾ ريا ػا فػى التط يقػات الديمقراطيػة تبػزؿ رمػاـ العػاس رػف الممارسػات الديمقراطيػة

اأعه يجب مااج ت ا أفكار اآليات جديدة مثؿ :

 .7تابيؿ الشارظ كومؽ اسماؾ مستمر مف ال يت إلى المدرسة إلى المكتب إلى المصػعع افػى كػؿ مكػاف
.

 .4اضػ ػػع ض ػ ػاا ط هاسػ ػػية رمػ ػػى حػ ػػؽ المجػ ػػالس العيا يػ ػػة أا السػ ػػمطة التعايذيػ ػػة فػ ػػى شػ ػػف الحػ ػػراب اسػ ػػـ
الديمقراطيػػة ممػػا يجعػػب ال شػرية ايػػالت الحػػراب مثممػػا حػػدث مػػع هتمػػر اماسػػاليعى ثػػـ اآلف مػػع ػػاش

اال ف ا مير .

 .3يمكف ال حث رف آلية لمراه ة أداء العااب والؿ فترة التمثيؿ العيا ى حيث ال يتمتع العائب الحؽ فػى
المقاامة إذا واف ا ماعة التى اعتوب رمى أساس ا اودع العاو يف .

الياـ اإلوااف المسمماف يراف أف الطريؽ لتبزيز الديمقراطية مر اآلتى:

 .7إلغاء حالة الطاارظء فا ار اااطالؽ سراح المبتقميف السياسييف.
 .4إطالؽ الحريات البامة اواصة حرية التب ير احرية تشكيؿ ا حزاب.
 .3االعتوا ات الحرة العزي ة داف تدوؿ حكامى.

 .2إرالء شأف القضاء المستقؿ اااصدار هاعاف يحقؽ استقالؿ السمطة القضائية.
 .2إرادة العظر في الدستار لبالج ريا ه سريبا اااصدار دستار جديد بد اإلصالح السياسي.

ااهلل مف اراء اهصد اها ي دي الس يؿ،،،
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المناقشات
 محمد السيد سعيد (رئيس الجمسة):

أرتقػػد أف الوطػػة الس ػرية االمبمعػػة أيضػػا هػػي أف عصػػؿ ع ايػػة عقاشػػات هػػذا اليػػاـ -بػػد رػػرض الػػزمالء

لمااهػػؼ تيػػارات فكريػػة ك ي ػرة لما ػػاـ الديمقراطيػػة-إلػػى عػػاع م ػف التاافػػؽ حػػاؿ ركػػائز امبػػاف أساسػػية فػػي تجر ػػة
اطعيػػة مص ػرية لمديمقراطيػػة .اهػػذا ال ػػدؼ يجػػب أف عتػػذكر دائمػػا اعحػػف عتمقػػى طم ػػات المعاهشػػة مػػف ا سػػاتذة

ا فاضؿ.

في ال داية ط با أرتقد أعه ال د مف تحية كؿ الزمالء الذيف حضراا لممعاهشة فػي الجمسػتيف الماضػيتيف

 ،الابؿ كاعتا مايدتيف ًّ
جدا ،اتاتحت في ما آراء اأفكار ،اأرتقد أيضا أف الشكاظ الدائمة مف أعه لـ عتمكف مف
عاء جسار ثقة حقيقة يف القاظ السياسية المصرية هد أص

ا شيء مف الم الغة؛ عه الابؿ هعاؾ رممية

تكاف ل ذ الجسار ,اهعػاؾ ج ػاد ت ػذؿ فػي هػذا الصػدد هػد ال تكػاف هايػة ج ًّػدا ،الكػف فػي ارتقػادي أع ػا كافيػة
ُّ

ًّ
جدا في هذ المرحمة العظر إلى هشاشة التجر ة السياسية المصرية والؿ ر ع القرف الماضي.

واسمحاا لي أف أهاـ إجراء ير مألاؼ اها أف أمػع سػبادة السػاير عػاجي الغطرياػي ومػس دهػائؽ إضػافية
تحديدا لالجا ة رمى أر بة أسئمة ،ا إيجاز قدر اإلمكاف.
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السؤاؿ ا اؿ ها أعه ليس مف الصحي أف اإلوااف المسمميف هد يكاعاف التيار الاحيد الذي يشؾ فػي أعػه هػد

يقاـ ػاعقالب رمػى الديمقراطيػة؛ ف أاؿ اعقال ػات رمػى الديمقراطيػة فػي التػاريخ المصػري هػاـ ػا المي راليػاف،
مثمما فبمت حركة ا حرار الدستارييف ،اما هاـ ا السبدياف.

مبعى أف المي رالياف المصرياف في ع اية المطاؼ هـ أهمية ضػئيمة ج ًّػدا -ا اسػتثعاءات هميمػة فػي البػالـ

كمه -ال يحقؽ الي رالياف اعتصارات اعتوا ية ،ا التالي ف ـ دائما ياضباف في مػأزؽ ػيف التضػحية االسػتقامة
ا والهيػػة االسياسػػية فيمػػا يتصػػؿ عيػػة السػػمطة االدالػػة " ..مبعػػي" االسػػتقامة فػػي االعتوا ػػات البامػػة ،االتركيػػز

رمى إعقاذ ما يمكف إعقاذ  ..إعقاذ المشراع االهتصادي لمي رالية الذي ها اهتصاد الساؽ.

اااذا كاف السؤاؿ ماج ا لالوااف المسمميف أا الماركسييف أا العاصرييف أا يرهـ..فإف المي رالياف أيضا
هػػـ جػػزء مػػف الماض ػاع ايجػػب أف ياجػػه إلػػي ـ الس ػؤاؿ؛ ع ػػـ فبػػال شػػاركاا فػػي اعقال ػػات دسػػتارية متبػػددة.
ا التػػالي :هػػؿ هعػػاؾ مػػا يضػػمف أف حػػزب الغػػد مػػثال أا التيػػارات المي راليػػة شػػكؿ رػػاـ س ػتقيد عاس ػ ا صػػارة
حاسمة عتائج االعتوا ات البامة ،اتحترـ هذ العتائج أيًّا كاعت مف حيث ما أفضت إليه

الس ػؤاؿ الثػػاعي :هػػؿ ال زلػػتـ تقالػػاف دالػػة حارسػػة فقػػط ،ايتػػرؾ االهتصػػاد كمػػه لمسػػاؽ ،ف عػػاؾ مػػدارس

لي رالية موتماة ..فالاارؽ ك ير ًّ
جدا يف المي رالية ال ريطاعية االمي رالية ا لماعية االمي رالية ا مريكية ،أي لي راليػة
تريداف فيما يتصؿ تبريؼ دار الدالة السؤاؿ ساطة أكثر ،هؿ ي مكػـ المي راليػة السياسػية أكثػر أـ المي راليػة

االهتصادية أكثر " ..مبعي" تستقيماف ي ما أكثر ..ما ها ا

مى رعدكـ

السؤاؿ الثالث متبمؽ ماضاع البػدؿ االجتمػاري ،اهػذا ػالط ع ات ػاـ تقميػدي ماجػه لمي ػرالييف ،ا الػذات

أع ـ رفضاا في تاريخ مصر الاطعي كؿ اهتراح واص إرادة هيكمة الممكية الزرارية اتازيع الثراة ااإلصالح
الز ارر ػػي .فماض ػػاع الب ػػدؿ االجتم ػػاري كي ػػؼ تراع ػػه أا ه ػػؿ رع ػػدكـ آلي ػػات مح ػػددة ..م ػػا ه ػػي اآللي ػػات الت ػػي
تاضماع ا كحزب لي رالي لضماف أك ر هدر ممكف مف البدؿ االجتماري في ظؿ عظاـ الساؽ

السػ ػؤاؿ ا وي ػػر متبم ػػؽ ماض ػػاع ف مك ػػـ لمدال ػػة الديمقراطي ػػة امؤسس ػػات ا العيا ي ػػة ..ه ػػؿ المطم ػػاب ه ػػا

التركيز رمى الجاعب العيا ي ال حت ،أـ أف الديمقراطية تتوطى مبعى العيا ة؛ لتأكيد سمطة الشبب -أا سػمطة

ا

م ية -في مااهب ا الموتماة

هػػذ أر بػػة أسػػئمة استيضػػاحية .هػػؿ يمكػػف أف تبطيعػػي إجا ػػة رمي ػػا؛ ف هػػذا م ػػـ جػ ًّػدا ععػػا لػػـ عسػػمع

رؤية المي رالية في هذ ا شياء .اهذ ا سئمة مطراحة في ا صؿ رمى كؿ التيػارات حتػى عاضػ تصػار كػؿ
تيار لط يبة الدالة الديمقراطية
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 ناجي الغطريفي:

فيما يتبمؽ إمكاعية لجاء المي رالية إلى الوػراج رػف هاارػد الديماهراطيػة لالسػتيالء رمػى السػمطة أا االحتاػاظ
ػػا ،كمػػا حػػدث فػػى م ارحػػؿ سػػا قة وػػالؿ التجر ػػة المص ػرية المي راليػػة ،يمكػػف الػػرد سػػاطة رمػػى هػػذا التسػػاؤؿ

القاؿ أف مف يمجأ إلى هذا ا سماب يكػاف هػد تومػى رػف هعارتػه ارقيدتػه المي راليػة ،اهػذا هػا مػا حػدث رقػب
هياـ ا حرار الدستارييف فى ياعيا  7948تبطيؿ البمؿ الدستار لمدة ثالث سعاات ،اااف كاف ذلػؾ كمػا كػاف
مبرافا فى حيعه هد تـ إيباز مف الممؾ ا دفع مف اإلعجميز تحس ا لبادة ا ازرة الافد  ،فػعحف إذف عتحػدث رػف

ظراؼ تاريوية ير رادية افػى ظػؿ إرادة اطعيػة مقيػدة مكعػت الممػؾ ااإلعجميػز مػف أف يمارسػاا الػدار الػذي

تمارسػه الدالػػة اليػػاـ فػػي رمميػػة الوػػراج رمػػى الدسػتار ...ا التػػالي ال يمكػػف تبمػػيـ تجر ػػة تمػػؾ الاتػرة اارت ارهػػا
ها مة لمتكرار ،ؿ البكس إف المي رالية هى الاراء الذظ يسم

تاارؿ اصباد كؿ القػاظ السياسػية رمػى سػدة

الحكـ طالما كاف ذلؾ افقا لمديماهراطية سااء كاعت تمؾ القاظ إسالمية أا هامية أا يسارية.
أمػػا رػػف دار الدالػػة ،امػػا يدريػػه وصػػاـ المي راليػػة مػػف تغييػػب دارهػػا رمػػى العحػػا الػػذي يسػػم

اسػػت داد القػػاظ

اهتصاديا الضبيؼ االغعى الاقير ،فإف هػذا يتبػارض تمامػا مػع ما ػاـ المي راليػة المباصػرة ،لقػد مضػى الػزمف

الذظ كاف المي رالياف يدراف فيه إلى ترؾ ا مار تجرظ فى مسػارها داف تػدوؿ ،إال أف مضػماف تػدوؿ الدالػة

فػػى الػػعظـ المي راليػػة يوتمػػؼ رػػف ذلػػؾ المضػػماف فػػى الػػعظـ ذات التوطػػيط المركػػزظ لالهتصػػاد الػػذظ تقػػاـ فيػػه
الدالة امتالؾ اسائؿ اإلعتاج ااتوػاذ القػرار االسػتثمارظ االػتحكـ فػى تازيػع الػدوؿ رػف طريػؽ عظػاـ لبجػار ،

اها ما ث ت فشمه اأدظ إلػى اع يػار الػداؿ التػى أوػذت ػه درجػة أا ػأورظ ،اتبثػر رمميػة التعميػة فػى ال يػة
داؿ البالـ الثالث.

أما دار الدالة فى العظاـ المي رالى فيقاـ رمى اضع السياسات العقدية االمالية التى تحقؽ مستايات رالية مف

التشغيؿ اتحد مف التضوـ العقدظ اتؤدظ إلى تاازف ميزاف المػدفارات ااسػتمرار عمػا اإلعتػاج القػامى .كمػا أف
رمػػى الدالػػة ف ػػى ظػػؿ هػػذا العظ ػػاـ رها ػػة امااج ػػة م ػػا يشػػاب حركػػة الس ػػاؽ مػػف سػػم يات مث ػػؿ القضػػاء رم ػػى

االحتكار أا تافير المقامات الالزمة لتحقيؽ المعافسة.

اال يمكف إ ااؿ دار الدالة االجتمارى فػى العظػاـ المي ارلػى الػذظ لػـ يبػد يسػم

تجاهػؿ الاػراؽ الشاسػبة ػيف

الدواؿ ،أا فقداف المااطف لمضرارات ا ساسية الالزمة لتحقيؽ رفاهيته مثؿ التبميـ االصحة االقضاء اا مػف

االدفاع ،اكذا تافير ال عية ا ساسية الالزمة لمبيشته كما هى الزمة لآلوريف مف أجؿ البمؿ ااالستثمار.

إف اهتصػػاد السػػاؽ هػػا ا هػػدر رمػػى تحقيػػؽ إدارة االهتصػػاد القػػامى رمػػى أرمػػى مسػػتاظ مػػف الكاػػاءة ا التػػالى
االرتااع قدرة المجتمع رمى تمايؿ الودمات الالزمة لمحدادظ أا مبػدامى الػدوؿ ،اهػا مػا تؤكػد ا اضػاع
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المبيشية ل ذ الائات فى المجتمبات التى تقاـ رمى حرية االهتصاد سااء فى داؿ الغػرب المقتدمػة أا الشػرؽ

الصاردة عحا مجتمبات الرفاهية.

إف المي رالية المباصرة رمى عحا ما ذكرت تبمى مف هيمة البمؿ ،ا التالى مف هيمة الك ارمػة اإلعسػاعية ،ػا فراد

إذا تساات مقامات اعطاله ـ إال أف ما يحقؽ كؿ مع ـ مػف تقػدـ ارفاهيػة يتاهػؼ رمػى مػا ي ذلػه مػف ج ػد امػا
يحصمه مف رمـ ،اما يتمتع ه مف راامؿ تزيد مف إعتاجه ،اها ما يجب رمػى المجتمبػات المي راليػة المسػئالة

تافير لمااطعي ا.

أمػػا رػػف ماضػػاع ف ػػـ المي ػرالييف لمدالػػة الديماهراطيػػة امؤسسػػات ا العيا يػػة ،فػػإف ف ػػـ المي ػرالييف يتجػػااز الجاعػػب

التمثيمى العيا ى الذظ ال يتجااز كاعه تب ير سياسى رف الاكر المي رالى يعما يعتشر هذا الاكر اتضرب جذار

فػػى إرػػادة صػػيا ة الم ػػادئ التػػى يقػػاـ رمي ػػا المجتمػػع ،ػػؿ االدسػػتار ،فػػى ظػػؿ الافػػاؽ المجتمبػػى الػػذظ أشػػرت
إليػػه ف ػػى معاسػ ػ ة س ػػا قة ،اال ػػذظ أفض ػػؿ أف عطم ػػؽ رمي ػػه الافػػاؽ ال ػػاطعى ،اه ػػا يق ػػاـ رم ػػى ر ػػدد م ػػف الم ػػادئ
ا ساسية التى يجب أف تتمسؾ ػا كافػة القػاظ السياسػية االحز يػة غػض العظػر رػف مػا يع ػا مػف اوتالفػات،

اهذ الم ادئ هى:

- 7االلتزاـ بدـ تزييؼ إرادة الجماهير.

- 4االلتزاـ بدـ االرتداء رمى الدستار.
- 3احتػراـ حقػػاؽ اإلعسػػاف كمػػا جػػاءت فػػى المااثيػػؽ الداليػػة امػػف يع ػػا الحػػؽ فػػى تػػالى السػػمطة أسػػماب
ديماهراطى.

- 2ردـ المساس استقالؽ اعزاهة القضاء.
- 2احتراـ حرية الصحافة.

إف التمسؾ ذ الم ادئ ضرارة أساسية لصالح المجتمع ،اياتى بد ذلؾ دار ا يديالاجيات الحز ية لي رالية
كاعت أا يرها.

 عمرو هاشم ربيع:

كمعا ي ػدا متاقػيف رمػى أف القيمػة المي راليػة ل ػا ثػالث جااعػب أساسػية :شػؽ اجتمػاري ،اشػؽ اهتصػادي،

اشؽ سياسي.

ا دايػػة أرتقػػد أف كافػػة القػػاظ االتيػػارات السياسػػية متاقػػة -الػػا شػػكميا -رمػػى القػػيـ السياسػػية المي راليػػة..

لكعي في ااهع ا مر أرتقد اعه العس ة لمقيمتيف ا ورتيف ياجد والؼ رمي ما داوؿ المي رالياف أعاس ـ.
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ػر فػػي أف التيػػار المي ارلػػي فػػي مصػػر ي ػتـ -رمػػى ا هػػؿ مبظمػػه -ال بػػد االجتمػػاري اهػػيـ
فأعػػا أشػػؾ كثيػ ا

الب ػػدؿ االجتم ػػاري كػ ػا مار المرت ط ػػة ال طال ػػة ،اح ػػؽ البم ػػاؿ ف ػػي التأميع ػػات ،االمباش ػػات اس ػػارات البم ػػؿ،
التكافؿ االجتماري ،إلى آور .

كذلؾ الحاؿ فيما يتبمؽ القيـ االهتصادية فالمي رالياف المصرياف مف فئة رجاؿ االرماؿ ي تماف أساسا

الر حي ػػة رم ػػى حس ػػاب أش ػػياء كثيػ ػرة ف ػػـ ي تم ػػاف حػ ػاافز االس ػػتثمار ا االس ػػتيراد رم ػػى حس ػػاب التص ػػدير،

ا االستثمارفي مشرارات است الكية رمى حساب مشرارات ال عية ا ساسية امسألة الت رب الضري ي..الخ.

افيما يتبمؽ القيـ السياسية .أعا استغر ت في ااهع ا مػر أف كػؿ ا اراؽ التػى تعاالػت ماهػؼ التيػارات

السياسية الموتماة مف الديمقراطية مػا في ػا اإلوػااف المسػمميف مارسػت عارػا م مػا مػف العقػد الػذاتي  ،لكعػي لػـ

أجػػد هػػذا ا مػػر فيمػػا يتبمػػؽ الارهػػة التػػي ررضػػت لماهػػؼ التيػػار المي ارلػػي .فمػػـ أجػػد أي إشػػارة في ػػا لمػػا هػػاـ ػػه
االحرار الدستارييف االسبدييف مف محااالت لتزاير االعتوا ات ااالستيالء رمى السػمطة ه ػؿ رػاـ  ، 7924أا
أي اعتقاد إلرتماد حزب الافد شكؿ محاري رمى شوصية زريمه سبد ز ماؿ ازراماته الالحقة.

ا اإلعتقػػاؿ لماض ػ الحػػالى عجػػد أف الارهػػة تتجاهػػؿ مػػا يقػػاـ ػػه مػػف يػػدراف االعتمػػاء الػػى المي راليػػة مػػف

فساد سياسيى ااهتصادي اما تش د االعتوا ات مف مطجة يقاـ ا ارااف المرشحاف المي راليػاف امػف سػيطرة
رأس الم ػػاؿ ااس ػػتغالؿ الحص ػػاعة ال رلماعي ػػة ف ػػى أرم ػػاؿ ي ػػر مش ػػرارة امعافي ػػة لمق ػػاعاف اكثي ػػر م ػػع ـ يالحق ػػه

القضاء.

الشػيء ا ويػػر الػػذي سػأتطرؽ إليػػه ايتبمػػؽ أيضػا ػػالقيـ السياسػػية هػا أععػػا اسػػتمررعا لاتػرة ليسػػت هصػػيرة

عبتقد أف حزب الافد رمى س يؿ المثاؿ ها الحزب المي ارلػي الاحيػد ،أا هػا الػذي يتػزرـ المسػألة المي راليػة .فقػد
درسػػت االئحػػة الداوميػػة لحػػزب الافػػد االتػػى اضػػبت رػػاـ ،86ارػػدلت أر ػااـ  92ا 96اتبػػديم ا ا ويػػر رػػاـ
 4006الػػذي هػػا تبػػديؿ اإلصػػالحييف الجػػدد .ااطمبػػت مػػف وػػالؿ رؤيتػػي ل ػػذ التبػػديالت أا هػػذ الالئحػػة إلػػى

ثالثة أسس أساسية :المؤسسية ،اتواذ القرار ،ادار الرئيس ،امف والل ا ت يعت ما يمي:
فيما يتبمؽ المؤسسية ،اجتماع ال يئػة الافديػة أصػ

كػؿ ومػس سػعاات بػد اف كػاف كػؿ رػاـ  ،احتػى

فػػي تبػػديؿ اإلصػػالحييف اسػػتمر هػػذا الاضػػع .ااعبقػػاد ال يئػػة الافديػػة أصػ
ش ر  ،ااستمر هذا الاضع.

افيما يتبمؽ صعع القرار الحز ي كاف القرار يتوذ ا

التعاي ػػذي لمح ػػزب ،أم ػػا ف ػػي التب ػػديؿ ا وي ػػر أصػ ػ

ا

م ية

كػػؿ ثالثػػة شػ ار بػػد اف كػػاف كػػؿ

م يػة داوػؿ ال ئػة البميػا اال يئػة الافديػة االمكتػب

القػ ػرار يتو ػػذ ف ػػي المكت ػػب التعاي ػػذي داف اإلهتم ػػاـ مس ػػألة
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لػػا اعتقمػػت لمسػػألة دار ال ػرئيس ،سػػعجد ماارهػػات كثي ػرة جػ ًّػدا ،اأف التبػػديالت التػػى أدوم ػػا اإلصػػالحييف

رمى الالئحة  ،كاعت في ااهع ا مر مجرد تبديالت محدادة لمغاية..فالتبديؿ اهتصر رمى توايض مدة رئاسة
الحزب الى ومس سعاات تجدد لمرة ااحدة ,أما سمطات الرئيس فمـ يعم ا اي تغيير ا قيت كما هي رمى الر ـ
مػػف الصػػيغة الالديمقراطيػػة التػػى ت ػػداا رمي ػػا امع ػػا رمػػى سػ يؿ المثػػاؿ رػػدـ هػػدرة أرضػػاء مجمػػس الشػػبب رػػف

حػػزب الافػػد رمػػى تقػػديـ االسػػتجاا ات إال ػػإذف رئػػيس الحػػزب ارػػدـ الحػػديث لمصػػحافة اال إذعػػه ،ا ال أحػػد

يطمػػع رمػػى محاضػػر اجتمارػػات ال يئػػة البميػػا ااجتمارػػات ال يئػػة الافديػػة حتػػى لػػا كػػاف مػػف أحػػد أرضػػائ ا إال
إذف مف رئيس الحزب ،اهذا أيضا استمر داف تبديؿ..ألخ

المبعى الجاهري أف هعاؾ درجة مف الشمالية الكثيرة ط با االااضحة ًّ
جدا فيمػا يتبمػؽ التيػار المي ارلػي،

اهػذا الػػذي يمكػف أف عرصػػد سػ الة ،لػيس فقػػط فيمػػا يتبمػؽ العصػػاص كمػا اضػ فػػي ماضػاع الئحػػة حػػزب

الافد ،لكف فيما يتبمػؽ أيضػا الممارسػات التػي كاعػت ااضػحة فػي أسػماب إدارة الحػزب مػف ه ػؿ رئػيس الحػزب
عبماف جمبة ،اها الذي كاف يؤيد اإلصالحياف" ،يبعػي" صػحي عبمػاف جمبػة لػـ يكػف يتحػرؾ شػكؿ فػردي،

كاف يؤيد اإلصالحياف اكاعاا يشجباعه شكؿ كامؿ.

أوتػػتـ حػػديثي ػػأف المي راليػػة المص ػرية فػػي شػػق ا االهتصػػادي يشػػؾ كثي ػ ار فػػي جػػديت ا فػػي مرحمػػة التحػػاؿ

الديمقراطي

هعاؾ بض ا شياء ..هعاؾ بض ا مار ،لكف أعا أيضا أسمط الضاء هعا ..أرمؿ  Spotرمى التيػار

المي ارلػػي فيمػػا يتبمػػؽ حديثػػه رػػف اجػػاد هػػيـ سياسػػية ،هػػيـ اهتصػػادية ،هػػيـ اجتماريػػة ،اهػػي تعاػػي تمامػػا كػػؿ

ممارساته ،تعاي تماما اجاد هذ القيـ في ممارساته.

 حسين عبد الرازق:

أعػػا سػػأركز كالمػػي رمػػى م ػػادرة  2مػػارس  4002التػػي حممػػت رعػااف " م ػػادرة اإلوػااف المسػػمماف حػػاؿ

م اديء اإلصالح في مصر".

أاؿ مالحظػة أف كػؿ الط بػػات تصػدر تحػت رعػااف "الط بػة ا الػػى" ،يعمػا هػذ الط بػػة توتمػؼ تمامػػا

رف الط بة ا الى التي هي ال ياف الػذي ألقػا المرشػد البػاـ فػي عقا ػة الصػحاييف االتػي لػـ يػرد في ػا كممػة رػف
البالهات البر ية االسياسة الوارجية ،اجرظ تبديؿ أشياء كثيرة في الط بات التالية.
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المالحظات الماضارية رمى هذ الم ادرة أف الم ادرة تشي أف "اإلوااف المسمماف" يريداف أف يارضاا

مرجبيت ـ ،التي هي ف م ـ لمػديف اإلسػالمي ،رمػى المجتمػع .كػؿ حػزب اكػؿ تيػار سياسػي حػر فػي مرجبيتػه،
م يػة ايبػدؿ الدسػتار

لكف ال يمكف أف تارض مرجبية أي حزب رمى المجتمع ،اااال الحػزب المي ارلػي يأوػذ ا
حتى يتاافؽ مع مرجبيته ،االحزب االشتراكي يبدؿ الدستارلتص االشتراكية هي ايدلاجية المجتمػع ،اهكػذا..
فماضاع فرض رؤيت ـ لالسالـ رمى المجتمع ككؿ ،أعا أرتقد أف هذا أمر ير مق اؿ.

المالحظة الثاعية ،أعه في مجاؿ اإلصالح االهتصادي هـ يت عاف عاس رعامج الحزب الاطعي ،أا رمى

ا ص اصػاة صػعداؽ العقػد الػدالي اال عػؾ الػدالي اهيئػة المباعػة ا مريكيػة ،االتأكيػد رمػى الممكيػة الواصػة،
تشجيع القطاع الواص ،الوصوصة ،تحرير التجارة ..عاس المصطمحات ر ما التي اردت ذ الم ادرة.

أعا الحقيقة تاهات أماـ إحياء عظاـ الحس ة ،اهذا ليس له رالهة الديف اإلسالمي أا يػر  ،هػذا اوتيػار

مبيف ،اأظععا لـ ععسى المبارضة الااسبة في المجتمع لعظاـ الحس ة رقب الحكـ تطميؽ الدكتار عصر حامد
أ ازيد مف زاجته ط قا ل ذا العظاـ..

لكػػف أهػػـ عقطػػة هػػي مػػا تتبمػػؽ المسػػاااة ػػيف الرجػػؿ االمػرأة .هػػـ ػػدأاا مقدمػػة جميمػة ،ثػػـ اعت ػاا شػػياء

ري ة .ف ـ يتحدثاف رف حؽ المرأة في المشاركة في اعتوا ات المجالس العيا ية ،ارضاية هذ المجػالس ،ثػـ

تأتي ر ارة أعا لـ أف م ا (في عطاؽ ما يحاظ ل ا رات ا احياءها اكرامت ػا) .كيػؼ يمكػف أف تعت ػؾ راػة المػرأة
احياؤها اكرامت ا ػدوال ا المجمػس ثػـ يقػاؿ (حػؽ المػرأة فػي تػالي الاظػائؼ البامػة) هعػا يقػاؿ (رػدا اإلمامػة

الك ػػرظ أا رئاس ػػة الدال ػػة ف ػػي أاض ػػارعا الحالي ػػة) .ف ػػي الط ب ػػة ا ال ػػى ك ػػاف (ر ػػدا اإلمام ػػة الك ػػرظ أا م ػػا ف ػػي

حكم ا).

آتي بد ذلؾ لمالحظة أويرة (تضميف معاهج التبميـ ما يتعاسب مع ط يبة المرأة ادارها احاجت ا) .مػا

مب عى هذا هؿ لممرأة ط يبة ادار ااحتياج يوتمػؼ رػف احتيػاج الرجػؿ حيػث عريػد أف عبمػؿ معػاهج تبمػيـ ل ػا
ط يبة مبيعة مف أجم ا !

ار ـ العاي المتكرر لجمارة االوااف المسمماف مف اع ـ يدراف لدالة ديعية ،إال أف م ادرت ـ تدرا فػي

الااهع تدرا ل ذ الدالة الديعية االوالفة االسالمية.

فتحت رعااف "ا سس االمعطمقات" التي تحدد ايت ـ امع ج ـ يقالاف صراحة اع ـ سػيااج اف مشػاكؿ

المجتمع رف طريؽ "الحكامة المسممة" ايتحدثاف رف رادة الوالفة مف والؿ حديث ـ رف "الدالػة" التػي تقػاد
الداؿ االسالمية فتجمع شتات المسمميف اتستبيد مجدهـ"....

ه ػػذ مجمار ػػة المالحظ ػػات ،م ػػع تس ػػميمي أف ه ػػذ الم ػػادرة تتش ػػارؾ م ػػع ك ػػؿ مااه ػػؼ ا حػ ػزاب االق ػػاظ

اشكر.
ا
السياسية فيما يتبمؽ اإلصالح السياسي االدستاري.
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 جورج إسحق:

أعػػا فقػػط أريػػد فػػي ال دايػػة أف أهػػاؿ أعػػه لػػـ يشػػؼ ميمػػي رد السػػاير عػػاجي الغطرياػػي؛ ف اإلجا ػػة رمػػى

ا سػػئمة التػػي طرح ػػا الػػدكتار محمػػد السػػيد سػػبيد لػػـ تشػػؼ ميمعػػا ،اعتمعػػى أف عػػرظ عماذجػػا لشػػوص لي ارلػػي
حقيقي في مصر اآلف ،عحف ال عرظ هذا العماذج شكؿ ااض .

ػار سياسػػيًّا اا
الشػػيء اآلوػػر أعػؾ يػػا سػػبادة السػػاير عػػاجي طم ػػت مػػف اإلوػااف المسػػمميف أف يضػػباا إطػ ا

تصػار ،فػي حػيف أف اإلوػااف أعاسػ ـ يػدراف إلػى أف تتشػارؾ كػؿ القػػاظ السياسػية فػي اضػع هػذا اإلطػػار أا
التصار ،ع ػـ رمػى هعارػة أعػه ال تسػتطيع أي هػاة أف تضػع هػذا التصػار ماردهػا .فأعػت ػذا الشػكؿ تػدرا
لتكريس االست داد ثاعية ...اهذ الطريقة ال تجدي..

الشيء اآلور رعدما يتحدث الدكتاررصػاـ البريػاف رػف المرجبيػة يقػاؿ" :أععػا سػاؼ عحمػؿ المسػألة إلػى

أصال ا ،اعرظ ما يتاؽ مع اإلسالـ اما ال يتاؽ مع اإلسالـ"

هذا مبعا أعكـ كإوااف مسمميف تحتكراف القاؿ الاصؿ في تحديد ما يتاؽ مع اإلسالـ امع يوتمؼ مػع

اإلس ػػالـ.م ػػع إعك ػػـ ك ػػإوااف مس ػػمميف لس ػػتـ ك ػػؿ المس ػػمميف ،أع ػػت ف ػػي ررض ػػؾ هم ػػت إف هع ػػاؾ ه ػػاظ إس ػػالمية

اوػرظ..ااوػػتالفكـ رحمػػة ػػالط ع ..فػػالوالؼ فػػي الػرأي مطمػػاب ..هػػذ العقطػػة م مػػة جػ ًّػدا؛ ع ػػا تثيػػر والفػػات
شديدة.

الشػػيء اآلوػػر أيضػػا أع ػؾ يػػا دكتػػار رصػػاـ همػػت فػػي العقػػاط ا ر ػػع فػػي ع ايػػة ارهتػػؾ " :إف المصػػالحة

الاطعيػػة هػػذ فريضػػة اهػػت"  ،أعػػا أريػػدؾ أف تشػػرح لػػي هػػذ الحكايػػة " ،مبعػػى " هػػؿ سػػتبمؿ مصػػالحة مرحميػػة
اآلف  ،أـ ستبمؿ مصالحة لب د ،أـ ماذا سيكاف شكؿ الرؤية هذ مسألة م مة.

العقطػة ا ويػرة أععػػي كعػػت فػػي لقػػاء مػػع الػػدكتار محمػد ح يػػب-عائػػب المرشػػد البػػاـ لالوػااف -اهمػػت لػػه

ػر ج ًّػدا رػف ماضػاع المااطعػة فقػاؿ "عحػف معػذ سػعتيف اعحػف عػتكمـ رػف هػذا الماضػاع" ،الكػف
أعؾ تكممت كثي ا

حتى لآلف لـ يطرح ماضػاع المااطعػة الػـ عبػرؼ ماهػؼ اإلواعػا معػه التحديػد ،اهػا ماضػاع ممػ ج ًّػدا ،ععػا
عػتكمـ رػف دالػة مدعيػة حديثػة أساسػ ا المااطعػة .فػعحف عريػد أف عبػرؼ مػا هػي رؤيػتكـ رػف المااطعػة؛ ف هػػذا

ماضاع يقمؽ الكثيريف ،ايرهب الكثيريف معكـ ايجبم ـ يتوافاف مف اجادكـ الذي أعا شوصيًّا ال أواؼ معه.

 عبد المنعم أبو الفتوح:

يحضػ ػرعى االف كالم ػػا جم ػػيال س ػػتاذعا الكػ ػريـ الس ػػيد يس ػػيف ما ػػاد أف التجاي ػػد الحقيق ػػي ف ػػي ا داء

السياسػػي لكافػػة القػػاظ السياسػػية لػػف يكػػاف إال فػػي معػػاخ حػػر ديمق ارطػػي يجبػػؿ هػػذ القػػاظ تعػػزؿ إلػػى السػػاحة،
31
هسىدة يستفاد هنها في البحث العلوي وال يجىز التصرف فيها – www.arabsfordemocracy.org

اتحت ػػؾ ػػا ،اتتبام ػػؿ مب ػػا ،ا س ػػيارض رمي ػػا ذل ػػؾ ض ػػرار تط ػػاير عاسػ ػ ا ،سػ ػااء أكاع ػػت ه ػػذ الق ػػاظ ه ػػـ

المي رالياف أا اإلوااف أا يرهـ.

هذا ها الااهع الحقيقي .ا التالي يكاف مػف الظمػـ الحقيقػى أف تحاسػب أفكػار أاآليػات اظ هػا سياسػية فػي ظػؿ
عظاـ سياسي هائـ رمى االعاراد السمطة ااالست داد ،ارمى محاصرة كافة القاظ السياسية.

ال أحد يستطيع أف يعكر أف أحد ا س اب ال امة لتطاير أية هاة ها عزال ا إلػى السػاحة ،اعحػف مػع ـ كػإوااف

مسػػمميف .اال شػػؾ أف اإلسػػالمييف صػػاة رامػػة -ااإلو ػااف جػػزء مػػع ـ -حيعمػػا عزل ػاا لسػػاحة البمػػؿ السياسػػي،
ااحتكػاا قػػاظ سياسػية أوػػرظ ،ا البمػػؿ الػديمقراطي مػػف وػػالؿ العقا ػات اا حػزاب االتحالاػػات أضػاؼ ذلػػؾ ل ػػـ

الكثيػػر اطػػار آراءهػػـ اطػػار ااسػػائم ـ .أهػػاؿ ذلػػؾ مػػف ػػاب الحػػرص رمػػى المصػػمحة الاطعية ،عػػه هػػدفعا مػػف

الحاار في الع اية أف ع حث رف المصمحة البامة.اعصؿ الي ا.

اهػػا مػػا لػػف يػػتـ اال الثقػػة فػػي كػػؿ المص ػرييف رمػػى المسػػتاظ الشوصػػي ،االمسػػتاظ الجمػػاري ..ثقػػة فػػي أف

المص ػرييف مػػف وػػالؿ تػػاريو ـ امػػف وػػالؿ ااهب ػػـ ..شػػبب هػػادر رمػػى أف يصػػعع تقدمػػه ارفبتػػه ا حضػػارته
ايسػػتأعا ا شػػكؿ هػػاي .اهعػػاؾ مكاعػػات تاريويػػه فػػى صػػمب تكايعػػه تجبمػػه يسػػتطيع أف يتااصػػؿ اأف يتسػػام

ايسػػتارب تقػػاطع االفكػػار الموتماػػة ،ػػؿ المتعاهضػػة احياعػػا  ...اتسػػتطيع الط يبػػة المص ػرية أف تسػػتارب كػػؿ

ذلؾ .ا التالي كؿ العقػد الػذي اجػه لعػا كػإوااف مسػمميف أفادعػا ،عحػف ال ععػزرج مػف هػذ المسػألة اطالهػا ،سػااء
الذي هاله ا خ حسيف اآلف أاالذي يقاله دائما ...كؿ لقاء مايد اجيد.

اأع ػػا ال أع ػػزرج م ػػف تكػ ػرار اار ػػاد السػ ػؤاؿ لالوػ ػااف المس ػػمميف ر ػػف مػ ػااها ـ م ػػف المااطع ػػة االمػػرأة االتبددي ػػه ا

الديمقراطيػه  ..االتػػى ت مػػارت فػػى ف ػػـ اتط يػؽ االوػااف صػارة ع ائيػػه  ...اكػػرر هػػالى أعػػا ال أعػػزرج مػػف هػػذ

المسػػائؿ!!!!! .ػػؿ أتصػػار أف هػػذ أحػػد اسػػائؿ دفبعػػا لمتطاي ارلػػدائـ لالفكػػار ااالراء مػا في ػػا الكػػالـ الػػذي هالػػه
جػػارج إسػػحؽ اهػػد ذكػػرت لػػه أف هػػذا مكسػػب لالو ػااف.ارتقػػد اف مشػػكمه (الق ػراء ) لمثقافػػه االسػػالميه االت ػراث
صػػاه رامػػه  .تبكػػس أحياعػػا حالػػة مػػف االرت ػػاؾ ..وػػذ مػػثال تب يػػر( الحس ػ ة) الػػذظ يػػؤدظ الػػى حالػػه أرتكاريػػا

اهػػاس شػػديديف ،مػػع أف مبعػػى الحس ػ ة هػػذا هػػا إتاحػػة الحػػؽ لكػػؿ م ػااطف أف يمجػػأ إلػػى القضػػاء طال ػػا الحكػػـ

االرأظ فى صػحه (ماضػاع) مػف وطػأ !!!!! .اهػا حػؽ معطقػى احضػارظ ايبطػى حيايػه لممجتمبػات فػى عقػد
أاتصػػحي أاتأكيػػد أا إ طػػاؿ أي فكػػر .هػػد يسػػتدري الػ بض طريقػػه التط يػػؽ فػػى مػػداف رر يػػه  ...رعػػدما تجػػد

أحػدا موطػػل اموالاػػا لالسػالـ تضػػر ه ..الهػػذ ليسػػت الحسػ ة ،اال أحػػد يق م ػػا اال اإلسػالـ يق م ػػا.مػػف يقػػاؿ إف
اإلصالح في اإلسالـ يقػاـ ػذا ا سػماب المعاػر الػذي يصػد العػاس رػف اإلسػالـ  ،ف ػا موطػىء ...حتػى إذا

كعت أعا راصيا ال أتصار أف يأتي أحد ارائي كر اج ليقاؿ لى  :ماذا تابؿ .
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مف ذلؾ أيضا ما هاله ا خ حسيف في مسألة المرأة ...عحف مجتمع شرهي اما ذكرعػا فػى الم ػادر رػف المػ أر

يعط ؽ رمى الرجػؿ أيضػا .مػف القيػاـ الممارسػه السياسػيه فػي إطػارمف الحيػاء االباػة االط ػر االصػالح .لمػاذا
يقاؿ هذا رػف المػرأة فقػط

ف المػرأة الماػراض أف تقػاـ ػدارها فػي إطػار مػف الحيػاء ،أمػا الرجػؿ فيقػاـ ػدار

السياسي اال ي ـ أف يابؿ ما يابمه!!!!!  .هذ ماراثات شرهية غيضػه ،اليسػت ماراثػات إسػالمية حػاؿ مػف
االحااؿ اإلسالـ يطالب الرجؿ االمرأة أف يقاـ كؿ ػدار فػي إطػار مػف ا دب االومػؽ .مثممػا هالػه رصػاـ رػف

مسألة (القاؿ السديد في أف دواؿ مجمس الشػبب معػاؼ لمتاحيػد) ا بػض الشػياخ ارممػاء مػف االزهػر ،تسػأؿ:
كيؼ تريد لممرأة اف تدوؿ مجمس الشػبب همعػا :مػا المشػكمة مػا المػاعع الشػرري فػى دوال ػا ال رلمػاف هػالاا:

كيػػؼ سػػتجمس أسػػتجمس جاعػػب الرجػػاؿ همػػت :اهلل اك ػػر !!..لمػػاذا لػػـ تقال ػاا لمرجػػاؿ كيػػؼ تجمسػػاف جاعػػب

العساء !

هػػذا م ػا أرت ػػر ماراثػػا ش ػرهيًّا ،فػػي التمييػػز ضػػد الم ػرأة ال رالهػػة لػػه اإلسػػالـ .اهػػذا الػػذي راعيعػػا اعبػػاعي معػػه
كػػإوااف مسػػمميف حتػػى اآلف .هػػؿ تبممػػاف حض ػراتكـ أععػػا كعػػا هػػد أرػػددعا  42ام ػرأة لمترش ػ فػػى اعتوا ػػات سػػعة

أوير إلى ااحدة فقط ،ر ـ أع ا كاعت ر ة معا كمسئاليف اكقيادة ،فمع ف مف جػاءت اهالػت:
ا
 ،4002اعت يعا

ػؽ ،امػف هالػت :إف أوػي ع رعػي ،امػف
ا
رذر ف ا عي في الثاعايػة البامػة ،االتػي جػاءت اهالػت :زاجػي لػـ يااف و
هالػت :إف أ ػػي لػػـ ياافػػؽ .حسػػعا ..مػػا رالهػػة هػػذ ا شػػياء ػػالاكرة اإلسػػالمية هػػذ ماراثػػات شػرهية اجتماريػػة
تتبامػػؿ مػػع المػرأة ،الػػـ عسػػتطع ال عحػػف كػػإوااف اال حتػػى إوااععػػا اليسػػارييف أا الشػػيارييف أف يتومصػاا مع ػػا.

لكععا عجت د ..أعا ال أدرا إلى االستسالـ ل ا ،ؿ عقاام ا اعطارها.

اما العس ه لقضية (المااطعة) أتصار أع ا أص حت محسامة لديعا اااضحة كؿ الاضاح لكف استدراء بض
اآلراء التاريويػه القديمػه االتػػى تتبمػؽ ال شػػر فػى ف م ػـ اتط ػػيق ـ.هػى التػػى تجبػؿ هػذا الممػػؼ (تحػت الطمػػب)
كمػػا يقالػػاف هضػػية المااطعػػة اعت ػػت رعػػدعا ػػأف( أسػػاس الحقػػاؽ االااج ػػات فػػي المجتمػػع هػػا المااطعػػة الػػيس

لالعتماء البرهي أا الديعي)...كؿ مف يحمؿ جعسيه هذا الاطف ف ا مااطف له كؿ الحقاؽ ارميه كؿ الااج ات

.

الػػتحاظ الػػذي هيػػؿ فػػي الم ػػادرة رمػػى مسػػألة أف الم ػرأة ا الرئاسػػة أا القضػػاء ااإلمامػػة البظمػػى امػػا ارد

في ا مف كالـ ااجت اد كؿ هذا مجاؿ لالوتالؼ ال شرظ الذظ يثرظ ايضيؼ  ،ا ما دمػت هػد احتكمػت لمويػار

الشب ي ،فدع الشبب يوتار مف يشاء .ا معاس ة هذ المسألة  ..عحف أحياعا عومػط ػيف اآلليػات ا ػيف الاكػر.
مف حؽ اإلوااف أا اليسارييف أا يرهـ أف يت عاا ما يشاءاف مف فكر ،رمى اف عتاؽ صدؽ اشرؼ أف حسـ

اظ والؼ في الع اية يكاف إرادة شب ية  ،فمتت عى ما تشاء مف آراء ا أفكار ،الكف حيعما ..عريد حسـ مسػألة

م ػػا ال ػػا رم ػػى المس ػػتاظ الاك ػػري ،فم ػػيكف المرج ػػع ه ػػا الش ػػبب ،ا ه ػػذ تس ػػتدري رع ػػد اإلس ػػالمييف (حساس ػػية)
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فيقالػػاف :هػػؿ سػػعبرض حكػػـ اهلل لمشػػبب ! االصػػحي الػػذظ يجػػب اف يقػػاؿ :اف حكػػـ اهلل سػػيط ؽ مػػف وػػالؿ

الش ػػبب ....أـ أتري ػػد ه ػػر الش ػػبب تح ػػت اس ػػـ ( حك ػػـ اهلل) ! ث ػػـ رمي ػػؾ اف ت ارج ػػع اس ػػائمؾ ف ػػى اهع ػػاع الش ػػبب
مرجبيػػه االسػػالـ كمعظامػػه حيػػا شػػاممه .ا مػػف الم ػػـ اف عبمػػـ اف هدسػػية الػػعص رعػػد مػػف يػػؤمف ػػه ا تػػداء

ايقدسػػه ،لكػػف مػػف ال يػػؤمف ػػه  ،مػػاذا سػػتابؿ

 ..هػػؿ تشػػط ه مػػف تػػاريخ الػػاطف أـ مػػاذا تابػػؿ فيػػه ! بػػض

اإلسالمييف يتصاراف أف مف تقديس العص ردـ ررضه رمى العاس كي ترضى ه! ف ال ديؿ رف هػذا أعػؾ

سػػاؼ تعشػػل شػػب ا مػػف المعػػافقيف؛ عػػه يوشػػى أف يقػػاؿ ال حتػػى ال يػػذهب

ػػي زر ػػؿ اإلسػػالمي حيعئػػذ....

الػػيس أ ػػي زر ػػؿ االشػػتراكي .ااإلسػػالـ ال يرضػػى ػػذا ،ال يرضػػى ػػأف يعتمػػي إليػػه مجمارػػة مػػف المعػػافقيف،
اسػأهاؿ ال ،أا سػأهاؿ عبػػـ اأعػا مقتعػػع اإلسػالـ يقػػاؿ (فمػف شػػاء فميػؤمف امػػف شػاء فميكاػػر) .يجػب أف عكػػاف
أاؿ المرح يف اإلرادة الشب ية؛ ف هذا يتاؽ مع أصاؿ اإلسالـ الذي أؤمف ه اأرتز ه اأعتمي إليه

 محمد السيد سعيد:

مالحظػػة ا سػػتاذ حسػػيف ر ػػد الػرازؽ رػػف أسػػماب اإلوػااف المسػػمميف كاعػػت حػػاؿ رػػدـ تعاسػػب المغػػة..

فػعحف عػػتكمـ رػػف ال رلمػػاف اااذا الماضػػاع يعتقػػؿ إلػػى الحيػػاء ااالػػى الباػػة .عحػػف ال عػػتكمـ رػػف سػػاؽ مػػثال ،عحػػف
عتحػػدث رػػف رلمػػاف ..ط بػػا تاسػػيرها ااضػ أعػػه كممػػا هػػاؿ القطػػاع المتقػػدـ مػػف الحركػػة اإلسػػالمية فكػرة ،يػػدوؿ
ايقتحـ الماهؼ جمارة محافظة ،فتضطر تضيؼ جممة هعا أا هعاؾ مف أجؿ تصؿ إلى حالة افاؽ..أظف أف

هذا ها الذي يحدث ااهلل أرمـ

 تهاني الجبالي

الحقيقة إععى طم ت المداومػة فػى هػذ الجمسػة المحػددة لمحػديث رػف التيػار المي ارلػى االتيػار اإلسػالمى

فػػى المجتمػػع المصػػرظ ..اأتصػػار مع جيػػا أف تقسػػيـ التيػػارات كػػاف المقصػػاد معػػه أف يحػػدد فػػى هػػذا اإلطػػار
البممى عقطتاف لمتاارؿ..

النقطةةة األولةةى ..هػػى ممارسػػة العقػػد الػػذاتى لكػػؿ تيػػار مػػف وػػالؿ عقػػد مع جيػػة الاكػػر تاريويػػا "أاال" ثػػـ

"ثاعيا" ممارساته رمى مستاظ الااهػع السياسػى االتجػارب التػى ارت طػت ػذا الاكػر اهػذ الممارسػة السػتوالص
السم ى اااليجا ى مف أجؿ المستق ؿ فيما يتصؿ مسار الديمقراطية فى المجتمع المصرظ.
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افػػى هػػذ العقطػػة امػػع احت ارمػػى لمػػا هالػػه الػػدكتار رصػػاـ البريػػاف ف ػػذا هػػا رأظ الػػدكتار رصػػاـ ،لكػػف

هعاؾ مع ج عقدظ آور لتيار اإلوااف المسمميف معذ عشأة الجمارة رمى يد اإلماـ حسف ال عا حتى اآلف يمعحعا
مقدمات موتماة اعتائج موتماة ..أيضا التيار المي رالى فى عاس الاضع..

أهاؿ هذا عه إذا كاف كؿ تيار ي حث رف وطااته فى مستق ؿ الديمقراطية فى مصر فيجب أف يكاف

مػػف وػػالؿ ممارسػػة عقػػد ذاتػػى رممػػى امسػػئاؿ يػرت ط مػػا حػػدث ،امػػا مػػارس رمػػى ارض الااهػػع ،اأيضػػا حقيقػػة

صػػداـ هػػذا التيػػار المحظػػة التاريويػػة ا هػػـ فػػى تػػاريخ مصػػر الحػػديث اهػى ثػػارة  43ياليػػا -أهػػاؿ هػػذا إلععػػى
شػػبرت فػػى الجمسػػة الص ػ احية اعتصػػار شػػديد لاك ػرة العقػػد الػػذاتى لػػدظ التيػػار العاصػػرظ االتيػػار الماركسػػى أا
اليسارظ رماما ،هعاؾ اعتصار لمحقيقة البممية حيف يرت ط ممارسة العقد رمى مستاظ الاكر االممارسة.
النقطةة الثانيةة ..إذا كعػػا ععطمػؽ مػف هػذا المقػػاء ل حػث مضػاميف مشػتركة لمحاالػػة التااصػؿ مػع الابػػؿ
السياسى اآلف فى المجتمع المصرظ ،ااامكاعية التشارؾ فى اضػع وطػاات متاػؽ رمي ػا لتابيػؿ حركػة جماريػة
تقاظ الحراؾ السياسى اتقاي المأماؿ فى هذ المرحمػة ف ػذ عقطػة ثاعيػة هامػة يمكػف أف يضػع كػؿ تيػار اج ػة
عظػػر ايجػػب أف تحػػاكـ ػرامج ـ السياسػػة ،امحاكمػػة ال رعػػامج السياسػػى مػػف اج ػػة عظػػرظ فػػى كػػؿ تيػػار الػػيس

اآلراء الاردية ضرارة ععى هد استمع لكالـ رظيـ جدا يقاله الدكتار أ ا الاتػاح مػف التيػار اإلوػااعى ،لكػف هػد
يوتمػػؼ ا مػػر ايصػ

لػػدظ رؤيػػة عقديػػة حػػيف يتصػػؿ ا مػػر ماهػػؼ آوػػر تت عػػا الجمارػػة فػػى ضػػاء مرجبيت ػػا

الاكريػػة اارت ػػاط أظ رعػػامج سياسػػى ل ػػا ػػذ المرجبيػػة إال إذا تراجبػػت رع ػػا شػػكؿ ااض ػ اجمػػارى ،ا مػػر
ليس فقط فى آراء رقاؿ مستعيرة يأتى فى مقدمت ا الدكتار رصاـ البرياف االدكتار ر د المعبـ أ ا الاتاح.

إف الذظ ي معى فى هذا ا مر ليس "رأظ العو ة فػى إطػار التيػار" قػدر مػا ي معػى "حركػة التيػار ذاتػه"

رمى مستاظ الااهع ااسػط العػاس الػذيف هػـ شػركاء فػى المسػتق ؿ فػى الابػؿ الػديمقراطى ..هعػاؾ فجػاة فػى هػذا
السػػياؽ ػػيف مػػا يحػػدث رمػػى ارض الااهػػع مػػف التيػػارات السياسػػية ،ا ػػيف مػػا يتػػردد هعػػا مػػف كػػالـ ..فػػالااهع ي ػػدا
بيدا كؿ ال بد رما يقاؿ في مثؿ هذ العداات.

اهعػػا ال اهصػػد ال حػػث أا التشػػكيؾ فػػي العاايػػا ،اااعمػػا مػػا أردت هالػػه هػػا أف المرجبيػػة الاكريػػة حاجػػة
ماعػػه فكريػػة فػػى المراجبػػة ع ػػا مصػػدر ال رعػػامج السياسػػى لكػػؿ تيػػار ،اهعػػاؾ هضػػايا جاهريػػة تحتػػاج لماهػػؼ
صري تجاه ا مف ه ؿ االوااف مثؿ "حؽ المااطعة" ،االماهؼ مف "المرجبية الاكرية اإلسالمية" ،هؿ هي كما

يقػػاؿ الدسػػتار القػػائـ اآلف فػػى مصػػر أع ػػا مرجبيػػة ديعيػػة إسػػالمية كمػػا فػػى عػػص المػػادة ( )4التػػى تقػػاؿ أف
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(م ادئ الشريبة اإلسالمية -اليست أحكاـ الشريبة اإلسالمية -هى المصدر الرئيسى لمتشػريع) ...هعػا أحكػاـ
الشريبة هد عوتمؼ حال ػا ع ػا مسػتمدة مػف الاكػر الػديعى امعػاهج التاسػير -هعػا مػف الم ػـ أف يحػدد اإلوػااف
مػػاها ـ مػػف هػػذ المرجبيػػة االػػذيف سػػيت عاعه فػػي إطػػار رعػػامج سياسػػي :هػػؿ هػػي مرجبيػػة م ػػاديء أـ مرجبيػػة
أحكاـ الشريبة اإلسالمية

ع ـ لا ارت را المرجبية اإلسالمية هػي مرجبيػة أحكػاـ الشػريبة فر مػا اوتمػؼ أعػا

مب ـ فى هذا التاسير اأهدـ رؤية موتماة ،لكع ـ سيواط اف جماهيرهـ اكرهـ ارأي ـ ا رعامج ـ اهػـ يبت ػراف

اعاس ـ احدهـ المب راف رف المرجبية اإلسالمية ..اهذا أيضا وطأ مع جى إسالمى!!

هعػػا يجػػب أف عتػػذكر أسػػس الدالػػة التػػى عتحػػدث رع ػػا ..اصػػمت ا دسػػتار امرجبيػػة هائمػػة تػػعبكس فػػى

س ػػيادة ه ػػاعاف اكثي ػػر م ػػف الما ػػاهيـ مات ػػرض أف تك ػػاف مس ػػتقرة العسػ ػ ة ظ ح ػػديث ديمق ارط ػػى مع ػػا المس ػػاااة
االمااطعة ا يرها -فكاف هذ المااهيـ مازالت محػؿ عقػاش فػى مصػر -فإععػا عصػ

ال عممػؾ الحػد ا دعػى مػف

الحػػديث رػػف حالػػة الديمقراطيػػة فػػى المجتمػػع المصػػرظ ،اهػػذا لبماعػػة يشػػمؿ كثيػػر مػػف التيػػارات التػػى ما ازلػػت

تشكؾ فى ال اية البر ية مػثال ،افػى بػض ا حيػاف التيػار المي ارلػى يسػقط مرجبيػة هائمػة حتػى اآلف الشػررية
الدستارية االقاعاعية حػيف ال يحتػرـ المضػاميف االجتماريػة مػثال لحقػاؽ الممكيػة واصػة الممكيػة البامػة أا دار
رأس الماؿ فى المجتمع االاظياة االجتمارية له فى إطارها الدستارظ االقاعاعى امػا أكدتػه المحكمػة الدسػتارية

فى أحكام ا ..أهاؿ هذا ف مبعى أف تسقط كؿ ا طر التى يمكف أف تعطمؽ مع ا رممية إصػالح أا مسػتق ؿ
ديمق ارطػػى ،مبعػػا أععػػا ع ػػدأ مػػف فػراغ اهػػذا هػػا اوطػػر مػػا فػػى ا مػػر ..إف االرت ػػاط اكػػر تيػػار يب ػػر رػػف عاسػػه

يجػب أف يتسػػاعد لحػػد ادعػػى مػػف المرجبيػػة التػػى ال تجبمعػػا ع ػػدأ إال مػػف حيػػث اعت يعػػا -فمػػيس كػػؿ مػػا لػػديعا يػػر
ايجا ى ،ا ف رمؽ تجر ة الشبب المصػرظ ليسػت هيعػة ،اهػا اوت ػر كػؿ التيػارات تقري ػا فػى م ارحػؿ الممارسػة
السياسػػية السػػا قة الػػيس مػػف السػ ؿ إسػػقاط تجر تػػه ،اأعػػا فػػى هػػذا الشػػأف أفكػػر فػػى "الضػػماعات" ..يبعػػى احياعػػا
ال بض يتساءؿ ما الضػماف فػى مااج ػة التيػار اإلسػالمى

أهػاؿ ال ضػماف فػى مااج ػة التيػار اإلسػالمى إال

فػػى اجػػاد دالػػة هايػػة واضػػبة لمدسػػتار االقػػاعاف ،ا ػػا حالػػة ديمقراطيػػة هايػػة تاهػػؼ أظ إعسػػاف معػػا رعػػد حػػد ،

ايبمػػـ أف هعػػاؾ سػػقؼ لاضػػع رعامجػػه السياسػػى فػػى إطػػار دالػػة ل ػػا مشػػرارية ااضػػحة ،اااال فػػعحف ع ػػدأ مػػف
الاراغ ..اهذا ها الااضى بيع ا ،ار ما تكاف هى الااضى التى تست دف ا أمريكا اآوريف..

 خالد فياض:
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شػػك ار سػػيادة ال ػرئيس  .أعػػا سػػأتعااؿ فػػي حػػديثي ثػػالث عقػػاط :ا الػػي :واصػػة التيػػار المي ارلػػي ،ارعػػدي هعػػا
ارتراض رمي معظ مي العداة في اع ـ لـ ياج اا الدراة لقاي لي راليػة أوػري ااكتاػاا ػدراة كػؿ مػف حػزب الافػد
احزب الغد فقط  ،ر ـ أع ما يمثالف المي رالية التقميدية  ،الـ ياج اا الدراظ لرماز تمثؿ المي راليػة الجديػدة مػف

امثاؿ د .حػازـ ال ػ الاي  ،اد .سػبد الػديف إ ػراهيـ اد .ر ػد المػعبـ سػبيد  .اهػذا يػدفبعي اأمػاـ رػدـ اجػاد مػف
يمثماا هذا التيار لتذكير الحاضريف بض مااهاه ،اكيؼ اعه أيضا مػارس م مػة العقػد الػذاتي لتاريوػه امااهاػه

 ،ااذكػػر هعػػا تحديػػدا مػػاها ـ مػػف ثػػارة ياليػػا اكيػػؼ أع ػػـ ارت راهػػا جػػزءا ايجا يػػا مػػف التػػاريخ المصػػري يع غػػي

ال عاء رميه  ،ليس هذا فقط ،ؿ أع ـ راجباا مااها ـ مف دار الدالػة  ،الػـ يبػد المي ػرالييف يتحػدثاف رػف الػدار
الحارس أا الحكـ ؿ هعاؾ مع ـ مف يؤمف دار الدالة في المجاؿ االهتصادي ااالجتماري ايبت ر هذا تطار

ايجا ي يحسب لمتيار المي رالي .

العقطة الثاعية :التي أريد أف أتحدث ا اهي رف مدي التاافؽ ااالوػتالؼ ػيف التيػارات الموتماػة ،يويػؿ إلػي
أف ممثمي التيارات االوري يطم اف مف اإلوااف أف يطاراا مف أعاسػ ـ الشػكؿ الػذي يعاػي رػع ـ صػاة التميػز

فميس المطماب مف اإلوااف أف يص حاا صػارة أوػري مػف حػزب الافػد أا حػزب التجمػع فػي مػااها ـ السياسػية
االاكرية رماما ،الكف المطماب مف اإلوااف فقط ها التاافؽ رمي الحد االدعي مف المااهؼ ليس إال .

العقطػػة الثالثػػة اهػػي ماج ػػة أيضػػا لالو ػااف  ،اهػػا اعػػه رمػػي اإلو ػااف المسػػمميف أف يبمم ػاا أف شػػب يت ـ التػػي

ياتوراف ا في الشارع – ال ـ الحؽ في االفتوار ا – ير عاتجة رف هات ـ التعظيميػة أا وطػا ـ الػديعي
فقط  ،الكف شب يت ـ أيضا مستمدة مف است داد العظاـ الحاكـ الذي ضيؽ رمي الجميع مما جبؿ مػف المسػجد
االكعيسة هما المكاعيف الاحيديف المذاف يستطيع العاس الدواؿ إلي ما االت احث في أي أمر ي ػـ كػال الطػائاتيف

امػػف هعػػا كاعػػت شػػب ية اإلوػااف  ،اشػػب ية االتجاهػػات الكعسػػية أيضػػا  .اارتقػػد أف العظػػاـ لػػا سػػم
االتجاهات ا ورظ التااجد في الشارع كما يحماا ل ػـ صػ

صػػحاب

لػديعا أكثػر مػف حػزب اتيػار يتمتػع شػب ية هايػة

داوؿ الشارع  .شك ار .

 جمال سمطان:

ه ػػؿ أف أتح ػػدث ر ػػف ح ػػزب اإلص ػػالح  ،أاد فق ػػط أف أش ػػير إل ػػى أف ب ػػض الحػ ػاارات الت ػػي ت ػػتـ اآلف

تبطيعي اعط اع أحياعا أع ا تحدث في فراغ " .مبعي" عحف ال عبالج ا جعدة الاطعية المصرية لالصػالح .كػؿ
مجتمع له تحدياته اله مشكالته التي تااج ه ،اأيضا له أالاياته في مسألة اإلصالح .أعا رعػدي أجعػدة طايمػة

رريض ػػة لقض ػػايا امش ػػكالت تحت ػػاج إل ػػى ح ػػؿ .فبع ػػدما آت ػػي اآلف اأه ػػاؿ أف هض ػػيتي تتمث ػػؿ ف ػػي أف ال رع ػػامج
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السياسي لتيار ما ال يسم

أف المرأة تتالى اإلمامة البظمى ،اأع ػا تقػؼ رعػد اإلمامػة الصػغرظ...إلػخ  ،ف ػذا

كالـ ليس اهته ا ف ..يجب أف تكاف هعاؾ مراحؿ أا أالايات.

امثؿ هذا الكالـ تكرر كثي ار  ...ليس فقػط هعػا ،فػعحف وضػعا مبركػة مريػرة ج ًّػدا فػي هضػية تاليػة المػرأة

لمقضاء ،اط با أعػا سػبيد ج ًّػدا اأعػا أسػمع المستشػارة ت ػاعي الج ػالي اآلف ا ػذا البقػؿ الػراج  ،اأعػا فبػال سػبيد

ًّ
جدا وطا ا .اهذا الوطاب ال أسمبه المعاس ة مف كثير مف ك ار المستشاريف.

لكػػف فػػي الع ايػػة ..لػػـ تكػػف هضػػيتي اآلف أف هعػػاؾ امػرأة تتػػالى القضػػاء ،أعػػا هضػػيتي اآلف إصػػالح حػػاؿ

القضاء عاسه ..القضاة اآلف يضػر اف فػي الشػاارع ،اضػر اا فػي االعتوا ػات اارتػدي رمػي ـ.. ،ا التػالي يجػب
أف يكػػاف فػػي همػػة أالاياتعػػا أف يتحقػػؽ هضػػاء حقيقػػي فػػي الدعػػا ،اأف يكػػاف هعػػاؾ استقرارااسػػتقالؿ هضػػائي

حقيقػػي...ارعػػدما يتحقػػؽ ذلػػؾ يمكػػف أف عتحػػدث فػػي القضػػايا الارريػػة ذات ا هميػػة ا هػػؿ مثػػؿ حػػؽ الم ػرأة فػػي
إرتالء معصة القضاء.

أيضا في االعتوا ات يجب أف تكاف هعاؾ اعتوا ات حرة اعزي ة..رعدما عحسـ مثؿ هذ المسائؿ عتكمـ

رمى القضايا ا ورظ مثؿ المرأة ا يرها ...فاي أجعدة اإلصالح الاطعية يجب أف يكاف لدي أالايات ااضحة
دال مف أف يتصيد كؿ تيار أوطاء لمتيار ا ور.

الدكتار رصاـ البرياف كاف أميعا في رػرض وريطػة التيػارات اإلسػالمية ،لكػف العسػ ة لمتيػار السػماي..

جدا ًّ
ها تيار مظماـ ًّ
جدا ،التيار السماي ليس في أد ياته  -استثعاء تجر ة هصيرة في الاترة الماضية -مقاطبػة

لمديمقراطي ػػة أا مواص ػػمة ل ػػا .التي ػػار الس ػػماي مش ػػكمته ا ساس ػػية مش ػػكمة ممارس ػػة ..مش ػػكمة مع ػػاخ معاس ػػب

لمممارسػػة الديمقراطيػػة .التيػػار السػػماي فػػي الكايػػت مػػارس الديمقراطيػػة فػػي اهػػت م كػػر جػ ًّػدا  ،احقػػؽ عجاحػػات
ديمقراطيػػة سياسػػية أرمػػى كثيػػر اأس ػ ؽ كثيػػر مػػف اإلو ػااف المسػػمميف فػػي الكايػػت ،االتيػػار السػػماي حتػػى فػػي

السبادية -التي هي أكثر الداؿ اأكثر العظـ محافظػة -أاؿ مػا فػت ال ػاب لمسػألة االعتوا ػات ال مديػة ،وػاض
التيار السماي في ا االعتوا ات إلى جاار اإلوااف المسمميف ..ااالى جاار التيار المي رالي ..احقؽ عتائج ،كذلؾ
في الجزائر حقؽ عتائج جيدة.

لكف العسػ ة لمتيػار السػماي فػي مصػر ال تػأتي لتيػار لػه  72ألػؼ كػادر مبتقػؿ رمػى ا هػؿ اآلف اتقػاؿ:

لماذا تواصـ الديمقراطية ! أعػا لػدي رمػى ا هػؿ  72ألػؼ كػادر مبتقػؿ اآلف ،بضػ ـ لػه  72سػعة اهػارب مػف

المؤ د داف محاكمػة! ػداف هضػية  ،بضػ ـ حصػؿ رمػى أكثػر مػف  40حكمػا هضػائيًّا ػاإلفراج الاجػا ي الػـ
يعاذ

مقاطعا):
 محمد السيد سعيد (
ً
38
هسىدة يستفاد هنها في البحث العلوي وال يجىز التصرف فيها – www.arabsfordemocracy.org

استاسػػار :ألػػيس هػؤالء هػػـ مػػف تيػػار الج ػػاد ،أـ أعػػؾ تبت ػػر تيػػار الج ػػاد االجمارػػة اإلسػػالمية جػػزءا مػػف

التيار السماي

 جمال سمطان:

عبـ هـ جزء مف التيار السماي ،ف ال عية ا ساسية الاكرية ل ـ عية سماية .فيكػاف الااحػد مػع ـ حصػؿ

رمى  40حكما هضائيًّا اإلفراج رعه ،اال يعاذ الحكـ ايظؿ في السجف  72ا 72سعة! هذا شيء ال يتصار..

العس ة لتجر ة حزب اإلصالح كاعت المباعاة ا ساسية  -العس ة لعا -مباعاة أمعية ،عه فػي كػؿ مكػاف

تذهب إليػه ،اكػؿ ج ػة عػذهب إلي ػا ،لػـ ع وػر مػف الدالػة إال الاجػه ا معػي ،اكػاعاا يكمماععػا اضػاح شػديد ،أع ػـ
يرصداف كؿ حركة اكؿ سكعة اكؿ سماؾ ،اكؿ أعاس ها معاهـ  .فشبرعا أف هعاؾ حالة مف الررب االازع .ثـ
هعاؾ مسألة الجداظ في الع اية" .يبعي" السؤاؿ الذي كعػا عااج ػه رعػدما سػافرعا اعزلعػا إلػى المحافظػات اكممعػا

العاس :هؿ في الع اية سػيبطاععا تصػري

إعشػاء الحػزب دع ماضػاع تصػري الحػزب ،هػؿ تسػتطيع أعػت أف

تحق ػػؽ ل ػػي حماي ػػة م ػػف االس ػػت احة ا معي ػػة ط ب ػػا ف ػػي ه ػػذ الظ ػػراؼ ال عس ػػتطيع أف عبط ػػي ض ػػماعات اال أف

عتحرؾ.

ما أشار إلي ا رصاـ البرياف فيما يتبمػؽ وطػاب الظػااهري ،وطػاب أيمػف الظػااهري وطػاب اليػد هػذا

المستاظ .الظااهري هعاؾ في أفغاعستاف .ما الذي آر مف تجارب ديمقراطية ها رأظ تجر ة حامد كػرزاي فػي
افغاعسػػتاف االػػدار ا مريكػػي فػػي تعصػػي ه رئيسػػا فغاعسػػتاف ،رأظ تجر ػػة أحمػػد الجم ػػي ا يػػر فػػي البػراؽ  ،رأظ

تجػػارب فػػي ال ػ الد البر يػػة الديمقراطيػػة اهػػي كم ػػا تجػػارب همبيػػة ..الػػذلؾ أعػػا أرتق ػد أف وطػػاب الظ ػااهري ال

كثير يا رف وطاب الشيخ حسف ال عا -رحمة اهلل رميه -في مرحمة مبيعة مف مراحمه..ه ؿ أف يتحاؿ.
يوتمؼ ا
عقطة أويرة ..مسألة أف التيار اإلسالمي يارض تصار أا رؤيته لالسالـ رمى الشبب ،هذا الكػالـ كمػه

كالـ وياؿ .ال ياجد تيار أيًّا كػاف ال إسػالمي اال يػر إسػالمي يسػتطيع أف ياػرض تصػار  .لكػف أعػت تتبامػؿ
مع مجتمع اتتبامؿ مع شبب له ثقافة مبيعة اله عية ثقافية أا عية سياسية مبيعة ،اأعػا أواط ػه ..مثممػا أعػت

تواط ه ،البكس أعت لديؾ صحؼ الديؾ مجالت الديؾ ترساعة إرالمية ليست ماجادة رعدي ،امع ذلؾ أعا

أستطيع أف أصؿ إلى هؤالء العاس.

ا التالي يجب ال حث رمف يريد فبال فرض اصاية رمى الشبب  ..هؿ ها مف يريد أف يارض رؤية

محددة سااء تحت أي شبار أا أي ستار رمى الشػبب مسػتودما ترسػاعة هائمػة مػف اإلرػالـ الماجػه  ،أـ مػف

ه مه الشبب ر ة معه ا إرادة معه مثمما حدث اترجـ هذا في االعتوا ات ا ويرة.
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 صبري خمف اهلل:

أاد أف أسجؿ مالحظة رمى ماهؼ بض المعتمػيف لتيػارات سياسػية مػف حػديث اإلوػااف المسػمميف رػف

بض القضايا.

فقػد الحظػت إعػه رعػػد استحسػاف الػ بض لمػػا يقالػه بػض إواععػػا فػي الجمارػة ..ياسػػراف ذلػؾ ػأف هػػذا

ل ػػيس ماه ػػؼ الجمار ػػة اااف ه ػػذا الك ػػالـ ه ػػا فق ػػط ف ػػي اس ػػط مب ػػيف ف ػػي اإلوػ ػااف أم ػػا قي ػػة اإلوػ ػااف فإره ػػا ياف
امتطرفػػاف .فبعػػد حػػديث الػػدكتار رصػػاـ البريػػاف االػػدكتار ر ػػد المػػعبـ ا ػػا الاتػػاح شػػكؿ مقعػػع رػػف هضػػية مػػا
يقاؿ إف اإلوااف ليسا كم ـ كػذلؾ ,اأعػا هعػا أهػاؿ إف اإلوػااف لػدي ـ آالؼ رمػى شػاكمة ر ػد المػعبـ أ ػا الاتػاح

ارصاـ البرياف

هذا الجا الذي تومقه مثػؿ هػذ الدرايػة السياسػية السػيئة -مػع الجػا السياسػي الػذي عبيشػه فػي مصػر-

يؤدي إلى إح اط ج اد الجميع في اإلصالح.

حسعا ،مف معا ال يتغير ! هؿ تعكراف رمػى اإلوػااف إمكاعيػة التغيػر ..ػالبكس هػذ ميػزة ،رعػدما يقػاؿ

إف ال رعامج االهتصادي لالوااف ها عاسه ال رعامج المي رالي أا رعامج الدالة التي تسػير رميػه  ،هػذا ميػزة فػي
حقعا ،مبعا أف اإلوااف ممكف أف يت عاا عاس ماهؼ الحزب الحاكـ فػي هضػايا مبيعػة إذا اتاػؽ مػع تصػارات ـ،
اهذا مبعا أف اإلوااف ليس لدي ـ تحاظ م دئي مف تيار سياسي مبيف ,اأع ـ ال يأوذاف ماهاا ردائيا مػف أي

تيػػار مػػف التيػػارات اأع ػػـ رمػػى اسػػتبداد لمتحػػاار مػػع أي تيػػار .....امػػف ثػػـ ال أدري لمػػاذا تبت ػػراف هػػذا ري ػػا !

الماذا تراف ميزات كثيرة رمى أع ا رياب رعد اإلوااف

ف ذ مراعة في الا ـ اإلسالمي امراعة في الحركة اإلسالمية ,عحف ليس لديعا ثاا ت إال ثاا ت البقيدة

ا ساسية التػي تمثػؿ ومسػة المائػة مػثال مػف الما ػاـ اإلسػالمي ،اأمام ػا ومسػة اتسػباف المائػة متغيػرات..

كثير..عقاؿ مثال إف اإلماـ الشافبي كاف له مذه ه القديـ فػي البػراؽ ثػـ أصػ
أئمة الاكر اإلسالمي يراا ا

لػه

مذه ه في مصر .الع ػي صػمى اهلل رميػه اسػمـ عاسػه فػي جمسػة ااحػدة هػاؿ أريػيف فػي عاػس مسػألة فق يػة ااحػدة

.رعدما هاؿ لػه شػوص  :يػا رسػاؿ اهلل إعػي صػائـ هػؿ يمكػف أف أه ػؿ زاجتػي أـ ال هػاؿ لػه :هِّػؿ ،افػي عاػس

الجمسة بد هميؿ هػاؿ لػه شػوص أوػر :يػا رسػاؿ اهلل إعػي صػائـ هػؿ يمكػف أف أه ػؿ زاجتػي أـ ال هػاؿ لػه :ال

تق ؿ.
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فاسػػتغرب الصػػحا ة ا مػػر اسػػألا رػػف الس ػ ب ,فكػػاف رد الرسػػاؿ أف الشػػوص ا اؿ ك يػػر فػػي الس ػػف

ارجاز ال واؼ رميه مف هذ المسألة ,أما هذا الرجؿ الشاب فال تؤمف البااهب إذا ما فبؿ عػه ال يسػتطيع
أف يتحكـ عاسه.

هػذا المثػػؿ أسػػاهه لمداللػة رمػػى مراعػػة اإلسػػالـ .فبعػدما يتغيػػر ا فػراد أا يتغيػر المكػػاف أاتتغيػػر الظػػراؼ

المحيطة يمكف أف يتغير التشريع ،اهذ مراعة في التشريع ،امراعة مف المشرع.

ااإلوااف المسمماف المعاس ة هـ مف أكثػر العػاس مراعػة اه ػاال لمتغييػر الػداومي االوػارجي ،امػف أكثػر

العاس رجارا رف آرائ ـ ،اأرتقد أف هذا الكالـ يحسب ل ـ اليس رمي ـ.

افيما يتبمؽ مسألة العقد الذاتي أعا أهاؿ أف هذ أحد الميزات التػي تجبػؿ اإلوػااف ذاي ديعاميكيػة راليػة

جػػدا فػػي التغيػػر السياسػػي االػػتالؤـ مػػع كػػؿ ا اضػػاع ..داوػػؿ السػػجاف أا وارج ػػا ،ياجػػد ضػػغط أمعػػي أا ال
ياجد  ،داوؿ مصر أا وارج ا ،فكؿ اضع له ظرافه اله مال ساته ..فعحف ععقد أعاسعا ذاتيا..الػيس صػحيحا

أععا عقؼ رعد حداد مبيعه..حتى كالـ اإلمػاـ حسػف ال عػا عاسػه لػيس هرآعػا المسػ ة لعػا! البػؿ الػدليؿ رمػى ذلػؾ
الماهؼ الراهف لالوااف مف المسألة الحز ية االذي تتعاهض تماما مع ماهؼ اإلماما حسف ال عا.

فال ياجد كالـ ير ها ؿ لمتغير ساظ كالـ اهلل ...حتى كالـ اهلل في ا مػار االرتقاديػة هعػاؾ مػف يػؤمف

ػػه اهعػػاؾ مػػف يكاػػر ػػه الكػػؿ حقػػه فيمػػا يبتقػػد ...فػػعحف لػػديعا حريػػة االرتقػػاد مػػا في ػػا حػػؽ الكاػػر (فمػػف شػػاء
فميػػؤمف امػػف شػػاء فميكاػػر) ،االكػػافر الػػذي يبػػيش فػػي دالػػة يػػر إسػػالمية ..هػػا كػػافر ارتقػػادا" ..يبعػػي" كممػػة

"كافر" هذ ليس شتيمة ..ليست س ة العس ة لمم ػدأ البػاـ .عحػف عبتقػد فػي الػديف اإلسػالمي ،الػذي ال يػؤمف ػه

ف ا كافر العس ة لعا ،اأعا أيضا كافر ما رعد  .اهعاؾ أطر رامة لممااطعػة االبيشػة داوػؿ الدالػة اإلسػالمية
تحػػافظ رمػػى حياتػػه ،اأهػػاؿ لالوػػاة ا ه ػػاط االمسػػيحييف أف مػػف أيػػاـ الع ػػي صػػمى اهلل رميػػه اسػػمـ إلػػى اليػػاـ ال
تاجد حكامة ،اال تاجد دالة راممت ـ مثمما رامم ـ اإلسالـ ،اهذا الكالـ فيه ط با تاصيؿ ااسع ًّ
جدا .لكف أعػا

أريد أف أهػاؿ أف هػذا م ػدأ فػي حػد ذاتػه .إذف لمػاذا فػار أف يقػاؿ كممػة "إسػالمي" يعظػر ل ػا اكأع ػا شػتيمة..

كأع ا س ة !

مس ػػألة تط ي ػػؽ أحك ػػاـ الشػ ػريبة اإلس ػػالمية الت ػػي توي ػػؼ الػ ػ بض ..م ػػا ال ػػذي ت ػػـ تط يق ػػه مع ػػا ام ػػا ه ػػا

المطماب فما يط ؽ ها المتاؽ رميه مف أحكاـ الشريبة اإلسالمية.

الػػا عحػػف -اإلو ػااف -حكمعػػا يامػػا مػػا ،فسػػعبرض رمػػى ال رلمػػاف جميػػع مشػػرارات الق ػااعيف اا حكػػاـ،

اممثمي الشبب هـ مف سيوتاراف ،الااوتاراا الشػريبة اإلسػالمية ..اهت ػا لػف يكػاف اوتيارعػا عحػف ػؿ سػيكاف

اوتيار الشبب ر ر ممثميه.
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 طه عبد العميم طه

أاد داية أف أتاجػه التحيػة لمػدكتار رصػاـ البريػاف االػدكتار ر ػد المػعبـ ا ػا الاتػاح ،مؤكػدا أععػى هػد اسػتادت

مػػف مداومػػة كػػؿ مع مػػا امػػا أاضػػحا مػػف رؤظ  .لكػػف هػػذ الػػرؤظ أيضػػا تػػذكرعى مػػا هالػػه أحػػد هيػػادات الحػػزب
الشياري رضػاء حز ػه فػى ماسػكا مب ػ ار رػف الاجػاة ػيف العظريػة االتط يػؽ  " :يػا رفػاؽ  ..إف العضػاؿ مػف

أجؿ الشيارية أفضؿ مف الحياة فى ظم ا " !
ما أريد هاله يتموص فى :

أاال :أف بض مػا تػـ طرحػه يثيػر لػدظ البديػد مػف ال ػااجس االتسػاؤالت ااإلشػكاليات التػى تحتػاج الػى معاهشػة
جادة  .امػف ذلػؾ أف كثػرة استشػ اد اإلوػااف ب " اإلمػاـ الشػ يد " ت ػدا متماثمػة مػع كثػرة استشػ اد الماركسػييف
كػػارؿ مػػاركس اأعجمػػز اليعػػيف  .أهصػػد أعػػه كااعػػا االستش ػ اد عصػػاص المؤسسػػيف  ،ع ػػا ال تبػػدا اجت ػػادات

اليدة زمع ا اظراف ا  ,ارميعا أف عاكر في الحاضر االمستق ؿ لعحدد عحف ماذا عريد الض ط .

وثانيا :أععى لـ أسمع عقدا ذاتيا كافيا امقعبا رمى ا هؿ فيما يتبمؽ تاريخ البعؼ الذظ مارسػته حركػة اإلوػااف
المسمميف  .أهصد عقدا ذاتيا صريحا امستقيما  ,أ ار الزما احاسـ ا همية مف معظار المستق ؿ .
اأضيؼ الى ما س ؽ رددا مف اإلشكاليات الحقيقية التى يتاجب رمى ما ياصؼ االسالـ السياسى أف يجت د
شأع ا .

البؿ أاؿ إشكالية تتبمػؽ الػديف االبمػـ  .امػف ذلػؾ مػا عقػ أر فػى مؤلاػات الج رتػي مػف حػاار دار ػيف اعػا رت
ا ػػيف رممػػاء الػػديف االسػػالمى فػػى مصػػر فػػى زمػػف الحممػػة الارعسػػية  .األوػػص  ,أعػػه بػػد تعاي ػػه ػػأف الحضػػارة

دار هامػػا جػ ًّػدا فػػى تػػاريخ الحضػػارة االعسػػاعية االغر يػػة  ،أ ػػدظ أسػػاه مػػا أر تػػدها ار
البر يػػة اإلسػػالمية لب ػػت ا
ااعحطاطا العجاز ادار الحضارة البر ية اإلسالمية  .فرد رميه رمماء الديف االسػالمى هػائميف  :أعػه لػـ يحػدث

أظ تدهار ااعحطاط ! احيف تساءؿ كيؼ كاف الرد جاه از  :إف كؿ البماـ االمبارؼ اإلعسػاعية محااظػة فػي

الق ػرآف ! فقػػاؿ ل ػػـ  :حسػػعا  .لقػػد اعتص ػرعا مػػدافع مصػػعارة مػػف س ػ يكة مبدعيػػة تسػػتعد الػػى مبػػارؼ حديثػػة .
اتساءؿ  :هؿ القرآف ي يف كيؼ تصعع مثؿ هذ الس يكة اجاء الرد االجماع  :عبـ !

ا بد مائتى راـ مف ذلؾ الحاار  ,ذكر الدكتار اسماريؿ سراج الديف أعه فى مؤتمر لم يالاجى ( رمـ ا حيػاء

)  ،رػػرض البممػػاء المشػػاركاف لمجديػػد فػػى هػػذا البمػػـ ،فػػإذا أحػػد أسػػاتذة هػػذا البمػػـ مػػف المص ػرييف يقػػؼ فجػػأة
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ليقاؿ إف كؿ العظريات ااالكتشػافات الحديثػة التػى ررضػت ػالمؤتمر ماجػادة فػى كتػاب لػديعا  .فػذهؿ البممػاء

ا جاعب  ،اتسائماا دهشة  :أظ كتاب ! فكاف الرد  :إعه القرآف  ,مردديف ما زرمه رمماء ا زهر لعا مياف !

ايق أر الجميع ما يعشر الدكتار ز ماؿ العجار الذظ يحااؿ ال رهعة رمى أف جميع الكشػاؼ البمميػة الحديثػة فػى

البػػالـ ماجػػادة ػػالقرآف .لكعػػه لبسػػؼ لػػـ يػػأت مػرة ااحػػدة كشػػؼ لػػـ يتاصػػؿ اليػػه البمػػـ بػػد مػػف هراءتػػه البمميػػة
لمقرآف لعستايد معه كمسمميف اعصح أاضاع التأور البممى التى عباعى رااه ا .

الذي أريد هاله هعا أف الديف االبمـ إشكالية مػف اإلشػكاليات التػي رميعػا أف عحم ػا  ,ععػا عااجػه تحػديات هائمػة

فى رصر المبرفة .

ااإلشكالية الثاعية تتبمؽ الديف االبالـ  .تقػاؿ  :إف اإلسػالـ ديػف رػالمى  ،اأف رميعػا أف عػدرا الػى االسػالـ ,

اال حرج رمى مف لـ تصم ـ هذ الدراة  ,اأما أالئؾ الذيف مغت ـ الػـ يسػمماا  ,فإعػه " حػؽ رميعػا ج ػادهـ " !
امثػؿ هػػذا الاكػػر يثيػػر إشػػكالية الحقيقػػة  .عػػؾ لػػا عظػػرت لمبػالـ مػػف ك ػػاؼ " تػػا ار ػػا ار " سػػتجد أعػػه حػػؽ رمػػى

المسمميف الج اد ضد قية ال شرية !!

مقاطعا ):
 محمد السيد سعيد (
ً

عحف عتحدث رف اإلوااف المسمميف...

 طه عبد العميم :

أعػا أتحػدث رػف مرجبيػػة اإلوػااف  ..اإلوػااف يقػػدماف " فكػرة إسػالمية "  ..اأعػا أتحػػدث رػف إشػكاليات مرت طػػة
ذات " الاكرة اإلسالمية "  .إع ا عظرة الى البالـ ال ترظ فيه ساظ مف حؽ الج اد ضدهـ  :كاعااشياس كاار

 ،ا اذي ػػاف كا ػػار  ،اهع ػػداس كا ػػار  ،اص ػػمي ياف كا ػػار  ،ااثعي ػػاف كا ػػار ! ػػؿ  ,اأ م ػػب المس ػػمميف يص ػػعااف
ارت ارهـ ال يحكماف شرع اهلل !!!

أل ػػيس رم ػػى المس ػػمميف أف يق مػ ػاا ااه ػػع التبددي ػػة ف ػػي ه ػػذا الب ػػالـ اه ػػؿ م ػػف يػ ػرفض التبددي ػػة ف ػػى الب ػػالـ يق ػػؿ
التبددية في مجتمبه

اهعا ت رز اإلشكالية الثالثة التي تتصؿ العظرة الى المجتمػع عاسػه  .اأشػير  ,رمػى سػ يؿ المثػاؿ  ,الػى حػديث

ال بض رف " اشتراكية اإلسالـ " لتحقيؽ البدالػة االجتماريػة  ,مثػؿ الػدكتار مصػطاى السػ ارى  -اأرتقػد أعػه
كاف مف هادة اإلوااف المسمميف فى ساريا  .احديث آوريف  -مح ذيف عظما مثؿ الرأسمالية ااالهطاع  -مثؿ

أ ا ا رمى المادادظ  :أف البدؿ يستقيـ ,إف تراكمت الثراة ال حداد لدظ القمة .
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ارع ػػدما عقػ ػ أر ر ػػف مبجػ ػزات التعمي ػػة اآلس ػػياية  ,يش ػػار دائم ػػا ال ػػى دار " الق ػػيـ الثقافي ػػة اآلس ػػياية " مث ػػؿ  :ه ػػيـ

االعض اط االبمؿ الجمػارى ا يرهػا  ..أال يػدراعا هػذا الػى ارػالء القػيـ االيجا يػة لمثقافػة اإلسػالمية فػى مجػاؿ
االهتصاد  ,اهى القيـ التى أرظ أعه لا تحمى ا المسمماف لتمكعاا مف تحقيؽ هازة تعماية ال تقؿ رف المبجػزة
اآلسياية ؿ ر ما تاضم ا الجمع يف ارت ارات التاػاؽ االهتصػادظ االبػدؿ االجتمػارى  .أهصػد درػاة االسػالـ

الى  :البمـ  ،االبمؿ  ,ااإلتقاف  ،امحار ة الغش  ،ااإلرمار  ،االبدؿ ..

إف هذا ها ما أتصار أف يطرحه حزب سياسى يعطمؽ مف مرجبية إسالمية ؛ إرالء الم ادئ االقيـ االمقاصػد

 ,التي تحقؽ مصمحة المسمميف  .ار ما لف تكاف آعذاؾ ثمة حاجة الى اضافة مسمى " إسالمى " الػى الحػزب
.

إععػػى ال أواػػى رفضػػى لبح ػزاب الديعي ػػة فػػى أظ مكػػاف  .امػػف حػػؽ اإلوػ ػااف المسػػمميف تأسػػيس حػػزب م ػػدعى
يسترشد القيـ التى تبمي ا م ادئ مقاصد الشريبة اإلسالمية .

افى هذا السياؽ  ,ا شأف حؽ المرأة اا ه اط فى تالى مااهع القيادة فى المجتمػع حتػى رئاسػة الدالػة أتاػؽ مػع
ال ػػدكتار ر ػػد الم ػػعبـ أ ػػا الات ػػاح أف الم ػػاراث الثق ػػافى ال ػػيس ال ػػديف االس ػػالمى ه ػػا الب ػػائؽ  .اأرتق ػػد أف ه ػػذا

المػػاراث الثقػػافى ال يسػػم

ارمػػاؿ هػػذا الحػػؽ ارت ػػار مػػف حقػػاؽ المااطعػة فػػى مجتمبعػػا اآلف  ,ار مػػا لبقػػاد

طايمة هادمة  .اهد أشير الى أعه فى الحالة ا مريكية لـ يعتوب رئيسا  :امػرأة  ,أا ي ػادظ  ,أا أمريكػى أسػاد
 ,ػػؿ الػػـ يعتوػػب ط ػااؿ التػػاريخ ا مريكػػى سػػاظ رئػػيس كػػاثاليكى ااحػػد  .لكػػف مثػػؿ هػػذا الحػػؽ ال ػػد أف يكػػاف
ماجادا في الدستار .

اأتص ػػار أف ج ػػاهر أظ عظ ػػاـ ديمق ارط ػػى أف يم ػػارس الش ػػبب حق ػػه ف ػػى أف يوت ػػار  ,اأف يبي ػػد اوتي ػػار الح ػػاكـ
االعظػػاـ .البػػؿ مػػف الجديػػد ال ػػاـ فػػى مػػداوالت اليػػاـ  ,مػػا أكػػد كػػؿ مػػف ر ػػد الغاػػار شػػكر اأمػػيف إسػػكعدر مػػف
تأكيد التياريف اليسارظ االعاصرظ رمى هذا الحؽ  .ا ػذلؾ فػاف ا مػة هػد تعتوػب ممثمػى حػزب اشػتراكى ليط ػؽ
رعامجػػه االشػػتراكى  ،لكع ػػا تسػػتطيع فػػى االعتوا ػػات التاليػػة ا بػػاد رػػف الحكػػـ إذا أواػػؽ أا هػػاد رعامجػػه الػػى

ركػػس مػػا يحقػػؽ مصػػال العػػاو يف  .اهػػذا يع غػػى أف يعط ػػؽ رمػػى الحػػزب السياسػػى المػػدعى الػػذظ أؤيػػد اهامتػػه
ااسطة أرضاء جمارة ا وااف .

عحػػف عريػػد دالػػة ديمقراطيػة ,ترتكػػز الػػى دسػػتار ديمػػاهراطى يتمتػػع حمايػػة مؤسسػػية .اال عريػػد دالػػة ديعيػػة تحػػت

شػػبارات " إسػػالمية "  .افػػى مثػػؿ هػػذ الدالػػة الديمقراطيػػة يتبػػزز حػػؽ " اإلسػػالمييف أا يػػر اإلسػػالمييف " فػػى
الاصاؿ إلى الحكـ  ،حيث الشبب احد  -ار ر اعتوا ات حرة عزي ة  -ها صاحب القرار فى اسػتمرارهـ أا
ردـ استمرارهـ فى الحكـ .
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العقطػػة ا ويػرة تتبمػػؽ مسػػألة االعتمػػاء الػػاطعى ظ حػػزب مػػف ا حػزاب  .اهعػػا  ,أسػػجؿ ارت ارضػػى رمػػى فكػرة

التعظيـ الدالى لالوااف المسمميف  ,التى ال توتمؼ فى شىء رف ا ممية الشيارية  .إععا عريد أح از ا اطعيػة .

اهػػذا ال يعاػػى إيجا يػػة الرسػػالة التػػى تضػػمعت ا احتجاجػػات المسػػمميف فػػي البػػالـ رمػػى الرسػػاـ المسػػيئة لمرسػػاؿ

صمى اهلل رميه اسمـ  ,االتى تب ر رف راطاة ديعيػة مشػرارة اماجػادة فػي البػالـ أسػر  .لكعػه يع غػى تجعػب
االعزالؽ الػى صػراع ا صػاليات  :المسػيحية ا مريكيػة االي اديػة اإلسػرائيمية  .اأؤكػد هعػا أع مػا داف شػؾ أشػد

وطارة مما يسمى ا صالية اإلسالمية .

ار ما رميعا كمسمميف أف عسػتبيد مػا أرمعتػه الػدكتارة حعػاف رشػرااظ  -المعاضػمة المسػيحية الامسػطيعية  -مػف

أع ا فى لقاء مع ا ا راما هالت له  :أف اإلسالـ ياضؿ رمػى المسػيحية االي اديػة ػأف المسػمـ ال يكػاف مسػمما

إال إذا آمف بيسى اماسى .ا ايجاز ,فاف هذ الاضيمة ال يجدر عػا أف عتومػى رع ػا لعسػتدرج إلػى فػخ صػراع
يف ا دياف االحضارات االثقافات .

اشكر .
ا

 إبراهيم الجعفري:

فػػي حػػديث السػػاير عػػاجي الغطرياػػي رػػف المي راليػػة لػػـ يبطػػي لعػػا تبرياػػا محػػددا لممي راليػػة ،امثممػػا هػػاؿ

الدكتار محمد السيد سبيد  :هؿ المقصاد المي رالية ا مريكية أـ ا لماعية أـ ال ريطاعية إلى آور .

المي رالية دائما تميؿ إلى االهتصاد" .يبعي" دائما ما اـ المي رالية يميػؿ إلػى االهتصػاد ،االديمقراطيػة تميػؿ

إلى السياسة ،ااالثعاف ط با مع ب ـ ال راجماتية ا مريكية ،افقا لم دأ "دره يبمؿ دره يمر".

سبادة الساير أيضا هاؿ أف الدستار ليس ضماعة ،لكػف الضػماعة هػي الاكػر المي ارلػي .أحسػب أف سػيادة

المستشارة ت اعي الج الي تاضػمت ا أشػارت إلػى أعػه -مػع احترامعػا لماكػرة المي راليػة -لكػف م ػـ ج ًّػدا ضػ ط ا،

م ـ ًّ
جدا أف يكاف هعاؾ ما اما تتاؽ رميه ا مة ،اااال تحالعا إلى الااضاية.
أرج عػػي طػػرح السػػاير عػػاجي الغطرياػػي ػأف يطػػرح اإلوػااف م ػػادرة ااسػػبة شػػاممة ،تكػػاف مثا ػػة "حضػػف"
يستارب ايتاارؿ مع التيارات ا ورظ .

سؤاؿ أيضا لسبادة الساير :ما ماهؼ المي رالية مف الاكرة اإلسػالمية االاكػرة القاميػة

مف الارهة

ف هػذا لػـ يتضػ

دكتػار رصػػاـ البريػػاف تحػػدث رػف المػػدارس اإلسػػالمية االتيػػار اإلسػالمي اهسػػم ـ الػػى اإلوػااف ،االتيػػار

السماي امدرسة البعؼ .االتسػاؤؿ :إلػى أي فصػيؿ تعتمػي جمارػة الت ميػ

المجتمع

اهػي أيضػا معتشػرة ال ػا تأثيرهػا فػي
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أيضػػا هعػػاؾ جػػزء مػػف الاكػػر اإلسػػالمي أا التيػػار اإلسػػالمي داوػػؿ الحػػزب الحػػاكـ ،ف عػػاؾ مؤسس ػػات

رس ػػمية اس ػػالمية اعبت ػػرؼ أع ػػا إس ػػالمية داو ػػؿ مؤسس ػػات الح ػػزب الح ػػاكـ ،ال ػػا جم اره ػػا اه ػػي معتشػ ػرة ػػيف
المصرييف.

مقاطعا):
 محمد السيد سعيد (
ً

رااا اسم لي ..عحف ال عتكمـ رف الاكرة اإلسالمية ،اال عتكمـ رف حركػة اإلوػااف المسػمميف .عحػف عػتكمـ رػف
رؤي ػة التيػػارات اإلسػػالمية لقضػػية الديمقراطيػػة تحديػػدا ..فمػػا هعػػاؾ تسػػاؤالت واصػػة ماهيػػة الحركػػة اإلسػػالمية
اماها ػػا مػػف هضػػايا أوػػرظ ،ياضػػؿ أف عقال ػػا فػػي الم ػػادالت الاكريػػة فيمػػا يععػػا .لكػػف القضػػية اآلف هػػي هضػػية

الديمقراطية :كيؼ عقترب مبا مف ما اـ لمديمقراطية عتاافؽ رميه اعؤطر سايًّا

 إبراهيم الجعفري:

أرج عػػي حػػديث بػػض اإلوػػاة حػػاؿ المطال ػػة ػػأف يشػػكؿ اإلو ػااف المسػػمماف حز ػػا .حسػػعا ،هػػذ هضػػية

كثير ًّ
جدا اأش بت حثا احديثا اكالما أف اإلوااف المسمميف يطال اف إعشػاء حػزب مػدعي ذي مرجبيػة
أثيرت ا
إسػػالمية .هػػذا كػػاف مػػف ػػيف مػػا طػػرح فػػي االعتوا ػػات ا وي ػرة :اإلو ػااف يطػػال اف حػػزب مػػدعي ذي مرجبيػػة

إسػػالمية .ام ػػادرة رػػاـ  4002تقػػاؿ أف اإلوػااف يػػراف العظػػاـ ا ساسػػي لمدالػػة يكػػاف عظامػػا جم ارًّيػػا ر ًّ
لماعيػػا

دس ػػتاريًّا ديمقر ًّ
اطي ػػا" .يبع ػػي" المص ػػطمحات ا ر ب ػػة ه ػػذ ااض ػػحة عص ػػا ف ػػي الم ػػادرة ،لك ػػف ف ػػي إط ػػار م ػػادئ
اإلسالـ ،أا في عطاؽ الشريبة كما هاؿ الدكتار طه ر د البميـ.

لماعيػػا دسػػتاريًّا ديمقر ًّ
حسػػعا ،لػػا اإلوػااف المسػػمماف هػػالاا أععػػا عريػػد عظامػػا جم ارًّيػػا ر ًّ
اطيػػا فقػػط ،أرتقػػد أف

حزب التجمع يطالب ذلؾ ،اأي حزب لي رالي يطالب عظاـ جم اري رلمػاعي دسػتاري ديمق ارطػي ،لكػف الوػط

ا حمر العس ة لالوااف المسمميف أف هذا ال د اأف يكاف في ظؿ أحكاـ الشريبة افي ظؿ م ادئ اإلسالـ.

 أحمد التهامي:

اوتصار أعا أريد أف أتحدث سررة رف عقطة أراها م مة اهي تمؾ المتبمقػة الصػارة الذهعيػة الماجػادة

لدظ كؿ تيار سياسي رف اآلور .فكؿ تيار سياسي في مصر -سااء رمى مستاظ هيادته أا مستاظ أرضاء

البادييف -لديه اعط اع ذهعي اصارة ذهعية رف التيار اآلور ،ا ال ا ما تكاف هذ الصارة سم ية ،فبمى س يؿ

المثاؿ هعاؾ اعط اع لدظ بػض التيػارات رػف أف الحركػة الشػيارية تضػـ الممحػديف اتقػاـ رمػى رفػض ا ديػاف
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ارػػدـ االرت ػراؼ ػػا ،افػػي المقا ػػؿ هع ػاؾ إعط ػػاع أا صػػارة ذهعيػػة رػػف اإلو ػااف المسػػمميف أع ػػـ ياقػػاف اراء

أحداث البعؼ ااإلرهاب...الخ

عحف عحتاج رعدما عتحدث رػف إجػراءات لمثقػة ػيف التيػارات الموتماػة أف عسػاهـ ػدار مػا فػي تغييػر هػذا

ا مر ااازالة الصارة الذهعية السم ية المت ادلة يف التيارات الموتماة ،ايمكف أف يػتـ ذلػؾ طػرؽ شػتى ،مع ػا مػا
يمكػػف أف تقػػاـ ػػه الصػػحؼ الحز يػػة الممثمػػة لمتيػػارات الموتماػػة مػػف وػػالؿ تاضػػي الصػػارة الحقيقيػػة لكػػؿ تيػػار
ااستضافة كتاب مف تيارات أورظ.

 فريدة النقاش

أري ػػد أف أس ػػأؿ الدكتاررص ػػاـ اال ػػدكتار ر ػػد الم ػػعبـ أ ػػا الات ػػاح :م ػػاذا ل ػػا تض ػػار ت أا تعاهض ػػت أحك ػػاـ

الشريبة اإلسالمية مع المااثيؽ الداليػة لحقػاؽ اإلعسػاف ،ااالتااهيػات التػي اهبػت رمي ػا الػ الد اأصػ حت جػزءا
رئيسػػيًّا مػػف القػػاعاف الػػاطعي اوصاصػػا أف هػػذ االتااهيػػات الداليػػة هػػي حصػػاد التجر ػػة اإلعسػػاعية كم ػػا .فكػػؿ
الدياعات اكؿ الثقافات اكؿ الحضارات شاركت في ا.

اعحف -المسمميف -ال عستطيع أف عقاؿ أععا ر ػاء رػف هػذا التػراث ،فمعػا مشػاركاف أصػالء فػي صػيا ة

الميثػػاؽ البػػالمي لحقػػاؽ اإلعسػػاف ،محمػػاد رزمػػي المسػػمـ السػػعي ،اشػػارؿ مالػػؾ المسػػيحي المػػاراعي شػػاركا فػػي
اضع الميثاؽ البالمي لحقاؽ اإلعساف ،ارزيزة حسيف المسػممة شػاركت فػي اضػع االتااهيػة الداليػة إللغػاء كػؿ

أشكاؿ التمييز ضد المرأة .هذ العقطة م مة ..م ـ ًّ
جدا اإلجا ة رمي ا.

أعا لي مالحظات كثيرة حاؿ مستق ؿ الديمقراطية في مصر ،احاؿ ضرارة اتااهعا جميبا رمى أف عبت ر

مرجبية الدالػة هػي هػذ المرجبيػة البالميػة لحقػاؽ اإلعسػاف مااثيق ػا ،اتااهيات ػا ،ػالقيـ البميػا التػي اسػتم مت ا

مػػف الػػدياعات االثقافػػات؛ ف الاكػرة التػػي هيمػػت هعػػا ،اهال ػػا أكثػػر مػػف مشػػارؾ اهػػي أعػػه ال يجػػاز لمحػػزب الػػذي
يصػػؿ إلػػى السػػمطة ر ػػر االعتوا ػػات أف ياػػرض مرجبيتػػه رمػػى الدالػػة ،فتص ػ

دالػػة إسػػالمية مػػثال أا دالػػة

ماركسية ،اوصاصا عحف في تجر تعا كعساء لعا توافاتعا مف حكـ اإلسالمييف ..ر ما يكاف اإلوااف المسمماف

في مصر أفضؿ بض الشيء لكف في الكايت مثال دارت مبركة اسػتمرت حػاالي رشػر سػعيف ػيف اإلوػااف
المسمميف ا يف العساء الكايتيات مف أجؿ حق ف في التصايت االترشي في االعتوا ات.هذ هضية.

فاالسالمياف رامة يراف أف الوصاصية الحضارية تتمثؿ في المرأة ،ا المرأة معتقصة الحقاؽ .اااض

جػ ًّػدا فػػي الم ػػادرة التػػي اطمق ػػا المرشػػد البػػاـ لالو ػااف المسػػمماف محمػػد م ػػدي رػػاكؼ أف هعػػاؾ اعتقػػاص مػػف
حقاؽ العساء ..واصة الحؽ في المساااة.
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اما أرعيه المساااة هعا ليس ما يثار البف رف أف معصب رئيس الجم اريػة مػثال لػف تصػؿ إليػه إمػراة
أا مسيحي -أاحتى مسمـ -ليست هذ هي القضية  ،القضية هي الم دأ عاسه ،م دأ المساااة ػيف ال شػر ،ػيف

المااطعيف كافة رجاال اعساء ،مسمميف امسيحييف .هػذا الم ػدأ تجافيػه اتعػتقص معػه م ػادرة اإلوػااف المسػمميف،
اهذا سؤاؿ جاهري يحتاج إلى رد حقيقي مف ه ؿ اإلوااف.

العقطة ا ويرة التي كعت أريد أف أتكمـ رع ا هي عقطة أسممة البماـ .فاإلوااف داوماف قاة ل ذا االتجا

 ,ارمػى الػر ـ مػف أف هػػذ العقطػة ت ػداا يػػر ذات صػمة ماضػاع العقػاش إال أع ػػا ذات رالهػة الماضػاع مػػف
زااية أف التقدـ البممي ها أساس جاهري لمستق ؿ الديمقراطية في هذ الػ الد .أسػممة البمػاـ تحػاؿ مسػتق معا..

اشكر.
ا
تضع مستق معا في ماضيعا ،اتقاؿ إف الكتاب الكريـ هد تضمف كؿ شيء اليس م ما أف عجت د.

 حسن نافعة:

لػػي فقػػط مالحظػػة سػػأهال ا سػػررة هػػدر اإلمكػػاف ،اهػػي محاالػػة جػػذب االعت ػػا لمتركيػػز رمػػى مػػا يجػػب أف

تكاف رميه هذ العداة حتى ال تتحاؿ إلى مكممة أورظ مف المكممات الكثيرة حاؿ الديمقراطية.

عحػػف ال عتحػػدث هعػػا رػػف محاكمػػة ػرامج القػػاظ االتيػػارات السياسػػية الموتماػػة ،الكععػػا صػػدد ال حػػث رػػف

جسػػار لصػػيا ة عظػػاـ سياسػػي مصػػري جديػػد يحتػػرـ كػػؿ القػػاظ ،اتشػػارؾ فيػػه كػػؿ القػػاظ ،ا صػػدد ال حػػث رػػف
ا رضيات المشتركة.

في هذا السياؽ ..عحف فػي مرحمػة مشػاهة ج ًّػدا ..عحػف ال عبػرؼ مػف عحػف امػاذا عمثػؿ الضػ ط "يبعػي"

بضعا يعتمي إلى تيارات سياسية يمكف تصعيا ا سػ الة ,,لكػف الااهػع االجتمػاري االسياسػي المصػري يمكػف

أف يكاف فيه أشياء اتيارات أورظ كثيرة ًّ
جدا عحف ال عدري ا.

الات ػرة مػػف  7943إلػػى  7924كػػاف ػػا تجر ػػة تسػػمى التجر ػػة المي راليػػة ،لكع ػػا تجر ػػة لػػـ تزدهػػر في ػػا

التجر ػػة المي راليػػة ،االحػػزب الػػذي كػػاف لػػه ا

أهصي تقدير.

م يػػة(الافػػد) لػػـ تتجػػااز فت ػرة حكمػػه مػػف  3إلػػى  2سػػعاات رمػػى

افي مرحمة الحقة تمػت ممارسػة القمػع ااالسػت داد ـ..أحياعػا اسػـ القاميػة ،اأحياعػا اسػـ أشػياء أوػرظ ال

عبػػرؼ الض ػ ط كيػػؼ عصػػعا ا ،ا التػػالي لػػيس حػػد أف يػػدري ا فضػػمية رمػػى اآلوػػر أا يػػدرى أعػػه الاحيػػد

الديمقراطي ا ير ديكتاتارييف .ا التالي عريد أف عضع أسسا كياية اضع عظاـ سياسي جديد.
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ػار مشػتركة
فيما يتبمؽ التيار اإلسالمي ..عحف عتحدث الياـ لكي عزيػؿ الموػااؼ المشػتركة ،اع عػي جس ا

ل عاء عظاـ سياسي يتاؽ رمى هاارد الجميع .هعاؾ أشياء تدوؿ في ال رامج ،اهذ سعوتمؼ في ا كمعػا اال عريػد
أف عتكمـ في ا مثؿ كيػؼ سػيمارس تيػار سياسػي السياسػة اإلسػكاعية إذا اصػؿ لمحكػـ أا كيػؼ تكػاف سياسػة

الضػػماف االجتمػػاري رعػػد أا كيػػؼ تكػػاف سياسػػة التبمػػيـ هػػذ تااصػػيؿ سػػتوتمؼ في ػػا ال ػرامج ،اكػػؿ تيػػار
سيماع ا رؤيته الاكرية.

لكع ػػا دراع ػػا ػػدال م ػػف ه ػػذا عرك ػػز ف ػػي ا س ػػس الت ػػي تش ػػكؿ العظ ػػاـ السياس ػػي،مف ه ي ػػؿ  ..كي ػػؼ س ػػيكاف

الدسػػتار كيػػؼ ستشػػكؿ ا ح ػزاب السياسػػية هػػؿ هعػػاؾ هيػػاد اض ػاا ط رمػػى ا ح ػزاب السياسػػية أـ ال فمػػف
ضػػمف ا سػػئمة التػػي يجػػب أف عطرح ػػا ،ايجػػب أف يجيػػب رمي ػا كػػؿ تيػػار ا الػػذات التيػػار اإلسػػالمي :رعػػدما
عتحدث رف حرية تشكيؿ ا حزاب السياسية هػؿ عضػع ضػاا ط أـ ال عضػع ضػاا ط أعػا مػف أعصػار أف عضػع

ضػاا ط ..ضػاا ط تقػػاؿ :ال أحػزاب ديعيػػة ،لػػيس مبعػػى أف تكػاف ل ػػا مرجبيػػة ديعيػة ،ف ػػذا حػػؽ ي حػػزب أف
تكاف له مرجبيته الديعية ,لكف يجب أف تكاف البضاية فيه ماتاحة لمجميع غض العظر رف الديف..فال ياجد
حزب يمعع مسيحي مف اإلعضماـ اليه أا البكس..كذلؾ ممعػاع أف يقػاـ حػزب رمػى أسػس إهميميػة ،أا أسػس

طائاية .أما في ير ذلؾ فالحرية يجب أف تكاف مكاالة امتاحة لمجميع.

فػػي هػػذا السػػياؽ أعػػا أرتقػػد أعػػه إذا همعػػا أف هعػػاؾ تيػػارات فكريػػة رئيسػػية ثػػالث :تيػػار هػػامي اتيػػار لي ارلػػي

اتيػػار إسػػالمي ،فتحػػت كػػؿ تيػػار مػػف هػػذ التيػػارات ستتشػػكؿ رش ػرات ا ح ػزاب ،اهعػػا س ػؤالي لمػػدكتار رصػػاـ

البرياف :كـ حػزب إسػالمي يمكػف أف يتشػكؿ إذا مػا أتيحػت حريػة تشػكيؿ االحػزاب ارعػدما يتحػدث كػؿ حػزب
إس ػػالمي ر ػػف مرجبي ػػة إس ػػالمية ،ه ػػؿ س ػػيكاف هع ػػاؾ م ػػف ي ػػدري أع ػػه يحم ػػؿ المرجبي ػػة اإلس ػػالمية الص ػػحيحة

ااآلوراف ال يحمماع ا

فأعػػت تكمم ػػت ..اأعػػت تتح ػػدث رػػف تص ػػعيؼ التيػػار اإلس ػػالمي رػػف التي ػػار السػػماي ،اتكمم ػػت رػػف تي ػػار

البعؼ ،اتكممت رف تيار اإلوػااف المسػمميف ،ايمكػف تحػت كػؿ تيػار مػف هػذ التيػارات تتاػرع تاريبػات اتوػرج

أح ػزاب .هػػؿ السػػاحة السياسػػية المص ػرية مرشػػحة إلػػى مثػػؿ هػػذا التاتػػت لػػا أتيحػػت حريػػة تكػػايف ا حزاب هػػذ
عقطة.

العقطة الثاعية هي أععا اعحف صدد عاء جسار الثقة هعاؾ هضايا فكرية ك رظ عحتاج إلى اضاح أك ػر

في ا .رمى س يؿ المثاؿ ،رعدما أهػاؿ :ا مػة مصػدر السػمطات ،هػذا القػاؿ لػه مرجبيػة فكريػة ااضػحة امحػددة
تترجـ حؽ المااطعة ا سمطة التشريع

اهعا أهؼ رعد سمطة التشريع .رعدما أهاؿ إف سمطة التشريع مقيدة مرجبية مبيعة .هعا يمكػف أف يكػاف

هعاؾ لغط كثير ًّ
جدا؛ عه إذا همت إف ا مة مصدر السمطات ،اهمت إف مجمس الشبب أا ال رلمػاف هػا الػذي
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يشرع ،إذف له مطمؽ الحرية في أف يشرع ما ي ار في مصمحة العػاس ،اأف الػذيف يشػارؾ فػي البمميػة التشػريبية

طيػػا ،أا ي ًّ
هػػا الم ػااطف عػػه م ػااطف ،ا عػػه إعسػػاف ،سػااء كػػاف امػرأة أا رجػػؿ ،سػااء كػػاف مسػػيحيًّا ،ه ًّ
اديػػا أا
مسػػمما ،فطالمػػا كػػاف رض ػاا مجمػػس الشػػبب ف ػػا الػػذي يممػػؾ سػػمطة التش ػريع ،اهػػا الػػذي يشػػرع ..شػػرط أال
يتعاهض ما يشرره مع الشريبة اإلسالمية ..هؿ رعدما أترجـ هذا رمى المسػتاظ المؤسسػاتي ،أهػاؿ أعػه يجػب

أف يكاف هعاؾ لجعة ديعية أا يكاف هعاؾ مجمس صياعة الدستار أا صػياعة العظػاـ أا مثممػا يحػدث فػي إيػراف

يكػػاف مجمسػػا مكاعػػا مػػف فق ػػاء اشػػياخ حتػػى أض ػ ط هػػذ البمميػػة أـ يكاػػي أف أهػػاؿ المجمػػس التش ػريبي هػػا

المجمس الذي يشرع

"يبعػػي" هعػػاؾ بػػض اإلشػػكاليات تحتػػاج إلػػى أف ع حػػث في ػػا اعبطػػي في ػػا رأيػػا ..أعػػا أريػػي أعػػه اإلو ػااف

المسمماف سيكس اف أكثر إذا أاضحاا هذ العقاط ،افي إطار حر ،في إطار ال يقيد الاكر.
 عاطف السعداوي:
أريد أف اتحدث اوتصار في عقطتيف:

ا الى تبقي ا رمى ارهة الدكتار رصاـ البرياف  ،حيث ركز في ارهته رمى رؤية اإلماـ حسف ال عا لمديمقراطية.

اسؤالي له :هؿ ما زالت رؤية اإلماـ حسف ال عا هي التي تحكـ ماهؼ اإلوااف حتى اآلف

أعا الحظت أف أكثر مػف  %20مػف د ارسػة الػدكتار رصػاـ متبمػؽ رؤيػة اإلمػاـ حسػف ال عػا ،البػؿ الػداري إلػى
هػػذا الس ػؤاؿ هػػا أف اإلمػػاـ كاعػػت لػػه آراء تتبػػارض شػػدة مػػع ركػػائز الديمقراطيػػة كمػػا عا م ػػا ػػالمبعى الحػػديث،

واصة في ماضاع ا حزاب ,فاإلماـ حسف ال عا رأظ أف ا حزاب تتبارض مع احدة ا مة.

اأعا مع الدكتار رصاـ اها يصؼ ماهؼ اإلماـ مف المسػألة الحز يػة أعػه ماهػؼ ػال القسػاة ،إعمػا مػا

ي معي ها مدظ رفػض اإلوػااف الحػالي ل ػذا الماهػؼ ،ف هعػاؾ سػؤاؿ هػد يسػتدري الشػؾ فػي رفػض اإلوػااف

لماهؼ اإلماـ في المسألة الحز ية ،اهذا السؤاؿ ها :لماذا يرفض اإلوااف حتى اآلف تأسيس حزب سياسي

فأعػػا أرفػػض اإلجا ػػة التقميديػػة التػػي تقػػاؿ إف الدالػػة رافضػػة لمثػػؿ هػػذا الطػػرح ،عػػي أرتقػػد أف هػػذا لػػيس

ماهؼ العظاـ الحاكـ فقط ،الكعه ر ة إوااعيػة أكيػدة أيضػا ..ف هعػاؾ دالئػؿ كثيػرة رمػى رػدـ ر ػة اإلوػااف

فػػي تأسػػيس حػػزب سياسػػي ،اأهػػـ هػػذ الػػدالئؿ هػػي أف اإلو ػااف لػػـ يقػػدماا طم ػػا تأسػػيس حػػزب ثػػـ بػػد ذلػػؾ
يواضػاا م ارحػػؿ الج ػػاد المبتػػادة لتأسػػيس هػػذا الحػػزب االتػػي تعت ػػي دائمػػا حكػػـ هضػػائي ،ف عػػاؾ أح از ػػا كثيػرة

تحت التأسيس ،اتمارس عشاط ا اهي تحػت التأسػيس حتػى يصػدر حكمػا تأسيسػ ا ..الكػف لػـ عسػمع رػف أي
محاالة إوااعية لتأسيس حزب ,,حتى حزب الاسط رعدما أرمف ،ت أر معه اإلوااف اتوماا رف الاكرة.
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العقطة الثاعية أيضا تتبمؽ رؤية اإلوااف المسمميف ،واصة بد الصباد ا وير لالوااف فػي اعتوا ػات

مجمس الشبب ا ويرة ،فقد الحظت أف كؿ التحمػيالت اكػؿ الد ارسػات ااآلراء التػي صػاح ت صػباد اإلوػااف
ركزت رمى طريقة اإلوػااف فػي ادارة المجتمػع رعػدما يصػماف إلػى السػمطة االضػماعات التػي يجػب أف يقػدماها

حت ػػى ال يعقم ػ ػاا رم ػػى الديمقراطي ػػة ب ػػد اص ػػال ـ ..ال ػػخ .الك ػػف ل ػػـ وأر أح ػػدا يرك ػػز رم ػػى م ػػاذا يق ػػدـ اإلوػ ػااف
لمديمقراطيػػة مػػف ودمػػة بػػد أف أص ػ حا هػػاة المبارضػػة الرئيسػػية حكػػـ مػػا حققػػا مػػف عتػػائج يػػر مس ػ اهة فػػي
االعتوا ات التشريبية ا ويرة.

فاصػػاؿ اإلو ػااف ػػذا البػػدد أ ار اعتصػػا ار لمديمقراطيػػة يجػػب إسػػتغالله جيػػدا ،ا التػػالي يجػػب أف يكػػاف

السؤاؿ ها :ماذا سيقدـ اإلوااف لمديمقراطية كقػاة مبارضػة رئيسػية الػيس كقػاة حكػـ

ععػي أرتقػد أف اصػاؿ

اإلوااف لمحكـ يحتاج إلى فترة طايمة-اذا حدث أصػال -ا تػالي يجػب أف ع ػدأ مػا تحقػؽ الػيس مػا لػـ يتحقػؽ
بد.

 ناجي الغطريفي (يرد):

أريػػد أف أاض ػ أععػػى لػػـ أهصػػد االعتقػػاص مػػف أهميػػة الدسػػتار اهدسػػيته كمرجبيػػة هاعاعيػػة ،كمػػا تصػػار بػػض

السادة المشاركيف ،اااعما ما أردت إث اته ها أف الدستار هد اعت ؾ فى هذا البصر اعت اكػا معظمػا ،اتػـ تجاهمػه
اااللتاػاؼ رميػػه ،فالماارهػػة ػيف الطػػا ع االمضػػماف االشػتراكى لمدسػػتار االطػػا ع االمضػماف المي ارلػػى -عظريػػا-

لالهتص ػاد القػػامى االممارسػػة السياسػػية ،أك ػػر دليػػؿ رمػػى ذلػػؾ ،كمػػا أف ا حكػػاـ التافيقيػػة لممحكمػػة الدسػػتارية
البميػا فيمػا يتبمػؽ دسػتارية سياسػة الوصوصػة االماهػؼ مػف تبػديؿ هػاعاف اإليجػارات تبت ػر ويػر شػاهد رمػػى
االس ػػت اعة الدس ػػتار اااللتا ػػاؼ رم ػػى عصاص ػػه ،اه ػػد أدظ اإلصػ ػرار رم ػػى ر ػػدـ تب ػػديؿ الدس ػػتار حت ػػى ال ي ػػتـ

المس ػػاس س ػػمطات رئ ػػيس الجم اري ػػة االط ػػا ع ا ػػاظ لمدس ػػتار إل ػػى اعت ػػاؾ الديماهراطي ػػة ااإلفس ػػاد السياس ػػى
اا والهى الذظ أص

العمط السائد فى المبامالت يف السمطات بض ا بض ا يع ا ا يف المااطف.

اال شؾ أف ارتمػاد دسػتار لي ارلػى صػري مػف شػأعه أف يحاػظ التػاازف ػيف السػمطات ،اأف يومػؽ اعسػجاما ػيف

ماػردات ااسػائؿ إدارة االهتصػاد القػامى مػف عاحيػة ،االحريػة االهتصػادية فػى ظػؿ اهتصػاد سػاؽ ااع الجااعػػب
االجتمارية مف عاحية أورظ ،ا الضماعة إلهامػة مجتمػع الحريػة االبدالػة االكاػاءة .ال ػذا همػت إف ضػماعة رػدـ

التراجع رما يستقر رميه رأي ا مة ها أف يكاف هعاؾ احتراـ لمي رالية ،مبعى أف المي رالية ليست مذه ا ،اااعما
هػػي ارػػاء اضػػماعة ،هػػادرة رمػػى أف تحتػػاي كافػػة الم ػػادئ االمػػذاهب طالمػػا أع ػػا أتػػت طريقػػة اعتوػػاب حػػر مػػف

جاعب الشبب
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 عصام العريان(يرد):

أعا هعا أريد أف أضيؼ عقطتيف م متيف ًّ
جدا :

العقطػػة ا الػػى أعػػه مػػف العاحيػػة المبرفيػػة ،هصػػة التبدديػػة ،اه ػػاؿ ال ػرأي اآلوػػر ،احت ػراـ الحريػػات البامػػة

االواصة ،احتراـ حقاؽ اإلعساف ،احتراـ تدااؿ السمطة ،احؽ السمطة فػي تاليػة مػف تشػاء ارػزؿ مػف تشػاء...
أع ػػا أرتق ػػد أف ه ػػذ الجزئي ػػة جزئي ػػة متاق ػػة م ػػف اج ػػة عظ ػػر اإلوػ ػااف ،امبظ ػػـ التي ػػارات اإلس ػػالمية م ػػع الاكػ ػرة

الديمقراطية كقيـ ،كأسس أا م ادئ تقاـ رمي ا مسألة الديمقراطية ،اهذا ضماف لتط يؽ ديمقراطي سميـ.

اااللت ػػاس الػػذي يثػػار فػػي ذهػػف بػػض العوػػب السياسػػية الػػيس رعػػد رمػػاـ الشػػبب مػػف دار الػػديف فػػي

السياسة ال د مف تاضيحه لبمه يوؼ أا يزاؿ .ليس في مع اج اإلوااف إهامة دالة ديعية أا حكامة ديعية ػؿ
مع ج ـ يقاـ رمي إهامة حكامة ادالة مدعية كؿ مااطعي ا يتساااف في ا فػي الحقػاؽ االااج ػات التػي يضػمع ا

الدسػػتار ،مرجبيت ػػا اإلسػػالـ الػػذي هػػا رقيػػدة ا

المسػ ػ ػ ػ ػػمماف

م يػػة اثقافػػة ات ػراث احضػػارة الجميػػع شػػارؾ فػػي صػػعب ا

االمسػ ػ ػ ػ ػػيحياف االي ػ ػ ػ ػ ػػاد كم ػ ػ ػ ػ ػػا شػ ػ ػ ػ ػػارؾ في ػ ػ ػ ػ ػػا الب ػ ػ ػ ػ ػػرب االكػ ػ ػ ػ ػػرد االاػ ػ ػ ػ ػػرس اا م ػ ػ ػ ػ ػػازي .

اإلوااف المسمماف ليسػاا مشػايخ أزهػرييف »افػي ـ رػدد اافػر مػع ـ ،ايحترمػاف ا زهػر اي جمػاف رجالػه ايريػداف

رفػػع مكاعتػػه ااارػػالء شػػأعه ازيػػادة دار « ،اإلو ػااف رممػػاء اأط ػػاء اهػػاعاعياف ام عدسػػاف اصػػحاياف ارمػػاؿ
افالحػاف يمثمػاف جميػع شػرائ الشػبب المصػري ،فػال هػـ يػدراف أع ػـ يعطقػاف ػالحؽ اإلل ػي ،اال هػـ يقالػاف
الاصاية اإلل ية اال هـ يريػداف حكػـ رممػاء الػديف ػؿ يقالػاف سػمطة ا مػة فػي تاليػة مػف تشػاء ارزلػه امتػي

أرادت فػػي اعتوا ػػات داريػػة عزي ػػة.اإلو ػااف ال يحتكػػراف تاسػػير ااحػػد لمػػديف ،ػػؿ مػػف أصػػؿ مػػع ج ـ احت ػراـ
الوالؼ فػي فرريػات الػديف ايبتقػداف أف اإلجمػاع رمػي أمػر مع ػا مسػتحيؿ فمػا العػا اجت ػادات المسػمميف فػي
شئاف حيات ـ الدعياية التي هاؿ في ا الرساؿ صمي اهلل رميػه اسػمـ» :اعػتـ أرمػـ شػئاف دعيػاكـ« ،اهػـ فػي ذلػؾ

يدراف إلي ازدهار االجت اد اإلسالمي الذي يجب أف يكاف اليػاـ فػي صػارة مجػامع رمميػة تشػمؿ الاق ػاء مػف
رممػػاء ا صػػاؿ االاقػػه ،االماسػريف ارممػػاء المغػػة ،كمػػا تضػػـ إلػػي ـ متوصصػػيف فػػي القػػاعاف االطػػب اال عدسػػة

االبماـ اجميع فراع الحياة.هذ المجامع هػي التػي سػتكاف مجػالس استشػارية لم رلمػاف رعػد معاهشػة أي هضػية

تض ػػع ػػيف ي ػػدي ممثم ػػي ا م ػػة جمي ػػع اآلراء ااالجت ػػادات ليوت ػػاراا م ػػف يع ػػا م ػػا يعاس ػػب الاه ػػت االظ ػػرؼ

اا حػااؿ.اإلوػااف لػػـ يكاعػاا طرفػا أ ػػدا فػػي أي هضػػية تتبمػػؽ مجػػاؿ الاكػػر ااال ػػداع احريػػة االرتقػػاد فيمػػا ثػػار
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أويػ ار ،ػػؿ اهاػاا مع ػػا ماهاػػا ثا تػػا اهػػا أف ا صػػؿ هػػا اطػػالؽ الحريػػات جميبػػا اأف الضػػماعة الاحيػػدة لحمايػػة
مقامات المجتمع ها هضاء حر مستقؿ يحتكـ إليه الجميع رعدما يشبراف وطر ما ي دد سالمة المجتمع.

مف العاحية اإلجرائية ..ععي متػذكر مقالػة جيػدة لبسػتاذ ر ػد الغاػار شػكر –تقػاؿ إف أي فصػيؿ يػدري

الديمقراطيػػة ال ػػد اأف يكػػاف لػػه مااصػػاات فػػي ممارسػػته .فأعػػا أريػػد أف أهػػاؿ :إف ممارسػػات اإلو ػااف الداوميػػة
داوؿ اإلوااف ضماعة أورظ؛ ف اإلوااف مف هديـ يقاماف رمى م دأ ارتمػاد االعتوػاب لمسػتايات ـ ،االتمثيػؿ

في مؤسسات ـ ،اآلية التصايت ا

م ية في ه اررات ـ .اهذ إحدظ اآلليات المبتمدة في البممية الديمقراطية.

هصة أف هػذ فريضػة الاهػت ،عبػـ..هػي "فريضػة الاهػت" لسػ ب ..هػا أععػا فػي صػدد تحػاؿ ،عريػد جميبػا

أف ععجز مصالحة اطعية اآلف لععت ي مف هػذا التحػاؿ ،ا بػد ذلػؾ سػعتعافس .يمكػف بػد هػذا أعػاس يعػدمجاف،
ايمكػػف أعػػاس يعاصػػماف لكػػف سػػي قى هعػػاؾ تاافػػؽ اطعػػي رػػاـ رمػػى اسػػتمرار البمميػػة الديمقراطيػػة اضػػماف أال

يعقمب رمي ا أحد.

فيما يتبمؽ قضية المااطعة أرتقد اف الدكتار ر د المعبـ ا ا الاتاح رد رمي ا.

أعػػا أريػػد فقػػط أف أسػػتغرب ممػػا هالػػه ا سػػتاذ جمػػاؿ سػػمطاف مػػف أعػػه يحسػػب كػػؿ المبتقمػػيف رمػػى التيػػار

السماي ..عبـ..هـ لدي ـ وماية سماية ،لكععا مف العاحية التعظيمية ال عسػتطيع أف عصػعا ـ كتيػار سػماي .التيػار
السماي في تقديري أعا له عية تعظيمية موتماة رف عية تيارات البعؼ ،أا التي كاعت تمارس البعؼ

اأعػا موتمػؼ مػع ا سػػتاذ جمػاؿ سػمطاف ايضػا فػػي هضػية الظػااهري ،أعػا أرػػرؼ الظػااهري مػف أكثػر مػػف

 30سعة .الدكتار الظااهري ال يؤمف أساسا أيػة اسػيمة لماصػاؿ إلػى السػمطة إال ر ػر االعقػالب ..سػااء كػاف

االعقالب رسكري ..اآلف أص حت حرب رصا ات أا ير ذلؾ .امف والؿ متا بتي له ال أرتقد أعه هػد يػر
رأيه ،أا أعه لا اجػد فػي يئػة أوػرظ يمكػف أف يغيػر أريػه ،ال حػرج رمػى فضػؿ اهلل ،كػؿ العػاس تتغيػر ،لكػف أعػا

أرظ أعه راش هذ الاترة كم ا عاس فكر الرافض لمديمقراطية.

أعا سأتجااز أشياء كثيرة م مة ،لكععي سأرد رمى الجزئية ا ويرة التي أثارها الدكتار حسف عافبة؛ ع ػا

م مة ًّ
جدا.

سػػمطة التشػريع حػػؽ لبمػػة ،االمجػػالس التشػريبية تسػػف القػااعيف  ،الكع ػػا تسػػتبيف و ػراء مػػا تشػػاء ،ال ػػا

حالي أا فػي دسػتار  43رمػى أف ديػف
سقؼ ...هذا السقؼ ها الدستار .إذا عص الدستار كما في الدستار ال ًّ
الدالة الرسمي اإلسالـ ،اأف م ادئ الشريبة اإلسػالمية هػي المصػدر الرئيسػي لمتشػريع ،أعػا أرتقػد أععػا كػإوااف

مسػػمميف اكثيػػر جػ ًّػدا مػػف التيػػارات اإلسػػالمية تق ػػؿ هػػذا الػػعص كسػػقؼ يحمػػي البمميػػة الديمقراطيػػة أال توتػػرؽ

حداد ..تحميؿ ما حرـ اهلل أا تحريـ ما أحؿ اهلل.
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هذ الجزئية أعا أرظ أع ا ضماف لما يمكف أف عسميه ديمقراطية إسالمية ،أا عماذج ديمقراطي يط ؽ في

ال الد اإلسالمية.

ا التالي إذا رأظ عاس أف هذا التشريع والؼ ما يراعه هـ مف م ادئ الشريبة اأحكاـ الشريبة ،الايصؿ

االحكػػـ هػػا المحكمػػة الدسػػتارية ،لػػيس أي شػػوص آوػػر .االرها ػػة الدسػػتارية بضػ ا رها ػػة سػػا قة اهعػػاؾ رها ػة

الحقػػة ...يمكػػف أف عأوػػذ مػػا عشػػاء ،لكػػف عحػػف ًّ
حاليػػا لػػف عغيػػر شػػيئا ،دراعػػا فػػي الرها ػػة الالحقػػة مثممػػا هػػي

ماجادة .هعاؾ أعاس آوريف يط قاف رها ة سا قة مثؿ إيراف امثؿ فرعسا ،لكف أعا أرظ أف هذا ماضاع م ـ.

الكػف هصػة أف يكػاف هعػاؾ اسػػتباعة اق ػاء أا اسػتباعة و ػراء ف ػذا أمػر ريػب فػي ظػؿ ط يبػة مجمػػس

الشبب الحػالى ..الػا أردعػا ذلػؾ فال ػد مػف عيػة جديػدة ف مجمػس الشػبب فػي مصػر ال يسػف هػااعيف ،مجمػس
الشػػبب فػػي مصػػر ي صػػـ رمػػى هػااعيف؛ ف القػااعيف تأتيػػه مػػف الحكامػػة ،اعحػػف فػػي المجمػػس حاالعػػا أف عغيػػر

عصػػا فػػي هػػاعاف داف فائػػدة ،كػػذلؾ المستشػػار رػػادؿ ريػػد رحمػػه اهلل -اهػػا و يػػر هػػاعاعي امستشػػار -حػػااؿ أف
ًّ
يغير لاظا ااحدا في هاعاف الـ يستجيب له أحد!!

المسألة تحتاج إلى و راء يبداف القااعيف كؿ في مجاؿ توصصه .
السؤاؿ الم ـ ا وير الذي طرحه الدكتار حسف عافبة اها  :كـ حػزب إسػالمي سيتشػكؿ إذا مػا اتيحيػت

حرية تشكيؿ ا حزاب  .لبؿ اإلجا ة رمى هذا السؤاؿ تقتضػي العظػر أاال لااهػع ا حػزاب اإلسػالمية فػي البػالـ
البر ي اآلف ..في المغرب هعاؾ أكثر مف ثالثة أحزاب  ،عاس الشيء العس ة لمجزائر ،في البراؽ هعػاؾ أكثػر
مف رشرة أحزاب.

أريػػد أف أهػػاؿ أعػػه ال وػػاؼ مػػف أف تتبػػدد االجت ػػادات ،اهػػذا ضػػماف ال يقػػاؿ أحػػد أف جمارػػة اإلوػااف

المسػػمميف تحتكػػر إسػػالما تريػػد أف أف تارضػػه رمػػى العػػاس .ػػالبكس ،هػػذا سػػيكاف ميػزة ف تػػرظ العػػاس تعارػػا
ااوتالفا في اآلراء اإلسالمية عاس ا ،ما يجبؿ ا حزاب االسالمية أكثر تعارا اثراء مف أية أحزاب أورظ.

فيما يتبمؽ حرية تشكيؿ ا حزاب أعا متاؽ مع الدكتار حسف عافبة فيما يقاله فػي هػذا الصػدد ،االج ػة

الاطعيػػة أرػػدت مشػػرارا يت عػػي عاػػس ال ػرأي القائػػؿ معػػع تشػػكيؿ أح ػزاب تميػػز ػػيف الم ػااطعيف رمػػى أسػػاس

ال ػػديف أا الب ػػرؽ أا ي ػػر  ..أا أحػ ػزاب فئاي ػػة أا ج اي ػػة ،ايمع ػػع تش ػػكيؿ أحػ ػزاب ذات ط يب ػػة رس ػػكرية أا ل ػػا
ميميشيات رسكرية.
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