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مركز �لقاهرة لدر��س���ات حقوق �لإن�س���ان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�س���تقلة 

تاأ�س�س���ت ع���ام 1993، ته���دف �إىل دع���م �ح���ر�م مب���ادئ حقوق �لإن�س���ان 

و�لدميقر�طية، وحتليل �س���عوبات تطبيق �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�س���ان، ون�رش 

ثقافة حقوق �لإن�س���ان يف �لع���امل �لعربي، وتعزيز �حلو�ر ب���ن �لثقافات يف �إطار 

�لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�سان. ومن �أجل حتقيق هذه �لأهد�ف يعمل 

�ملركز على �قر�ح و�لدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

�ملعايري �لدولية حلقوق �لإن�س���ان، و�لقيام باأن�س���طة بحثية، ودعوية عرب توظيف 

خمتلف �لآلي���ات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، وتعليم حقوق �لإن�س���ان مع �لركيز 

ب�س���كل خا�ص على �ل�سباب، وبناء �لقدر�ت �ملهنية للمد�فعن عن حقوق �لإن�سان. 

ومن���ذ تاأ�سي�سه يقوم �ملركز ب�سكل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق 

�لإن�سان و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي.

ي�سع���ى مركز �لقاهرة �إىل �مل�ساهمة يف �إلقاء �ل�س���وء على �أبرز �مل�سكالت و�لق�سايا 

�حلقوقي���ة �مللحة يف �ل���دول �لعربية، و�لتن�سي���ق مع خمتلف �لأط���ر�ف �ملعنية 

و�ملنظمات غ���ري �حلكومية يف �ملنطقة ، و�لعمل �سوياً م���ن �أجل رفع �لوعي �لعام 

به���ذه �لق�ساي���ا وحماولة �لتو�سل �إىل حل���ول وبد�ئل تتو�فق م���ع �لقانون �لدويل 

حلقوق �لإن�سان.  

 يتمتع �ملركز بو�سع ��ست�ساري خا�ص يف �ملجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي بالأمم 

�ملتح���دة، و�سفة �ملر�ق���ب يف �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�س���ان و�ل�سعوب. �ملركز 

ع�س���و يف �ل�سبكة �لأوروبية �ملتو�سطية حلقوق �لإن�س���ان، و�ل�سبكة �لدولية لتبادل 

�ملعلومات حول حرية �لر�أي و�لتعب���ري )�يفك�ص(. �ملركز م�سجل يف �لقاهرة وباري�ص 

وجنيف. وحا�سل على جائزة �جلمهورية �لفرن�سية حلقوق �لإن�سان لعام 2007.         

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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بالقوى  يعرف  بات  ما  بني  احلاد  ال�ستقطاب  رهن  العربي  الربيع  بات  وجيز  وقت  يف 

املدنية وتيار الإ�سالم ال�سيا�سي، وبخا�سة يف م�رص وتون�س. حيث حققت الأحزاب الإ�سالمية 

ال�سيا�سية،  ال�رصاعات  تاأجيج  ويف  العامة  النتخابات  يف  باهرة  جناحات  البلدين  كال  يف 

وجهة  -من  توؤهلها  ل  ن�سبة  النتخابات  يف  حازت  التي  املدنية  القوى  مع  متباينة،  بدرجات 

نظر الإ�سالميني- اإل لركوب مقعد “الأقلية” واخل�سوع لرغبات الإرادة ال�سعبية التي متثلها 

“الأغلبية” الإ�سالمية.

م�رص  يف  امل�سلمون  الإخوان  انخرط  فقد  واحًدا،  طيًفا  كلها  لي�ست  الإ�سالمية  الأحزاب 

بالعملية  القبول  فاأعلنت  للتطور؛  وممار�سته  خطابها  وخ�سع  عقود  منذ  ال�سيا�سي  العمل  يف 

جتد  مل  كما  الربملانية،  النتخابات  خو�ض  يف  جتارب  ولها  ال�سلطة،  وتداول  الدميقراطية 

يختربون  لها  املنتمون  الإن�سان يف وقت كان  قدر من الحرتام حلقوق  اإظهار  غ�سا�سة يف 

مرارة احلرمان من احلقوق الأ�سا�سية.

هذا العدد

مدير �لتحرير
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اأن تنتبذ، حتى بواكري  ال�سلفية امل�رصية  هذا يف الوقت نف�سه الذي اختارت فيه اجلماعات 

ينا�سب  دينًيا  خطاًبا  تنتج  لعقود  ظلت  باأن  زادت  بل  ال�سيا�سة،  من  ق�سًيا  موقًعا  الثورة، 

الدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية عداًء م�ستحكًما بلغ حد و�سمهما بالكفر يف فتاوى عديدة. لكن 

ال�سلفية  اجلماعات  بداأت  القدمي،  النظام  براأ�ض  الإطاحة  الثورة يف  اأجنزته  الذي  النجاح  بعد 

يف تاأ�سي�ض اأحزاب �سيا�سية ثم خا�ست النتخابات الربملانية، وذلك دون اأن تبذل جهًدا فكرًيا 

وفقهًيا يف مراجعة حقيقية للفتاوى الدينية التي روجت لها لفرتات طويلة. فيما اآثرت نظريتها 

يف  جلاأت،  املقابل  يف  لكنها  والربملاين،  احلزبي  العمل  يف  النخراط  عن  البتعاد  التون�سية 

منا�سبات عدة، اإىل انتهاج العنف يف ال�سارع وحماولة فر�ض تف�سرياتها الدينية على املخالفني 

لها. ولعل التحاق ال�سلفيني امل�رصيني بقطار العمل ال�سيا�سي احلزبي قد �ساهم يف جتنيب املجتمع 

ويالت التجاء التيار الديني للعنف.

حني كانت القوى ال�سيا�سية الإ�سالمية يف موقع املعار�سة، كانت حري�سة على امل�ساركة يف 

العديد من احلوارات واملناظرات، مع القوى ال�سيا�سية املدنية ومنظمات حقوق الإن�سان املحلية 

للدميقراطية  ال�سيا�سي-  الإ�سالم  تيار  روؤية  بالأحرى  -اأو  الإ�سالم  روؤية  حول  والدولية، 

يف  رغبتها  اإىل  ي�سري  الإ�سالمية  احلركة  حال  ل�سان  كان  الإن�سان.  وحقوق  ال�سلطة  وتداول 

اإزالة خماوف املواطنني والقوى ال�سيا�سية واملجتمع املدين من التيار الديني. الالفت اأن هذه 

وازدراء  الدميقراطية  غياب  من  الأطراف  كل  فيها  عانت  اأجواء  ظل  يف  عقدت  احلوارات 

ينجح  افرتا�سية  للحظة  تدور حت�سًبا  لكن ماكينة احلوارات ظلت  الإن�سان.  ال�سلطات حلقوق 

فيها التيار الديني يف الو�سول لل�سلطة وتتحقق هواج�ض القوى ال�سيا�سية املدنية باأن يتم الق�ساء، 

بالدميقراطية، على حلم التحول الدميقراطي واحرتام حقوق الإن�سان.

النجاح،  يف  متفاوتة  بدرجات  القدمية،  النظم  فاأزاحت  العربي،  الربيع  ثورات  اندلعت 

ومعاناة  لالأمن  وفقدان  وتخبط  ارتباك  من  فيها  ما  بكل  النتقالية،  فرتاتها  خو�ض  وبداأت 

القوى  ال�ستقطاب احلاد بني  اأبرز معاملها كان ذلك  لكن  القت�سادية،  الأو�ساع  من تدهور 

ال�سيا�سية الإ�سالمية من ناحية واملدنية من ناحية اأخرى حول طبيعة الدولة، مدنية اأم دينية، 

وحول موقع ال�رصيعة الإ�سالمية يف الد�ستور اجلديد واملوقف من احلريات العامة واخلا�سة.

ال�ستقطاب يف تون�ض كان اأقل حدة، وعولج باأن قررت حركة النه�سة الإ�سالمية، �ساحبة 

الأغلبية يف اجلمعية التاأ�سي�سية للد�ستور، اأن تكتفي بالن�ض الوارد يف الد�ستور على اأن تون�ض 

دولة حرة لغتها العربية ودينها الإ�سالم، وقررت التخلي، ولو موؤقًتا، عن الن�ض يف الد�ستور 

هذا العدد
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القرار  اأنها اتخذت هذا  الت�رصيعية، واأعلنت  للعملية  بالن�سبة  ال�رصيعة الإ�سالمية  على مرجعية 

ا على حتقيق الوفاق الوطني وجتنبا لإثارة ال�سقوق يف �سفوف املجتمع. حر�سً

العام،  املجال  على  الإ�سالميني  هيمنة  من  القلق  بواعث  من  كثري  هناك  زال  ما  ولكن 

وحقوق  واحلريات  الدميقراطية  على  الإ�سالمية  الأحزاب  �سعود  ميثلها  التي  والتهديدات 

الإن�سان، ويف مقدمتها حريات التعبري واملعتقد وحقوق املراأة والأقليات. خا�سة واأن الربامج 

ر �سمانات حقيقية حلماية  النتخابية واأهداف بع�ض هذه الأحزاب وخطاباتها ال�سيا�سية، ل توفِّ

وتعزيز احلريات وحقوق الإن�سان؛ بل اإن بع�سها ي�سكل تهديًدا �رصيًحا للحقوق واحلريات.

يف هذا الإطار؛ ي�سعى هذا العدد من )رواق عربي( ل�ستك�ساف خريطة الأحزاب الإ�سالمية 

اجلديدة التي حازت اأغلبية برملانية يف م�رص، وتقدمي قراءة يف خطاباتها ال�سيا�سية ومواقفها من 

الدميقراطية وحقوق الإن�سان ومن الثورة واأهدافها، ويحتوي العدد على روؤية حركة النه�سة 

التون�سية للعلمانية وعالقة الدين بالدولة، كما يناق�ض اأثر �سعود حركات الإ�سالم ال�سيا�سي على 

طبيعة امل�سهد ال�سيا�سي يف العامل العربي.

ويف اإطار اهتمامها بدرا�سة وتوثيق تطور حركة حقوق الإن�سان امل�رصية؛ تن�رص )رواق 

امل�رصية  املنظمة  اأورقة  يف  دار  الذي  اجلدل  واأبعاد  طبيعة  حول  درا�سة  مرة  لأول  عربي( 

حلقوق الإن�سان، يف الت�سعينيات من القرن الفائت، حول موقف املنظمة الأخالقي واحلقوقي 

من النتهاكات التي كان يتعر�ض لها اآنذاك اأع�ساء اجلماعات الإ�سالمية يف زمن الإرهاب.

كما يقّدم العدد درا�سة حول موقف الق�ساء امل�رصي اإزاء ق�سية تغيري الديانة، والتي تعرف 

اإىل  الإ�سالم  التحول من  ب�سكل خا�ض على  الرتكيز  بالردة، مع  الإ�سالمي  الفقه  اأدبيات  يف 

امل�سيحية.

اآخر، وا�ستكماًل لهتمام )رواق عربي( بالأزمة التي يتعّر�ض لها احلق يف  على �سعيد 

الوثائق  ق�سم  العربية؛ يحتوي  الدول  تكوين اجلمعيات يف م�رص والعديد من  التنظيم وحرية 

على قانون تنظيم اجلمعيات يف تون�ض وم�رصوع قانون اجلمعيات يف ليبيا املقّدم من املجل�ض 

اإىل  بالإ�سافة  التنظيم.  حلرية  الدولية  باملعايري  لاللتزام  منوذًجا  يقدم  وكالهما  النتقايل؛ 

 56 واأيدته  الإن�سان،  لدرا�سات حقوق  القاهرة  اأعده مركز  الذي  قانون اجلمعيات  م�رصوع 

منظمة حقوقية تنموية؛ وذلك وفق اآخر تعديالت اأجريت عليه يف عام 2012.

مدير التحرير
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*  كاتب �سوري.

املوجة االإ�ضالمية الثالثة والثورة.. 

بع�ض االأ�ضول والدالالت واالآثار 

يا�سن �حلاج �سالح *

لي�ست موجة ال�سعود الإ�سالمي احلالية، املواكبة للثورات العربية، اأو املرتتبة عليها، هي 

الأوىل يف البلدان العربية. �سبقتها موجتان: موجة التاأ�سي�ض التي امتدت بني اأواخر ع�رصينيات 

القرن الع�رصين واأوا�سط اأربعينياته، وذلك بعد اإلغاء اخلالفة العثمانية ويف ظل وقوع البلدان 

العربية حتت احلكم الأوربي. ثم موجة ثانية يف �سبعينيات القرن الع�رصين وثمانينياته، ويف 

ظل ال�ستبداد ومواجهته. 

»تغّولت«  وثلثه،  قرن  ربع  بني  اأي�سا،  اأكرث  اأو  جيل  الأخريتني  املوجتني  بني  يف�سل 

ال�سيطرة  اأو  اقت�سادي حا�سم  يتحقق لأي منها اخرتاق  العربي، ومل  العامل  الدولة يف  خالله 

اأو م�سكالت  اأية قوى دولية  على امل�سكلة الدميوغرافية، و�ساد الف�ساد والتخاذل عن مواجهة 

ما  الأ�سا�سية، وهو  العربية  اجلمهوريات  احلكم يف  توريث  اإىل  امليل  اجتماعية حملية، وعم 

حتقق فعال يف اأقدم هذه اجلمهوريات، �سوريا. 
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املوجة ال�سابقة كانت اأكرث ميال اإىل العنف اأو عنيفة حيال النظم احلاكمة، تكفريية اأو نزاعة 

اإىل التكفري ثقافيا واجتماعيا، ا�ستبعادية حيال التيارات والقوى ال�سيا�سية الأخرى. ول ريب 

تاأثريها يف هذا  يكن  العربية، واإن  البلدان  للحكم يف  الدراكويل  الطابع  تفاقم  اأ�سهمت يف  اأنها 

ال�ساأن ظرفيا، ولي�ض بنيويا. فقد اأظهرت هذه النظم، يف �سوريا والعراق، ويف تون�ض وليبيا 

وم�رص، ميال ثابتا لالنفراد بال�سلطة وقمع املعار�سني قبل اأن تتعر�ض لأي حتٍد منظم من جهة 

الإ�سالميني. املواجهة مع الإ�سالميني عززت ا�ستعدادا قويا اأ�سال لدى هذه الأنظمة. 

الأمني يف  لل�سحق  الإ�سالميني يف كل مكان، وتعر�سهم  باإخفاق  املوجة  تلك  انتهت  ولقد 

البلدان )�سوريا وليبيا وتون�ض واجلزائر(، وحما�رصتهم وحظر تنظيماتهم قانونيا يف  بع�ض 

جميعها، واإن حظي الإ�سالميون ب�رصب من اعرتاف واقعي متاأخر يف م�رص. ومبح�سلة هذه 

املوجة برز الإ�سالميون بو�سفهم اخل�سم النوعي الأبرز لالأنظمة املعنية، ونالوا عطفا وا�سعا 

بو�سفهم �سحاياها الأبرز.

   

اأ�ضول املوجة الثالثة:

احلياة  يف  كبريا  ح�سورا  ي�سجلون  الإ�سالميني  اأن  باملقابل،  احلالية،  املوجة  �سمات  من 

العامة، واملوقع الأول يف احلكم عرب �سناديق القرتاع، وهذا اإثر ثورات مل يقودوها هم )مل 

يقدها اأحد يف الواقع(، و�ساركوا فيها متاأخرين عن مبادرات �سبابية غري حزبية عموما، لكنها 

»علمانية« يف توجهها العام دوما. 

الت�رصيعية، وظهروا  النتخابات  الأول يف  املوقع  النه�سة  اإ�سالميو حزب  نال  تون�س  يف 

بو�سفهم الكتلة الأكرث متا�سكا يف الربملان. ويف م�رص حتقق ملجموع الإ�سالميني فوز اأعر�ض، 

واإن مل يت�سح بعد ما اإذا كان التحالف بني تياري الإخوان وال�سلفيني ممكنا. ويف ليبيا لي�ست 

ال�سورة العامة وا�سحة اأي�سا، لكن يرجح اأن يكون الإ�سالميون قوة �سيا�سية كبرية يف جمتمع 

واإن  عقود،  اأربعة  من  اأكرث  طوال  امل�ستقل  الجتماعي  والتنظيم  ال�سيا�سة  من  تفريغه  جرى 

ت�سابك ح�سورهم هنا مع جتاذبات قبلية وجهوية. والأمر لي�ض وا�سحا يف �سوريا اأي�سا، لكن 

لي�ض هناك ما ي�سوغ ال�سك يف اأن يكون لالإ�سالميني ح�سور مهم يف احلياة ال�سيا�سية والعامة يف 

�سوريا ما بعد الأ�سدية. على اأن هذا احل�سور املحتمل يختلط حتما ويتعّدل باحل�سا�سيات الطائفية 

يف هذا البلد. ومثل ذلك يف البحرين، واإن اختلط هناك ببعد اإقليمي لل�رصاع ال�سني/ال�سيعي، 

والعربي/الإيراين. ولعله ميتزج يف اليمن بالبنى القبلية وبتمايزات مذهبية اأي�سا، ف�سال عن 

التهديد ال�سيا�سي والأمني الذي ميثله تنظيم »القاعدة«. 

املوجة االإ�ضالمية الثالثة والثورة: بع�ض االأ�ضول والدالالت واالآثار
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عن  »الطبيعي«  ال�سيا�سي  التعبري  اإىل  �سيء  اأقرب  الإ�سالميون  يظهر  كلها  احلالت  يف 

لكننا  ال�سيا�سية.  حياتها  من  جديدة  اأطوار  اأعتاب  على  هي  بينما  متعددة،  عربية  جمتمعات 

�سنظهر هنا ما يتحقق اليوم لي�ض ثاأر الطبيعة من تالعب م�سطنع بها، على نحو ما قد يف�سل 

الإ�سالميون اأنف�سهم ت�سوير الأمر، بل هو نتاج الإفال�ض النهائي حلكم نخب مرتهلة، جتمع بني 

احتكار ال�سلطة وهيمنة وا�سعة على املوارد الوطنية وحتكم وا�سع بحركة املعلومات، و�سيطرة 

وا�سعة بدورها على حياة ال�سكان، ت�سعهم اأحيانا يف �رصوط تقارب العبودية، يف �سوريا وليبيا 

تقوله عن  ما  احلاكمة عربيا، ويف  الأنظمة  اأ�سول  فوارق يف  هناك من  ما  بخا�سة. وعلى 

نف�سها، فقد انتهت اإىل اأن ت�سبه بع�سها بدرجة كبرية: اأنظمة حكم موؤبدة، يحكمها حكما مطلقا 

زعماء كهول منذ �سنوات طوال )26 عاما يف تون�س، 42 يف ليبيا، 30 يف م�رص، 34 يف 

فعال  حتقق  كان  ما  وهو  حكمهم،  لوراثة  اأبناءهم  ويهيئون  اأي�سا(،  �سوريا  يف  و42  اليمن، 

يف �سوريا منذ عام 2000. يجمع نخب احلكم يف هذه الأنظمة اأي�سا اأنها ثرية، فاح�سة الرثاء 

�سيا�ساتها  و�سارت  حمكوميها،  اأكرثية  حياة  عن  حياتها  واأمناط  روابطها  يف  منف�سلة  غالبا، 

جميعا باجتاه التخلي عن الوظائف الجتماعية للدولة، دون اأن يكون �سجل اأي منها يف جمال 

التنمية متميزا. وهي بعد هذا كله تدير اأنظمة تنخرها املح�سوبيات واأ�سكال الف�ساد الأ�سد فجورا، 

وتظهر تهاونا بالغا يف معاجلة امل�سكالت الجتماعية الداخلية، كما يف ممار�سة �سيا�سات م�ستقلة 

على امل�ستويني الإقليمي والدويل. 

ولقد عملت طوال عقود على �سنع فراغ �سيا�سي وثقايف عميق حولها، بحيث يكون اأمثال 

عبدالله  وعلي  ابنه  ثم  الأ�سد  وحافظ  علي  بن  العابدين  وزين  مبارك  وح�سني  القذايف  معمر 

�سالح اأعالما يف ال�سيا�سة والفكر، ل يعرت�ض اأحد على اأقوالهم واأفعالهم، ول ي�ساءلون عما 

من  ا�ستتباع  وجرى  متفاوت،  بعنف  �سحقوا  ال�سيا�سيون  املعار�سون  يفعلوا.  مهما  يفعلون، 

كان اأ�سهل قيادا من بينهم. وبعد اأن كان يبدو اأن هذه الأنظمة »تقدمية«، حتمل فكرا وقيما 

جديدة، فقد اأخذ يتك�سف اأنه ل مبداأ لها من اأي نوع، غري البقاء يف احلكم، ول اأخالق لرجالها 

تنهاهم عن القتل وال�رصقة والكذب. يف مواجهة نظم �سلطة حم�سة كهذه �سيظهر الإ�سالميون 

جمموعات لها فكر واأخالق واأ�سول، وثقافة.   

مفرطني،  وثقايف  �سيا�سي  اإفقار  وطاأة  حتت  املعنية  املجتمعات  وقعت  النحو،  هذا  وعلى 

حمرومة من اأ�سكال النتظام والتجمع والتعاون امل�ستقلة التي تتيح للنا�ض الدفاع عن اأنف�سهم اأو 

التكاتف فيما بينهم لتحقيق اأهداف م�سرتكة، وحمرومة بالقدر نف�سه من ال�سكوى والحتجاج 

واإ�سماع �سوتها يف الف�ساء العام والعرتا�ض العلني على من ي�سو�سون الأمور ويوجهونها. 

األ�سنتهم فال  يبتلعوا  يتفرقوا فال يربطهم رابط، وباأن  باأن  ال�سكان  اأخرى، حكم على  بعبارة 

يا�ضني احلاج �ضالح
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ي�سمع لهم �سوت)1(. لذلك نتكلم على خط فقر �سيا�سي تعي�ض حتته جمتمعاتنا ب�سبب واقع ال�سمت 

والبعرثة املفرو�سني.

»الإ�سالم« هو حد الفقر ال�سيا�سي يف جمتمعاتنا. فهناك »جتمعات« ل ت�ستطيع ال�سلطات اأن 

تبعرثها اأو تف�سها هي جتمع املوؤمنني لل�سالة يف امل�ساجد، وهناك »اآراء« ل ي�سعها اأن تقمعها، 

وهي اجلهر باملعتقد الديني اأو تالوة الن�سو�ض املقد�سة. والواقع اأن اقرتان موجة من تو�سع 

ممار�سة التعبد الإ�سالمي وبني طغيان هذه الأنظمة يف ال�سبعينيات اأكيد ل ريب فيه. 

على اأن لقيام »الإ�سالم« بوظيفة حد للفقر ال�سيا�سي تاأثريا راجعا عليه: تغدو ال�سالة فاعلية 

احتجاج �سمنية، وتكت�سب جتمعات امل�سلني وظيفة �سيا�سية مبا�رصة، ورمبا تتطور يف بع�ض 

احلالت لت�سري �رصبا من حزب )جتمع امل�سلني يف هذا امل�سجد اأقرب اإىل الإخوان وذاك اإىل 

ال�سلفيني...(. وباملثل يتحول الكالم الإلهي املقد�ض اإىل اآراء �سيا�سية مبا�رصة هي ما يت�سلح به 

النا�سطون الإ�سالميون يف وجه النظام احلاكم، ويف وجوه خ�سومهم الآخرين. وعلى هذا 

الن�سية الإ�سالمية ت�ستخرج منها مذهبا  النحو راأينا، بدءا من م�رص، قراءات جديدة للمتون 

�سيا�سيا، اأو جتعل احلكم ال�سيا�سي اأ�سال من اأ�سول الإ�سالم. وهذا يف �سياق ما بدا اأنه عملية 

اأ�سلمة عامة، اجتماعية وثقافية، وتطال الزي والعالقة بني اجلن�سني، وتطمح اإىل ال�سيطرة 

على الدولة.   

ونتكلم على اإفقار ثقايف بفعل ما تعر�ست له جمتمعاتنا من تعرية �سديدة وحرمان من اإنتاج 

�سلطات  اأية  ي�سع  ل  معنى  نظام  فهو  حد.  اأي�سا  هنا  »الإ�سالم«  امل�ستقلة.  والدللت  املعاين 

م�ستبدة اأن تتحكم يف عمليات اإعادة اإنتاجه، اأو تراقب جميع اأقنية تداوله و�سيغ توظيفه.   

لكن اإذا كان حتليلنا قريبا من ال�سواب، فاإن حمركات الأ�سلمة اليوم، ومنذ اأكرث من جيل، 

حتركها مطالب »علمانية« ودنيوية، تتمثل يف ال�ستحواذ الجتماعي على ال�سيا�سية، والتحكم 

ب�رصوط احلياة الدنيوية، مبا يف ذلك اإ�سفاء املعنى على ما مييزها من عناء �سديد، وقيام هويات 

�سلبة يف جمتمعات تعر�ست للك�سف والبعرثة، مبا يرفع من قيمة حياة اأفرادها، ويوفر لهم 

قدرا من احل�سانة. 

وما يجري على اأيدي الإ�سالميني بالذات هو �رصب من العلمنة الإ�سالمية، عرب حتويل 

التجمعات الدينية اإىل منظمات �سيا�سية، والن�سو�ض املقد�سة اإىل اآراء، وزج الكل يف ال�رصاع 

ال�سيا�سي والجتماعي. 

اإنه من وراء تديني ال�سيا�سة الظاهر علينا اأن نرى ال�رصوط الواقعية لت�سيي�ض  نريد القول 
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الدين، وبخا�سة ما قلناه عن الإفقار ال�سيا�سي.   

يقا�ض لال�ستفادة من حد  اأن يكون الإ�سالميون هم املر�سحني الأف�سل مبا ل  املفهوم  ومن 

اإقامة تطابق بديهي بينهم وبني »الإ�سالم«، اأي مع  الفقر ال�سيا�سي هذا. ف�سيا�ستهم ت�ستند اإىل 

جماعة املوؤمنني على الأر�ض ومع الله يف ال�سماء. وهم يقيمون �رصعيتهم على الثنني معا: 

متثيل »الأمة« )معرفة بالإ�سالم(، واحلكم مبا اأنزل الله. 

املوؤمنني من  امل�سلمني  بينهم وبني عموم  التطابق  اأجل �سون  بذلوا جهودا مهمة من  ولقد 

ال�سكان، يف م�رص بخا�سة، عرب �سبكات التكافل الجتماعي وتقدمي العون للفقراء، م�ستفيدين 

يف ذلك من تقاليد التكافل الإ�سالمية. هذا بينما مل تنجح التيارات ال�سيا�سية والفكرية الأخرى يف 

�سنع تقاليد جديدة من اأي نوع، ومل ت�سكل مراكز لثقافة جديدة وفكر جديد، فكان اأن ان�سوت 

عمليا حتت جناح النظم القائمة. »التقاليد«، والقواعد والرموز امل�سرتكة عموما، هي ما يربط 

النا�ض اإىل بع�سهم، ومن دونها هم نثار ل وزن له من الأفراد املعزولني العاجزين. 

وعلى هذا النحو تلتقي �رصوط الإفقار ال�سيا�سي ال�سديد من جهة، مع تطلعات الإ�سالميني 

ال�سيا�سية من جهة اأخرى، لتف�رص هذا »الواقع الطبيعي« الذي ن�سادفه حيثما تلفتنا يف البلدان 

العربية التي �سهدت ثورات؛ واقع ت�سدر الإ�سالميني امل�سهد ال�سيا�سي بعد الثوري يف بلداننا.

فاإذا كان ذلك �سحيحا فاإن �سعود الإ�سالميني لي�ض اأمرا غري معقول اأو موؤ�رصا على عقل 

املعقول عينه.  العقالنية يف تفكرينا، بل هو  اأو على نق�ض  اإ�سالمي »م�رصوب«،  اأو  عربي 

الجتماع  على  املحرمة،  ال�سيا�سة  على  �سيا�سيا  املفقرة  جمتمعاتنا  ت�ستحوذ  »الإ�سالم«)2(  فعرب 

وتت�سكل  حياتها،  على  معنى  فت�سفي  العامة،  ال�سئون  يف  والقول  الكالم  وعلى  والتعاون، 

اأي�سا فاإن ل�سعود الإ�سالميني حدود  كذوات �سيا�سية فعالة ومطاِلبة. واإن كان ذلك �سحيحا 

لن يتاأخر عن بلوغها. فمن �ساأن ارتفاع جمتمعاتنا عن خط الفقر ال�سيا�سي، وظهور عر�ض 

�سيا�سي متنوع بعد الثورات، اأن يخفف الطلب على الإ�سالميني ويوقف �سعودهم ال�سيا�سي، 

من  قوتهم  الإ�سالميون  ا�ستمد  لقد  وال�سيا�سي.  والقت�سادي،  الجتماعي  باأدائهم  يرهنه  اأو 

ت�سكل  هي  اليوم  للثورات  الأعظم  امليزة  م�ستط.  ا�ستبداد  ظل  يف  �سلبة  �سيا�سية  هوية  ت�سكيل 

هويات �سيا�سية جديدة متنوعة، تناف�ض الإ�سالميني وتوفر لعموم ال�سكان بدائل متنوعة.   

باملقابل، �سوف يواجه الإ�سالميون احلاكمون ملفات �سعبة، ولي�ض من املتوقع اأن تكون 

معاجلتها اأ�سهل عليهم مما على غريهم. وبعد اأن يخ�رصوا و�سع ال�سحية، والتعاطف ال�سعبي 

املرتتب عليه، �سوف ُيحَكم عليهم اأكرث واأكرث باأدائهم، دون �سفيع من العقيدة ومن التعاطف 

مع ال�سحية، ومع توفر خيارات متزايدة يف »ال�سوق ال�سيا�سية« اجلديدة.

يا�ضني احلاج �ضالح
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الإ�سالميون  عليها  ي�سيطر  اأن  من  �سخ�سية  اأقوى  دولة  هياكل  الآن  منذ  هناك  تون�ض  يف 

واأرفع  تنوعا  اأ�سد  نخبة  وفيها  عليها(،  ال�سيطرة  موؤ�رصات على حماولتهم  هناك  كانت  )واإن 

ل  لكن  يبدو،  فيما  م�رص  يف  لالإ�سالميني  اأي�رص  الأمر  الإ�سالميون.  يحتويها  اأن  من  م�ستوى 

اأما يف  اأن يوؤدي الف�سل يف معاجلات امل�سكالت املعقدة اإىل �سحو �سيا�سي وفكري موؤمل.  يبعد 

حتما  واإثنيا، ممانع  دينيا ومذهبيا  متنوع  لدينا جمتمع  لكن  بعد،  اأ�سد �سعفا  فالدولة  �سوريا، 

لهيمنة اإ�سالمية )�سنية(، ولدينا نخب حتوز �رصعية ذاتية من كفاحها �سد ال�ستبداد.

  

املوجة االإ�ضالمية الراهنة والدميقراطية:

وحقوق  احلريات  جمال  يف  الإ�سالميني  �سجل  يكون  باأن  العتقاد  ي�سوغ  ما  هناك  لي�ض 

اأعقاب  انتخابات حرة ويف  اإىل احلكم يف  اإيجابيا، على ما قد يفرت�ض من و�سولهم  الإن�سان 

ثورات �سعبية �سد ال�ستبداد. 

من جهة اأوىل، هناك م�سكالت كبرية يف الفكر الإ�سالمي ت�سعه يف تعار�ض مع تلك املبادئ 

العاملية املقررة، بخا�سة النظر املبا�رص واحلريف للن�سو�ض الدينية، على نحو مييز احلركات 

الأ�سولية يف كل مكان. ومنها الت�سور املبا�رص واحلريف بدوره لله كحاكم �سيا�سي، وم�رصع 

على  والولية  وال�سهادة  املرياث  )يف  والن�ساء  الرجال  بني  بالتمييز  يت�سل  ما  ومنها  مبا�رص. 

بخا�سة(،  العامة  الولية  �ساأن  )يف  امل�سلمني وغريهم  بني  والتمييز  العامة(،  والولية  النف�ض 

ف�سال عن م�سكالت تت�سل بالنق�سام الإ�سالمي والعالقة بني الطوائف الإ�سالمية، وهي م�سكلة 

بتعريف  تت�سل  معقدة  م�سكالت  كذلك  ومنها  واليمن.  والبحرين  �سوريا  من  كل  يف  ح�سا�سة 

و�رصاعات  بتوترات  منر  رمبا  والدولة.  والأمة  والعلم  والقانون  الأخالق  من  لكل  الدين 

كبرية اإىل حني ت�ستقل هذه الدوائر عن الدين، بحيث مي�سي الدين دينا. 

اإىل  اإ�سكالية  اأكرث  نظرة  يف  الأقل  على  يتمثل  املجالت  هذه  يف  تطورا  هناك  اأن  والواقع 

ق�سايا الفكر الإ�سالمي، ال�سيا�سي والجتماعي واحلقوقي، ما يعني اأنها مل تعد »كالما منزل« 

ل يجادل فيه. التاريخ يفعل فعله يف الإ�سالميني وتفكريهم، واإن ف�سلوا دوما حجب هذا التاأثري 

التاريخي وراء ال�ستمرارية الن�سية، واإن اخرتعوا على الدوام اأ�سول قدمية ملا ي�سطرون 

اإىل قبوله من م�ستحدثات)3(. ولعل من املنافع الكربى ل�سيطرة الإ�سالميني ال�سيا�سية اأنها �ستفجر 

تناق�سات تفكريهم، على نحو ما يجري دوما لالأحزاب العقدية عند »تطبيق« عقائدها، وهو 

ما �سيلزمهم بحل هذا التناق�ض اأو النحالل حتت وطاأته. ومن غري املت�سور اأن يجري حل 

التناق�ض مل�سلحة التفكري الأ�سويل التقليدي. وقد تتمثل »حيلة التاريخ«، اإذن، يف اأن يكون 
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الإ�سالميون هم الو�سيط التاريخي لدرجة اأكرب من علمنة جمتمعاتنا و�سيا�ستنا.  

وعلى كل حال، لي�ض هناك خ�سو�سية اإ�سالمية يف هذا ال�ساأن. فلي�ض هناك دين يولد دينا 

باملعنى احلديث للكلمة )عالقة بني املوؤمن وربه(، بل هو ي�سري دينا عرب عمليات تاريخية نطلق 

على جمموعها ا�سم العلمنة)4(. ولي�ض لدى اأي دين ا�ستعداد علماين ذاتي، بل ت�سطر الأديان 

اإىل اإخالء املجالت اخلم�سة امل�سار اإليها، الدولة وتعريف الأمة والقانون والعلم والأخالق، 

وغريها )الفن مثال(، بفعل تطورات تاريخية متنوعة.      

من جهة ثانية، وعدا م�سكالت الفكر الإ�سالمي امل�سار اإليها، هناك ق�سايا �سعبة، اقت�سادية 

اأية  �ستواجهها  ال�سيا�سية،  للحياة  الدميقراطية  الإدارة  عن  ف�سال  وجيو�سيا�سية،  واجتماعية 

الإ�سالميون  زعم  واإن  اإ�سالمية،  حلول  امل�سكالت  لهذه  ولي�ض  الثورات.  بعد  حاكمة  اأطقم 

العك�ض. وبقدر ما ت�سغط هذه امل�سكالت على احلاكمني اجلدد، ويتعرثون حتما يف معاجلتها، 

ويتعر�سون لنتقادات واحتجاجات جمتمعات تنت�رص فيها روح احلرية والتمرد، فاإن ذلك قد 

يغري احلاكمني اجلدد بتو�سل العنف كاأداة �سيا�سية عادية، ح�سما مل�سكالت ع�سرية. وبالطبع، 

املدى  يعقد كل �سيء على  لكنه  الق�سري،  املدى  ال�سيا�سية على  امل�سكالت  ي�سهل معاجلة  العنف 

�سيا�سية عادية؟  كاأداة  العنف  اإىل  اللجوء  الإ�سالميني مناعة خا�سة حيال  الأطول. فهل لدى 

ه لهم ومتنحه �رصعية  بل لعل حرفيتهم الن�سية الغالبة ُتخفِّ�ض عتبة اللجوء للعنف لديهم، فُتي�رصِّ

دينية. احلرفية يف التفكري الديني )وغري الديني( مقرتنة يف كل مكان بانخفا�ض عتبة اللجوء اإىل 

العنف. بينما يقرتن التفكري والفهم الديني وغري الديني الأكرث تعقيدا بارتفاع عتبة اللجوء اإىل 

العنف )لنفكر يف تقابل ال�سوفية مع الوهابية يف هذا ال�ساأن(.           

لكن هنا اأي�سا رمبا يكون تعميما يف غري مكانه اأن نر�سل الكالم على الإ�سالميني يف العديد 

ال�سيا�سي  بعنوانهم  مما  ببلدانهم  اأ�سبه  فالإ�سالميون  بع�سهم.  مثل  كانوا  لو  كما  البلدان،  من 

يتوفر  تون�ض، وما  ي�سبهون  تون�ض  م�سكالت عامة جتمعهم. يف  هناك  كانت  واإن  امل�سرتك، 

يبدو معقول. يف م�رص  ماأ�س�سة عامة  املجتمع، وم�ستوى  للدولة عن  ن�سبي  ا�ستقالل  فيها من 

ي�سبهون  رمبا  �سوريا  ويف  الجتماعية،  وامل�سكالت  ال�سكان  كثرية  املتعبة،  م�رص  ي�سبهون 

جمتمعا منق�سما، جرى اإ�سعاف الدولة العامة فيه اإىل اأق�سى حد. وهم �سيعة يف البحرين )مع 

وعي ذاتي حاد بالتقابل مع حكم �سني(، و�سنة يف �سوريا )مع وعي ذاتي حاد بدوره بالتقابل 

مع نظام يتحكم مبفا�سله احل�سا�سة علويون(، وهو ما قد ي�سفي بعدا اإقليميا على الحتجاجات 

والتغريات ال�سيا�سية املحتملة يف البلدين. 

تبدو فر�ض الدمقرطة اأقوى يف تون�ض ب�سبب ما قلناه من ا�ستقالل الدولة. فخالفا لالنطباع 
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املتعجل تلزم دولة اأكرث ا�ستقالل عن املجتمع من اأجل دميقراطية اأكرث. اإىل ذلك يظهر اأن يف 

تون�ض توازنات اجتماعية غري موؤاتية لنفراد الإ�سالميني باحلكم، رغم اأن اأكرثية �سكان البلد 

ال�ساحقة عرب وم�سلمون و�سنيون ومالكيون. وهذا على كل حال تظهره نتائج النتخابات يف 

تون�ض. فقد اأعطتهم 40% من الأ�سوات، و20% من التون�سيني امل�سوتني فقط، فيما اأعطت 

غري الإ�سالميني نحو 60% من اأ�سوات ن�سف التون�سيني الذين �ساركوا يف النتخابات. وتاليا 

فاإن من �ساأن حماولتهم حتزيب الدولة اأن تواجه با�ستنفار اجتماعي و�سيا�سي وثقايف قوي يف 

تون�ض، نرى منذ الآن بع�ض بوادره.

وتوازنات  بكثري،  اأعقد  م�سكالت  هنا  لدينا  م�سقة.  اأ�سد  الدمقرطة  فر�ض  تلوح  م�رص  يف 

اجتماعية تبدو اأقل مواتاة للدميقراطية. هنا اأي�سا نتائج النتخابات تعطي موؤ�رصات مقلقة. الفائز 

دميقراطي  وغري  اجتماعيا  حمافظ  اإ�سالمي  تنظيم  الناخبني،  اأ�سوات  ن�سف  وبنحو  الأول، 

�سيا�سيا، والثاين تنظيم اإ�سالمي اأ�سد حمافظة واأ�سولية واأدنى دميقراطية بعد. التيارات غري 

ب�سبب  الإ�سالميني  لدور  موازن  تركي  بدور  يقوم  اأن  ي�سعب  واجلي�ض  م�ستتة.  الإ�سالمية 

�سعف �رصعيته وافتقاره اإىل قيادة رفيعة امل�ستوى. من املحتمل لذلك اأن اأمام ال�سعب امل�رصي 

�رصاعات كربى يف ال�سنوات املقبلة.   

من  ال�سهر  ون�سف  �سهور  ع�رصة  بعد  وا�سحة  تكون  اأن  عن  بعيدة  الأمور  �سوريا  يف 

النفو�ض، ويزداد  ال�سوري من عنف مهول تت�سلب  املجتمع  له  الثورة. لكن مع ما تعر�ض 

اللجوء ال�سيا�سي اإىل الله، وتظهر عالئم اأ�سلمة اأو�سع. ولي�ض معلوما كيف �ست�ستقر الأمور، 

اإن كان لها اأن ت�ستقر. وخالفا لتون�ض وم�رص، �سوريا جمتمع اأقل اندماجا، حكمه طوال عقود 

ال�سيا�سي، بل تو�سل كذلك  الفقر  نظام طغيان، مل يكتف بتغطي�ض حمكوميه عميقا حتت خط 

تفريقهم واإ�سعاف ثقتهم ببع�سهم نهجا يف احلكم، ي�ساف اإىل العنف ال�سائل الوفري. وهناك 

الأو�ساط  البالد. ويف  بل وعلى وحدة  ال�سوري،  املجتمع  اليوم خماطر ج�سيمة على وحدة 

الأكرث متاهيا بالثورة، ي�سجل نفوذ الأ�سلمة تو�سعا كما قلنا، واإن مل يكن وا�سحا اإن كان املك�سب 

اإ�سالميني غريهم. والأرجح اأن �سوريا �ستعاين م�سكالت  اأم اإىل  يعود اإىل الإخوان امل�سلمني 

كيانية اأ�سا�سية، ولي�ض فقط امل�سكالت ال�سيا�سية الع�سرية التي �ستواجهها تون�ض، اأو الأ�سد ع�رصا 

التي �ستواجهها م�رص. يف البلدين لن تكون ثمة م�سكلة تت�سل ب�سالمة الكيان الوطني. 

لكن هل كان من �ساأن الأمر اأن يكون خمتلفا لول الإ�سالميون؟ اأو لول ت�سدرهم امل�سهد 

فالواقع  خمتلفة.  بطريقة  رمبا  واإن  اأي�سا،  �سعبا  الأمر  لكان  وم�رص؟  تون�ض  يف  ال�سيا�سي 

ال�سلة  اأن ي�سغله الإ�سالميون، وثيق  لبلداننا، ومنه املوقع الذي يحتمل  ال�سيا�سي  امل�ستقبل  اأن 
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التاريخية،  النظر  وجهة  من  واملعا�رصة.  احلديثة  التاريخية  وجتاربها  الراهنة،  باأو�ساعها 

هذه  �سبب  اإىل  منهم  لها  ونتاج  والوطنية  الجتماعية  مل�سكالتنا  اإىل مظهر  اأقرب  الإ�سالميون 

امل�سكالت وجوهرها. 

وبنظرة عامة، نرى اأنه من غري املحتمل اأن تتمخ�ض ثوراتنا عن دميقراطيات نا�سجة يف 

اأي وقت قريب. هذا ل يطعن يف كونها ثورات دميقراطية، فقد �ساركت فيها كتل �سعبية غري 

م�سبوقة، وقد كانت موجهة ب�سورة مركزة �سد نظم ال�ستبداد ومنط ممار�سة ال�سلطة، ولقد 

ا�ستمدت قامو�سها يف الغالب من اللغة الدميقراطية املعا�رصة، احلرية والكرامة وحكم القانون 

املاأمول قد يحتاج اإىل وقت و�رصاعات  ال�سيا�سي الدميقراطي  وحقوق الإن�سان. لكن النظام 

اإ�سافية قبل اأن يت�سكل وي�ستقر. 

للدميقراطية  الإ�سالميني  اأن مفهوم  اأي�سا  املت�سق  الدميقراطي  التطور  احتمال  ُي�سعف من 

اإجرائي، يردها اإىل النتخابات والهيئات التمثيلية، وي�ستبعد منها مبداأ ال�سيادة ال�سعبية وحرية 

و�سعيفة  الذاتي  الوعي  اإىل  مفتقرة  تكون  اأن  اإل  الإجرائية  للدميقراطية  ميكن  ول  الأفراد. 

ال�سخ�سية، ما يجعلها عاجزة عن الدفاع عن نف�سها)5(.   

املوجة االإ�ضالمية الثالثة والنظام االإقليمي والدويل: 

الثورات العربية ثورات وطنية ودميقراطية جوهريا. قلنا ملاذا ن�سفها باأنها دميقراطية. 

فلماذا هي وطنية؟ لأنها متوجهة ب�سورة اأ�سا�سية نحو »اأمة« املحكومني، ويحركها نازع اإعادة 

بناء الدولة وال�رصعية واحلياة ال�سيا�سية حولهم. ولأنها كذلك جهد ثوري جبار من اأجل اإعادة 

ال�سيادة وتقرير امل�سري لل�سعب بعد م�سادرتهما من ت�سكيالت حكم ا�ستبدادي مطلق، ل تختلف 

جوهريا عن ال�ستعمار، واإن بيد بني جلدتنا. بع�ض نخب احلكم ال�ستبدادي تابعة ب�سورة 

�رصيحة ملراكز القوى الدولية، وبع�سها الآخر ينتظم حول �سيغة »الدولة اخلارجية«، اأي 

اأن  حني  ويف  الدولية)6(.  املراكز  تلك  مع  بالتفاهم  الإقليم  يف  واللعب  الداخلي  امللعب  اإغالق 

الدول العربية كلها خارجية، يتجه تطورها ال�سيا�سي نحو اخلارج، فاإن �سوريا من بينها بلغت 

حد الكمال يف هذا امل�سمار: اإغالق تام للداخل ال�سوري، وتفرغ للعب الإقليمي، مع الكثري من 

الأيديولوجية الوطنية، ودون ا�ستبعاد الإرهاب كاأداة حكم يف الداخل واأداة نفوذ يف اخلارج. 

والثورات العربية وطنية تاليا مبعنى اأنها مندارة نحو الداخل الجتماعي، وم�سادة ل�رصط 

»الدولة اخلارجية«، التي متتد جذورها وت�ستمد �رصعيتها من العقيدة القومية العربية. وهي 
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بالتاأكيد لي�ست ثورات قومية، ول تبدو من�سغلة بالق�سايا التي تكونت العقيدة القومية العربية 

حولها، الوحدة العربية وق�سية فل�سطني. 

لهذه الو�سعية اأ�سول، جُنِملها بب�ساطة يف اأن النزعة القومية املوجهة �سد اخلارج واملن�سغلة 

ببناء اإجماع داخلي ل يعرف ان�سقاقا كانت من اأدوات احلكم يف معظم البلدان العربية، مبن 

فيها تلك التابعة للقوى الغربية، مثل نظام مبارك. فالأمر يتعلق بنظرة قومية اإىل العامل، ل 

لالختزال يف  وقابليته  الداخل  اإجماع  تفرت�ض  نظرة  وتلك  القومية.  الأيديولوجية  مب�سمون 

هوية واحدة مرباأة من ال�رصوخ، تت�سخ�ض يف احلاكم، وُت�سلِّم اأي�سا بال�سفة العدائية اجلوهرية 

والتاآمر اجلوهري للخارج. وما اآلت اإليه اأطقم احلكم هذه من تخاذل وخور، دفعها اإىل التفاهم 

مع القوى اخلارجية، لكن دون م�سا�ض بالأ�س�ض البارانوئية للنظرة القومية اإىل العامل. 

باإ�رصائيل وتبعيته لأمريكا، كان نظام مبارك »ممانعا« وقوميا يف نظرته  رغم عالقاته 

اإىل العامل، اأي انعزاليا عن العامل على م�ستوى الثقافة واحل�سا�سية، ومعتنقا لعقيدة املوؤامرة، 

وميال اإىل املماهاة بني النظام والوطن. الأمر نف�سه يف بلد مثل ليبيا، لكن درجة الكمال هنا 

اأي�سا ل�سوريا. يف هذه احليثية تون�ض خمتلفة بع�ض ال�سيء، والإجماع الداخلي املفرو�ض فيها 

كان قائما على التحديث والتباعد عن املجال العربي بالأحرى، ل على التبني الأيديولوجي 

والأداتي مل�سكالته. رمبا لذلك نرى مظاهر اأكرب للتقارب مع العامل العربي هنا. تون�ض الأكرث 

وغري  قومية  بعد  ما  عروبة  ملمار�سة  غريها  من  اأكرث  موؤهلة  تكون  قد  م�ستقلة  كدولة  اكتمال 

قومية. واإن تكن تبدو اليوم عروبية اأكرث من اأي وقت م�سى منذ ا�ستقاللها.  

ترتك  تكاد  ل  عاتقها،  على  معقدة  م�سكالت  كلها  املعنية  البلدان  حتمل  اأخرى،  جهة  من 

جمال لأن يكون لها تاأثري �سيا�سي مهم يف حميطها يف اأي وقت قريب. 

ح قدرا من ان�سحاب وقتي للدول العربية  هذا التوجه نحو الداخل واإعادة بناء الداخل ُيرجِّ

املعنية اإىل داخلها، اأو اإعادة بناء الأولويات حول الق�سايا الداخلية. 

من  ق�سط  بيت  جتمع  بلدان  يف  تفجرت  الثورات  اأن  اليوم  حتى  وا�سحا  يبدو  ذلك،  اإىل 

دول  ومقبولة.  �رصعية  عامة  موؤ�س�سات  اإىل  الفتقار  وبني  وال�سيا�سي  الجتماعي  التحديث 

اخلليج تبدو خارج هذه املعادلة، وهذا للتقاء موؤ�س�سات ملكية تبدو غري منازعة كثريا رغم 

اأنها تع�سفية مثل غريها)7(، وريع ا�ستخراجي �سخم، يوفر �رصبا من الرفاه الريعي. ال�سعودية 

اأكرث من غريها بفعل وقوع �رصائح من ال�سكان خارج الآليات التوزيعية  معر�سة لتوترات 

اخلا�سة بدولة الرفاه الريعي، وبتاأثري وجود مهم ل�سكان �سيعة، متمركزين يف مناطق بعينها 

)�رصق البلد(، وي�سغلون موقعا دونيا فيها بحكم تعريف الدولة ال�سعودية لنف�سها )كدولة م�سلمة 
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�سنية، حنبلية املذهب(. متثل البحرين ا�ستثناء مهما لكونها تعاين من خلل كياين بفعل الطبيعة 

املغرب  ويبدو  ال�سيعة.  اأكرثيته من  ال�سنية جمتمعا  الأقلية  تنحدر من  اأ�رصة  املطلقة حلكم  �سبه 

تعددا  ُتدِخالن  وهما  جذرية،  ملنازعة  تتعر�سان  ل  ملكيتني  موؤ�س�ستني  حائزين  والأردن 

حم�سوبا على نظاميهما ال�سيا�سيني. 

ملا  م�سابهة  لتحولت  مبدئيا  مر�سحة  دول  والعراق  وموريتانيا  واجلزائر  ال�سودان  يبقى 

عرفت ببلدان »الربيع العربي«. لكن موريتانيا عرفت تغريا �سيا�سيا مهما قبل مو�سم الثورة 

اأجواء  يف  اأخرى  بلدان  كانت  بينما  جنوبه  بانف�سال  كيانيا  تغريا  عرف  وال�سودان  العربية. 

تبدو  الأربعة  البلدان  هذه  الأمريكي.  الحتالل  حتت  من  بالكاد  خرج  والعراق  الثورات. 

م�سبعة �سيا�سيا اإذا �سح التعبري، اأي اأنها عرفت تغريات مهمة يف ال�سنوات الأخرية، بحيث ل 

تعاين قطاعات ن�سطة من جمتمعاتها من جوع اإىل التغيري، اأو طلب قوي عليه. لذلك ل يتوقع 

تفجر ثورات و�سيكة فيها، لكن رمبا يكون ال�سودان واجلزائر مر�سحني للثورة مع ذلك اأكرث 

من موريتانيا واأكرث من العراق. 

اإفال�ض النهج القومي يف التفكري واحلكم، والن�سغال  وبفعل تقاطع هذه العوامل الثالثة، 

العربي، ل  النظام  الغنية يف  يبدو من دور مهم لدول اخلليج  الداخلية، وما  بال�سئون  املحتم 

يرجح اأن تكون للثورات العربية انعكا�سات مهمة على النظام العربي، وعلى ن�سق العالقات 

بني العامل العربي والعامل. ي�ساف اإىل ذلك اأن اإ�رصائيل، العدو العربي العام، تبدو يف موقع 

ح�سني ول ي�ستطيع اأي بلد عربي مبفرده منازعتها، ول فر�سة جلهد عربي م�سرتك يف اأي 

م�ستقبل منظور. 

ما نريد قوله مما �سبق اأن هناك اأ�سبابا قوية لعدم توقع انعكا�سات قريبة للثورات العربية على 

الأو�ساع الإقليمية والدولية. ل يغري من ذلك اأن يكون الإ�سالميون يف احلكم. فالأمر اأوثق 

�سلة بامل�سكالت التي تفر�ض نف�سها، ومبوازين القوى الفعلية، منها باملعلنات الأيديولوجية. 

وهذا ما يدركه الإ�سالميون اأنف�سهم يف كل حال. فهم منذ الآن يعر�سون نزعة »واقعية« يف 

مقاربة العالقة مع القوى الإقليمية والدولية املهيمنة. يف مطلع الثلث الأخري من �سهر دي�سمرب 

اجلي�ض  لإذاعة  امل�رصي،  ال�سلفي  النور  حزب  با�سم  الناطق  حماد،  ي�رصي  �رصح  املا�سي 

يف  لديه  م�سكلة  ول  امل�رصية/الإ�رصائيلية،  ال�سالم  معاهدة  �سد  لي�ض  حزبه  باأن  الإ�رصائيلي 

ا�ستقبال ال�سياح الإ�رصائيليني مثل غريهم)8(. والتقى رئي�ض حزب احلرية والعدالة امل�رصي، 

ال�سيا�سية لالإخوان امل�سلمني، بوليم برينز، م�ساعد وزيرة اخلارجية الأمريكية يوم  الواجهة 

12 يناير 2012. ورغم اأنه مل ُيعلم ماذا جرى يف هذا الجتماع، فهو موؤ�رص على اأن ال�سيا�سة 

يا�ضني احلاج �ضالح



رواق عربي

20

العدد 60

العملية لالإ�سالميني م�ستقلة عن الإعالنات العقدية)9(. 

والدولية  الإقليمية  الآثار  فاإن  الداخل،  نحو  متجهة  ثورات  عن  نقول  ما  �سح  اإذا  لكن 

للثورات العربية �ستاأخذ وقتا، و�ستمر عرب اإعادة بناء الدولة واحلياة ال�سيا�سية يف بلداننا حول 

الداخل  هذا  ي�ستكني  اأن  لتوقع  مربر  اأي  هناك  ولي�ض  وتطلعاته.  الجتماعي  الداخل  مطالب 

الإقليم  ولكونها  العربي،  املجال  يف  لإ�رصائيل  مميز  موقع  يف  تتمثل  عادلة،  غري  لأو�ساع 

العرب، دول وثقافة، يف  اأو�سطي متكون جوهريا حول خف�ض وزن  القاعدة لنظام �رصق 

املنطقة التي ي�سكلون الأكرثية فيها.

واإذا كان تتابع الثورات العربية قد ك�سف عن وجود جمال عربي متفاعل، اأو �رصبا من 

داخل عربي تتفوق تفاعالته الداخلية، املعنوية والثقافية على الأقل، على تفاعالته مع غريه، 

فال بد اأن يجد هذا الواقع مرت�سماته ال�سيا�سية بعد حني بحيث يتكون قطب �سيا�سي عربي، يقف 

قبالة اأقطاب مثل تركيا واإيران، ويكون مركز جذب للبلدان العربية.

لبلداننا  والدويل  الإقليمي  الدور  تغريات  تقدير  يف  الأهمية  �سديدة  العوامل  من  اأن  على 

ثم  تون�ض  بعدها. فر�سة  ما  اإىل  ال�ستبدادية  النظم  التحول من  بكيفية  يت�سل  ما  الثورات  بعد 

م�رص اأكرب يف بلورة �سيا�سات م�ستقلة لأن ثورتيهما اأ�سقطتا نظامي بن علي ومبارك بالقوى 

الذاتية للتوان�سة وامل�رصيني. لكن لي�ض مت�سورا مع ذلك اأن تتحلل م�رص من معاهدة ال�سلح 

مع اإ�رصائيل يف ال�سنوات القريبة املقبلة. امللف اأثقل من اأن يخ�سع التفكري فيه لأية اعتبارات 

اأيديولوجية، تخ�ض الإ�سالميني، اأو حتى التف�سيالت املبا�رصة لأكرثية امل�رصيني.  

ليبيا التي �سقط نظامها مبزيج من مقاومة م�سلحة وتدخل اأطل�سي �ستكون اأقل ا�ستقاللية على 

اأرجح تقدير، واأقل تدخال يف �سئون حميطها، ورمبا اأكرث جماراة لل�سيا�سات الغربية، اأو قد 

يكون ذلك مو�سع جتاذب يف ليبيا بني الإ�سالميني وغريهم من النخبة ال�سيا�سية الليبية اجلديدة. 

اليمن رمبا يكون اأوثق ارتباطا بال�سعودية وجمل�ض التعاون اخلليجي. اأما يف �سوريا فكل �سيء 

غام�ض ومعقد، وقد تتطاول الأزمة كثريا ويلحق بالبلد خراب عميم. لكن يف كل الأحوال 

اإىل داخلها  انكفاء  اأكرث  اإىل حني،  البعثية �ستكون،  اأن �سوريا ما بعد الأ�سدية وما بعد  نرجح 

واأقل ان�سغال وقدرة على الن�سغال ب�سئون حميطها العربي. اأما اإذا �سقط النظام ال�سوري على 

يد غري ال�سوريني، وهذا يبدو م�ستبعدا حاليا، ف�ستفقد �سوريا ق�سطا كبريا من ا�ستقاللها طوال 

�سنوات. ورمبا تكون مو�سع جتاذب اإقليمي على نحو �سبق اأن خربته بني ا�ستقاللها واحلكم 

البعثي.  

�سيا�سات  ا�ستقاللية  على  العربية  الثورات  تاأثري  مدى  حتديد  يف  اأي�سا  املهمة  العوامل  من 
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الدول املعنية ح�سن �سري احلياة ال�سيا�سية فيها باجتاهات اأكرث دميقراطية. فاإذا حتقق قدر مهم 

من احلريات العامة وال�سيا�سية وحكم القانون، واأمكن لقطاعات اأو�سع من اجلمهور العام اأن 

تنظم قواها وت�سمع اأ�سواتها، كان ذلك �سندا لدرجة اأكرب من ال�ستقاللية يف ال�سيا�سات الإقليمية 

ال�سيا�سية  احلياة  يف  الفعلية  التعددية  من  وقدر  م�سئولة،  حكومات  توجد  اأن  املهم  والدولية. 

اإن  اأو عقد ون�سف  اأن تبداأ بالنهو�ض خالل عقد  اأقرب اإىل النزاهة. ميكن مل�رص  وانتخابات 

حتقق لها ذلك، ولتون�ض اأن تزدهر اقت�ساديا وثقافيا، ول�سوريا اأن تقف على قدميها وتعاود 

التقدم. 

وبينما لي�ض هناك �سبب للوثوق بدميقراطية الإ�سالميني، فاإن الأمر لي�ض رهنا بهم وحدهم. 

اأن الإ�سالميني �سغوفون مثل غريهم بالبقاء يف احلكم، واأنهم  األ يكون مفاجئا لأحد  وينبغي 

رمبا يحاولون التالعب بالداخل واخلارج من اأجل اأن يحتفظوا به. وهم اإن و�سلوا اإىل احلكم 

يف تون�ض وم�رص، ورمبا يف ليبيا بعد حني، عرب �سناديق القرتاع، فلي�ض ثمة ما ي�سوغ اأنهم 

�سيحرتمونها دوما، اأو �سيمتنعون عن التالعب بها حيثما ا�ستطاعوا. 

وبينما غلب الطابع »املبدئي« على �سيا�سات الإ�سالميني قبل الثورات، ثم امتزجت املبدئية 

انفكاك  اإىل  احلكم  جتربة  تدفع  اأن  يبعد  فال  الباكرة،  اأيامها  ويف  الثورات  اأثناء  بالرباجماتية 

املبدئي عن الرباجماتي، بحيث يتو�سل الإ�سالميون املبادئ املقد�سة لتقييد املحكومني ال�سعفاء، 

فيما يعر�سون وجههم الرباغماتي لالأقوياء الإقليميني والدوليني.   

حيال  النق�ض  عقدة  من  يتحرروا  اأن  والليرباليني  الي�ساريني  على  يوجب  احتمال  وهذا 

الإ�سالميني، ويبلوروا �سيا�سيات عامة اأكرث ح�سا�سية للم�سكالت الجتماعية والوطنية، بخا�سة 

اأنهم �سيكونون املوقع الطبيعي للمعار�سة ال�سيا�سية يف اإطار يهيمن عليه الإ�سالميون. لن يتاأخر 

الوقت قبل اأن يرتفع الطلب الجتماعي على تفكري و�سيا�سة مغايرين مع وجود الإ�سالميني يف 

احلكم، والليرباليون والي�ساريون هم املوؤهلون مبدئيا لتقدميهما. 

يف املح�سلة ل نت�سور اأن تعر�ض ثوراتنا �سيا�سات اإقليمية وتدخلية ثورية يف وقت قريب، 

ومن غري املحتمل اأن يتجه اأي من بلداننا اإىل ال�سطدام باملحور الأمريكي الإ�رصائيلي قريبا. 

وبناء  الداخل  نحو  للثورات  اجلوهرية  والوجهة  املتوا�سعة  الإمكانيات  ذلك  دون  حتول 

الداخل. ول نتوقع اأن يكون القول الف�سل يف هذا ال�ساأن لأيديولوجية القوى الأكرث نفوذا يف 

نظمنا ال�سيا�سية ما بعد الثورية، بل ملوازين القوى الفعلية.   

اليوم  الثورات الراهن هو الأ�سلم على املدى املتو�سط، نحو جيل من  اأن نهج  لكننا نرى 

)ربع قرن(، لبلورة �سيا�سات اأكرث ا�ستقاللية واأجدى على املدى الأطول يف مواجهة اإ�رصائيل 
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وقوى الهيمنة الدولية. لقد ف�سل نهج الدولة اخلارجية و�سيا�ستها قطعا. الدولة الداخلية التي تعد 

بها الثورات موؤهلة للرد على هذا الف�سل، واإن تغريت و�سائلها ومقارباتها ولغتها يف املواجهة. 

م�رص معافاة اقت�ساديا و�سيا�سيا، وت�سيطر على م�سكالتها ال�سكانية والقت�سادية، وُت�سِلح 

�سعبها  لكن  بفل�سطني،  الن�سغال  كثرية  م�رص  من  بكثري  لفل�سطني  اأجدى  هي  تعليمها،  نظم 

متدهور الأو�ساع املادية واملعنوية. 

ومن �ساأن تون�ض مزدهرة �سيا�سيا واقت�ساديا وتعليميا اأن متثل منوذجا اإيجابيا يحتاجه العامل 

العربي على نحو ما احتاج اإىل منوذج الثورة التون�سية. 

ورغم اأي �سعوبات حمتملة فاإن حياة �سوريا قائمة على التعددية، ولو م�سطربة، اأف�سل 

على مدى اأطول للفل�سطينيني)10( ولي�س لل�سوريني وحدهم. 

اأو  اأن تكون دميقراطية  اإما  الدولية  القوى  العربية حيال  اأن ال�ستقاللية  يبدو  باخت�سار، 

اأبدا. م�رص غري الدميقراطية ل ميكن اأن تكون م�ستقلة، و�سوريا غري الدميقراطية  ل تكون 

اأي�سا.  

الإ�سالم ال�سيا�سي، ممثال بتنويعات الإخوان امل�سلمني، خمتلط ال�سجل يف �ساأن ال�ستقاللية. 

فقد كان تاريخيا يف �رصاع مع املوجة ال�سابقة من ال�ستقاللية العربية، وقد متثلت يف احلركة 

القومية العربية كما هو معلوم. ولطاملا كان الإخوان اأقرب اإىل احلكم ال�سعودي، وهو »الإقليم 

القاعدة« لال�ستقاللية العربية، منهم اإىل م�رص النا�رصية و�سوريا البعثية مثال. لكن حركات 

الإ�سالميني يف اجليل الأخري اأظهرت نزوعا ا�ستقالليا و�سعها يف خ�سام مع القوى الغربية، 

والعراق  �سوريا  )يف  التوحيدية  طاقتها  وتفقد  تتعفن  العربية  القومية  احلركة  كانت  بينما  هذا 

اأيديولوجية م�رصعة لنظامني  ال�سعبني، واإىل  اأ�سكال التالعب بوحدة  اإىل قناع لأ�سواأ  حتولت 

وال�سيا�سية  الفكرية  القاعدة  تكون  اأن  على  قدرتها  اأكرث  وتخ�رص  عامليا(،  وح�سية  الأ�سد  من 

لال�ستقاللية يف املجال العربي. 

قوة  يكونون  ما  بقدر  العربي  املجال  م�ستقلة يف  ل�سيا�سات  �سندا  الإ�سالميون  يكون  �سوف 

دميقراطية ولي�ض بقدر كونهم اإ�سالميني. و�سيكونون عبئا على ال�ستقاللية بدرجة تتنا�سب مع 

نزوعهم اإىل ال�ستئثار بال�سلطة العمومية يف بلداننا. هنا اأ�سل احلكاية وف�سلها. 
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الهوام�ض

راجع مقالة الكاتب: مفهوم خلط الفقر ال�سيا�سي، على الرابط: . 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=27910. 
اأ�سع مدركا “الإ�سالم” بني قو�سني للقول اإن الأمر ل يتعلق بت�سكيل . 2

اعتقادي اجتماعي �سيا�سي يبقى متماثال مع ذاته على مر الأزمنة، بل هو 

يت�سكل بنوعية الطلبات الجتماعية املوجهة اإليه، وهذه حتددها ال�رصوط 

عمليات  اإىل  والتنبه  املدرك،  بداهة  نزع  الق�سد  العيانية.  الجتماعية 

“�سنع الإ�سالم” واإ�سفاء ال�سبغة الإ�سالمية اجلارية اأمام اأعيننا.  
التي . 3 التقاليد  اخرتاع  عملية  على  غرباء  لي�سوا  وامل�سلمون  الإ�سالم 

حتريره  من  كتاب  يف  هوب�سباوم  اإريك  الربيطاين  املوؤرخ  عنها  يتكلم 

وزارة  مطبوعات  النبهان،  احلارث  ت:  التقاليد،  اخرتاع  بعنوان: 

اخرتاع حديث،  الإلهية مثال  احلاكمية  2011. عقيدة  الثقافة، دم�سق، 

مغزاها  اأما  النبوية.  والتجربة  القراآن  اإىل  بالعودة  تاأ�سيلها  جرى  لكن 

فال يتعدى التطلع اإىل ال�سيطرة الكلية واحل�رصية على ال�سلطة العمومية، 

على نحو و�سم مناذج ال�سلطة ال�سمولية قبل وبعد احلرب العاملية الثانية، 

اأبو الأعلى املودودي، وهو مبتكر املفهوم كان متاأثرا بها،  اأن  ومعلوم 

وبه تاأثر �سيد قطب. 

ينظر يف هذا ال�ساأن كتابي: اأ�ساطري الآخرين، نقد الإ�سالم املعا�رص . 4

بخا�سة   .2011 بريوت،  ال�ساقي،  دار  الأوىل،  الطبعة  نقده،  ونقد 

الدين  هل  الدين؛  طبع  املح�ض،  الدين  احلقيقي،  الدين  املعنون:  الف�سل 

دين فح�سب؟ 

يف التفكري العربي املعا�رص هناك ت�سوران عري�سان للدميقراطية، . 5

اإجرائي يعتنقه الإ�سالميون عموما، وجند عنا�رص له يف كتابات  ت�سور 

الدميقراطية  يرى  ثقافوي،  ومفهوم  مثال،  القر�ساوي  يو�سف  ال�سيخ 

على  مثال  وخري  كاملة.  بها  ناأتي  اأن  وعلينا  الغرب،  يف  ن�ساأت  ثقافة، 

جورج  ال�سوري  للكاتب  الدميقراطية  ثقافة  كتاب  هو  الت�سور  هذا 

طرابي�سي )�سادر عن دار الطليعة يف بريوت، 1998(. وهو يرى اأن 

يا�ضني احلاج �ضالح
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اأ�سل ال�ستبداد كامن يف �سناديق رءو�سنا فال حتلها �سناديق القرتاع. 

و�رصاعي  اجتماعي  ت�سور  اإىل  ننحاز  الت�سورين  هذين  مواجهة  يف 

وتكّون  الجتماعية،  واملقاومات  العمليات  اإىل  ي�سدها  للدميقراطية، 

ال�رصاع  عرب  تتكون  الدميقراطية  الثقافة  اأن  ويرى  ال�سيا�سية،  الذاتيات 

وكتعميم لعملياته. اأقرب �سيء اإىل هذا الت�سور كتاب: ما هي الدميقراطية: 

حكم الأكرثية اأم �سمانات الأقلية؟ لل�سو�سيولوجي الفرن�سي األن تورين، 

ترجمة ح�سن قبي�سي، دار ال�ساقي، بريوت، 2001.  

قدم . 6 على  ال�سري  كتابي:  يراجع  اخلارجية،  الدولة  مفهوم  اأجل  من 

واحدة، �سوريا امُلقالة، الطبعة الأوىل، دار الآداب، بريوت، 2012؛ 

�س �س 248-242.   

ارتبطت الأ�رص هناك بن�سوء الدول وكياناتها، فلم تعرف ال�سعودية . 7

اآل ال�سباح...، وهكذا،  اآل �سعود ول الكويت غري  اأ�رصة حاكمة غري 

لالأ�رصة  خالفا  وهذا  ذاته.  الكيان  ب�رصيعة  الأ�رصة  �رصعية  تندمغ  بحيث 

الذي  الأمر  متنوعون،  وقادة  روؤ�ساء  �سبقها  هذه  �سوريا.  يف  الأ�سدية 

ي�سعف �رصعية حكم الأ�رصة هنا. كان من اأبرز هتافات الثورة ال�سورية: 

�سوريا لينا ]لنا[، وما هي لبيت الأ�سد! و: ما يف لالأبد ]حكم اأبدي[، ما يف 

لالأبد/ عا�ست �سوريا وي�سقط الأ�سد!  

8. http://www.almasryalyoum.com/node/561181 
مل  لكنه  الإ�رصائيلي،  املنرب  الكالم مع  الرجل من  تن�سل  يف وقت لحق 

يرتاجع عن م�سمون ت�رصيحه. انظر: حماد يترباأ من حواره مع اإذاعة 

جي�ض اإ�رصائيل، بوابة الوفد، 22 دي�سمرب 2011.

يف �ساأن هذا الجتماع ينظر الرابط:. 9

http://www.almasry-lyoum.com/article2.aspx?ArticleID=324653&Iss
ueID=2380. 

ال�سعب . 10 خدعت  املمانعة  النظام  اإيديولوجية  اأن  يبدو  ل 

الثورة  مع  متعاطفون  الفل�سطينيني  اأكرث  �سوريا.  يف  الالجئ  الفل�سطيني 

التي �سقط خاللها 40 �سهيدا فل�سطينيا على الأقل حتى منت�سف �سهر يناير 

املا�سي. ينظر الرابط:

 http://www.lccsyria.org/wp-content/uploads/2012/01/فلسطني-والثورة.
pdf 

 

املوجة االإ�ضالمية الثالثة والثورة: بع�ض االأ�ضول والدالالت واالآثار
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**  رئي�ص وموؤ�س�ص حركة »�لنه�سة« �لتون�سية، ونائب رئي�ص �لحتاد �لعاملي لعلماء �مل�سلمن

العلمانية وعالقة الدين بالدولة 

من منظور حركة النه�ضة التون�ضية*

ر��سد �لغنو�سي **

ب�سم الّله وال�سالة وال�ّسالم على ر�سول الّله وعلى اآله و�سحبه ومن واله؛

اأّيها ال�ّسادة وال�سّيدات، الإخوة والأخوات، ال�ّسالم عليكم ورحمة الّله وبركاته؛

للحديث  فر�سة  الأم�سّية  هذه  يف  يل  وّفر  اأن  والدميقراطية  الإ�سالم  درا�سة  مركز  اأ�سكر 

لهذه ال�سفوة املتمّيزة من رجال ون�ساء تون�ض وحّتى من خارجها. اأنا ل�ست ب�سدد اأن اأعّلمكم 

�سيئا، فاملو�سوع الذي نتحاور فيه لي�ض فيه تعاليم تقّدم، واإمّنا هو مطارحات تعّمق، وم�ساٍع 

لالقرتاب قدر امل�ستطاع من اأر�سية م�سرتكة ميكن لنخبتنا، يف املرحلة التي متّر بها بالدنا، اأن 

جتد فيها عونا على ا�ستعادة الإجماع اأو قليال من الإجماع.

ت�سارب  عالقة  هي  هل  والعلمانية.  الإ�سالم  بني  العالقة  يتناول  اإ�سكايل،  املو�سوع 

واحلكم،  الإ�سالم  بني  العالقة  هي  ال�سوؤال  هذا  متداعيات  تداخل.  عالقة  هي  اأم  وتخارج 

* ن�ض املحا�رصة التي األقاها ال�سيخ را�سد الغنو�سي يف مقر مركز درا�سة الإ�سالم والدميقراطية )مداد( بتون�ض، وذلك يوم 

اجلمعة املوافق 2 مار�س 2012. واأعدها للن�رص اإبراهيم روابح من )مداد(.
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الإ�سالم والقانون، وكّل هذه اإ�سكاليات. يبدو اأننا عندما نتحّدث عن العلمانية والإ�سالم، كاأّننا 

نتحّدث عن الوا�سحات البّينات. بينما قدر من الغمو�ض غري القليل وقدر من التعّدد يف الفهم 

غري قليل اأي�سا يواجهنا، بحيث نحن ل�سنا اإزاء علمانية واحدة بل اإزاء علمانّيات، وكذا الإ�سالم 

اأي�سا بحكم ما هو مطروح يف ال�ساحة، نحن اإزاء اأكرث من اإ�سالم واحد، اأي اأكرث من فهم.

وحماربة  ملناق�سة  جاءت  فل�سفية  تاأّمالت  ثمرة  وكاأّنها  فل�سفة،  وكاأّنها  العلمانّية  تبدو 

الت�سورات املثالية والّدينية. الأمر لي�ض كذلك، العلمانية ظهرت وتبلورت يف الغرب كحلول 

اإ�سكالت  حلل  اإجرائية  ترتيبات  هي  ما  بقدر  الوجود  يف  نظرية  اأو  فل�سفة  ولي�ست  اإجرائّية، 

الربوت�ستانتي  الن�سقاق  بفعل  ظهرت  الإ�سكاليات  هذه  اأهّم  الأوروبي.  الو�سط  يف  طرحت 

يف الغرب، والذي مّزق الإجماع الذي كان يدور يف اإطار الكني�سة الكاثوليكية، مبا فر�ض 

الَعلمانية،  اأو  الِعلمانّية  بداأت  هكذا  وال�سابع ع�رص.  ال�ساد�ض ع�رص  القرن  الّدينية يف  احلروب 

َفقا عليه، فالّلفظ الأّول يبدو وكاأّنه من الِعلم والأمر لي�ض كذلك، اأّما   لي�ض ُمتَّ
ّ

حّتى الّلفظ العربي

الّثاين فهو من الَعامل وي�سري اإىل كّل ما هو ُدنيوي وهو ال�ستخدام الأقرب.

مّزقته  الذي  الإجماع  ل�ستعادة  اإجرائّية  ترتيبات  باعتبارها  جاءت  العلمانّية  اإّن  قلت 

ترتيبات  باعتبارها  للعلمانّية  حاجة  يف  نحن  هل  ال�ّسوؤال:  ياأتي  هنا  من  الدينّية.  ال�رصاعات 

الدولة  اأي  الّدولة،  حّيادية  فكرة  هي  الإجراءات  هذه  خال�سة  يف  فكرة  اأهّم  رمّبا  اإجرائّية؟ 

الدين  بينما  العام«  جمالها«  الدولة  النا�ض.  �سمائر  يف  تتدّخل  ول  الديانات،  اإزاء  حمايدة 

فمجاله »اخلا�ض«. هذا ما انتهت اإليه هذه الإجراءات رغم اأّنها اختلفت يف عالقتها بالدين. يف 

الوليات املّتحدة تدّخل الدين يف املجال العام تدخال وا�سحا، فرغم اأّن هنالك متايزا، فاإنه يبقى 

هنالك تاأثري كبري. فخطب الزعماء م�سحونة بالت�سّورات الدينّية، وخالل احلمالت النتخابية 

الإجها�ض  مو�سوع   ، مطروح  مو�سوع  املدار�ض  يف  ال�سالة  وكذلك  مطروح،  الدين 

وعالقته بالدين، وذلك يف احلقيقة لأّن اأمريكا اأن�ساأها املهاجرون الإجنيلّيون الهاربون بدينهم 

من ال�سطهاد الكاثوليكي يف اأوروبا، ولذلك ُينظر اإليها على اأّنها اأر�ض امليعاد، الأر�ض التي 

تتحقق فيها الأحالم التي وردت يف التوراة والإجنيل.

هو  اأمريكا  يف  حزب  اأقوى  اإّن  قال  الذي  توكوفيل  الفرن�سي  الأمريكي  املفكر  اأن  حتى 

الكني�سة، لطبيعة النفوذ الكبري الذي تتمتع به الكني�سة، واحلال لي�ض كذلك يف اأوروبا. فبينما 

يتجاوز  قد ل  اأوروبا  50%، ويف  اأمريكا يفوق عددهم  ال�سالة يف  يوؤّموا  اأن  باإمكانهم  الذين 

املنظور  بني  بالدين  الدولة  عالقة  يف  اختالف  هناك  اأوروبا  ويف  تراجع.  ففيه   %5 عددهم 

العلمانية وعالقة الدين بالدولة من منظور حركة النه�ضة التون�ضية



27

العدد 60رواق عربي

والإرث الفرن�سي والإرث الأجنلو�سك�سوين، حيث ي�سل الأمر يف اململكة الربيطانية اأن جتمع 

امللكة بني ال�سلطتني الزمنية والدينية. الف�سل الكامل والكبري هو الذي يعرفه الإرث الفرن�سي 

والإرث  الّثائرون  اأن�ساأها  التي  الدولة  بني  فرن�سا  تاريخ  يف  ح�سلت  التي  امل�سادمات  ب�سبب 

الكن�سي الكاثوليكي. حّتى يف اأوروبا اإذن، نحن ل�سنا اإزاء جتربة واحدة يف العلمانية، ورمّبا 

لقدرنا نحن مبا اأّن نخبتنا اأكرث تاأّثرا بعلمانّية خ�سو�سّية يف احلقيقة حّتى يف املنظور الغربي هي 

ى الدين من املجال العام وتعترب الدولة نف�سها حار�سة الهوّية.  خ�سو�سية فرن�سية، حيث ُيق�سَ

البلد  فرن�سا  جعل  الذي  وهذا  العام،  املجال  يف  يتدّخل  األ  ينبغي  رموزه  بكل  الديني  ولذلك 

الوحيد مثاًل الذي مل يقبل غطاء الراأ�ض بالن�سبة للمراأة امل�سلمة، بينما ل نر هناك اأزمة يف اأّي بلد 

اأوروبي اآخر حول مو�سوع الفولر )احلجاب(. وما ذلك اإّل ب�سبب خ�سو�سية العالقة بني 

الدولة والدين يف خ�سو�سية التجربة الفرن�سّية يف هذا املو�سوع.

هذا  على  العلماين  النظر  اأبدعه  اإجراء  اأهّم  رمّبا  واحد،  مفهوم  اإزاء  ل�سنا  بدورنا  نحن 

امنة لكّل احلرّيات الدينّية وال�سّيا�سية، ول  امل�ستوى هو حّيادية الدولة، اأي اأّن الدولة هي ال�سّ

ينبغي اأن تتدّخل ل�سالح هذا الطرف اأو ذاك. نحن نت�ساءل ما اإذا كان الإ�سالم يف حاجة ملثل 

هذا الإجراء؟ اأي حّيادية الدولة اإّزاء الديانات.

الإ�سالم منذ ن�ساأ جمع بني الدين وال�سّيا�سة، بني الّدين والدولة. فالّر�سول عليه ال�ّسالم هو 

الذين  املدينة  الأوىل ملجموعة  البيعة  نف�سه، وكانت  الوقت  الدولة يف  الدين وموؤ�س�ض  موؤ�س�ض 

قدموا اإىل مّكة بيعة دينّية اأن يوؤمنوا بالّله ور�سوله، لكن البيعة الّثانية كانت اأن يحموا اجلماعة 

امل�سلمة حتى ب�سيوفهم اإن هوجَمت املدينة. املدينة، وهذا التعبري مهّم جّدًا كون هذا املكان كان 

ُيطلُق عليه ا�سم يرِثب واأ�سبح يحمل ا�سم املدينة مبا يدلُّ بو�سوح على اأّن الإ�سالم لي�ض دينّا 

 اأو 
ّ

فقط، واإمّنا يحمل معنى ح�ساريًا. فهو نقلة للّنا�ض من م�ستوى البادّية اإىل امل�ستوى املديني

على  اإثمًا  يعترب  اأ�سبح  اأًنه  ، مبعنى  بعد حت�رصُّ التبّدِي  الكبائر  من  اعُترِبَ  ولذلك  احل�سارّي، 

َ الأم�سار، وحيثما  وا اأن يعودوا اإىل البادّية، ولذلك ل عجب اأّن الإ�سالم م�رصَّ الذين حت�رصَّ

حّل الإ�سالم اإّل واأن�ساأ املدن وبالدنا حتظى باأقدم مدينة اأن�ساأها الفاحتون العرب. فحيثما اجته 

دين  الإ�سالم  اأّن  على  تُدلُّ  ال�ّسالم  عليه  الّر�سول  اأن�ساأها  التي  واملدينة  املدن،  اأن�ساأ  الإ�سالم 

يت بـ »املدينة«، والتي ت�ستحق هذا  ح�سارة ولي�ض دين بداوة ولذلك فاإّن اأّول مدينة اأن�ساأها �ُسمِّ

ال�سم بجدارة، وبجدارتها حلمل هذا ال�سم اأن نقلت تلك القبائل املتناحرة من م�ستوى بدوي 

اإىل م�ستوى ح�ساري، اأي م�ستوى الدولة.

را�ضد الغنو�ضي
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 هو الذي ي�سّلي بالّنا�ض يف امل�سجد، كان اإمامَا للّدين ويف الوقت نف�سه كان اإمامًا 
ّ

وكان النبي

ا�سة، يق�سي بني الّنا�ض وكان يقود اجليو�ض، ويعقد املعاهدات ويقوم بكلِّ الإجراءات. من  لل�سيَّ

ل ما نزل يف املدينة اأن اأن�ساأ امل�سجد.  نا هو اأّنُه اأوَّ دد والتي تهمُّ اأهّم واأّوِل الإجراءات يف هذا ال�سّ

والإجراء الثاين هو اأن اأن�ساأ د�ستورًا ا�سمه ال�سحيفة. �سي م�سطفى! ) يف اإ�سارة اإىل م�سطفى 

بن جعفر رئي�ض املجل�ض التاأ�سي�سي الذي كان �سمن احل�سور( عندكم �سوابق. هذه ال�سحيفة 

والأن�سار  املهاجرين  بني  مواثيق  جملة  ت�سّمنت  العامل  يف  الّد�ساتري  اأقدم  من  رمّبا  هي  التي 

ة، والقبائل اليهودّية من �سّكان املدينة الذين اعَترَبتهم كذلك  مَّ
مبختلف قبائلهم والذين اعتربتهم اأُ

اأّمة ال�سّيا�سة.  اأّمة الدين واإمّنا عن  ًة من دون الّنا�ض وهنا احلديث لي�ض عن  اأمَّ لون  ة، ي�سكِّ مَّ
اأُ

وهذا اأهّم م�سطلح طرحه الفكر الإ�سالمي احلديث عن طريق حمّمد �سليم العّوا وحمّمد عمر، 

وهو التمايز بني الديني وال�سّيا�سي مقابل مفهوم الف�سل بني الدين وال�سّيا�سة.

ففي هذه ال�سحيفة التمايز وا�سح بني الديني وال�سيا�سي، فامل�سلمون اأمة عقيدة واليهود اأمة 

اأّمة من دون الّنا�ض، وهذا مفهوم  اأّما جمعهم وما تبعهم من امل�رصكني، فهم ميثلون  عقيدة، 

الأّمة ال�سيا�سي. وظّل هذا التمايز وا�سحًا يف �سلوك الّنبي عليه ال�ّسالم حتى اإذا اختلط الأمر 

لالجتهاد.  جمال  وهو  �سيا�سي  هو  ما  وبني  والإلزام،  التقّيد  �سبيله  ديني  هو  ما  بني  اأحيانًا 

اأحيانًا كان الأمر يختلط على ال�سحابة في�ساألون النبي عليه ال�سالّم هل هذا وحي ملزم اأم هو 

راأي وم�سورة؟ فاإذا كان الأمر وحيًا قال ذلك واإذا كان �سيا�سيا كان يقول هو جمال للراأي 

وامل�سورة، وعندئذ قد يختلفون معه يف الراأي. ففي اأكرث من مّرة الأ�سحاب خالفوا الّر�سول 

�سّماه  ما  بني  جّيدًا  تف�سياًل  ل  ف�سّ عا�سور  بن  الطاهر  وال�سيخ  للدولة.  رئي�سا  باعتباره  )�ض( 

مقامات النبي. للنبي مقامات، فاإن كان يف مقام النبوة فهذا مقام التلّقي والّطاعة، اأّما اإذا كان 

يف مقام قائد اجلي�ض وال�سيا�سة، فقد يختار للجي�ض موقعا وياأتي �سحابي يقول له والّله اأرى اأّن 

املوقع الآخر اأف�سل، وبالفعل النبي يتنازل عن راأيه وياأخذ براأي هذا ال�سحابي.

ذات مّرة، مّر النبي )�ض( على قوم يف املدينة وهم يتربون النخل، فقال)بحكم اأنه قادم 

من مّكة ولي�ض يف جتربته �سيء من الزراعة( ما اأرى هذا مفيدًا اأن ت�سعوا هذا ال�سيء. فظّن 

اأي ُمرًا. ف�ساألوه:  فاأتى �سي�سًا  ال�سنة  النخل تلك  وا  اأّنه وحي فلم يتربِّ اأو ق�سم منهم  اأهل املدينة 

ملاذا اأمرتنا بهذا؟ فقال: اأنتم اأعلم باأمور دنياكم. فلي�ض من مهمة الدين تعليمنا اأ�ساليب الزراعة 

والعقل  تقنّيات،  هذه  كل  لأّن  الدولة  ندير  وكيف  احلكم،  اأ�ساليب  وحتى  ال�سناعة  واأ�ساليب 

يجيبنا عن  اأن  الدين  التجارب. مهّمة  تراكم  احلقيقة من خالل  اإىل  ي�سل  اأن  اإىل  فيها  موؤهل 

الق�سايا الكربى التي تتعّلق بوجودنا، اأ�سلنا، وم�سرينا والغاية التي ُخلقنا لأجِلها، واأن يعطينا 
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نظام قيم ومبادئ ميكن اأن متثل توجيهات لتفكرينا و�سلوكنا ولأنظمة الدولة التي ن�سعى اإليها. 

اإذن الإ�سالم منذ ن�ساأته وعرب امتداده التاريخي مل يعرف هذا الف�سل بني الدين والدولة، 

متاأّثرين  امل�سلمون  هذا  يومنا  النبوي وحتى  العهد  منذ  احلياة. وظّل  الدين عن  اإق�ساء  مبعنى 

الإ�سالم  من  ي�ستلهموا  اأن  وينبغي  م�سلمون  اأّنهم  على  اأنف�سهم،  اإىل  بنظرتهم  كثريًا  اأو  قلياًل 

ديني وما  ما هو  التمييز بني  التمييز وا�سحًا. هذا  بقاء  املدنّية مع  وتعاليمه موجهات حلياتهم 

العبادات،  املعامالت ونظام  نظام  مّيزوا بني  فالفقهاء  الفقهاء،  �سيا�سي وا�سح حتى عند  هو 

حيث اعتربوا الأخري جمال التقّيد )ال�سالة، ال�سوم، ملاذا ن�سّلي 5 �سلوات؟ ملاذا بع�سها فيه 

3 ركعات والبع�ض الآخر 4؟( هذا جمال الثوابت والتقّيد، والعقل غري موؤّهل يف هذا املجال، 

ففي جمال العقائد والعبادات، العقل غري موؤّهل لأن يدرك احلقيقة. ولكن جمال املعامالت 

هو جمال البحث عن امل�سلحة، لأّن الإ�سالم جاء لتحقيق م�سالح العباد كما اأقرَّ الفقهاء الكبار 

�سالت هو حتقيق العدل وم�سالح  من ال�ّساطبي اإىل ابن عا�سور اأّن املق�سد الأ�سنى لنزول الرِّ

هات، مقا�سد، مبادئ وقيم  الّنا�ض، هذه امل�سالح تتحقق من خالل اإعمال العقل يف �سوء موجِّ

الّدين. لذلك ظّل هنالك جمال للمعامالت يعرف تطّورًا م�ستمرًا، ومنه نظام الدول، وهذه 

متثل املتغرّيات، بني ما هو عقائدي و�سعائري وما هو قيمي اأخالقي ميثل الثوابت.

رة بالإ�سالم على نحو اأو اآخر يف ممار�ساتها،  اإذن عرب التاريخ الإ�سالمي كانت الدولة متاأثِّ

والقانون ي�سنُّه الب�رص يف �سوء القيم الإ�سالمية كما يفهمونها، ومع ذلك ظّلت الدول اإ�سالمّية 

اجتهاد  يوافقه  قد  اجتهاد ب�رصي  واإمّنا هي  قوانينها وم�سالكها وتراتيبها وحيّية،  اأّن  ل مبعنى 

ويخاِلُفه اآخر. مع ذلك ظّلت الدولة متار�ض قدرًا من احلّياد، حّتى اأّنه حدث يف الدولة العّبا�سّية 

مالك  الإمام  اأّن  يذكرون  الأّمة.  لالإ�سالم على  فهم  تتدّخل يف فر�ض  اأن  الدولة  اأرادت  اأن 

الواحد،  الّدين  املنبثقة من  ت الختالفات والجتهادات  لقد كرُثَ املن�سور وقال له:  اإليه  طلب 

 على ت�ستُّت الأّمة، وطلب منه املن�سور جمع كل هذه الأقوال يف منظور واحد، 
َ

حّتى ُخ�ِسي

وفعاًل كتب كتاب املوّطاأ جمعُا بني خمتلف الأقوال. فاأعجب به املن�سور اأمّيا اإعجاب حتى اأراد 

اأن يكون القانون امُللِزم لكلِّ الأُّمة الإ�سالمّية. لو اأّن مثّقفًا من مثّقفينا يف هذا الع�رص ارت�ست 

الدولة اجتهاده قانونا لها لكان اأ�سعد الّنا�ض، لي�ض كل املثّقفني بطبيعة احلال حّتى ن�سلم. الإمام 

الّله يف  اأ�سحاب ر�سول  تفّرق  فقد  املوؤمنني!  اأمري  يا  تفعل  الأمر وقال: ل  مالك فزع وهاله 

الأم�سار ومعهم علم كثري، وهذا ما بلغني اأنا، فدِع الّنا�ض وما يختارون. فظّل ل�سمال اإفريقيا 

مذهب، ولأهل م�رص مذهب، ولأهل ال�ّسام موقف اآخر.
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لأّنه يف غّياب كني�سة يف الإ�سالم ل يبقى �سوى حرّية الجتهاد، و�ستتعدد بطبيعة احلال هذه 

الجتهادات املنبثقة عن املنبع نف�سه، ول �سري يف ذلك غري اأّننا اإذا احتجنا اإىل �سنِّ قانون يف ِظلِّ 

ل اإليها الب�رص اليوم هي الآلية الدميقراطية  د ل بدَّ لنا من اآلّية، ولعّل اأف�سل اآلّية تو�سّ هذا التعدُّ

والآلّية النتخابية، التي تفرز ممثِّلني لالأّمة مبا يجعل الجتهاد اليوم لي�ض اجتهادا فرديًا، بل 

املقّد�ض فوق الأر�ض،  املنتخبون، وذلك يف غّياب كني�سة متثل  جماعيًا يقوم به ممثلو الأّمة 

ولي�ض هناك من ناطق با�سم القراآن والإرادة الإلهية. الإرادة الإلهية جتّليها الوحيد يف الأّمة 

اأو  اأو حزب  اإمام  التي تعربِّ عن الإرادة الإلهّية من خالل تدافعها ولي�ض من خالل احتكار 

دولة. ولذلك كان لالإمام اأحمد ثورة معروفة اأّنه يف عهد الإمام املاأمون وهو مثّقف كبري فّكر 

يف جمع الأّمة على راأي واحد بعد اأن لحظ ت�ستُّتها وكان قد تاأّثر مبدر�سة املعتزلة والتي رغم 

اأّنها ا�ستهرت باأّنها مدر�سة عقلية، ولكن كثريًا ما اأ�سحاب العقول تغّرهم عقولهم ويريدون 

اأن يفر�سوا منتوجات عقولهم على الّنا�ض، وفعاًل قرر املاأمون اأن يفر�ض تف�سريًا معّينًا للقراآن 

على الّنا�ض، وفهمًا معّينًا للعقيدة الإ�سالمّية. وكانت ثورة الإمام اأحمد اأن رف�ض ت�سلُّط الدولة 

الدولة،  العام على  الراأي  يوؤلِّب  اأن  ا�ستطاع  النهاية  ب ولكن يف  الّدين، فا�سُطِهَد وُعذِّ على 

حتى تراجع املاأمون عن فكرته، وظلَّ العامل الإ�سالمي اليوم عامَلًا ل ت�سيطر عليه اأيُّ كني�سة، 

وظّلت اأقطار تتبع هذا املذهب واأخرى ذاك، دون اأن ي�سلَّم للدولة باأّن لها �سلطانا على الّدين.

لذلك الإ�سكال الغربي متحور حول كيفّية حترير الدولة من الّدين، مّما اأّدى اإىل ثورات 

ر الّدين من الدولة،  كبرية لنيل هذه الغاية، بينما وجه من وجوه الإ�سكالية عندنا هو كيف نحرِّ

باأن  امل�سلمني  الّدين، واأن يظلَّ هذا الأخري �ساأنًا جمتمعّيًا متاحًا لكل  الت�سلُّط على  ومننعها من 

يقراأوا القراآن ويفهموا ما �ساءوا، ول باأ�ض يف التعدد الذي يفر�ض قدرًا كبريًا من الت�سامح. 

اأّما اإذا احتاج امل�سلمون اإىل قانون فالآلّية الدميقراطّية املعا�رصة هي خري جت�سيد لقيمة ال�ّسورى 

يف الإ�سالم، بحيث الجتهاد حينئذ ل يكون فرديًا بل جماعّيًا من قبل ممّثلي ال�ّسعب.

مهمٌّ جدًا يف تراثنا غّياب الكني�سة، رمّبا اإخواننا ال�ّسيعة فقط هم الذين عندهم فكرة املوؤ�ّس�سة 

الّدينّية، يف العامل ال�سّني ل توجد موؤ�س�سة دينية، وتوجد فقط موؤ�س�سة علماء وهوؤلء بطبيعتهم 

خمتلفون واآراوؤهم خمتلفة. وبالّتايل نظلُّ نحتاج اإىل اآلّية ل�سّن القوانني، ول نحتاج اإىل عامل 

موؤ�ّس�سة  النهاية  احلرّية، ويف  من  مناخ  يتداولون يف  واملثقفني  العلماء  اإىل جملة  واإمّنا  واحد 

لة ل�سّن القانون لأّنها منتخبة. الت�رصيع هي الوحيدة املخوَّ

وتّيارات  باملت�سّددة  ننعتها  قد  علمانّية  تّيارات  بني  بالدنا  يف  اليوم  اجلاري  احلوار  هذا 

العلمانية وعالقة الدين بالدولة من منظور حركة النه�ضة التون�ضية
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فة، اأحدهما يريد فر�ض اجتهاد يف الإ�سالم من فوق،  اإ�سالمّية اأي�سا قد تنعت بنف�ض ال�سم وال�سِّ

وباأدوات الدولة. اأّما التّيار الآخر فهو يريد جتريد الدولة من كّل تاأّثر بالإ�سالم، ويريد جتريد 

القانون وبرامج الرتبية والثقافة من كل تاأثري ديني يف جمتمع، اأغرب ما يف الأمر، كمجتمعنا 

الذي ل يّتجه اإىل النح�سار الديني. كما هو احلال يف العامل كله، حيث يعرف �سحوة دينّية، 

ولي�ض بعيدا عّنا ما قامت به الكني�سة الكاثوليكية من دور يف تطوير اأوروبا ال�رصقّية، انطالقا من 

الق�ض البولوين البابا جون بول الثاين ودورالدين يف اإي�سال بوتني اإيل من�سب الّرئا�سة، حيث 

يحتاج اإىل دعم الق�ض الأكرب لالأرثوذك�ض. ففي زمن ي�سهد فيه العامل �سحوة دينّية، ول �سيما 

العامل الإ�سالمي هناك من يعرت�ض لأّي تاأثري للدين على �سيا�سات الدولة التعليمية والثقافية. 

يف احلقيقة، نحن ل�سنا بحاجة لأن يفر�ض الإ�سالم لأّنه دين �سعب ولي�ض دين نخبة، ومل يبق 

ب�سبب نفوذ الدولة ولكن ب�سبب ما يتمّتع به من قبول عام لدى معتنقيه، والدولة يف كثري من 

الإ�سالمي وغريهم  للتّيار  ينتمون  الكثري ممن  قلت،  فكما  الإ�سالم.  كاًل على  كانت  الأحيان 

يخ�سون حترر الّدين من الدولة، واأن يرتك الدين �ساأنًا �سعبيًا. ملاذا الدولة تعلِّم الأئمة؟ ملاذا 

تتحكم يف امل�ساجد؟

فمو�سوع حياد الدولة فيه قدر غري قليل من املغامرة، اإذا كان املق�سود من مو�سوع ف�سل 

ٌل اإلهي كما كان التمييز وا�سحًا عند  الدين عن ال�سيا�سة هو اأن الدولة منتوج ب�رصي والدين تنزُّ

اإذا اأردنا الف�سل باملعنى الفرن�سي اأو  امل�سلمني الأوائل بني ما هو وحي وما هو �سيا�سي، لكن 

تبعًا للتجربة املارك�سّية فقد نقدم على مغامرة ت�رصُّ بالثنني. اإن حتّرر ال�سيا�سة من الدين هو 

حتويل الدولة اإىل مافيا والقت�ساد يف العامل اإىل نهب، وال�سيا�سة اإىل نوع من اخلداع والدجل 

وهذا ما انتهى اإليه الأمر يف التجربة الغربّية، رغم بع�ض اإيجابّياتها، فال�سّيا�سة العاملية اأ�سبح 

وي�سيطرون يف  لالإعالم،  وبالتايل  للمال  املالكني  املالّيني  ال�سما�رصة  فيها جمموعة من  يتحّكم 

النهاية على ال�سّيا�سّيني.

حاجة الّنا�ض اإىل الّدين حاجة عميقة لأّن الإن�سان يف حاجة اإىل موجهات روحّية وموّجهات 

اإىل مفهوم احلالل واحلرام واأن ميّيز بينهما. ويف  قيمّية، عندما تختلط عليه الأمور يحتاج 

ال�سعب والنخب،  غياب كني�سة حتتكر النطق با�سم احلالل واحلرام يبقى املجال للتداول بني 

عرب املفكرين وو�سائل الإعالم.

قد  لأّنه  خطورة  يكت�سي  قد  اأي�سا  التحرر  هذا  والدولة؛  ال�سيا�سة  من  الدين  يتحّرر  عندما 

النا�ض وحقوقهم، لأن الدين جاء  اإذا اإىل معادلة ت�سمن فيها حّريات  تقع انفالتات، فال�سبيل 
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مو�سوع  اإىل  الرجوع  اإىل  نحتاج  ذلك  فلتحقيق  وحّرياتهم،  النا�ض  حقوق  �سمان  اأجل  من 

التمييز بني الدين وال�سيا�سة، ونحتاج اإىل �سبط ماهي ثوابت الدين وماهي متغرّياته؟ نحتاج 

اإىل اأن يكون امل�رّصعون مت�سّبعني بقيم الدين، حتى اإذا اأرادوا اأن ي�رّصعوا فال يحتاجون اإىل 

و�ساية من وزارة الأوقاف ول و�ساية من علماء، لأّنهم مت�سبعون بهذه القيم. وكذلك �سائر 

ال�سيا�سيني، فهم كّلهم ي�سدرون ل عن الإكراه اخلارجي واإمّنا عن قناعتهم لأّنه ل قيمة لأي 

ممار�سة دينية ت�سدر عن الإكراه. ل فائدة من حتويل النا�ض عرب اأدوات الدولة القهرية من 

ظواهر  على  ال�سيطرة  فيمكن  اأحرارا  النا�ض  خلق  وتعاىل  �سبحانه  فالله  منافقني،  اإىل  ع�ساة 

النا�ض، لكن ل فعل ذلك على بواطنهم.

لذلك راأينا منوذجني يف مو�سوع احلجاب مثال، حجاب متليه الدولة واأخرى متنعه. وقد 

ح�سل معي يف بلد اإ�سالمي، حينما كنا يف املطار كّل الن�سوة يف الطائرة كّن حمجبات، ومبجّرد 

اإقالع الطائرة �سقطت الأحجبة. فهذا ف�سل تربوي حقيقي لأّن و�سائل الرتبية يف تلك الدولة مل 

ت�ستطع اأن ت�سمن التدّين اإّل عرب و�سائل القهر. يف بلد اآخر مثل الذي كّنا نحياه، كانت املراأة 

متنع بو�سائل الدولة اأي�سا القهرية من اأن تعرّب عن نف�سها يف املظهر الذي تريد فهذا ف�سل وذاك 

ف�سل.

الدولة فمهّمتها  اأّما  ال�سخ�سية،  القناعات  الدولة واإمنا  اأدوات  لي�ض  الأ�سا�سي  الدين مداره 

اأّما  اجلّيدة،  واملدر�سة  اجلّيدة  وال�سحة  ال�سغل  كمواطن؛  �سيء  كّل  قبل  للنا�ض  اخلدمة  تقدمي 

اأمر،  اأّي  على  النا�ض  لإكراه  �سبيل  كّل  عار�ست  اأنا  ولذلك  لله.  فاأمرها  وتدّينهم  قلوبهم 

الدولة  اأّن مهّمة  بالرّدة مبعنى  ي�سّمى  ما  املواطن، وهو  �سائكا يف بع�ض  وطرحت مو�سوعا 

فقد دافعت  الدين متفقا عليه  اإكراه يف  اإذا كان مبداأ ل  النا�ض يف العتقاد.  اأن حتّد من حّرية 

عن مبداأ احلّرية يف الجّتاهني: حّرية الولوج يف الدين ومغادرته، لأّنه ل معنى لتدّين يقوم 

على الإكراه، ل حاجة لالأّمة الإ�سالمية مبنافق يبطن الكفر ويظهر الإميان والإ�سالم، لأّنه 

مل يتعّزز �سّفها باإ�سافة من هذا القبيل. فاحلرّية هي القيمة الأ�سا�سية الّتي يلج بها الإن�سان دار 

الإ�سالم، فالناطق بال�سهادتني يعرّب عن قرار اختياري وفردي يقوم عن وعي وبّينة. ولذلك 

فالدولة منت�سبة لالإ�سالم بقدر ما حتر�ض على اأن تتماثل بقيمه، دون و�ساية من موؤ�س�سة دينية 

لنف�سيهما عرب  يقّرران  واأّمة  �سعب  هناك  بل  الإ�سالم،  املوؤ�س�سة يف  هذه  مثل  هناك  لي�ض  لأّنه 

موؤ�س�ساتهما ماهو الدين، فاأعظم قيمة يف الإ�سالم هي قيمة احلّرية.

لذلك عندما اأعر�ض اأهل مّكة عن الدين، اقرتح عليهم النّبي خيارا اآخر اأن اأخلو بيني وبني 

العلمانية وعالقة الدين بالدولة من منظور حركة النه�ضة التون�ضية
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القوة  بتلك  اأّن دعوته كانت  يهاجر ويغادر وطنه، مبا  اأن  احتاج  ملا  فعلوا ذلك  النا�ض، ولو 

الإ�سالم  امل�سلمون حّجة  يعترب  اأخرى. ولذلك  باأطروحة  يواجهوها  اأن  ا�ستطاعوا  ما  والنفوذ 

قّوية، ول يحتاج اأن ميار�ض الإكراه على الّنا�ض، فعندما يقول �سوت الإ�سالم هاتوا برهانكم 

اإن كنتم �سادقني، هذا التحّدي ل يقال يف واد ل اأني�ض له، واإمّنا يطرح هذا امل�سلم حتّديه يف 

قلب ال�رصاع الفكري وال�سيا�سي.

فجانب كبري من املناق�سات واجلدل الذي يدور يف بالدنا اليوم هو التبا�ض يف املفاهيم حول 

بالفل�سفة الإحلادية،  لي�ست  العلمانية  اأن  ا�ستبّنا  نف�سه. ولو  الوقت  العلمانية وحول الإ�سالم يف 

واإمّنا هي اإجراءات وترتيبات ل�سمان حرّية املعتقد والفكر، ولذلك مّيز عبد الوهاب امل�سريي 

يف كتاباته بني علمانية جزئية وعلمانية �ساملة مثل النموذج اليعقوبي يف تاريخ فرن�سا، والذين 

وهذه  ق�سي�ض«.  اآخر  باأمعاء  ملك  اآخر  »ا�سنقوا  �سعار:  ورفعوا  الق�ساو�سة  على  حربا  �سّنوا 

خ�سو�سية فرن�سية، ولي�ست العلمانية باعتبارها ترتيبات اإجرائية ل�سمان احلرّية يف املجتمع، 

�سادر  اإذا  �سينت�رص  الإ�سالم  كاأّن  يعتقد  من  هناك  بحيث  الإ�سالم  يف  غمو�ض  كذلك  وهناك 

حّريات الّنا�ض وفر�ست ال�سالة وال�سيام واحلجاب بالقّوة، فهذا ف�سل ولي�ض جناحا، لأّن الله 

�سبحانه وتعاىل اعترب النفاق اأكرب جرمية، حيث اإن املنافقني يف الدرك الأ�سفل من النار وهم 

اأ�سواأ فئة من النا�ض.

مبا اأّن ثورتنا جنحت يف الإطاحة بديكتاتور ينبغي علينا اأن نقبل مبداأ املواطنة، واأن هذه 

البالد لي�ست ملكا لزيد اأو لعمرو اأو لهذا احلزب اأو ذاك، ولكّنها ملك لكّل مواطنيها وهم جميعا 

الإ�سالم ميّتعهم واأعطاهم  اإناثا،  اأو  اإن كانوا ذكورا  اأجنا�سهم  اأو  النظر عن معتقداتهم  بغ�ّض 

احلّق اأن يكونوا مواطنني يتمتعّون بنف�ض احلقوق: باأن يعتقدوا مبا �ساءوا �سمن اإطار احرتامهم 

لبع�سهم البع�ض، واأن يت�رّصفوا وفق القانون، الذي هم ي�سّنونه عرب ممّثليهم يف الربملان.

لم�ست  قد  اأكون  اأن  واأرجو  والعلمانية،  الإ�سالم  بني  للعالقة  وتقديري  فهمي  مبلغ  هذا 

بع�س الق�سايا الأ�سا�سية و�سكرا جزيال.

را�ضد الغنو�ضي
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*  حما�رش يف �لعلوم �ل�سيا�سية باجلامعة �لأمريكية بالقاهرة، وباحث متخ�س�ص يف �سئون �حلركات �لإ�سالمية.

احلركات االإ�ضالمية امل�ضرية فى اأعقاب ثورة يناير.. 

والدة متع�ضرة ملا بعد االإ�ضالمية

د. �أ�رشف �ل�رشيف *

مع اندلع ثورة 25 يناير يف م�رص بدا وا�سحا اأن التيارات الإ�سالمية امل�رصية على اأعتاب 

مع  لتتواءم  والتنظيمية  ال�سيا�سية  واملمار�سة  واملنهج  الفكر  يف  التحولت  من  وا�سعة  عمليات 

ال�سيا�سي والجتماعي  اأعقاب الثورة. وانفتاح املجال  متغريات امل�سهد امل�رصي العا�سف يف 

ب�سكل غري م�سبوق، فر�ض بدوره ا�ستحقاقات التجديد على اأجندة احلركات الإ�سالمية ب�سكل 

طول  بعد  وال�سيا�سي  والجتماعي  الدعوي  عملهم  بطاريات  �سحن  لإعادة  فقط  لي�ض  ملح، 

تاأ�سي�ض  لإعادة  اأي�سا  ولكن  ال�سابق،  النظام  عهد  يف  الطويلة  اجلمود  �سنوات  نتيجة  ركود، 

نقدية  قراءة  من  ينطلق  بو�سفه م�رصوعا  الإ�سالمي،  للم�رصوع  والفكري  الوجودي  املوقف 

لواقعه، ابتغاء حت�سني ال�رصط احل�ساري ملجتمعه والقرتاب به من املثل الإ�سالمية وحتقيق 

بعد  ما  اإىل  الإ�سالمية  من  النتقال  هو  هذه  التحول  عملية  وجوهر  والدنيا،  الدين  �سالح 

يف  تغيريات  من  ذلك  ي�ستلزمه  وما  بالأ�سا�ض،  ال�سيا�سية  املمار�سة  م�ستوى  على  الإ�سالمية، 

اخلطاب والتنظيم.
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احلركات االإ�ضالمية امل�ضرية فى اأعقاب ثورة يناير: والدة متع�ضرة ملا بعد االإ�ضالمية

الإخوان  وبالأخ�ض  امل�رصية،  الإ�سالمية  احلركات  حتولت  بدرا�سة  �سيقوم  املقال  هذا 

الإ�سالمية،  بعد  ما  اإىل  الإ�سالمية  من  لالنتقال  التاريخي  امل�سار  هذا  على  وال�سلفيني  امل�سلمني 

ذلك امل�سار الذي يختلف عن م�سارات اأخرى للتحول نف�سه يف تركيا واإندوني�سيا و�سمال اأفريقيا 

وغريها، يف ال�سياق التاريخي والتحديات التي تفر�سها ال�رصوط البنيوية والهيكلية املجتمعية 

والدولتية املتباينة يف هذه احلالت. واأهم ملفات هذا امل�سار هي موقف الإ�سالميني من ق�سايا 

التحول الدميقراطي، واإعادة ترتيب عالقات الدولة واملجتمع، واإ�سالح جهاز الدولة والتنمية 

القت�سادية، واإ�سالح اخلطاب الديني.

جمتمع  بناء  فكرة  على  والقطبية  البناوية  طبعاته  يف  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  امل�رصوع  قام 

اإ�سالمي، تنطلق نظمه الثقافية وال�سيا�سية والجتماعية والقانونية من مرجعية اإ�سالمية للمبادئ 

والقيم والأحكام، ويعني هذا عمليا اأ�سلمة جهاز الدولة احلديثة من اأجل اأ�سلمة املجتمع؛ باعتبار 

الدور املركزي للدولة احلديثة هو ت�سكيل عقول واأفئدة املواطنني عرب اإدارتها ملوؤ�س�سات التعليم 

والقانون والإعالم واإنتاج الثقافة والقيم. وهذا امل�رصوع كان م�رصوعا حداثيا بامتياز، فهو 

قادرة  قوية  مركزية  بدولة  حتلم  والتي  الفرن�سية،  اجلمهورية  من  اليعقوبية  للن�سخة  اأقرب 

قيم  بزرع  الكفيلة  واملجتمعية  الأيديولوجية  التن�سئة  ال�سالح، عرب  املواطن  وت�سكيل  بناء  على 

اجلمهورية احلداثية داخله. 

وجاءت اأطروحات الإ�سالم ال�سيا�سي عن تطبيق ال�رصيعة، وتزاوج الدين والدولة يف هذا 

ال�سياق احلداثي، ففي حقيقة الأمر مل يعرف التاريخ الإ�سالمي هذا الدور املركزي للدولة يف 

اإقامة الدين يف حياة امل�سلمني، كما اأن ال�رصيعة الإ�سالمية تاريخيا مل تكن نظاما قانونيا لدولة 

مركزية عقائدية، ول اأيديولوجية لنظام �سيا�سي، بل كانت حزمة من املجالت العامة واخلا�سة 

بل  وجماعات،  اأفراد  من  عديدة  جمتمعية  لقوي  تنفيذها  املوكل  والأحكام  والتوجيهات  للقيم 

اإن تقنني ال�رصيعة مل تعرفه البالد الإ�سالمية، اإل مع بدايات تاأ�سي�ض الدولة احلديثة يف م�رص 

وال�سلطنة العثمانية يف منت�سف القرن التا�سع ع�رص. 

ولعله من املفيد هنا تذكر اأطروحة طالل اأ�سد عن اأن م�ساألة عالقة الدين بالدولة يف العامل 

الإ�سالمي، و�رصورة تقنينها و�سبطها �سيا�سيا مل تكن بندا مطروحا على اأجندة القوى التقليدية 

يف املجتمع، بل كانت هًما اأ�سا�سيا للم�رصوع التحديثي العربي املهجو�ض بفكرة �رصورة حتديد 

ثقافة الدولة وهويتها العقائدية وال�سيا�سية. فالإ�سالم كان دائما اأو�سع معني من ال�رصيعة، رغم 

اأن من نافل القول اإن معرفة ال�رصيعة واتباع اأحكامها هو �سبيل الدخول اإىل الإ�سالم، وال�سعي 
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د. اأ�ضرف ال�ضريف

اإىل حتقيق التوحيد يف احلياة اليومية، ال�رصيعة اإذن هي الطريق لكي يكون املرء م�سلما، لكنها 

ل ت�ستق�سي كل اإمكانيات املعرفة الإن�سانية بالإ�سالم، وحماولت احلياة وفق قيمه وتعاليمه. 

املرجعية الإ�سالمية، �سواء ن�سبناها اإىل الإ�سالم اأو ال�رصعية، ل تتجاوز »التجربة الإن�سانية يف 

الب�رصية، والتفكري املتعمق،  تن�ساأ عن املمار�سة  القراآن وال�سنة«، فهي منظومة للمعنى  اإطار 

ومع تفاوت النا�ض يف م�ستويات التحقيق والتطور يف ذلك.

مت�سقة  جاءت  لحقا،  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  امل�رصوع  يد  على  لالإ�سالم،  الأدجلة  هذه  اإذن 

ومقبول،  جذابا  خيارا  الهوية  �سيا�سات  من  جعلت  فا�سلة،  حداثة  لدولة  متعرث  م�رصوع  مع 

بل و�رصوريا على امل�ستوى الوجودي اأمام اأخطار التغريب احل�ساري احلقيقية واملتوهمة. 

دائرته  اكتمال  مع  منتهاه  بلغ  قد  الإ�سالمي،  الأيديولوجي  امل�رصوع  هذا  اإن  القول  وميكن 

العام  املجال  على  الهيمنة  يف  ال�سبعينيات  منذ  الإ�سالمية  لل�سحوة  الكبرية  فالنجاحات  املغلقة. 

اأو  حقيقي  خطر  اأي  �سد  للبالد  الإ�سالمية  الهوية  جعل  قد  م�رص،  يف  واملجتمعي  الثقايف 

على  الإ�سالمية  فال�رصيعة  اأي�سا  �سيا�سيا.  وم�ستمر  حقيقي  حل�سد  كمو�سوع  ي�سلح  مفرت�ض، 

امل�ستوى القانوين -ونتيجة ملجهودات ال�سنهوري با�سا )اأبو القانون املدين( يف م�رص والعراق 

و�سوريا والأردن، ومدر�سته يف التقنني- اأ�سبحت م�سدًرا جلميع القوانني املدنية والتجارية، 

ف�سال عن قوانني الأحوال ال�سخ�سية وت�سمني املرجعية الإ�سالمية للت�رصيع يف اأغلب -اإن مل 

يكن- جميع الد�ساتري العربية. وكل هذا يعني عمليا اأن ق�سية »تطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية« قد 

اأ�سبحت غري ذي مو�سوع حقيقي، بعيدا عن الرطانة الأيديولوجية.

ال�رصيعة ل تقدم تفا�سيل كثرية، ولكنها تطرح  مبادئ عامة، وترتك للنا�ض حرية الجتهاد 

الفقهي يف اإطارها. هكذا ميكننا القول باأن ال�رصيعة مطبقة يف م�رص بالفعل، فقوانني الأحوال 

قلبا  ال�رصع  فيها( من  ال�رصيعة  تف�سل  التي  القليلة  املباحث  ال�سخ�سية واملواريث امل�رصية )من 

وقالبا. وكذلك احلال بالن�سبة للقوانني املدنية والتجارية واجلنائية. اأما احلدود ف�رصوط تطبيقها 

و�سوابطها ال�رصعية جتعل من الع�سري تطبيقها عمليا. وقد اأباح الفقهاء للحاكم �رصعا ا�ستخدام 

اإذا ما اقت�ست امل�سلحة ذلك. وهذا مما يندرج حتت م�سطلح »التعزير« يف  عقوبات اأخرى 

املحكمة  اأحكام  راجعنا   ولو  لالإ�سالم.  الأوىل  الع�سور  منذ  الإ�سالمي، وهو معروف  الفقه 

مبدى  واحلكم  الت�رصيعات،  تف�سري  يف  امل�رصية  الإداري  الق�ساء  وحمكمة  العليا  الد�ستورية 

د�ستوريتها اأثناء اأي نزاع، ف�سنجدها حتتكم اإىل ال�رصيعة الإ�سالمية، بل وت�ست�سهد باأحكام فقهية 

اأي�سا، اعتمادا على مرجعية املادة الثانية يف الد�ستور. اأما يف ال�سيا�سة فلم حتدد ال�رصيعة نظاما 

�سيا�سيا بعينه، بل حددت مبادئ عامة: العدل وال�سورى وامل�ساواة، وتركت للم�سلمني حرية 
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الأنظمة  اأف�سل  اأن  لنا  اأكدت  والتجربة  امل�سلحة.  ح�سب  املالئمة  واملوؤ�س�سات  النظام  اختيار 

اإذن  والرئا�سي(.  الربملاين  )بنوعيها  الدميقراطية  اجلمهورية  هي  هذا  ع�رصنا  يف  ال�سيا�سية 

املبا�رصة،  احلرة  النتخابات  اإىل  والحتكام  ال�سلطة  وتداول  الدميقراطية  نتحدث عن  فعندما 

واخلا�سة  العامة  احلريات  �سمان  مع  الأقلية،  وحقوق  الأغلبية  وحكم  القانون،  و�سيادة 

للجميع، والف�سل بني ال�سلطات، فنحن مازلنا يف دائرة الجتهاد وفقا لل�رصيعة الإ�سالمية.

يف  والف�سل  والعطب  الوهن  اأ�سابها  قد  الكربى  اجلائزة  تلك  احلداثة،  دولة  فاإن  واأخريا 

حتقيق مهامها التنموية وال�سيا�سية، ومل تعد املفتاح ال�سحري لتحقيق اآمال الإ�سالميني يف اإقامة 

الدين والدنيا، ومن هنا بدا حتول الإ�سالميني نحو ما بعد الإ�سالمية تطورا طبيعيا.

لكن تبقى مالمح هذه املا بعد الإ�سالمية حمكومة ب�سياقاتها ال�سيا�سية والبنيوية والتاريخية، 

ففي تركيا على �سبيل املثال اأ�سهمت النجاحات ال�سيا�سية يف اإ�سالح جهاز الدولة، وبناء تنمية 

اقت�سادية ناجحة، قائمة على توازنات دقيقة بني الدولة واملجتمع، اإىل جانب تعددية وانفتاح 

على  اإ�سالمية  مابعد  �سيا�سية  وممار�سة  خطابا  اأنتج  الذي  ال�سياق  ت�سكيل  يف  الديني،  املجال 

وتقوم  والتنمية،  ال�سالح  احلوكمة واحلكم  مفاهيم  تتمحور حول  والتنمية،  العدالة  يد حزب 

بتاأ�سيل خطاب تنموي وحقوقي وعديل يهتم بال�سيا�سات الكربى وال�سغرى املتعلقة مب�ستوى 

معي�سة املواطنني، ولي�ض بالأهداف اأيديولوجية الطابع. اأما يف م�رص فال�سياقات املختلفة تفر�ض 

حتديات خمتلفة، فما بعد اإ�سالمية الإ�سالميني امل�رصيني، تدفعهم نحو خانة احلركات املحافظة 

ماهو  على  القدمي  النظام  اإبقاء  مناهج  مع  للتحاف  واقت�ساديا،والأقرب  و�سيا�سيا  اجتماعيا 

ال�سكلية. وهذا يرجع لعدة عوامل �سنتناولها هنا بالتف�سيل، مثل  عليه، مع بع�ض التعديالت 

م�سار املرحلة النتقالية، واإ�سكاليات التحول الدميقراطي، وطبيعة امل�سكل التنظيمي والفكري 

لالإخوان، وتداعي جهاز الدولة امل�رصي، بالإ�سافة اإىل خ�سو�سية التحولت التي متر بها 

احلركات ال�سلفية امل�رصية.

االإخوان فى مهب رياح: بناء املجال ال�ضيا�ضي اجلديد واأزمة الدولة العميقة

منذ ا�ستفتاء مار�ض ومواقف الإخوان املعلنة فيها تباعد وا�سح عن حركة ومطالب الكتلة 

النتقالية،  للمرحلة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�ض  اإدارة  على  جمملها  يف  ال�ساخطة  الثورية 

للكتلة  واجتماعيا  اقت�ساديا  املت�ساعدة  اجلذرية  باأنف�سهم عن  الناأي  على  الإخوان  وقد حر�ض 

الثورية الن�سطة، والتاأكيد على �سوابية امل�سار النتقايل الذي يهند�سه الع�سكر، ويف تف�سري هذا 
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امل�سلمني، والتي جتعلهم  بنية الإخوان  الكامنة يف  اإىل املحافظة  القراءات  املوقف ت�سري بع�ض 

اأقرب  فهم  ثم  ومن  واملجتمع،  العمل  قطاعات  جميع  يف  امل�رصي  الرئي�سي  التيار  قلب  يف 

طبقيا  اليميني  النحياز  عن  الآخر  البع�ض  ويتحدث  امل�رصي،  للمجتمع  املحافظ  املزاج  اإىل 

وفكريا لالإخوان على امل�ستوى القت�سادي والجتماعي، مما ي�سم موقفهم جتاه الإ�رصابات 

والحتجاجات القت�سادية والجتماعية بالتحفظ ال�سديد، والرف�ض املبطن واملعلن يف اأحايني 

كثرية، والبع�ض الآخر يتكلم عن درو�ض جتربة 1954 التي ا�ستوعبها الإخوان، ومن اأهمها 

بني  ما متت  �سفقة  فيتكلم عن  �سهرة  الأكرث  التف�سري  اأما  الع�سكر.  مع  ال�سدام  �رصورة عدم 

الطرفني؛ حيث يحتاج الع�سكر يف م�رصوعهم لإعادة اإنتاج النظام القدمي- بدعم دويل واإقليمي 

وا�سع- اإىل ظهري جماهريي )الإخوان هم اخليار الأف�سل بحكم قوة تنظيمهم وقدرتهم على 

احل�سد، وال�سيطرة على جمهورهم وحمافظتهم الكامنة التي اأ�رصنا اإليها( بينما ير�سى الإخوان 

الأغلبية  مثل  �سغرى  مبكا�سب  قانعني  اجلديد،  النظام  هذا  داخل  الأ�سغر  ال�رصيك  بدور 

العمل  يف  املطلقة  باحلريات  ومتتعهم  بهم،  واملحلي  والإقليمي  الدويل  والعرتاف  الربملانية 

ال�سيا�سي واحلزبي.

يف ت�سوري اأن اأغلب هذه القراءات ل تخلو من وجاهة تف�سريية، لكن القراءة الأكرث دقة 

قد ترى يف �سلوك الإخوان ال�سيا�سي فيما بعد ثورة يناير، نوعا من التذبذب والتحولت غري 

و�سعية  اإىل  الربملانية  النتخابات  يف  املغالبة  ل  امل�ساركة  و�سعية  من  النتقال  )مثل  املفهومة 

املغالبة الكا�سحة( والتي تعك�ض بدورها عملية اأعمق من ا�ستك�ساف الدور، عرب التجربة واخلطاأ 

للموقف  الإخوانية  فالقراءة  ال�سرتاتيجية.  ح�ساب  على  التكتيكية  احل�سابات  يف  وال�ستغراق 

ال�سيا�سي تقول يف براجماتية تكتيكية لفتة اإن طبيعة موازين القوى داخليا )يف �سوء �سعف 

القوى الثورية  تنظيميا( واإقليميا وحمليا، جتعل من الدمقرطة ال�ساملة جلهاز الدولة امل�رصية، 

وما يعنيه هذا من تفكيك لهيمنة الدولة العميقة )املوؤ�س�سات الأمنية والع�سكرية املرتبطة ب�سبكات 

امل�سالح القت�سادية الكربى يف قطاعات القت�ساد ال�سيا�سي املختلفة ويف البريوقراطية الدولتية( 

القبول ب�رصاكة  املتاح حاليا هو  القرار غري ممكن حاليا. واأن  ال�سلطة و�سناعة  على مفا�سل 

�سيا�سية مع هذه املوؤ�س�سات، عرب خلق جمال �سيا�سي جديد تنتخب من خالله موؤ�س�سات برملانية 

بالأ�سا�ض  تتوىل  النتخابية(  قوتهم  بحكم  الأ�سد  ن�سيب  على  فيها  الإخوان  )يح�سل  ورئا�سية 

ا�ستمرار  مقابل  يف  وغريها،  الجتماعية  وال�سئون  وال�سحة  التعليم  مثل  اخلدمية،  احلقائب 

هيمنة املوؤ�س�سات غري املنتخبة للدولة العميقة على امللفات ال�سيادية وال�سرتاتيجية والقت�سادية 

الرئي�سية. 
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وعلى الناحية الأخرى، فالع�سكر اأقرب اإىل التواوؤم مع الإ�سالميني بو�سفهم هم احلركة 

الأكرث تنظيما و�سعبية، بالإ�سافة اإىل توافقات ثقافية وفكرية اأخرى جتعلهم الأكرث قدرة على 

�سبط ال�سارع ال�سيا�سي بثقافتهم القائمة على الذكورية، وال�سبط والربط والنظام والن�سباط، 

وتف�سيل م�سلحة املجموع على حريات الفرد؛ ومن ثم فهم اأقرب ملزاج ال�سلطة الع�سكرية من 

التيارات الأخرى املهجو�سة بحقوق الأفراد واحلريات العامة واخلا�سة، وما ت�ستتبعه من حٍتد 

لل�سلطة والنظام.

ثقة  اأي�سا على  يراهنون  لهم، كما  العميقة  الع�سكرية  الدولة  احتياج  الإخوان على  يراهن 

انتخابية  د�ستورية  �رصعية  -عرب  املن�سبط  التدريجي  الإ�سالحي  التغيري  م�سار  يف  ال�سعب 

موؤ�س�ساتية يتم بناوؤها- الذي يتزعمه الإخوان، وقد بدا هذا وا�سحا يف نتائج انتخابات جمل�ض 

اأواخر عام 2011 والتي ح�سد الإخوان من خاللها اأكرثية وا�سحة، فيما ي�سكل  ال�سعب يف 

تفوي�سا �سعبيا وا�سحا لقيادة هذا امل�سار التغيريي بال�رصاكة مع املجل�ض الع�سكري بطبيعة احلال 

اأهمية  التكتيكي- فالإخوان ل يقدرون  –ويف مثال وا�سح لإهمال ال�سرتاتيجي ل�سالح  لكن 

عالية  ت�سويت  معدلت  �سهدت  انتخابية،  عملية  بعد  املواطنني  عند  املتزايدة  التوقعات  ثورة 

التي  لالأحزاب  املدوي  ال�سقوط  يف  مثال  نف�سها  عن  )عربت  التغيري  يف  وا�سعة  �سعبية  واآمال 

�سمت عنا�رص احلزب الوطني املنحل(. 

املواطنون يتوقعون حت�سنا وا�سحا وملمو�سا يف م�ستويات معي�ستهم اليومية عن طريق توفري 

ورفع  الأ�سعار،  وارتفاع  البطالة،  من  واحلد  الأجور،  ورفع  العمل،  وفر�ض  الوظائف، 

القت�سادية  ال�سيا�سات  من  حزمة  عرب  اإل  حتقيقها،  الإخوان  ي�ستطيع  لن  اخلدمات،  م�ستوى 

م�سالح  اإىل  وانحيازها  الدولة  وتدخل  والإنفاقي،  وال�رصائبي  املايل  امل�ستوى  على  الكربى 

لالإخوان  اليمينية  التوجهات  يتفق مع  ال�سعبية، واإىل جانب كون هذا ل  الأغلبية  واحتياجات 

اقت�ساديا، فاإن حتقيق توقعات املواطنني املتزايدة ي�ستلزم نوع من التمكني على �سناعة القرار 

القت�سادي، وهذا ي�ستلزم بال�رصورة تفكيك �سبكات امل�سالح واملنتفعني يف قطاعات العمل واملال 

والإدارة، والتي اأخذت طابعا مافيويا وا�سحا، ومتا�ست مع م�سالح املوؤ�س�سات الأمنية بدورها 

)التطور الأبرز خالل ال�سنوات الع�رص الأخرية من عهد مبارك( باخت�سار هذا �سي�سعهم يف 

�سدام مع م�سالح الدولة العميقة، وهذا ما ل يرغب فيه الإخوان ول يتحملون كلفته.

لي�ض هذا فقط بل يبقى التحدي الأبرز لالإخوان هو كيفية الدخول يف لعبة توزيع الغنائم 

واحل�س�ض واملكا�سب على اأنف�سهم وعلى قواعدهم، جراء دخول العمل ال�سيا�سي ب�سكل يتفق 

مع طبيعة راأ�سمالهم الجتماعي و�سورتهم الدينية وهويتهم الإ�سالمية، مبا فيها من طهرانية 

اأخالقية مفرت�سة.
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اأزمة التنظيم والفكر عند االإخوان:

و�سيا�سية  دينية  لفواعل  م�سبوقة  غري  وفورات  بتطورات  وال�سيا�سي  الديني  املجال  يفور 

اأخرى، تنازع الإخوان ال�سعبية يف ال�سارع الدعوي وال�سيا�سي، وموؤ�س�سات دينية تاريخية 

الإخوان  قيام  �رصورة  من  هذا  كل  وماي�ستلزمه  اأو�ساعها  ترتيب  اإعادة  اأجل  من  ا�ستفاقت 

الدين  وعالقة  املقبل،  ال�سيا�سي  النظام  �سكل  مثل  ملحة،  ق�سايا  اإزاء  مواقفها  حتديد  باإعادة 

بالدولة، وعالقة املوؤ�س�سات الدينية بالعمل ال�سيا�سي، والربامج الإخوانية املف�سلة فيما يخ�ض 

التنمية والإ�سالح القت�سادي والجتماعي، بالإ�سافة اإىل جتديد مناهجها احلركية والتنظيمية 

يف ال�ساأنني ال�سيا�سي والدعوي. 

واأغلب الدلئل توحي باأن قيادات عديدة يف الإخوان على وعي كاٍف بكل ما تقدم، لكن البدء 

يف ترجمة هذا الوعي اإىل اإجراءات عملية وتنظيمية وبراجمية يتطلب مواقف حدية اجتماعيا 

و�سيا�سيا، وانحيازات وا�سحة فقهيا ول�سالح خطاب جديد، يقوم بتاأطري ال�سيا�سة كمو�سوع 

تدبري ولي�ض مو�سوع هوية، ويقوم باإعادة ت�سكيل العالقة بني املجالني الديني وال�سيا�سي، وما 

املفاهيمي  التمييز  بالذكر  واأخ�ض  العمل،  ومناهج  التنظيم  لآليات  تغيري  من  هذا  يرتتب على 

والف�سل  وا�ستقالليتهما،  متايزهما  ينفي  ل  ارتباطهما  عمل؛  كمجايل  والدعوي  ال�سيا�سي  بني 

احلركي بني احلزبي والدعوي، والتمييز الفكري بني ال�سيا�سة كم�رصوع نه�سوي ي�ستهدف 

تنمية طاقات الأمة واإبداعاتها، وال�سيا�سة كعمل حزبي تنظيمي، ي�ستهدف الو�سول اإىل ال�سلطة 

على امل�ستويات التنفيذية والت�رصيعية واخلدماتية، لو�سع برامج احلركة مو�سع التنفيذ. ويف 

ت�سوري اأن هذه التحولت مل ت�ستوعب �رصوطها بعد عقل الإخوان الال ا�سرتاتيجي، وطبيعة 

تنظيمهم املرتهل وغري املتجان�ض واملتقادم جدا وغري امل�سي�ض، ول حتي مزاجهم الذي ميزج 

بني التدرجية واملراوحة والقفز يف املكان وعدم ا�ستيعاب مكتب الإر�ساد للحقيقة الب�سيطة اأن 

ترحيل ا�ستحقاقات التاأ�سي�ض اجلديد لالإخوان، مل يعد ممكنا اأ�سال اإذا ما اأراد الإخوان املحافظة 

العمل  من  طويلة  عقود  عرب  راكموها  التي  والفكرية  والجتماعية  الدعوية  الإجنازات  على 

والت�سحيات ال�ساقة منذ التاأ�سي�ض الأول للجماعة على يد الأ�ستاذ ح�سن البنا يف ع�رصينيات القرن 

املا�سي.

ومن العدل العرتاف باأن �سيا�سات نظام مبارك يف الت�سييق الأمني على الإخوان من 

جانب، وجتريف املجال ال�سيا�سي امل�رصي من جانب اآخر، قد لعبت دورا بارزا يف و�سع 

الداخلي  اجلدل  يف  البارزة  احليوية  وبرغم  تخطيه،  ميكن  ل  الإخواين  اجلدل  على  �سقف 
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الطابع،  �سكالنية  بقيت  فاإنها  مبارك،  نظام  �سقوط  قبل  الأخرية  ال�سنوات  يف  الإخواين 

يف  املختلفة  اجلماعة  قواعد  متثيل  مدى  حول  بحتة  وتنظيمية  اإجرائية  ق�سايا  يف  وانح�رصت 

وعدم  واملراأة(  ال�سباب  مثل  معينة  قطاعات  تهمي�ض  من  )وال�سكوى  القرار  �سناعة  عملية 

التوازن يف العالقات بني الأجهزة املختلفة للجماعة،  ال�سيا�سات، وغياب  ال�سفافية يف و�سع 

وبرغم كل ال�سجيج الذي اأثارته هذه املجموعات من ال�سباب والإ�سالحيني غري الرا�سني عن 

اأداء دولب اجلماعة، فاإن اجلماعة احتفظت بوحدتها ومتا�سكها اإىل حد كبري ك�رصورة من 

�رصورات البقاء يف وجه ال�سغط الأمني. ف�سال عن اأنه مل تكن هناك كتلة اإ�سالحية باملعنى 

احلقيقي داخل الإخوان لها وجود راأ�سي داخل امل�ستويات التنظيمية املختلفة لالإخوان من اأعلى 

اإىل اأ�سفل، وميكنها التطلع اإىل ال�ستقالل والعمل ب�سكل منفرد، وكانت اآخر كتلة اإ�سالحية بهذا 

املعني هى كتلة حزب الو�سط التي ان�سقت عن اجلماعة عام 1996.

بالتايل كان اجلدل الإخواين الداخلي �ساخبا على امل�ستوى الإعالمي وال�سوتي، لكن مل 

تكن له دللة بنيوية وتاأثري تنظيمي. والأخطر هو اأنه على اأهمية الق�سايا الإجرائية وتاأثريها 

احلقيقي على اأداء اجلماعة، اإل اأن الق�سايا الأكرث مف�سلية اخلا�سة بتجديد فكر اجلماعة واإعادة 

حتي  الرتحيل  قيد  دائما  ظلت  متغري،  واجتماعي  وديني  �سيا�سي  واقع  اإزاء  مهمتها  تعريف 

تتح�سن الظروف الأمنية وال�سيا�سية وهو ماحدث بالفعل على غري املتوقع منذ يناير 2011، 

وفر�ض ا�ستحقاقات التجديد ب�سكل ملح وعاجل.

تراث التاأ�ضي�ض االأول والثاين.. تكدي�ض ال تراكم:

والكالم عن التاأ�سي�ض الأول اأو الثاين اأو الثالث لالإخوان لي�ض من قبيل التقعري التحليلي، 

للتحديات  والتنظيمية  الفكرية  ا�ستجابتها  اختالف  ير�سد  اجلماعة،  لتاريخ  حتقيب  هو  ولكن 

ال�سيا�سية والجتماعية، وتباين اقرتابها من اخلريطة الفكرية واملعرفية للمجتمع امل�رصي، عرب 

مراحلها التاريخية املختلفة. وهذا اجلزء من التحليل ل يهدف اإىل عر�ض تاريخي مف�سل ملالمح 

هذه ال�ستجابات املختلفة، ولكن ما نود الإ�سارة اإليه هو اأن املنهج احلركي والتنظيمي والأطر 

الفكرية املتبعة، اإبان عهد الأ�ستاذ البنا اأو يف فرتة ال�سبعينيات واأوائل الثمانينيات اأثناء التاأ�سي�ض 

الثاين للجماعة، بعد عودتها اإىل احلياة مرة اأخرى كان منا�سبا ومالئما يف �سياقه وحقق نتائج 

ملفتة، تراوحت بني النجاح الباهر يف جمالت معينة، والإخفاق يف جمالت اأخرى، اإل اأن 

تكدي�ض املناهج الفكرية واحلركية املوروثة من التاأ�سي�سني ال�سابقني مل يعد منا�سبا.
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ففكرة الرتاكم يف اخلربات احلركية والدعوية قد تنحت جانبا ل�سالح تكدي�ض غري من�سبط 

ملواريث فكرية ودعوية خمتلفة هي بطبيعتها غري مت�سقة بل ومتعار�سة اأحيانا، والأنكي اأنها 

يف تاأثريها الإجمايل �سارت متقادمة ومعوقة لأهداف احلركة يف الواقع امل�رصي املعا�رص، 

والتعاي�ض الالحمدود بني املواريث املختلفة حل�سن البنا و�سيد قطب و�سعيد حوي وفتحي يكن 

بناء  يف  كل  اأول  والتنظيم  اأول،  العام  العمل  ومدار�ض  م�سهور  وم�سطفي  التلم�ساين  وعمر 

اأرادها  جماعة  عند  التجديد  حلركية  معوقا  وقيدا  ثقيال  عبئا  �سار  لكن  رحمة،  يعد  مل  واحد 

موؤ�س�سها اأن تكون مرنة وديناميكية ل جامدة ترزح حتت مواريث �سابقة اأ�سبح جتاوزها من 

ال�سعوبة مبكان.

الأخرية  العقود  يف  الأبرز  الإ�سالمية  التنظيمية  الجتهادات  اأن  امل�سادفة  من  لي�ض  ولعله 

كانت يف هوام�ض واأطراف احلركة الإ�سالمية جغرافيا وتاريخيا )يف تون�ض واملغرب واليمن( 

حيث مواريث التاأ�سي�ض اأقل �سيطرة وعنفوانا.

التاأ�ضي�ض اجلديد لالإخوان:

ال�ساملة  الهيئة  مفهوم  نهاية  وعمليا  نظريا  يعني  للحركة  اجلديد  التاأ�سي�ض  اأن  اأت�سور  فيما 

اجلامعة املانعة، الذي كان الرتجمة التنظيمية العبقرية ملفهوم �سمولية الإ�سالم، وهو املفهوم 

املفتاح لراأب ال�سدع بني املجال ال�سيا�سي واملجال الديني يف امل�رصوع النه�سوي عند ال�ستاذ 

البنا كما هو معلوم، لكن �سارت الرتجمة متقادمة بتبدلت الحوال والأو�ساع حتي ولو بقي 

املفهوم �سحيحا.

عبده  حممد  وتالمذة  الو�سطيني،  جتمع  جامعة  هيئة  عن  القدمي  البنا  ت�سورالأ�ستاذ  كان 

ال�سلفيني، مع  التقليديني من علماء الأزهر، مع  الإ�سالحيني من الأزهريني والأفندية، مع 

املت�سوفة، مع الب�سطاء من النا�ض يف مركب كل ما يجمعه هو انتماء وا�سع وف�سفا�ض لالإ�سالم، 

واتفاق على التزام غري وا�سح ا�سمه العمل احلركي مبهرا للغاية يف الثالثينيات، وقفز باحلركة 

الإ�سالمية خطوات وا�سعة اإىل المام، لأنه جتاوز ف�سل اجليل الأ�سبق من مدر�سة الإ�سالح 

الإ�سالمي يف راأب ال�سدع بني املجال الديني املحافظ واملجال ال�سيا�سي احلديث، ناهيك عن 

املنازعات داخل املجال الديني نف�سه.

نخبة  بتوحيد  وقام  التقليدية،  والفقهية  العقيدية  اخلالفات  البنا  الأ�ستاذ  جتاوزم�رصوع  فقد 
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�سمت  )نخبة  م�سي  فيما  والفكرية  والعقيدية  املذهبية  اخلالفات  نار  تتنازعها  كانت  وا�سعة 

الطبقة  من  املحافظة  القطاعات  مع  جنب  اإىل  جنبا  الديني  املجال  داخل  املختلفة  الأجنحة 

وال�سيا�سية  القت�سادية  الع�رص  وق�سايا  الإ�سالم  بني  املزاوجة  بفكرة  املهتمة  احلديثة  الو�سطي 

والجتماعية(، وهذه النخبة اجلديدة ذات المتدادين الأفقي والراأ�سي )داخل املجالني الديني 

اأجل ممار�سة  لي�ض من  وا�سع  تعبئة جمهور  اأخرى، حني جنحت يف  نقلة  وال�سيا�سي( حققت 

اأجل  طقو�ض تعبدية طرقية )وهو ما ا�ستقر عليه الن�ساط ال�سويف اجلماهريي تقليديا( ول من 

الأ�سا�سي  )الن�ساط  ال�سنن  واإحياء  البدع  ت�سحيح  مثل  الأفق  وحمدودة  الطابع  جزئية  اأن�سطة 

ال�سنة  اأن�سار  ال�رصعية وجمعية  الإخوان مثل اجلمعية  ال�سابقة على جماعة  ال�سلفية  للتجمعات 

املجمدية( ولكن وراء برنامج عمل هدفه التغيري املجتمعي ال�سامل، وتوليد الأفكار عرب حركة 

الواقع نف�سه. العمل ال�سيا�سي هنا ل يتخذ �سكل احلزب ال�سيا�سي الذي ي�سعى اإىل ال�سلطة واحلكم 

عرب تعبئة قاعدة املوؤيدين واعتبارهم جمرد اأ�سوات انتخابية، ولكنه يتخذ �سكل جماعة ال�سغط 

ال�سيا�سية التي تلقي ال�سوء على امل�ساكل والتحديات، وتقرتح احللول وت�سغط على الأحزاب 

والراأي العام و�سانعي القرار؛ بغر�ض حتقيق هذه املطالب. وكان تقدير الأ�ستاذ البنا اأن هذا 

اأحوط واأ�سلم للحركة الإ�سالمية من اأن تقع فري�سة لأدران التع�سب احلزبي ومفا�سد املناف�سة 

النتخابية من جهة، واأقرب ملفهوم التغيري املجتمعي ال�سامل من جهة اأخرى.

احلركة  اأخيل  كعب  اأ�سبح  ما  بقدر  التاريخي  �سياقه  يف  ثوريا  املفهوم  هذا  كان  ما  وبقدر 

املختلفة  العمل  جمالت  بني  التمايز  اأن  وا�سحا  بدا  بعدما  الأخرية،  ال�سنوات  يف  الإ�سالمية 

وا�ستقاللها احلقيقي هو ال�رصط اجلديد لتحقيق مبداأ �سمولية الإ�سالم، لي�ض فقط ب�سبب دواعي 

وال�سيا�سي  الفكري  اجلدل  تطورات  لأن  بل  التخ�س�ض،  عن  تنتج  التي  العمل  يف  الكفاءة 

الإ�سالمي املعا�رص، تدفع نحو اأ�سئلة ملحة عن �رصورة التاأ�سيل الإ�سالمي ال�رصعي واملعريف 

لل�سيا�سي مبا هو �سيا�سي، ولي�ض باإحالته اإىل جمالت اإن�سانية اأو معرفية اأخري.

وبالتايل جتاوز الفقر التقليدي املوروث للفكر الإ�سالمي، فيما يخ�ض ال�سيا�سة يف مباحث 

تنتج  اإ�سالمية،  �سيا�سية  نظرية  لتقدمي  اأوىل  كخطوة  الأ�سول  وعلوم  والأحكام  ال�رصيعة 

�سيا�سات عدلية وتنموية وحقوقية اإ�سالمية التاأ�سي�ض، وواقعية امل�سار والعمل والتفاعل، وهناك 

اجتهادات عديدة يف هذا ال�ساأن تدور داخل اأروقة الإ�سالميني منذ الت�سعينيات، ونخ�ض بالذكر 

اجتهادات �سعد الدين العثماين واأحمد الري�سوين وحممد يتيم يف املغرب، ورا�سد الغنو�سي وبو 

يعرب املرزوقي يف تون�ض، وح�سن الرتابي يف ال�سودان، وعبد الكرمي �رصو�ض يف اإيران.. 

واآخرين.
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وهذا يبدو من الأهمية مبكان يف حالة م�رص الآن، حيث قرر الإخوان تطوير عملهم ال�سيا�سي 

الجتماعية/ احلركة  منوذج  اإىل  ال�سيا�سية  ال�سغط  الجتماعية/جماعة  احلركة  منوذج  من 

والأدوات،  والت�سورات  اخلطاب  يف  جذري  تغيري  من  هذا  يتطلبه  وما  ال�سيا�سي،  احلزب 

فاملطلوب الآن هو خطاب يقوم بالتاأ�سيل للدميقراطية ال�سيا�سية )والتي اأثبتت درو�ض التاريخ 

الفعل اجلماعي  اأ�سكال  اأرقي  اأنها  التاريخ  املجتمعية عرب  ال�سيا�سية  الن�سالت  املتعاقبة وتراكم 

ال�سيا�سي، واأقلها �سوءا و�رصرا(، واأن تتم عملية بالتاأ�سيل لها من داخل املنظومة املرجعية 

الإ�سالمية، وميوقعها داخل روؤية امل�رصوع الإ�سالمي للعامل.

وهذا ي�ستلزم اإيجاد �سكل جديد للعالقة بني املجال الديني وال�سيا�سي، ل يقوم على الهيمنة اأو 

ال�ستعالء من اأيهما جتاه الآخر، ول على فكرة راأب ال�سدع واإنهاء الإزدواجية، فما �سار 

العرتاف  ي�سمن  ب�سكل  تفاعالتهما  و�سبط  املجالني  بني  العالقة  �رصوط  حت�سني  هو  مطلوبا 

التمايز  على  احلفاظ  مع  و�سيا�سيا،  وقانونيا  موؤ�س�سيا  احلديثة  املدنية  امل�رصية  الدولة  برتاث 

املرجعي الإ�سالمي )من املفيد هنا اأن ن�سرتجع اجتهادات الفيل�سوف الأمريكي جون رولز حول 

الإجماع املتوازي، مبعني الو�سول اإىل اإجماع حول م�سامني دميقراطية اأ�سا�سية م�سرتكة، 

لكن عرب مرجعيات وو�سائل خمتلفة(. وهذا اخلطاب اجلديد يحتاج اإىل جهد تنظريي وتركيب 

تنظيمي مبتكر وخالق بطبيعة احلال.

العالقة بني احلزبي والدعوي:

هناك مناذج متعددة يف العامل العربي يف كيفية اإدارة احلركة الإ�سالمية املعتدلة للعالقة بني 

احلزبي والدعوي، فهناك النموذج املغربي حيث مت التمييز الكامل بني العمل احلزبي )حزب 

العدالة والتنمية( والعمل الدعوي )حركة التوحيد والإ�سالح( على امل�ستويات الثالثة للخطاب 

واملوؤ�س�سة والقيادات، وهناك النموذج الأردين حيث قامت جماعة الإخوان الأردنية بتاأ�سي�ض 

وهناك  للجماعة(،  ال�سيا�سي  اجلناح  ب�سفته  )يعمل  الإ�سالمي  العمل  جبهة  هو  �سيا�سي  حزب 

النموذج اليمني حيث حتالفت جماعة الإخوان مع كيانات قبلية واجتماعية خارج كيان اجلماعة 

لالإ�سالح.  اليمني  التجمع  وا�سعة، وهو  قائم على حتالفات جمتمعية  �سيا�سي  لتاأ�سي�ض حزب 

واأخريا هناك النموذج اجلزائري حيث حتولت احلركة الإخوانية الدعوية بالكامل اإىل حزب 

�سيا�سي اإ�سالمي )حركة جمتمع ال�سلم(. وفيما يبدو اأن قرار قيادة الإخوان امل�سلمني يف م�رص 

قد ا�ستقر على ا�ستلهام النموذج الأردين، بو�سفه اأكرث النماذج مالءمة خل�سو�سيات الواقع 
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درجة  لأن  فقط  لي�ض  ال�سواب،  جانبه  قد  قرار  هذا  اأن  تقديري  ويف  م�رص،  يف  الإ�سالمي 

ال�ستقالل بني احلزب واجلماعة تظل حمل م�ساءلة، ول لأن النموذج يعاين من م�ساكل داخل 

الأردن نف�سها موؤخرا، ولكن لأن النموذج الأردين هو اأكرث هذه النماذج جمودا واأقلها اإجنازا 

واأقلها  املبتكر(،  الدعوي  الفكر  توليد  وم�ستوى  ال�سيا�سية  املكا�سب  م�ستوى  امل�ستويني،  )علي 

قدرة على حلحلة وجتديد الأبنية اخلطابية والتنظيمية للحالة الإخوانية امل�رصية.

ويف املقابل جند اأن النموذج املغربي كان بديال اأكرث مالءمة لواقع اإ�سالمي م�رصي، يعاين 

من تكل�ض اأن�سطته ال�سيا�سية والدعوية، لأنه يفر�ض التجديد على العمل ال�سيا�سي والعمل الدعوي 

معا، فبتحرير احلركة الدعوية من اأعباء الن�ساط ال�سيا�سي، ت�سبح اأكرث قدرة على جتديد الفكر 

الإ�سالمي بعيدا عن ا�سرتاطات واإكراهات املناف�سة ال�سيا�سية، وببناء العمل ال�سيا�سي على اأ�س�ض 

حزبية بحتة ي�سبح اأكرث قدرة وفاعلية واأكرث تقاطعا مع م�سالح واحتياجات القواعد ال�سعبية، 

الإ�سالمية  الكوادر  بناء  التنموي، ويت�سمن هذا  الدميقراطي  ال�سيا�سي  الن�ساط  اأبجديات  ومع 

ال�سيا�سية، عرب مناهج تثقيف وتن�سئة �سيا�سية الطابع ومركبة الإن�ساء )تتعامل مع ال�سيا�سة على 

قاعدة الختالف املقبول واملعقول والجتهاد يف تدبري اأمور حياة النا�س اليومية، ل على قاعدة 

الت�ساد الهوياتي، وثنائية الأبي�ض والأ�سود الديني. كما هو احلال يف مناهج التثقيف املتوارثة 

عند الإخوان( وتر�سيخ منط الت�سويت والرت�سح والدعاية، وجدل التفاق والختالف على 

اأ�س�ض �سيا�سية ولي�ست دينية، وتبقى العالقة بينهما عالقة متايز وتكامل وا�ستلهام ملرجعية فكرية 

م�سرتكة.

االإخوان: حزب واحد اأم اأحزاب متعددة؟

يف ت�سوري اأن امل�سار الطبيعي للن�ساط ال�سيا�سي الإخواين �سائر اإىل تفتيت اجل�سم الإخواين 

ال�سخم، وهو الرقم ال�سعب الذي يراهن عليه دائما الإخوان بقوة تنظيمه التي تكفل لهم قدرة 

احل�سد النتخابي والحتجاجي، والذي ي�سكل الر�سيد الأبرز )اإن مل نقل الوحيد( لالإخوان يف 

العمل ال�سيا�سي.

وطلبة  وجتارًا  ومهنيني  اأعمال  رجال  ت�سم  فهي  ومت�سعة  عري�سة  الإخوانية  القاعدة 

اإطار القت�ساد غري  الدنيا، يعملون يف  الطبقات  اإىل تيار عري�ض من  وموظفني، بالإ�سافة 

الر�سمي وخارج دولب القطاعني العام واخلا�ض. وت�سم اأي�سا ريفيني مرتبطني بالقت�ساد 

الو�سطي  الطبقة  تكوينات  �سمن  مهنيني  اإىل  يالإ�سافة  مالكًا  اأو  فالحني  �سواء  الزراعي، 
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احلديثة يف املدن، وموظفني يف الدولة ويف الأزهر والتعليم الديني. وهذه اخللفيات واملواقع 

الجتماعية املتباينة خلفت مزاجات وح�سا�سيات خمتلفة وم�سالح متباينة خلف الوحدة ال�سكلية 

للخطاب، التي اأوجبتها �رصورات املرحلة اإبان مواجهة القمع الأمني، وهى مازالت م�ستمرة 

للقوى  الن�سبية  الأوزان  تقرير  مرحلة  يف  التنظيم  ب�سخامة  والتم�سك  الذاتي  الق�سور  بفعل 

ال�سيا�سية املختلفة اأثناء املرحلة النتقالية لبناء النظام ال�سيا�سي امل�رصي اجلديد.

فيمن  التفا�سل  التناف�ض هو  معيار  ما �سار  اإذا  الفرز منطقي وطبيعي ومتوقع  اأن  واأعتقد 

اقت�سادية واجتماعية للمواطنني، وت�سجيع حزمة من الربامج  القدرة على حتقيق م�سالح  له 

والقيم ال�سيا�سية والثقافية، لدفع هذه امل�سالح قدما يف مواجهة ما تطرحه القوى الأخرى من 

بدائل نوعية. وديناميكية هذا املعيار متيزه عن معايري �سيا�سات الهوية القارة والثابتة، والتي 

)�سواء  املغاير  الآخر  يحدثه  الذي  الدخن  وتنقيتها من  الهوية  التطهري على  احلفاظ  و�سعت 

اإلخ( والتعريف  اأم متخيال وي�سمل العلمانيني والليرباليني والغرب..  اأكان هذا الآخر حقيقيا 

بالت�ساد مع هذا الآخر هو الهدف ابتداء وابتناء. والناجت كان �سيا�سات اإ�سالمية �سفتها الرئي�سية 

هي الفقر وال�ستقطاب وال�سجال الأيديولوجي.

الواحد،  ال�سيا�سي  الكيان الإخواين  اإخوانية خمتلفة وانتهاء فكرة  اأحزابا  وهذا يعني عمليا 

كا�ستحقاق لي�ض اجتماعيا وطبقيا وم�سلحيا فقط، لكنه فكريا اأي�سا كما اأ�سلفنا.

)احلزب  والعدالة،  احلرية  حزب  م�ستقبل  حول  خمتلفة  �سيناريوهات  املحللون  ويطرح 

الر�سمي جلماعة الإخوان( وتتباين ال�سيناريوهات مبقدار اختالف توقعاتها حول �سكل العالقة 

بني احلزب واجلماعة موؤ�س�سيا وتنظيميا.

فاإذا بقيت العالقة على ماهي عليه الآن من ا�ستقالل جزئي، حيث ي�ستقل عمل احلزب عن 

الرئي�سي  اجلماعة موؤ�س�سيا، لكن يبقي هو احلزب الر�سمي الوحيد للجماعة، ويبقي العتماد 

للحزب يف دعايته ون�ساطه النتخابي على الراأ�سمال الجتماعي والرمزي الذي توفره قواعد 

اأخرى،  اأحزاب  اأي  اإىل  الن�سمام  اجلماعة  اأع�ساء  على  احلظر  مع  ال�سارع،  يف  اجلماعة 

فاملتوقع اأن حتدث ان�سقاقات اإخوانية عديدة وخا�سة بني �سفوف القطاعات �سابقة التذمر مثل 

ال�سباب والإ�سالحيني، وموطن اخلالف يكمن هنا يف تباين وجهات النظر بالن�سبة لربنامج 

الإخوان ال�سيا�سي، وكيفية تعاطي مكتب الإر�ساد مع ملفات الفرتة النتقالية، وحتديدا العالقة 

مع �سائر قوى الثورة واملجل�ض الع�سكري وا�ستحقاقات النتخابات وو�سع الد�ستور. واأخريا 

العالقات مع القوى الإ�سالمية الأخرى.
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وهذه احلركة من الن�سقاقات اأخذت ترتي بالفعل مع تاأ�سي�ض اأحزاب »النه�سة« و»الريادة« 

و»التيار امل�رصي«، وان�سقاق قيادات معروفة مثل عبد املنعم اأبو الفتوح واإبراهيم الزعفراين 

وحممد حبيب، والتحاقهم بفعاليات �سيا�سية اإ�سالمية مغايرة، وهذا بدوره اأوجد حالة خ�سبة 

من التعددية داخل املع�سكر الإ�سالمي الو�سطي، ولكنها تعددية متنافرة نوعا ما؛ نتيجة اأنها بنت 

ان�سقاقات وجتاذبات حادة الطابع.

ال�سخ�سيات  �سغوط  حتت  واجلماعة-  احلزب  بني  الكامل  ال�ستقالل  حتقق  ما  اإذا  اأما 

الن�سمام  اأع�ساء اجلماعة يف  الإر�ساد- ومت رفع احلظر عن  املقربة من مكتب  الإ�سالحية 

اإىل ما يحلو لهم من اأحزاب، فعندها �ستكت�سب التعددية ال�سيا�سية الإ�سالمية طابعا اأكرث �سحة، 

اأي  ممكنة،  غري  معادلة  الآن  لهم  يبدو  ما  حتقيق  من  الإخوان  اأبناء  من  العديد  و�سيتمكن 

اللتحاق باأحزاب �سيا�سية تتتنا�سب مع اأفكارهم ب�سكل اأف�سل من حزب احلرية والعدالة، مع 

احلفاظ على اأوا�رص ال�سلة والعالقات الودية مع اجلماعة كحا�سنة اجتماعية ورابطة روحية 

ودعوية. و�سيبقي حزب احلرية والعدالة كحزب اإ�سالمي مهم وقوي، مع وجود ل يقل تاأثريا 

لالأحزاب الإ�سالمية الإخوانية الأخرى.

لكن يف تقديري اأن الختالف هنا بني ال�سيناريوهني يرتبط فقط بالو�سع الراهن، لأن على 

املدى الطويل، و�سواء ا�ستقل احلزب جزئيا اأو كليا عن اجلماعة، فالنتيجة �ستكون واحدة.

الختالفات  تقفز  عندما  حمتمة  �سبه  نتيجة  هي  الإخوانية  الإ�سالمية  الأحزاب  تعددية 

املدى  على  وكذلك  الواجهة،  اإىل  املختلفة  الإخوان  لفئات  والطبقية  وامل�سلحية  الجتماعية 

العام  والإنفاق  لل�رصائب  مالية  �سيا�سات  وو�سع  الت�رصيع  باأ�سئلة  تواجه  عندما  الطويل، 

اجتماعية  ال�سناعية والزراعية، و�سيا�سات  الدعم والتنمية  اقت�سادية، بخ�سو�س  و�سيا�سات 

بخ�سو�ض التعليم وال�سحة والإ�سكان وغريها من امل�سائل اخلالفية والإ�سكالية. عندما يرتادف 

هذا مع ت�سيي�ض وا�سع للقواعد ال�سعبية لالإخوان التي مازال وعيها حبي�سا لالهتمامات الدعوية 

والجتماعية فقط. عندها ميكن لنا اأن نتحدث عن اأحزاب اإ�سالمية �ستكون اأكرث ح�سا�سية مل�سالح 

رجال الأعمال وامل�ستثمرين واأحزاب اأخرى اأكرث اهتماما مب�سالح الطبقات ال�سعبية من العمال 

والفالحني والطبقة الو�سطي، واأحزاب اإ�سالمية اأكرث ميال لقت�ساد ال�سوق، واأخرى تف�سل 

تدخل الدولة لإعادة تنظيم القت�ساد، واأحزاب اإ�سالمية حتررية تركز على احلقوق الفردية 

وتقليل تغول الدولة يف حياة الأفراد، يف مقابل اأحزاب اإ�سالمية اأخرى تعول على دور الدولة 

يف �سبط املجال العام ل�سالح املجتمع، و�سنلحظ متايزا اآخر يف م�سائل املركزية واحلكم املحلي 

احلركات االإ�ضالمية امل�ضرية فى اأعقاب ثورة يناير: والدة متع�ضرة ملا بعد االإ�ضالمية



49

العدد 60رواق عربي

و�سيا�سات التعليم والثقافة وال�سحة وغريها من الق�سايا.

�ست�سبح  اإ�سالمية  اأحزاب  فهناك  اأي�سا،  والأدوات  الو�سائل  يف  التمايز  هذا  و�سيحدث 

اأكرث  �سرتكز  واأخرى  الإميانية،  والتنمية  املجتمع  املدين يف خدمة  املجتمع  و�سائل  اإىل  اأقرب 

�ستكون  وثالثة  واجلمعوي،  والعمايل  النقابي  ال�سيا�سي  والعمل  الجتماعية  احلركات  على 

اأكرث نخبوية يف و�سائلها. هذا بالإ�سافة اإىل النفتاح على جتارب احلركات الدينية يف العمل 

الجتماعي يف الوليات املتحدة واأمريكا الالتينية، ومناطق اأخرى من العامل الإ�سالمي، لها 

جتارب مهمة يف هذا ال�سدد مثل حركة فتح الله جولن يف تركيا، وجتارب الدعاة امل�ستقلني يف 

ماليزيا واإندوني�سيا، والعمل التنموي الإ�سالمي يف بنجالدي�ض وغريها من الدول.

مع  �سيتقاطع  لكنه  الإخوان،  جماعة  وليدة  الأحزاب  على  حكرا  يكون  لن  التمايز  وهذا 

الإ�سالمية  اجلماعة  مثل  الأخرى،  الإ�سالمية  احلركات  �سفوف  داخل  �سبيهة  متايزات 

وال�سلفيني وحزب العمل.. وغريها، وهي متايزات كانت جنينية اأثناء فرتة الثمانينيات قبل 

اأن يجه�سها م�سار املواجهة امل�سلحة مع الدولة، الذي جلاأت اإليه بع�ض هذه اجلماعات. وهذا 

يقودنا اإىل �رصورة اإلقاء املزيد من ال�سوء على احلركات الإ�سالمية الإ�سالحية )التي ان�سق 

بع�سها من رحم الإخوان( والتي ت�سكل نواة جنينية ملا بعد الإ�سالمية خارج املظلة الإخوانية.

االإ�ضالميون االإ�ضالحيون:

خلقت الثورة حتديًا داخليًا لقيادة اجلماعة، يتمثل يف �سعود جمموعة من »الإ�سالحيني« 

امل�سلمني  الإخوان  اأجندة  ب�سدة  ويعار�سون  زخم،  جرعة  على  ح�سلوا  الذين  الإ�سالميني 

الإخوان  �سفوف  يف  اجلدية  اخلالفات  لي�ست  للغاية.  باخلجولة  ينعتونها  التي  الإ�سالحية 

من  الإ�سالحيني  فان�سقاق  م�سبوقة؛  غري  اأهمية  الآن  تكت�سب  لكنها  اجلديد،  بالأمر  امل�سلمني 

الإخوان امل�سلمني عن قيادتهم املت�سددة اأتى مطابقًا لتوقعات عدد كبري من املراقبني.

 برز م�سطلح »الإ�سالحيون«، كما تقدم ذكره )وهو ذو �سلة بجماعة الإخوان امل�سلمني( 

نحو العام 2004 كتو�سيف مبهم، ا�ستخدمه الإعالم امل�رصي لالإ�سارة اإىل عنا�رص الإخوان 

اأكرب  بحرية  ويطالبون  الإر�ساد،  ملكتب  ال�سلطوية  القيادة  من  م�ستائني  كانوا  الذين  امل�سلمني 

اأكرث  قواعد  واعتماد  وال�سباب،  الن�ساء  م�ساركة  وبتعزيز  اجلماعة،  داخل  وامل�ساءلة  للنقا�ض 

اأعمار  اأ�سخا�ض من  ت�سمل جمموعة  الكلمة  باتت  القرارات. وهكذا،  �سفافية يف عملية �سنع 
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خمتلفة )20-50 عامًا(، ومهًنا متنوعة )معلقني �سيا�سيني، جمتمعا مدنيا، نا�سطني �سيا�سيني، 

وروادا يف الإعالم الجتماعي(؛ كما تتنوع اأماكن اإقامتهم )اإنهم قادمون من البلدات ال�سغرية 

واملدن الكبرية على ال�سواء( وتتباين اأو�ساعهم القت�سادية والجتماعية.

اإبداعًا،  اأكرث  نهج  باعتماد  الإ�سالمية  الن�سو�ض  مقاربة  تتم  باأن  الإ�سالحيون  يطالب 

وي�رصون على �رصورة تربير قيم الدميقراطية واملواطنية من منظور اإ�سالمي. والأهم، اأنهم 

�سبكات  اإىل ف�سل  يوؤدي  النطاق،  اإ�سالح عقائدي وتنظيمي وا�سع  اإجراء  يوؤمنون بوجوب 

امل�ساركة ال�سيا�سية يف احلزب عن اأن�سطته الدعوية.

النتقادات  اأي من هذه  التوقف عند  املحافظة يف اجلماعة رف�ست  القيادة  اأن  واقع احلال 

لإجراء مراجعة ذاتية، خوفًا من اأن يثري ذلك نفورًا عند القاعدة الأكرث حمافظة ويدفع بها نحو 

اأح�سان ال�سلفية. واأعطى هذا اجلمود حافزًا لبع�ض ال�سخ�سيات املرموقة كي ُتقِدم ا�ستقالتها من 

الإخوان امل�سلمني، ومنهم ابراهيم اله�سيبي، حفيد املر�سد ال�ساد�ض للجماعة، الراحل ماأمون 

اله�سيبي. وكان ملفتًا خروج عبد املنعم اأبو الفتوح )الإ�سالحي الأبرز(، من مكتب الإر�ساد 

يف انتخاباته الداخلية الأخرية قبل الثورة.

اإىل  قادت  التي  ال�سبابية  التعبئة  يف  حيوية  الأكرث  الأ�سخا�ض  من  كانوا  النا�سطون  هوؤلء 

النتفا�سة يف يناير املا�سي. وهم من ح�سوا القادة الكبار يف الإخوان امل�سلمني على امل�ساركة 

يف  الإ�سالحيون  ويعترب  البداية.  يف  اجلماعة  عا�ستها  التي  الرتدد  مرحلة  بعد  النتفا�سة  يف 

نقا�ساتهم مع املحافظني يف الإخوان امل�سلمني اأنه ميكن ا�ستيعاب »احلما�ض ال�سبابي« بنجاح يف 

حزب اإ�سالمي حديث. ويف اأبريل عام 2011، عقد الإ�سالحيون يف اجلماعة موؤمترًا ليوَمني 

�سكله  الذي  والعدالة  احلرية  حزب  قادة  فقاطعه  الأجندة.  هذه  تو�سيح  اأجل  من  القاهرة  يف 

الإخوان امل�سلمون موؤخرًا.

الفتوح يف جماعة الإخوان  اأبو  الت�سنجات ذروتها عندما جرى تعليق ع�سوية  وقد بلغت 

امل�سلمني يف مايو 2011، بعد ما اأعلن عن نيته الرت�سح لالنتخابات الرئا�سية، على الرغم من 

اأن اجلماعة اتخذت قرارًا ر�سميًا بعدم تقدمي مر�سح للرئا�سة.

مواقف ر�سمية م�سابهة اتخذها »الإخوان امل�سلمون« خالل املرحلة النتقالية، زادت من 

نفور الإ�سالحيني ودفعتهم اإىل موقف دقيق. وهكذا انتقدوا اللتزام املحدود حلزب احلرية 

والعدالة مبعاجلة امل�سائل املتعلقة باإ�سالح الدولة، مثل اإعادة هيكلة ال�رصطة والق�ساء، والتخل�ض 

اإ�رصابات  تنفيذ  يف  العمال  حقوق  ودعم  ال�سابق،  للنظام  ال�سيا�سية  واملوارد  ال�سبكات  من 
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للمطالبة بتح�سني ظروف العمل. كما اأنهم ينتقدون قرار احلزب عدم ممار�سة �سغوط على 

العلمانية  الثورية  القوى  اإىل  الن�سمام  اإحجامه عن  امل�سلحة، وكذلك  للقوات  الأعلى  املجل�ض 

امل�ستاءة التي بداأت بالنزول اإىل ال�سارع من جديد يف 8 اأبريل 2011.

دفعت ن�سوة النجاح بالإ�سالحيني ال�ساخطني اإىل البحث عن منتديات �سيا�سية بديلة. وقد 

ا�ستقال عدد كبري منهم من الإخوان امل�سلمني، كما طرد مكتب الإر�ساد عددًا كبريًا اآخر على 

اإثر حتقيق ر�سمي يف »انتهاكاتهم لتنظيمات اجلماعة«.

حزب التيار امل�رصي الذي اأ�س�سه اإ�سالم لطفي وحممد الق�سا�ض فى يونيو 2011: هو اأكرب 

الأحزاب البديلة اجلديدة. وي�سم ع�سَوين بارزين اآخرين هما اأحمد نزيلي وعمار البلتاجي 

الذي ت�ستوقفنا ع�سويته يف احلزب اجلديد نظرًا اإىل اأن والده، حممد البلتاجي، هو �سخ�سية 

يف  الأع�ساء  بع�ض  حتدى  كما  والعدالة.  احلرية  حزب  يف  اإعالميًا  الظهور  وكثرية  قيادية 

حزب التيار امل�رصي، على غرار حممد عثمان وحممد عفان وعلي امل�سد، حتذيرات الإخوان 

امل�سلمني، وان�سموا اإىل احلملة الرئا�سية لعبد املنعم اأبو الفتوح. 

اأكرب  اأع�ساوؤهما  و»الريادة«.  »النه�سة«  هما  حجمًا  اأ�سغر  �سيا�سيان  حزبان  اأي�سًا  ظهر 

�سنًا من اأع�ساء التيار امل�رصي، الذي يحظى بتف�سيل وا�سع يف اأو�ساط اأغلبية �سباب الإخوان 

امل�سلمني، الذين كانوا نا�سطني خالل الثورة. ويتوىل رئا�سة النه�سة اإ�سالحيان خم�رصمان 

الذي  امل�سلمني  لالإخوان  العام  للمر�سد  ال�سابق  النائب  حبيب  وحممد  الزعفراين  ابراهيم  هما 

انتخابات مكتب  ا�ستهدفته خالل  ملا اعتربه حملة اغتيال معنوي  ا�ستقال من اجلماعة، رف�سًا 

الإر�ساد العام2010 .

اأما حزب »الريادة« فيتمركز يف �سكل اأ�سا�سي يف الإ�سكندرية، ويراأ�سه خالد داود الذي 

ينتمي اإىل جيل ال�سبعينيات الإ�سالحي، وي�سم �سخ�سيات معروفة يف املجتمع الأهلي، كانت 

تنتمي �سابقًا اإىل الإخوان امل�سلمني، مثل هيثم اأبو خليل وعمرو اأبو خليل وخالد الزعفراين. 

وعلى الرغم من اأن حزَبي النه�سة والريادة، ليزالن يف املرحلة الأوىل من التطور على 

واخللفية.  ال�ست�رصافية  النظرة  يف  كبري  حد  اإىل  يت�سابهان  فاإهما  ال�سيا�سي،  العمل  م�ستوى 

وال�سبب يف اإن�ساء حزَبني منف�سلني هو العداوة ال�سخ�سية بني اأن�سارهما. فح�سب رواية هيثم 

اأبو خليل اأن اأع�ساء الريادة ليوافقون على »اأ�سلوب القيادة ال�سلطوية« التي ميار�سها زعيم 

النه�سة، اإبراهيم الزعفراين.

 تبذل هذه الأحزاب اجلديدة جهودًا دءوبة لالقتداء بحزب العدالة والتنمية املغربي، مع 
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الرتكيز ب�سكل خا�ض على الف�سل بني املهمَتني ال�سيا�سية والدعوية واإطالق مبادرة ت�ساحلية 

اجتماعية. فعلى �سبيل املثال، يعلن حزب التيار امل�رصي اأن الإ�سالم هو جمرد عن�رص واحد 

يف تعددية من الهويات الثقافية التي ت�سكل املجتمع امل�رصي املعا�رص. وحتاول تلك الأحزاب 

ال�سابة، ومهنيي الطبقة  اأي�سًا اللعب على وتر املطالب القت�سادية والجتماعية للقوة العاملة 

يناير. وهي تدعو يف براجمها   25 انتفا�سة  قلب  الذين كانوا يف  ن�سبيًا،  املحرومني  الو�سطى 

النتخابية اإىل ن�رصة حقوق الإن�سان، وتنمية املجتمع بدًل من التنظري ال�سيا�سي عن اإن�ساء دولة 

اإ�سالمية.

 الختالفات بني هذه الف�سائل املن�سقة والإخوان امل�سلمني عميقة جدًا، اإىل درجة اأن عددًا 

كبريًا من الأع�ساء ال�سابقني يف الإخوان امل�سلمني يجدون يف احلركات غري الإ�سالمية رفاقًا 

اجلديدة  الإ�سالحية  الأحزاب  كل  تناق�ض  الواقع،  يف  الإ�سالميني.  اإخوانهم  من  جذبًا  اأكرث 

ليرباليني وي�ساريني  �سيا�سيني  فاعلني  الو�سط والتحالف مع  ي�سار  التمو�سع يف  اإعادة  جدوى 

غري اإ�سالميني يف جبهة ت�سمو فوق النتماءات على اأ�سا�ض الهوية.

املا�سي يف  اأكتوبر  اللذان دخال يف  النه�سة،  امل�رصي وحزب  التيار  فعله حزب  ما   هذا 

حتالف »الثورة م�ستمرة« مع اأحزاب ا�سرتاكية مثل حزب التحالف ال�سعبي، واأحزاب ليربالية 

معتدلة مثل حزب امل�ساواة والتنمية. 

انتخابية؛  لوائح  انتخابية: 280 على  دائرة  التحالف 306 مر�سحني  يف 33  هذا  قدم  وقد 

امل�ستقلة يف  املقاعد  تناف�سوا على  اأ�سل 166 مقعدًا(  و26 )من  اأ�سل 332 مقعدًا(  موَحدة )من 

التيار  حزب  اإىل  املر�سحني  هوؤلء  من   32 وينتمي  مقاعد.   508 من  املوؤلف  ال�سعب  جمل�س 

امل�رصي )وبينهم لطفي والق�سا�س(.

 على الرغم من هذه التطورات، فال يزال الإ�سالحيون يف الإخوان امل�سلمني غري ذي �ساأن 

انتخابيًا نظرًا اإىل افتقارهم اإىل النفوذ املايل واملوارد التنظيمية. كما اأن بعرثة �سفوفهم تطرح 

النتخابات  الأوىل من  اجلولة  مبقعد واحد يف  الفوز  الآن من  يتمكنوا حتى  فهم مل  اإ�سكالية. 

الت�رصيعية. 

اأن  قبل  طوياًل  �سوطًا  يقطعوا  اأن  اجلدد  الإ�سالميني  الإ�سالحيني  على  اأنه  الوا�سح  من 

بها  يتمتع  التي  العالية،  النتخابية  والكفاءة  املمتازة  احلزبية  بالهيكليات  القتداء  من  يتمكنوا 

حزب العدالة والتنمية املغربي .

احلركات االإ�ضالمية امل�ضرية فى اأعقاب ثورة يناير: والدة متع�ضرة ملا بعد االإ�ضالمية
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لكن على الرغم من اأدائهم ال�سيئ يف هذه النتخابات، فال ميكن جتاهل اأهميتهم بالن�سبة اإىل 

املرحلة النتقالية يف م�رص. �سحيح اأن هذا مل يت�سح بعد يف �سناديق القرتاع، لكنهم �رصبوا 

الطبقة  اإىل  املنتمني  ال�سباب  واملهنيني  الإ�سالميني  النا�سطني  من  جيل  لدى  اأ�سا�سي  وتر  على 

القت�سادية  التنمية  اإىل  تطلعاتهم  والعدالة  احلرية  حزب  خطاب  يلبي  ل  والذين  الو�سطى، 

والجتماعية. 

والدميقراطية  الر�سيدة  احلوكمة  حول  جديد  اإ�سالمي  خطاب  مالمح  ر�سم  يعيدون  اإنهم 

والتنمية، ما ي�سهم يف احلد من ال�ستقطاب بني الإ�سالميني والعلمانيني، الذي لطاملا حال دون 

تطور �سيا�سة حزبية موجهة نحو ال�سيا�سات العامة )بدًل من ال�ستناد اإىل الهوية(.

حتوالت ال�ضلفيني.. الت�ضيي�ض مفكك االأيديولوجيا:

مير اخلطاب ال�سلفي مبرحلة حتولت مهمة يف اخلطاب واملمار�سة، وهذا يرجع لعمليات 

ال�سلفيون  بعد  فيه  ي�ستكمل  مل  وقت   يف  وقياداته،  حتدث  لقواعده  التي  اجلذرية  الت�سيي�س 

التمثيلي  مبعناه  ول  اإجرائيا،  الرباجماتي  مبعناه  ل  ال�سيا�سي،  للعمل  املطلوبة  ال�رصوط 

والتفاو�سي للم�سالح املختلفة مو�سوعيا.

يف جممل تقييمها تعاين ال�سلفية من الت�سحية بال�سرتاتيجية ل�سالح التكتيك، وخواء املحتوى 

اإنتاج  اإعادة  مب�رصوع  وال�ستلحاق  التبعية  عالقة  من  التحرر  على  القدرة  وعدم  الرباجمي 

من  تعاين  بالتاأكيد  ولكنها  امل�سلمني،  الإخوان  مع  فيها  تت�سارك  �سفات  وهي  القدمي،  النظام 

�سعف اخلربات التنظيمية واحلزبية، نظرا حلداثة عهدها بال�سيا�سة مقارنة بالإخوان امل�سلمني. 

املعتمد على  والدعوي  حتويل راأ�سمالهم الجتماعي  ال�سلفيني يف  جناح  اأن  هنا  بالذكر  اجلدير 

�سيا�سي  اإىل راأ�سمال  املمتدة عرب قرى ومدن م�رص  �سبكاتهم الجتماعية والدعوية واخلريية 

رائعا،  تنظيميا  اإجنازا  تعد  ملفتة  انتخابية  جناحات  لتحقيق  اأهلتهم  ق�سرية،  زمنية  فرتة  يف 

بالنظر اإىل  �سعف خرباتها كما ذكرنا، لكن تظل امل�سكلة املنهجية بارزة عند ال�سلفية ال�سيا�سية، 

فالتو�سع يف مفهوم ال�رصورة  لإباحة ما يرونه خمالفا لالإ�سالم، مثل املناف�سة على النتخابات، 

ودخول الربملان وقبول اللعبة الدميقراطية، وت�سكيل الأحزاب وتر�سيح الن�ساء على قوائمهم 

النتخابية، مل يكن نتيجة عملية مراجعات فكرية لتحليل هذه املحرمات -فهي ل تزال حمرمات 

لكنها ت�ستباح با�سم ال�رصورة- برغم خمالفتها لالإ�سالم كما يت�سورونه- يف براجماتية انتقائية، 

ووجه اخلطورة هنا اأن الر�سالة ال�سمنية هى اأن الإ�سالم ل ي�ستجيب ل�رصورات الع�رص، واأن 
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هذه ال�رصورات جتربنا على خمالفته وا�ستباحة حمرماته.

وفيما يبدو اأن اخلريطة القدمية للت�سنيف ال�سلفي القائمة على الختالفات يف املنهج احلركي 

علمية،  �سلفية  اإىل  ال�سلفية  واحلركات  اجلماعات  حتتها  تن�سوي  والتي  العقيدي،  الفكر  ويف 

والدعوة ال�سلفية، وال�سلفية احلركية، وال�سلفية املدخلية، واأن�سار ال�سنة، �سارت بحاجة الآن 

وتقاطعات  ا�ستباكات  من   وتداعياتها  احلالية  الفرز  خريطة  لفهم  مواز   �سيا�سي  ت�سنيف  اإىل 

م�ستجدة.

وحمور املعركة هو التنازل العقائدي اخلطري )وفقا للمنهج ال�سلفي( الذي اأقدمت عليه �سلفية 

فهم  الكفرية،  الدميقراطية  اأ�سا�ض  على  والربملانية  احلزبية  ال�سيا�سة  يف  بالنخراط  اإ�سكندرية 

واجلدل  رو�سو«،  جاك  وجان  لوك  وجون  مونت�سكيو  »�سلفية  اأ�سبحوا  باأنهم  متهمون  الآن 

اأم  هو حكمي  الربملان واحلكام هل  وتكفري  والرباء،  الولء  اأر�سية  على  وب�سدة  الآن  يدور 

عيني؟ وطبيعة الدعوة، وهل هي توقيفية ل حتتمل التحزب اأم ل ؟ اإىل غري ذلك من امل�سائل.

والتف�سيق والدخن واتباع  بالتبديع  املتبادلة  قدمية والتهامات  كلها  بالتاأكيد هذه اخلالفات 

اآراء القطبية واخلوارج، ثم املرجئة واجلهمية من الطرف الآخر، قدمية قدم ظهور ال�سلفية 

املعا�رصة، ومن الأ�سا�ض فاإن املنهج ال�سلفي قائم على الرباءة من كل قول )و�ساحبه( ل يوافق 

منهجهم، واإل من اأين اأتت م�سطلحات: م�سايخ املارينز والأبات�سي وم�سايخ النبطاح وم�سايخ 

احلي�ض والنفا�ض وم�سايخ التخذيل.. وغريها من الأو�ساف )التي اإما كلها اأو بع�سها ينطبق 

على كل امل�سايخ ال�سلفيني عند التحقيق(، فمن �سميم منهجهم الرباءة لي�سلم لهم املنهج وليخرجوا 

بتوحيدهم ال�سايف ومنهجهم الكامل الوايف حتت الراية النقية بال تقية.

اأتي  قد  امل�رصية  ال�سلفية  من  الرئي�سي  القطاع  بت�سيي�ض  حدث  الذي  املتغري  اأن  اأزعم  لكني 

باجلديد فيمكن لنا الآن اأن نتحدث عن »ال�سلفية الربملانية« كفرقة جديدة. وهذه الفرقة تعاين 

ال�سلفي، وفقه منهج  العقيدي  املبداأ  فقه  املبداأ واملنهج، بني  تناق�ض رئي�سي بني  البداية من  منذ 

الأر�سية  على  فقط  لي�ض  الوقت  مع  تعمقا  �سيزداد  التناق�ض  وهذا  اجلديد،  ال�سيا�سي  التغيري 

الدينية، ولكن اأي�سا على الأر�سية ال�سيا�سية، فمثال لو نظرنا اإىل الن�سق العام يف احلالة ال�سلفية 

الثورة من باب  بال�سيا�سة، عقب  العمل  ال�سلفية من  الدعوة  امل�رصية، والتي قبلت مبا قررته 

املفا�سد  ح�سبة  باب  نف�ض  ومن  داخليا،  يتمايز  الن�سق  هذا  اأن  ف�سنجد  وامل�سالح،  املفا�سد  ح�سبة 

وامل�سالح ال�سيا�سية، فقد متايزت اجلبهة ال�سلفية عن الدعوة ال�سلفية حول عدة حماور �سيا�سية 

ال�سيا�سية  القوى  مع  والعالقات  الع�سكري،  املجل�ض  جتاه  الت�سعيد  اإ�سكالية  اأهمها:  الطابع، 

احلركات االإ�ضالمية امل�ضرية فى اأعقاب ثورة يناير: والدة متع�ضرة ملا بعد االإ�ضالمية
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الأخرى، وكذلك عرب حمطات عديدة �سملت ال�ستقطاب الإ�سالمي العلماين فيما بعد ا�ستفتاء 

مار�س وجمعة 29 يوليو 2011.

اجلدل حول القوانني النتخابية ومتديد قانون الطوارئ وخارطة طريق انتقال ال�سلطة، 

القوى  مواقف  تباينت  املحطات  من  وغريها   ،2011 طوال  ال�سيا�سي  امل�رصح  �سغل  والذي 

ال�سلفية املختلفة.

ح�سد  على  وقدرة  جماهريية  واأكرثها  امل�رصية  ال�سلفية  التيارات  اأقوى  هي  ال�سلفية:  الدعوة 

الف�سائية(  القنوات  )عرب  الإعالمي  نفوذها  اإىل  بالإ�سافة  والأن�سار،  واملوؤيدين  املوارد 

القناة، وهي  والدلتا ومدن  الإ�سكندرية  النت�سار يف  وا�سع  الجتماعي  والدعوي وراأ�سمالها 

اأي�سا الأكرث تنظيما فقد مت اإ�سهارها كجمعية اأهلية عقب ثورة يناير با�سم جمعية الدعوة، ومتت 

واأوائل  الثمانينيات  اأواخر  اإىل  تعود  تنظيمهم  ملاأ�س�سة  قدمية  ملحاولت  )تتويجا  اجلمعية  هيكلة 

اإ�سماعيل املقدم ويا�رص  اأو اخلم�سة الكبار: حممد  اإ�سكندرية  الت�سعينيات( ويقودها م�سايخ �سلفية 

برهامي و�سعيد عبد العظيم واأحمد فريد واأحمد حطيبة، بالإ�سافة اإىل م�سايخ اآخرين مثل حممد 

ح�سان واحلويني وم�سطفي العدوي وح�سني يعقوب، وميثلهم �سيا�سيا حزب »النور«.

ال�سلفية،  اجلماعات  ل�ستيعاب  يناير  ثورة  بعد  اإن�ساوؤه  مت  وا�سع  كيان  هي  ال�سلفية:   اجلبهة 

التي واإن كانت متفقة مع الدعوة ال�سلفية على العمل بال�سيا�سة، اإل اأنها حتتفظ باختالفاتها يف 

الفكر مع الدعوة ال�سلفية، وهي اأقل يف املوارد وال�سعبية عن الدعوة ال�سلفية؛ لكنها تتمتع بقاعدة 

الذي  ال�سيا�سي  والفوران  قربا من احلراك  اأكرث  يجعلها  القاهرة حتديدا مما  داخل  قوية  تاأييد 

اأطلقته ثورة يناير، ويتمركز يف القاهرة بطبيعة احلال، وم�سايخ اجلبهة ال�سلفية هم يف الأغلب 

م�سايخ ال�سلفية احلركية بالقاهرة مثل حممد عبد املق�سود وفوزي ال�سعيد ون�ساأت اأحمد، وميثلهم 

�سيا�سيا حزبا »الأ�سالة« و»الف�سيلة«، واأي�سا حركيات �سلفية �سبابية جديدة ت�سكلت اأثناء احلملة 

الرئا�سية حلازم اأبو اإ�سماعيل.

ومن املمكن القول -ب�سئ من التعميم املخل- وعرب ر�سد خطاباتهم وممار�ساتهم ال�سيا�سية 

�سلفية  واأن  ال�سلفية،  الدعوة  من  ثورية  اأكرث  ال�سلفية  اجلبهة  اأن  النتقالية  الفرتة  ملفات  جتاه 

القاهرة اأكرث ثورية من �سلفية اإ�سكندرية، واأن �سباب اجلبهة ال�سلفية اأكرث ثورية من م�سايخها، 

وحملة حازم اأبو اإ�سماعيل -على �سبيل املثال- اعتمدت بالأ�سا�ض على �سباب اجلبهة ال�سلفية، 

وغري خاٍف على املتابعني اأنها مل حتظ بدعم الدعوة ال�سلفية.

فاجلبهة ال�سلفية يف القاهرة يبدو اأنها تتخذ موقفا اأكرث براجماتية واأقل عقائدية، واأكرث فهما 
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اإ�سكندرية ترى اأن التوازنات  ل�رصورة التوافقات مع الفرقاء ال�سيا�سيني، فهى بعك�ض �سلفية 

ال�سيا�سية احلالية حمليا واإقليميا ودوليا ل ت�سمح بامل�رصوع الأيديولوجي ال�سلفي ال�سمويل الطابع 

الذي حتلم ال�سلفية به، واإن املمكن الآن هو ا�ستغالل النفتاح ال�سيا�سي احلايل لتحقيق بع�ض 

املكا�سب التكتيكية، مثل اإزالة العقبات الأمنية والقانونية واملوؤ�س�سية �سد العمل الدعوي ال�سلفي، 

داخل  ال�سلفي  للتيار  قدم  موطئ  واقتنا�ض  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  داخل  ال�سلفيني  متثيل  وزيادة 

ال�رصيعة،  تطبيق  م�ساألة  من  الأدين  احلد  على  احلفاظ  مع  الدولة،  واأجهزة  ال�سيا�سي  املجال 

برامج  ما يف  ب�سكل  هذا  وينعك�ض  ال�سلفية،  للدعوة  جدا  الطموحة  امل�ساريع  ي�سري عك�ض  وهذا 

ممثلني  والف�سيلة  الأ�سالة  وحزبي  ال�سلفية،  للدعوة  ممثال  النور  )حزب  ال�سيا�سية  اأحزابهم 

للجبهة ال�سلفية(. 

وتبدو ا�سرتاتيجية احلد الأق�سى وا�سحة اأكرث يف برنامج حزب »النور«، الذي ل يت�سمن 

التزاما حقوقيا وا�سحا باملواطنة وحقوق الإن�سان والدولة املدنية، فكلمة املواطنة مل تذكر مرة 

واحدة يف الربنامج، بينما كلمة املدنية ذكرت مرة واحدة يف و�سف ال�سناعات املدنية مقابل 

ال�سناعات الع�سكرية.

يوؤكد برنامج احلزب على اللتزام باملادة الثانية من الد�ستور امل�رصي، التي تن�ض على 

اأن ال�رصيعة الإ�سالمية هي امل�سدر الأ�سا�سي للت�رصيع، ولكنه ل يكتفي بهذا بل يزيد فيعتربها 

اإطارا عاما حلركية النظام ال�سيا�سي ككل، فهي )املادة الثانية(: »مرجعية عليا للنظام ال�سيا�سي 

والجتماعية  ال�سيا�سية  الجتهادات  جلميع  �سابطًا  واإطار  عام  »نظام  ا  للدولة«،واأي�سً

والقت�سادية، والقانونية«.

وانطالقا من هذا الن�ض العمومي الطابع )الذي ل يقت�رص يف حديثه على الت�رصيع وم�سادره 

واأحكامه( يوؤكد احلزب على �رصورة اأن تكون ال�رصيعة الإ�سالمية حاكمة لكل �سئون ومناحي 

وللنظام  الدولة  جلهاز  ال�سيا�سية  الن�سطة  جلميع  وتاأ�سي�ض  اإن�ساء  وكمبداأ  كمرجعية  احلياة 

ال�سيا�سي، ويقدم برنامج احلزب تف�سيال وا�سحا للطبيعة ال�سمولية لهذا املبداأ الأيديولوجي كما 

اأ�سلفنا، مع ترك ال�سياغات التطبيقية ف�سفا�سة، اإما نتيجة لظروف املواءمة ال�سيا�سية اأو لفقر 

اجلانب التطبيقي يف امل�رصوع ال�سيا�سي الإ�سالمي )وهو الت�سور الأرجح(. وهذا ي�سمل موقف 

احلزب من الدميقراطية واملراأة والقت�ساد، وم�سائل املواطنة وحقوق غري امل�سلمني والثقافة 

والإعالم وغريها من الق�سايا.

حيث يوؤكد برنامج احلزب على اأن ال�رصيعة الإ�سالمية )اأو بالأحرى الت�سور ال�سلفي عن 
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الإطار  هي  الجتماعية(  والهند�سة  والتحكم  لل�سبط  اأيديولوجية  كقاعدة  الإ�سالمية  ال�رصيعة 

حتقيق  �رصورة  اإىل  ي�سري  فهو  الدميقراطية،  الدولة  وممار�سات  لعمليات  واحلاكم  ال�سابط 

الدميقراطية يف اإطار ال�رصيعة الإ�سالمية، و«املحافظة على احلقوق الأ�سا�سية واحلريات العامة 

يف اإطار ال�رصيعة الإ�سالمية«. ويف القت�ساد يطالب بـ »تفعيل موؤ�س�سات الزكاة والوقف«، 

بدًل  الإنتاج،  ويف  الأرباح  يف  امل�ساركة  على  املبنية  الإ�سالمية  التمويل  �سيغ  يف  و«التو�سع 

الت�رصيعات  من  حزمة  بال�رصورة  يت�سمن  وهذا  الفائدة«،  على  القائم  الربوي  النظام  من 

والإجراءات الإدارية الالزمة، مثل تعديل قوانني البنوك والتمويل والإقرا�ض وال�ستثمار 

وخالفه.

وبالن�سبة لق�سية املراأة، فمع الإقرار مباأ�ساوية اأو�ساع املراأة، اإل اأنه  يتجنب الإ�سارة اإىل 

املفاهيم  البعد عن  فيوؤكد على  الرتبوي  الثقايف  املدخل  باملراأة حقوقيا، ويعتمد  الرجل  م�ساواة 

الإ�سالمية ال�سحيحة عن حقوق املراأة وواجباتها ك�سبب رئي�سي وراء تدهور اأو�ساع املراأة. 

املبادئ  اإىل  ت�ستند  وتعليمية،  واإعالمية  اجتماعية  تثقيف  حمالت  اإطالق  �رصورة  وبالتايل 

والقيم الأخالقَية النابعة من الَتعاليم الإ�سالمَية. ويف �ساأن املوقف من غري امل�سلمني يف املجتمع 

امل�رصي يرى احلزب يف الإقرار باأن مبادئ ال�رصيعة الإ�سالمية هي امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع 

اأمور  ديانتهم يف  اإىل  الحتكام  واإثبات حقهم يف  لالأقباط،  الدينية  احلرية  تاأمني  »يت�سمن  ما 

الأحوال ال�سخ�سية اخلا�سة بهم«، اأما غري ذلك من اأمور احلياة بكل اأنواعها، والنظام العام 

والآداب العامة، فاإن قانون الدولة ي�رصي على املواطنني كلهم، دون متييز.

ل  قد  هذا  لكن  ال�سلفية،  الدعوة  مع  يزال  ل  م�رص  يف  ال�سلفية  للحركة  الرئي�سي  واجل�سم 

ي�ستمر طويال. فقد برزت داخل الف�ساء ال�سلفي العديد من التمايزات، وظهر بع�ض احلركات 

ال�سبابية امل�ستقلة: مثل ائتالف الإ�سالميني اجلدد، وروابط �سباب اجلبهة والدعوة، والأحزاب 

املختلفة، و�سلفيو كو�ستا.. وغريها من التجمعات اجلديدة الفوارة، وغري املحددة املعامل على 

اخلريطة، وكل هذا اأحدث حالة من ال�سيولة وقد يظهر تاأثريها لحقا.

ال�سيا�سية  ال�سلفية  )نواة  الربملانية  بكتلته  النور  حزب  ان�سقاق  ن�سهد  اأن  امل�ستبعد  من  ولي�ض 

التي ي�سيطر  ال�سلفية  األ وهي الدعوة  الفقهية والدعوية والجتماعية،  الربملانية( عن حا�سنته 

والنزياحات  املواءمات  نحو  احلزب  حركة  ت�سبح  عندما  وذلك  الإ�سكندرية،  �سلفية  عليها 

وا�ستيعابها،  قبولها  على  ال�سلفية  الدعوة  قدرة  من  بكثري  اأ�رصع  والرتخ�سات  وامل�ساومات 

ف�سال عن �رصعنتها وتاأ�سيلها. وقد بداأت بوادر هذا التباين يف الظهور عند احلديث عن موقف 
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احلزب من اتفاقية ال�سلح مع اإ�رصائيل، وم�ساألة التحالف مع الأحزاب الليربالية واملدنية داخل 

الت�رصيحات  بع�ض  مع  املعلنة  مواقفهم  يف  احلزب  قيادات  اختالف  اإىل  بالإ�سافة  الربملان، 

والفتاوي لرموز الدعوة ال�سلفية، مثل يا�رص برهامي وعبد املنعم ال�سحات واآخرين، وبالتاأكيد 

عن  بعيدا  لكن  و�سقور،  حمائم  بني  �سكلي  اأدوار  تق�سيم  اأنه  باب  من  هذا  البع�ض  يف�رص  قد 

احلكم على النوايا، فاإن الأهم يف راأيي هو بداية التمايز العملي يف منطق العمل بني ال�سيا�سي 

ال�رصعي- على  التاأ�سيل  اإلزامية  الرباجماتية -املتحررة من  النزعة  تغلب  والدعوي، حيث 

اأداء احلزب، وهذا يبدو حتول جنينيا، لكن نتائجه على املدى الطويل �ستكون �سديدة الأهمية.

هذا  اندلع  اأن  �سبق  فيما  ذكرت  فقد  والإخوان  ال�سلفيني  بني  لل�رصاعات  بالن�سبة  اأما 

ال�رصاع على الأر�ض وو�سوحه يف اأعني اجلميع، هو اأحد اأهم النتائج لالنتخابات الربملانية، 

�رصاعا  اأ�سبح  ولكنه  املنهج،  حول  فكريا  �رصاعا  املا�سي-  يف  كان  -كما  يعد  مل  وال�رصاع 

اأو�سع بني �سبكات احل�سد والتعبئة وماكينات تخ�سي�ض املوارد عند كال الفريقني، وهذا التطور 

يف طبيعة ال�رصاع كفيل بخلق -لي�ض فقط حزازات اأكرب- ولكن اأي�سا م�سالح اأكرب، ترتبط 

بهذا العالقة ال�رصاعية واآلياتها. اإنها ال�سيا�سة مرة اأخرى قاتلة الأيديولوجيا حتي ما يبدو منها 

جامدا و�سعب املرا�س.

ويف اجلزء الأخري من هذا املقال يبدو من املفيد التطرق اإىل بع�ض الق�سايا املهمة على اأجندة 

القوى ال�سلفية والإخوانية، مثل ملفات عالقة الدولة باملوؤ�س�سات الدينية، وطبيعة نظام احلكم، 

واأخريا موقع ال�رصيعة الإ�سالمية يف الد�ستور اجلديد.

عالقة الدولة باملوؤ�ض�ضات الدينية:

هدف ال�سلفيني الأول هو الهيمنة على اخلطاب واملجال الديني بقواعده وموؤ�س�ساته وفاعليه 

و�سوابطه، والثورة تتيح لهم فر�سا تعزز من القدرة على حتقيق هذا الهدف، واأي�سا حتديات 

تعرت�ض ال�سبيل اإىل اإجنازه.

الفر�ض املتاحة هي الإمكانية العملية ملاأ�س�سة هذه الهيمنة وتقنينها على خلفية حتديات مهمة، 

اأبرزها ظهور فواعل دينية ودعوية جديدة قد تنازع ال�سلفيني هيمنتهم على املجال الديني يف 

بعد  العام  العمل  حريات  ت�ساعد  مع  اجلديد  ال�سيا�سي  راأ�سمالها  وت�ستغل  الأخرية،  ال�سنوات 

الثورة لتحقيق هذه املنازعة واملثال الأبرز هنا هو اإ�سالحيو الإخوان.
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يربز اأي�سا ملف اإ�سالح الأزهر وتقنني عالقته بالدولة كاأحد اأهم امللفات املطروحة يف هذا 

ال�سياق، حيث تلتقي هنا رغبة قطاعات وا�سعة داخل الأزهر يف اإ�سالحه، ومنحه ا�ستقاللية 

الأوقاف م�سدر حمتمل( مع رغبة  املالية )موارد  التنظيم والإدارة واملوارد  الدولة يف  عن 

قطاعات كبرية من الإ�سالميني يف اإن�ساء كيان موؤ�س�سي ميثل الدعوة الإ�سالمية وت�سبح عنده 

باملعروف  الديني والأمر  واإنتاج اخلطاب  للدعوة  للفتيا، ولكن  فقط  لي�ض  املوؤ�س�سية  ال�رصعية 

والنهي عن املنكر، ويبدو هنا اإن�ساء الهيئة ال�رصعية للدعوة والإ�سالح )اإطار موؤ�س�سي للعمل 

امل�سرتك( لفتا يف م�سار العالقة بني الأزهريني والإ�سالميني من خارج الزهر، فبعد عقود 

الأزهر  العقيدية والفقهية بني  الطرفني )ناجتة عن الختالفات  ال�سك والريبة بني  طويلة من 

الذي يغلب عليه العقيدة الأ�سعرية والت�سوف ال�سلوكي والتمذهب الفقهي وال�سلفية(، جند اأن 

فرقاء الأم�ض قد يتعاونون يف اإطار م�سرتك، يكفل لهم حتقيق بع�ض املكا�سب امل�سرتكة.

 ونظرًا لرتاجع الأزهر وموؤ�س�ساته يف العقود الأخرية، فاإنه من ال�رصوري اأول ا�ستعادة

 دور الأزهر، ويف �سبيل ذلك يرى احلزب، الذي بات ميثل الذراع ال�سيا�سية لـ»الدعوة

 ال�سلفية«، عدم ربط �سيخ الأزهر، وم�سيخة الأزهر، وجامعة الأزهر بالقيادة ال�سيا�سية يف

 م�رص، »فال ي�سح اأن تكون بوقًا لها، واأداة من اأدواتها«، اأيًا كان نوع النظام ال�سيا�سي، اإذ

 »اأن الأزهر ينبغي اأن يظل م�ستقاًل، لأنه كلما زادت قوة الأزهر ونفوذه زادت قوة م�رص

 بال�رصورة«. ويبدو اأن التعاون امل�سرتك بني الإ�سالميني والأزهر لتحقيق هذه ال�ستقاللية،

هو ما يطلق عليه يف العلوم ال�سيا�سية Win -Win situation)اأي حتمية بلوغ الهدف(.

فالأزهر �سيتخل�ض من تراث طويل من التبعية املوؤ�س�سية واملالية والإدارية للدولة، والتي 

نف�سه، داخل  الديني  املجال  املواطنني، واإمنا داخل  لي�ض فقط لدى  اأفقدته م�سداقيته و�سعبيته 

وخارج م�رص، بينما �سيتمكن ال�سلفيون من حتقيق ال�رصعية املوؤ�س�سية يف الدعوة والفتيا، عرب 

كيان موؤ�س�سي له تاريخه و�رصعيته الرمزية، وبالتايل يتجاوز دعاة ال�سلفية النتقادات التقليدية 

الديني،  املجال  داخل  و�سعهم  وه�سا�سة  وموؤهالتهم  خطابهم  �رصعية  مدى  عن  لهم  املوجهة 

فربغم جمهورهم الكبري، عاين ال�سلفيون من الت�سكيك دائما يف �رصعيتهم واأحقيتهم يف اإ�سدار 

الأحكام ال�رصعية، والتدخل يف ال�سئون الدينية والدنيوية.

ال�سيغة املقرتحة من الإ�سالميني هي اإن�ساء هيئة �رصعية عليا من كبار العلماء )تتجاوز مفهوم 

جممع البحوث الإ�سالمية لأنها �ست�سم متثيال اأو�سع من الإ�سالميني، ي�سمل اإىل جانب الفقهاء 

والنا�ض(  الواقع  احتياجات  مع  ومتا�سا  ال�سارع  مع  توا�سال  اأكرث  اإ�سالميني  وحركيني  دعاة 
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واجلدل الإ�سالمي حولها ينح�رص يف مدي اإلزامية قراراتها، فريي ال�سلفيون اأن تكون ملزمة 

بينما، يف�سل الإخوان اأن تكون ا�ست�سارية.

وقد تدفع خماوف قطاعات وا�سعة من املواطنني من تهديد منط احلريات العامة واخلا�سة 

-وكراهية النموذج ال�سعودي والإيراين للح�سبة- اإىل �سيغة و�سطى ف�سفا�سة تعطي �سالحيات 

موؤ�س�سية يف الدعوة والفتيا وال�ستباك مع الق�سايا العامة من موقع ديني و�رصعي، لكن بدون 

اأن ميتلك �سلطة معينة لفر�ض هذه الأحكام.

وهنا يربز ت�ساوؤل مهم عن غمو�ض موقف الإخوان اإذ ما دعى لكيان مثل هذا يراه الإخوان 

جمرد ا�ست�ساري، كما يدعون اإذا كانت املحكمة الد�ستورية العليا كانت تلعب الدور نف�سه احلاكم 

ملدى د�ستورية الت�رصيعات ومالءمتها لل�سالح العام املن�سبط باملادة الثانية للد�ستور.

لطماأنة  احلركة  من  م�ساحة  الأزهر  اإعطاء  يف  ميانعون  ل  وال�سلفيني  الإخوان  اأن  ويبدو 

املجتمع املدين والقوي املدنية بخ�سو�ض احلريات العامة واخلا�سة، وبالتحديد فيما يتعلق بق�سايا 

حرية الفكر والفنون، وقد جتلي هذا يف م�ساركة ال�سلفيني والإخوان يف  اإعداد وثيقة الأزهر 

-و ت�سجيلهم لبع�ض العرتا�سات اجلزئية عليها ل ينفي قبولهم مبجمل الوثيقة، بالإ�سافة اإىل 

�سمتهم اإزاء مبادرة الأزهر بطماأنة املثقفني والفنانني عندما طرح وثيقة احلريات.

والثقافية-  الجتماعية  الهند�سة  بفكرة  بالعموم  -املرتبطني  ال�سلفيني  عند  ال�سائد  واملوقف   

داخل  ا�ستيفاء �رصوطه من متكني  الهند�سة م�رصوع موؤجل، ويعتمد حتقيقه على  اأن هذه  هو 

اأجهزة الدولة، وح�سور دعوي وتربوي اأكرث داخل  قنوات املجتمع، التي مازالت خارج 

هيمنتهم الثقافية. ومن ثم فال�سياغات الف�سفا�سة داخل م�ساريع الد�ستور املقرتحة عن »حفظ 

النظام العام« و»الثقافة والقيم الوطنية« تبدو مر�سية ومقنعة بالن�سبة لهم مرحليا. على الناحية 

لعدم  فقط  لي�ض  برمته  كله  هذا  الهند�سة،  م�رصوع  اإزاء  ال�سكوك  الإخوان  تنتاب  الأخرى 

ا�ست�ساغته على امل�ستوى الفكري، ولكن لإدراكهم ل�سعوبة حتقيقه عمليا، بالنظر اإىل ال�سعف 

املتزايد جلهاز الدولة، عقب ثورة يناير، ورغبة قطاعات عديدة من املجتمع يف التحرر من 

ال�سيطرة املادية واملعنوية ملوؤ�س�سات الدولة، كملمح رئي�سي للعقد الجتماعي وال�سيا�سي اجلديد.

اجلدل حول نظام احلكم..  جمهورية برملانية اأم رئا�ضية:

احلرية  قيادات حزب  ال�سادرة عن  الت�رصيحات  فاإن  التام،  الو�سوح  بالرغم من عدم 

والعدالة وبع�ض قيادات الدعوة ال�سلفية ت�سي بتف�سيلهم للجمهورية الربملانية، وهذا يبدو مفهوما 

احلركات االإ�ضالمية امل�ضرية فى اأعقاب ثورة يناير: والدة متع�ضرة ملا بعد االإ�ضالمية
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يف ظل قناعة الإ�سالميني اأن التناف�ض الربملاين هو ال�ساحة الأكرث مالءمة لقدارتهم على احل�سد 

والتعبئة وجتميع الأ�سوات، وبالتايل ففر�سهم يف نيل الأغلبية يف ال�سباق الربملاين تظل دائما 

اأف�سل من فر�سهم يف الفوز بانتخابات رئا�سية، قد تتحكم فيها التف�سيالت النف�سية وال�سيا�سية 

لقطاعات وا�سعة من املواطنني، والتي تت�سل ب�سخ�سية املر�سح ول ترتبط بال�رصورة بالقدرة 

على ح�سد املواطنني يف الدوائر ال�سيقة، بناء على اعتبارات دينية اأو زبونية اأو خدمية اأو اأيٍّ 

من مكونات الراأ�سمال الجتماعي الذي يربز فيه الإ�سالميون الآخرون.

بينما يف تقديري اأن قوى اأخرى عديدة �ستتجه لتف�سيل النظام الرئا�سي ل�سببني:

 اأوال: �رصورة  مواجهة احتكار الإ�سالميني املتوقع لل�سلطة يف حالة النظام الربملاين.

الالتينية  اأمريكا  يف  الدميقراطي  التحول  فتجارب  ال�رصوري،  ال�ستقرار  حتقيق  ثانيا: 

يبدو  ونف�سية،  ثقافية  ولعتبارات  الرئا�سي،  النموذج  على  اأكرث  اعتمدت  اأوروبا  و�رصق 

وجود رئي�ض جمهورية ب�سالحيات حقيقية �رصوري لتعزيز هياكل ال�سلطة مع احلفاظ على 

توازنها داخل النظام ال�سيا�سي اجلديد.

املادة الثانية للد�ضتور:

من مبادئ ال�ضريعة االإ�ضالمية اإىل اأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية

مكون  هي  واملجتمع  الدولة  اأ�سلمة  تعترب  ال�سلفية  احلركة  قواعد  من  العديد  اأن  املوؤكد  من 

اأ�سا�سي يف م�رصوعها الأيديولوجي لإقامة الدين يف املجتمع امل�رصي؛ ومن ثم فهي واإن كانت 

تتفق مع �سائر اأطياف التيار الإ�سالمي يف اعتبار املادة الثانية من د�ستور 1971 -و التي تن�س 

على كون مبادئ ال�رصيعة الإ�سالمية امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع- خطا اأحمر، ولكنها ل تراها 

نهاية املطاف بل تراها نقطة انطالق نحو ما هو اأبعد واأ�سمل، وهذا يبدو وا�سحا يف خطاب 

م�سايخ الدعوة ال�سلفية، واإن كان لي�ض بالقدر نف�سه من الو�سوح يف خطاب واأدبيات الأحزاب 

م�سايخ  ال�سيا�سي(. ويدور حديث  الواقع  مع  والتكيف  ال�سيا�سية  املواءمة  ال�سلفية )لعتبارات 

الدعوة ال�سلفية عن حتويل ن�ض املادة اإىل اأحكام ال�رصيعة الإ�سالمية كم�سدر رئي�سي للت�رصيع، 

اأحكام  يعني تكري�ض  لل�رصيعة  اأحكام  فالكالم عن  املهمة بطبيعة احلال؛  له دللته  وهذا حتول 

فقهية معينة لفقهاء حمددين، كم�سدر لتقنني القوانني وت�رصيع ال�رصائع. واعتبارات املاأ�س�سة 

الوظيفية �ستوؤدي اإىل اإن�ساء كيانات موؤ�س�سية تكون عهدتها اإ�سدار هذه الأحكام الفقهية، وهو 

ما يعني يف التحليل العملي �سكال ما من اأ�سكال احلكم الثيوقراطي الديني.

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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الراأ�سمالية، لأنها  الدعوة �ستلقي معار�سة �سديدة من رجال الأعمال والقوى  ولكن هذه 

املايل  القطاع  اإىل  بالإ�سافة  ال�سواطئ،  و�سياحة  اخلمور  حترمي  عرب  ال�سياحة  قطاع  تهدد  قد 

والقت�سادي عرب حظر الفوائد البنكية. اأما اجلي�ض فلن يرحب بهذه الدعوة بالتاأكيد فهو �سيتم�سك 

بالتزاماته نحو القوى الدولية الإقليمية غري الراغبة يف روؤية جمهورية اإ�سالمية اإيرانية اأخرى 

يف م�رص، بالإ�سافة اإىل التزامه نحو قطاع البيزن�ض؛ لي�ض فقط لأنه مكون رئي�سي يف حتالفات 

وجتاري  اقت�سادي  وكفاعل  كمنتج  اجلي�ض  م�سالح  لتداخل  اأي�سا  ولكن  م�رص،  يف  ال�سلطة 

معها، واحلل غالبا �سيكون يف �سياغة و�سطي ف�سفا�سة. 

وبالتايل  قانونية،  وثيقة  ولي�ست  �سيا�سية  وثيقة  �سيكون  فالد�ستور  الأخري  التحليل  ويف 

�سياغة  اأي  وال�سارمة؛  الدقيقة  القانونية  ال�سياغات  ولي�ض  الف�سفا�سة،  ال�سياغات  �سيحتمل 

الثقافية  القيم  عن  الدفاع  هي  للدولة  الثقافية  املوؤ�س�سات  مهمة  تكون  اأن  اإىل  تدعو  ف�سفا�سة 

للمجتمع امل�رصي، وترتك التفا�سيل لالإجراءات الإدارية وال�سيا�سية والتنظيمية، وهذا املنحي 

هو ما اتفقت عليه برامج الأحزاب ال�سلفية الثالث: النور والأ�سالة والف�سيلة والتي حتدثت عن 

اآليات عملية  اأمرين: �رصورة احلفاظ على »القيم الثقافية« للمجتمع امل�رصي -لكنها مل حتدد 

اأن رهان  للدولة ويبدو  املوؤ�س�سي  الإطار  يتم هذا داخل  اأن  حمددة- و�سددت على �رصورة 

اأول،  ال�سلطة  هذه  الر�سمية  الدينية  واملوؤ�س�سات  الأزهر  منح  على  قدرتهم  على  هو  ال�سلفيني 

الإعالمية  ال�سلفيني  ل�سغوط  كنتيجة  اإما  ثانيا،  يرغبونه  الذي  ال�سكل  على  ملمار�ستها  ودفعها 

وال�سيا�سية ال�سعبوية الطابع، اأو كمح�سلة لوجود ال�سلفيني التدريجي داخل املوؤ�س�سات الدينية 

الر�سمية، وهي  والثقافية  الإعالمية  املوؤ�س�سات  داخل  الوجود  اإىل  بالإ�سافة  نف�سها،  الر�سمية 

ال�سرتاتيجية التي يدفع ال�سلفيون جتاهها كما �رصحنا �سابقا. وهنا تبدو حقوق املواطنة وم�سائل 

على  ال�سماوية  غري  لالأديان  العبادة  وحقوق  والق�ساء  للرئا�سة  واملراأة   الأقباط  تر�سيح  مثل 

املحك.

ولكن يف ت�سوري اخلا�ض هناك العديد من العقبات البنيوية وال�سيا�سية واملجتمعية، التي 

جتعل من الفر�ض العملية لتحقيق هذا امل�رصوع �سعبة و�سيقة، فبالإ�سافة اإىل معار�سة قطاعات 

اقت�سادية وجتارية وا�سعة لهذه الدعوة، وماحتمله من نتائج حمتملة، كما اأ�سلفنا فمدى ا�ستعداد 

الأيديولوجية،  ال�سلفيني  مل�رصوعات  وال�رصعية  املوؤ�س�سية  ال�ساحة  دور  للعب  الأزهر  موؤ�س�سة 

يظل حمل �سك وت�ساوؤل. والثابت حتي الآن اأن تيار ا�ستقالل الأزهر قوي، وله ح�سوره عند 

قيادات وقواعد الأزهر، ب�سكل يجعله يتحفظ ب�سدة على ا�ستبدال نفوذ الدولة بنفوذ الإ�سالميني، 

ناهيك عن اأن رغبة الأزهريني يف الدفاع عن م�ساحلهم ومكانتهم كموؤ�س�سة ممتدة اأفقيا وراأ�سيا 

احلركات االإ�ضالمية امل�ضرية فى اأعقاب ثورة يناير: والدة متع�ضرة ملا بعد االإ�ضالمية
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ا�سرتاتيجيا،  الإ�سالميني خيارا  التمايز عن  املجتمع امل�رصي، جتعلهم يرون يف خيار  داخل 

يعظم مكا�سبهم وخا�سة لو كان هذا متوائما مع منهجهم ال�رصعي الأقل ن�سو�سيا الأقل ت�سييقا 

على احلريات من املنهج ال�سلفي بتزمته املعروف واملنفر جلموع الأزهريني تاريخيا.

الآن،  حتي  وا�سح  غري  الثقافية  للهيمنة  ال�سلفيني  م�ساريع  من  الإخوان  موقف  ويبدو 

يرحبوا  اأن  من  حمافظة  اأكرث  يجعلهم  املجتمع،  وموؤ�س�سات  قطاعات  جميع  داخل  ومتوقعهم 

بخيارات �سدامية مع املجتمع، اأو خيارات جذرية يف حلحلتها لثقافة املجتمع واأن�ساق ممار�ساته 

املطلب  اإزاء هذا  الداخلي  الإ�سالمي  ال�سلفيون. والتما�سك  ب�سكل ق�رصي وفوقي، كما يرغب 

هو �رصط �رصوري من اأجل توفري الكتلة التاريخية الالزمة لل�سغط من اأجله، وخا�سة اأن 

الوزن الن�سبي لل�سلفيني داخل املوؤ�س�سات املنتخبة )مايقرب من ربع مقاعد الربملان( ل يجعلهم يف 

مقاعد الأغلبية املطلقة، ول الن�سبية. ومن ثم فقدرتهم على ال�سغط ال�سيا�سي تظل مهمة ولكنها 

املختلفة  والقت�سادية  الإدارية  م�ساحلها  ب�سبكات  نف�سها  الدولة  فموؤ�س�سات  واأخريا  حمدودة. 

هي ج�سم �سخم جدا للهيمنة البريوقراطية، ي�ستع�سي على حماولت الإحلاق ال�سلفية التب�سيطية 

الطابع، وهذه الفجوة بني م�رصوع ال�سلفيني وقدراتهم احلقيقية على تنفيذه تهدد بفقدان احلركية 

ال�سلفية ال�سيا�سية م�سداقيتها اأمام جمهور قواعدها. وقد يدفع هذا ال�سلفية ال�سيا�سية نحو املزيد من 

ممار�سات مابعد الإ�سالمية الرباجماتية واملدركة للحدود العملية لالأدجلة الإ�سالمية.

خامتـــــة:

النجاح الأكرب لالإ�سالميني امل�رصيني عقب ثورة يناير هو يف تو�سيع قاعدة دعمهم وتاأييدهم 

ال�سعب، عرب عمليات  البحت لتخاطب قطاعات وا�سعة من  الت�سويت الأيديولوجي  لتتجاوز 

مكثفة من احل�سور والوجود واإبراز القدرات التنظيمية حل�سد امل�سداقية والثقة عند اجلماهري، 

بالإ�سافة اإىل الرهان على امل�سار التدريجي املن�سبط بح�سابات وتوازنات تكتيكية كفيلة مبغازلة 

موؤ�س�سات  ناحية، ومغازلة م�سالح  الناخبني من  من  الرئي�سية  للقطاعات  املحافظة  املزاجات 

التكتيكية هو  اأخرى، لكن هذا النغراق يف احل�سابات  الدولة الأمنية والقت�سادية من ناحية 

الوجه الآخر من ال�سعف الأبرز لهم، األ وهو عدم القدرة على بلورة ا�سرتاتيجيات طويلة 

املدى، مبا ت�ستلزمه من مواقف حدية واإنحيازات وا�سحة، وجتديد يف الفكر والتنظيم وتبدو 

امل�ساريع اجلنينية الأخرى لالإ�سالميني الإ�سالحيني اخلارجني عن مظلة الإخوان وال�سلفيني 

�سعبية  حوا�سن  و�سط  اأفكارها  مو�سعة  على  والقدرة  املوارد  م�ستوى  على  وفقرية،  ه�سة 

موؤثرة.

د. اأ�ضرف ال�ضريف
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اأهمية  )علي  والتنظيمي  الفكري  التجديد  لي�ض  الآن  الإخوان  اأمام  الأبرز  التحدي  ويبقى 

و�سعوبة هذا التجديد( ولكن كيفية توزيع مغامن ال�سلطة على قواعد واأع�ساء الإخوان ب�سكل 

يتكيف مع بنية الراأ�سمال الجتماعي والدعوي لالإخوان.

الإ�سالميون الآن يتطلعون اإىل الوظائف واملنا�سب والمتيازات داخل موؤ�س�سات الدولة 

املختلفة )اإيل جانب تعزيز مكا�سبهم يف اقت�ساديات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ض(. الكل طامع 

وطامح ومتطلع. هذا اإىل جانب اجلمهور العري�ض لالإخوان )املاليني الع�رصة الذين �سوتوا 

يد  على  معي�ستهم  اأحوال  يف  �رصيعا  حت�سنا  ينتظرون  والذين  الربملان(،  انتخابات  يف  لهم 

النا�ض »بتوع ربنا«. فهل ي�ستطيع الإخوان تلبية ثورة التوقعات املتزايدة هذه عند قواعدهم 

واأع�سائهم؟

وموؤ�س�ساتها  ب�سبكاتها  العميقة  الدولة  مع  العالقة  اإدارة  كيفية  هو  هنا  الأول  العتبار 

البريوقراطية والإدارية والتنظيمية، واأميل هنا اإىل قبول �سيناريو ال�ستيعاب، ولي�ض �سيناريو 

ال�رصاع ) واأت�سور اأن تتمكن هذه الدولة من ا�ستيعاب الإخوان ولي�ض العك�ض(.

اأما العتبار الثاين املهم فهو عن كيفية ممار�سة هذا التوزيع للمغامن، مبا يت�سمنه من �رصاع 

وتناف�ض وتنافر وحتا�سد وجتاذب داخل �سفوف الإخوان )وهو �سلوك علماين دنيوي بامتياز( 

ب�سكل ل يتعار�ض مع الرمزية الدينية والأخالقية لالإخوان، وال�سورة الأ�سطورية لهم عند 

جمهورهم الوا�سع.

النوايا غري  امل�رصيني من  والي�ساريني  الليرباليني  تبدو يل خماوف  الأخرى  الناحية  على 

يجانبها  ال�سلفيني  عند  للمجتمع  الأخالقي  ال�سبط  وم�ساريع  ال�سيا�سي،  لالإ�سالم  الدميقراطية 

ال�سواب فال اأت�سور م�رصوعا فا�سيا ممكنا يف ظل التدهور املت�سارع يف قوة موؤ�س�سات الدولة 

اأمنيا واقت�ساديا، عقب ثورة يناير واختالل موازين القوى يف عالقة الدولة باملجتمع ل�سالح 

ال�رصورية،  املالية  املوارد  غياب  اإىل  بالإ�سافة  وال�سغط،  املبادرة  م�ستوى  على  الأخري، 

من اأجل متويل هذا امل�رصوع  )راجع حالتي اإيران وال�سعودية( يف �سوء الأزمة القت�سادية 

اأن  يعني  ل  هذا  لكن  والجتماعية.  القت�سادية  الت�سكينات  توفري  على  الدولة  قدرة  وتراجع 

حتول الإ�سالميني امل�رصيني نحو مابعد الإ�سالمية �سينحو نحو النماذج الرتكية اأو التون�سية اأو 

املغربية، اأو حتي تلك الإندوني�سية  اأو املاليزية، بل الأقرب اأنه �سينتهج م�ساره اخلا�ض الذي 

يتاأثر باخل�سائ�ض البنيوية املميزة حلالة التحول ال�سيا�سي  واملجتمعي �سديدة التعقيد يف م�رص يف 

اأعقاب ثورة يناير.

احلركات االإ�ضالمية امل�ضرية فى اأعقاب ثورة يناير: والدة متع�ضرة ملا بعد االإ�ضالمية
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** �أ�ستاذ م�ساعد يف �لدر��سات �لإ�سالمية و�لتفاهم �مل�سيحي-�لإ�سالمي يف جامعة جورج تاون.

ال�ضلفيون وال�ضوفيون فى م�ضر *

د. جوناثان بر�ون**

احلكم  امل�رصي ذي  الرئي�ض  اإطاحة  منذ  برملانية  انتخابات  اأول  دت  اأكَّ متوقعًا،  كان  كما 

املديد ح�سني مبارك، مدى ال�سعبية والقوة التنظيمية اللتني يتمتع بهما حزب احلرية والعدالة 

امُلنبثق عن جماعة الإخوان امل�سلمني، فقد ح�سد احلزب 77 من اأ�سل املقاعد الـ156 املتناف�ض 

عليها يف اجلولة الأوىل من النتخابات. لكن املفاجئ هنا اأن هذه اجلولة ك�سفت اأي�سًا عن القوة 

وبالتايل،  مقعدا.   33 بـ  فاز  الذي  النور(  حزب  عليه  )ُيهيمن  ال�سلفي  للتحالف  عة  املتوقَّ غري 

مدعاة  يكن  مل  الذي  الأمر  امل�رصي،  ال�سيا�سي  امل�سهد  على  الآن  الإ�سالمية  الأحزاب  تهيمن 

ارتياح البتة للعلمانيني امل�رصيني واحلكومات الغربية.

وهكذا، فاإن �سبح الإ�سالم ال�سيا�سي يف م�رص مل يعد ق�رصًا على جماعة الإخوان امل�سلمني 

والأحزاب املنبثقة منها كحزب احلرية والعدالة اأو املن�سقة عنها كحزب الو�سط ، بل بات ي�سمل 

تن�رص رواق عربي هذه الدرا�سة بت�رصيح من موؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل.
*
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الآن العديد من الأحزاب ال�سلفية امُلحافظة التي يعترب حزب النور الأبرز فيها، فيما كان اأداء 

احلزبني ال�سلفيني الآخرين، حزب التحرير امل�رصي وحزب �سوت احلرية، �سيئًا يف اجلولة 

الأوىل من النتخابات. 

على رغم اأن كل هذه املجموعات تت�ساطر قا�سمًا اأ�سا�سًا م�سرتكًا هو الإ�سالم، فاإن الت�سابه 

ينتهي هنا. فاملنظمات التي ت�ستلهم الإ�سالم لديها مقاربات ومعتقدات متباينة، وتتخذ مواقف 

دت الأحزاب ال�سلفية  غاية يف الختالف. لكن، وعلى رغم التوترات الداخلية بينها، فقد توحَّ

يف حتالف انتخابي، وانخرطت اأي�سًا يف عالقة متوترة مع جماعة الإخوان، فيما كان هذان 

املع�سكران الإ�سالميان ي�سعيان اإىل الغرف من م�سادر انتخابية واحدة وهما يتبنيان اأجندات 

للدولة  التابعة  ال�سلفية واملوؤ�س�سات ال�سوفية  خا�سة بهما. ويف هذه الأثناء، عمدت الأحزاب 

اإىل مو�سعة نف�سها اإىل جانب كٍل من الأحزاب العلمانية واأفرع املوؤ�س�سة ال�سيا�سية امل�رصية التي 

بقيت على قيد احلياة.

ويف  م�رص  يف  وا�سح  ال�سلفيني،  و�سعود  الإ�سالمية  النت�سارات  من  القلق  اأن  واحلال 

الوليات املتحدة. وموؤخرًا، اأعلن املجل�ض الأعلى للقوات امل�سلحة يف 7 دي�سمرب اأن النتخابات 

الربملانية ل تعك�ض الراأي العام ال�سعبي، وباأن الربملان اجلديد لن ُي�رصف على و�سع الد�ستور 

اجلديد. وعلى رغم اأن املجل�ض الأعلى تراجع يف وقت لحق عن هذا املوقف، فاإن الو�سع 

يقدموا  لن  اأنهم  من  رون  ُيحذِّ اأمريكيون  برملانيون  كان  الأثناء،  هذه  ويف  ملتب�سا.  يزال  ل 

م�ساعدات مالية حلكومة ُتديرها »منظمة اإرهابية«.

مثل ردود الأفعال هذه ت�سي بوجود جهود لتهمي�ض القادة الإ�سالميني اجلدد مل�رص. وهذا 

ال�سيا�سي  والنخراط  الدميقراطية  العملية  لأن  حكيم،  غري  اأنه  الأرجح  على  �سيثبت  موقف 

واملحا�سبة النتخابية، �ستوا�سل كلها دفع الآراء وال�سيا�سات ال�سلفية نحو العتدال على املدى 

البعيد. وبالتايل، فاإن اإبطال هذه املكا�سب النتخابية �سيوؤدي اإىل ارتكا�ض هذا التوّجه، وهو 

ن اأكرث تلك املجموعات عرب دفعها جمددًا اإىل �سفوف املعار�سة. ميكِّ

�ضعود ال�ضلفية فى احلياة ال�ضيا�ضية امل�ضرية:

الوليات  يف  ال�سيا�سات  و�سانعي  امل�رصيني  العلمانيني  قلق  ال�سلفية  الأحزاب  �سعبية  تثري 

الن�ساط  يف  امل�ساركة  عن  ميتنعون  م�رص  يف  ال�سلفيون  كان  املا�سي،  يف  واأوروبا.  املتحدة 

ال�ضلفيون وال�ضوفيون فىم�ضر
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معظم  كان  حني  مبارك  حقبة  مع  قطيعة  مُيثِّل  الأحزاب  هذه  �سعود  فاإن  ولذا،  ال�سيا�سي، 

ال�سلفيني يعتربون امل�ساركة يف العمل ال�سيا�سي حمظورة دينيا.

اإن تعبري ال�سلفية ي�سري اإىل تف�سري لالإ�سالم ي�سعى اإىل ا�ستعادة الإميان واملمار�سة الإ�سالميني 

اللذين كانا �سائدين يف ع�رص حممد والأجيال الأوىل من ال�سحابة )اأو ال�سلف ال�سالح(. ومن 

رة مثَّلت الع�رص الذهبي لالإ�سالم يف �سكله النقي،  هنا جاء تعبري �سلفي. ومبا اأن هذه احلقبة املبكِّ

يوؤمن ال�سلفيون اأنه يجب اأن يكون منوذجًا يحتذيه كل امل�سلمني اليوم.

برزت ال�سلفية يف �سكلها املتَّ�سق بدءًا من العام 1300هـ، كرد فعل على جمود املوؤ�س�سات 

د ال�سارم مبدار�ض  الدينية والف�ساد املفرت�ض لالإميان واملمار�سة الإ�سالميني. وهي اأدانت التقيُّ

ال�سعبية  الدينية  املمار�سات  من  وكاًل  للفقه،  امل�ستفي�ض  الديني  والعلم  ال�رصيعة،  من  حمددة 

القرن  يف  ال�سلفية  ازدهرت  وقد  ال�سوفية.  للطرق  ال�سارم  الهرمي  والت�سل�سل  لل�سوفية، 

العربية حيث  �سبه اجلزيرة  ذلك  الإ�سالمي، مبا يف  العامل  اأجزاء  الكثري من  الثامن ع�رص يف 

بقيت حركة �سلفية ناجحة، باتت ُتعرف بالوهابية، م�ستمرة حتى اأيامنا هذه.

على ال�سعيد ال�سيا�سي، اتخذت ال�سلفية موقفًا غام�سًا نوعًا ما. فال�سلفيون يلتزمون بالإ�سالم 

د يف الن�سو�ض الدينية للقرنني التا�سع والعا�رص. وهذه الن�سو�ض  ال�سنِّي الكال�سيكي الذي جت�سَّ

تعظ بال�ستكانة ال�سيا�سية التي تعني اأنه يتعنّي على امل�سلمني األ يتمردوا على احلاكم مهما يكن 

جائرًا اأو غري ورع؛ واأن اجلمهور الإ�سالمي لي�ست له حقوق امل�ساركة ال�سيا�سية. بيد اأن هذه 

الن�سو�ض نف�سها تعلِّم اأي�سًا اأنه اإذا ما توقف احلاكم عن كونه م�سلمًا، فيمكن معار�سته عن طريق 

العنف. وهكذا تر�سم ال�سلفية خطًا دقيقًا بني توجهني �سيا�سيني متناق�سني متاما. فال�سلفيون يجب 

اأن يكونوا م�ستكينني �سيا�سيًا حتى حيال اأبغ�ض احلكام، طاملا اأنه بقي م�سلمًا �سكليًا. لكن، حني 

ل يعود احلاكم اأو املجتمع م�سلمني، ُي�سمح باملعار�سة العنفية. من ال�سعب يف ال�سلفية والإ�سالم 

ال�سنِّي بوجه عام الو�سول اإىل النقطة التي يتوقف فيها اأحد عن كونه م�سلما. لكن، حني يديل 

اإ�سالمي مبثل هذا التهام، يتم عبور اخلط الفا�سل بني ال�ستكانة والعنف. هذا اخلط  ر  منظِّ

قلة  فيما  �سيا�سيا،  م�ستكينني  كانوا  ال�سلفيني  معظم  ملاذا  يف�رصِّ  ذاتيًا،  حتديده  يتم  والذي  الدقيق 

لت اإىل العنف. منهم، مبا يف ذلك احلركة الوهابية، حتوَّ

احلديثة.  العلمانية  الأمة  الدولة-  يقبلون  ال�سلفيني  اأن  يعني  ل  ال�سيا�سي  الن�سياع  اأن  بيد 

ال�سليم الوحيد حلكم  اإذ هم يوؤمنون، ا�ستنادًا اإىل م�سادر ن�سو�سهم القرو�سطية، باأن النظام 

امل�سلمني هو ذلك امل�ستند اإىل ال�رصيعة. ونتيجة لذلك، يحظر معظم الفقهاء ال�سلفيني يف الع�رص 

د.جوناثان براون
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احلديث  النخراط يف ال�سيا�سات الدميقراطية، مبا يف ذلك القرتاع؛ وهم يعلمون اأنه يتعني 

اأوًل اأن تتعلم املجتمعات الإ�سالمية جمددًا التعاليم الأ�سا�سية وال�سحيحة لالإ�سالم: الفهم ال�سليم 

لله و�سفاته، �سحيح ال�سالة، والتفاعل ال�سخ�سي. وكما ورد يف القراآن: »اإن تن�رصوا الله 

املطاف  خامتة  يف  �ستوؤديان  اليومية  واملمار�سة  الإميان  تنقية  اأخرى،  بكلمات   . ين�رصكم« 

اأحزاب  ال�سلفيني امل�رصيني بت�سكيل  اأ�سا�سي للمجتمع والدولة. وبالتايل، فاإن قرار  اإىل تغيري 

ال�سلفي  املوقف  قطيعة مثرية مع  ي�سّجل  النتخابية،  ال�سيا�سات  �سيا�سية والنخراط يف معمعة 

النموذجي.

دخلت ال�سلفية م�رص عند منعطف القرن الع�رصين من خالل احلركة ال�سلفية يف امل�رصق. 

وقد اأ�سبحت »اأن�سار ال�سّنة«، وهي منظمة تاأ�س�ست يف القاهرة يف تلك الفرتة، املوؤ�س�سة ال�سلفية 

ال�سلفية  احلركة  ال�سعودية  مع  ال�سالت  ازدياد  عّزز  لحق،  وقت  ويف  م�رص.  يف  الرئي�سة 

الذي  احلياة  ومنط  الأفكار  عرب  كما  ال�سعوديني،  الدين  علماء  نفوذ  من  كٍل  عرب  م�رص،  يف 

جلبه معهم من ال�سعودية العمال امل�رصيون املهاجرون مبا يف ذلك قواعد اجلندر)جن�ض الفرد( 

واللبا�س.

مدن  يف  حملية،  توجيهات  ظل  يف  وازدهرت  افُتتحت  قد  ال�سنَّة«  »اأن�سار  مراكز  كانت 

مدن  اأكرب  ثاين  الإ�سكندرية،  لكن  الدلتا.  منطقة  يف  واملن�سورة  كدمنهور  احلجم  متو�سطة 

للغاية يف �سفوف  ال�سلفية �سعبية  اأ�سبحت  ال�سلفي الأكرث ن�ساطا. كما  اأ�سبحت املركز  م�رص، 

العديد من اأحياء الطبقة الو�سطى الدنيا يف القاهرة، حيث انت�رصت املالب�ض ومتاجر بيع الكتب 

اليد  العليا، حيث  نادر يف م�رص  ال�سلفي  الوجود  اأن  بيد  ال�سوارع.  �سائعة يف  وباتت  ال�سلفية 

العليا للمقامات وال�سعائر ال�سوفية. ومع ذلك، خدمت مدن م�رص العليا، الأق�رص واأ�سيوط 

و�سوهاج، كقاعدة للجماعة الإ�سالمية العنيفة �سابقا، والتي �سنَّت هجمات اإرهابية على املدنيني 

وال�سياح خالل حقبة الثمانينيات والت�سعينيات. لكن يف العام 2002، اأعلن قادة هذه اجلماعة 

وغالبًا  �سبيهة،  العنف  نبذ  بعد  ما  مرحلة  يف  وممار�ساتهم  اأفكارهم  وباتت  للعنف،  رف�سهم 

متطابقة، مع التيار العام ال�سلفي. بيد اأن التجارب الفريدة ال�سابقة لهذه احلركة جعلتها منف�سلة 

عن ال�سبكات ال�سعبية ال�سلفية يف منطقة الدلتا والقاهرة.

حتى مرحلة متاأخرة، مل تكن ال�سلفية ل مركزية ول هرمية على امل�ستويني املحلي والوطني. 

وهي متحورت حول درو�ض وعظات علماء وُدعاة �سلفيني بارزين يف الدلتا. بع�ض املعلمني 

الن�سو�ض  على  يركزون  اأكادمييون  الإ�سكندرية(  من  برهامي  يا�رص  غرار  )على  ال�سلفيني 

ال�ضلفيون وال�ضوفيون فىم�ضر



69

العدد 60رواق عربي

القرو�سطية يف الفقه وال�رصيعة الإ�سالميني. واآخرون )مثل حممد ح�سن من املن�سورة( مُيكن 

اأن ي�سنِّفوا ب�سكل اأف�سل يف خانة الدعاة، وهم يرّكزون جهودهم على تعليم قطاعات وا�سعة 

من النا�ض من خالل املحا�رصات حول الإميان، واملمار�سة، والتزام ال�رصيعة.

العلماء  على  ال�سيطرة  ال�سلفية  احلركة  تفتقد  التقليدية،  للموؤ�س�سات  مناوئة  حركة  لكونها 

ال�سنّية يف  ال�رصيعة  النقابية ملدار�ض  �سبه  ال�سيطرة  نقي�ض  املتجولني، وهذا على  اأو  حني  املتطوِّ

احلاد حني  اجلدل  باإثارة  مرارًا  ت�سببوا  ال�سلفيني يف م�رص  العلماء  فاإن  العام. وهكذا،  التيار 

كانوا يوردون ب�سكل مبا�رص تعاليم نبوية اأو مواقف لل�رصيعة من دون اأخذ رد الفعل ال�سعبي 

الأو�سع بعني العتبار. وعلى �سبيل املثال، ويف دي�سمرب 2010، اأ�سدر الداعية ال�سلفي لطفي 

اإذا مل  قتله  اأو  ل احلكومة حب�سه  الربادعي ملبارك ويخوِّ انتقادات حممد  فيها  اأمري فتوى يدين 

يُتب. وهذا اأطلق جدًل رهيبًا يف الإعالم امل�رصي، فاقمت منه اإدانة جامعة الأزهر)1( )وهي 

امل�سلمني، ويعترب رئي�سها �سيخ الأزهر يف م�ستوى وزير  العلماء  ب  التي تدرٍّ الدولة  موؤ�س�سة 

( لهذه الفتوى. لقد كان اأمري ي�ستند يف فتواه اإىل تعاليم نبوية يعرتف بها كل العلماء ال�سّنة،  معنيَّ

تقييد  الن�سو�ض من حدتها عرب  هذه  مثل  د  الأزهر جترِّ العام يف  التيار  تف�سريات علماء  لكن 

تطبيقاتها يف اإطار ظروف حمددة وحمدودة.

الال�سيا�سية  والطبيعة  مبارك.  نظام  عهد  خالل  قلقة  ظروف  يف  م�رص  �سلفيو  عا�ض  لقد 

لتعاليمهم تريح اأجهزة الأمن وتدفعها اإىل عدم م�سايقة دعاتهم ما داموا ل يتطرقون اإىل ق�سايا 

�سيا�سية. لكن اأي عالقة مفرت�سة باجلماعة الإ�سالمية املحظورة تعني حتمًا امل�سايقة اأو ال�سجن.

املتدينني.  الآخرين  امل�رصيني  امل�سلمني  ال�سلفيني وبني  بني  وا�سح  ال�سعب ر�سم خط  من 

الأقنية  يتابعون  اأو  �سياراتهم  ال�سلفية يف  العظات  اإىل  ي�ستمعون  الذين  امل�رصيني،  فالعديد من 

الف�سائية ال�سلفية يف منازلهم، ل يتباهون باللحى الطويلة لل�سلفيني، ول يرتدون ثيابهم املميّزة. 

جمموعة  اأطلقت  وقد  ال�سلفية.  التعاليم  اإىل  الديني  مزاجهم  يجذبهم  عاديون  م�رصيون  اإنهم 

ال�سلفية.  ع داخل  التنوُّ النا�ض مبدى  تذّكر  في�ض بوك  الأثرياء حلقة على  ال�سلفيني  ال�سبان  من 

وهذه املجموعة، التي اأطلقت على نف�سها ا�سم »�سلفيو كو�ستا« تيّمنًا ب�سل�سلة مقاهي كو�ستا التابعة 

ل�ستاربك�ض، تعترب موازية ملجموعة ا�سرتاكيي مقهى منهاتن.

ل يوجد خّط فا�سل وا�سح بني ال�سلفيني وبني ع�سوية الإخوان امل�سلمني، ذلك اأن اجلماعتني 

تت�ساطران تعاليم مهمة وعددًا ل ُي�ستهان به من املنتمني. فقد انبثق الإخوان امل�سلمون من املوجة 

الإ�سالحية نف�سها التي اأنتجت ال�سلفية احلديثة، راف�سني تعقيدات ال�رصيعة والفقه الإ�سالميني، 

د.جوناثان براون
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الن�ساط الجتماعي  الإخوان على طريق  �سار  فيما  ال�سعبية. لكن  ال�سوفية  الأ�ساطري  وكذلك 

وال�سيا�سي املعا�رص، التزمت الغالبية العظمى من ال�سلفيني الرتكيز التقليدي على �سقل الإميان 

وممار�سة الطقو�ض.

امل�سلمني. ففي يوليو،  اأجندة الإخوان  اأي�سًا مع  ال�سلفيني متاهى  اأن عددًا معتربًا من  غري 

جتاه  جدًا  ح�ّسا�سني  كانوا  اأنهم  الإخوان  جماعة  يف  كبار  قادة  مع  اأُجرَيت  مقابالت  اأوحت 

التداخل الكبري مع ال�سلفيني مع اقرتاب النتخابات. فقد اأّكد بع�ض ال�سلفيني اأنهم قادرون على 

قائد  الفتوح، وهو  اأبو  املنعم  ر عبد  قدَّ امل�سلمني. كما  الإخوان  اأكرث من  اأ�سوات عمليًا  ح�سد 

�سابق يف اجلماعة ومر�ّسح رئا�سي حايل م�ستقل، اأن ال�سلفيني يفوقون اأع�ساء الإخوان امل�سلمني 

بع�رصين مقابل واحد)2(. وعلى اأي حال، الأداء الناجح املفاجئ حلزب النور ال�سلفي ي�سهد على 

�سعبية احلركة، لكن مر�ّسحي الإخوان تغّلبوا على مر�ّسحي النور يف املناف�سات الرئي�سة. فقد 

ُهِزم عبد املنعم ال�سحات، الع�سو البارز يف حزب النور والداعية ال�سلفي املعروف، يف جولة 

الإعادة يف الإ�سكندرية اأمام مناف�ض من الإخوان.

التدري�ض يف جامعة  الكربى يف هيئة  الغالبية  اأن  الرغم من  اأنه على  اأي�سًا  بالذكر  وجدير 

الأزهر املرموقة ترف�ض ال�سلفية ب�سدة، فاإن اجلامعة ت�سّم يف الواقع العديد من الطالب ال�سلفيني 

الأزهر،  �سهادات من  بارزتان  �سلفيتان  �سخ�سيتان  ال�سلفيني. وقد حازت  الأ�ساتذة  وبع�ض 

وهما يا�رص برهامي وحممد الزغبي؛ علمًا اأن حممد ي�رصي، الع�سو يف حزب النور، يرتدي 

زّي الأزهر بفخر. ويتجّلى التداخل بني الأزهر وال�سلفيني ب�سكل اأو�سح يف ت�سكيلة جلنة تطبيق 

َلت يف  ال�رصيعة، التي تتاأّلف من اأ�ساتذة من الأزهر و�سلفيني بارزين. وكانت هذه اللجنة �ُسكِّ

يوليو للرتويج لد�ستور اإ�سالمي مل�رص، ولنتقاد متاهي الأزهر ال�سديد مع ال�سوفية)3(.

ال�ضلفية منذ اندالع االنتفا�ضة:

اإّياها  معتربين  التحرير،  ميدان  يف  الحتجاجات  البداية  يف  ال�سلفيني  القادة  بع�ض  �سجب 

متردًا على الدولة غري جُماز به يف الإ�سالم. ومع انطالقة الحتجاجات يف 25 يناير 2011، 

األقى الداعية ال�سلفي البارز، حممد ح�سان، خطبًة دعا فيها امل�سلمني اإىل عدم ال�سماح بانحدار 

بالدهم نحو الفو�سى)4(. كما قال علماء �سلفيون بارزون من دول اأخرى كال�سعودية بو�سوح 

اأن الحتجاجات ُتعَترَب خروجًا على احلاكم، وبالتايل هي حمّظورة متامًا يف الإ�سالم. 
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لكن حني بداأت الحتجاجات تتزايد وحّدتها تتنامى، وحني بداأت قوات الأمن بالعتداء 

�سيا�سيًا  حنكًة  الأكرث  منهم  القادة  بع�ض  علنًا  ظهر  حني  ففي  ال�سلفيون.  انق�سم  املدنيني،  على 

�سلفيون  عمد  وقد  ال�سمت.  غريهم  لزم  العّزل،  املحتّجني  على  احلكومة  اعتداءات  ليدينوا 

يف دمنهور اإىل كتابة �سعار »ل خروج على احلاكم« بالطالء يف كل اأرجاء املدينة. كذلك، 

هاتفي  ات�سال  يف  العدوي،  م�سطفى  ال�سلفي،  امل�رصي  العامل  الحتجاجات  خ�سّم  يف  برز 

العودة  اإىل  التحرير  املحتّجني يف ميدان  2011، داعيًا  4 فرباير  الوطني يف  التلفزيون  على 

اإىل منازلهم كي ل ُيراق دم امل�سلمني. وقال اإن الذين لقوا حتفهم يف الحتجاجات لن ميوتوا 

ك�سهداء يف �رصاع مع م�سلمني اآخرين. 

على الرغم من ترّددهم الأّويل ومزاجهم الال�سيا�سي اجلازم، ف�رصعان ما رمى ال�سلفيون 

ال�سلطة  غياب  �سّببها  بعراقيل  البداية  يف  ا�سطدم  عملهم  لكن  ال�سيا�سي.  الأتون  يف  اأنف�سهم 

املركزية واخلربة ال�سيا�سية لديهم. هذا عالوة على اأن الر�سائل الكارثية التي اأطلقوها واأثارت 

رة  خوف العديد من امل�رصيني، اأّدت اأي�سًا اإىل تغطية ُمباَلغ فيها يف الإعالم. هذه التجارب املبكِّ

التي  الر�سائل  اإىل  اأكرث  ينتبهون  والتنظيم، وجعلتهم  املركزية  نحو مزيد من  ال�سلفيني  دفعت 

يبعثون بها، خ�سو�سًا عندما بداأوا بت�سكيل اأحزاب �سيا�سية وال�سعي اإىل خو�ض النتخابات.

والن�ساطات  العنف  اأعمال  من  طويلًة  �سل�سلًة  مبارك  �سقوط  تلت  التي  الأ�سهر  �سهدت  لقد 

اأجراها كاتب  التي  لوا م�سئوليتها. والأبحاث اخلا�سة  ُحمِّ اأو  ال�سلفيون  ارتكبها  التي  التق�سيمية 

هذه ال�سطور ت�سري اإىل اأن هذه الأعمال مل ُترَتَكب كلها يف الواقع على يد ال�سلفيني، اأو اأنه يف 

ج ال�سحافة امُلعادية اإجماًل. لكن  العديد من احلالت مل تقع تلك الأحداث اأ�ساًل كما كانت تروِّ

لي�ض ثمة �سك يف اأن ال�سلفيني انخرطوا يف العديد من احلوادث الب�سعة، مبا فيها تدمري مقامات 

ال�سيدة  كني�سة  حول  وامل�سيحيني  امل�سلمني  بني  مايو   7 يف  وال�سدام  عدة،  اأماكن  يف  �سوفية 

العذراء يف اإمبابة يف القاهرة، وحادثة م�سجد النور يف العبا�سية، القاهرة، يف اأبريل 2011. 

يف حادثة كني�سة ال�سيدة العذراء، جتّمع ح�سد من امل�سلمني قرب الكني�سة احتجاجًا على ما 

اعتقدوا انه اختطاف الكني�سة القبطية لفتاًة م�سيحيًة كانت اعتنقت الإ�سالم، علمًا اأن مثل هذه 

احلوادث كانت قد وقعت �سابقًا، كما قيل، يف اأماكن اأخرى )5(. وكانت نتيجة ال�سدام اإحراق 

اأن املعتدين كانوا من  اإىل  اأ�سار �سهود عيان  الكني�سة وقتل وجرح عدد من الأ�سخا�ض. وقد 

ال�سلفيني، مع اأن اأحد القادة ال�سلفيني البارزين اأنكر توّرطهم)6(. لكن مع ذلك، نّظم ال�سلفيون 

طوال ف�سَلي الربيع وال�سيف م�سريات انطالقًا من م�سجد النور بعد �سالة اجلمعة دعمًا لن�ساء 
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قبطيات اأخريات ُزِعم اأنهّن اعتنقن الإ�سالم، ثم ُعِزلَن يف اأديرة. 

اأن  ِدم امل�رصيون حني علموا  اأبريل، �سُ  15 ففي  تعقيدًا.  اأكرث  النور  كانت حادثة م�سجد 

ح�سن ال�سايف عامل الأزهر الإ�سالمي املرموق وال�سويف البارز، البالغ من العمر 80 عامًا، 

اأثناء  املنرب  �سلفيني منعوه من �سعود  بلطجية  قبل  ُعنِّف من  �سيلقي خطبة اجلمعة،  الذي كان 

�سالة اجلمعة. وقد روى اإمام امل�سجد كيف اأنه احتمى يف مكتبه خوفًا على حياته بعد اأن قام 

�سبان �سلفيون بتهديده واآخرين بالقتل)7(. وقد ا�ستوىل ال�سلفيون على املنرب، فاألقى خطبة اجلمعة 

العامل ال�سلفي عمر عبد العزيز.

لكن ا�ستنادًا اإىل املقابالت التي اأجراها الكاتب مع �سهود عيان واأ�سخا�ض معنيني باحلادث، 

مل تكن احلادثة التي وقعت فعاًل يف م�سجد النور ماأ�ساويًة اأو عنيفًة للغاية كما اأفيد. فهي مل تنجم 

�ض امل�سجد  عن اعتداء متهّور لل�سلفيني على داعية حمرتم، بل عن �رصاع طويل الأمد بني موؤ�سِّ

وبني وزارة الأوقاف التي ت�سيطر على امل�ساجد كافة يف م�رص، حول اختيار خطباء اجلمعة. 

�ض امل�سجد كانوا قد متّكنوا من اختيار اخلطباء لأ�سابيع  فبع�ض القادة ال�سلفيني املتحالفني مع موؤ�سِّ

با�ستقالل  مناديًا  الوقت  ذلك  اجلمعة يف  يقيم �سالة  �سلفي  كان خطيب  احلادثة. وهكذا،  قبل 

املوؤ�س�سات الدينية عن الدولة، وداعيًا م�رص اإىل ال�سري باجّتاه تطبيق دولة اإ�سالمية مثالية)8(. 

اأثار احلادثة، الأمر الذي مل  ِقَبل الدولة ا�ستعادة ال�سيطرة هي ما  وحماولة الإماُم امُلعنيَّ من 

اأظهر  بل  وح�سب،  ال�سلفيني  ال�سبان  بع�ض  عنَف  ما،  حّد  واإىل  الن�سباط،  يف  نق�سًا  يعك�ض 

�سذاجتهم ال�سيا�سية اأي�سًا. فالنا�سطون ال�سيا�سيون الأكرث خربًة كانوا ليدركوا اأن حماولة تر�سيخ 

ا�ستقاللية ذلك امل�سجد من خالل تعنيف اأحد كبار ال�سيوخ هي ق�سية خا�رصة توؤّدي اإجماًل اإىل 

اإثارة عداء النا�ض. ثم اإن جميع امل�ساجد يف م�رص تخ�سع اإىل اإدارة وزارة الأوقاف. وطاملا 

�ض م�سجد النور ول لل�سلفيني تعيني اخلطباء. ل�سك  اأن هذا النظام ل يزال قائمًا، ل يحّق ملوؤ�سِّ

اأن حادثة م�سجد النور اأرعبت العديد من امل�رصيني، وقلبت موؤ�س�سة الأزهر الدينية اأكرث على 

ال�سلفيني. 

مل يعاِن ال�سلفيون ب�سبب اأعمالهم املتهّورة، واأحيانًا الإجرامية، وح�سب، بل اأي�سًا ب�سبب 

يف  مبارك  ل�سقوط  البتهاج  وهج  خّف  اأن  فبعد  لهم.  الدقيقة  وغري  ال�سلبية  الإعالم  معاملة 

اأوائل فرباير 2011، اأ�سبحت الروايات عن وح�سية ال�سلفيني مو�سوع ال�ساعة يف ال�سحافة 

امل�رصية، خ�سو�سًا يف ال�سحف ذات امليول الليربالية مثل »امل�رصي اليوم«، اأو تلك املرتبطة 

باأوفياء لنظام مبارك مثل �سحيفة »اليوم ال�سابع«. 
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العنيفة  ال�سدامات  يف  ال�سلفيني  على  الالئمة  البارزة  ال�سحف  األقت  املثال،  �سبيل  وعلى 

ماريناب يف  قرية  نوفمرب، يف  �سبتمرب و3   29 بني  واأقباط،  م�سلمني  �سبان  بني  التي وقعت 

قليلة على  اأيام  بعد  اجتماع هولندي،  القرية عامل  اأجراها يف  مقابالت  اأن  العليا. غري  م�رص 

احلادثة، اأظهرت بو�سوح اأن م�سلمني حمليني ل �سلة لهم بال�سلفية هم َمن نّفذوا العتداء على 

حول  القاهرة  يف  ما�سبريو  منطقة  يف  الأقباط  احتجاجات  ت  اأدَّ اأن  وبعد  كذلك،  الكني�سة)9(. 

مذيعي  اأحد  �سارع  اأكتوبر،   9 يف  النطاق  وا�سعة  عنف  اأعمال  اندلع  اإىل  ماريناب  حادثة 

القبطية تلقي م�سئولية  الكني�سة  اأن  اإىل ال�ستنتاج  الناطقة بالإجنليزية  الأخبار يف قناة اجلزيرة 

اأن يكون الأمر على  القناة املوجود على الأر�ض نفى  اأن مرا�سل  ال�سلفيني، مع  العنف على 

هذا النحو. 

ازدياد االن�سباط ال�سلفي وال�سيا�سة احلزبية:

منذ  م�رص  يف  العامة  واحلياة  ال�سيا�سية  العملية  يف  ال�سلفّية  للحركة  املتزايد  النخراط  اأدى 

على  احلركة  واأرغم  �سفوفها،  يف  والن�سباط  املركزية  من�سوب  ارتفاع  اإىل  يناير،  ثورة 

الرتكيز على الراأي العام وعلى التدقيق بر�سائلها. وقد بداأ علماء ال�سلفية، الذين حتّول الكثري 

امل�سلمون  الإخوان  �سلكها  التي  نف�سها  الرباغماتية  الطريق  على  ال�سري  �سا�سة،  اإىل  الآن  منهم 

الدينية  التزاماتهم  عن  التعبري  اأو  ال�رصيعة،  حلكم  الدعوة  ب�ساأن  امل�ساومة  اإما  وتعّلموا  قبلهم، 

بو�سائل ل تنطوي على تهديد.

اأوائل  بني  من  ال�سحات،  عبداملنعم  مثل  رائدة،  �سلفية  �سخ�سيات  كانت  الثورة،  غداة 

اأحزاب �سيا�سية. وهم برروا هذا اخلروج  ال�سخ�سيات العامة التي تعلن عزمها على ت�سكيل 

املفاجئ من ال�ستكانة ال�سيا�سية ال�سلفية بتو�ّسل مبداأ »امل�سلحة العامة« يف ال�رصيعة الإ�سالمية. 

كانت حّجتهم هي اأن الدولة الإ�سالمية هي املثل الأعلى، لكن يف غيابها لبد من امل�ساركة يف 

النظام العلماين للحيلولة دون عودة حكومة قمعّية وفا�سدة.)10(

ا�ستجمعت الأن�سطة ال�سيا�سية ال�سلفية قواها يف اأواخر الربيع، وتوّحدت حول حزب النور 

والتنمية،  البناء  حلزب  تاأييد  اأي�سًا  هناك  وكان  حجمًا.  الأ�سغر  والأ�سالة  الف�سيلة  وحزبي 

الذي اأطلقته اجلماعة الإ�سالمية، والذي ل يعترب حزبًا �سلفيًا باملعنى الدقيق للكلمة، بل ينظر 

اإليه عادة باعتباره جزءًا من الكوكبة نف�سها من التنظيمات الإ�سالمية الأكرث راديكالية. وعلى 

مدار ف�سل ال�سيف، اختلف احلزبان ال�سلفيان مع بع�سهما بع�سًا، حيث ان�سّمت اإليهما بع�ض 
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هذه اخلالفات،  الرغم من  ذلك، وعلى  اأخرى. مع  وانف�سلت مرة  ولكنها عادت  القوى، 

ان�سّمت الأحزاب ال�سلفية يف نهاية املطاف اإىل التحالف الدميقراطي الأو�سع، جنبًا اإىل جنب 

واأخرى   ، عدة  ليربالية  اأحزاب  الو�سط،  وحزب  الوفد،  وحزب  امل�سلمني،  الإخوان  مع 

الربملانية  القوائم  تقا�سم  �ساأن  من  اأن  تاأمل  جمتمعة  اجلماعات  هذه  كانت  الو�سط.  ي�سار  من 

والتن�سيق بني مر�سحيها اأن ي�سمن وجود اأغلبية برملانية لالأحزاب يف مواجهة احلزب الوطني 

الدميقراطي عندما تركته معظم  التحالف  تفّكك  ال�سابق. لكن �رصعان ما  الدميقراطي احلاكم 

الأخرى  الإ�سالمية  الأحزاب  جميع  اأكتوبر  يف  وتبعتها  ال�سيف،  خالل  الليربالية  الأحزاب 

با�ستثناء حزب احلرية والعدالة، اجلناح ال�سيا�سي لالإخوان امل�سلمني. ويف 23 اأكتوبر، اأعلنت 

اأحزاب النور والأ�سالة واجلماعة الإ�سالمية عن ت�سكيل حتالف ر�سمي �سلفي )اأطلق عليه ا�سم 

التحالف الإ�سالمي( واّتفقت على تقا�سم القوائم الربملانية.

الوقت  هو  لي�ض  هذا  اإن  قائلة  لل�سيا�سة،  العملي  الطابع  ت�سّدد على  ال�سلفية  الأحزاب  بداأت 

املنا�سب لالأيديولوجية. واأدركت اأي�سًا اأهمية احرتام قوانني النتخابات ب�سكل علني من خالل 

الوعد بعدم ا�ستخدام الرموز الدينية اأو اأماكن العبادة يف حمالتها النتخابية، وذلك متا�سيًا مع 

احلظر الذي فر�سته اللجنة الق�سائية العليا لالنتخابات )تتم حاليًا مناق�سة ما اإذا كانت التزمت 

بذلك فعاًل اأم ل(.

–ب�سكل  يخلو  فهو  للرباجماتية.  الإنرتنت)11( منوذجًا  �سبكة  النور على  ميّثل موقع حزب 

للدولة  احلايل  الهيكل  فّعالة  ب�سورة  ويقبل  الإ�سالمية  اللغة  من  الواقع-  ملحوظ وغريب يف 

ال�سيا�سية �رصوريتان  العدالة الجتماعية وال�سفافية  اأن  د على  ي�سدِّ والقانون امل�رصيني. وهو 

ملنع عودة الف�ساد املنّظم الذي �ساد يف ع�رص مبارك. احلزب يدعو اإىل دولة مدنّية يعي�ض فيها 

اأن  كل امل�رصيني معًا من دون متييز، »بعيدًا عن الثيوقراطية )احلكومة الدينية( التي تزعم 

احلكومة حتكم مب�سيئة الله. ويدعو احلزب كذلك اإىل الف�سل بني ال�سلطات الت�رصيعية والق�سائية 

والتنفيذية، مع توفري احلماية لنظام العدالة من التدّخل ال�سيا�سي. وي�سعى احلزب اإىل �سمان 

الزعيم  اختيار  التعبري، واحلق يف  لئحة طويلة من احلرّيات واحلقوق، مبا يف ذلك حرية 

وحما�سبته، والرعاية ال�سحية املّجانية والتعليم. وعلى رغم ذلك، فاإن احلزب ي�رص، بطريقة 

غام�سة بع�ض ال�سيء، على اأن هذه احلريات موجودة �سمن الإطار الأ�سا�سي لل�رصيعة.

يقّدم حزب النور موجزًا عن فل�سفته يف ال�سيا�سة اخلارجية، م�سريًا ب�سكل ُموٍح اإىل اأن م�رص 

باأن  البالد يف املا�سي، كما �سمحت حتى للدول ال�سغرية  �سمحت »لدول معادية« با�ستغالل 
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مت�ّض م�ساحلها )اإ�سارة موؤكدة تقريبًا اإىل اإ�رصائيل(. وترّكز اأولويات حزب النور يف ال�سيا�سة 

اخلارجية على الهتمام املتزايد باأفريقيا وحو�ض النيل، ف�ساًل عن العاملني العربي والإ�سالمي 

الأكرب حجمًا. ويدعو موقع احلزب اإىل احرتام املعاهدات القائمة، واإعطاء الأولوية حلماية 

امل�سالح احلقيقية لل�سعب امل�رصي.

اإ�سالميًا متامًا، لكنه يعرّب عن قلقه  اأن الربنامج الأ�سا�سي للحزب ل يزال  ما من �سك يف 

ب�ساأن ال�رصيعة ب�سكل غري مبا�رص. فهو، على �سبيل املثال، ل ي�سّدد على اللتزام بالإ�سالم يف 

اأن ت�ساعد على تعزيز الهوية  اأن املوؤ�س�سات يف م�رص يجب  الثقافية، لكنه ين�ّض على  امل�سائل 

العربية للدولة و«دين الأغلبية«. دور ال�رصيعة يف الدولة مذكور فقط يف الإ�سارة اإىل الد�ستور 

امل�سدر  الإ�سالمية هي  ال�رصيعة  اأن  الثانية منه على  املادة  ين�ّض يف  امل�رصي احلايل، والذي 

الرئي�ض للت�رصيع. ومرة اأخرى، ومن دون اأن يختلف عن النظام القانوين احلايل يف م�رص، 

يعّقب حزب النور قائاًل اإن ال�رصيعة يجب اأن حتمي احلقوق ال�سخ�سية الدينية لالأقباط، الذين 

تتم معاجلة اأحوالهم ال�سخ�سية وقانون الأ�رصة بوا�سطة اأنظمة دينية خا�سة بهم. وبالن�سبة اإىل 

كل امل�سائل الأخرى، فاإن القانون الوطني امل�رصي يحكم جميع النا�ض.

عالوة على ذلك، اعرتفت الأحزاب ال�سلفية بالدور الأ�سا�سي للمراأة يف ال�سيا�سة النتخابية. 

واحدة  امراأة  تر�سيح  احلزب  على  ت�سرتط  الأحزاب،  ت�سكيل  حتكم  التي  امل�رصية  فالقوانني 

على الأقل لع�سوية الربملان، وقد اأدلت اأحزاب يف البداية مثل النور بت�رصيحات قالت فيها 

اإنها �سرت�ّسح اإناثًا طاملا كّن متدّينات مبا فيه الكفاية )12(. ومع ذلك، �رصعان ما اأ�سبح خطاب 

دي�سمرب   12 الإناث، وتبّنى وجود مر�ّسحات. ويف  اأكرث ودّية جتاه  اجلديد  ال�سلفي  التحالف 

اأعلن حزب النور اأنه �سي�سمح للمر�سحات بو�سع �سورهن على مل�سقات احلملة النتخابية، 

لتحّل حمّل رمز الوردة، الذي مت ا�ستخدامه يف اجلولة الأوىل من النتخابات. ويوؤّكد حزب 

النور على موقعه على الإنرتنت اأن املراأة تلعب دورًا اقت�ساديًا اأ�سا�سيًا يف م�رص. وي�سري اأي�سّا 

اإىل الن�ساء العظيمات الالتي ُكنَّ ُيِحْطَن بالنبي حممد، و�ساركن يف احلياة ال�سيا�سية الإ�سالمية 

العنف �سد  اإىل وقف  الربنامج الجتماعي للحزب دعوة  )13(. ويت�سّمن  يف مراحلها الأوىل 

املراأة، واحلّد من احلالت التي تكون فيها املراأة هي املعيل الوحيد يف الأ�رصة )14(. ويف اأوائل 

الروؤية  فاإن  الإ�سكندرية. ومع ذلك،  ال�سلفيات يف  للن�ساء  النور موؤمترًا  اأكتوبر، عقد حزب 

قلق  م�سدر  وت�سّكل  م�سحونة  تزال  ل  ال�سيا�سية  احلياة  يف  ال�سليمة  الن�سائية  للم�ساركة  ال�سلفية 

بارزًا للم�رصيني خارج الكتلة الإ�سالمية.
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اإن وجود ح�سة للحركة ال�سلفية يف احلياة ال�سيا�سية دفعها اإىل ممار�سة ان�سباط غري م�سبوق 

يف م�رص. وعلى �سبيل املثال، بعد الهجوم الذي وقع يوم 30 مار�ض على املقامات ال�سوفية 

على اأيدي نا�سطني �سلفيني، قال الزعيم ال�سلفي ال�سكندري عبداملنعم ال�سحات لل�سحف اإن مثل 

تعظيم  يعار�سون  الذين  ال�سلفيني  اإىل  بالن�سبة  كليًا  بها  م�سموح  غري  الإجرامية  الأعمال  هذه 

وتوقفت  ال�سلفية،  املواقع  على  الت�رصيح  هذا  انت�رص  تدمريها.  اإىل  يدعون  ل  لكنهم  القبور 

الهجمات على الأ�رصحة ال�سوفية )15(. ويف مايو، �سّكل عدد من الّدعاة ال�سلفيني البارزين، 

مبن فيهم حممد ح�ّسان وحممد ح�سني يعقوب، جمل�ض �سورى العلماء. واإىل جانب عامل �سلفي 

�سكندري اآخر هو يا�رص برهامي، كانت هذه ال�سخ�سيات تتمّتع بنفوذ كبري يف الأن�سطة ال�سيا�سية 

ال�سلفية، على الرغم من اأنهم هم اأنف�سهم لي�سوا مر�سحني اأو م�سئولني يف اأي حزب)16(. واأدت 

هذه املركزية اإىل زيادة الرقابة على الر�سائل والتعليقات العامة من قبل العلماء ال�سلفيني، الذين 

اآرائهم من قبل عامة  اإىل  بها  التي ينظر  الطريقة  اأكرث م�سئولية عن  اأن يكونوا  اإىل  ا�سطروا 

النا�س واملعار�سني الليرباليني.

اأظهروا  ال�سلفيون  ا�ستمّر هذا الجتاه منذ اجلولة الأوىل من النتخابات الربملانية. وكان 

اإخوايّن  وهو  الرئا�سة،  ملن�سب  اإ�سماعيل  اأبو  �سالح  حازم  لرت�سيح  موّحدًا  دعمًا  ال�سابق  يف 

�سلفي �سابق ترك جماعة الإخوان امل�سلمني. ومع ذلك، فاإن الظهور الإعالمي الأخري لأبو 

اإ�سماعيل، عندما اأدىل بت�رصيحات مثرية للجدل حول حقوق املراأة والأعمال الفنية الفرعونية، 

حدا بحزب النور لأن يعلن ر�سميًا اأنه مل تعد له �سلة به. وباملثل، دفعت الت�رصيحات العلنية 

واأي  منعه،  اإىل  النور  حزب  قيادة  الإعادة  لنتخابات  حملته  خالل  ال�سحات  بها  اأدىل  التي 

متحدث غري ر�سمي، من التحدث اإىل و�سائل الإعالم.

االأحزاب ال�ضيا�ضية ال�ضوفية:

ن�سبيًا.  �سئيل  باهتمام  يناير  ثورة  قيام  منذ  ال�سوفية  ال�سيا�سية  الأحزاب  �سعود  حظي 

ويرجع ذلك جزئيًا اإىل اأنه ل ُينَظر اإىل ال�سوفيني كقوة �سيا�سية مهّددة ب�سفة خا�سة. ويعترب 

ال�سوفيون يف الوليات املتحدة واأوروبا، على وجه اخل�سو�ض، م�سلمني »معتدلني« وغري 

عنيفني وغري موؤذين، ويهتمون بال�سئون الروحية اأكرث من اهتمامهم بال�سئون ال�سيا�سية. ولذا 

فاإن الأداء ال�سعيف لالأحزاب ال�سوفية يف النتخابات حتى الآن قد يتغرّي عندما يديل الناخبون 

يف املناطق الريفية باأ�سواتهم.

ال�ضلفيون وال�ضوفيون فىم�ضر
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الإ�سالمي، بل هي طريقة خمتلفة  للفقه  اأو مدر�سة  اإ�سالمية م�ستقلة  لي�ست طائفة  ال�سوفية 

ملمار�سة ال�سعائر الدينية املوجودة بني ال�سّنة وال�سيعة على حد �سواء. وهي تنت�رص على نطاق 

ب�سلواتها اجلماعية وتبجيل  ال�سوفية  ،  الطرق  الإ�سالمي.  العامل  بلدان  الكثري من  وا�سع يف 

)يحققونها  اأيديهم  على  تتحقق  لأن  ي�سعون  التي  واملعجزات  ومقاماتهم،  ال�سوفية  اأعالم 

الإ�سالم  مهمة يف  �سمة  الإ�سالمية، وهي  الدينية  للحياة  الأ�سا�سية  ال�سمات  من  ظاهريًا(، هي 

ال�سعبي.

م�رص.  يف  الإ�سالمية  الدينية  للحياة  الفرتا�سي  الإطار  بو�سفه  الت�سّوف  ُيفهم  اأن  ينبغي 

املئة من �سكان م�رص �سوفيون، لكن ل توجد  20 يف  اأن نحو  وُيقّدر زعيم �سويف م�رصي 

اأرقام دقيقة، ويعود ذلك جزئيًا اإىل اأن العديد ممن قد ي�ساركون يف بع�ض الأن�سطة ال�سوفية 

ل يعتربون اأنف�سهم �سوفيني ن�سطني. وباملثل، فاإن انت�سار الت�سوف يف احلياة الدينية امل�رصية 

يعني اأن من ال�سعب جتّنب امل�ساركة يف بع�ض مظاهر ال�سوفية.

يظهر الت�سّوف يف احلياة امل�رصية ب�سكل مبا�رص من خالل اأن�سطة الطرق ال�سوفية، واأكربها 

ال�ساذلية )بفروعها املختلفة(، والربهمية، والرفاعية، والأحمدية. وجتتمع الطرق ال�سوفية 

اأو يف حمافل �سوفية حمّددة  الأتباع،  املحّلية، ويف منازل  امل�ساجد  الأحيان يف  يف كثري من 

تعرف با�سم الزوايا. املحافل ال�سوفية يف البلدات والقرى متوا�سعة، بينما ميكن اأن تكون، 

والأوقاف.  الأتباع،  تربعات  من  بتمويل  كبرية  جممعات  القاهرة،  مثل  الكربى  املدن  يف 

وغالبًا ما ت�ستخدم املحافل اأي�سًا كم�ساجد ويتم بناوؤها يف بع�ض الأحيان يف املجمع نف�سه حيث 

قرب الَعَلم ال�سويف.

تتمحور الزعامة داخل الطرق ال�سوفية الفردية يف م�رص حول �سخ�ض ال�سيخ، اأو املعلم 

الديني.  وجوهرها  الطريقة  اأن�سطة  وجهة  وبركته  الروحي  اإر�ساده  ُيحدد  الذي  ال�سويف 

من�سب ال�سيخ وراثي يف العادة، وهو ينتقل من الأب اإىل البن، ما يعني اأن م�سايخ ال�سوفية 

غالبًا لي�سوا علماء دين حمرتفني بل من الأطباء واملهند�سني ورجال الأعمال، ومع ذلك فهم 

يتوّفرون على براعة جوهرية يف العادة يف جمال ال�رصيعة الإ�سالمية والتعاليم الدينية.

املوؤ�س�سة الدينية الإ�سالمية يف م�رص �سوفية للغاية بحكم بطبيعتها. فقد كان الولء للطريقة 

والنظام  الأزهر  اجلامع  يف  والطالب  الأ�ساتذة  من  لكل  معيارًا  طويل  وقت  منذ  ال�سوفية 

اجلامعي فيه. وعلى رغم اأن الأزهر لي�ض موّحدًا، فاإن هوّيته ترتبط بال�سوفية بقّوة. �سيخ 

الأزهر احلايل )رئي�ض اجلامعة(، اأحمد الطيب، هو �سيخ �سويف بالوراثة من �سعيد م�رص. 
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وهو عرّب موؤخرًا عن تاأييده لت�سكيل الرابطة ال�سوفية العاملية. واملفتي احلايل مل�رص واأحد كبار 

علماء الأزهر، علي جمعة، هو اأي�سًا معّلم �سويف يحظى باحرتام كبري )17(.

بالإ�سافة اإىل �سالتها مبوؤ�س�سة الأزهر، تختار الطرق ال�سوفية امل�سّجلة ر�سميًا يف م�رص 

عن  م�سئولة  احلكومية  �سبه  القيادية  اللجنة  وهذه  ال�سوفية.  للطرق  الأعلى  املجل�ض  اأع�ساء 

اإدارة ال�سئون ال�سوفية على امل�ستوى القومي، مثل تنظيم مهرجانات املولد )احتفالت اأعياد 

ميالد اأعالم ال�سوفية الكبار(. وهي تتاألف حاليًا من ع�رصة اأع�ساء تنتخبهم الطرق بزعامة 

�سيخ كبري. ومن املثري لالهتمام اأنه حدث يف العام 2008 خالف داخل املجل�ض ب�رّص بانتفا�سة 

التحرير يف العام 2011. فبعد وفاة ال�سيخ الكبري املبّجل، عنّي الرئي�ض مبارك �سيخًا �سوفيًا 

�سغريًا ن�سبيًا، وهو ع�سو يف احلزب الوطني الدميقراطي احلاكم، ملن�سب الزعامة. اعرت�ست 

ال�سويف«،  الإ�سالح  »جبهة  الر�سمية  غري  اجلبهة  و�سّكلوا  ال�سوفية،  الطرق  قادة  من  كتلة 

راف�سني التدّخل ال�سيا�سي يف عامل ي�رّصون على اأنه يخلو من اأي ُبعد �سيا�سي على الإطالق.

على الرغم من هذه التوّترات الداخلية، اأ�سبح التيار الرئي�سي ال�سويف، منذ انتفا�سة يناير 

حليفًا قويًا لكل من ال�سلطات النتقالية، والليرباليني، ويتماهى مع املوؤ�س�سة الدينية التي ت�سيطر 

عليها الدولة، ويحّركه خوف عظيم من ال�سلفيني والإ�سالميني ب�سكل عام.

اخل�سو�ض  وجه  على  لالإ�سالح  بجبهة  املرتبطة  ال�سوفية  الطرق  انحازت  ما  �رصعان 

حزب  اأول  اإطالق  يف  مار�ض  يف  �ساركت  كما  الثوري.  ال�سباب  وجماعات  الليرباليني  اإىل 

2011 جدًل مدّويًا حول  العام  امل�رصي. و�سهد �سيف  التحرير  �سيا�سي �سويف، هو حزب 

ما اإذا كان ينبغي �سياغة الد�ستور امل�رصي قبل انتخاب الربملان اأو العك�ض. الإ�سالميون من 

�ساأنه  من  القرتاع  يف  الفوز  اأن  اأمل  على  اأوًل  النتخابات  اإجراء  لون  يف�سّ امل�سارب  جميع 

الذين  العلمانيون والليرباليون والإ�سالميون،  اأن ي�سمح لهم بت�سكيل دولة جديدة. وقد دعم 

خاب ظّنهم باأجندات قادتهم، فكرة ال�سماح للنخبة باأن تقّرر هي طبيعة الد�ستور اأوًل )بهدف 

تظاهرت  ال�سيف،  ف�سل  وخالل   2011 اأبريل  اأواخر  من  واعتبارًا  العلمانية(.  تر�سيخ 

الطرق ال�سوفية املرتبطة باجلبهة، جنبًا اإىل جنب مع الليرباليني والقيادات ال�سبابية املتنوعة 

اإىل خوفهم من طموحات  م�سريين  اأوًل«،  »الد�ستور  ل�سالح موقف  للتغيري  الوطنية  للجبهة 

الإ�سالميني)18(. 

الت�سل�سل الهرمي القوي للت�سوف يف م�رص يبدو متما�سكًا بعد ثورة يناير. فاملجل�ض الأعلى 

مواليًا  ظل  وهو  التنظيمات،  من  وغريهم  اأتباعه  على  تاأثري  له  ليزال  ال�سوفية  للطرق 
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ال�سويف  الإ�سالح  جبهة  اأن  ورغم  �سواء.  حد  على  الأزهر  وموؤ�س�سة  النتقالية  للحكومة 

لتزال جتادل من اأجل اإ�سالح املجل�ض الأعلى للطرق ال�سوفية جلعله م�ستقال عن الدولة، فال 

يزال قادة اجلبهة يكّنون احرتامًا ملوؤ�س�سة الأزهر. الت�سل�سل الهرمي القوي واخلوف الرهيب 

ال�سويف  ال�سيا�سي  الن�ساط  ال�سلفيني، حّد من  اأكرث حّدة، من  وب�سكل  امل�سلمني،  الإخوان  من 

امل�ستقل. ففي اأغ�سط�ض، اأعرب عبدالهادي الق�سبي، املعنّي من مبارك والذي يراأ�ض املجل�ض 

الأعلى للطرق ال�سوفية، عن دعمه القوي للمجل�ض الأعلى للقوات امل�سلحة، ودعا امل�سلمني 

باأن  املتكّرر  الدعاء  اإىل  م�سريًا  نف�سه،  هو  و�سيخه  الأزهر  �سيخ  التوحد خلف  اإىل  امل�رصيني 

يف  الأفراد  حقوق  على  تاأكيده  رغم  وعلى   .)19( ال�سّني  لالإ�سالم  العاملية  ال�سلطة  هو  الأزهر 

امل�ساركة ال�سيا�سية، فقد نّدد الق�سبي يف وقت �سابق بت�سكيل الأحزاب ال�سيا�سية ال�سوفية، مع 

اأن هذا قد يكون مرتبطًا بحقيقة اأنه مت ت�سكيل اأول حزب �سويف من قبل معار�سيه داخل القيادة 

النتخابية.  بدعم حمالتها  ال�سوفية والتزم  الأحزاب  الق�سبي  تبّنى  اأكتوبر،  ال�سوفية. ويف 

وتدّل حقيقة اأن الق�سبي اأطلق هذا الإعالن حتت لفتة تعلن التزام ال�سوفية باأحكام ال�رصيعة 

)20(. وعلى  النتقالية  باحلكومة  وال�سّك اجلماهريي  الإ�سالمي  املّد  ب�سعود  على وجود وعي 

عك�ض الأحزاب ال�سلفية، التي تدين ق�سوة املجل�ض الأعلى للقوات امل�سلحة، وترف�ض امل�ساركة 

ت�ستقطب  ال�سوفية  الأحزاب  بع�ض  اأن  يبدو  مبارك،  عهد  يف  ال�سيا�سيني  من  لأي  ال�سيا�سية 

اأع�ساء احلزب الوطني ال�سابق )21(.

اخلال�ضة.. ال�ضلفيون وال�ضوفيون فى م�ضتقبل م�ضر:

من  العظمى  والغالبية  امل�رصية،  احلياة  يف  اإنكاره  ميكن  ل  مهما  دورًا  الإ�سالم  يلعب 

املئة من  44 يف  اأن  اأظهرت ا�ستطالعات موؤ�س�سة غالوب  امل�رصيني يوافقون على ذلك. فقد 

اأن تكون  ال�رصيعة الإ�سالمية ينبغي  اأن  املئة من الرجال يعتقدون  الن�ساء امل�رصيات و50 يف 

امل�سدر الوحيد للت�رصيع. هذا قد يثري قلق املراقبني، لكن، وخالفًا لردود الفعل الغربية عندما 

بامُلُثل  امل�سطلح  ال�ساحقة من امل�رصيني يربطون  الأغلبية  فاإن  ا�ستدعاء كلمة »ال�رصيعة«،  يتم 

اجلديرة بالحرتام مثل العدالة الجتماعية وال�سيا�سية وامل�ساواة بني اجلن�سني)22(.

لالإ�سالم.  مُمتع  مقبول ومعتدل وحتى  بفهم  ال�سوفية  الغربيون  املراقبون  ما ربط  كثريا 

اجلميلة.  الدينية  واملهرجانات  ال�سعبي  بالدين  بعمق  م�رص  يف  ال�سوفية  ترتبط  الواقع،  ويف 

و�سيا�سيًا، اجلماعات ال�سوفية اإّما متحالفة مع الأحزاب الليربالية اأو مع املوؤ�س�سة الدينية املعتدلة 
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لل�سوفية  الكلي  اأن يرتجم احل�سور  املرّجح  للحكومة يف م�رص. ومع ذلك، من غري  املوؤيدة 

يف احلياة امل�رصية اإىل نفوذ �سيا�سي اأبدًا. فالت�سوف واملنظمات ال�سوفية اإما اأنها ت�سّكل جزءًا 

اأنها  اأو  �سيا�سيًا مميِّزًا،  كًا  ان تكون حمرِّ ينبغي، ما مينعها من  باأكرث مما  امل�رصية  من احلياة 

تابعة للغاية ملوؤ�س�سة الدولة الدينية، ما مينعها من الدفع باجتاه اإحداث اأي تغيري جذري. ويف 

ب�سكل  مرتبطة  ال�سوفية  الأحزاب  كانت  النتخابات  من  الأوىل  اجلولة  اأعقاب  يف  الواقع، 

وا�سح بعنا�رص النظام ال�سابق.

كة الأكرث فّعالية.  بيد اأن ال�سلفية برزت منذ قيام الثورة باعتبارها واحدًا من القوى املحرِّ

فقد كانت الأحزاب ال�سيا�سية ال�سلفية هي الأكرث ن�ساطًا على ال�ساحة، واإن كانت مثرية للجدل. 

ولديها الآن ح�سة حقيقية يف العملية الدميقراطية.

اأن  اإذ  اخلارج.  يف  املراقبني  اأو�ساط  ويف  م�رص  يف  الذعر  من  كبري  قدر  يف  هذا  ت�سبَّب 

الكثريين، ويثري خماوف  الإ�سالمية والعبادة يخيف  لل�رصيعة  املتق�ّسف واملت�سّدد  ال�سلفيني  فهم 

وا�سحة اإزاء وجود حكومة دينية على غرار اإيران. وهذا قد يوؤدي بالبع�ض اإىل ال�ستنتاج 

باأن معار�سة اأو قمع الطموحات ال�سيا�سية ال�سلفية �سيكون م�سارًا حكيمًا.

يف  احلقيقية  فامل�ساركة  حكيمة؛  غري  خطوة  يكون  اأن  الأرجح،  على  هذا،  �ساأن  من  لكن 

نظام دميقراطي مفتوح توؤدي اإىل تخفيف مواقف ال�سلفيني اإىل حٍد كبري، كما حدث مع جتربة 

العامة،  املخاوف  تهدئة  اإىل  احلاجة  اأدت  وقد  الكويت.  يف  وال�سلفيني  تركيا  يف  الإ�سالميني 

ال�رصيع  الن�سج  اإىل  ال�سيا�سية،  الر�سائل  ومركزة  النتخابية،  العملية  يف  املراأة  واإ�رصاك 

الإعالم  و�سائل  اأظهرت  ذلك،  على  عالوة  ال�سلفيني.  �سفوف  داخل  املعتدل  والن�سباط 

ال�سلفيني ب�سكل غري  اإىل ت�سوير  امل�رصية، وو�سائل الإعالم الأجنبية التي تقتب�ض منها، مياًل 

دقيق على اأنهم العدو اللدود مل�رص اجلديدة. وكما لحظ ع�سو قيادي �سابق يف جماعة الإخوان 

لتخويف  الوطني  النظام وفلوله من احلزب  ي�ستخدمه  الذي  اجلديد  الغول  هم  »ال�سلفيني  فاإن 

ال�سعب، بعد اأن ثبت اأن الإخوان لي�سوا خميفني مبا فيه الكفاية«. ومع ذلك، ت�سري الت�رصيحات 

بالفعل على تخفيف مواقف  تعمل  ال�سيا�سي،  اأن وجود ح�سة يف م�ستقبل م�رص  اإىل  الأخرية 

ال�سلفيني، مبا يف ذلك ت�رصيحات رئي�ض احلزب باأنه لن يطلب من الن�ساء ارتداء احلجاب اأو 

اإغالق ال�سواطئ.

ال�ضلفيون وال�ضوفيون فىم�ضر
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الهوام�ض

 www.anasalafy.com 1- براأ كل من اأن�سار ال�سنة واملوقع ال�سلفي البارز

اأنف�سهم وال�سلفية من فتوى اأمري املزعومة. 

انظر:

 www.anasalafy.com/play.php?catsmctba=23237
 2- “Salafis outnumber Muslim Brothers 20-to-1, says presidential 
hopeful,” AlMasry AlYoum, July 3, 2011, www.almasryalyoum.com/
en/node/473935.

3- »اأزهريون و�سلفيون يوؤ�س�سون هيئة لتطبيق ال�رصيعة وو�سع د�ستور 

اإ�سالمي«، امل�رصي اليوم، 4 متوز/يوليو، 2011.

4- ميكن م�ساهدة اخلطبة على الرابط التايل

 www.youtube.com/watch?v=SXud_8dcfsc
احتجاز  على  ال�سلفيني  احتجاج  من  اأخرى  حالت  على  لالطالع   -5

اإىل  يدعون  »ال�سلفيون  انظر  الإ�سالم.  اإىل  للمتحولني  املفرت�ض  الأقباط 

اأبريل،   29 اليوم،  امل�رصي  القبطي«،  البابا  وحماكمة  اإ�سالمية،  دولة 

.2011

6  190”  -to  be  tried  by  military  for  Imbaba  violence  ,Salafi  leader 
blames thugs “,AlMasry AlYoum ,May ,2011 ,8 www.almasryalyoum.
com/en/node/428140.
اأزهري«،  عامل  على  �سلفيني  باعتداء  للتنديد  الأربعاء  »مظاهرات   -7

17اأبريل، 2011،

www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/april/17/demo_azhar.
aspx
8- See, “Khutbah on Khilafah: Sh. Abdul Aziz in Egypt,” www.
youtube.com/watch?v=ZgQoVyjbz0A.
 9- This report comes from Cornelis Hulsman. See http://
asenseofbelonging.wordpress.com/2011/10/02/burning-the-church-
dome-awr-investigations-in-edfu.
اأحد  بو�سفه   http://www.alnourparty.org/page/answe انظر:   -10

اأ�رص�ض املعار�سني للنظام ال�سيا�سي العلماين الذي ل يحكم وفقا لل�رصيعة، 
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لو مل  اأ�سا�سية، وحتى  ال�سلفية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اأن  برهامي  يا�رص  يرى 

تكن مثالية، ملنع العلمانيني من العمل بحرية مطلقة. انظر:

http://ar.islamway.com/lesson/111290
ملعرفة املزيد عن اخلطاب ال�سلفي حول الدخول اإىل معمعة ال�سيا�سية، انظر 

النتخابات«،  يف  وامل�ساركة  لالأحزاب  الن�سمام  حول  �سلفي  »انق�سام 

امل�رصي اليوم 22 مايو 2011 

http://www.almasryalyoum.com/node/447571
موقع  على  التالية  الفقرات  يف  املذكورة  املواد  على  الطالع  11-ميكن 

حزب النور على الروابط التالية:

http://www.alnourparty.org/page/program_foreign_policy 
http://www.alnourparty.org/page/program_culture 
http://www.alnourparty.org/page/program_social 
12- »انق�سامات �سلفية قبل �ساعة من فتح باب الرت�سح ملجل�ض ال�سعب«، 

امل�رصي اليوم، 12اأكتوبر 2011

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=313731&I
ssueID=2286 
13- See http://www.alnourparty.org/page/answer 
14- See http://www.alnourparty.org/page/program_social 
  15- »الدعوة ال�سلفية تنفي هدم اأ�رصحة قليوب«، امل�رصي اليوم 31

مار�س 2011

http://youm7.com/News.asp?NewsID=381250
وقد مت ن�رص هذا على مواقع �سلفية، انظر:

http://www.salafonline.net/frontend/newsdetails.
aspx?ftid=11&nid=65 
16- See http://www.almasryalyoum.com/node/447571 
17- Shaykh Ahmad al-Tayyeb has announced his support for 
a world Sufi league; http://www.israinternational.com/world-
nexus/424-al-azhar-to-form-world-union-ofsufi- 
scholars-to-defend-islamic-tasawwuf-a-sunni-belief.htm 
18-  «Sufi Protest to Demand Constitution Before Elections,» 
AlMasry AlYoum, June 26,2011,
 www.almasryalyoum.com/en/node/471817; ERLINK «http://www.
egyptiannews.com/201107//blog-post_9214.html
هو  ال�سويف  الإ�سالح  جبهة  م�سمى  حتت  ت�سكل  اآخر  �سويف  حزب  ثمة 

الطريقة  قبل رئي�ض  اأكتوبر 2011 من   12 يوم  �سوت احلرية، و�سكل 

امل�رصية«  »الكتلة  مع  م�سرتكة  قائمة  على  احلزب  اتفق  وقد  الرفاعية، 

الليربالية، معلنا التزامه بالرعاية الجتماعية وجتنب ال�سيا�سة الإ�سالمية. 

انظر: غدا �سيخ الرفاعيني يعلن تاأ�سي�ض حزب �سوت احلرية، امل�رصي 

ال�ضلفيون وال�ضوفيون فىم�ضر



83

العدد 60رواق عربي

اليوم، 18 اأبريل 2011.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=313731&Is
sueID=2286l
19- »املجل�ض الأعلى للطرق ال�سوفية يرف�ض مليونيات 12 اأغ�سط�س«، 

اليوم ال�سابع 9 اأغ�سط�س 2011.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=470506
20- اأحزاب ال�سوفية ت�سك للجنة لدعم مر�سحيها«، امل�رصي اليوم، 11 

نوفمرب 2011.

http://www.almasryalyoum.com/node/512913 
21- «Salafi, Sufi mosques being used for election campaigning,» 
AlMasry AlYoum, 
November 11, 2011, http://www.almasryalyoum.com/en/
node/513618 
22- Dalia Mogahed, What Egyptian Women (and Men) Want, 
Survey Data/Slide Show, foreignpolicy.com, March 10, 2011, http://
www.foreignpolicy.com/articles/201110/03//what_egyptian_women_
and_men_want?page=0,3 
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* باحث مبركز �لدر��سات �ل�سيا�سية و�ل�سر�تيجية بالأهر�م.

حتليل اخلطاب ال�ضيا�ضي 

لالأحزاب ال�ضلفية امل�ضرية

د. ي�رشي عزباوي*

ت�ساوؤلت عدة  ال�سلفية يف م�رص طرح  للتيارات  الالفت  ال�سيا�سي  ال�سعود  اأن  ل �سك فى 

وبدا  يناير.   25 ثورة  بعد  �سعودها  واأ�سباب  التيارات،  لهذا  احلاكمة  الأفكار  طبيعة  حول 

جليًا اأن القا�سم امل�سرتك بني التيارات ال�سلفية عقب الثورة، هو امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية، 

التيارات  هذه  من  بع�سا  اأن  رغم  الربملانية،  النتخابات  يف  وامل�ساركة  الأحزاب،  وتاأ�سي�ض 

الناحية ال�رصعية. وحيث مل  كان يرى قبل الثورة عدم جواز امل�ساركة والعمل احلزبي من 

املتعددة يف  اأحزابهم وجماعاتهم  يجمع  واحد،  انتخابي  ت�سكيل حتالف  الإ�سالميون يف  يوفق 

البالد بعدما اختار »الإخوان امل�سلمون« ت�سكيل حتالف انتخابي مع عدد من القوى والأحزاب 

غري الإ�سالمية فاإن ال�سلفيني -وهم الف�سيل الأكرب املنخرط حديثا يف العملية ال�سيا�سية- خا�ض 

)النور،  اأحزاب  من  املكون  التحالف  وهو  النور«  »حتالف  خالل  من  النتخابية  العملية 

قاعدة عري�سة من  التاأ�سي�ض«( معتمدا على  والأ�سالة، والبناء والتنمية، والإ�سالح »حتت 

ت�سكيلة كبرية من اجلماعات واجلمعيات  ينتظمون  ال�سلفي، وهم  املنهج  اأ�سحاب  الإ�سالميني 
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وجمعية  الإ�سالمية،  واجلماعة  الإ�سكندرية،  مدر�سة  ال�سلفية«  »الدعوة  اأبرزها:  الإ�سالمية 

ت�سميته  على  اأ�سطلح  وما  والدعوة«،  »التبليغ  وجماعة  ال�رصعية،  واجلمعية  ال�سنة،  اأن�سار 

امل�سلمني،  الإخوان  ال�سلفية  املظلة  ت�سم  ول  امل�ستقلون.  وال�سلفيون  احلركية«،  بـ«ال�سلفية 

وبع�ض اجلماعات التكفريية ال�سغرية، والطرق ال�سوفية، وجماعة الدعوة والتبليغ. 

ومن الأهمية القول اإن ال�سعود ال�سيا�سي للتيار ال�سلفي يف م�رص بعد ثورة 25 يناير جاء 

�سبب  ويتمثل  واخلوف.  التوج�ض  من  بحال  امتزجت  �سدمة  واأحدث  للكثريين،  مفاجاأة 

ابتعد  طاملا  الذي  ال�سلفي  التيار  بها  يظهر  اأن  اأُريد  اأو  ظهر  التي  املخيفة  ال�سورة  يف  ال�سدمة 

اإن بع�ض  ال�سيا�سية للمجتمع، بل  عن الن�سغال بال�سيا�سة، واتخذ منحى انعزاليًا عن الق�سايا 

ف�سائل ذلك التيار كانت تنادي بطاعة احلاكم، واإن كان فا�سقًا.)1( كما اأثار ح�سول ال�سلفيني 

يف  عدة  خماوف  الناخبني،  اأ�سوات  من   %25 نحو  على  امل�رصية  الربملانية  النتخابات  يف 

من  اأي�سًا  ولكن  والليرباليني،  والي�ساريني  الأقباط  جانب  من  فقط  لي�ض  امل�رصي،  ال�سارع 

الإ�سالمي  التيار  النتيجة خماوف  اأثارت هذه  فئات خمتلفة. كما  اإىل  ينتمون  جانب مواطنني 

التاأ�سي�ض(  )حتت  امل�رصى  والتيار  الو�سط  واأحزاب  امل�سلمني«  »الإخوان  -وبخا�سة  املعتدل 

التى عانت طوياًل من بط�ض النظام ال�سابق- من اإل�ساق تهم الت�سدد بها هى الأخرى من قبل 

بع�ض التيارات الأخرى فى املجتمع اأو من قبل املجتمع الدوىل اأو اإف�سال املكا�سب التى جناها 

التيار الدينى فى م�رص من الثورة، نتيجة ممار�سات خاطئة ت�سدر عن ال�سلفيني. وطرحت 

ت�ساوؤلت عدة عن م�سادر قوة هذا التيار و�سعبيته، ومن اأين اكت�سبها، وكيف ميكن اأن يوظفها 

الطرف اجلديد يطرح  اأن هذا  الثانية، خ�سو�سًا  امل�رصية  �سيطرته على اجلمهورية  واإمكان 

نف�سه بقوة كرقم يف املعادلة ال�سيا�سية ويقِدم نف�سه كاأحد الالعبني الرئي�سيني. فاإذا كان ال�سلفيون 

ح�سلوا على 25% من الأ�سوات خالل 30 عامًا من العمل داخل املجتمع بينما ح�سد الإخوان 

ال�سيا�سي  الو�سع  يكون  فماذا  الأ�سوات،  46% من  نحو  83 عامًا  تاريخهم على  يزيد  الذين 

لل�سلفيني بعد ع�رص �سنوات من الآن؟ )2(

وفى الواقع، ل يوجد ح�رص حقيقي لأعداد ال�سلفيني يف م�رص، ويزيد من �سعوبة الأمر 

مثل  الأخرى  الدينية  واجلماعات  التنظيمات  غرار  على  يجمعهم  واحد  تنظيمي  هيكل  غياب 

الإخوان اأو اجلماعة الإ�سالمية وغريهما، ولكن بع�ض التقديرات تذهب اإىل اأن حمافظة مثل 

الإ�سكندرية فيها ما يقرب من 200 األف �سلفي، وهكذا احلال بالن�سبة اإىل اأعداد ال�سلفيني يف �سائر 

انت�سارهم،  ت�سهد  التي  املحافظات  باأعدادهم، خا�سة يف  دقيق  اإح�ساء  يوجد  املحافظات، فال 

مثل اجليزة وبني �سويف والدقهلية وال�رصقية والبحرية وبور�سعيد وغريها من املحافظات التي 
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ي�سل فيها تعداد ال�سلفيني اإىل اأرقام تفوق م�ستوى احلد�ض العام. وينت�رص هوؤلء بني جميع فئات 

ال�رصكات  اأ�سحاب  بني  املحال،  واأ�سحاب  التجار  اجلامعات، بني  املدار�ض ويف  املجتمع يف 

ورجال الأعمال وبخا�سة بني الدعاة وخطباء امل�ساجد، ويف املناطق الريفية وال�سعبية. ول 

تخطئ العني كثافة املنتقبات يف املناطق التي ميثل ال�سلفيون فيها كتلة �سكانية غالبة.

كل ما �سبق يحتم على املهتمني اإدراك حقيقة اأن الكادر ال�سلفي موجود بالفعل، واأن دوره 

اآلية للتعامل معه �رصوري. لكن اأزمة التيار ال�سلفي مع املجتمع  يف تزايد، واأن البحث عن 

تكمن يف قاع الهرم ولي�ض يف قمته، فالتيار رغم انت�ساره بني ربوع الأقاليم واملدن امل�رصية، 

ل ميلك هيكاًل تنظيميًا وموؤ�س�سيًا وا�سحًا كذلك الذي تتميز به احلركات الإ�سالمية الأخرى. 

وياأتي ت�سكيل هذا التيار لأحزاب )النور، والف�سيلة، والأ�سالة، الإ�سالح( متثله يف احلياة 

ال�سيا�سية واملدنية يف م�رص خطوة يف اجتاه توحيد العمل ال�سيا�سي لهذا التيار وماأ�س�سته، اإل اأنها 

تظل غري كافية اإذا مل ت�سمل القطاع الأو�سع من ال�سلفيني، وهو الأكرث انت�سارا وت�سددًا جتاه 

العمل املجتمعي واملدين ويحتاج اإىل مت�سع من الوقت لإقناعه بجدوى ال�ستغال والندماج يف 

احلياة ال�سيا�سية. ومن املتوقع اأن تلعب ال�سلفية دورًا يف مرحلة ما بعد الثورة لإحداث توازن 

مع العمل ال�سيا�سي ال�سخم الذي يقوم به »الإخوان امل�سلمون«.

ورغم اأن ال�سلفيني هم التيار الأ�سخم يف ال�ساحة الإ�سالمية امل�رصية فاإنهم يفتقدون مركزية 

يف التنظيم، كما ل ميلكون عمق اخلربة التنظيمية وال�سيا�سية التي يتمتع بها تنظيم »الإخوان 

امل�سلمني«، ف�ساًل عن اأن توزع ال�سلفيني اإىل جمموعات متعددة تتبع كل منها �سيخًا من م�سايخ 

ال�سلفية هو عقبة اأخرى من عقبات قيام ال�سلفيني باأي دور �سيا�سي موحد بخا�سة اأنهم يختلفون 

جوانب  من  جانب  اأي�سًا  وهذا  املختلفة،  ال�سيا�سية  الق�سايا  من  مواقفهم  يف  ويتنازعون  ب�سدة 

�سعفهم. 

وفيما يلي �سوف نر�سد بالتحليل اخلطاب ال�سيا�سى لالأحزاب ال�سيا�سية املنتمية للتيار ال�سلفي. 

ويف هذا الإطار �ست�ستعر�ض هذه الدرا�سة ما يلي:

اأول: خريطة التيار ال�سلفى فى م�رص، ثانيا: موقف ال�سلفيني من ممار�سة ال�سيا�سة، ثالثا: 

العملية النتخابية، خام�سا: املوقف من  ال�سلفيني، رابعا: املوقف من  مفهوم الدميقراطية عند 

اأو النظام ال�سيا�سى، واأخريا: الآخر فى برامج  »ال�رصيعة الإ�سالمية«، �ساد�سا: �سكل الدولة 

الأحزاب ال�سلفية.

د. ي�ضري عزباوي



رواق عربي

88

العدد 60

اأوال: خريطة التيار ال�ضلفى فى م�ضر

ظهور  عرفت  م�رص  واأن  واحدا،  تيارا  لي�سوا  م�رص  فى  ال�سلفيني  اأن  املعروف،  من 

الجتاهات ال�سلفية باملعنى العام مع بواكري ظاهرة ال�سحوة الإ�سالمية منذ بداية القرن املا�سي. 

الأفكار  التنوع يف  ال�سنني، حالة من  توايل  �سهدت، مع  ال�سلفية  اأن خريطة الجتاهات  غري 

البلدان العربية فقد ظلت هذه اخلريطة  ال�سلفي يف م�رص وبع�ض  الت�ساعد  والروؤى. وبرغم 

الإحاطة  مبكان  ال�سعوبة  من  معه  بات  الذي  احلد  اإىل  اخليوط  وتداخل  بتعقد  تت�سم  ال�سلفية 

اأفكارها ورموزها،  والوقوف على  امل�رصية،  ال�ساحة  ال�سلفية يف  اخلريطة  الدقيقة مبكونات 

اأنه يوجد نوعان من التيار  اأهم مالمح تعقد اخلريطة ال�سلفية يف م�رص هو  واجتاهاتها. ومن 

ال�سلفي، هما:

1( ال�ضلفية التقليدية

احلديث  عامل  تعبري  بح�سب  والرتبية«،  »الت�سفية  على  يركز  الذي  املنهج  ذلك  بها  يق�سد 

ال�سيخ حممد نا�رص الدين الألباين الذي يركز اهتمامه على ت�سفية العقيدة، واإ�ساعة فقه معني 

وتعد  ال�سنة.  على  اأكرب  تركيز  مع  الأمة«،  �سلف  بفهم  وال�سنة  الكتاب  اإىل  »ي�ستند  اإنه  يقول 

مقولة »من ال�سيا�سة ترك ال�سيا�سة« واحدة من اأهم مقولته )اأعني التيار(، يف حني يدعو امل�سلم 

م�سهور يف  اإ�سافة على حديث  )هذه  ماله«،  واأخذ  ُجلد ظهره  الأمر، »ولو  اإىل طاعة ويل 

�سحيح م�سلم �سعفها الإمام الدارقطني(، ما دام ياأذن للنا�ض بال�سالة، ا�ستنادا اإىل مقولة اأن 

هذا الطرح هو ما ا�ستقر عليه اأهل ال�سنة واجلماعة.)3( وال�سلفية التقليدية اأي�سا هى ما يطلق عليها 

ال�سلفية العلمية، مثل املدار�ض ال�سلفية و�سيوخها يف الإ�سكندرية والقاهرة واملن�سورة، اإ�سافة 

امل�رصى، وهى  يعقوب، وحممود  ح�سان، وحممد ح�سني  مثل حممد  امل�ستقلني،  الدعاة  اإىل 

ت�سم ثالثة اأ�سكال من ال�سلفية:)4( 

اأ- الدعوة ال�سلفية: ن�ساأت فى �سبعينيات القرن املا�سي عن طريق الن�ساط الطالبي ، وبداأ 

عملها ب�سكل منظم عام 1980، حيث قرر ال�سباب ال�سلفيون العمل بطريقة منظمة، فكونوا ما 

ي�سبه باحتاد الدعاة، ثم اأطلقوا على اأنف�سهم بعد ذلك ا�سم )املدر�سة ال�سلفية(. وبعد عدة �سنوات 

من العمل احلركي واجلماهريي، اأطلقوا على منظمتهم )الدعوة ال�سلفية( بعد انت�سارهم يف كل 

)�سلفيو  با�سم  ي�ستهرون  لكنهم  الآلف،  مبئات  يقدرون  الذين  اأتباعهم  وكرثة  م�رص،  اأنحاء 

وال�سنة  الكتاب  اأ�سليه:  من  الإ�سالم  لأخذ  العودة  اإىل  ال�سلفيون  هوؤلء  ويدعو  الإ�سكندرية(. 

العقيدة،  وت�سحيح  التوحيد  مب�سائل  ويهتمون  والتابعني،  ال�سحابة  من  ال�سالح  ال�سلف  بفهم 
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والنهي عن البدع واخلرافات، ويدعون كل من التزم بهذا املنهج اإىل الجتهاد يف طلب العلم 

ال�رصعي؛ حتى يت�سنى للم�سلم معرفة الأوامر والنواهي يف الفرو�ض وال�سنن والواجبات، كما 

يهتمون بكتب الرتاث، ومقولت الأئمة من اأ�سحاب املذاهب والفقهاء؛ ولذا يطلق عليهم اأي�سا 

)ال�سلفية العلمية(.

الإ�سكندرية،  يف  ال�سلفية  الدعوة  فيه  ن�ساأت  الذي  ذاته  الوقت  يف  احلركية:  ال�سلفية  ب- 

فيما  اأطلق عليه  اآخر،  تيارا  ال�سباب �سكلت  القاهرة جمموعة من  كان هناك يف حي �سربا يف 

بعد: ال�سلفية احلركية. ويكاد يتطابق منهج ال�سلفية احلركية مع منهج الدعوة ال�سلفية )مدر�سة 

الإ�سكندرية(،اإل اأن ال�سلفيني احلركيني ل يكتفون بتكفري احلاكم حكما فقط، ولكن يذهبون اإىل 

الله، ويجهرون بذلك يف خطابهم الدعوي، ويعتقدون  اأنزل  اإذا مل يحكم مبا  تكفريه عينيا، 

بحرمة امل�ساركة يف املجال�ض النيابية؛ لأنها تتحاكم اإىل غري �رصع الله، وجتعل الد�ستور الذي 

و�سعته حاكما ل�رصيعة الله عز وجل، ويرون هذا كفرا، وهذه الأفكار كانت قبل ثورة يناير.

العديد من  مثله  القدمي يف م�رص، وقد  ال�سلفي  للتيار  امتداد  امل�ستقلون: وهم  ال�سلفيون  ج- 

املجموعات واجلمعيات منذ بدايات القرن الع�رصين، مثل جمعية الهداية التي قادها ال�سيخ حممد 

اخل�رص ح�سني، وكانت تقوم على الدعوة اإىل اللتزام بال�سنة وحماربة البدع. وكان منتموها 

الراأ�ض واحلجاب،  واللحية و�سعر  املالب�ض  ب�سكل  املتعلقة  امل�سائل  الظاهر يف  بالهدي  يهتمون 

ي�ستغل  ل  اأنه  كما  التنظيمي،  اجلماعي  بالعمل  التيار  هذا  يوؤمن  ول  الأمور.  من  وغريها 

اآراءهم يف  التيار يبدون  اأن رموز هذا  اأكد  اأ�سال، لكن هناك من  بها  ين�سغل  بال�سيا�سة، ول 

�رصح  على  ال�سيا�سي  كالمهم  ويقت�رص  املقربني،  لأتباعهم  �رصية  جل�سات  يف  ال�سيا�سي  ال�ساأن 

ت�سوراتهم للواقع ال�سيا�سي وم�سكالته.

2( �ضلفية املنهج 

املنهج  �سلفية  تعد  التي  ال�سالمية  التيارات  من  عدد  ميثله  ال�سلفية  من  الثاين  النوع  وهذا 

الدعوى  واأ�سلوبها  اخلا�ض  عملها  طريقة  لها  حيث  والتنظيم،  العمل  ولي�ست  والعتقاد، 

امل�ستقل. ومن اأهمها:

 ،1926 ال�سنة املحمدية: قام بتاأ�سي�سها ال�سيخ حممد حامد الفقي عام  اأن�سار  1- جماعة 

اأحد  معهم يف  اختلف  لكنه  ال�رصعية،  اجلمعية  كان من مرتادي  كما  الأزهر  علماء  وهو من 

جزئيات م�ساألة �سفات الله تعاىل، وهي جزئية من علم العقيدة، وهي من املحددات التي تفرق 
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وهي  وغريهم(.  وال�سيعة  ال�سنة  واأهل  والأ�ساعرة  )كاملعتزلة  املختلفة  الإ�سالمية  الفرق  بني 

يف فكرها العقيدي اأقرب اإىل اأهل ال�سنة اأكرث من اجلمعية ال�رصعية، وتركز يف خطابها على 

اأحد  ال�سايف هو  الإ�سالم  البعد عن  اأن  امل�ساجد والأ�رصحة وال�سوفية، وتعترب  بدع  حماربة 

اأ�سباب تخلف الأمة الإ�سالمية. كما اأن م�ساألة وجوب احلكم بال�رصيعة على م�ستوى نظام احلكم 

يف الدولة حا�رصة ومن�سو�ض عليها يف اأدبيات اجلماعة وميثاقها، ولكنهم عندما يطالبون بها 

اآخر ومعظم  �سيا�سي  اأي عمل  فاإن ذلك ل ي�سحبه  امل�ساجد،  عرب اخلطابة والكتابة ودرو�ض 

علماء«جماعة اأن�سار ال�سنة املحمدية« هم من علماء الأزهر ال�رصيف حتى اليوم، ولها فروع 

كثرية يف كل حمافظات م�رص لكنها اأقل حيوية من اجلمعية ال�رصعية رغم اأن فكرها الفقهي اأكرث 

حيوية من فكر اجلمعية ال�رصعية.)5( 

خطاب  حممود  ال�سيخ  اأ�س�سها  وال�سنة:  بالكتاب  العاملني  لتعاون  ال�رصعية  اجلمعية   -2

ال�سبكي يف ت�سعينيات القرن التا�سع ع�رص امليالدى، وكان من علماء املذهب املالكي يف الأزهر 

عام  القانون  هذا  وفق  جمعيته  ال�سيخ  �سجل  اجلمعيات  قانون  اإ�سدار  مت  وعندما  ال�رصيف، 

1913، وظلت تعمل حتى اليوم، ولها فروع كثرية بكل حمافظات م�رص وعادة ما يقودها 

علماء من الأزهر ال�رصيف حتى الآن رغم اأن من بني دعاتها اأ�سخا�ض من خريجي املدار�ض 

التابع  الدعاة  اإعداد  معهد  يف  �سنتني  ملدة  علمية  دورات  يتلقون  وهوؤلء  املدنية،  واجلامعات 

للجمعية، قبل اأن تعتربهم اجلمعية دعاة وت�سمح لهم باخلطابة واإعطاء الدرو�ض يف مقراتها. 

واجلمعية ال�رصعية  ل متار�ض ال�سيا�سة ول تتكلم فيها ول تتخذ اأي مواقف �سيا�سية؛ لكنها ل�سبب 

اأو لآخر قامت عرب احلاج عي�سى عا�سور �ساحب دار العت�سام للن�رص باإ�سدار جملة ا�سمها 

ال�سيا�سي  اخلطاب  اأن  مالحظة  من  لبد  لكن  ال�رصعية.  اجلمعية  ل�سان  تعترب  »العت�سام«، 

ملجالت هذه اجلمعية ولبع�ض دعاتها يف امل�ساجد قائم على اأ�سلوب الإ�سالح اجلزئي الع�سوائى، 

فهو ل يطالب بتغيري �سامل ومتكامل، كما اأنه ل يطرح برناجما متكامال وحمددا لالإ�سالح اأيا 

والف�سل  الف�ساد  وق�سايا  ال�سلبية  اجلوانب  من  للعديد  النقد  بتوجيه  يكتفي  بل  جوهره،  يكن  ما 

ويقت�رص  الأخالقى،  الف�ساد  ق�سايا  على  الأكرب  تركيزهم  كان  واإن  والقت�سادي  ال�سيا�سي 

تناولهم لأى من هذه الق�سايا على بع�ض جوانبها اجلزئية دون الإطار الكلي لها الذى ينتظمه 

الن�سق ال�سيا�سي اأو الجتماعى اأو القت�سادى العام. وتركز اجلمعية اهتمامها الأكرب يف جمال 

تنقية الدين من البدع واخلرافات ومكافحة التربك والتم�سح بالأ�رصحة اأو النذر لها وال�سالة 

فيها، ورغم اأنها ل تدعو للتم�سك مبذهب فقهي حمدد فاإن من بني علمائها من يلتزمون مبذهب 

حمدد بحكم درا�ستهم الأزهرية. اأما دعاة اجلمعية ال�رصعية فمرجعهم الأ�سا�سي كتاب ال�سيخ 
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الآراء  معظم  تذكر  �سخمة،  فقهية  مو�سوعة  وهو  اخلال�ض«  »الدين  ال�سبكي  خطاب  حممود 

جمهورية  اأنحاء  جميع  يف  الـ350  اجلمعية  فروع  وتنت�رص  اأحدها.  ترجح  ثم  باأدلتها  الفقهية 

م�رص. )6(

3- اجلماعة االإ�سالمية وتنظيم اجلهاد: من املعروف تاريخيا وواقعيا اأن جماعة اجلهاد 

مل تت�سكل ككيان موحد �سوى فى نهاية عام 1980، وبداية عام 1981 عندما قام موؤلف كتاب 

»الفري�سة الغائبة« املهند�ض حممد عبد ال�سالم فرج بتوحيد عدة جمموعات �سغرية �سبق لها 

الت�سكيل والوجود فى م�رص منذ ال�سبعينيات �سمن جماعة واحدة. اأما اجلماعة الإ�سالمية فقد 

اأنور  الرئي�ض  بها  �سمح  التي  الأجواء  املا�سي، يف ظل  القرن  ال�سبعينيات من  ن�ساأت يف فرتة 

الإ�سالمية  اجلماعة  فكر  بني  الختالفات  من  الرغم  وعلى  الدينية.  التيارات  اأمام  ال�سادات 

نحو  ال�سعى  من  اجلماعة  وقيادة  اجلهاد  قيادة  متنع  مل  الختالفات  تلك  فاإن  اجلهاد،  وتنظيم 

التوحد فى جماعة واحدة لإجناز املهمة التى اتفقا عليها فى ذلك الوقت، وهى اإنهاء حكم الرئي�ض 

ال�سادات، واإقامة الدولة الإ�سالمية فى م�رص. وقد مت توحيد اجلماعتني فى �سيف 1981 حتت 

ا�سم »جماعة اجلهاد« وهى التى جنحت فى اغتيال الرئي�ض الأ�سبق اأنور ال�سادات. وفى هذا 

ال�سياق ي�سار هنا اإىل اأحد الفوارق النوعية املهمة ما بني تنظيم اجلهاد واجلماعة الإ�سالمية من 

زاوية الوجود اجلغرافى حيث ن�ساأت اجلماعة وتركزت فيما بعد فى مناطق الوجه القبلى، ثم 

امتد وجودها اإىل بع�ض املناطق ال�سعبية والع�سوائية فى القاهرة الكربى. اأما جماعة اجلهاد فقد 

ن�ساأت معظم جمموعاتها ال�سغرية، ثم بعد ذلك التنظيم املوحد فى القاهرة الكربى اأو املحافظات 

ال�سمالية من م�رص ونادرا ما وجدت عنا�رص جهادية فى مناطق الوجه القبلى.)7(

ثانيا: املوقف من ممار�ضة ال�ضيا�ضة

اإىل روؤية  ال�سياق  اأنهم ي�ستندون فى هذا  ال�سيا�سى، بحكم  ال�سلفيون مبناأى عن العمل  ظل 

للحاكم حتى  ال�سمع والطاعة  فى  فال�سلفيون ل ميانعون  الإخوان،  تختلف عن روؤية جماعة 

اأن اخلروج على  اأو النتفا�ض �سده، من منطلق  ولو كان ظاملا، ويحرمون اخلروج عليه 

احلاكم قد يوؤدى اإىل فتنة اأكرب من فتنة ظلمه، وهى فتنة املقتلة العظيمة و�سط املنتف�سني، لذلك 

يوؤدى  اأن  الأموال، لأن اخلروج عليه ميكن  ال�سرب على احلاكم ولو نهب  اإىل  فهم يدعون 

اإىل �رصب وقتل ونهب اأكرب! والكل يعلم اأن بع�ض �سيوخ ال�سلفية حرموا التظاهر �سد ح�سنى 

مبارك قبل ثورة اخلام�ض والع�رصين من يناير، بل لقد كان بع�سهم ي�سف املخلوع بـ«اأمري 
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املوؤمنني«، ويدعو له على املنابر، واإذا كان هوؤلء امل�سايخ قد تعر�سوا للوم من رموز ال�سلفية 

بعد الثورة، فاإن الأمر كان خمتلفًا اأيام املخلوع، اإذ كان يقابل هذا الكالم بال�سكوت املعرب عن 

الر�سا فى اأغلب الأحيان. وقد اأذن خلع مبارك - مع ا�ستمرار نظام حكمه- بخروج ال�سلفيني 

من »قمقم« الدعوة اإىل �ساحة العمل ال�سيا�سى، حيث بادروا اإىل تاأ�سي�ض الأحزاب، واإعداد 

الفر�سة  امل�سهد، وعدم منح الإخوان  القوائم خلو�ض النتخابات الربملانية، وال�سيطرة على 

للهيمنة عليه.)8(

فعلت  كما  احلاكم،  ونظامها  الدولة  مع  ال�سدام  اإىل  عهدها  �سابق  يف  ال�سلفية  ت�سع  ومل 

النبوي: »والله ل يعطونني  »اجلماعة الإ�سالمية« و«اجلهاد«، بل اتخذ دعاتها من احلديث 

خطة يعظمون بها حرمات الله اإل اأجبتهم اإليها«، �سعارا لهم على حد قول ال�سيخ يا�رص برهامي. 

يتمثل يف  لهم موقف  بل كان  قبل يف م�رص،  �سيا�سي من  اأي عمل  ال�سلفيون يف  ي�سارك  ومل 

عدم القرتاب من اأي م�ساركة اأو ا�ستحقاق �سيا�سي يف البالد، وذلك لعدد من الأ�سباب منها: 

باعتبار  م�رص،  يف  ال�سيا�سية  للمنظومة  حاكمة  غربية  كنظرية  »الدميقراطية«  رف�ض  اأول، 

ما فيها من خمالفات �رصعية، واأي�سا باعتبارها نظرية غربية ظهرت بعيدا عن قيم الإ�سالم 

ومبادئه، واأنها لي�ست ال�سورى البديل الإ�سالمي الأوىل والأجدر باأن يكون حاكما للمنظومة 

فيمن يحكم  الإ�سالمية  ال�رصوط  الدميقراطية ل تراعي  اإىل كون  ال�سلفيون  ال�سيا�سية. وينظر 

اأو ي�رصع القوانني، وقد تاأتي بكافر اأو امراأة حلكم الدولة الإ�سالمية اأو تاأتي مبن يجهر بعداء 

الدين. ثانيا، العداء الذي كان ينتهجه النظام احلاكم يف مواجهة الإ�سالميني ومن ورائه القوى 

املوقف  ثالثا،  نف�سه.  العداء  الأخرى  تنا�سبهم هي  كانت  التي  والإعالمية  والثقافية  ال�سيا�سية 

اإىل  و�سولهم  اإىل  يف�سي  قد  ال�سيا�سية  العملية  يف  اإ�سالمي  انخراط  اأي  من  والإقليمي  الدويل 

�سدة احلكم يف م�رص، وما كان ي�ستلزمه هذا –يف حال انخرط ال�سلفيون يف العملية- من تقدمي 

تنازلت �رصعية ل ير�ساها ال�سلفيون جتاه بع�ض الق�سايا.

ومع كل هذه العتبارات مل يغلق ال�سلفيون كل الأبواب اأمام النظام الدميقراطي، بل كانوا 

الإ�سالمية،  ال�رصيعة  لتطبيق  وا�ستثمارها  الدميقراطية  ظل  يف  امل�ساركة  لهم  ميكن  اأنه  يرون 

ب�رصط عدم اإقرار الباطل اأو امل�ساركة يف املنكر، اإذ اأن »اآلية اختيار قيادة عن طريق الأغلبية 

اعتماد  جواز  بني  البع�ض  لدى  لب�ًسا  حتدث  التي  النقطة  وهي  اجلملة.  حيث  من  مقبول  اأمر 

مثل هذه الآلية كطريقة لختيار القيادة اأو لتخاذ القرار، وبني الدميقراطية كنظام حكم«.)9( 

لكن طيلة حكم النظام ال�سابق اقت�رصت م�ساركة ال�سلفيني على دعم املر�سحني الإ�سالميني يف 

الت�سويت لهم يف النتخابات  النقابات املهنية والحتادات الطالبية، بينما كانوا ميتنعون عن 

حتليل اخلطاب ال�ضيا�ضي لالأحزاب ال�ضلفية
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الربملانية ملا يرون فيها من �رصورة الإقرار بـ«الباطل«، مثل �سن القوانني املخالفة لأحكام 

الإ�سالم.

وما اإن وقعت اأحداث ثورة الـ 25 من يناير مبا اأوجدته من متغريات جذرية داخل م�رص، 

امل�ساركة  باأ�ض بها من  اإىل حد ي�سمح لهم مب�ساحة ل  اأن الظروف باتت مهياأة  ال�سلفيون  وجد 

مقت�سب من  بيان  ال�سيا�سية ح�سبما جاء يف  امل�ساركة  اإعالنهم ر�سميا  ثم جاء  الإيجابية، ومن 

22مار�س2011 على ل�سان املتحدث الر�سمى  جماعة »الدعوة ال�سلفية بالإ�سكندرية« بتاريخ 

ال�سيا�سي  العمل  ال�سلفيون يف  ال�سيخ على حامت.)10( ويرى  ال�سلفية  الدعوة  اإدارة  با�سم جمل�ض 

»و�سيلة ِمن و�سائل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر« واأن الهدف والغاية هي تعبيد النا�ض 

لرب النا�س.

وعلى الرغم مما �سبق، فقد راأت »الدعوة ال�سلفية« -بالرغم من اإعالن م�ساركتها ال�سيا�سية- 

اأهمية يف احلفاظ على بقائها جماعة »دعوية«، تقديرا وحفاظا على روؤيتها لدور الدعوة املتمثل 

يف: »حرا�سة الدين«، و«ال�سعي اإىل اإقامته«. وحفاظا على هذا الدور راأى ال�سلفيون اأنه ل 

ينبغي لهم الن�سغال بت�سكيل الأحزاب اأو النخراط باأنف�سهم يف �رصاديب العمل ال�سيا�سي، اإذ 

جاء يف البيان الأول لـ »جمل�ض �سورى العلماء« بتاريخ 10 مار�س2011 : »نف�سل للعلماء 

والدعاة اأن ل يرت�سحوا باأنف�سهم حتى ل ين�سغلوا عن الدعوة اإىل الله، واإمنا يقدمون من يتبنى 

باأن  امل�ساركة بالكتفاء  ال�سلفية عن  الدعوة  ا�ستعا�ست  الإ�سالم وم�سلحة الأمة«. وقد  ق�سايا 

توؤيد »من تراه �ساحلا« من القوى الإ�سالمية التي �ستنخرط بنف�سها يف العملية ال�سيا�سية«.)11( 

يقول عبد املنعم ال�سحات، وقد �سار بعد الثورة املتحدث الر�سمي للدعوة ال�سلفية: »نحن نختار 

اأن نظل دعوة، واإن كنا �سن�سارك يف العمل ال�سيا�سي باختيار الأ�سلح ِمن الأحزاب ال�سلفية 

-اإن جنح تكوينها- وكذا الأ�سلح ِمن اأفراد اأحزاب ذات مرجعية اإ�سالمية اأخرى: كالإخوان، 

وكذا ِمن امل�ستقلني ال�ساحلني«.)12( 

امل�رصي  ال�سارع  بح�سد  الثورة،  عقب  ال�سلفي،  للتيار  الفعلية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  وبداأت 

للت�سويت بنعم على التعديالت الد�ستورية يف مار�س 2011، حيث دخلت التيارات ال�سلفية يف 

�سباق حمموم �سد القوي ال�سيا�سية الأخري املوجودة يف البالد، والتي ترغب يف الت�سويت 

�سد مترير التعديالت.)13( ومن الالفت للنظر يف توجه التيار ال�سلفي نحو امل�ساركة ال�سيا�سية 

�رصعة التحول الفكري للتيار ال�سلفي نحو العمل ال�سيا�سي. غري اأن التيار ال�سلفي ا�ستطاع اأن 

يقوم بهذا التحول اخلا�ض بامل�ساركة ال�سيا�سية يف وقت ق�سري للغاية ل يتجاوز ب�سعة اأ�سهر. 
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اأو  اأن يقرتب منها  اأخذ يقرتب من ق�سايا كان ل ميكن  ال�سلفي  التيار  اأن  والأغرب من ذلك 

يناق�سها من قبل، نظرًا لت�سادمها مع الفكر ال�سلفي ومعتقداته، مثل ق�سية املواطنة، وحقوق 

من  ذلك  �سابه  وما  الديني،  اخلطاب  وجتديد  املدنية،  والدولة  القانون،  و�سيادة  الأقباط، 

الق�سايا التي كان الفكر ال�سلفي ل يقرتب منها يف املا�سي.)14(

ثالثا: الدميقراطية عند ال�ضلفيني

اتخذت ال�سلفية موقفا معاديا على طول اخلط من النظريات ال�سيا�سية والفكرية الغربية كـ 

)ال�سيوعية، والدميقراطية، والليربالية، والعلمانية، وال�سرتاكية، والراأ�سمالية( فانتقدت هذه 

النظريات، وهاجمت الداعني اإىل تطبيقها يف العامل الإ�سالمي، معتربة اأنها م�سطلحات وافدة 

عواهنها،  على  اأخذها  ي�سح  فال  والكونية،  ال�رصعية  بال�سنن  الأحيان  من  الكثري  يف  ت�سطدم 

ول اعتمادها مقيا�سا وبديال عن �رصع الله، ول ترديدها والرتويج لها، ملا تنطوي عليه من 

خمالفات �رصعية. وقد اأ�سل ال�سلفيون كتابات �رصعية لإظهار اأوجه تناق�ض النظريات الفكرية 

الغربية مع اأحكام الإ�سالم، ومن اأوائل هذه النظريات »العلمانية« كنظرية قامت على عزل 

الدين عن احلياة. وجتهر ال�سلفية برف�ض »الدميقراطية« كنظرية �سيا�سية للحكم رف�سا تاما، 

مع  املبادئ  هذه  لتناق�ض  ال�سعب« وغريهما،  »الأغلبية« و»حكم  كـ  قيمها  اإىل جانب رف�ض 

اأحكام الإ�سالم التي ل ميكن يف ظلها الف�سل بني الدين والدولة، على عك�ض الدميقراطية التي 

ل تراعي ال�رصوط الإ�سالمية فيمن يحكم اأو ي�رصع القوانني، فقد تاأتي بكافر اأو امراأة حلكم 

الدولة الإ�سالمية، اأو تاأتي مبن يجهر بعداء الدين، وهنا يت�ساءل ال�سيخ �سعيد عبد العظيم نائب 

رئي�ض الدعوة ال�سلفية »ما قيمة �سندوق انتخابات ياأتينا بيهودي«، و»ماذا ن�سنع اإن اأتى على 

راأ�ض ال�سلطة كافر، والإ�سالم يعلو ول ُيعلى عليه«، م�سريا اإىل اأن راأي الأكرثية النتخابية 

النظام  فـ »الأكرثية« -وهي حمور  الإ�سالم،  اإن كان �سيخالف ما ن�ض عليه  له  هنا ل قيمة 

الدميقراطي- »ل يجوز اأن تغري �رصع الله«. كما رف�ض ال�سلفيون الدعوات القومية والوطنية 

تف�سلها  دويالت  اإىل  فتحولت  وفرقتها  الإ�سالمية  الأمة  ق�سمت  والتي  الغرب،  عن  املاأخوذة 

حدود �سيا�سية، وتتحكم فيها دول الغرب ال�ستعمارية، حتى وجدنا الدعوة اإىل »الطورانية« 

يف تركيا، والقومية العربية، وظهرت �سعارات، مثل »م�رص للم�رصيني«، و«الوطن فوق 

لإقامة  الأكراد«  و»كفاح  العراق،  يف  الآ�سورية  والقومية  الكربى«،  و»�سوريا  اجلميع«، 

دولة قومية كردية.. وهي دعوات »تعار�ض ما جاء به الإ�سالم«، الذي يبني نظامه على 

حتليل اخلطاب ال�ضيا�ضي لالأحزاب ال�ضلفية



95

العدد 60رواق عربي

امل�ساواة بني كل الأجنا�ض، ويهدف اإىل اإقامة دولة عاملية -ل قومية- ترف�ض التع�سب جلن�ض 

اأو لقوم اأو لوطن.

الكون،  لهذا  خالق  باإله  توؤمن  »ل  التي  )ال�سيوعية(  اإىل  لنظرتهم  بالن�سبة  نف�سه  واحلال 

القيامة، ول  بيوم  بالغيبيات، ول تعرتف  توؤمن  ال�سعوب!!«، ول  اأفيون  الدين  اأن  وتزعم 

تعباأ باملحرمات.

ويف مقابل رف�ض كل هذه النظريات ال�رصقية والغربية يقدم ال�سلفيون روؤيتهم التي تتناق�ض 

مع كل ما �سبق، فالإ�سالم دين ودولة، وهو يجعل الهداية يف �رصع الله تعاىل، وي�ستمد قوانني 

ملعامالت  تتبدل، ومنهج  تتغري ول  واأخالقية وتعبدية ل  ثوابت عقائدية  الأمة منه، يف ظل 

الأمة يجمع بني القواعد العامة والتف�سيالت التي تراعى �سالحية ال�رصيعة لكل زمان ومكان، 

فلقد اأزال الإ�سالم ما كان قبله من قوميات وح�سارات قدمية، و�سنع لنف�سه ح�سارة جديدة 

ا�ستمرت اأكرث من األف عام، ان�سهرت فيها كل احل�سارات والقوميات التي �سبقته يف بوتقة 

يف  علماء  للدنيا  وقدمت  ال�سابقني،  علوم  ا�ستوعبت  زاهرة  ح�سارة  للب�رصية  لتنتج  الإ�سالم، 

�ستى الفروع. وال�سوؤال هنا، هل ال�سلفيون مقتنعون حقًا بالدميقراطية، اأم اأن ما يفعلونه الآن 

جمرد تكتيك مرحلى لتدمري واإحراق �سلم الدميقراطية بعد ا�ستخدامه فى ال�سعود؟

واإمنا  امل�سلم،  احلاكم  فيها  يحكم  حمددة  مدة  الإ�سالم  فى  »لي�ض  هالل:  اإبراهيم  د.  يقول 

حني يبايع باحلكم بانتخاب اأو عن طريق اختيارات اأهل احلل والعقد، فاإن مدته ل تنتهى اإل 

بوفاته مهما طالت اأو بعجزه ملر�ض ل ي�ستطيع معه مبا�رصة هذه امل�سئولية، فلي�ض هناك حاجة 

لأن يجدد انتخابه، ول اأن يفتح الباب له ولغريه لنتخاب من جديد«.)15( فى العدد 4 �س 46 

الدميقراطى  الإ�سالم  التوحيد:  جملة  تقول  الدميقراطى«  »الإ�سالم  عنوان  وحتت   31 املجلد 

تقوم  األ  ثانيا،  يدعو.  يعمل ول  يعلم ول  دينه فال  امل�سلم مفرغا من  يكون  اأن  اأول،  معناه: 

لعقيدة اجلهاد قائمة. ثالثا، اأن ين�سغل امل�سلم بنف�سه ول ي�ساأل عن اأخيه ول يفكر فى دعوة غريه 

اإىل الإ�سالم.)16(

رابعا: املوقف من العملية االنتخابية

�سفوفها  تنظيم  اإىل  ال�سلفية  التيارات  عمدت  احلكم  عن  مبارك  وتخلي  الثورة  جناح  بعد 

والت�سدي للعمل ال�سيا�سي ب�سكل كبري، ومت اإن�ساء عدد من الأحزاب ال�سلفية التى خا�ست العملية 

النتخابية معتربة اأنها و�سيلة ولي�ض غاية فى حد ذاتها. وقد ا�ستفاد ال�سلفيون من قوة انت�سارهم 
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ال�سعارات  فاأطلقوا  امل�رصيني  لدى  الفطرية  التدين  الكبرية وحالة  املالية  والإمكانيات  ال�سعبي 

التي توؤكد معار�ستهم لأي تعديل د�ستوري يوؤدي اإىل تغيري اللتزام بال�رصيعة الإ�سالمية يف 

التي  الد�ستورية  التعديالت  الت�سويت على  بفعالية كبرية يف  �ساركوا  امل�رصي، كما  الد�ستور 

تبناها املجل�ض الع�سكري يف مواجهة التيارات الي�سارية والعلمانية. كما اأن ال�سلفيني وبالتعاون 

مع الإخوان امل�سلمني �ساركوا يف العديد من التظاهرات ال�سعبية لرف�ض تاأجيل النتخابات اأو 

تقدمي العمل لو�سع د�ستور جديد على اإجراء النتخابات، وكل ذلك جعل ال�سلفيني قوة �سعبية 

بارزة يف ال�ساحة امل�رصية. 

بعنوان  التوحيد  مبجلة  من�سور  مقال  فى  النتخابات  من  ال�سلفى  التيار  موقف  ويتجلى 

وحني  القراآن!!)17(  ب�رصيح  حرام  الأحزاب  اإقامة  فيه:  جاء  والنتخابات«  ال�سنة  »اأن�سار 

ننتقل من املكتوب اإىل امل�سموع، جند ال�سيخ حممد اإ�سماعيل املقدم -من موؤ�س�سى الدعوة ال�سلفية 

بالإ�سكندرية- يقول يف حما�رصة »حقيقة التغيري« يف نوفمرب 2010 موجها كلماته ون�سائحه 

ن�سب  كلها  دي  ال�سيا�سة  عقيمة.  ال�سيا�سة  لأن  ال�سيا�سة،  جمال  يف  ندخل  »فبال�ض  لل�سلفيني: 

ال�سلفية ب�ض!، ده  وحيل وكذب ونفاق ودجل، فالتغيري احلقيقي هو الذي يحدث يف امل�ساجد 

ويف  مبادئنا«.)18(  ول  معاركنا  م�ض  املعرتكات،  هذه  يف  الدخول  من  ف�سيبوكوا  حقيقي.. 

فى  لأنه  املنع  الربملان  الدعاة  دخول  فى  »الأ�سل  يقول:  الربملان«  »دخول  حول  حما�رصة 

الدخول مفا�سد كثرية وتنازلت عديدة. واأن هذا الطريق �رصه اأكرب من خريه، واأن ذلك راأى 

ابن باز، وابن عثيمني، والألبانى. ويقول: معظم العلماء ال�سلفيني يرف�سون الدخول فى لعبة 

الدميقراطية والربملانات، فالدميقراطية �رصاب«.)19( وبذلك يحرم ال�سيخ حممد اإ�سماعيل املقدم 

دخول الدعاة فقط الربملان حتى ل ين�سغلوا عن الدعوة، ولكنه اأجاز دخول الربملان لأع�ساء 

الدعوة ال�سلفية.

اإنه  الداعية حممد ح�سني يعقوب، فينتقد نظام الدميقراطية والربملان والنتخابات ويقول  اأما 

ال�سيخ حممد  الآخرة«، وكذلك  العزلة وطلب  ال�سوتي خلطبة  »الت�سجيل  ال�سلفى  للمنهج  خمالف 

ح�سان يقول: »يجب على امل�سلمني، وفورًا، اأن يعودوا اإىل الإ�سالم، واأن يكفروا بجميع قوانني 

الب�رص، من دميقراطية و.. و.. اإىل اآخر هذه القوانني الكافرة التى نحت �رصع الله عز وجل، 

واأعلت �رصع الب�رص على �رصع الله جل وعال، يجب على جميع امل�سلمني -واأنت واحد منهم- األ 

يذعنوا لهذا القانون على قدر ما ا�ستطاعوا. )الت�سجيل ال�سوتي خلطبة امل�ستقبل لهذا الدين(«. اأما 

اإن »الدميقراطية والنتخابات والأحزاب حرام فى حرام«.  اإ�سحاق احلوينى فيقول  اأبو  ال�سيخ 

من الت�سجيل ال�سوتي ملحا�رصة »الأ�سئلة ال�سودانية حول الدعوة ال�سلفية«.)20(

حتليل اخلطاب ال�ضيا�ضي لالأحزاب ال�ضلفية
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اأما بعد الثورة واجتاه ال�سلفيني للعمل ال�سيا�سي واإن�ساء الأحزاب، �سهد املوقف من الربملان 

والدميقراطية والنتخابات تغريا وا�سحا اأبرزته برامج الأحزاب، حيث يرى حزب النور 

للهيئات واملوؤ�س�سات املعربة عن اجلماعة  املمثلني  اأنه يجب »اعتماد النتخاب و�سيلة لختيار 

والتنفيذية.  والق�سائية،  الت�رصيعية،  الثالث:  ال�سلطات  هيئات  وخا�سة  امل�رصية«،  الوطنية 

اجلامعات،  وروؤ�ساء  الكليات،  عمداء  اختيار:  حتى  احلق  هذا  امتداد  �رصورة  ويرى  بل 

وروؤ�ساء  والعمد،  والت�رصيعية،  املحلية  واملجال�ض  املهنية،  والنقابات  الطالبية،  والحتادات 

املدن، واملحافظني. كما يجب تقوية املجال�ض املحلية ومنحها �سالحيات حقيقية لإدارة املناطق 

التي متثلها ب�سكل ل مركزي.)21(

والأ�سالة،  )النور،  اأحزاب  من  املكون  النور  حتالف  خا�ض  الواقع،  اأر�ض  وعلى 

والبناء والتنمية، والإ�سالح »حتت التاأ�سي�ض«(، انتخابات جمل�سى ال�سعب وال�سورى بـ693 

مر�سحًا.)22(

خام�ضا: املوقف من »ال�ضريعة االإ�ضالمية«

تفاوتت الأحزاب ال�سلفية يف تعاطيها مع ق�سية »ال�رصيعة الإ�سالمية« من خالل ن�سو�ض 

اتفقت جميعها يف  واإن  ال�سيا�سي،  العمل  للح�سول على �رصعية مزاولة  قدمتها  التي  الربامج 

التاأكيد على �رصورة حتكيم ال�رصيعة يف م�رص ما بعد الثورة، واإزالة كل العوائق يف طريق 

الإ�سالمية بجميع  ال�رصيعة  اأنها جميعا ت�سع  ال�سلفية  ذلك. ويتاأكد ملن يطالع برامج الأحزاب 

اأحكامها ومبادئها مو�سعا ل جمال ملنازعة قد�سيته، لكنها -يف الوقت نف�سه- ل تراها ن�سو�سا 

مناحي  لكل  كامال  منهجا  بل  احلدود،  على  تق�رصها  ومل  البع�ض،  يظن  كان  كما  جامدة، 

وجمالت احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والعلمية.. اإلخ. ذلك اأن العمل ال�سيا�سي 

و�سيلة ل غاية والهدف منه - كما تر�سد الأدبيات ال�سلفية- تعبيد النا�ض لرب النا�ض وتطبيق 

اأحكامه بني الب�رص.)23(

الد�ستور  من  الثانية  باملادة  اللتزام  على  »النور«  حزب  برنامج  ين�ض  ناحيته  فمن 

امل�رصي، التي تن�ض على اأن ال�رصيعة الإ�سالمية هي امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع، واعتبارها 

واإطارًا �سابطًا  ا »نظامًا عامًا  واأي�سً للدولة«،  ال�سيا�سي  للنظام  الثانية( »مرجعية عليا  )املادة 

جلميع الجتهادات ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية، والقانونية«. وانطالقا من هذا الن�ض 

ومناحي  �سئون  كل  يف  ماثلة  الإ�سالمية  ال�رصيعة  تكون  اأن  �رصعية  على  احلزب  يوؤكد  العام 

د. ي�ضري عزباوي



رواق عربي

98

العدد 60

ال�رصيعة  اإطار  الدميقراطية يف  النور »�رصورة حتقيق  التف�سيل يو�سح برنامج  احلياة، ففي 

ال�رصيعة  من  اإطار  يف  العامة  واحلريات  الأ�سا�سية  احلقوق  على  و«املحافظة  الإ�سالمية«، 

الإ�سالمية«، ويف القت�ساد يطالب بـ »تفعيل موؤ�س�سات الزكاة والوقف«، و«التو�سع يف �سيغ 

التمويل الإ�سالمية املبنية على امل�ساركة يف الأرباح ويف الإنتاج، بدًل من النظام الربوي القائم 

على الفائدة«، وهو ما يتطلب تعديل قوانني اقت�سادية، ومنها »قانون البنوك والإقرا�ض«. 

ويوؤكد احلزب على رغبة احلزب يف األ يظل املوقف من ال�رصيعة الإ�سالمية هو ذلك املوقف 

الثانية-  ال�سابق من الن�سو�ض ال�رصعية -بالرغم من وجود املادة  القدمي الذي كر�سه النظام 

فرتكها جامدة ل اأثر لها على حياة النا�ض لكن ي�سع حزب »النور« من خالل برناجمه منهجا، 

يف حال طبق، يجعل ال�رصيعة حا�رصة يف كل ق�سايا و�سئون النا�ض.

ال�رصيعة  اأحكام  التزامه  تدلل على  باحلديث يف عموميات  اكتفى  فقد  الأ�سالة،  اأما حزب 

الإ�سالمية يف كل الأمور وال�سئون؛ لكن مل ي�ساأ اأن يف�سل يف هذه الروؤية اأو اأن يو�سح كيف 

للقيم  الرئي�سي  اأن »النبع  املختلفة. فين�ض برنامج الأ�سالة على  املجتمع  �سيعك�سها على ق�سايا 

امل�رصية الأ�سيلة هو تعاليم الدين الإ�سالمي«، ولذلك يقدم احلزب نف�سه بو�سفه »حزبا �سيا�سيا 

ذا مرجعية اإ�سالمية يف اإطار الد�ستور«، وي�سيف اأي�سا نحن نرى اأن كل القيم الكرمية التي 

نريدها اأن تكون متاأ�سلة يف ال�سعب امل�رصي مثل ال�سدق والأمانة والت�سامح اإمنا هي »م�ستقاة 

على  الد�ستور  يف  الن�ض  اأن  »الأ�سالة«  يرى  التي  ال�رصيعة  تلك  الإ�سالمية«.  ال�رصيعة  من 

كونها امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع ي�سمن حتقيق العدل جلميع طوائف ال�سعب مع حفظ حق غري 

العامة  )احلقوق  باب  ال�سخ�سية. ويف  اأحوالهم  فيما يخ�ض  اإىل �رصائعهم  التحاكم  امل�سلمني يف 

والأ�سا�سية للمواطنني( يرى ثاين الأحزاب ال�سلفية والذي ميكن اعتباره ذراعا �سيا�سيا لل�سلفية 

احلركية يف القاهرة اأن العدل وامل�رصوعية و�سيادة القانون هى الثوابت الأ�سا�سية لإقامة دولة 

م�رصية متقدمة قوية عزيٌزة، ت�سون حقوق املواطنني وحرياتهم »يف اإطار مبادئ ال�رصيعة 

الإ�سالمية«. ولذلك ي�سع احلزب على راأ�ض اأهدافه اإيجاد تنمية فكرية اجتماعية وخلقية عن 

هي  التي  الكرمية  العادات  قيمة  واإعالء  النفو�ض  وتزكية  احل�سنة  التقاليد  قيمة  اإعالء  طريق 

»م�ستقاة من ال�رصيعة الإ�سالمية«.

للفاروق عمر  ا�ستدعى برناجمه مقولة من الرتاث الإ�سالمي  اأما حزب »الف�سيلة«، فقد 

ر�سي الله عنه »تعترب اأ�سا�سًا للحكم الر�سيد العادل«، على حد قوله، اإذ �ساأل اأحد ولته على 

اأحد الأقاليم وقال له: ماذا تفعل اإذا جاءك �سارق؟ قال الوايل: اأقطع يده، فقال الفاروق: اإذا 
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وتعاىل  �سبحانه  الله  اإن  قائاًل  واأردف  يدك.  اأقطع  ف�سوف  اأو عاطل  جائع  منهم  فاإن جاءين 

ا�ستخلفنا على عباده لن�سد جوعتهم ون�سرت عورتهم ونوفر لهم حرفتهم فاإذا اأعطيناهم هذه النعم 

تقا�سيناهم �سكرها. يا هذا اإن الله خلق الأيدي لتعمل فاإذا مل جتد يف الطاعة عماًل التم�ست يف 

املع�سية اأعماًل فا�سغلها بالطاعة قبل اأن ت�سغلك باملع�سية. 

وهو ما ي�سري اإىل اأن للحزب روؤية اإزاء اأحكام اجلنايات املوجودة يف ال�رصيعة الإ�سالمية، 

اإذ يرى يف الإ�رصاع اإىل تنفيذ الأحكام على النا�ض اأن على الدولة اأن تتخذ ما يكفي من تدابري 

للقيام بدورها يف توفري احلماية ملواطنيها من النحراف واللجوء اإىل طرق احلرام. ففي تراثنا 

الإ�سالمي، كما جاء يف الربنامج، »ما يدل على كفالة الدولة ملواطنيها بل اإن الأمر مل يتوقف 

ي�ست�سهد احلزب  للنا�ض جميعا«. وهنا  الرفاهية  الكفاية، واأن جتاوز ذلك حد حتقيق  عند حد 

بن�سو�ض الرتاث واآثار اخللفاء الرا�سدين، فقد »جاء على ل�سان الليث بن �سعد اأن عمر بن عبد 

العزيز ر�سي الله عنه كتب اإىل اأحد ولته »اأن اق�سوا عن الغارمني«؛ اأي اأدوا عنهم َدْيَنهم، 

فكتب اإليه: »اإنا جند الرجل له امل�سكن واخلادم والفر�ض والأثاث«، فكتب اإليه عمر: »اإنه لبد 

للمرء امل�سلم من �سكن ي�سكنه، وخادم يعينه، وفر�ض يجاهد عليه.. اق�سوا عنه فاإنه غارم«.

بل  الإ�سالمية  الدولة  املواطنني يف  امل�سلمني من  يجعلها احلزب وقفا على  املعاين ل  وهذه 

يرى اأن »معاين ال�رصيعة الإ�سالمية ل تفرق يف النظر بني الفقراء امل�سلمني وغري امل�سلمني، 

لأن الإن�سان ي�سعر بوطاأة الفقر لكونه اإن�سانا«. ومن ثم يجب اأن ي�سمل ذلك كل اأفراد الوطن 

دون النظر اإىل اجلن�ض اأو الدين.

العليا  )املرجعية  مف�سل  عنوان  حتت  ال�رصيعة  من  موقفه  جاء  فقد  الإ�سالح،  حزب  اأما 

للت�رصيع( ويرى احلزب اأن ال�سعب امل�رصي يف غالبيته ال�ساحقة »�سعب م�سلم، ينحاز لالإ�سالم 

ك�رصيعة وح�سارة وهوية، وملا كانت ال�رصيعة الإ�سالمية يف جوهرها منظومة قانونية مدنية 

تقيم العدل بني النا�ض بال تفريق بني جن�ض ولون ودين ومذهب؛ فاإن من الطبيعي اأن تكون 

هذه ال�رصيعة هي املرجعية احلاكمة للمجتمع امل�رصي«؛ ومن ثم يرى احلزب وجوب »تنقية 

جميع القوانني مما يتعار�ض مع ال�رصيعة الإ�سالمية. بل ويطالب احلزب باأن يكون من بني 

الله و�ُسنَّة  ا قطعًيا يف كتاب  ن�سً »اإبطال كل ما يخالف  العليا  الد�ستورية  املحكمة  اخت�سا�سات 

الدولة  الإ�سالم دين  باأن  يق�سي  الد�ستور  اأن  باعتبار  الله عليه واآله و�سلم،  ر�سوله«، �سلى 

وال�رصيعة الإ�سالمية هي امل�سدر الرئي�ض للت�رصيع.
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�ضاد�ضا: �ضكل الدولة اأو النظام ال�ضيا�ضى

ي�سع حزب النور روؤيته للدولة فريى اأن م�رص »من اأعظم دول العامل تاريخًا، واأعرقها 

ح�سارة، واأعمقها تاأثريًا، واأهمها مكانًا«، ولذلك يرى احلزب من ال�رصوري مبكان على 

اأبنائها املخل�سني »اأن يدركوا اأهمية هذه احلقيقة و�رصورة اأن تبقى م�رص م�سدرًا للنور والإلهام 

احل�ساري للعامل كله«. وانطالقا من هذه الروؤية يدعو احلزب من خالل برناجمه ال�سيا�سي 

اإىل اإقامة »دولة ع�رصية على الأ�س�ض احلديثة، حترتم حقوق التعاي�ض ال�سلمي بني اأبناء الوطن 

جميعًا«، دولة »ح�سارية متقدمة جتمع بني الأ�سالة واملعا�رصة«، وذات ر�سالة راقية ترفع 

باملادة  التزاما  اأبدت  قد  امل�رصية  الأمة  كانت  النبيلة.وملا  والقيم  والف�سيلة  الأخالق  قيمة  من 

الثانية من الد�ستور التي تن�ض على اأن ال�رصيعة الإ�سالمية هي »امل�سدر الأ�سا�سي للت�رصيع« 

فاإن »النور« يتخذ من هذه املادة »مرجعية عليا للنظام ال�سيا�سي للدولة امل�رصية، ونظامًا عامًا، 

واإطارًا �سابطًا جلميع الجتهادات ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية، والقانونية«.)24(

اأنه  على  اأي�سا  يوؤكد  »النور«  حزب  جند  برناجمه  خالل  من  يقدمها  التي  التفا�سيل  ويف 

يريدها دولة و�سطية ل هي ثيوقراطية، كهنوتية حتكم باحلق الإلهي املقد�ض، وحتتكر وحدها 

ال�سواب يف الراأي. ول هي »ل دينية« علمانية تف�سل الدين عن احلياة، وتريد اقتالع الأمة 

من جذورها وهويتها الثقافية. واإمنا يدعو احلزب ال�سلفي اإىل دولة قائمة على تعدد املوؤ�س�سات 

ومتكامل،  متوازن  ب�سكل  تعمل  والتنفيذية،  والق�سائية  الت�رصيعية  ال�سلطات:  بني  والف�سل 

وحتمي احلريات، وحتقق العدالة بني اأبناء الوطن.

هي  امل�رصية  الهوية  كانت  اإذا  اأنه  احلزب  يرى  الدولة،  هذه  ثقافة  من  للموقف  وبالن�سبة 

ووزارة  الثقافة  وزارة  يف  ممثلة  للدولة  الأول  الواجب  فاإن  العربية،  الإ�سالمية  الهوية 

الإعالم، وكذلك وزارة الرتبية والتعليم، واجلامعات واملعاهد العليا وغريها من املوؤ�س�سات 

الأمة  تك�سب  التي  الثقافية  الهوية  »تعزيز  يف  يتمثَّل  اإمنا  احلكومية،  وغري  احلكومية  الثقافية 

والأن�سطة  احلياة  مناحي  خمتلف  يف  الهوية  هذه  ح�سور  وتر�سيخ  الوطنية،  هويتها  مكونات 

الإن�سانية جميعًا«.)25(

اأما حزب الأ�سالة، فاإنه يرى من الأهمية اأن تتحول الدولة اإىل »النظام الربملاين« الذي 

اإدارة �سئون البالد، وتخ�سع لرقابة الربملان  يجعل حكومة الأغلبية املنتخبة فيه م�سئولة عن 

وم�ساءلته. واحلزب يف هذه الناحية مت�سق مع ما يوؤكده يف الربنامج وروؤيته التي يراها من 

اأو الوزراء »موظفني لدى الدولة« ول�سالح ال�سعب،  كون احلكام �سواء رئي�ض اجلمهورية 
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الذي يحق له م�ساءلتهم وحما�سبتهم وحماكمتهم اإن اأ�ساءوا. كما يرى احلزب �رصورة تقلي�ض 

�سلطات هوؤلء، فال تكن مطلقة وخا�سة رئي�ض اجلمهورية، بل يبقى لل�سعب احلق يف �سحب 

التي  بالطرق  ا حماكمته حماكمة عادلة  اأي من�سب وحما�سبته واأي�سٌ اأي �سخ�ض يف  الثقة من 

اأن العدل  القانون. ويف باب »احلقوق العامة والأ�سا�سية للمواطنني« يرى الأ�سالة  يحددها 

وامل�رصوعية و�سيادة القانون هى الثوابت الأ�سا�سية لإقامة دولة م�رصية متقدمة قوية عزيزة 

ت�سون حقوق املواطنني وحرياتهم يف اإطار مبادئ ال�رصيعة الإ�سالمية ووفقا للد�ستور. ويرى 

احلزب اأن اأهم احلقوق: حق املجتمع يف اختيار من يحكمه اأو ميثله، وحق ال�سعب يف حتديد 

القوانني والقواعد التي يحكم بها مبا ل يتنافى مع ال�رصيعة الإ�سالمية.

يف باب »املبادئ العامة« وفيما يتعلق مبوقف الدولة وموؤ�س�ساتها من وجود تيارات وقوى 

�سيا�سية خمتلفة، يرى احلزب �سمان التعددية ال�سيا�سية، وال�سماح جلميع التوجهات والأفكار 

البناءة بامل�ساركة ال�سيا�سية، مع الثقة يف قدرة ال�سعب على اختيار الأ�سلح. حيث يرى احلزب 

الأفكار  وتبنى  احلرية  ملجالت  وتو�سعا  ال�سيا�سي،  للعمل  اإثراًء  ال�سيا�سية  امل�ساركة  زيادة  يف 

القادرة على النهو�ض بالدولة. لكن ذلك ل يكون اإل ب�رصط �سمان عدم انحياز ال�سلطة التنفيذية 

الأمنية والإدارية والتنفيذية بجميع  اأو اجتاه حزبي، و�سمان حيادية الأجهزة  لفكر  بالدولة 

اأنواعها، فهذه الأجهزة -كما يرى الأ�سالة- خم�س�سة خلدمة ال�سعب، و»انحيازها لأي جهة 

اأو  اجلمهورية  رئي�ض  من�سب  �سغل  من  كل  احلزب  يطالب  ولذلك  عليها«.  حتا�سب  جرمية 

رئي�ض الوزراء اأو الوزراء بال�ستقالة من اأي حزب ينتمون اإليه، وذلك خالل فرتة اخلدمة يف 

هذا املن�سب، ل�سمان احليادية التنفيذية، وباعتبارهم ممثلل جلميع امل�رصيني بجميع اجتاهاتهم 

وانتماءاتهم ال�سيا�سية.

اأما حزب الف�سيلة: فينطلق من روؤيته التي تدعو اإىل »بناء نظام للحكم على اأ�سا�ض من احلرية 

وامل�ساواة والعدالة الجتماعية«. حيث يوؤمن احلزب باأن »العدل اأ�سا�ض احلكم«، والعدل هنا 

مبعناه الإن�ساين الوا�سع، الذي ي�سمل العدالة يف تكافوؤ الفر�ض، وامل�ساواة يف العمل، ومن هنا 

يوؤكد احلزب على عدالة توزيع الرثوة الوطنية على اأفراد ال�سعب مبا يكفل لهم احلياة الكرمية. 

فيه  يرى  والت�رصيع«،  لـ»العدالة  خا�ض  باب  يف  عمليا  الربنامج  يف�سلها  للعدالة  الروؤية  هذه 

وتطوير  العدالة،  بخدمات  للنهو�ض  م�ستقلة  ق�سائية  �سيا�سة  و�سع  ينبغي  اأنه  الف�سيلة  حزب 

ف�سال  املتطورة.  واأو�ساعه  املجتمع  واقع  عن  تعرب  بحيث  والت�رصيعات  القوانني  ن�سو�ض 

عن تي�سري اإجراءات التقا�سي، وهو ما ي�ستلزم »دعم الكفاية العلمية والعددية لرجال الق�ساء 

ومعاونيهم، هذا اإىل جانب العناية بدور املحاكم وتطوير و�سائل العمل بها، والنظر يف اإن�ساء 
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دور جديدة، اإذ اأن معظمها قد و�سل اإىل درجة كبرية من التهدم والقدم«. واإىل جانب ذلك 

يخ�س�ض الربنامج زاوية يتناول فيها التاأكيد على ا�ستقالل الق�ساء ا�ستقالًل حقيقًيا، واإلغاء جميع 

�سور التدخل يف �ساأنه من جانب ال�سلطة التنفيذية، والعمل على احرتام اأحكامه، وتنفيذها على 

املواطنني جميًعا، دون متييز، والتاأكيد على احرتام �سلطات الدولة بجميع م�ستوياتها باأحكام 

الق�ساء، والعمل بجدية على تنفيذها دون اتباع اأ�ساليب املماطلة والت�سويف، باعتبار اأن الدولة 

خ�سم �رصيف ت�سعى لإحقاق احلق وتنفيذ اأحكام القانون حتقيًقا للم�سلحة العامة.

حزب الف�سيلة اأي�سا له روؤية يف م�ساألة دور الدولة جتاه املجتمع واأفراده، فهو مثال وفيما 

الأمن  حفظ  على  دورها  يقت�رص  ل  اأنه  يرى  ال�ساملة  التنمية  حتقيق  يف  الدولة  بدور  يتعلق 

الداخلي، والدفاع عن الأمن القومي يف اخلارج، بل يتعدى دورها ذلك اإىل كثري من الأدوار 

يف املجالت املختلفة القت�سادية والجتماعية والثقافية والأخالقية والعقائدية. فالدولة يف نظر 

احلزب م�سئولة عن حتقيق التنمية ال�ساملة لالإن�سان، و�سمان حياة كرمية لكل اأفراد املجتمع 

�سمانا كامال، »دون متييز بني اأ�سل اأو جن�ض اأو دين«. واجلملة الأخرية هنا رمبا تبني اإىل 

اأي مدى ل يخل مت�سك ال�سلفيني باأن يكون الدين حا�رصا يف كل كبرية و�سغرية من مناحي 

احلياة مبوقفهم من الآخر كمواطن مت�ساوي احلقوق. ويتحقق هذا الدور امل�سئول للدولة والذي 

ي�سبه دور »الأم« جتاه اأبنائها من خالل علمها مبا يجب جتاه مواطنيها، فمن واجبها اأن تقوم 

بتهيئة و�سائل العمل لكل القادرين عليه، بل اإن الدولة يجب اأن تكفل مواطنيها غري القادرين 

على العمل، بتطبيق مبداأ التكافل الجتماعي، فتحافظ على حق الفقراء وال�سعفاء من خالل 

فر�ض حقوق لهم من مواردها الأ�سا�سية، و�رصف هذه املوارد ملن ي�ستحقها حفاظا على النف�ض 

وا�ستمرار حياتهم واأمانهم.

كما يدعو احلزب اإىل زيادة ن�سيب الدولة يف ال�سطالع بخدمات التعليم، خ�سو�سا يف 

مراحله الإلزامية، حيث ميتد اأمر الدولة اإىل الإ�رصاف الدقيق كم�سئولة عن التعليم وتوفريه 

جلميع املواطنني، بل جلميع من يقطن اأر�ض الوطن، ولو مل يكن مواطنا فيه. فالتعليم -كما 

اأعز  للدولة يف  ا�ستثمارا  اأي�سا  يعترب  فاإنه  قومية عامة،  اأنه خدمة  اإىل جانب  يرى احلزب-  

مواردها، األ وهو الإن�سان املواطن.

اأما حزب الإ�سالح )حتت التاأ�سي�ض( فقد �سيطرت على روؤيته للدولة ونظام احلكم الهاج�ض 

اأو  اختيار  يف  التدخل  عن  اأفرعه  بجميع  الأمني،  اجلهاز  اإبعاد  �رصورة  يرى  فهو  الأمنى 

انتخاب روؤ�ساء اجلامعات، وعمداء الكليات، وروؤ�ساء ال�سحف القومية، و�رصكات الدولة، 
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وروؤ�ساء النقابات املهنية، والتعيينات والرتقيات مبختلف هيئات وموؤ�س�سات ومرافق الدولة، 

ومنح تراخي�ض اجلمعيات الأهلية، واإبعاده كذلك عن التدخل يف العمل الإعالمي ب�سكل عام، 

الفر�ض  تكافوؤ  يتحقق  لذلك، حتى  املنظمة  واللوائح  بالقوانني  �سبق  ما  يكتفى يف كل  اأن  على 

اجلهاز  �سياغة  اإعادة  على  التاأكيد  ال�سدد  هذا  يف  اأي�سا  املهم  ومن  الكفاءة.  اأ�سحاب  بني 

الأمني للدولة، �سياغة ثقافية واأخالقية، بالتاأكيد على احرتام القانون وحقوق الإن�سان، كما 

اأي�سا  الأمنية. وحزب »الإ�سالح«  الأجهزة  الق�سائية على جميع  الرقابة  التاأكيد على  يجب 

برناجمه على »دعوى  بالن�ض يف  ال�سلفية  الأحزاب  بني  انفرد من  الذي  الوحيد  هو احلزب 

احل�سبة«، وهي وظيفة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املجتمع، التي ي�سطلع بها الفرد 

واجلماعة على حد �سواء. املعروف واملنكر هنا باملعنى ال�سامل الوا�سع وهو كل ما يحقق فائدة 

القيم والهوية، واأي�سا كل ما من �ساأنه الإ�رصار بالأفراد وال�سالح  الفرد واملجتمع وي�سون 

جمتمعه  وجتاه  نف�سه  جتاه  الإن�سان  وعي  عن  �سادق  تعبري  من  الدور  هذا  يحمله  مبا  العام، 

وجتاه دينه.

فتن�ض امل�سودة الأولية لربنامج احلزب على: »اإلغاء جميع القيود التي متنع املواطن من اإقامة 

دعوى احل�سبة، باعتبارها تتعلق بحق املواطن العادي يف ممار�سة دوره حلماية الد�ستور، اأو 

امل�سالح  اأو  الدينية،  املقد�سات  اأو  الوطني،  الرتاث  اأو  العامة،  املمتلكات  اأو  العامة،  احلقوق 

الوطنية العليا، مع �رصورة العمل على اإزالة اللب�ض الذي علق مبفهوم احل�سبة عند قطاع من 

املثقفني، ت�سوروا اأنها جمرد ترويع للمثقفني اأو غريهم يف جمالت ن�ساطهم اأو اإبداعهم«. ويف 

نهاية برناجمه يقدم حزب »الإ�سالح« خامتة جديرة بالهتمام، يقول فيها: اإن احلزب لي�ض 

بديال عن قطاعات الدولة املختلفة، ول بديال عن �سلطاتها  التنفيذية وموؤ�س�ساتها الفنية، واإمنا 

هو عن�رص فاعل فيها، يتكامل معها يف حتقيق منظومة �ساملة، حتقق م�سالح ال�سعب، وترتقي 

وتنه�س بح�سارة الأمة.

�ضابعا: االآخر فى برنامج االأحزاب ال�ضلفية

امل�سلم  غري  هو  الذهن  اإىل  يتبادر  ما  فاأول  لل�سلفيني  بالن�سبة  »الآخر«  عن  تبحث  حينما 

»م�سيحيا« كان اأو »يهوديا« يف وعي هوؤلء. لكن يبدو اأن الآخر لبد اأن يتنوع اإذا كنا ب�سدد 

�سيا�سية،  دينية،  املجتمع:  النتماءات يف  بتنوع  العام  للمجال  �سيا�سية مطروحة  تناول روؤية 

واأحيانا مهنية، وجغرافية، وهو ما تر�سده برامج الأحزاب ال�سلفية التي نحن ب�سدد التفتي�ض 

عن م�ساحة الآخر فيها.
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النظام  ممار�سات  اإدانة  يف  را�سخ  اعتقاد  من  روؤيته  تنطلق  النور،  حزب  برنامج  ففى 

ال�سابق الق�سائية التي مل يت�رصر منها الإ�سالميون وحدهم بل جميع قوى واأطياف املجتمع 

امل�رصي مع تعدد األوانها، فيعتقد حزب النور اأن هذا النظام الذي خرجت جموع امل�رصيني 

تنادي برحيله واإنهاء حكمه يف ثورة الـ 25 من يناير عمل على »تاأجيج الفنت الطائفية بني اأبناء 

والدينية،  املجتمعية  للقوى  والكيد  ال�سيا�سيني،  باخل�سوم  تنكيله  عن  ف�سال  الواحد«.  الوطن 

للق�ساء  الدعوة  انتخابات جرت. ومن ثم حر�ض احلزب على  الأمة يف كل  اإرادة  وتزوير 

»ثقافة  الثقافات  تلك  اأخطر  ومن  البائد،  العهد  يف  املجتمع  �سادت  التي  ال�سلبية  الثقافات  على 

املخالف وجتاهله وعدم  اأو  املعار�ض  لإبعاد  �سعت  التي  وال�ستعالء،  والإق�ساء«،  التهمي�ض 

النظر اإليه مهما تكن �سحة مواقفه و�سدق اأقواله.

الوطن  اأبناء  بني  ال�سلمي  التعاي�ض  حقوق  »حترتم  دولة  اإقامة  اإىل  احلزب  يدعو  كما   

ال�سلطات وحتمي  والف�سل بني  املوؤ�س�سات  تعدد  قائمة على  برناجمه دولة  جميعًا«، وهي يف 

احلريات وحتقق العدالة. ويف روؤيته الجتماعية يرى احلزب �رصورة »احلفاظ على �سالمة 

العالقة بني اأعراق واأطياف الأمة امل�رصية بجميع مكوناتها: م�سلمني واأقباطا، قبائل ونوبة، 

ن�سيج  يف  ذلك  كل  وغريهم..  ومثقفني،  ومهند�سني  واأطباء  وفالحني،  عماًل  وغريهم.. 

واحد، يجمعه خطاب �سيا�سي واإعالمي وثقايف واحد، ويقوم على »اأ�سا�ض ِمن احلق والعدل 

واحلرية امل�سئولة«.

 واقت�ساديا، ين�ض برنامج احلزب على توزيع خارطة الن�ساط القت�سادي »على جميع 

اأنحاء الوطن من �سيناء اإىل مطروح، ومن بور�سعيد اإىل البحر الأحمر واأ�سوان، حتى يتمتع 

جميع اأبناء م�رص بخريها، وينعموا برثواتها على حد �سواء، ويزول ال�سعور مبرارة الإق�ساء 

�ض على  والإهمال والتهمي�ض الذي عانوا منه طوياًل«. كما يرى و�سع �سيا�سات تنموية »تتاأ�سَّ

احلياة،  وتطور   ، الإن�ساينِّ الثقايف  التنوع  ثراء  على  وتنفتُح  ية،  الرثَّ الوطنية  الثقافية  القيم 

النور  روؤية  امتدت  وقد  ومتا�سكه«.  املجتمع  وحدة  يحفظ  الذي  الأ�سا�سي  ال�سمان  وت�سكل 

حتى طالت الآخر اخلارجي اأي خارج حدود الدولة، ففي جمال »ال�سيا�سة اخلارجية« يرى 

اأن توؤ�س�ض على الحرتام  ينبغي  الدول وال�سعوب الأخرى  العالقات مع  اأن  ال�سلفي  احلزب 

املتبادل والعالقات املتكافئة، والتعاي�ض ال�سلمي، وتقوم على اأ�سا�ض تكامل احل�سارات ولي�ض 

�رصاع احل�سارات. وعدم العتداء وجترمي اغت�ساب حقوق الغري بالقوة. بل يرى احلزب 

�رصورة اأن حترتم ال�سيا�سة اخلارجية العهود واملواثيق، ول تزج بالبالد يف نزاعات تدمر 

مع  العالقة  حت�سني  على  ترتكز  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأن  ورغم  تبني.  ول  وتهدم  تعمر،  ول 
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باإحياء  الهتمام  ذلك  اأنه لبد مع  يرى  النور  لكن حزب  املختلفة،  بالدول  ال�سيا�سية  الأنظمة 

عالقة التوا�سل والتعاون مع ال�سعوب كافة واأل تكتفي بالأنظمة ال�سيا�سية، لتحل حمل حمالت 

العداء والكراهية التي كان ي�سطنعها النظام ال�سابق مع �سعوب املنطقة، كما حدث مع دول 

اجلزائر وال�سودان وقطر.)26(

التي  وامل�سطلحات  املرتادفات  من  عدد  على  ا�ستماله  النور  برنامج  يف  املالحظ  من   

الإ�سارة  كرثة  مع  خا�سة  �سلفي،  حزب  اأكرب  برنامج  على  للمطلع  مفاجئة  اعتبارها  ميكن 

الوطنية،  الثقافة  ال�سعب،  امل�رصية، جموع  الوطنية  اجلماعة  امل�سطلحات:  هذه  اإليها. ومن 

الإن�سان  امل�رصي،  املجتمع  تقاليد  الوطنية،  الإرادة  النيل،  وادي  اأبناء  املجتمعية،  امل�ساركة 

اإزالة  ينبغي  امل�رصيني كتلة واحدة  اأي مدى يرى احلزب  اإىل  ت�سري  امل�رصي. وهي مفارقة 

احلدود بني مكوناتها. ويف هذا الإطار نر�سد موقف احلزب من املراأة فقد خل�سه الربنامج 

فى اأن الأ�رصة هي اأهم مكونات املجتمع امل�رصي، وهي الوحدة الأ�سا�سية للمجتمع يف الثقافة 

امل�رصية والعربية والإ�سالمية. وتقوم نه�سة الأمة على نه�سة الأ�رصة كبنية اأ�سا�سية، وتكاتف 

والذي متيز عن  لها،  الإ�سالم  كفله  الذي  الكامل  تنال حقها  اأن  واملراأة كذلك لبد  اأفرادها، 

غريه من املناهج يف تقديره لها.)27( وتعتمد نظرة احلزب ملنزلة املراأة يف املجتمع على امل�ساواة 

الكاملة يف الكرامة الإن�سانية بني الرجل واملراأة، واأهمية العمل على احلفاظ على التمايز بينهم 

يف الأدوار الجتماعية والإن�سانية، دون اأن يوؤثر ذلك على مكانة كل منهم، واملراأة مكون 

مهم بل عمود اأ�سا�ض يف املجتمع امل�رصي، ولها اأن متار�ض دورها الفعال الن�سط وحقها الذي 

اأعطاها الد�ستور اإياه.

واأكد احلزب اأن املراأة اليوم تعاين الكثري من امل�سكالت يف املجتمع، وبع�ض هذه امل�سكالت 

والإق�ساء  والتهمي�ض  واملر�ض،  والفقر  البطالة  من  املجتمع  اأفراد  �سائر  املراأة  فيه  ت�سارك 

اأبرزها م�سكلة  يعترب من  املراأة، والتي  بها  التي تخت�ض  امل�سكالت  والإهمال، وهناك بع�ض 

�سعف الوعي الجتماعي فيما يتعلق بق�سايا املراأة ودورها الجتماعي؛ وظاهرة العنف الذي 

اَر�ض �سد املراأة �سواًء كانت ابنة اأو اأختًا اأو زوجة، وظاهرة الأُ�رَصِ املَِعيلة- اأي تلك التي يلي  مُيَ

ائح الأكرِث فقًرا من املجتمع، اإ�سافة اإىل زيادة  ز يف ال�رَصّ اأمرها وُينفق عليها املراأة- والتي ترتَكّ

الق ويعترب واحدة من  واج ال�رصي والعريف بني الفتيات يف امُلجتمع، وكذلك الَطّ ظاهرة الَزّ

اأكرث امل�سكالت الجتماعية التي تعاين منها املراأة، وما ي�ساحبها من حزمة من امل�ساكل املتعلقة 

بالأطفال واحل�سانة والنفقة وغريها، وميكن اأن يزاد على ذلك م�سكلة التمييز الوظيفي �سد 

املراأة.)28( 
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وقد اأكد احلزب على �رصورة تفعيل م�ساركة املراأة املجتمعية والإن�سانية وال�سيا�سية ب�سورة 

كافية، مبا ي�سهم يف ت�سيري عجلة املجتمع ككل.

وفى احلقيقة يرى الباحث تناق�سا كبريا بني برنامج احلزب الذى يدعم املراأة فى العمل فى 

واأنها يجب  املراأة،  اأع�سائه ورموزه من حترمي عمل  بع�ض  املجالت وت�رصيحات  خمتلف 

ال�سعب  عموم  اأفزعت  التى  الت�رصيحات  من  وغريها  النقاب  وترتدى  البيت  فى  متكث  اأن 

امل�رصى قبل وبعد العملية النتخابية. كما مل يبلور احلزب موقفا وا�سحا و�رصيحا من الأقباط 

فى م�رص، وجاء حديثه عن الأقباط فى اإطار ق�سية كلية متعلقة بالد�ستور حني ذهب اإىل اأن 

احلرية  تاأمني  يت�سمن  للت�رصيع  الرئي�سي  امل�سدر  الإ�سالمية هي  ال�رصيعة  مبادئ  باأن  الإقرار 

الدينية لالأقباط. 

اأما حزب »الأ�سالة«، كاملعتاد يف تناوله للق�سايا املختلفة، مل جند �سوى تعميماته التي مير 

�ساأن الآخر وروؤية احلزب جتاهه يرى  الكرام. ففي  العامة مرور  امل�سائل  من خاللها على 

الأ�سالة -وهو احلزب ال�سلفي الثاين بعد النور- يرى اأن ثورة الـ 25 من يناير �سارك فيها 

»جميع طوائف ال�سعب على اختالف اأديانهم وتوجهاتهم«، من اأجل رف�ض الظلم وال�ستبداد، 

وحمافظة على هذه الروح التي �سادت ينبغي على اجلميع اأن يحر�سوا على امل�ساركة يف بناء 

التعددية  »�سمان  على  احلزب  برنامج  ين�ض  ذلك  على  وبناء  جديد.  من  ونه�سته  الوطن 

اأن  باعتبار  بامل�ساركة«  املجتمع  يف  البناءة  والأفكار  التوجهات  جلميع  وال�سماح  ال�سيا�سية، 

اعتماد مبداأ زيادة امل�ساركة ال�سيا�سية �سوف يرثي العمل العام ويو�سع جمالت احلرية. وهو ما 

ي�ستلزم �سمان حيادية الأجهزة الأمنية والإدارية والتنفيذية للدولة.. فهذه الأجهزة خم�س�سة 

خلدمة ال�سعب وانحيازها لأي جهة جرمية حتا�سب عليها. والالفت اأن حزب الأ�سالة واإن مل 

ميكث طويال اأمام املوقف من الآخر عك�ض غريه من الأحزاب ال�سلفية اإل اأنه اخت�رص ما ميكن 

عانوا جميعا يف  مواطنني،  باعتبارهم  اجلميع  اأمام  مفتوحا  امل�ساركة  باب  يقوله يف جعله  اأن 

ال�سابق، ثم �ساركوا يف ثورة قامت لتهدم اأ�س�ض هذه املعاناة. 

املت�سفح  يلحظه  ما  واأول  �سبب.  الآخر لأي  التمييز �سد  نفى  فقد  »الف�سيلة«،  اأما حزب 

لربنامج حزب »الف�سيلة« للوقوف على روؤيته جتاه )الآخر( ورود عبارة »من غري تفرقة يف 

اجلن�ض اأو الدين اأو الطائفة«، وتكرارها يف موا�سع عديدة من هذا الربنامج. فاإلغاء القوانني 

املقيدة للحريات العامة يعطي امل�رصيني احلقوق املت�ساوية يف ممار�سة احلريات دون متييز من 

اجلن�ض اأو الدين اأو اللغة اأو العقيدة. واإ�سدار القوانني التي توؤكد على حق املواطنة ي�ساوي بني 

حتليل اخلطاب ال�ضيا�ضي لالأحزاب ال�ضلفية
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جميع املواطنني دون متييز على اأ�سا�ض ديني اأو عرقي اأو اقت�سادي اأو اجتماعي اأو �سيا�سي. 

لالأمة بني جميع  القت�سادية  الرثوة واملوارد  توزيع  يعنى  القت�سادية،  التنمية  �سمولية  واإن 

املواطنني من غري تفرقة يف اجلن�ض اأو الدين اأو الطائفة. واإن حتقيق العدالة الإن�سانية هي اإتاحة 

الفر�ض املت�ساوية للجميع دون متييز من جن�ض اأو اأ�سل اأو ن�ساأة اأو طبقة اأو دين. والدولة يف 

اأو  اأ�سل  املجتمع دون متييز بني  اأفراد  لكل  الكرمية  احلياة  م�سئولة عن �سمان  نظر احلزب 

جن�س اأو دين.

معاين  اأن  على  برناجمه  يف  ين�ض  حينما  البع�ض  يتخيل  مما  اأبعد  اإىل  احلزب  يذهب  بل 

ال�رصيعة الإ�سالمية ل تفرق يف النظر بني الفقراء امل�سلمني وغري امل�سلمني، لأن الإن�سان ي�سعر 

بوطاأة الفقر لكونه اإن�سانا، ولأن ذلك ينزل يف معنى الإن�سانية والرحمة والتكافل فهو اأعم من 

اأن ي�سمل امل�سلم فقط بل يجب اأن ي�سمل كل اأفراد الوطن، دون النظر اإىل اجلن�ض اأو الدين... 

لكن  جمتمعه،  نحو  امل�سلم  على  جتب  �رصعية  فري�سة  وهي  الأموال،  بزكاة  مثال  وي�رصب 

حزب الف�سيلة ين�ض على اأنها توزع »على كل اأفراد املجتمع دون متييز من جن�ض اأو اأ�سل 

اأو دين«، وذلك ل�سد حاجة غري القادرين على العمل، ب�سبب عجز اأو مر�ض اأو �سيخوخة اأو 

�سن.... يف دللة قوية و�رصيحة على اأن احلزب ال�سلفي يقدم م�رصوعا اإ�سالحيا تتال�سى فيه 

الفروق بني مكونات املجتمع الواحد وذلك بالنظر اإىل هذا املجتمع الكبري باعتباره وحدة واحدة 

مت�ساوية يف احلقوق والواجبات العامة. 

 حزب الف�سيلة اأي�سا ينظر اإىل حق املواطن يف التعبري بحرية وممار�سة �سعائره الدينية، كما 

ينظر للحاجات الأ�سا�سية لالإن�سان بو�سفه اإن�سانا: كاملاأكل وامللب�ض وامل�سكن والتعليم والعالج، 

لأنه لي�ض من املقبول »اأن ن�سمن لقمة اخلبز ونلغى حرية التعبري«، كما ين�ض الربنامج.

وين�ض  امل�رصية.  ال�سيا�سية  باحلياة  جديدة  �سفحة  فتح  اإىل  فيدعو  الإ�سالح،  حزب  اأما 

برنامج حزب »الإ�سالح« على اأن ال�رصيعة الإ�سالمية يف جوهرها منظومة قانونية مدنية تقيم 

العدل بني النا�ض بال تفريق بني جن�ض ولون ودين ومذهب. ومن بني املوا�سفات التي ي�سعها 

احلزب ال�سلفي للدولة التي ين�سدها اأنها تكفل -وفًقا لأحكام الد�ستور والقانون- حرية العتقاد 

الديني والفكري وحرية اإبداء الراأي بالقول والكتابة اأو غريهما يف نطاق احلقوق الد�ستورية 

والقوانني العامة. ومن ثم يوؤكد احلزب على مبداأ »ل اإكراه يف الدين«، واأن »لغري امل�سلمني 

ما للم�سلمني، واأن عليهم ما على امل�سلمني« باعتبارهم مواطنني يف وطنهم، مع مراعاة اأحكام 

ال�رصيعة الإ�سالمية ويف حدودها، واأن لأهل الكتاب حرية ممار�سة �سعائرهم الدينية، واأن لهم 

د. ي�ضري عزباوي
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احلق يف الحتكام اإىل �رصائعهم فيما يتعلق بالأحوال ال�سخ�سية اإل اإذا اآثروا اأن يتحاكموا اإىل 

ال�رصيعة الإ�سالمية.

وقت  من  املجتمع  يف  تت�ساعد  التي  وال�سيا�سية  والطائفية  الجتماعية  اخلالفات  �ساأن  ويف 

احلياة  يف  جديدة  �سفحة  فتح  اإىل  لربناجمه  الأولية  امل�سودة  يف  »الإ�سالح«  يدعو  لآخر، 

اأحدثتها  التي  املا�سي، والرتفاع فوق جراحه  �سلبيات  تتجاوز  الأ�سيلة،  امل�رصية  ال�سيا�سية 

وعمقتها الفرقة وال�رصذمة، وال�سعور بالأنا، و�رصاعات امل�سالح ال�سخ�سية والطائفية. ويف 

�سبيل الو�سول لذلك يدعو احلزب اإىل عقد وفاق وطني بني جميع القوى الوطنية ال�رصيفة، 

والوقوف مًعا جميًعا يف خندق واحد.

اتخاذ  على  القدرة  وراء  يكمن  كله؛  ذلك  يحقق  الذي  ال�سيا�سي  املناخ  اأن  احلزب  ويعتقد 

ا الإفراج  القرارات ال�سجاعة والبحث عن �سيغة م�ساحلة وطنية را�سخة ت�سمل اجلميع، واأي�سً

عن جميع املعتقلني ال�سيا�سيني، واإ�سدار عفو �سامل يجمع بني اأبناء م�رص بكل انتماءاتهم حتت 

وجه  واإعادة  املجتمع،  لنه�سة  ال�رصوري  ال�ستقرار  يحقق  مبا  والوفاق،  ال�ستقرار  مظلة 

م�رص احلقيقي. 

خامتــــة: 

ما �سبق يك�سف بو�سوح اأبعاد الدور املحتمل للتيار ال�سلفي يف ال�ساحة ال�سيا�سية بخا�سة اإذا ما 

اأخذنا يف العتبار اأمرين: اأولهما الديناميكية التي تتميز بها هذه اجلماعات من ناحية، ووجود 

جتارب �سلفية م�ساركة يف الربملان على غرار تلك املوجودة يف الكويت الآن . 

برنامج  اأن  ترى  اإحداهما  الأحزاب،  برامج  اإزاء  بالهتمام  جديرتان  مفارقتان  وتبدو 

العام،  ال�ساأن  يهم  مما  وكبرية  �سغرية  لكل  تفا�سيل  على  ي�ستمل  اأن  ينبغي  ال�سيا�سي  احلزب 

وبالتايل ينبغي اأن يكون لدى هذه الربامج اأجوبة لكل ما ُيطرح من ت�ساوؤلت، فاإن مل يكن 

ُعد ذلك تق�سريا يف الربامج. لكن يدفع احلزبيون من اأ�سحاب الربامج باأنهم يقدمون روؤية 

اإ�سالحية عامة لي�ض جمالها ال�رصح ول ال�ستطراد بل يكفي طرح الأفكار يف عموميات واأن 

تكون م�ستندة ملرجعية حمددة ثم يكون للتف�سيل موا�سعه فيما بعد. وهو ما يرفع عن احلزب 

ال�سيا�سي عبء تلك الروؤية التي تلزمه مبناق�سة جميع الق�سايا الفنية والفكرية املتخ�س�سة، يف 

جميع نواحي احلياة �سيا�سًيا واجتماعًيا وثقافًيا ودينًيا، وو�سع اخلطط التف�سيلية لها، ومناق�سة 

حتليل اخلطاب ال�ضيا�ضي لالأحزاب ال�ضلفية
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جميع م�سائلها، كما لو كان حزبا مو�سوعيا، اأو ما ي�سبه العودة والتاأ�سيل ملنهج احلكم ال�سمويل 

الذي يت�سدى لكل �سيء، وي�ستقل بكل �سيء.

وميكن القول اإن هناك ثالثة �سيناريوهات مل�ستقبل التيار ال�سلفي: الأول اأن ميثل هذا التيار 

امل�سلمني، ول يتحالف مع  ال�سيا�سية بعد الإخوان  ال�ساحة  الثانية الأقوى على  ال�سيا�سية  الكتلة 

قد  الذي  الأمر  وهو  ت�سددًا،  توجهاته  تزداد  ثم  ومن  املعار�سة،  دور  ميار�ض  بل  الإخوان 

يك�سبه �سعبية يف اأو�ساط غالبية امل�رصيني الذين ينتمون اإىل طبقات ب�سيطة وما قد يجعله القوة 

ال�سيا�سية الأوىل يف البالد مبا يدفع الإخوان اأنف�سهم اإىل مزيد من الت�سدد. اأما ال�سيناريو الثاين 

فهو حتالف ال�سلفيني مع الإخوان يف تكتل �سيا�سي واحد يقوده الإخوان الأكرث حنكة، اأو على 

واإن  الثالث،  ال�سيناريو  يذهب  فى حني  وتعاونهما من دون حتالف.  الطرفني  توافق  الأقل 

ال�سلفيني  قد جتعل  ال�سيا�سية  املمار�سة  اأن  الت�سارب،  بع�ض  الأول  ال�سيناريو  بينه وبني  وجد 

يتبناها هذا  التى  الأيديولوجية  لالأفكار  الذاتية  املراجعة  اعتداًل، ورمبا يحدث نوع من  اأكرث 

التيار فى ظل الرف�ض العارم من قبل قوى املجتمع املختلفة لهذه الأفكار، توؤدي فى النهاية 

اإىل �سيادة النمط الإخواين على اأداء ال�سلفيني الذين يدركون حجم املخاوف املجتمعية املتزايدة 

جتاههم. ومبرور الوقت قد يتحول ال�سلفيون اإىل ن�سخة ثانية من الإخوان، واإن كانت اأكرث 

ت�سددًا. 

وجممل القول، لبد من مواجهة اخلالفات الفكرية والفقهية بني التيارات الإ�سالمية بع�سها 

التوافق، واأن تفرق بني ما هو ديني وما هو �سيا�سي وما  اإىل �سيغة من  البع�ض حتي ت�سل 

اإن�ساين، لأن املطلوب من هذه التيارات الآن اأن تتحمل اأعباء وم�سئوليات واأزمات 85  هو 

مليون مواطن فيهم امل�سلم وامل�سيحي واملوؤمن وامللحد؛ ولهذا يجب اأن تفرق بني اإقامة ال�سالة 

و�رصوط الو�سوء وال�سوم، وبني مطالب ماليني الب�رص الذين ي�سعون اإىل جمتمع يوفر لهم 

الأمن وال�سكن والرغيف والتعليم والعالج؛ فحني يجد الإن�سان امل�سلم نف�سه يف موقع امل�سئولية، 

فهو لي�ض م�سئول عن امل�سلمني اأبناء عقيدته فح�سب، ولكنه م�سئول اأمام جمتمع كامل بكل ما 

اأن  التفوق يكون الدور. ول�سك  النجاح تكون امل�سئولية، وبقدر  فيه من تناق�سات، وبقدر 

اأنتم  ماذا  يت�ساءلون  وهم  الإ�سالمية  التيارات  اإىل  ينظرون  فقط  امل�رصيني  ولي�ض  كله  العامل 

فاعلون؟!.. وهل �سيتوقف كل �سيء على اإقامة الفرائ�ض وتنفيذ احلدود وحترمي اخلمر واإقامة 

ال�سلوات ومطاردة ال�سافرات واإغالق ال�سواطئ، اأم اأننا اأمام عقول تفكر وتبحث عن طريق 

اآمن للخال�ض، واإقامة جمتمع جديد اأكرث عدل ورفاهية للجميع؟!

د. ي�ضري عزباوي
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* باحثة �سابقة مبركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.

مناظرة

ال�ضمانات الد�ضتورية 

حلماية احلريات الدينية فى م�ضر 

عفاف حنا*

النتخابات  اإجراء  اأعقاب  د�ستور جديد يف  ل�سياغة  امل�رصيني  املواطنني  ا�ستعداد  فى ظل 

باإحلاح على املجتمع امل�رصي،  نف�سها  اأن طرحت  اأ�سا�سية ما لبثت  فاإن ثمة ق�سايا  الربملانية، 

الدولة،  مدنية  م�ساألة  الق�سايا  هذه  اأهم  عليها،ومن  و�سيا�سي  جمتمعي  توافق  ل�سياغة  متهيًدا 

الطائفي،  العنف  اأعمال  والق�ساء على  الدينية،  احلريات  باحرتام  الكفيلة  ال�سمانات  وتوّفري 

التي ينذر جتددها بعرقلة م�سار التحول الدميقراطي.

 فى هذا الإطار عقد مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان يوم 24 مايو 2011 مناظرة 

اأدارها  الدينية؟«،  احلريات  حلماية  الد�ستور  فى  املطلوبة  ال�سمانات  »ماهى  عنوان:  حتت 

جناد  من  كل  فيها  وحتدث  ال�سيا�سى،  الجتماع  علم  يف  الباحث  ح�سن  على  عمار  الدكتور 

الربعى املحامى والنا�سط احلقوقى، والدكتور حممد منري جماهد من�سق جمموعة »م�رصيون 

�سد التمييز الدينى«، والأ�ستاذ �سبحى �سالح القيادى بجماعة الإخوان امل�سلمني وع�سو جلنة 
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تعديل الد�ستور امل�رصى)1(.

ال�سد واجلذب  اأن م�رص مرت مبراحل من  بالتاأكيد على  تقدميه  ا�ستهل عمار على ح�سن 

حول م�ساألة احلريات الدينية قبل ثورة 25 يناير، ثم عادوت الظهور مرة اأخرى ب�سكل اأكرث 

قوة عقب الثورة، حيث مت ا�ستدعاء الدين اإىل املجال العام ب�سكل مل ي�سبق له مثيل فى تاريخ 

م�رص احلديث، ورمبا يرجع ذلك اإىل �سعود القوى الدينية، باإل�سافة اإىل الحتقان الطائفى، 

امل�ستقبل  فى  تخدم م�ساحله  بطريقة  احلالية  ال�سيولة  يجمد حلظة  اأن  يريد  البع�ض  لأن  ورمبا 

املنظور اأو يف امل�ستقبل البعيد، وخدمة هذه امل�سالح حتتاج فى كل الأحوال اإىل اإطار يربرها 

ويهند�سها وي�رصعنها وهذا الإطار هو بال �سك الد�ستور. واأ�سار ح�سن اإىل اأن ثورة 25 يناير 

كانت مدنية على كل امل�ستويات حتى مت ا�ستدعاء الدين اإىل املجال العام فى ظل الزخم املتعلق 

القوى  ن�سطت  ناحية  للبالد، فمن  تاأ�سي�سية لو�سع د�ستور جديد  اختيار جمعية  باحلديث عن  

الدينية يف اتهام القوى املدنية التى قامت بالثورة باعتبارها قوى معادية وجمافية للدين، ومن 

الناحية الأخرى فاإن اأقباط م�رص باتوا متخوفني من ترتيب الأمور دون النظر مل�ساحلهم اأو 

احرتام ملعتقداتهم.

للخالف  م�ساحة  هناك  تكون  فقد  والتدين،  الدين  بني  التمييز  و�سدد ح�سن على �رصورة 

حول التدين ولكن لي�ض حول الدين، فالتدين ميكن اأن ينحرف بالدين اإىل اأيديولوجيا �سيا�سية 

كما هو احلال عند اجلماعات والتنظيمات ذات الإ�سناد ال�سيا�سى، اأو قد ينحرف بالدين اإىل اأن 

اإىل  قد يحوله  اأو  الأولياء والقدي�سني،  ال�سديدة فى كرامات  املبالغة  فلكلورًا متمثاًل فى  ي�سبح 

امتالأت  الذين  الدين اجلدد  بتجار  يتعلق  فيما  اأو جتارة كما هو احلال  �سائدة  ثقافة  اأو  اأ�ساطري 

القنوات الف�سائية بـهم، اأو قد يتحول الدين اإىل ع�ساب نف�سى؛ فالبع�ض يقحم اأمرا�سه النف�سية 

اأن  اإىل  واأ�سار ح�سن  التدين.  اأن هذا هو  باعتبار  ي�سوق ذلك  اأن  التدين، ويحاول  �سكل  فى 

حوادث العنف التى مور�ست فى تاريخ الإن�سانية كانت متعلقة مب�ساألة الهوية، فالأديان التى 

ق�سد بها م�سلحة النا�ض واإ�سعاد الإن�سانية حتولت عند الكثريين من م�ساحة لل�سعادة اإىل م�ساحة 

لل�سقاء. 

)1(جلنة تعديل الد�ستور هى  اللجنة التى �سكلها املجل�ض الأعلى للقوات امل�سلحة بهدف تعديل بع�ض مواد الد�ستور امل�رصى، 

ال�سادر عام 1971 جرى ال�ستفتاء ال�سعبى على التعديالت التي انتهت اإليها اللجنة فى التا�سع ع�رص من مار�ض 2011، 

و اأ�سدر املجل�ض الع�سكرى التعديالت امل�ستفتى عليها فى اإعالن د�ستورى اأ�سدره فى نهاية ال�سهر نف�سه، ويجرى العمل 

به خالل املرحلة النتقالية التى متر بها م�رص عقب ثورة اخلام�ض والع�رصين من يناير، وذلك حتى و�سع د�ستور جديد 

للبالد.

ال�ضمانات الد�ضتودية حلماية احلريات الدينية فى م�ضر
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فى  الأف�سل  و  رائعًا  كان   1971 د�ستور  فى  واحلريات  احلقوق  باب  اأن  ح�سن  اأ�ساف 

الد�ستور، لكنه اأو�سح اأن امل�ساألة ل تتوقف عند الن�سو�ض بل حتتاج اإىل ممار�سات، م�سددًا 

على حاجة هذه املمار�سات اإىل �سوابط واإجرءات ل�سمان تفعيل الن�سو�ض فى الواقع.

وطالب عمار علي ح�سن بعدم الن�ض يف الد�ستورعلى دين للدولة، وكذلك عدم خلط الدين 

بال�سيا�سة وال�سلطة، واأكد اأن الدين الإ�سالمي ل ينبغي له اأن يحب�ض يف دولة، واإمنا هو دين 

ي�رص  القول  فهذا  حتر�سه،  دولة  اإىل  يحتاج  الإ�سالم  اإن  يقول  اأن  اأحد  ي�ستطيع  ول  للب�رصية 

ولي�ض  للدين  انتكا�سة  اأنه  على  البع�ض  يفهمه  فقد  للدولة،  انتكا�سة  حدوث  حالة  فى  بالإ�سالم 

للدولة. وو�سف ح�سن، و�سع احلريات الدينية فى م�رص بـ»املري�ض«، واأكد اأنها مل تتح�سن 

وفقا للتقارير الدولية، ولفت اإىل اأنه لي�ض من حق اأحد اأن يدعى اأنه حار�ض للدين فهو ل يحتاج 

اإىل دولة حتر�سه اأو لأ�سخا�ض يحر�سونه، واأكد  اأن هناك خلطًا بني مبادئ ال�رصيعة الإ�سالمية 

اإىل حفظ النف�ض، وهو حق مقدم على  اأن مقا�سد ال�رصيعة تهدف  اإىل  وقيم ال�رصعية، ولفت 

حفظ الدين، واأن الأولوية لالإن�سان ولي�ض لالأديان، م�سريًا اإىل اأن كثريا من فقهاء امل�سلمني 

قالوا اإن وظيفة احلاكم هى حرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا، واأن هذا رمبا يكون هو ال�سبب الذى 

اأ�سل للحديث الذى نحن ب�سدده الآن عن �رصورة اأن حتمى الدولة الدين، م�سيفًا اأن وظيفة 

احلكم فى الفقه الإ�سالمى هى “اإر�ساد اخللق اإىل املنجى فى العاجل والآجل واإقامة الأمر على 

العدل وال�ستقامة” اإل اأنه فى املمار�سة مت الإنحراف عنها ب�سكل كبري.

موقف الد�ضاتري امل�ضرية من حرية الدين واملعتقد:

بداأ النا�سط احلقوقى جناد الربعى حديثه حول اعتبار �سمانات حرية العتقاد اأو احلريات 

الدينية لي�ست م�ساألة �سائكة كما ي�سورها البع�ض فهى متداولة منذ د�ستور 1923، ذاكرًا اأن 

الأعراق  من  عدد  وجود  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  م�سريًا  والأديان،  الأعراق  متعدد  بلد  م�رص 

اأي�سا  تعددا  هناك  اأنه  كما  �سيوة«،  »واحة  فى  معظمهم  يرتكز  الذين  كالأمازيغ  الأخرى 

 ،%85 بن�سبة  ال�سكان  من  العظمى  الغالبية  ي�سكلون  وهم  امل�سلمون  يوجد  حيث  الأديان  يف 

وامل�سيحيون بن�سبة 12% والن�سبة املتبقية تتوزع على ديانات اأخرى كالبهائية مثال، لذلك لبد 

اأن نعرتف بوجود ديانات اأخري يف م�رص، م�سددًا على اأنه عند ت�سكيل جلنة �سياغة الد�ستور 

اجلديد يجب اأن ت�سم ممثلني عن جميع الطوائف والديانات، فالد�ستور ينبغي اأن يكون معربا 

عن جميع املواطنني، واأن يكون �سامنا حلقوقهم.

عفاف حنا
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اأكد الربعى، على �سحة املبداأ القائل »اإن الدولة ل دين لها«، داعيًا لإجراء تعديل على 

ن�ض املادة الثانية للد�ستور ليكون ن�سه: »غالبية �سكان م�رص يدينون بالإ�سالم وعلى الدولة اأن 

حترتم وحتمى جميع من يدينون بديانات اأخرى«، م�سريًا اإىل اأن الن�ض على اأن دين الدولة 

الر�سمى هو الإ�سالم ي�ستبعد اأ�سحاب الديانات الأخرى. 

فيما يخ�ض   1971 اإىل د�ستور  ال�سابقة و�سوًل  الد�ساتري  با�ستعرا�ض مواقف  الربعي  قام 

م�ساألة احلريات الدينية، واعترب د�ستور 1923 هو الد�ستور الأهم من وجهه نظره فيما يخ�ض 

م�ساألة حرية الدين واملعتقد، حيث يرى اأنه ل يوجد اإ�سهام اأف�سل مما قدمه د�ستور 1923 فى 

جممله رغم حديث البع�ض عن م�سكالته، فقد اأ�سار اإىل اأنه منذ املادة الأوىل وحتى املادة 148 

فى الد�ستورمل يتم الن�ض على اأن هناك دينا للدولة اأو لغة لها، فقد مت ذكرها اعتبارًا من املادة 

يكن  مل   1923 لد�ستور  التح�سريية  الأعمال  فى  اأنه  موؤكدا  عامة«،  اأحكام   « باب  فى   149

مطروحا م�ساألة الن�س على وجود دين ر�سمى للدولة باعتبار اأن الدين هو دين �سكانها، اإل اأن 

�سيخ الأزهر فى ذلك الوقت اقرتح فى الأعمال التح�سريية اأن يكون الإ�سالم هو دين الدولة 

الر�سمى، ومن ثم مت الت�سويت على املقرتح واملوافقه عليه ب�سكل مل يكن مق�سودًا، كما اأن هذه 

املادة  مل حتظ باأى مناق�سات، وو�سعت فى املادة 149 بعك�ض احلال فى د�ستور 1971 الذى 

1923 جعل الن�ض على حرية العتقاد  اأن د�ستور  جعلها فى ال�سدارة. واأ�سار الربعى اإىل 

وحرية اإقامة ال�سعائر الدينية فى مكانة متقدمة، حيث مت الن�ض عليها فى املادة )13( كما اأنه 

ت�سمن حماية املعتقدات اإىل جانب الأديان، اإل اأنه �رصطها باحلفاظ على العادات املرعية فى 

الديار امل�رصية وعدم الإخالل بالنظام العام واأل ينايف ذلك الآداب العامة.

»دين  يقول  ن�سًا  الد�ستور  ت�سمني  فى  القائمة  الإ�سكالية  الربعى  جناد  خل�ض  جانبه،  من 

الدولة هو الإ�سالم«، ولي�ض املادة الثانية التى تقول اإن ال�رصيعة الإ�سالمية هى امل�سدر الرئي�سى 

للت�رصيع، باأن ذلك يجعل قطاعًا من غري امل�سلمني ي�سعرون بعدم وجودهم بالد�ستور، وكذلك 

اإمكانية اإ�سدار اأحكام ق�سائية اأو قانونية لي�ض ترتيبا على املادة الثانية من الد�ستور واإمنا ا�ستنادا 

اإىل الن�ض على اأن الإ�سالم هو الدين الر�سمى للدولة. 

اأ�ساد الربعى بباب احلقوق واحلريات فى د�ستور 1971، اإل اأنه يف الوقت ذاته يرى اأن 

تف�سري املحكمة الد�ستورية العليا ملا هو متعلق بحرية العتقاد كان تف�سريًا علياًل، فاملادة 46 من 

الد�ستور تن�ض على اأنه »تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممار�سة ال�سعائر الدينية«، وقد جاء 

هذا الن�ض مطلقًا دون تقييد اإل اأن املحكمة الد�ستورية العليا ف�رصته ب�سكل خمتلف، فقد اأ�سافت 

ال�ضمانات الد�ضتودية حلماية احلريات الدينية فى م�ضر
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اأنه يجب مراعاة ما ي�سمى »بالقيم الأدبية« فى اإطار حرية العتقاد، وهو مامل يكن موجودًا 

فى الن�ض الد�ستورى، وق�رصت التمتع بهذا احلق على اأبناء الديانات ال�سماوية الثالث؛ فهم 

وحدهم الذين لهم احلق فى اإقامة ال�سعائر الدينية، واأ�سار الربعى اإىل اأن املحكمة الد�ستورية 

العليا لي�ض لها احلق فى اأن ت�سيف للن�ض الد�ستورى من عندها اإمنا يقت�رص دورها فى تف�سري 

الن�ض اإذا كان غام�سًا.

الدين  حرية  حلماية  التو�سيات  من  عددًا  الربعى  جناد  املحامى  قدم  مداخلته  نهاية  وفى 

واملعتقد، حيث اأكد يف التو�سية الأوىل على اأهمية العودة اإىل ن�ض املادة 13 من د�ستور 1923 

عرب اإجراء تعديل على ن�ض املادة الثانية من الد�ستور احلاىل ليكون ن�سه: »غالبية �سكان م�رص 

يدينون بالإ�سالم، وعلى الدولة اأن حترتم وحتمى جميع من يدينون بديانات اأخرى«،  اأما 

التو�سية الثانية فقد متثلت فى �رصورة اأن يكون الن�ض يف الد�ستور على حرية الدين واملعتقد 

للحقوق  باب  �سدد على �رصورة وجود  القانون، كما  اإىل  بالإحالة  مطلقا، واأل يكون مقيدا 

واحلريات يف الد�ستور اجلديد ل يعبث به اأحد اأو يف�رصه تف�سريات خاطئة، فال بد اأن يكون هذا 

الباب غري قابل للتغيري عن طريق ال�ستفتاء اأو التعديل عن طريق �سوؤال النا�ض، اأو للعبث به 

من قبل  املحكمة الد�ستورية العليا  بالإ�سافة والتقييد كما فعلت فى تقييدها للمادة 46، فالبد من 

حماية احلقوق واحلريات من اخل�سوع لأهواء الق�ساة.

جدلية الن�ض على دين للدولة:

تعديل  جلنة  وع�سو  امل�سلمني  الإخوان  بجماعة  القيادي  �سالح  �سبحى  اتفق  البداية  فى 

اإىل  الدينية، ودعا  التاأكيد على �رصورة احرتام احلريات  املتحدثني حول  باقى  الد�ستور مع 

اأنه  م�سريا  واحلريات،  احلقوق  حماية  �سمان  وكيفية  الد�ستورية،  الدولة  ملفهوم  التاأ�سيل 

لي�ض �رصطًا اأن يكون للدولة د�ستور يكفل احلقوق والواجبات بقدر وجوب اأن تكون الدولة 

د�ستورية، وا�سعًا اأربعة �سوابط للو�سول اإىل مفهوم الدولة الد�ستورية، وفق روؤيته، وهى 

اأن يقيد الد�ستور ال�سلطة ل�سالح احلرية، واأن يكون اأمينًا على احلريات من باب تقييد ال�سلطات 

الق�ساء بح�سانة تامة  ا�ستقالل  ال�سلطات وكفالة  الوا�سح بني  الف�سل  اإىل  اإ�سافة  التغول،  من 

وحقيقية.

اأن حرية املعتقد لها خ�سو�سية متيزها عن �سائر احلقوق؛ وذلك لقدا�ستها   واعترب �سالح 

عند اأ�سحاب املعتقدين فهو حق ميثل ال�سخ�ض فى جوهره، فقد يقبل امل�ساومة فى بقية احلقوق 
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اإل هذا احلق ل يقبل فيه امل�ساومة، ف�سار احلق بطبيعته اأحرى باحلماية من بقية احلقوق بحكم 

خ�سو�سيته.

الن�ض  التمييز بني  الدينية فالبد من  للحريات  اأنه ل�سمان حماية حقيقية  اإىل  واأ�سار �سالح 

معظم  فى  لأنه  القانونى  والن�ض  الد�ستورى  الن�ض  بني  التفرقة  ا�ستدعاء  وكذلك  والتطبيق، 

الأحيان ياأتى الن�ض الد�ستورى رائعا ولكن ين�سف فى الن�ض الت�رصيعى؛ بحجة حماية الن�ض 

اأو تنظيمه حني يتم تف�سيله فى جملة من »القواعد القانونية«، ولذلك فعند التفرقة بني الن�ض 

اإىل  يف�سى  القانونى بحيث ل  الن�ض  القانونى لبد من مراعاة د�ستورية  الد�ستورى والن�ض 

�رصورة  على  �سالح  �سدد  كذلك  كليا،  ين�سفه  اأو  نطاقه  ي�سيق  اأو  م�سمونه  من  احلق  تفريغ 

التفرقة بني الن�ض والتطبيق فكم من الن�سو�ض رائعة لكن يتم ت�سويهها عند التطبيق، م�سريًا 

اإىل اأن هذه العنا�رص متثل فى جمموعها �سياجا حقيقيا حلماية احلقوق واحلريات.

وقد اأكد القيادي بجماعة الإخوان امل�سلمني اأن حرية املعتقدات الدينية لي�ست حمل خالف، 

فحماية احلقوق واحلريات واجب على الدولة وعلى كل �سخ�ض يعي�ض يف هذه الدولة. وقال 

�سالح اإن الدولة ظاهرة اإن�سانية وفى القانون لها �سخ�سية اعتبارية، ولها ما لل�سخ�ض العادى 

من خ�سائ�ض، ول باأ�ض اأن يكون لها ا�سم وذمة مالية ودين خا�ض بها، واأ�ساف: ل باأ�ض 

اأبناء الدولة  اأن يكون للدولة دين ر�سمي، وهذا ل يعني اأن من هم دون الإ�سالم لي�سوا من 

وامنا امل�سكلة تكمن فيما ل ُيعد لدى امل�سلم دينًا كالبهائية، م�سيفًا: »من حقى اأن اأنت�رص لراأيى 

اإنه ل يعترب البهائية ديانة �سماوية، بل ل تتعدى كونها منهجا  اأثبته«، وقال  فى النهاية حتى 

فكريا، موؤكدا اأن الإ�سالم يلتزم بحقوق اأ�سحاب الديانات ال�سماوية كافة، م�ست�سهدًا بحديث 

لر�سول الله »من اآذى ذميا فاأنا خ�سمه ومن كنت خ�سمه، خ�سمته يوم القيامة«. واأ�ساف 

اأن ال�رصيعة الإ�سالمية تلزم امل�سلم مبراعاة حقوق غري امل�سلمني، و»اأن حقوقه مقد�سة« �سواء 

ب�سواء ودماوؤهم بدمائنا، وجزء من دينى يلزمنى بذلك حتى لو مل يطلبه غري امل�سلم«، واأكد اأنه 

ل يرى متييزًا اأو ا�سطهادًا فى ذلك، ولفت اإىل اأن الإ�سالم دين �سموىل ي�سع اجلميع ويقبلهم. 

وقد اأثارت هذه الكلمات اجلدل حولها فقد اأ�سار جناد الربعى فى تعقيب اإىل اأنه من الناحية 

القانونية يفرت�ض األ يثبت لل�سخ�ض العتبارى ما يثبت لل�سخ�ض الطبيعى اإل فى حدود ن�ساطه، 

فقد يكون للدولة ا�سم وذمة مالية لت�سهيل التعامل معها ولكن لي�ض من املفرت�ض اأن يكون للدولة 

اإن  يقال  اأن  املمكن  للدولة دينا، ولكن من  اإن  يقال  اأن  القانونية  الناحية  دين، فهذا خطاأ من 

غالبية �سكان هذه الدولة يدينون بديانة معينة، وكذلك اأ�سار اإىل اأنه ل معنى ملا ن�سميه »ت�سمني 

ال�ضمانات الد�ضتودية حلماية احلريات الدينية فى م�ضر
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الأقلية فى الأغلبية«، فال بد اأن تهتم الأغلبية مب�سلحة الأقلية، واأن تاأخد الأقلية راأى الأغلبية 

فى العتبار للو�سول اإىل تفاهمات واأ�س�ض للتعاي�ض امل�سرتك.   

الدينية  الدولة  اأن م�سطلحات  القيادى الإخوانى حديثه معتربًا  وقد وا�سل �سبحى �سالح 

واملدنية ل اأ�سا�ض لها فى الواقع، واأن هذه جمرد ترجمات جوفاء مل�سطلحات اأجنبية، م�سريًا 

الإلهى.  باحلق  التى حتكم  الدولة  الدينية وتعنى  الدولة  تعنى  »الثيوقراطية« ل  كلمة  اأن  اإىل 

واأ�سار �سالح اإىل اأن الإ�سالم لعن »الدولة الثيوقراطية« القائمة على نظرية احلق الإلهى 91 

مرة فى القراآن الكرمي، واأكد اأن اجلماعة �ستطبق ال�رصيعة الإ�سالمية فى حال توليها ال�سلطة، 

الدين  ا�ستدعاء  اأهمية  انطالقًا من  للجميع،  واأمان  اأمن  الإ�سالمية  ال�رصيعة  تطبيق  اأن  معتربًا 

فى املجال العام لإبداء الراأى والعودة مرة اأخرى لقد�سيته، واأكد اأن الدين مقد�ض لدى امل�سلم 

وامل�سيحى واليهودى، اإل اأن املفكر القبطى كمال زاخر –الذي ح�رص فعاليات املناظرة- قاطعه 

الإخوان  جماعة  اإن  واأ�ساف:  الدين،  با�سم  �سعبهم  ظلموا  واحلكام  اخللفاء  كل  »اإن  بقوله: 

امل�سلمني جتيد املناورة، مدلال على ذلك بعبارة »الدولة املدنية ذات املرجعية الإ�سالمية« التى 

ي�ستخدمها »الإخوان«. واأ�ساف اأن »الإخوان وال�سلفيني« يجيدون ما �سماه »تغليف مطلبهم 

اأن امل�رصيني فى حاجة اإىل دولة قانون،  اإقامة دولة دينية بغالف جميل«، م�سددًا على  فى 

واأ�ساف زاخر:»ل اأقبل اأن اأعامل كمواطن فى ذمة مواطن اآخر، وهذا لي�ض ت�سكيكًا فى ذمة 

امل�سلمني«، مبديًا خوفه من املبداأ الذى يرفعه الإ�سالميون وهو »لكم ما لنا وعليكم ما علينا«، 

مربرًا ذلك باأنه يخ�سى العبارات التى ترفعها التيارات الإ�سالمية يف �سياق دعوتها الأقباط اإىل 

عدم اخلوف من الدولة الدينية.

وقدم �سبحى �سالح القيادى الإخوانى اعتذارًا خالل املناظرة عن ت�رصيحاته التى ن�رصتها 

و�سائل الإعالم، قبل املناظرة باأيام واأثارت �سجة، حيث نقلت ال�سحف عنه قوله اإن »جماعة 

الإخوان ل تعرتف مبفاهيم: م�سلم ليرباىل وم�سلم علمانى وم�سلم ي�سارى، نحن ل نعرف اإل 

م�سلمًا يكفيه دينه عما �سواه من املناهج«، واأو�سح اأنه بذلك ق�سد احلديث عن �سمولية الإ�سالم، 

فاإذا كان الليرباىل ي�سعى اإىل احلريات باعتبارها حقوقا فهى فى الإ�سالم فرائ�ض، واإذا كان 

الي�سارى ي�سعى اإىل البعد الإجتماعى فهى فى الإ�سالم اأ�سل، وقال اإنه مل يق�سد اإلغاء الآخر اأو 

امل�سادرة عليه اأو اإنكاره، ولكنه كان يحاول الإ�سافة ملنهجه عرب لفت النتباه مليزة امل�رصوع 

الإ�سالمى، باعتباره �ساماًل لهذه احلقوق واحلريات باعتبارها فري�سة من فرائ�ض الإ�سالم، 

وحتريف  �سورته  ت�سويه  بق�سد  اإعالمى«  »اغتيال  حلملة  يتعر�ض  اإنه  قال  ال�سياق  هذا  ويف 

ت�رصيحاته. 
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االأولوية لالإن�ضان ولي�ضت لالأديان:

اإن  الدينى«،  التمييز  �سد  »م�رصيون  جمموعة  من�سق  جماهد،  منري  حممد  الدكتور  قال 

يجب  فال  �سحتها،  مدى  جتاه  ال�سخ�سية  الأفراد  باإعتقادات  مرتبطة  لي�ست  الدينية  احلريات 

اأو خطئه ل يجب األ  العتماد على الت�سمية ملا هو دين من عدمه، فالعتقاد فى �سحة الدين 

مي�ض ل من قريب ول من بعيد حقوق هوؤلء الب�رص فى اأن يعي�سوا كمواطنني مت�ساوين، وهذه 

الإن�سان، لذلك  العاملي حلقوق  الدولية والإعالن  املواثيق  اأ�سا�سية طبقا ملا ن�ست عليه  حقوق 

يجب احرتام معتقدات وديانات الآخرين، وعدم امل�سا�ض بحقوقهم اأو تعري�سهم للعنف ب�سبب 

ما يوؤمنون به اأو يعتقدون فيه، م�ستدل على ذلك بن�ض املادة 18 من العهد اخلا�س باحلقوق 

املدنية وال�سيا�سية، التي توؤكد اأن »لكل اإن�سان احلق فى حرية الفكر والوجدان، وكذلك حريته 

فى اعتناق اأى دين اأو معتقد يختاره، وحريته فى اإظهار دينه بالتعبد اأو ممار�سة �سعائره اأو 

تعليمه، �سواء مبفرده اأو مع جماعة على املالأ اأو على حدة«، وقال  جماهد اإن احلق فى اعتناق 

اإل دولة  اأو ت�سمنه  اأن تكفله  اإليه، ل ميكن  اأو عدم اعتناقه وممار�سة �سعائره والدعوة  دين 

اأيا كان  ال�سمولية  الدولة  لها دولة علمانية دميقراطية تقف �سد  مدنية حديثة وهى يف تعريفه 

نوعها.

وقال جماهد اإن قوى الإ�سالم ال�سيا�سى تزعم اأن الإ�سالم دين ودولة، واإن احلاكمية يجب 

اأن تكون لله وحده، معتربا ذلك نوعا من اخلداع يق�سد به ابتزاز ال�سعب امل�رصى، فالله ل 

يحكم بذاته واإمنا هناك اأنا�ض يدعون اأنهم  يتحدثون با�سم الله، ويرتجمون الختالف معهم 

با�سم  احلكم  دولة ميار�ض حكامها  الدينية وفق روؤيته هي  فالدولة  الله،  مع  اأنه خالف  على 

�رصطًا  لي�ض  الدين  رجال  فوجود  الدين،  �سعائر  واإقامة  الله  بتعاليم  التزامهم  ويعلنون  الله، 

لأ�سباب  ال�سادات  الد�ستوراأدخلها  من  الثانية  »املادة  اإن:  قائاًل  الدينية،  الدولة  بقيام  لالدعاء 

فى  الإ�سالميني  على  واملزايدة  عبدالنا�رص،  جمال  الراحل  الرئي�ض  على  للمزايدة  �سيا�سية 

�رصاعه معهم، كما كان يت�سور اأن التوترات الدينية ميكن اأن ت�ساعده على اإحكام ال�سيطرة 

على م�رص«.

واأ�سار جماهد اإىل اأن اأن�سار الدولة الدينية يزعمون اأن الدولة الإ�سالمية حتمى الأقباط، 

موؤكدا اأنه ل يوجد فى الإ�سالم اأى تقييد على حرية الأقباط، اإل اأنه فى هذه احلالة ل يتحدث 

الدولة  باأن  التاريخ  �سهادة  على  معتمدًا  امل�سلمني،  احلكام  ممار�سات  عن  ولكن  الإ�سالم  عن 

العربية التى كانت م�ستندة على قاعدة دينية مل تكن خمتلفة عن الدولة الدينية فى اأوروبا فى 

ال�ضمانات الد�ضتودية حلماية احلريات الدينية فى م�ضر
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معاملتها لالأقليات الدينية التى عانت من التمييز، واأو�سح اأن املع�سلة الأ�سا�سية هى البحث عن 

طرق للتعاي�ض امل�سرتك وكيفيه تعامل املختلفني معا فى هذا الوطن، فحقوق الإن�سان يجب األ 

تخ�سع ملنطق الأغلبية والأقلية.

 نوه جماهد اإىل اأن العلمانية حتى وبعد اأن حدث ت�سويه كبري لها فى اخلروج عن املعنى 

حترتم  التي  ال�سيا�سية  النظم  مظاهر  من  مظهرًا  متثل  تزال  ل  اأنها  اإل  بها،  اخلا�ض  العلمى 

احلقوق الأ�سا�سية لالأفراد فى احلرية وامل�ساواة، على عك�ض ال�سلطة الدينية التى تعلى من اأحد 

الأديان على الأديان الأخرى بل وتفر�ض ت�سورا وحيدا ملا ينبغى اأن يكون عليه هذا الدين، 

ذاكرًا اأن الأولوية ينبغى اأن تكون لالإن�سان ولي�ض لالأديان.

مدنية  بدولة  الدينى«،  التمييز  �سد  »م�رصيون  جمموعة  من�سق  طالب  النهاية  وفى   

دميقراطية يتم التعاقد من خاللها مع رئي�ض  ميكن حما�سبته وحماكمته عندما يخطئ، ودولة 

يتم فيها توفري احلرية لالأقليات الدينية والعرقية، موؤكدا اأننا ل�سنا بحاجة لدولة دينية تقهر باقي 

الأديان، ومتيز بني املواطنني على اأ�سا�ض الدين، وطالب باحرتام جميع الأديان واملعتقدات 

الأخرى، راف�سًا التمييز بني امل�رصيني علي اأ�سا�ض الديانة.

عفاف حنا
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**مدير مركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.

الدفاع عن اجلماعات االإ�ضالمية مل يكن خيارا.. 

بل واجبا اأخالقًيا*

بهي �لدين ح�سن **

الأحداث التي جرت يف مار�س من عام 1987 داخل �سجن مزرعة طرة، الذي يقع يف 

اأحد �سواحي مدينة القاهرة )بني املعادي وحلوان(، عك�ست ب�سكل وا�سح العالقة التي كانت 

توجد اآنذاك بني الن�سطاء ال�سيا�سيني املنتمني للتيار الإ�سالمي واملدافعني عن حقوق الإن�سان من 

ناحية، وديناميكيات تكوين حركة حقوق الإن�سان يف م�رص ودول العامل العربي من ناحية 

اأخرى. فقد �سم ال�سجن خلف ق�سبانه يف ذلك الوقت نوعني من املعتقلني ال�سيا�سيني؛ الأول 

اأع�ساء اجلماعات الإ�سالمية، امل�ستبه يف ارتكابهم جرائم عنف، والآخر كان من النا�رصيني، 

املتهمني بالتخطيط لرتكاب اأعمال عنف �سد بع�ض املن�ساآت الأجنبية، احتجاجا على ال�سبل 

التي يتم انتهاجها يف ت�سوية ال�رصاع العربي/الإ�رصائيلي. �سهد ال�سجن تباينًا يف طريقة تعامل 

اإدارته مع كال النوعني، فقد تعاملت الإدارة مع معتقلي اجلماعات الإ�سالمية باأ�سلوب يت�سم 

* متت ترجمة هذه الدرا�سة عن اللغة الإجنليزية، وميكن الإطالع على الن�ض الأ�سلي يف: 

Human rights in the Arab World: Independent Voices,ed.Anthon Chase and Amr Hamzawy 37-48, 
Philadelphia: University of Pennsylvania press,2006.
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الدفاع عن اجلماعات االإ�ضالمية مل يكن خياًرا.. بل واجًبا اأخالقًيا

بالوح�سية والعنف، وهو ما مل يتعر�ض له املعتقلون النا�رصيون. وُيعزى فرق املعاملة اإىل 

التي  الأغرا�ض  املجموعتني، وكذا يف  كلتا  تتبناها  التي  ال�سيا�سات  التباين يف  اأولهما  �سببني، 

الذي  العنف  تاريخ  اإىل  ال�سبب الآخر  ُيعزى  التي ميار�سها كل منهما،  الأن�سطة  اإليها  تهدف 

باغتيال  العنف هذه  اأعمال  1981 ذروة  �سهد عام  الإ�سالمية. وقد  انتهجته اجلماعات  طاملا 

الرئي�ض اأنور ال�سادات، والتعدي على اإحدى مديريات الأمن يف �سعيد م�رص، وهو ما اأ�سفر 

عن مقتل ع�رصات املجندين وال�سباط يف حماولة لغتيال بع�ض رموز الدولة.

اإقامة  خالل  من  الإ�سالميني  مع  التقارب  النا�رصيون  حاول  ال�سجن،  ق�سبان  خلف 

اأن�سطة اجتماعية م�سرتكة، مثل اأداء ال�سلوات اخلم�ض يف جماعة، وكذا عقد حلقات نقا�سية، 

واإ�رصاك الإ�سالميني يف التمتع باملزايا التي يحظى بها النا�رصيون، مثل الوجبات التي جُتلب 

لهم من خارج ال�سجن، وخدمة »الإذاعة« التي توفرت لهم بداخله. يف هذا ال�سياق، حاول 

النا�رصيون اأي�سًا -بالنيابة عن الإ�سالميني- م�ساومة اإدارة ال�سجن على توفري بع�ض مطالب 

الإ�سالميني. وقد خلفت هذه املعامالت مناخا من الود والألفة �ساعد على اإذابة قدر كبري من 

ال�سلطات  اأ�سدرت   ،1987 مار�ض  �سهر  من  الأخرية  الأيام  املكان ووح�سته. ويف  مرارة 

قرارًا باإطالق �رصاح عدد من املعتقلني النا�رصيني، وهكذا زادت ن�سبة املعتقلني الإ�سالميني، 

اأحد،  يتوقعه  مل  انعكا�ض  لها  كان  الزيادة  هذه  ملحوظ.  ب�سكل  املعتقلني  من  بغريهم  مقارنة 

مبا  وت�سلحوا  الإ�سالميون،  تكتل  النا�رصيني،  عن  الإفراج  لعملية  التايل  اليوم  �سباح  ففي 

وقع حتت اأيديهم من اأ�سلحة، و�سنوا هجوما داميا على من تبقى من النا�رصيني فاأحدثوا بهم 

اإ�سابات بالغة.

يف ال�سهر الذي تال ذلك الهجوم الدامي، اأُطلق �رصاح معظم من تبقى من النا�رصيني، اإذ 

حكمت هيئة املحكمة برباءتهم جميعا من التهم املن�سوبة اإليهم، مبن فيهم قائدهم الذي �سبق واأدىل 

باعرتافات مف�سلة،  حيث قررت املحكمة اأن ما مت الإدلء به من اعرتافات وقع حتت هول 

التهديد والتعذيب. مل يكن اأي من هوؤلء املعتقلني النا�رصيني لديه اإملام اأو معرفة قبل الإفراج 

امل�رصية  باملنظمة  الإن�سان، ول  العاملي حلقوق  بالإعالن  الإن�سان، ول  عنه مببادئ حقوق 

 .1985 عام  من  اأبريل  �سهر  يف  بعامني،  ذلك  قبيل  اأُن�سئت  قد  كانت  التي  الإن�سان  حلقوق 

يف الأعوام التي اأعقبت احلادثة، ان�سم بع�ض هوؤلء النا�رصيني اإىل املنظمة امل�رصية حلقوق 

الإن�سان؛ بع�سهم َمن ان�سم ب�سفة تطوعية، واآخرون مبكافاأة  نظري خدماتهم القانونية. ويف 

املنظمات غري احلكومية  اأو داخل  املنظمة،  قيادية داخل  منا�سب  بع�سهم  وقت لحق توىل 

احلقوقية اجلديدة التي اأ�سهموا يف تاأ�سي�سها. 



125

العدد 60رواق عربي

بهي الدين ح�ضن

امل�رصية  املنظمة  كانت  املعتقل،  من  النا�رصيني  �رصاح  فيه  اأُطلق  الذي  نف�سه  الوقت  يف 

اإدارتها، واقعة يف �رصاع م�ستمر ب�سبب ال�سرتاتيجيات  لة يف جمل�ض  حلقوق الإن�سان، ممثَّ

الدفاع عن  تتخذه حيال  اأن  الذي يجب  املوقف  اأعمالها، مبا يف ذلك  تنتهجها يف  التي كانت 

حقوق اجلماعات الإ�سالمية التي تنتهك هي الأخرى حقوق الكثريين. ويف �سهر يوليو من 

اأمينًا عامًا للمنظمة، وبذلك  عام 1988، متت ت�سوية ال�رصاع بانتخاب كاتب هذه ال�سطور 

اأ�سبحت ال�سيا�سة التي تتبعها املنظمة هي اإدانة جميع اأ�سكال النتهاكات التي ُترتكب فيما يتعلق 

بحقوق الإن�سان، بغ�ض النظر عن هوية ال�سحايا ال�سيا�سية اأو الأيديولوجية، اأو عن طبيعة 

التهامات املوجهة �سدهم. وقد تر�سخت هذه ال�سيا�سة يف �سهر مايو من عام 1989 بانتخاب 

جمل�ض اأمناء جديد.

هذه  تطبيق  يف  الإن�سان،  حلقوق  امل�رصية  للمنظمة  ان�سموا  الذين  النا�رصيون  يرتدد  مل 

يف  مكان  للمرارة  يكن  ومل  املنظمة،  داخل  وامل�سئولني  العاملني  باقي  مثل  مثلهم  ال�سيا�سة، 

قلوبهم ملا فعله بهم الإ�سالميون يف عام 1987. تعترب واقعة �سجن مزرعة طرة موؤ�رصا على 

طبيعة العالقة التي تربط بني حركة حقوق الإن�سان داخل م�رص، وحركة الإ�سالم ال�سيا�سي، 

اأهمية، يف حني ت�سبث ف�سيل من  األزمت حركة حقوق الإن�سان نف�سها مببداأ اأخالقي اأكرث  اإذ 

حركة الإ�سالم ال�سيا�سي مبنطق يرباأ منه الإ�سالم، ويتنافى مع الأخالق.

تاأ�ضي�ض حركة حقوق االإن�ضان:

اأبريل من عام  �سهر  اإىل  امل�رصية  الإن�سان  لتاأ�سي�ض حركة حقوق  الر�سمي  التاريخ  يعود 

1985، حينما تاأ�س�ست املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان كاأحد فروع املنظمة العربية حلقوق 

الإن�سان، بيد اأن �سعود احلركة امل�رصية تعود جذوره اإىل ال�ستينيات من القرن املا�سي. ففي 

تبناها  التي  احلديدي  القف�ض  �سيا�سة  التمرد �سد  اندلعت موجة من   ،1968 فرباير من عام 

النظام النا�رصي، وذلك عقب الهزمية املوجعة التي تعر�ض لها اجلي�ض امل�رصي وغريه من 

اجليو�ض العربية على يد اإ�رصائيل. كانت نتيجة هذه الهزمية وقوع كل من �سيناء يف م�رص، 

وغزة–  الغربية  –ال�سفة  الفل�سطينية  الأرا�سي  من  تبقى  وما  �سوريا،  يف  اجلولن  وه�سبة 

العربية ب�سكل عام، وال�سعب  لل�سعوب  حتت قب�سة الحتالل، وهذا ما �سبب �سدمة كبرية  

امل�رصي ب�سكل خا�ض، اإذ اخرتق الحتالل �سميم وجدانه. اإن م�رص، بتعداد �سكانها الأكرب 
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)1(، وب�سناعتها الأكرث تقدما، ولهجتها  يف املنطقة العربية )الذي يقارب �ستني مليون ن�سمة(

التي اأ�سهمت يف ن�رص فنونها الأكرث �سهرة ورواجا يف العامل العربي، وجي�سها الأكرب والأف�سل 

يف  العربي.  للعامل  القائدة  الإقليمية  القوة  لت�سبح  الأ�سا�سي  املر�سح  هي  كانت  وعتادًا،  ُعدة 

منت�سف اخلم�سينيات، بداأ الزعيم جمال عبد النا�رص )1952 – 1970( يف تقدمي خطة ترمي 

كلما  ولكن،  قيادته.  حتت  موحدة  كربى،  عربية  دولة  لت�سبح  العربية  الدول  �سمل  مل  اإىل 

تعاظمت الأماين، كانت ال�سدمة اأقوى واأ�سد.

بالثاأر وا�ستعادة  الوطنية لالأخذ  املطالب  اندلعت منها  التي  ال�رصارة  الهزمية هي  �سارت 

الأ�سباب  يف  با�ستفا�سة  للبحث  دافعًا  كانت  نف�سه،  الوقت  يف  ولكنها،  املحتلة،  الأرا�سي 

ال�سيا�سية، والجتماعية، والثقافية التي �ساقتنا اإىل الهزمية. وهكذا طرحت ت�ساوؤلت حول 

فيها  –مبا  الت�سحيات  هذه  اأن  اأم  اأم ل؟  كانت مربرة حقا  اإذا  الهزمية، وعما  طبيعة وحجم 

الت�سحية بحقوق الإن�سان– جزء ل يتجزاأ من الهزمية؟  لقد �سحي ال�سعب امل�رصي  بحريته يف 

�سبيل م�رصوع ل دميقراطي للوحدة العربية، وب�سبب التجيي�ض للمواجهة مع اإ�رصائيل. ُترى 

اأكانت الت�سحية جمدية؟

لقد بدا اخليار مع ثورة يوليو ب�سيطًا – الدميقراطية مقابل دولة عربية عظمى – كما اأنه 

ال�سيا�سة والتاريخ امل�رصي/ التي كانت متاأ�سلة يف  العادل«  كان مبنيًا على نظرية  »امل�ستبد 

العربي/الإ�سالمي. كانت الدميقراطية، التي عانى امل�رصيون لعقود من اأجلها حتى ح�سلوا 

على ن�سف َمَلكية د�ستورية يف عام 1923، هي التي �ستكون كب�ض الفداء. وهكذا، اأ�سبحت 

كلمة الدميقراطية ترتادف مع واقع »التفكك والنق�سام« الذي من �ساأنه تي�سري الت�سلل الأجنبي 

بعدالة  تتمتع  عظمى،  عربية  دولة  تاأ�سي�ض  عملية  تقوي�ض  ثم  ومن  )الغربي/الإ�رصائيلي(، 

اجتماعية، على غرار منوذج الحتاد ال�سوفيتي.

يف �سباح يوم 5 يونيو 1967، ا�ستيقظ ال�سعب امل�رصي ليكت�سف اأنه مل يخ�رص دميقراطيته 

فح�سب، بل خ�رص اأي�سًا قطعة غالية من اأر�سه، وكرامته، وحلمه باملجد والعدالة. ويف يومي 

9، و10 يونيو، انطلق امل�رصيون اإىل ال�سوارع للتظاهر �سد ما حدث من هزمية، وللتعبري 

عن تاأييدهم للزعيم امل�ستبد الذي كان يراأ�سهم. فلم يكن يف خيالهم اأن حاكمًا اآخرًا �سيكون يف 

ا�ستطاعته ا�ستعادة ترابهم املحتل، ومل يكن اخليار الآخر �سيتطلب اإيجاد حاكم اآخر فح�سب، 

بل رمبا �سيتطلب اخل�سوع لنظام حكم جديد اأي�سًا.

)1( كان ذلك يف الوقت الذي ن�رصت فيه الدرا�سة، ويقرتب الآن عدد �سكان م�رص من 90 مليون ن�سمة.

الدفاع عن اجلماعات االإ�ضالمية مل يكن خياًرا.. بل واجًبا اأخالقًيا
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1968 اإىل ال�سوارع مرة اأخرى،  اأ�سهر، خرج امل�رصيون يف فرباير  بعد مرور ت�سعة 

متظاهرين هذه املرة �سد الأحكام املخففة التي �سدرت �سد جمموعة من قادة اجلي�ض، �سحى 

بهم ذلك النظام الذي رف�ض اأن يحا�سب نف�سه على الإخفاق يف حتمل امل�سئوليات الواقعة على 

عاتقه. مل تكن امل�سكلة بالن�سبة لل�سعب امل�رصي، الأحكام املخففة مقارنة بقدر الهزمية الفادحة 

فح�سب، فقد كان ال�سعب مقتنعًا باأن الهزمية ترجع اأ�سبابها اإىل اأو�ساع �سيا�سية متامًا ، مثلما 

ال�سعب عن  بها  التي عرب  ال�سعارات  املنطلق، كانت  اإىل ق�سور ع�سكري. ومن هذا  ترجع 

مطالبه تنادي بالدميقراطية وحرية ال�سحافة، جنبا ايل جنب اإعادة حماكمة قادة اجلي�ض.

 1968 عام  من  فرباير  يف  اندلعت  التي  التظاهرات  اإن  القول  ميكن  ال�سدد،  هذا  ويف 

كانت مبثابة اخلطوة الأوىل يف م�سوار �ساق وطويل نحو اإعادة اكت�ساف العالقة التي تربط 

بني ال�ستقالل الوطني، والعدالة الجتماعية، والدميقراطية، وحقوق الإن�سان؛ اإل اأن هذا 

اإدراك وتهمي�ض هذه  اإرها�سات  اأول  الع�رصين، ظهر  القرن  يكتمل. يف بواكري  امل�سوار مل 

الف�سل  على  �ساعدت  هنا–  معظمها  لتناول  جمال  ل  –التي  العوامل  بع�ض  ولكن  العالقة، 

بينها. وكان من اأبرز هذه العوامل ال�رصاع العربي/الإ�رصائيلي الذي بداأ باغت�ساب ن�سف 

الغربية  القوى  مب�ساعدة  اإ�رصائيلية  دولة  تاأ�سي�ض  بغية  1948؛  عام  يف  الفل�سطينية  الأرا�سي 

النظام احلاكم يف  التي اعتمد عليها  اأي�سًا من العوامل الأ�سا�سية  الكربى. ويعد هذا ال�رصاع 

حرمان امل�رصيني من الدميقراطية. ويف الثمانينيات والت�سعينيات، جرت عملية اإعادة ت�سكل 

للتيارات ال�سيا�سية التي كانت اإما مهملة اأو مهم�سة من قبل النظام النا�رصي؛ ومن ثم، اأ�سبح 

مل�رص نظام �سيا�سي خمتلف قليال  عن نظام الرئي�ض الراحل جمال عبد النا�رص.

يف  النا�رص  عبد  جمال  وفاة  بعد  البالد  ر�سميا  �ساد  الذي  االأول،  ال�سيا�سي  االجتاه  كان 

1970، متثل يف العمل على: 1( اإعادة هيكلة القت�ساد الوطني بحيث يكون لكل من القطاع 

اإعادة هيكلة  اأكرب يف البالد، مقارنة بالقطاع العام. 2(  اخلا�س وراأ�س املال الأجنبي دور 

والغرب،  نعي�سه(  واقعًا  اليوم  اأ�سبح  ما  )وهو  اإ�رصائيل  على  تنفتح  بحيث  الدولية  العالقات 

وذلك لقطع الطريق اأمام وقوع اأي مواجهات. 3( اإعادة هيكلة ال�ساحة ال�سيا�سية املحلية بحيث 

 )4 للتغيري.  القابل  غري  احلاكم  الواحد  احلزب  بجانب  مكان  املقيَّدة  احلزبية  للتعددية  يكون 

اإق�ساء اجلي�ض من الواجهة الأ�سا�سية للحياة ال�سيا�سية، مع احلفاظ على دوره يف حتديد م�سار 

الق�سايا ال�سرتاتيجية الكربى.

بهي الدين ح�ضن
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التي  لة،  املعدَّ النا�رصية  الأيديولوجية  اأنواع  من  اآخر  نوع  هو  الثاين  ال�سيا�سي  االجتاه 

ت�سمن للقطاع العام دورًا رياديًا يف البالد، ول تعرتف باإ�رصائيل، وتعترب ال�رصاع العربي/

الإ�رصائيلي الق�سية املحورية التي يجب اأن تتحدد مبوجبها جميع ال�سيا�سات الداخلية واخلارجية 

لي�ض يف  للجي�ض دورًا مهمًا  الغرب. ويخول هذا الجتاه  العالقة مع  الأخرى، مبا يف ذلك 

اإياه نقطة النطالق الالزمة لإر�ساء  باأ�رصه، معتربًا  العامل العربي  م�رص وحدها، واإمنا يف 

الوحدة القومية العربية. كما ُينظر للدور الذي يقوم به اجلي�ض اأي�سًا بو�سفه دورًا حازمًا يف 

الت�سدي لإ�رصائيل، وكذا يف توحيد �سفوف الدول العربية ملواجهة خطر امل�ستعمر الغربي. 

املقيَّدة  التعددية احلزبية  ال�سيا�سي يتبنى نهج  وفيما يتعلق مببداأ الدميقراطية، فاإن هذا الجتاه 

نف�سه الذي يتبناه اأن�سار الجتاه ال�سيا�سي الأول، بيد اأن اخلطاب ال�سيا�سي لالجتاه  الثاين  رمبا 

يعطي انطباعًا باأنه يتقبل مبداأ التعددية احلزبية اأكرث مما  يتقبله  الجتاه الأول . اأكرث الأحزاب 

ف به ر�سميًا، واملدعوم حينذاك  تاأييدًا لوجهة النظر هذه هو حزب املعار�سة النا�رصي، املعرَتَ

من بع�ض املجموعات ال�سغرية من الطالب.

املارك�سي، وهو يختلف عن الجتاه  املارك�سي  وغري  الي�سار   فهو  الثالث،   االجتاه  اأما 

للغرب،  فان بع�ض  يوؤيد فكرة تخويل اجلي�ض دورا رياديا. ورغم عدائه  اأنه ل  الثاين يف 

جماعاته ل

 متانع يف العرتاف باإ�رصائيل طاملا كان ذلك يف اإطار خريطة جديدة، وكذا توازن جديد 

بني القوى.  ويتميز هذا الجتاه باميانه امللمو�ض  مببداأ التعددية ال�سيا�سية.  ويتج�سد هذا الجتاه 

يف اأو�ساط املثقفني وعددا من املجموعات ال�سغرية النقابية والعمالية. 

دور  وتقلي�ض  اخل�سخ�سة،  مبداأ  يوؤيد  الذي  الليربايل،  النمط  يف  الرابع  االجتاه  يتمثل 

اجلي�ض، واإن�ساء نظام برملاين دميقراطي حقيقي، والنفتاح التام على الغرب.  اجلدير بالذكر 

اأن جذور هذا الجتاه ل تزال �سعيفة منذ  دحره يف يوليو عام 1952، حينما توىل اجلي�ض 

زمام الأمور، وهذا ما عرقل ب�سدة الدفع به قدمًا. هذا اإىل جانب اأن هذا الجتاه ي�سع على 

الهتمام  على ح�ساب  والغرب(،  )اإ�رصائيل  اخلارجي  للعامل  الت�سدي  م�ساألة  اأولوياته  راأ�ض 

)الوفد(  الجتاه  لهذا  املمثل  باحلزب  تدفع  ما  هي  جمتمعة  العوامل  وهذه  الداخلية.  بالق�سايا 

اإىل التاأرجح بني التحالف مع الإخوان امل�سلمني اأو مع احلزب احلاكم، �سواًء كان ذلك ب�سكل 

�رصي اأو علني.

النا�رصية  الأيديولوجية  اجتاه  بعد  الثاين  الجتاه  وهو  االإ�سالمي،  االجتاه  ياأتي  واأخريًا 
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ويتمحور  البالد.  يف  ال�سيا�سية  احلياة  على  وتاأثريه  نفوذه  حيث  من  هيكلتها،  واملعاد  لة  املعدَّ

النهج  اإ�سالمية؛ وهذا هو  ال�رصيعة الإ�سالمية وتاأ�سي�ض دولة  تركيز هذا الجتاه حول تطبيق 

الذي يتبناه يف حتديد ال�سرتاتيجيات الأخرى التي مت�ض �سائر املو�سوعات احليوية. والجتاه 

الأقل  على  اأو  ذلك،  توافق  �رصيطة  ولكن  ال�سيا�سية،  التعددية  لفكرة  قبول  لديه  الإ�سالمي 

اإىل  ي�سعى  ولكنه  مركزيًا،  دورًا  للجي�ض  يرى  اأنه  كما  ال�رصيعة.  واأحكام  تعار�سه،  عدم 

اأ�سلمته. وتوؤيد احلركة الإ�سالمية وجود نظام اقت�سادي راأ�سمايل، يدور حول منط  املبادئ 

من  بكثري  عليها  والغرب  لإ�رصائيل  ويعود كرهها  الإ�سالمي.  الدين  اأقرها  التي  القت�سادية 

النفع، اإذ ت�ستغل اجلماعات الإ�سالمية هذه النقطة كو�سيلة تكتيكية حل�سد اجلماهري ل�سفها. وهي 

حتث النا�ض على الإميان باأن ال�سيا�سة الإ�سالمية هي البديل الوحيد الذي من �ساأنه اأن ي�سم 

العرب كافة )مبا فيهم َمن يعتنق الدين امل�سيحي( حتت مظلته، م�ستفيدة من مناخ ال�ستقطاب 

واملارك�سيني  والنا�رصيني  العرب  القوميني  اأ�سابت  التي   67 يونيو  هزمية  وعقب  احلايل، 

باأ�رصار ج�سيمة. 

بل  امل�سلمني،  الإخوان  جماعة  هي  الإ�سالمية  للحركة  متثياًل  ال�سيا�سية  املنظمات  اأ�سهر 

بع�ض  يوجد  حني  ويف  ال�سيا�سية.  احلياة  يف  انخراطًا  واأكرثها  نفوذًا،  اجلماعات  اأكرث  اإنها 

الإ�سالميني البارزين املعتدلني يف اآرائهم، والذين ل تت�سم اأفكارهم بال�رصامة نف�سها التي تت�سم 

بها جماعة الإخوان امل�سلمني، فاإن جهود هوؤلء يف النهاية تعود بالنفع على احلركة الإ�سالمية 

ب�سفة عامة والإخوان امل�سلمني ب�سفة خا�سة. ويف الكفة الأخرى من ميزان التطرف تاأتي 

املجموعات امل�سلحة الأكرث ت�سددا؛ ولكن نفوذ هذه املجموعات انح�رص ب�سكل متزايد منذ بواكري 

الت�سعينيات ل�سالح جماعة الإخوان امل�سلمني.

الذين  البارزة،  امل�رصية  ال�سخ�سيات  من  جمموعة  بادرت  القوى،  هذه  اأر�سية  على 

ينتمون اإىل مدار�ض �سيا�سية خمتلفة، بتاأ�سي�ض فرع املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف م�رص 

اأبريل 1985، لي�سبح ا�سمه بعد ثالثة اأعوام املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان. عقب تاأ�سي�سها 

بخم�سة اأعوام، اأ�سبح للمنظمة امل�رصية �ساأن �سيا�سي يف م�رص، ف�رصعان ما ن�ساأ على اإثرها 

العديد من املنظمات الأهلية احلقوقية املتخ�س�سة التي اأ�سفت مزيدا من احليوية على املجتمع 

املدين امل�رصي، وكذا املجتمع ال�سيا�سي. 

اإقليمي عربي  تاأ�س�ست بقرار �سدر عن موؤمتر  قد  الإن�سان  العربية حلقوق  املنظمة  كانت 

بعد،  فيما  تاأ�س�ست  التي  العربية  احلقوقية  الأهلية  املنظمات  �ساأن  و�ساأنها  الدميقراطية.  حول 
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اأعمالها �سلة وثيقة مبا يدور على �ساحة ال�رصاع  كان لن�ساأتها، وتطورها، وو�سع جدول 

العربي/الإ�رصائيلي.  ففي اأعقاب العدوان الإ�رصائيلي على لبنان يف يونيو من عام 1982، 

الذي اأدى اإىل وقوع اأول عا�سمة عربية )بريوت( حتت الحتالل منذ تاأ�سي�ض دولة اإ�رصائيل، 

اإ�سكالية  حول  موؤمترا  والثقافية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  العربية  ال�سخ�سيات  اأبرز  بع�ض  عقد 

اندلع  اأ�سباب  نف�ض  املوؤمتر يدور حول  اهتمام  العربي.  كان حمور  العامل  الدميقراطية يف 

1967، واإخفاق العامل العربي  مظاهرات عام 1968 يف م�رص؛ اأي بعد هزمية يونيو عام 

يف اإنقاذ لبنان وبريوت عام 1982، واإرجاع اأ�سباب ذلك اإىل انت�سار الأنظمة ال�ستبدادية يف 

العامل العربي، وقمع حرية الراأي والتعبري، وكذا حق امل�ساركة يف �سنع القرار، والعتداء 

على كرامة املواطن يف العامل العربي. وكلها اأ�سباب اأدت مبجتمعاتنا ال�سيا�سية اإىل الهالك.

ومع هذا، كان احلافز وراء تاأ�سي�ض املنظمة العربية حلقوق الإن�سان اأكرث تاأثرًا مبا كان 

يف  كبريًا  دورًا  الإ�سالمية  اجلماعات  لعبت  طاملا  التي  امل�رصية،  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  يدور 

مرة  الإ�سالمية  اجلماعات  عادت  ال�سبعينيات،  منت�سف  ففي  الزمان.  من  عقد  ملدة  ت�سكيلها 

اأخرى اإىل ال�ساحة ال�سيا�سية بعد غياب دام اأعواما عديدة اإما خلف الق�سبان اأو يف منفى طوعي 

عام  يف  احلكم  ال�سادات  الرئي�ض  تويل  وعقب  لهم.  ومالحقته  النا�رص  عبد  اأنظار  عن  بعيدًا 

1970، بعد وفاة عبد النا�رص، بادر بعقد م�ساحلة �سيا�سية مع اجلماعات الإ�سالمية، وهو 

كان  الذي  الن�سط  للدور  الت�سدي  به  ُيق�سد  كان  �رصيحًا،  حتالفًا  لي�سبح  بعد  فيما  تطور  ما 

يلعبه الي�ساريون النا�رصيون واملارك�سيون املوجودون يف احلركة  الطالبية، ومن َثّم داخل 

التعليمية،  املناهج  الإ�سالمي مكانا يف و�سع  للتيار  ال�سادات  ال�سدد، منح  املجتمع. ويف هذا 

وكذا يف ت�سميم الربامج الإعالمية . وفيما بعد، تر�سخت العالقة بني الطرفني باإدخال تعديل 

على الد�ستور ين�ض على اأن مبادئ ال�رصيعة الإ�سالمية هي امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع. وامتنانًا 

له، اأّيدت اجلماعات الإ�سالمية نظام ال�سادات، وخا�ست ب�سكل يومي معارك دامية بهدف  

هذا  وظل  اجلامعة.  داخل  النا�سطة  ل�سيما  متاما،  واملارك�سية  النا�رصية  اجلماعات  تهمي�ض 

التحالف قائمًا اإىل اأن مت اغتيال ال�سادات على يد اأع�ساء جماعة اجلهاد يف عام 1981.

كان لعملية الغتيال هذه، وكذا لأعمال العنف ال�سنعاء التي �ساحبتها وتلتها، دور احلافز 

وراء تاأ�سي�ض املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان؛ ففي عام 1985 كان الو�سع بالن�سبة حلقوق 

الإن�سان يت�سم مبا يلي:
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نافذة منذ ذلك احلني. ومبوجبها 	• الطوارئ يف عام 1981، والتي ظلت  اإعالن حالة 

الأفراد،  �سالحياتها لحتجاز  حيث  من  النطاق  وا�سعة  ب�سلطات  الأمن  قوات  متتعت 

فر�سة  امل�سئولني  بع�ض  اأي�سًا  الطوارئ  حالة  منحت  كما  بهم.  امل�ستبه  دائرة  وتو�سيع 

الإفالت من العقاب على بع�ض املمار�سات التع�سفية التي اقرتفوها، وذلك مثل فر�ض 

عقوبات جماعية على اأحياء اأو قرى باأكملها، بهدف ال�سغط على اجلناة اأو امل�ستبه بهم 

الهاربني، واإجبارهم على ت�سليم اأنف�سهم، باحتجاز اأفراد اأ�رصهم رهينة، وذلك بالتحايل 

على القانون،  مبا يف ذلك قانون الطوارئ ذاته. 

وقد 	• امل�سلحة.  الإ�سالمية  واجلماعات  الأمن  جهاز  بني  الدامية  العنف  اأعمال  ت�ساعد 

والأقباط،  العلمانيني،  املثقفني  لت�سمل  بعد  فيما  اجلماعات  عنف  اأعمال   تطورت 

وال�سائحني، ف�ساًل عن املاّرة الأبرياء.

العنف 	• ا�ستخدامهم  امل�ستبه يف  كممار�سة روتينية �سد  التعذيب جمددا  اأ�ساليب  ا�ستخدام 

اأ�ساليب  ا�ستخدام  كان   ، الق�سائية.  املالحقة  من  التعذيب  مرتكبي  وحماية  ال�سيا�سي، 

التعذيب حتت  احلكم النا�رصي �سائدًا وجُمازًا، اأما يف ظل حكم ال�سادات، فقد اأوقف 

اأق�سام ال�رصطة  ا�ستخدامه ر�سميًا اأوب�سكل منهجي مع ال�سيا�سيني، وانح�رص فقط داخل 

يف حالت فردية مع اجلناة امل�ستبه فيهم. اأما بعد اغتيال ال�سادات، فقد عادت  اأ�ساليب 

التعذيب مرة اأخرى لت�سبح ممار�سة روتينية.

ت�ساعد ال�سغوط �سد حريات الفكر والعقيدة والراأي، نتيجة لنمو احلركة الإ�سالمية 	•

)على ال�سعيدين امل�سلح وغري امل�سلح(، وكذلك ب�سبب خ�سوع الدولة، ب�سكل تدريجي 

ومتزايد، اإىل اأ�سكال من ال�سغوط حتت م�سمى الدين.

اأي الطرفني اأكرث خطرا؟

تنحدر غالبية الأع�ساء املوؤ�س�سني للمنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان من خلفيات علمانية، 

وهو ما انعك�ض يف تكوين جمل�ض الأمناء )1985-1986(. يف البدء، كان الن�ساط الرئي�سي 

للمجل�ض مواجهة النتهاكات التي يرتكبها ال�سيا�سيون  الإ�سالميون �سد حقوق الإن�سان، ثم 

الوحدة  عن  للدفاع  جديدة  جمموعة  لتكوين  ن�سائية،  جمموعة  مع  بالتعاون  املنظمة  انتقلت 

الوطنية )بني امل�سلمني وامل�سيحيني(، فكانت تدافع عن حرية الفكر واملعتقد والدين يف مواجهة 
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من  هائال  قدرا  امل�رصوع  هذا  وتطلَّب  الإ�سالمية؛  الأ�سولية  مار�ستها  التي  الهائلة  ال�سغوط 

اجلهد والوقت من جانب هذه املنظمة ال�ساعدة.

مل يكن التعامل مع ق�سية الدفاع عن حقوق ال�سيا�سيني الإ�سالميني الإن�سانية من الق�سايا 

الي�سرية على اأنا�ض ق�سوا ق�سطا كبريا من حياتهم يف �رصاع فكري اأو �سيا�سي مع الإ�سالميني. 

ي�سبحون  قد  اأنهم  يدركون  احلقوقيون  بداأ  الدموي،  العنف  اندلع  عندما  ذلك،  اإىل  اإ�سافًة 

بزمام  الإ�سالميون  اأم�سك  اإذا  لحق-  وقت  يف  فرمبا   الآن  يكن  مل  -اإن  اأهدافا  اأنف�سهم  هم 

ال�سلطة. كان ال�سوؤال باخت�سار:  هل بو�سعهم غ�ض الطرف عما فعله الإ�سالميون يف املفكرين 

وال�سيا�سيني،بل و حتي يف حماميهم ال�سابقني، بعدما  اأم�سكوا مبقاليد احلكم يف اإيران اآنذاك، 

بينما با�سم حقوق الإن�سان،هل يقف احلقوقيون امل�رصيون اليوم بجانب جالديهم املحتملني؟ 

مل تكن هذه املع�سلة مق�سورة فح�سب على احلركة امل�رصية حلقوق الإن�سان، بل واجهت 

كل  ركزت  الإن�سان،  حلقوق  منظمتان  ن�ساأت  ثم  ومن  ذاتها،  امل�سكلة  اجلزائر  يف  نظريتها 

الإ�سالميني،  بانتهاكات  الإن�سان: منظمة معنية  انتهاكات حقوق  اأمناط  منهما على منط من 

واأخرى معنية بانتهاكات اأجهزة اأمن الدولة.

حقوق  عن  للدفاع  التون�سية  الرابطة  يف  اأعوام  ثمانية  بعد  ثانية  مرة  ال�سوؤال  وُطرح 

الإن�سان، فاأف�سى اإىل �رصاعات مريرة، ثم جاء قرار التون�سيني يف عام 1994 ليكون مغايرا 

لقرار املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان. حيث انت�رص اجلناح الذي رف�ض الدفاع عن حقوق 

الإ�سالميني الإن�سانية، يف ظل العتقاد اخلاطئ باأن ال�سلطات التون�سية قد تدعم حركة حقوق 

املنظور،  اأدى هذا  الإن�سان. وقد  اأكرب« على حقوق  ت�سكل »خطرا  التي  الفئة  الإن�سان �سد 

مع مرور الوقت، اإىل اإ�سعاف الرابطة التون�سية ب�سكل كبري، و�سّهل الأمر على ال�سلطات 

لتهمي�ض دورها والتحكم فيها، ثم العتداء على قياداتها. واليوم، متار�ض احلكومة التون�سية 

حد  على  العلمانيني  الإن�سان  حقوق  عن  واملدافعني  الإ�سالميني،  �سد  وح�سية  قمعية  اأعمال 

.)2( �سواء

اإن امتناع اأو رف�ض منظمة حلقوق الإن�سان الدفاع عن احلقوق الإن�سانية لفئة �سيا�سية اأو 

غري �سيا�سية، قد يعني اأن العتبارات ال�سيا�سية –ولي�س العتبارات املعنية بحقوق الإن�سان– 

هي التي حتدد ا�سرتاتيجيات حقوق الإن�سان. كما اأنه قد يعني �سمنا ن�سوء حتالف �سيا�سي ل 

قد  واأخريا،  الإن�سان.  حقوق  �سد  �سافرة  انتهاكات  ارتكاب  على  قادرة  حكومة  مع  مبدئي 

)2(  لحظ اأن هذه الدرا�سة ن�رصت قبل اندلع الثورة التون�سية بخم�سة اأعوام.
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يتطلب هذا الرف�ض من املنظمات غري احلكومية املعنية بحقوق الإن�سان، اأن تتخلي عن اأحد 

اأهم اأدوارها؛ األ وهو ال�سعي اإىل اأن تكون املمار�سة ال�سيا�سية اأكرث التزاما باملعايري الأخالقية، 

وذلك بات�ساقها مع مبادئ حقوق الإن�سان – اأو على اأقل تقدير األ تتعار�ض مع تلك املبادئ.  

باخت�سار، قد تتعر�ض منظمات حقوق الإن�سان، التي تربم مثل هذه ال�سفقة مع »ال�سيطان«، 

اإىل فقدان م�سداقيتها والتهمي�ض ب�سورة اأ�سهل،  مما �سهدته تون�ض.

 قد ل تكون »ل« هي الإجابة احلكيمة على ال�سوؤال املطروح: هل علينا الدفاع عن حقوق 

الإ�سالميني الإن�سانية اأم ل؟ اإذ اأن �سياغة هذا ال�سوؤال بهذا ال�سكل حتديدا ت�سري �سمنا اإىل اأن 

�سارخة  انتهاكات  دون  امل�سلحة  ال�سيا�سية  اجلماعات  عنف  مواجهة  ت�ستطيع  ل  احلكومات 

توّخي  احلكومات  من  تقت�سي  العنيفة  املواجهات  هذه  اأن  فيه  �سك  ل  مما  الإن�سان.   حلقوق 

حلقوق  منظمة  اأي  تاأخذه  اأن  يجب  ما  وهو  وقائية،  اأمنية  تدابري  واتخاذ  املدرو�ض،  احلذر 

التي  املمار�سات  املنظمات عن  تتغا�سى هذه  اأن  يعني  هذا ل  العتبار. ولكن  بعني  الإن�سان 

تخرق القانون ب�سفة �سبه روتينية، اأو التي تنتهك حقوق الإن�سان على نطاق وا�سع.

كان هذا هو العتبار الأهم عند مناق�سة الأمر يف املنظمة امل�رصية حلقوق الن�سان، لأنه 

يعني �سمنا اإعطاء موافقة م�سبقة لنتهاكات حقوق الإن�سان؛ بل اإنه يعد مبثابة ت�سيي�ض ملا يقوم 

به املدافعون عن حقوق الإن�سان من عمل يومي، عرب ان�سغالهم بهذا ال�سوؤال: »اإىل اأي مدى  

ت�سعف هذه املواجهات خطر عنف )الإ�سالميني( اأو اخلطر التقليدي )احلكومة(؟«. 

مثل هذا ال�سوؤال لن ُيطرح عند العتداء على الإ�سالميني فح�سب، بل اأي�سا عندما ُيطلب 

الإ�سالمية:  غري  القوى  لقمع  معار�سا  موقفا  تاأخذ  اأن  الإن�سان  حلقوق  امل�رصية  املنظمة  من 

اإ�رصاب العمال على �سبيل املثال. لذلك تقع هذه »احل�سابات« ال�سيا�سية خارج دائرة الدفاع 

عن حقوق الإن�سان واملبادئ والأخالق.

 من ناحية اأخرى ،قد يعني انتهاج اأي ا�سرتاتيجية قائمة على تطبيق انتقائي، اأن بع�ض 

بناًء  الإن�سان،  امل�رصية حلقوق  املنظمة  اأعمال  اإق�ساوؤها من جدول  يتم  ال�سحايا  من  الفئات 

على خلفياتهم ال�سيا�سية اأو الدينية، اأو ب�سيغة اأكرث �سدقا، بناًء على اأ�سباب �سيا�سية نا�سئة عن 

التوجه ال�سيا�سي لأولئك امل�سئولني يف املنظمة ! وهو اأمر بالغ اخلطورة فيما يتعلق بالتمييز �سد 

فئة من فئات ال�سعب، حتى واإن كانت �سالعة يف انتهاك حقوق الإن�سان. اإ�سافًة اإىل ذلك، 

قد ُي�سعف ذلك من م�سداقية املنظمة وقدرتها على الدفاع عن �سحايا اآخرين وحمايتهم، اإذ 

اأن منظمات حقوق الإن�سان لي�ض لديها ما هو اأهم من قدرتها على تعبئة الراأي العام املحلي 
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والدويل لل�سغط على احلكومات من اأجل منع انتهاكات حقوق الإن�سان اأو الق�ساء عليها.  اإذا 

�سعفت امل�سداقية يف نظر الراأي العام، فاإن املنظمة املعنية تخ�رص قدرتها على الفعل والتاأثري.

وعلى ذلك، مل يكمن جوهر اخلالف يف تفا�سيل موقف املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان 

متليه  مبا  املنظمة  تلتزم  اأن  يجب  هل  الأ�سا�سية.  ا�سرتاتيجيتها  ماهية  يف  بل  الإ�سالميني،  من 

عليها اأخالقيات ر�سالتها وفقا للمبادئ والآليات املعرتف بها دوليا للدفاع عن ال�سحايا، دون 

هة اإليهم، حتى  تردد اأو اعتبار خللفياتهم ال�سيا�سية والأيديولوجية والدينية، اأو لالتهامات املوجَّ

واإن كانت انتهاكات حلقوق الإن�سان؟ اأو هل يجب اأن تنتهج املنظمة ال�سبيل املوؤدي اإىل تخليها 

اإليه   اآلت  انهيارها؟ وهو امل�سري الذي  اإىل  عن الأخالق واملبادئ مبا يوؤدي يف نهاية املطاف 

موؤ�س�سات حقوق الإن�سان التي اأن�ساأها الإ�سالميون يف م�رص، نتيجة اتباع ا�سرتاتيجيتهم القائمة 

على الدفاع عن ال�سحايا املنحدرين من اجتاه �سيا�سي واحد فقط، اأو ب�سكل اأدق، من منظمة 

امل�رصية  املنظمة  داخل  الرئي�سية  اخلالف  م�سكلة  كانت  امل�سلمني.  الإخوان  واحدة:  �سيا�سية 

ه ملا  حلقوق الإن�سان ماثلة يف الراأي الذي تبناه جناح – مت دح�سه يف النهاية– باأن النقد املوجَّ

تقوم به وت�سجله احلكومة امل�رصية من ممار�سات حلقوق الإن�سان قد ي�سعف قوتها ال�سيا�سية 

اإذا كان على  ما  اإىل اجلدل حول  الأمر  هذا  واأدى  )الإ�سالميني(.  العدو »الأخطر«  ل�سالح 

اأن�سطة الدفاع عن حقوق الإن�سان، مثل مراقبة انتهاكات حقوق الإن�سان  اأن ت�ستبعد  املنظمة 

ن�رص  ت�ستهدف  التي  الثقافية  الأن�سطة  على  دورها  ليقت�رص  ب�ساأنها،  التقارير  ورفع  ور�سدها 

مبادئ حقوق الإن�سان.

نحو  بعد  امل�رصية،  احلكومة  رف�ست  عندما  اأخرى  خالفية  ق�سية  ال�سطح  على  طفت  كما 

واأدى  معها.  التعامل  اأو  بها  العرتاف  الإن�سان،  امل�رصية حلقوق  املنظمة  اإن�ساء  من  عامني 

هذا التطور اإىل فر�ض حتٍد على املنظمة للرد بالختيار بني اأمرين: اقرتاح اجلناح الذي ي�ساند 

حتجيم نطاق اأن�سطة املنظمة، اأو جتميد اأن�سطتها بهدف جتنب ال�سدام مع ال�سلطات؛ اأو اقرتاح 

اأي منظمة حلقوق الإن�سان ل  اأن  باأن على  املنظمة توا�سل ن�ساطها باعتبار  اجلناح الآخر، 

ت�ستطيع الدفاع عن حقها يف الوجود، ل ميكنها  الدفاع عن حقوق الآخرين.  دون اخلو�ض 

يف تفا�سيل ذلك اخلالف الفكري، يكفي القول اإن اجلناح الثاين  هو الذي جنح يف ت�سييد  روؤيته 

اأحد ع�رص  الأمناء )ع�سوين من  اأقلية �سغرية من جمل�ض  �سوى  اأنه مل يكن ميثل  الرغم  على 

بعقد  دميقراطي  اقرتاح  بتقدمي  املجل�ض  اأغلبية  بادرت  املتكافئ،  غري  الو�سع  ذلك  ع�سوا(. 

اجتماع للت�ساور مع اأع�ساء املنظمة.  وعند عر�ض الأمر علي الجتماع العام اأيد امل�ساركون 

بالإجماع راأي الأقلية. ويف اأغ�سط�ض 1989، بعد مرور عام على و�سع خطة العمل اجلديدة 
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،التي اأدرجت الدفاع عن الإ�سالميني وموا�سلة العمل رغم ال�سغوط التي متار�سها احلكومة 

ورف�سها ت�سجيل املنظمة، دفعت املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ثمن ا�سرتاتيجيتها اجلديدة: 

اإذ مت اعتقال ع�سوين من املجل�ض اجلديد وتعذيبهما اأثناء موجة من العتقالت التي طالت نحو  

�ستني �سخ�سا، بذريعة تهمة ملّفقة هى “تاأ�سي�س منظمة �سيوعية”!

ا�ضرتاتيجية �ضاملة وفعالة:

حلقوق  امل�رصية  املنظمة  نفذت  اجلديد،  الأمناء  جمل�ض  عمل  من  الأول  العام  خالل 

الإن�سان ا�سرتتيجيتها اجلديدة، يف اأكرث من منا�سبة، بالتدخل للدفاع عن ق�سايا بارزة تتعلق 

بالإ�سالميني، حيث جنحت يف التدخل لوقف عملية  جلد عبود الزمر، قيادي حركة اجلهاد 

الإ�سالمية، وزمالئه الذين كانوا م�سجونني ل�سلوعهم يف جرمية اغتيال ال�سادات.  كان اأمرا 

مثريا لالهتمام اأن يتقدم قيادي بارز، من اأ�سهر جماعتني من اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة، 

ب�سكوى اإىل منظمة حلقوق الإن�سان، خا�سة اأن الكثري من فقهاء ال�رصيعة يعتربون اجللد عقوبة 

�رصعية.  يف املقابل اأقامت املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان احلجة على اأن جلد امل�سجونني هو 

عقاب وح�سي ومهني حرّمته التفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب التي �سادقت م�رص عليها قبل 

ثالثة اأعوام من ذلك التوقيت. 

كما تدخلت املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان يف ق�سية طلعت فوؤاد قا�سم، وهو اأحد القيادات 

الرئي�سية  يف ثاين اأبرز جماعة من اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة، حيث اأكمل يف �سبتمرب 1988 

مدة �سجنه املحددة ب�سبعة اأعوام، والتي ق�ساها تنفيذا حلكم �سده ب�سبب الدور الذي قام به يف 

العام  التعذيب يف  اأنواع  قد خ�سع لأفظع  ُيطلق �رصاحه. وكان  اأنه مل  اإل  ال�سادات،  اغتيال 

الذي �سبق تدخل املنظمة. ثم تدخلت املنظمة يف ق�سية اأع�ساء مبنظمة �سيعية مزعومة، جرى 

اعتقالهم يف عام 1989 وتعر�سوا لأ�سواأ اأ�سكال التعذيب. ولأول مرة ت�سمنت تقارير املنظمة 

و�سف حي مف�سل لبع�ض الو�سائل ال�سادية امل�ستخدمة يف التعذيب . وقد اأُطلق �رصاحهم جميعا 

يف وقت لحق. هناك مثال اآخر ملجموعة م�ستبه يف ات�سالها بجماعة الإخوان امل�سلمني؛ وقد مت 

اعتقالهم مع ثمانية اأطفال، ترتاوح اأعمارهم ما بني �ست وع�رص �سنوات، حيث كانوا م�ساركني 

اأفكار  باإدارته لغر�ض غر�ض  فيه  البالغني  الأع�ساء  الأمن  �سلطات  اتهمت  يف مع�سكر �سيفي 

دينية متطرفة. ومكث الأطفال ليلتني يف ق�سم ال�رصطة حيث تعر�سوا لأ�سكال خمتلفة من �سوء 

املعاملة مبا فيها ال�رصب؛ يف حني مكث البالغون عدة اأ�سابيع حيث تعر�سوا ملختلف �سنوف 

بهي الدين ح�ضن
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التعذيب اإىل اأن اأُطلق �رصاحهم دون حماكمة. مثال اآخر وقع يف 11 �سبتمرب 1990، اإذ تقدمت 

املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان باتهام خطري �سد اأجهزة اأمن الدولة: اغتيال املتحدث با�سم 

اأيام من ذلك  ت�سعة  قبل  ال�سارع  بالر�سا�ض يف  ُقتل رميا  الذي  امل�سلحة،  الإ�سالمية  اجلماعة 

التاريخ . وجهت املنظمة اتهامها بناًء على حتقيق متميز قامت به. ويف ال�سهر التايل، قامت 

اجلماعة الإ�سالمية باغتيال رئي�ض جمل�ض ال�سعب يف عملية انتقامية. هذه بع�ض اأ�سهر الق�سايا، 

من بني ق�سايا عديدة تبنتها املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان متعلقة باأع�ساء احلركة الإ�سالمية 

خالل الفرتة التالية حل�سم ال�رصاع داخل املنظمة.

تدخلت  بل  الإ�سالميني،  ق�سايا  الإن�سان على  امل�رصية حلقوق  املنظمة  تقت�رص حمالت  مل 

اأي�سا يف اأثناء الفرتة ذاتها، التي �سبق ذكرها، يف العديد من الق�سايا املتعلقة ب�سحايا اعتربتهم 

ال�سلطات معار�سني ي�ساريني. وت�سمنت هذه الق�سايا قمع العمال يف اإ�رصابات م�سنع احلديد 

امل�رصي،  ال�سيوعي  واحلزب  ال�سيوعي  العمال  حزب  �سد  وحمالت  بحلوان،  وال�سلب 

وعدد من الق�سايا الفردية لأع�ساء النقابات. كما تبنت ق�سايا ملواطنني، بل حتى لأفراد من 

العمل. ويف  التح�سينات يف ظروف  ببع�ض  ملطالبتهم  وتعذيبهم  اعتقالهم  ال�رصطة،  مت  اأمناء 

يناير 1990، بداأت املنظمة باإ�سدار ما ميكن ت�سميته تقارير نوعية خا�سة بانتهاكات حقوق 

الإن�سان، حيث تتبعت هذه التقارير ال�ساملة ال�سحايا من خمتلف اخللفيات ال�سيا�سية و النقابية  

الذين خ�سعوا جميعا لنف�ض اأنواع النتهاكات. ويف يناير 1990) نتيجة ملا قامت به املنظمة من 

حمالت من بني عوامل اأخرى(،  اأقيل وزير الداخلية الذي كان الأ�رص�ض والأعنف يف تاريخ 

م�رص منذ عهد عبد النا�رص. وقد اعتاد –يف اأكرث من منا�سبة- الهجوم على املنظمة امل�رصية 

حلقوق الإن�سان با�ستخدام لغة تت�سم باحلدة والبذاءة.

وجهت املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان نقدا لذعا –�سواء كان نقدا مبا�رصا اأو غري مبا�رص– 

ملمار�سات اجلماعات الإ�سالمية التي تنتهك حقوق الإن�سان بالتحري�ض على العنف، اأو بن�رص 

التع�سب الديني والطائفي، اأو احلث على احلد من حرية الراأي والتعبري واملعتقد. واأ�سدرت 

املنظمة عددا من التقارير التي توؤكد وتوثق اأعمال العنف التي يرتكبها الإ�سالميون )متاما كما 

اأ�سلحتها.  باإلقاء  امل�سلحة  اجلماعات  وطالبت  الإن�سان(،  حلقوق  احلكومة  انتهاكات  مع  فعلت 

كان هذا التوجه  غري م�سبوق بني املنظمات احلقوقية  الدولية واملحلية، التي اقت�رص عملها ب�سكل 

عام على الت�سدي لنتهاكات احلكومات، واعتربت العتداء علي حقوق الإن�سان من اأطراف 

غري تابعو للدولة ،  من اخت�سا�ض القانون الدويل الإن�ساين )ولي�ض قانون حقوق الإن�سان(.

الدفاع عن اجلماعات االإ�ضالمية مل يكن خياًرا.. بل واجًبا اأخالقًيا
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اأي�سا،م�ساألة  الرقابة التي مار�ستها موؤ�س�سة الأزهر على حرية  من بني الق�سايا احل�سا�سة 

الدولة لالأزهر مع  الذي فو�سته  الرقابي  الدور  الفني. حيث تو�سع  الراأي والفكر والإبداع 

املنظمة  وتبنت  والثقافية.  الفكرية  امليادين  يف  لها  الدولة  وا�ست�سالم  الإ�سالمية  احلركة  تنامي 

هموا بـ»ازدراء الأديان«.  ق�سايا متعلقة بحرية الراأي والفكر واملعتقد، من بينها ق�سايا ُكّتاب اتُّ

كما تبنت ق�سايا لأ�سخا�ض تعر�سوا لال�سطهاد ب�سبب تغيري ديانتهم من الإ�سالم اإىل امل�سيحية. 

جدير بالذكر اأن جميع و�سائل الإعالم امتنعت عن الإ�سارة اإىل تقارير املنظمة امل�رصية حلقوق 

اإىل ذلك، عندما برر بع�ض علماء الإ�سالم -ممن  اإ�سافة  ب�ساأن املو�سوع الأخري.  الإن�سان 

ُينظر اإليهم باعتبارهم قادة روحيني معتدلني ذوي نفوذ- اأعمال العنف،  وجهت املنظمة نقدا 

�سديد اللهجة ملواقفهم ب�سكل علني.

رمبا اأبلغ �سورة تعرب عن عمق التزام املنظمة مببادئ حقوق الإن�سان، هو املوقف الذي 

اتخذته بعد اغتيال اأحد الأع�ساء املوؤ�س�سني للمنظمة، وهو املفكر العلماين فرج فوده الذي كان 

 1992 1989. مت اغتيال فوده يف يونيو  1986 اإىل عام  ع�سوا يف جمل�ض الأمناء من عام 

على اأيدي اأع�ساء اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة بذريعة »كراهيته لالإ�سالم«. بعد اأن اأ�سدر عدد 

من علماء الأزهر بيانا وا�سفني اإياه بذلك؛ وعليه، اأ�سدرت املنظمة بيانا �سديد اللهجة يهاجم 

هذه املواقف. ولكن عندما منا اإىل علم املنظمة اأن اأولئك امل�ستبه فيهم بقتله قد تعر�سوا للتعذيب، 

تدخلت لدى النائب العام ملنا�سدته وقف التعذيب وحماكمة املتهمني.

اخلال�ضــة:

تناولت هذه الدرا�سة بع�ض ال�سرتاتيجيات التي تنتهجها احلركة امل�رصية حلقوق الإن�سان، 

بالرتكيز على كفاح املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان من اأجل اللتزام باملبادئ العاملية حلقوق 

الإن�سان، واإ�رصارها على الف�سل بني �سحايا انتهاكات حقوق الإن�سان وبني خلفياتهم ال�سيا�سية 

اأ�سبغت هذه ال�سرتاتيجية على املنظمة قوة معنوية، وحررتها  والأيديولوجية والدينية. وقد 

من اأن تكون مدينة لأي ف�سيل من ف�سائل املجتمع. كان هناك بالفعل ما يدعو معظم الف�سائل 

ال�سيا�سية لل�سعور بالمتنان للمنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان، رمبا كانت املفارقة هى يف نظرة 

الإ�سالميني للمنظمة التي امتزجت فيها م�ساعر التقدير بالكراهية. 

اتخاذ مواقف  القدرة على  الإن�سان  امل�رصية حلقوق  املنظمة  كما منحت هذه ال�سرتاتيجية 

جريئة للدفاع عن حقوق الإن�سان ب�ساأن ق�سايا ح�سا�سة جدا، مل يكن لها اأن تتخذها لو اقت�رص 

عملها على جبهة واحدة،  اأى بالرتكيز فقط على انتهاكات الإ�سالميني حلقوق الإن�سان.

بهي الدين ح�ضن
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**باحث دكتور�ه يف �لقانون- كلية �لدر��سات �ل�رشقية و�لأفريقية-جامعة لندن.

هل يقف تف�ضري ال�ضريعة االإ�ضالمية عائقًا اأمام 

ممار�ضة حرية املعتقد فى م�ضر؟

درا�ضة فى فقه جمل�ض الدولة*

معتز �لفجريي **

متهيـــد:

اأثارت اأو�ساع حرية الدين واملعتقد يف م�رص اهتمام الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة اأثناء 

مناق�سة حالة حقوق الإن�سان العامة يف البالد خالل ال�ستعرا�ض الدوري ال�سامل يف جمل�ض 

حقوق الإن�سان عام 2009.)1( هذا ف�سال عن اأنها مازالت حمور تركيز عدد كبري من التقارير 

التي تداوم على اإ�سدارها العديد من منظمات حقوق اإن�سان املحلية والدولية 2011.)2( حرية 

الفكر والدين واملعتقد من احلقوق الأ�سيلة يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان بو�سفها معيارا 

الإن�سان  حقوق  معاهدات  كافة  وتت�سمن  حديث،  وتعددي  دميقراطي  جمتمع  لأي  رئي�سيا 

الدولية والقانونية ن�سًا ب�ساأن هذا احلق الأ�سا�سي.)3( وفقًا للجنة حقوق الإن�سان، ينطوي هذا 

احلق على حقوق الفرد يف اعتناق اأي معتقد اأو دين دون قيد، وحقوق الأفراد يف ممار�سة 

معتقداتهم ودياناتهم، مبا يف ذلك حق الأفراد يف تغيري دينهم ومعتقدهم.)4( ويف هذا الإطار 

* مرتجم عن اللغة الإجنليزية.
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قيود  لفر�ض  مربرًا  الر�سمي  دينها  بو�سفه  واحد  بدين  الدولة  اعرتاف  يكون  اأن  ميكن  ل 

الناحية  الدينية من  اأن الدول الإ�سالمية تعرتف مببداأ احلرية  الدين.)5( ويف حني  على حرية 

النظرية، فاإن نطاق التطبيق العملي لهذا املبداأ اأ�سيق مما هو من�سو�ض عليه يف القانون الدويل 

حلقوق الإن�سان.)6(

 تبحث هذه الدرا�سة موقف الق�ساء امل�رصي اإزاء ق�سية تغيري الديانة والتي تعرف يف اأدبيات 

امل�سيحية.  اإىل  الإ�سالم  من  التحول  على  خا�ض  ب�سكل  الرتكيز  مع  بالردة،  الإ�سالمي  الفقه 

التوفيق بني الإ�سالم بو�سفه  اأخفق يف  الق�ساء امل�رصي  اأن  الدرا�سة  ال�ستنتاج الرئي�سي لهذه 

الدين الر�سمي للدولة وبني حماية حرية الدين واملعتقد. حيث تك�سف معظم الق�سايا املنظورة 

لل�رصيعة  الق�ساء  وتف�سري  املعتقد  حلرية  املعا�رص  املفهوم  بني  القائم  التوتر  الدولة  جمل�ض  اأمام 

العام يف م�رص. وموؤخرًا، جتاوزت  النظام  عليه  ينبني  اأ�سا�سيًا  بو�سفها عن�رصًا  الإ�سالمية؛ 

للم�سيحية يف  املتحولني من الإ�سالم  التقليدية فيما يتعلق بحق  العليا احلواجز  املحكمة الإدارية 

ت�سجيل انتمائهم للم�سيحية يف وثائق حتقيق ال�سخ�سية. قدمت املحكمة تربيرًا لهذه ال�سابقة على 

نحو براجماتي يق�سي اأنه يف الدول احلديثة ينبغي اأن تعك�ض بطاقات الهوية املعلومات ال�سحيحة 

اخلا�سة بكل مواطن، ولكن املحكمة مل تنظر الق�سية من واقع اأن حرية الدين واملعتقد متثل حقًا 

اأ�سا�سيًا للفرد. عالوة على ذلك، فاإن نطاق تنفيذ هذه ال�سابقة الق�سائية ل ي�سمل املواطنني ذوي 

الأ�سول امل�سلمة والذين يرغبون يف النتقال اإىل امل�سيحية، واقت�رص التطبيق على من يطلق 

عليهم العائدين اإىل امل�سيحية، وهم اأفراد من اأ�سول م�سيحية، وقد اعتنقوا الإ�سالم، ثم اأعلنوا 

عن رغبتهم يف العودة للم�سيحية. 

الإ�سالمية  ال�رصيعة  و�سعية  يدر�ض  الأول  الق�سم  اأجزاء:  ثالثة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تنق�سم 

القانون  الردة يف  املعا�رصة، ويعطي خلفية عن  الد�ستورية والقانونية يف م�رص  املنظومة  يف 

امل�رصي. ويقدم اجلزء الثاين حتلياًل نقديًا للفقه القانوين ملجل�ض الدولة ب�ساأن الردة، وخا�سة 

التحول عن الإ�سالم اإىل امل�سيحية. ويعر�ض اجلزء الثالث الجتاهات احلديثة يف اجلدال الدائر 

ب�ساأن حرية الدين واملعتقد وموقف ال�رصيعة الإ�سالمية. يربهن هذا اجلزء على اأن فهم امل�سلمني 

اأن  ميكن  التي  النظرية  اخليارات  من  العديد  يوجد  واأنه  واحدًا،  لي�ض  واملعتقد  الدين  حلرية 

يوظفها الق�ساة امل�رصيون لإقامة عالقة متناغمة بني ال�رصيعة الإ�سالمية وحرية الدين. يقرتح 

التي  النزاعات  ت�سوية  بغية  الد�ستورية والقانونية  الإ�سالحات  اأي�سًا جمموعة من  هذا اجلزء 

طالت كثريًا حول حرية الدين واملعتقد يف املحاكم امل�رصية، خا�سة واأن م�رص مقبلة على و�سع 

د�ستور جديد يف اأعقاب ثورة 25 يناير. 

هل يقف تف�ضري ال�ضريعة االإ�ضالمية عائًقا اأمام ممار�ضة حرية املعتقد؟
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اأواًل: ال�ضريعة االإ�ضالمية وحرية الدين 

فى املنظومة الد�ضتورية والقانونية امل�ضرية  

1- مكان ال�ضريعة االإ�ضالمية فى املنظومة الد�ضتورية والقانونية امل�ضرية

الر�سمي يف م�رص.  الدين  الإ�سالم بو�سفه  اإىل  الد�ساتري امل�رصية  ت�سري   ،1923 منذ عام 

الد�ستور امل�رصي  للمرة الأوىل يف  الت�رصيع  اأحد م�سادر  ال�رصيعة بو�سفها  واعتمدت مبادئ 

اإىل  الإ�سارة  تعزيز  مت   ،1980 عام  جرت  التي  الد�ستورية  التعديالت  ويف   .1971 عام 

امل�سدر  الإ�سالمية هي  ال�رصيعة  “مبادئ  اأن  الثانية على  املادة  بالن�س يف  الإ�سالمية  ال�رصيعة 

الرئي�سي للت�رصيع”. وجاء الو�سع القانوين املتقدم لل�رصيعة الإ�سالمية يف الد�ستور متزامنًا مع 

تزايد نفوذ املعار�سة ال�سيا�سية الإ�سالمية يف م�رص، وظهور جتارب حكم اإ�سالمية يف بلدان 

اأخرى مثل اإيران وباك�ستان اأثناء ال�سبعينيات من القرن املا�سي.)7( لكن طرح املادة الثانية مل 

يحدث تغيري كبري يف املنظومة القانونية امل�رصية التي حافظت على �سماتها العلمانية. وكما اأكد 

بريجر وزونيفيلد، “ثمة حل و�سط وجد بني ال�رصيعة والقانون الغربي”،)8( فحافظت ال�سلطة 

ال�سيا�سية والق�ساء الد�ستوري على اإدماج ال�رصيعة الإ�سالمية يف املنظومة القانونية امل�رصية اإىل 

احلد الأدنى.)9( اإل اأن الطبيعة املزدوجة للمنظومة الد�ستورية والقانونية امل�رصية التي تدمج 

جوانب من القانون الو�سعي الغربي وال�رصيعة الإ�سالمية فتحت الباب على م�رصاعيه جلدل 

حاد يف الربملان وو�سط قوى املعار�سة الإ�سالمية حول تطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية.)10( ويف 

الجتاه نف�سه، ذكر اأحمد �سيف الإ�سالم اأن التعددية القانونية يف م�رص اأتاحت للق�ساة اأن يتبنوا 

يف بع�ض الق�سايا مواقف ل تنما�سى مع حقوق الإن�سان حيث در�ض الباحث الأحكام ال�سادرة 

عن جمل�ض الدولة يف جمال حرية الدين، وخل�ض اإىل اأن “هذه الأحكام حتاول تطبيق املواقف 

التي تبناها علماء الفقه الإ�سالمي التقليدي منذ مئات ال�سنني تطبيقًا حرفيًا. كانت هذه املواقف 

منا�سبة يف حينها، يف ذاك الوقت الذي طورت فيه هذه املواقف يف الأ�سا�ض، ولكنها ل تتوافق 

الآن مع واقع احلياة املعا�رصة”.)11( 

حتديد  يف  اأ�سا�سيًا  عاماًل  م�رص  يف  الدين  كان  الد�ستور،  من  الثانية  املادة  تبني  قبل  حتى 

حقوق املواطنني وواجباتهم يف ال�سئون الأ�رصية، مبا يف ذلك الزواج، والطالق، وح�سانة 

الأطفال، واملرياث. ديانة الفرد حتدد قانون الأ�رصة الذي ي�رصي عليه. اإذ توجد قوانني اأ�رصة 

ال�رصيعة  بالزواج املدين يف م�رص. وتطبق  اإ�سالمية، و م�سيحية، ويهودية. وغري م�سموح 

الإ�سالمية اإذا مل يكن ال�سخ�ض تابعًا لأية ديانة اأو اإذا كانت الأطراف املعنية تتبع ديانة اأخرى 
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غري م�سمولة بقوانني الأ�رصة احلالية.)12( وفيما تقت�رص ال�رصائع غري الإ�سالمية على الزواج 

واأنه يف جميع  املذهب.  اأو  الطائفة  نف�ض  اإىل  الطرفان  فيها  ينتمي  التي  والطالق يف احلالت 

احلالت الأخرى، ي�رصي القانون الإ�سالمي.)13(

الت�رصيعات يف م�رص. واملذهب احلنفي هو  الإ�سالمية مدونة يف عدد من  ال�رصيعة  قواعد 

يتخري  ال�رصورة،  ا�ستدعت  متى  اأنه  اإل  بها.  املعمول  الإ�سالمية  للقواعد  الأ�سا�سي  امل�سدر 

امل�رصع اأحكاما من مذاهب اأخرى. وهذا الأ�سلوب مّكن احلكومة من اإ�سفاء امل�رصوعية على 

بع�ض الإ�سالحات القانونية من منظور ال�رصيعة الإ�سالمية مثل منح الن�ساء احلق يف تطليق 

اأنف�سهن )اخللع(. وي�سمح القانون املدين للق�ساة اتطبيق القانون العريف، وال�رصيعة الإ�سالمية 

ومبداأ الإن�ساف يف حال عدم وجود حكم قانوين ذي �سلة. وقانون الأحوال ال�سخ�سية الذي 

الأرجح يف  الراأي  اإىل  الق�ساة  ي�ستلزم رجوع  الزواج، والطالق، واحل�سانة  م�سائل  ينظم 

من  بعينها  قواعد  اإىل  نظر  لطاملا  بعينها.)14(  ق�سية  حيال  القانون  �سمت  حال  احلنفي  املذهب 

ال�رصيعة الإ�سالمية على اأنها مكون اأ�سا�سي للنظام العام. وت�ستمد هذه النظرية قوتها من د�ساتري 

اأو  للدولة  الر�سمي  الدين  اأعطت مكانة د�ستورية متقدمة لالإ�سالم بو�سفه  التي  املتعاقبة  م�رص 

لل�رصيعة الإ�سالمية. تعطي كل هذه العوامل مربرات قانونية لالأحكام الق�سائية ب�ساأن الردة. 

وكما اأ�سار بريجر، فال ميكن العثور على القواعد اخلا�سة بالردة يف م�رص اإل يف اأحكام الق�ساء 

حيث ل توجد اأحكام �رصيحة �سارية على الردة يف القانون امل�رصي.)15( 

توخت املحكمة الد�ستورية العليا احلذر ال�سديد ب�ساأن تف�سري املادة الثانية من الد�ستور؛ مما 

اأرجاأ الأمر برمته ل�سنوات عدة حتى تو�سل الق�ساة اإىل نظرية متوازنة كفلت ا�ستقرار النظام 

الإ�سالمية واحلركات  الدينية  املوؤ�س�سة  اأر�ست  ذاته،  الوقت  القائم، ويف  والقانوين  ال�سيا�سي 

من  امل�ستمدة  ال�رصيعة  واأحكام  مبادئ  بني  العليا  الد�ستورية  املحكمة  فرقت  الإ�سالمية.)16( 

الثبوت  امل�ستمدة من ن�سو�س ظنية  املبادئ والأحكام  الثبوت والدللة وبني  ن�سو�س قطعية 

والدللة. اأي ت�رصيع يتناق�ض مع ما هو قطعي فهو غري د�ستوري بينما يف املوا�سع الأخرى 

فاإن امل�رصع لديه حرية اعتماد اأي ت�رصيع اآخر ما دام  ل يتعار�ض مع املقا�سد العامة لل�رصيعة. 

ول�سمان حتقيق ا�ستقرار يف النظام ال�سيا�سي والقانوين، اأكدت املحكمة اأن �رصيان املادة 2 ل 

يتم اإل يف حالة القوانني التي مت اإنفاذها بعد التعديل الد�ستوري لعام 1980.)17(

اختربت املحكمة الد�ستورية العليا يف القليل من الق�سايا ذات ال�سلة بالعالقة بني تطبيق ال�رصيعة 

الإ�سالمية وحقوق الإن�سان. عنيت معظم هذه الق�سايا ببع�ض جوانب ال�رصيعة الإ�سالمية التي 

هل يقف تف�ضري ال�ضريعة االإ�ضالمية عائًقا اأمام ممار�ضة حرية املعتقد؟
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املتاحة ل تبني  الق�سايا  اأن  اإل  الإن�سان.)18(  اإىل حقوق  العليا  الد�ستورية  املحكمة  فيها  انحازت 

بو�سوح موقف املحكمة من م�ساألة الردة والتحول عن الإ�سالم. وقد تباينت ردود فعل الق�ساة 

اإزاء النظرية التي اتبعتها املحكمة الد�ستورية العليا. ورغم ا�ستلهام بع�ض الق�ساة هذه النظرية يف 

ممار�ساتهم الق�سائية، فقد �رصح لومباردي وبريجر اأن ق�ساة اآخرين كانوا منا�رصين للمقاربة 

املحافظة لل�رصيعة الإ�سالمية، �سيما يف الق�سايا املتعلقة بحرية الدين.)19( عالوة على ذلك، لحظ 

لومباردي اأن الإ�سارة اإىل تف�سري توافق الت�رصيعات مع مقا�سد ال�رصيعة يخ�سع اإىل حتيز الق�ساة 

املعريف والقيمي. لذلك ل يوجد �سمان لتف�سري تقدمي وليربايل لل�رصيعة الإ�سالمية ب�سفة دائمة 

اإذا ما توىل الق�ساة املحافظون مواقع قيادية يف الق�ساء واملحكمة الد�ستورية العليا.)20(  

2- الردة فى القانون امل�ضري 

اإن مفهوم النظام العام جوهري يف فهم القيود التي و�سعها الق�ساء امل�رصي على احلرية 

حددت  معتقدهم،  ممار�سة  يف  البهائية  الأقلية  بحقوق  متعلقة  م�سهورة  ق�سية  ففي  الدينية. 

املحكمة العليا عام 1975، نطاق حرية الدين يف اإطار قيود النظام العام. اأقرت املحكمة اأنه 

العامة.  والأخالق  العام،  النظام  ي�سعها  لقيود  الدينية  املعتقدات  عن  التعبري  خ�سوع  يجوز 

العام  النظام  يف  رئي�سية  عنا�رص  ت�سكل  ومبادئها  الإ�سالمية  ال�رصيعة  اأن  اإىل  املحكمة  اأ�سارت 

ميكن مبوجبها تقييد احلق الد�ستوري يف حرية الدين. وقالت املحكمة مربرة رف�سها لاللتما�ض 

الذي تقدم به اأتباع البهائية اإن الأديان ال�سماوية فقط، اأي الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية، هي 

الأديان التي ميكن ممار�سة �سعائرها علنًا يف اأي جمتمع اإ�سالمي.)21( ا�ست�سهدت املحاكم امل�رصية 

مرات عديدة بقرار املحكمة العليا امل�سار اإليه. على �سبيل املثال، اأقرت املحكمة الد�ستورية العليا 

اأن حرية املعتقد مطلقة، يف حني قد تخ�سع ممار�سة املعتقدات اإىل قيود بناًء على النظام العام، 

والأخالقيات العامة وحماية احلقوق و�سمعة الآخرين.)22( وكما �سرنى يف الأجزاء الالحقة، 

ا�ستخدمت املحاكم امل�رصية هذه النظرية لتربير القيود املفرو�سة على الردة، كما اأورد بريجر 

قائاًل اإن “الردة يف تعريف املحاكم ل تتعلق بحرية املعتقد التي ُتف�رص على اأنها احلق يف ممار�سة 

املعتقد دون اإكراه اأو حتيز. الردة ت�سكل جزًءا من ممار�سة معتقد ما يرتك تنظيمه اإىل “النظام 

الداخلي” لهذا الدين بعينه”.)23(

 رغم اأن الردة لي�ست جرمية يف القانون امل�رصي، فثمة تداعيات مدنية ترتتب عليها؛ اإذ 

عادة ما حتال الق�سايا املتعلقة بالتداعيات املرتتبة على الردة اإىل املحاكم املدنية نتيجة التوترات 
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النا�سئة بني املواطنني بخ�سو�ض الزواج، اأو املرياث، اأو ح�سانة الأطفال. لقد متعن بريجر 

يف درا�سة الفقه القانوين املتبع يف املحاكم امل�رصية يف هذا املجال، وخل�ض اإىل اأن الردة عن 

الإ�سالم ترتتب عليها عواقب خطرية على امل�سائل املتعلقة بقانون الأحوال ال�سخ�سية. “فهي 

تبطل الزواج مبرتد، ومتنعه من الزواج من جديد، حتى واإن كان من غري م�سلمة، ويحرمه 

من املرياث”.)24(

التقليدية اخلا�سة بتحرمي  اأن الأحكام الإ�سالمية  النق�ض  يف عام 1975، اعتربت حمكمة 

الردة عن�رص اأ�سا�سي من النظام العام. ويف عام 1996، اأقرت املحكمة اأن العواقب القانونية 

املرتتبة على الردة م�ستمدة من املادة 2 من د�ستور 1971.)25( برهن بريجر على اأن الأحكام 

واملحكمة  النق�ض  حمكمتي  عن  ال�سادرة  لالأحكام  م�سحًا  اأجرى  لقد  املجال.  هذا  يف  مت�سقة 

الإدارية العليا وخل�ض اإىل اأن “الردة تعترب عائقًا قانونيًا اأمام جميع احلقوق اخلا�سة بالأحوال 

ال�سخ�سية تقريبًا مبا مفاده اأن املرتد قد مات مدنيًا”.)26( اأبرز اأحمد �سيف الإ�سالم الذي در�ض 

جمموعة من الق�سايا التي نظر فيها جمل�ض الدولة نف�ض اخلال�سة، حيث مت التاأكيد على  مبادئ 

قانونية معينة تتعلق بالعواقب القانونية املرتتبة على الردة، منها اأن املرتد لي�ض لديه احلق يف 

الزواج ول املرياث.)27( 

وميكن املعاقبة على الردة يف م�رص بتطبيق املادة القانونية التي تعاقب على  ازدراء الأديان 

الذي يعترب جرمية يف قانون العقوبات امل�رصي. ناق�ض �سوليفان بع�ض ق�سايا ازدراء الأديان 

جترم  التي  القانونية  املادة  ا�ستخدام  مت  حيث   2001 حتى   1990 من  الفرتة  يف  اأثريت  التي 

اأن القليل من هذه الق�سايا  اإل  ازدراء الأديان لتهام بع�ض املفكرين بالإ�ساءة اإىل الإ�سالم. 

انتهى بالإدانة واإ�سدار اأحكام بال�سجن.)28( اأول ق�سية على الإطالق اأطلقت فيها حمكمة �سفة 

املرتد على مواطن م�رصي كانت الق�سية امل�سهورة لالأكادميي امل�رصي ن�رص حامد اأبو زيد، 

حيث اعتربت املحكمة اأبو زيد مرتدًا بناًء على تقييمها لعمله الأكادميي حول ال�رصيعة الإ�سالمية 

والتاريخ الإ�سالمي. وبالتايل، اأ�سدرت املحكمة قرارًا بتفريقه عن زوجته امل�سلمة. يف هذه 

الق�سية، مل يرتد املدعى عليه عن الإ�سالم عامدًا متعمدًا ولكنه اأدين بالهرطقة.)29(  

3- الردة ووثائق حتقيق ال�ضخ�ضية

مواطنون  بها  تقدم  التي  بالردة  املتعلقة  الق�سايا  لنظر  اآخر  منربًا  الإداري  الق�ساء  مّثل 

هل يقف تف�ضري ال�ضريعة االإ�ضالمية عائًقا اأمام ممار�ضة حرية املعتقد؟
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ت�سجيل  احلكومة  رف�ض  على  فيها  يطعنون  خمتلفة  لأ�سباب  الإ�سالم  عن  حتولوا  م�رصيون 

ديانتهم اجلديدة يف وثائق حتقيق ال�سخ�سية اخلا�سة بهم. ميكن ت�سنيف هذه الق�سايا اإىل ثالث 

حتولوا  ولكنهم  م�سيحيني،  كانوا  مواطنون  رفعها  التي  الق�سايا  الأوىل  الفئة  تت�سمن  فئات، 

املبادرة امل�رصية للحقوق  اأوردته  ملا  اأخرى. طبقًا  امل�سيحية مرة  اإىل  اإىل الإ�سالم، ثم عادوا 

202 ق�سية يف املحاكم الإدارية �سمن هذه الفئة. حيث اختار عدد  ال�سخ�سية، فقد مت توثيق 

الأ�رصة  قانون  تطبيق  من  لال�ستفادة  الإ�سالم،  اإىل  امل�سيحية  عن  التحول  املدعني  من  هائل 

الكني�ستان الأورثوذك�سية والكاثوليكية يف م�رص موقفًا  الإ�سالمي يف الطالق.)30( حيث تتخذ 

�سارمًا ب�ساأن الطالق الذي يتطلب عادة ت�رصيحا خا�سًا من الكن�سية.)31( وين�س القانون رقم 

462 ل�سنة 1955 ب�ساأن اإلغاء املحاكم ال�رصعية واملحاكم امللية على ما يلي: “التحول من مذهب 

و طائفة غري م�سلمة اإىل مذهب اأو طائفة اأخرى ل يكون قانونيًا اإل اإذا حدث قبل بدء التقا�سي. 

الدعوى  اإليه وقت حتريك  انتميا  الذي  للدين  وفقًا  الطرفني  احلكم على  يتم  التقا�سي،  واأثناء 

الق�سائية. على اجلانب الآخر، اإذا حتول اأحد طريف التقا�سي اإىل الإ�سالم، تن�ض املادة 7 على 

تطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية ب�سكل مبا�رص، حتى اإذا حدث التحول اأثناء التقا�سي”.)32(

التي رفعها مواطنون ولدوا ون�ساأوا م�سيحيني ولكن  الق�سايا تلك  الثانية من  الفئة  تت�سمن 

حتول اآباوؤهم اإىل الإ�سالم، وهم دون ال�ساد�سة ع�رصة من العمر، ومل يتمكنوا من ا�ستخراج 

بطاقات حتقيق ال�سخ�سية. ويف هذه احلالة، تتغري الديانة يف �سهادة ميالد هوؤلء املواطنني دون 

علمهم. وكما لحظت �سكوت اأنه “يف احلالت التي يتحول فيها اأحد الزوجني اإىل الإ�سالم، 

اإىل  يتحولون  الذين  امل�سلمني  اأبناء  اأن  كما  امل�سلم.  الطرف  اإىل  دائمًا  الأبناء  يعطى  ما  عادة 

امل�سيحية يظلون ر�سميًا م�سلمني. عالوة على ذلك، عندما يتحول م�سيحي اإىل الإ�سالم، ي�سبح 

اأبناوؤه م�سلمني ب�سكل تلقائي مبوجب القانون.)33( رفع العديد من هوؤلء ق�سايا يف وقت لحق 

اأمام حماكم لت�سجيل انتمائهم الأ�سلي للم�سيحية يف بطاقات حتقيق ال�سخ�سية. ودونت نحو 89 

ق�سية �سمن هذه الفئة يف الفرتة من 2005 اإىل 2007.  تت�سمن الفئة الثالثة ق�سايا تقدم بها 

م�سلمون حتولوا اإىل امل�سيحية، ولكنهم مل يتمكنوا من ت�سجيل ديانتهم اجلديدة يف بطاقات حتقيق 

ال�سخ�سية. وكما اأ�سار اأحد املدافعني امل�رصيني عن حقوق الإن�سان، ل يوجد رقم دقيق حول 

عدد امل�سلمني الذين حتولوا اإىل امل�سيحية حيث اإن اأغلب هوؤلء يخ�سون انتقام املجتمع اإذا جهروا 

بديانتهم اجلديدة.)34( 
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ثانيا: الردة ووثائق حتقيق ال�ضخ�ضية فى الفقه القانوين ملجل�ض الدولة 

ن�سعى هنا اإىل اإجراء حتليل نقدي للقرارت الأخرية ال�سادرة عن جمل�ض الدولة يف الق�سايا 

املتعلقة بالتحول من الإ�سالم اإىل امل�سيحية، بغية تكوين �سورة وا�سحة حول املنطق القانوين 

الذي طورته املحاكم املعنية بالردة، وحق املرتدين يف ت�سجيل انتمائهم الديني اجلديد يف وثائق 

الدولة  ملجل�ض  القانوين  الفقه  اإن  القول  ميكن  وحتليلنا  قراءتنا  واقع  ويف  ال�سخ�سية.  حتقيق 

واملنهج  الليربايل،  واملنهج  املت�سد،  املنهج  الردة:  ق�سية  مع  التعامل  يف  اجتاهات  ثالثة  تبنى 

الرباجماتي. 

م�سلمون  مواطنون  بها  تقدم  التي  ال�سكاوى  الق�ساة  رف�ض  املت�سدد،  املنهج  اإطار  يف 

يريدون ت�سجيل ديانتهم اجلديدة يف بطاقات هويتهم بناًء على حترمي الردة تقليديًا يف ال�رصيعة 

املنهج  هذا  مّثل  وقد  امل�سلمني.  من  الأغلبية  ذات  الدول  العام يف  النظام  الإ�سالمية، وحماية 

املت�سدد التيار الغالب يف الأحكام. اإل اأنه حديثًا، غلب عليه املنهج الرباجماتي الذي اأبقى على 

نف�ض الفهم التقليدي للردة، ولكنه اأيد ت�سجيل الديانة اجلديدة للمتحولني اإىل الإ�سالم من اأ�سل 

م�سيحي ا�ستنادًا اإىل حماية النظام العام وبناًء على مقت�سيات الدولة القومية احلديثة. هذا فيما 

انحاز املنهج الليربايل ل�سالح حرية الدين على النحو امُلعرفة به يف معاهدات حقوق الإن�سان، 

الق�سايا  الليربايل يف عدد حمدود من  املنهج  اعتمد هذا  الإ�سالمية. وقد  والد�ستور وال�رصيعة 

اأمام حمكمة الق�ساء الإداري. ويف الأجزاء التالية، ندر�ض املناهج الثالثة ب�سكل نقدي. 

1- املنهج املت�ضدد: تغيري الديانة حمظور

هذا هو اأقدم املناهج التي اتبعتها املحاكم الإدارية امل�رصية، وهو ما مّثل �سابقة اتبعتها املحاكم 

الأخرى بكثافة، يف جمل�ض الدولة على مدار ثالثة عقود اإىل اأن اأتت املحكمة الإدارية العليا 

ب�سابقة جديدة مت مبوجبها تعديل املنهج املت�سدد القدمي ب�سكل جزئي كما �سرنى اأدناه فيما اعتربناه 

املنهج الرباجماتي.

يف ق�سية نبيل ح�سن �سربي، اأنكرت حمكمة الق�ساء الإداري حق م�سلم م�رصي ارتد اإىل 

اأ�سله امل�سيحي يف تعديل انتمائه الديني يف بطاقة الهوية. تقدم املدعي بهذه الدعوى اأمام جمل�ض 

وكانت  ال�سخ�سية.  حتقيق  وثائق  يف  ديانته  تعديل  املدين  ال�سجل  مكتب  رف�ض  عندما  الدولة 

احلجة التي دفع بها املكتب هي اأن الإ�سالم ل ي�سمح بالردة.)35( دفع املدعي اأن القانون املدين ل 
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يحظر على اأي فرد تغيري ديانته. كما احتكم اإىل قانون الأحوال املدنية الذي ي�سمح للمواطنني 

بتغيري البيانات الواردة يف وثائق حتقيق ال�سخ�سية، ما داموا يقدمون ما يثبت �سحة البيانات 

حرية  ت�سمن  التي   1971 ل�سنة  امل�رصي  الد�ستور  من   46 باملادة  املدعي  ا�ست�سهد  اجلديدة. 

الدين، ثم دفع باأن ال�رصيعة الإ�سالمية ل ت�رصي يف هذه احلالة مبا اأنه ل يوجد اإ�سارة وا�سحة 

يف قانون الأحوال املدنية ت�سمح للمواطنني بتغيري بياناتهم، مبا يف ذلك الديانة.)36( 

اأثناء دفاعها اأمام املحكمة اأن اأحكام قانون الأحوال املدنية مقيدة بقاعدة  ودفعت احلكومة 

ملزمة  واملحكمة  العام  النظام  تخ�ض  قاعدة  هذه  للمحكمة،  ووفقًا  الإ�سالم.  يف  الردة  حظر 

“مبادئ ال�رصيعة  2 من الد�ستور التي تن�س على اأن  باتباعها. كما احتكمت الدولة اإىل املادة 

قانون  يف  الوارد  احلكم  يعد  املادة،  لهذه  ووفقًا  للت�رصيع”  الر�سمي  امل�سدر  هي  الإ�سالمية 

الردة  اأن  ال�سخ�سية باطاًل، مبا  الديني يف وثائق حتقيق  ب�ساأن تغيري النتماء  املدنية  الأحوال 

حمرمة بالقراآن الذي هو امل�سدر الأكرب لل�رصيعة.)37(

ودفعت املحكمة يف قرارها باأن قواعد ال�رصيعة الإ�سالمية ت�رصي يف هذه الق�سية ا�ستنادًا اإىل 

املادة 2 من الد�ستور والفقرة )2( من املادة )1( من القانون املدين الذي ي�سمح للق�ساة باللجوء 

اإىل القانون العريف، وال�رصيعة الإ�سالمية وقواعد الإن�ساف يف غياب ن�ض قانوين ي�رصي على 

الق�سية املنظورة اأمام املحكمة. ثم اأوردت املحكمة اأنه ل يوجد قانون ينظم ق�سية الردة بالن�سبة 

ملن يعتنقون الإ�سالم. كما دفعت اأن القانون العريف يف هذه احلالة مرتبط مب�سائل اأخالقية، 

ومن ثم، ت�رصي قواعد ال�رصيعة الإ�سالمية يف هذه الق�سية.     

الإ�سالمية. ول  ال�رصيعة  املرتدون بحقوق مدنية يف  يتمتع  املحكمة، ل  اأوردته  ملا  وطبقًا 

مينح احلق يف تغيري النتماء الديني اإل لغري امل�سلمني، ولكن ل ميكن للم�سلمني الرتداد عن 

دينهم �سواء بالتحول اإىل ديانة اأخرى اأو باأن يكون ال�سخ�ض ل دينيا. اأكدت املحكمة اأنه يجب 

احليلولة دون الردة، م�ستندة يف ذلك اإىل ال�رصيعة الإ�سالمية. بعد ذلك انتقلت املحكمة اإىل وقائع 

الق�سية، واأ�سارت اإىل اأنه مبا اأن املدعي حتول اإىل الإ�سالم، اأ�سبح بذلك خا�سعًا لقواعده، 

وعليه، فرف�ض تعديل الديانة يف وثائق حتقيق ال�سخ�سية قانوين لأن الدولة ل ميكنها التهاون 

مع ردته. وبناء على ذلك، ل ميكن اأن تعرتف الدولة قانونًا بهذا الفعل.)38(

وفيما يتعلق بتف�سري املحكمة حلرية الدين على النحو املن�سو�ض عليه يف الد�ستور، دفعت 

ب�رصورة متا�سي نطاق املادة )47( من الد�ستور ب�ساأن حرية الدين مع املادة )2( التي اعتربت 

الإ�سالم يحمي  اأن  “مبا  اأنه  املحكمة  واأ�سافت  للت�رصيع.  الرئي�سي  امل�سدر  الإ�سالمية  ال�رصيعة 
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حرية املعتقد، اإذ ل يجب اإكراه اأحد على اعتناق الإ�سالم، فحرية املعتقد على النحو املن�سو�ض 

عليه يف الد�ستور تعني اأنه يجوز لكل فرد اأن يعتنق اأية ديانة يوؤمن بها دون قيد. اإل اأن هذه 

احلرية ل تقيد تطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية على من يعتنقون الإ�سالم.. ومبا اأن املدعى اعتنق 

الإ�سالم، يجب عليه عندئٍذ اأن يخ�سع ل�رصيعته التي ل تتهاون يف م�ساألة الردة”.)39(

اأ�سدرها  التي  الالحقة  الأحكام  يف  به  اهُتدي  منوذجا  وكانت  مبداأين  الق�سية  هذه  اأر�ست 

جمل�ض الدولة ب�ساأن الردة. املبداأ الأول يفيد اأن احلقوق الد�ستورية اخلا�سة بحرية الدين تقوم 

وهذا  اأ�سا�سيًا.  مكونًا  الإ�سالمية  ال�رصيعة  قواعد  فيه  ت�سكل  الذي  العام  النظام  اعتبارات  على 

املبداأ م�ستلهم من القرار الذي اأ�سدرته املحكمة العليا عام 1975، يف ق�سية البهائيني وُعزز 

اأ�سبحت مبادئ ال�رصيعة امل�سدر الرئي�سي  2 من الد�ستور عام 1980 حيث  بعد تعديل املادة 

للت�رصيع. مع ذلك جتدر مالحظة اأنه حتى قبل التعديل الد�ستوري، ف�رص الق�ساء امل�رصي كون 

الإ�سالم هو الدين الر�سمي للدولة على اأنه عن�رص تاأ�سي�سي يف النظام العام ترتتب عليه عواقب 

قانونية معينة يف احلياة العامة. يتمثل املبداأ الثاين يف اختالف نطاق حرية الدين بني امل�سلمني 

وغري امل�سلمني. ومبا اأن عواقب قانونية معينة يف احلياة العامة. يتمثبل املبداأ الثاين يف اختالف 

نطاق حرية الدين بني امل�سلمني وغري امل�سلمني. فغري امل�سلمني يتمتعون بحرية تغيري ديانتهم، 

اإل اأنه فور اأن ي�سبح اأحدهم م�سلمًا، ل ميكنه اأن يرتد عن الإ�سالم. ينبع املنطق الذي ي�ستند 

اإليه هذا الفهم حلرية الدين من القانون الإ�سالمي التقليدي ب�ساأن الردة الذي يحرم على امل�سلمني 

الرتداد عن الدين ويحرم املرتدين من احلقوق املدنية، وبالتايل، ل ميكن اأن تعرتف الدولة 

باملرتدين لأن هذا العرتاف يعد تهاونًا ب�ساأن عمل غري م�رصوع.  

تكرر هذا التف�سري املت�سدد يف ق�سية جرج�ض مالك وا�سف،)40( الذي ولد لأ�رصة م�سيحية. 

ويف عام 1990، عندما كان املدعي يف ال�سابعة من عمره، حتول والده اإىل الإ�سالم، ثم غرّي 

النتماء الديني للمدعي )جرج�ض( يف �سهادة ميالده اإىل الإ�سالم. هنا فرقت املحكمة بني حق 

املجتمع. ويف  املعتقدات يف  التعبري عن هذه  دينية، واحلق يف  اعتناق معتقدات  ال�سخ�ض يف 

حني ُيعنى هذا احلق بالفرد وعالقته اخلا�سة بربه، يوؤثر التعبري عنه على املجتمع، وميكن اأن 

يخ�سع لبع�ض القيود؛ وبالتايل، دفعت املحكمة باأن احلق الد�ستوري باحلرية الدينية ل ينبغي 

الذي  القرار  ذلك  قبل  اأكده  الذي  النحو  العامة على  والأخالق  العام  النظام  يتعدى على  اأن 

اأ�سدرته املحكمة العليا عام 1975. عندئٍذ، اأ�سارت املحكمة اإىل اأن الإ�سالم هو دين الأغلبية 

يف م�رص واأحكامه حترتم حق غري امل�سلمني يف العتقاد يف اأي دين �سماوي، ولكن ال�رصيعة 

الإ�سالمية حترم على من اعتنقوا الإ�سالم اأن يرتدوا عنه. وطبقًا للمحكمة، متثل هذه القاعدة 
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جزًءا من النظام العام يجب اأن حترتم يف الدولة.)41(

رغم اعرتاف املحكمة باأن الفقه الإ�سالمي يحتوي على اآراء خمتلفة ب�ساأن فعل الردة، وما 

اأ�سارت اإىل اأن جميع  اإذا كان يرتتب عليه عقوبة جنائية ح�سب ت�سنيف احلدود اأم ل، فاإنها 

املذاهب الفقهية الإ�سالمية اأكدت ِعَظم فعل الردة وطبيعته امل�سيئة لالإ�سالم. واأ�سارت املحكمة 

اإىل اأن امل�رصع امل�رصي مل يتعامل مع جرمية الردة، اإل اأنه عندما تنظر املحاكم يف دعاوى 

تقدم بها مرتدون �سد ال�سلطات العامة للح�سول على اعرتاف قانوين بقرارهم بالتحول عن 

فيه.  الأ�سا�سي  املكون  الإ�سالم  ميثل  حيث  العام  النظام  مبقت�سيات  الق�ساة  يهتدي  الإ�سالم، 

واأ�سارت املحكمة اإىل اأن الأ�سخا�ض الذين يقررون التحول طوعًا اإىل الإ�سالم ل ي�سمح لهم 

ارتدادهم.  امل�رصوعية على  الدولة لإ�سفاء  موؤ�س�سات  وا�ستخدام  ذلك،  بعد  بالدين  بالتالعب 

ت�سويه  عن  والبتعاد  الفتنة  من  املجتمع  حماية  هو  هذا  من  الغر�ض  فاإن  للمحكمة،  وطبقًا 

الإ�سالم. عالوة على ذلك، دفعت املحكمة باأنه ل ميكن  للمدعي الحتكام اإىل امل�سادقة على 

العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف هذه الق�سية، لأن م�رص قدمت حتفظًا عامًا 

لتطبيق احلكم  يجوز  ف�ساًل عن ذلك، ل  الإ�سالمية.  ال�رصيعة  اأحكام  اأ�سا�ض  العهد على  على 

الوارد يف العهد الدويل بخ�سو�ض حرية الدين اأن ينتهك اأحكام ال�رصيعة الإ�سالمية التي ت�سكل 

جزًءا ل يتجزاأ من النظام العام يف م�رص. اأ�سارت املحكمة اأي�سًا اإىل اإحدى الفتاوى الدينية التي 

ن�رصتها دار الإفتاء يوم 14 مايو 2006 تفيد باأنه ل ميكن لأي �سخ�ض اعتنق الإ�سالم باإرادته 

احلرة اخلروج عن النظام العام يف جمتمعه باجلهر بارتداده، وطلب تغيري انتمائه الديني. 

وا�ستندت هذه الفتوى اإىل اأن هذا املنع �رصوري حلماية حقوق املواطنني الآخرين ولتجنب اأية 

فتنة والتبا�ض ب�ساأن ديانة الأغلبية.)42(

وكما ذكرنا �سلفًا، ولد املدعي ون�ساأ م�سيحيًا، لكن والده الذي حتول اإىل الإ�سالم ا�ستخدم 

هذه ال�سالحيات القانونية املمنوحة له كاأب لتغيري النتماء الديني لبنه. واأ�سارت املحكمة اإىل 

اأنه وفقًا للراأي الغالب يف املذهب احلنفي، فاإن الطفل يرث الإ�سالم من والديه، وعندما يبلغ 

اأن  الفطرة هذا. وبناًء على ذلك، اعتربت املحكمة  اإميانه حيث تكفل  الطفل، ل يلزم جتديد 

املدعي م�سلم منذ طفولته.)43( 

مت اأي�سًا الحتكام اإىل هذا الراأي املت�سدد يف ق�سية حممد حجازي.)44( ولد حجازي لأبوين 

امل�سيحية. رف�ست  اإىل  ثم حتول  م�سلمًا،  بو�سفه  الأ�سل  بطاقة هويته يف  وا�ستخرج  م�سلمني 

وزارة الداخلية تغيري ديانته يف بطاقة هويته. فتقدم بدعوى اأمام املحكمة الإدارية التي رف�ست 
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دعواه بناًء على حترمي الردة يف الإ�سالم وحماية النظام العام يف جمتمع م�سلم. احتكم املدعي 

اخلا�س  الدويل  العهد  من   18 املادة  اإىل  ا�ستنادًا  امل�رصية  احلكومة  على  الدويل  اللتزام  اإىل 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ووفقًا لد�ستور 1971، اأ�سبحت هذه اللتزامات الدولية جزًءا من 

وا�سف،  ق�سية  بها يف  دفعت  التي  نف�سها  احلجج  ا�ستخدمت  املحكمة  اأن  اإل  املحلي.  الت�رصيع 

كما  الدويل،  العهد  عليها يف  املن�سو�ض  الأحكام  تقيد  الإ�سالمية  ال�رصيعة  قواعد  باأن  ودفعت 

ا�ست�سهدت بالفتوى اخلا�سة بالردة ال�سادرة عن دار الإفتاء يف مايو 2006.)45( 

2- املنهج الليربايل: حل للمتحولني من اأ�ضل م�ضيحي

 يف ق�سية حممد مهدي عبد الله،)46( كان �ساحب الدعوى م�سيحيا ولد لأبوين م�سيحيني. 

ثم حتول اإىل الإ�سالم، ولكنه عاد بعد ذلك اإىل امل�سيحية. وبالتبعية، طلب من وزارة الداخلية 

اأن تغري انتماوؤه الديني يف بطاقة حتقيق ال�سخ�سية اإىل امل�سيحية، ولكن طلبه قوبل بالرف�ض. 

يف هذا احلالة، قبلت املحكمة الدعوى وطلبت من وزارة الداخلية اأن تقيد النتماء الديني اجلديد 

ل�ساحب الدعوى.)47( هذه ق�سية من بني 22 ق�سية اأخرى رفعت يف الفرتة من اأبريل 2004 

حتى �سبتمرب 2006 حكمت فيها املحكمة ل�سالح املدعني. ويف ذلك الوقت، كان القا�سي عبد 

القادر، رئي�ض املحكمة اآنذاك، هو من تبنى موقفًا ليرباليا.)48(

اجلديد  الديني  النتماء  لقيد  الداخلية  وزارة  رف�ض  املحكمة  اعتربت  الق�سايا،  هذه  يف 

ل�ساحب الدعوى تدخاًل ل مربر له يف اختياره ال�سخ�سي. كما دفعت املحكمة اأن قيد النتماء 

�رصوري  القيد  وهذا  الواقع.  يعك�ض  اإداري  اإجراء  جمرد  للمدعي  الر�سمي  اجلديد  الديني 

لإر�ساء احلقوق والواجبات بناًء على الو�سع الديني ال�سحيح. ويف رد املحكمة على احلجة 

من   40 املادة  اأن  املحكمة  اأكدت  العام،  النظام  بذلك  ينتهك  دينه  يغري  الذي  امل�سلم  اإن  القائلة 

الد�ستور امل�رصي تن�ض على امل�ساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات دون متييز على 

حتمي  التي   46 املادة  اإىل  املحكمة  اأ�سارت  كما  واجلن�ض.  والأ�سل،  واللغة،  الدين،  اأ�سا�ض 

حقوق الأفراد لي�ض يف حرية العتقاد فح�سب، بل يف التعبري عن اإميانهم الديني. ا�ست�سهدت 

املحكمة بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وامليثاق العربي حلقوق الإن�سان، كما دفعت اأي�سًا 

بالعديد من  املحكمة  الدين. وا�ست�سهدت  الإ�سالم بحرية  اأنه منذ عدة قرون م�ست، اعرتف 

الآيات القراآنية التي تربز مبداأ احلرية وعدم الإكراه يف العقيدة الدينية)49( لإظهار التوافق بني 

الإ�سالم وحرية الدين.
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اإل اأنه يبدو اأن فهم املحكمة حلرية الدين يف الإ�سالم ل ينطبق على املواطنني الذين ولدوا 

ون�ساأوا م�سلمني، لكنهم قرروا التحول لأية ديانة اأخرى. وبينما ت�رصح املحكمة موقفها، دفعت 

على نحو ملتب�ض باأنه وفقًا للفقه الإ�سالمي، ل ميكن اأن يعترب امل�سلم مرتدًا ما مل يطمئن قلبه اإىل 

الميان ثم اإىل الردة.)50( تنطوي هذه احلجة على اأن املحكمة لن تكفل اإل حق الأ�سخا�ض الذين 

املحكمة  املنطق، جتنبت  الإ�سالم. وبهذا  ثم قرروا الرتداد عن  اأ�سبحوا م�سلمني لفرتة ما، 

اخلو�ض يف نقا�ض م�ستفي�ض حول ق�سية حرية الأديان والردة يف الإ�سالم. يف احلقيقة، مل 

تكن الق�سايا املرفوعة اأمام هذه املحكمة اإل تلك التي رفعها متحولون من اأ�سل م�سيحي، ولكن 

مل تخترب املحكمة يف ق�سايا اأخرى تقدم بها متحولون عن اأ�سل م�سلم. مل تطعن احلكومة يف 

هذا القرار اأمام املحكمة الإدارية العليا. اإل اأنه بعد تقاعد القا�سي عبد القادر، عادت حمكمة 

منطقا  العليا  الإدارية  املحكمة  اعتمدت  ثم  حتى،  املت�سدد  املنهج  اتباع  اإىل  الإداري  الق�ساء 

براجماتيا جديدا حلل هذا التوتر القانوين املحتقن.)51( 

3-املنهج الرباجماتي: �ضابقة جديدة للمحكمة االإدارية العليا      

يف ق�سية ب�ساي رزق)52( اأ�سدرت املحكمة الإدارية العليا قرارًا متميزًا حيث وافقت على 

ت�سجيل الديانة اجلديدة ل�سخ�ض حتول اإىل الإ�سالم، ثم عاد اإىل امل�سيحية. طبقت املحكمة منهجًا 

براجماتيًا للغاية يف حل هذه الق�سية. مل تدخل يف نقا�ض قانوين حول احلق يف احلرية الدينية 

القانون  اأن  على  املحكمة  اعتمدت  الأخرى.  الق�سايا  يف  احلال  هو  كما  الإ�سالم  يف  والردة 

امل�رصي يطلب اإىل كل مواطن ا�ستخراج بطاقة حتقيق �سخ�سية ي�ستطيع مبوجبها التفاعل مع 

املواطن، ومهنته،  ال�سحيحة حول جن�ض  املعلومات  البطاقة  الدولة واملجتمع، وتت�سمن هذه 

املعلومات  هذه  يف  تغيري  باأي  املعنية  ال�سلطات  اإبالغ  وينبغي  الجتماعية.  وحالته  وديانته، 

على النحو املن�سو�ض عليه يف املادة 46 من قانون الأحوال املدنية التي ل ت�سع اأية قيود على 

املواطنني لتغيري املعلومات املتعلقة بديانتهم ما دام التغيري وقع بني الديانات ال�سماوية الثالثة.)53(

اأبرزت املحكمة اأن قيد الديانة اجلديدة لي�ض اإل انعكا�سًا للو�سع احلقيقي لل�سخ�ض الذي غرّي 

ير�سي  نف�سه  القيد  فعل  اأن  اأو  الفعل  تقبل هذا  املعنية  ال�سلطة  اأن  يعني  بالفعل، ولكنه ل  ديانته 

و�سعًا قانونيًا جديدًا، لأن هذا الو�سع القانوين اأٌر�ساه بالفعل قبول ال�سخ�ض يف الدين اجلديد. 

وقامت املحكمة بالقيا�ض على الو�سع القانوين النا�سئ عن الزواج. و�رصحت اأن قيد الزواج 

وال�رصوط  الركائز  ا�ستيفاء  ولكن  القانوين،  الو�سع  هذا  ير�سي  الر�سمية ل  الوثائق  نف�سه يف 
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اإر�ساء  ميكن  الذي  الأ�سا�ض  ميثل  القانون  يف  عليه  املن�سو�ض  النحو  على  للزواج  القانونية 

الو�سع القانوين للزواج مبوجبه. كما دفعت املحكمة اأن قيد الو�سع الديني اجلديد ملقدم الدعوى 

�رصوري حلماية النظام العام وال�سالح املجتمعي؛ اإذ يجب اأن يظهر ال�سخ�ض انتماءه الديني 

ال�سحيح لتفادي اأية تعقيدات جمتمعية اأو اأعمال غري م�سموح بها، مثل زواج ذكر غري م�سلم 

اأوردت  من امراأة م�سلمة، وهو الأمر املحظور متامًا مبوجب ال�رصيعة الإ�سالمية)54( ح�سبما 

املحكمة. 

اأن قيد  اأكدت املحكمة  ولإظهار متا�سي هذا القرار مع فقه الق�ساء امل�رصي ب�ساأن الردة، 

مبوجب  املحظورة  بالردة  العرتاف  الأحوال  من  حال  باأي  يعني  ل  اجلديد  الديني  الو�سع 

الدولة  يف  مطلوب  اجلديد  الديني  الو�سع  هذا  قيد  اأن  اإل  للمحكمة.  وفقًا  الإ�سالمية  ال�رصيعة 

القومية احلديثة، حيث ينبغي على كل مواطن اأن يحمل وثائق ر�سمية ترتب حقوقه وواجباته 

وثائقه  يف  للم�سيحية  انتمائه  قيد  الدعوى  ملقدم  ميكن  اأنه  املحكمة  قررت  اأخريًا،  القانونية. 

الر�سمية، لكن ينبغي اأي�سًا ذكر انتمائه ال�سابق لالإ�سالم يف هذه الوثائق.)55( 

عليهم  تعني  الذين  امل�سيحني  من  كبري  لعدد  عملية  م�ساكل  حل  يحاول  القرار  اأن  ورغم 

التحول اإىل الإ�سالم يف ظروف معينة ثم عادوا اإىل دينهم مرة اأخرى، فاإن الق�ساة مل يبنوا 

حكمهم باعتبار اأن اعتناق وتغيري الديانة حق من حقوق الإن�سان الأ�سيلة. فاحلجج التي دفعت 

بها املحكمة مل تت�سمن اأي تف�سري للحق يف احلرية الدينية �سواء كان يف ظل ال�رصيعة الإ�سالمية 

اأو الد�ستور امل�رصي. كما ابتكرت خمرجًا غريبًا للغاية اإذ �سيتعر�ض النا�ض للو�سم الجتماعي 

بالإ�سارة اإىل دينهم اجلديد يف وثائقهم الر�سمية، و�سيتعني عليهم يف الوقت ذاته الإ�سارة اإىل 

اأنهم م�سلمون �سابقون. عالوة على ذلك، مل تطبق هذه ال�سابقة اإل على املتحولني من اأ�سل 

م�سيحي، ومل تتبعها املحاكم الأدنى الأخرى يف جمل�ض الدولة فيما يتعلق باملتحولني من اأ�سل 

م�سلم كما �سيظهر اأدناه يف ق�سية اجلوهري. 

مل يعّلق الق�ساة الآخرون يف جمل�ض الدولة، الذين يوؤمنون باأن ال�سماح بالردة ل يتوافق 

وال�رصيعة الإ�سالمية ول النظام العام، على احلل الذي طرحته املحكمة يف ق�سية ب�ساي، لكنهم 

كانوا مت�سككني يف احلجج التي مت الدفع بها يف ق�سية ب�ساي. ووفقًا لذلك، وبعد عدة اأ�سهر من 

�سدور القرار يف ق�سية ب�ساي، قررت املحكمة يف ق�سية فايز عبد املالك اإحالة امل�ساألة برمتها 

اإىل املحكمة الد�ستورية العليا لبحث د�ستورية املادة 47 من القانون رقم 143 ل�سنة 1994 الذي 

ينظم ال�سئون املدنية.)56( ولتربر املحكمة الإدارية قرارها، دفعت باأن املادة 47 من القانون 
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رقم 143 ل�سنة 1994 لي�ست وا�سحة من حيث ما اإذا كان م�سموحًا بتغيري النتماء الديني مل�سلم 

الر�سمية دون  الوثائق  ال�سخ�سية يف  بياناته  يقيد  اأن  القانون لأي مواطن  ي�سمح  اأم ل؛ حيث 

الن�ض على اأحكام خا�سة بخ�سو�ض امل�سلمني الذين حتولوا اإىل ديانة اأخرى. ووفقًا للمحكمة، 

ل تتوافق املادة 47 مع املادة )2( من د�ستور 1971 امل�رصي، الذي ينظر اإىل الإ�سالم على 

اأنه دين الدولة، واأن ال�رصيعة الإ�سالمية هي امل�سدر الأ�سا�سي للت�رصيع. ومل ت�سدر املحكمة 

الد�ستورية العليا قرارًا يف هذا الأمر بعد. 

ال�سابقة  ا�ستخدام  نطاق  الإداري من  الق�ساء  قّل�ست حمكمة  ماهر اجلوهري،  ق�سية  يف  

اإىل  الق�سية م�سلمًا حتول  املدعي يف هذه  العليا.  كان  الإدارية  املحكمة  بها  اأتت  التي  اجلديدة 

من  الديني  انتمائه  تغيري  الداخلية  وزارة  رف�ض  �سد  بدعوى  وتقدم   .1973 عام  امل�سيحية 

الإ�سالم اإىل امل�سيحية. رف�ست املحكمة الدعوى وعادت اإىل املوقف املت�سدد. مل تلتزم باملنطق 

كان  ال�سابق  القرار  اأن  اإىل  واأ�سارت  ب�ساي،  ق�سية  يف  العليا  الإدارية  املحكمة  قدمته  الذي 

املتحولني من  للمحكمة، يحظر على  اأ�سل م�سيحي فقط. وطبقًا  املتحولني من  مق�سورًا على 

اأ�سل م�سلم التحول عن الإ�سالم.)57( هذه احلجة ل تقت�رص على كونها متييزية فح�سب، بل اإنها 

تفتقر اأي�سًا اإىل اأي مربر من ال�رصيعة الإ�سالمية التي ل تفرق يف الردة بني املرتد الذي ولد 

ون�ساأ م�سلمًا وال�سخ�ض الآخر الذي انتمى اإىل ديانة اأخرى قبل اأن ي�سبح م�سلمًا. عالوة على 

ذلك، دفعت املحكمة باأن الن�ض الد�ستوري اخلا�ض بحرية الدين يفهم يف �سوء عاملني: الأول 

الر�سمي  امل�سدر  هي  الإ�سالمية  ال�رصيعة  مبادئ  واأن  للدولة  الر�سمي  الدين  هو  الإ�سالم  اأن 

القانون  اأمام  �سوا�سية  املواطنون  مبوجبها  ي�سبح  التي  املواطنة  هو  الثاين  والعامل  للت�رصيع. 

دون متييز. ويف هذا الإطار، فاإن حرية الدين يف م�رص لي�ست كما هى يف اأية دولة اأخرى 

اأي تغيري يف الدين  عواقب قانونية يف  تعترب دولة مدنية بالكامل لأنه يف م�رص يرتتب على 

م�سائل مثل الزواج، والطالق، واملرياث.)58(

ثم ا�ست�سهدت املحكمة باملادة 18 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، ولكن 

ال�رصيعة  بناًء على  العهد  قدم على  الذي  التحفظ  اإىل  اأ�سارت  الأخرى جميعًا،  الأحكام  �ساأن 

التي حددها  للقيود  اإل  يخ�سع  الديني ل  العتقاد  التعبري عن  باأن  اأي�سًا  دفعت  كما  الإ�سالمية 

وبالن�سبة  الآخرين و�سمعتهم.  العام، والأخالق، وحقوق  النظام  القانون والالزمة حلماية 

الدين.  حرية  حمى  الإ�سالم  اأن  على  املحكمة  �سددت  الدين،  وحرية  الإ�سالم  بني  للعالقة 

واأكدت على �رصورة اأن يكون ال�سخ�ض مقتنعًا مبعتقداته الدينية دون اإكراه. اإل اأنها اأكدت 

لالأ�سخا�ض  ي�سمح  القراآن ل  اأن  املحكمة  لي�ست مطلقة. وذكرت  الإ�سالم  الدين يف  اأن حرية 
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بالإ�ساءة اإىل الدين اأو التالعب به.)59(

ب�ساأن  قانونًا  الف�سل  التي ميكنها  ال�سلطة  مناق�سة  عند  املحكمة  بها  دفعت  اأهم حجة  ُطورت 

التحول عن الدين. دفعت املحكمة اأنه رغم اأن املادة 47 من قانون الأحوال املدنية تن�س على 

اأنه ميكن لأي مواطن اأن يغري املعلومات اخلا�سة بانتمائه الديني دون اأية قيود، يق�سي امل�رصع 

اأن يتبع مقدم الطلب املعني اإجراءات معينة من بينها تقدمي اإما حكم من حمكمة خمت�سة اأو قرار 

من جهة ي�سهد بحدوث التحول عن الدين. اإل اأن املحكمة ذكرت اأن امل�رصع مل يحدد حمكمة 

اأو جهازا لي�سدر �سهادات تثبت فعل التحول عن الإ�سالم اإىل اأي دين اآخر. اأ�سارت املحكمة 

اإىل اأن الكنائ�ض ل متلك ال�سلطة القانونية لإثبات حتول م�سلم اإىل امل�سيحية، ثم خل�ست اإىل اأنه 

رغم اأن القانون مل يقيد نظريًا التحول عن الإ�سالم، فاإن ثمة ثغرة قانونية، مبقت�ساها ل ميكن 

الإ�ساءة  من  الدين  يحمي  قانون  لتمرير  امل�رصع  املحكمة  ودعت  قانونًا.  بالتحول  العرتاف 

والتالعب، ويو�سح ال�رصوط التي حتكم التحول من دين اإىل اآخر، ويحدد الأجهزة ايل ميكن 

اأن ت�سهد بهذا التحول.)60( تكرر التف�سري اجلديد للمادة 47 من قانون الأحوال املدنية يف حكم 

اآخر اأ�سدرته حمكمة الق�ساء الإداري.)61( ومن دح�سوا هذه احلجة اأ�ساروا اإيل اأحكام اأخرى 

قبلت مبوجبها املحكمة �سهادة اأ�سدرها جممع الكنائ�ض لإثبات اأن التحول عن الديانة قد حدث 

امل�سلمني ب�سكل عام  اأو غري  امل�سيحيني  بالفعل. عالوة على ذلك، مل ُترث هذه احلجة يف حالة 

الذين يتحولون اإىل الإ�سالم.)62(

اأو  حجازي  مثل  مب�سلم  متعلقة  ق�سية  اأية  بعد  العليا  الإدارية  املحكمة  تبحث  مل  وفيما 

فقه  اأن  اإل  املو�سوع؛  امل�سيحية من حيث  اإىل  ثم حتول  م�سلمني  ون�سئا  ولدا  اللذين  اجلوهري 

املحكمة الإدارية العليا وا�سح الآن بخ�سو�ض الو�سع القانوين لهوؤلء املواطنني الذين تركوا 

الإ�سالم، ثم عادوا اإىل انتمائهم امل�سيحي. يف ق�سية �رصيف احل�سيني، اعتمدت املحكمة نف�ض 

املنطق الرباجماتي الذي اتبعته يف ق�سية ب�ساي حلل هذا النزاع القانوين، ولكن خالفًا للحكم 

الذي �سدر يف ق�سية ب�ساي الذي األزم املواطنني املتحولني عن دين ما بذكر الديانة ال�سابقة ملقدم 

الدعوى بجانب الو�سع الديني اجلديد، قررت املحكمة اأن مقدم الدعوى ل ميكنه اأن يقيد �سوى 

الديانة اجلديدة فقط.)63(

هذا املنهج الرباجماتي ي�سعى اإىل مواجهة املع�سلة القانونية املرتتبة على التحول عن الإ�سالم، 

ويطرح اأ�سلوبًا جديدًا لتف�سري القانون يختلف اختالفًا كبريًا عن املنطق املت�سدد. ولكنه اأخفق يف 

اإر�ساء اأن احلرية الدينية حق ينبغي حمايته مبوجب القانون امل�رصي وال�رصيعة الإ�سالمية. هذا 
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احلق يت�سمن القرار ال�سخ�سي بتغيري الدين والتحول اإىل دين اآخر اأو عدم اعتناق اأي دين. 

ق�سايا  عن  النا�سئة  ال�سعبة  الأ�سئلة  الرباجماتي  املنهج  مبوجب  �سدرت  التي  الأحكام  تفادت 

احلرية  الدفاع عن احلق يف  فر�سة  املحكمة  اأ�ساعت  احلقيقة،  1980. يف  منذ  �سابقة  مماثلة 

الدينية بو�سفه حقًا اأ�سا�سيًا يوؤ�س�ض النظام العام. عالوة على ذلك، اتبعت املحكمة يف هذا القرار 

التقليد الق�سائي يف العرتاف بالديانات ال�سماوية فقط، وبالتايل، و�سعت حواجز اأمام معتنقي 

ديانات اأخرى، مثل البهائية للتمتع بحق قيد ديانتهم يف وثائقهم الر�سمية. كما تتعلق الظروف 

اأ�سل  من  مبتحولني  العليا  الإدارية  املحكمة  من  اإيجابي  حكم  فيهما  �سدر  اللتني  الق�سيتني  يف 

م�سيحي. وهكذا مل يوافق جمل�ض الدولة اأبدًا على ال�سماح لل�سخ�ض الذي ولد ون�ساأ م�سلمًا باأن 

يتحول اإىل دين اآخر.

متثل العواقب القانونية املرتتبة على الردة يف جمالت الزواج، واملرياث وح�سانة الأطفال 

م�سكلة اأخرى لن حتل باتباع املنطق الرباجماتي. وعادة ما تثار هذه الق�سايا يف املحاكم املدنية 

نفذته وزارة  ما  واإذا  الإدارية،  املحكمة  قدمته  الذي  العملي  للحل  ونتيجة  الأ�رصة.  وحماكم 

املدنية ويف  املحاكم  اأخرى يف  قانونية  تن�ساأ توترات  اأن  املتوقع  الداخلية ب�سفة م�ستمرة، فمن 

حماكم الأ�رصة تتعلق بالآثار املرتتبة على الردة. ومن منظور حقوق الإن�سان، ميكن النظر 

الإ�سالم.  ترك  اختاروا  مواطنني  على  مفرو�سة  مدنية  عقوبة  اأنها  على  التوترات  هذه  اإىل 

وعليه، هناك حاجة لتباع مقاربة اأكرث �سمولية للتعامل مع الردة. يتطلب هذا املنهج تف�سريًا 

بغية  بعينها  وقانونية  د�ستورية  اإ�سالحات  واإجراء  الردة،  ب�ساأن  الإ�سالمية  لل�رصيعة  جديدًا 

تعزيز حرية الدين واملعتقد.   

ختامًا، يعك�ض املنطق الذي مت اعتماده يف ال�سواد الأعظم من الأحكام ال�سابقة فهمًا واحدًا 

وجامدًا لل�رصيعة الإ�سالمية، يذهب اإىل عدم ال�سماح للم�سلمني بتغيري ديانتهم، واأن الردة تعد 

جرمًا هائاًل يف املجتمع امل�سلم. ورغم اأن ال�رصيعة الإ�سالمية ُذكرت عدة مرات يف الأحكام، 

فلم ُيظهر الق�ساة على نحو منهجي املنطق الذي ا�ستندوا اإليه يف النتيجة التي تو�سلوا اإليها من 

الإلهية،  بالن�سو�ض  تتعلق  بو�سفها  ال�رصيعة  اأي�سًا بني  يفرقوا  الإ�سالمية. ومل  ال�رصيعة  قلب 

ب�سكل  الق�ساة  احتكم  ذلك،  على  عالوة  ب�رصية.  وتف�سريات  ومناهج  اأحكاما  بو�سفه  والفقه 

منهجي اإىل حماية النظام العام يف املجتمع امل�سلم لتربير حظر الردة.   
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ثالثًا: اآفاق حرية الدين واملعتقد فى م�ضر

1- اإمكانية التوفيق بني حرية الدين واملعتقد وال�ضريعة االإ�ضالمية

التقليدي  الإ�سالمي  القانون  يف  ال�سائدة  بالنظرية  ب�سدة  الق�ساة  تاأثر  ال�سابق  اجلزء  اأظهر 

ب�ساأن الردة، مما يوؤدي اإىل تعري�ض الأ�سخا�ض الذين يقررون ترك الإ�سالم اإىل تهديدات 

الفقهاء  بني  اتفاق  ب�ساأن عدم وجود  الق�ساة  ما ذكره  الق�سايا، رغم  العديد من  خطرية. يف 

اأغلب  اإجماع يف  الردة، يوجد  ثابتة يف حالة  اإذا كانت توجد عقوبة جنائية  ما  القدامى حول 

الأحكام على �رصورة عدم الت�سامح مع الردة يف اأي جمتمع م�سلم. وهذا املوقف املت�سدد ي�رصح 

رف�ض املحاكم الدائم لقيد الو�سع الديني اجلديد للمتحولني. ورغم اإ�سدار املحاكم اأحكاما اإيجابية 

ل�سالح املتحولني من اأ�سل م�سيحي، فاإنها ا�ستندت اإىل احلجج الرباجماتية التي مل تعنت ب�سكل 

كاٍف باحلق يف حرية الدين، مبا يف ذلك حق كل فرد يف تغيري معتقداته الدينية دون اأن يخ�سع 

لأي �سكل من ال�سغط اأو العقوبة. لقد اأظهرنا يف هذه الدرا�سة اأن القانون الإ�سالمي ي�سطلع 

الدائر  اجلدل  من  اأي�سًا  يبدو  كما  امل�رصي.  والقانوين  الد�ستوري  الكيان  يف  حموري  بدور 

امل�سدر  الإ�سالمية بو�سفها  ال�رصيعة  اإىل  الإ�سارة  توافقا على  اأن هناك  الد�ستور اجلديد  حول 

الرئي�سي للت�رصيع.  ومن ثم، يتطلب احلل امل�ستدام للتوترات القانونية املتعلقة بالردة منظورًا 

امل�رصوعية على  اإ�سفاء  الدينية، ميكن مبوجبه  الإ�سالمي واحلرية  القانون  للعالقة بني  جديدًا 

الفهم العاملي حلرية الدين واملعتقد من داخل التقاليد القانونية الإ�سالمية. 

اإن فهم الإ�سالم وعالقته بحقوق الإن�سان العاملية لي�ض اأحاديًا اأو جامدًا. فالتقاليد القانونية 

الإ�سالمية متنوعة وممار�سات الدول الإ�سالمية تختلف وفقًا للظروف ال�سيا�سية والجتماعية 

والثقافية. وتطبيق الدول امل�سلمة حلرية الدين واملعتقد مل يكن متماثاًل كما اأورد عبد الله النعيم 

عن حق “كونك م�سلمًا اأو اإ�سالميًا ل يحمل يف احلقيقة املعنى نف�سه يف خمتلف الأماكن اأو عرب 

زيادة  ولوحظ  خمتلفة،  مواقف  امل�سلمون  والفقهاء  العلماء  اأظهر  كما  الأزمان”.)64(  خمتلف 

عدد العلماء الذي �ساروا يدافعون اأكرث عن اإقامة عالقة توافقية بني التقاليد الإ�سالمية وحرية 

الدين واملعتقد. 

ي�سود اعتقاد اأن املوقف العدائي الذي تتبناه العديد من الدول الإ�سالمية جتاه حرية الدين 

القانون  اأن  اإىل  وبالنظر  الردة.  ب�ساأن  الإ�سالمي  الفقه  يف  ال�سائدة  التف�سريات  اإىل  يعزى 

الدول  من  العديد  يف  والقانونية  الد�ستورية  املنظومة  يف  مهم  بدور  ي�سطلع  طاملا  الإ�سالمي 

�سببية  عالقة  اإقامة  يعني  ل  هذا  الإ�سالمي.  القانون  داخل  من  حاًل  ذلك  يقت�سي  الإ�سالمية، 

هل يقف تف�ضري ال�ضريعة االإ�ضالمية عائًقا اأمام ممار�ضة حرية املعتقد؟
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قاطعة بني انتهاكات حرية الدين يف العديد من الدول الإ�سالمية والقانون الإ�سالمي؛ لأن ثمة 

عوامل �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية اأخرى قد تتحمل قدرًا من امل�سئولية. اإل اأنه كما لحظ 

النعيم، هذه العالقة على قدر كبري من الأهمية لل�سواد الأعظم من امل�سلمني؛ اإذ من املحتمل اأن 

تت�سق  ل  املعايري  هذه  اأن  ارتاأوا  اإذا  الإن�سان،  للتم�سك مبعايري حقوق  ينعدم حما�سهم  اأو  يقل 

واملبادئ الإ�سالمية.)65( 

الدينية  للحرية  املعا�رص  املفهوم  مع  يتناق�ض  الكال�سيكي  الإ�سالمي  الفقه  يف  ال�سائد  الراأي 

على النحو املبني يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان. فطبقًا لل�سافعية والظاهرية، الردة غري 

م�سموح بها للم�سلمني، ويعاقب عليها بالقتل.)66( لكن ابن تيمية ذكر اأن جمموعة من الفقهاء 

والتابعني ل�سحابة النبي، مثل اإبراهيم النخعي و�سفيان الثوري ارتاأوا اأنه ل يجب اإيقاع عقوبة 

جنائية على امل�سلم الذي غرّي دينه.)67( حتى يف حالة عدم تطبيق العقوبة، ترتتب على الردة 

عواقب خطرية على احلقوق املدنية. وطبقًا لها�سمي، ل ي�سمح للمرتد بالتزوج من م�سلمة، 

وزواجه �سيكون باطاًل. ولي�سمح للمرتدين بالحتفاظ بح�سانة الأطفال، اأو الحتفاظ بحقهم 

يف املرياث. ول ي�سمح للمرتدين بالحتفاظ مبمتلكاتهم.)68(

طبقًا لدرا�سة اأجريت حول موقف علماء الإ�سالم احلديث ب�ساأن العقوبة اجلنائية على الردة، 

فاإن عددا هائال من فقهاء الع�رص احلديث يتبنون موقف ما قبل احلداثة، الذي ينا�رص فر�ض 

العقوبة، مثل الفقيه امل�رصي ال�رصوي، يف حني اأجاز علماء معا�رصون اآخرون مثل را�سد 

الإ�سالم  عن  التحول  ارتباط  حال  يف  فقط  العقوبة  توقيع  والفاروقي،  واملودودي،  ريدة، 

بتهديد النظام العام.)69( وثمة فئة اأخرى من علماء وفقهاء الإ�سالم املعا�رصين يتبنون الراأي 

باأن الردة غري معاقب عليها يف الإ�سالم حيث ل يتوافق هذا وحرية الختيار والتعددية اللذين 

اأ�سا�سيًا يف الإ�سالم، كما ل يت�سق وظروف الدولة املدنية احلديثة.)70( ومن بني  ميثالن قيمًا 

هوؤلء العلماء  كمايل، وطنطاوي، و�سلتوت والرتابي.)71( 

ورغم مت�سك عدد كبري من العلماء امل�سلمني والدول الإ�سالمية باملوقف املعتدل الذي يعار�ض 

تطبيق عقوبة جنائية �سارمة على الردة، ل تزال حرية امل�سلمني يف التحول عن الإ�سالم حمل 

الردة  الإ�سالمية. يرتتب على  الدول  العديد من  بها  ياأتي  التي  املعا�رصة  املمار�سات  جدل يف 

تبعات اأخرى خطرية ذات �سلة بالقانون املدين وقانون الأ�رصة. عالوة على ذلك، ل ُيعرتف 

الذين  امل�سلمون  يتمكن  العملية، لن  الناحية  لذا، من  الدول،  العديد من  قانونًا يف  الردة  بفعل 

يتحولون عن الإ�سالم من اجلهر بدينهم اجلديد، حيث �سيخ�سعون لأ�سكال عديدة من التمييز. 

معظم العلماء امل�سلمني املعا�رصين الذين عار�سوا تطبيق عقوبة جنائية على املرتدين مل يطوروا 
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موقفًا تقدميًا ل�سمان عدم مواجهة املرتدين متييزًا بناًء على اختيارهم احلر. وذكر النعيم �سارحًا 

هذا الق�سور اأنه طاملا التزم العلماء امل�سلمون بالأ�ساليب الكال�سيكية يف ال�رصيعة الإ�سالمية، فاإن 

للحرية  املعا�رص  واملفهوم  الإ�سالمية  ال�رصيعة  بني  النا�سئ  التوتر  حل  من  يتمكن  لن  الجتهاد 

الدينية؛ لأن هذا التوتر مرتبط بن�ض وا�سح وحمدد يف القراآن وال�سنة.)72( وبالتايل، فاحلل 

وفقًا للنعيم يت�سمن اإ�سالحًا جوهريًا لالأ�ساليب املتبعة يف ال�رصيعة الإ�سالمية.)73(

من  الدين  وحرية  التمييز  وعدم  امل�ساواة،  باحرتام  كبريًا  اهتمامًا  النعيم  الله  عبد  يبدي   

منظور اإ�سالمي، وهو منا�رص لفهم جديد لر�سالة الإ�سالم التي ميكن اأن ت�ستجيب للتطورات 

امل�سلح  اتبعه  الذي  التطويري  املنهج  النعيم  ا�ستلهم  الب�رص.  ي�سهدها  التي  والتاريخية  ال�سياقية 

ال�سوداين حممود طه الذي فرق بني القراآن وال�سنة يف مكة واملدينة. وطبقًا ملا اأورده طه، فاإن 

الر�سالة يف مكة كانت عاملية، ونظرت يف امل�ساواة التامة بني الب�رص؛ وروجت لالختيار احلر 

لالأفراد، ولكن الر�سالة يف املدينة جاءت مبجموعة من القواعد لتنظيم املجتمع امل�سلم يف املدينة. 

ال�سيا�سية، والثقافية والجتماعية  للظروف  القواعد وفقًا  بتحليل هذه  قام كل من طه والنعيم 

اإىل  امل�سلمون املعا�رصون  اأن يعود  املنهجية، ميكن  اآنذاك. ووفقًا لهذه  امل�سلمون  التي عا�سها 

ر�سالة الإ�سالم يف مكة لتطوير القانون العام الإ�سالمي، وجعله مت�سقًا والظروف املعا�رصة.

منظور  من  امل�سلمة  املجتمعات  يف  الكاملة  واملواطنة  امل�ساواة  حتقيق  النعيم  نظرية  ت�سمن   )74(

اإ�سالمي.  ونتيجة لتباع هذا املنظور ال�سارم، تكون اأية تبعات تن�ض عليها ال�رصيعة الإ�سالمية 

التقليدية على الأحوال ال�سخ�سية للمرتدين عدمية ال�سلة. وكما ذكر النعيم، ثمة طيف وا�سع 

يف  قاعدة  بو�سفها  الردة  على  الإعدام  عقوبة  فر�ض  يف  للطعن  نا�سلوا  امل�سلمني  العلماء  من 

ال�رصيعة الإ�سالمية، ولكنهم مل ينجحوا يف “اإر�ساء حق اإيجابي لتغيري دين ال�سخ�ض اأو عقيدته. 

فاأقروا بالعواقب الوخيمة التي قد تقع عند الردة، وهو ما ل يت�سق وحرية الدين”.)75( 

2- تدابري د�ضتورية وت�ضريعية

اإن حتديد  اأوًل،  الدينية يف م�رص.  لتعزيز احلرية  الرامية  التدابري  لبد من وجود بع�ض 

النتماء الديني يف وثائق حتقيق ال�سخ�سية ميثل م�سدرًا خطريًا للتمييز وتدخاًل فجًا يف وجدان 

اأخرى.  وثائق ر�سمية  اأية  فقط، ولكن يف  الهوية  بطاقات  لي�ض يف  اإلغاوؤه،  وينبغي  الأفراد 

عندئٍذ يقرر النا�ض بحرية اأي القواعد الدينية �سيلتزمون بها فيما يتعلق بالزواج. اإل اأن هناك 

ال�سخ�سية ل ميثل حاًل عمليًا، نظرًا لأن  الدين من وثائق حتقيق  اإلغاء خانة  اأن  من يدفعون 

الو�سع الديني يف م�رص يوؤ�س�ض حلقوق وواجبات بعينها يف قانون الأ�رصة. وفقًا لهذا الراأي، 

هل يقف تف�ضري ال�ضريعة االإ�ضالمية عائًقا اأمام ممار�ضة حرية املعتقد؟
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يتمثل احلل العملي الوحيد على املدى الق�سري يف متكني املواطنني من قيد انتمائهم الديني احلقيقي 

يف وثائقهم وبطاقات هويتهم بحرية.)76( ولن يحول اإلغاء البيانات ال�سخ�سية اخلا�سة بالدين 

دون وقوع اأي تبعات قانونية حمتملة على املتحولني، ا�ستنادًا اإىل ال�رصيعة الإ�سالمية التقليدية 

ب�ساأن الردة ما مل جُتر تعديالت جوهرية على القانون املدين وقانون الأ�رصة اأو يطرح الق�ساة 

تف�سريًا جديدًا لل�رصيعة الإ�سالمية ب�ساأن الردة.    

 ثانيًا، لبد من طرح حل قانوين للم�سيحيني الذين يواجهون عوائق قانونية يف الطالق، 

الأ�رصة  قانون  اإ�سالح  ميثل  احلقيقة،  يف  امل�سيحي.  الأ�رصة  قانون  يف  املت�سدد  للموقف  نظرًا 

لغري امل�سلمني جدًل داخليًا م�ستمرًا بني امل�سيحيني يف م�رص. فعدد كبري من امل�سيحيني يتحولون 

اإىل الإ�سالم، بهدف ال�ستفادة من تطبيق قانون الأ�رصة الإ�سالمي يف الطالق، ثم يواجهون 

م�ساكل اإدارية عندما يرغبون يف العودة اإىل دينهم الأ�سلي. ثالثًا، ل ينبغي اأن ي�سمح القانون 

اأن يرتك  وينبغي  الإ�سالم.  اإىل  امل�سيحية  من  الأب  يتحول  عندما  كم�سلمني  اآليًا  الأطفال  بقيد 

املختلفة  الدينية  العقائد  القدرة على فهم  اأنف�سهم حني تتوفر لهم  اخليار يف هذه احلالة لالأطفال 

واحلكم عليها. اإن القراآن ي�ستهجن تربير غري املوؤمنني اأتباعهم الدين بتبعيتهم لآبائهم. ومن 

املنطلق نف�سه، وفقًا لفقهاء ال�سيعة، على كل م�سلم متى بلغ اأن يدافع عن معتقداته، ولكن على 

بالغ م�سلم  اأو  ي�سمح لطفل  اأخرى، ل  قانونية  لتقاليد  التقدمية، وفقًا  القاعدة  النقي�ض من هذه 

باأن يختار دينًا خمالفا لدين اأبيه، اأي الإ�سالم.)77( تن�س املادة 14 من التفاقية الدولية حلقوق 

الفكر والدين والوجدان. كما تر�سي حق وواجب  اأنه لكل طفل احلق يف حرية  الطفل على 

الوالدين اأو الأو�سياء القانونيني على الطفل يف توجيهه يف ممار�سة حقه، ولكنها ل تعطي حقًا 

ح�رصيا لالآباء ليقرروا دين الأبناء، بناء على معتقداتهم الدينية. نقرتح هنا يف حالة الزواج 

واتخاذ  الوالدين،  ديانتي  ا�ستك�ساف  اإمكانية  لالأطفال  تتاح  اأن  املختلفة،  الأديان  معتنقي  بني 

قرار حر ب�ساأن الدين الذي �سيعتنقونه.    

اأخريًا، رغم ت�سمني جميع الد�ساتري امل�رصية ال�سابقة دومًا ن�سًا د�ستوريًا يكفل حرية الدين، 

اإل اأن الن�ض الد�ستوري املتعلق بالإ�سالم كدين الدولة وال�رصيعة الإ�سالمية كم�سدر رئي�سي 

الدين  حرية  من  يقيد  نحو  على  يف�رص  املحاكم  اأحكام  معظم  يف  �سابقًا  اأظهرنا  وكما  للت�رصيع، 

واملعتقد، حيث يخ�سع الأمر اإىل فهم الق�ساة حلرية الدين يف �سوء تف�سريهم اخلا�ض لأحكام 

ال�رصيعة. وحلماية حرية الدين من اأي تف�سري مت�سدد لل�رصيعة، ميكن لن�ض د�ستوري اأن يعطي 

حقوق الإن�سان الأ�سا�سية، مبا فيها حرية الدين واملعتقد، و�سعًا متميزًا يف الد�ستور، بحيث ل 

ي�ستطيع اأي حكم د�ستوري اأو قانوين اآخر تقييد هذا النطاق دون حتديد املعايري ب�رصامة على 

النحو املن�سو�ض عليه يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان. 
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اإّن رئي�ض اجلمهورية املوؤقت،

ال�سيا�سي  والإ�سالح  الثورة  اأهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  من  باقرتاح 

والنتقال الدميقراطي،

جويلية   26 يف  املوؤرخ   80 عدد  الأ�سا�سي  القانون  على  الطالع  بعد 

1993 املتعلق بانت�ساب املنظمات غري احلكومية بالبالد التون�سية،

وعلى القانون عدد 154 ل�سنة 1959 املوؤرخ يف 7 نوفمرب 1959 املتعلق 

باجلمعيات،

8 مار�س 1968 املتعلق  وعلى القانون عدد 8 ل�سنة 1968 املوؤرخ يف 

بتنظيم دائرة املحا�سبات وعلى جميع الن�سو�ض التي نقحته ومتمته،

وعلى املر�سوم عدد 6 ل�سنة 2011 املوؤّرخ يف 18 فيفري 2011 املتعلق 

باإحداث الهيئة العليا لتحقيق اأهداف الثورة والإ�سالح ال�سيا�سي والنتقال 

الدميقراطي، 

وثائق
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املوؤقت  بالتنظيم  املتعلق   2011 مار�س   23 املوؤّرخ يف  ل�سنة 2011   14 املر�سوم عدد  وعلى 

لل�سلطة العمومّية،

وعلى الأمر عدد 118 ل�سنة 1970 املوؤرخ يف 11 اأفريل 1970 املتعلق بتنظيم م�سالح الوزارة 

الأوىل وعلى جميع الن�سو�ض التي نقحته ومتمته،

وعلى مداولة جمل�ض الوزراء.

ي�سدر املر�سوم الآتي ن�سه :

الباب االأّول: املبادئ العامة

اإليها والن�ساط يف اإطارها  الف�سل 1( ي�سمن هذا املر�سوم حرية تاأ�سي�ض اجلمعيات والن�سمام 

واإىل تدعيم دور منظمات املجتمع املدين وتطويرها واحلفاظ على ا�ستقالليتها.

اأكرث يعملون مبقت�ساها وب�سفة دائمة على حتقيق  اأو  اتفاقية بني �سخ�سني  2( اجلمعية  الف�سل 

اأهداف با�ستثناء حتقيق اأرباح.

القانون  ن�ساطها ومتويلها مبادئ دولة  الأ�سا�سي ويف  3( حترتم اجلمعيات يف نظامها  الف�سل 

والّدميقراطية والتعددية وال�سفافية وامل�ساواة وحقوق الإن�سان، كما �سبطت بالتفاقيات الدولية 

امل�سادق عليها من طرف اجلمهورية التون�سية.

الف�سل 4( يحجر على اجلمعية :

اأول- اأن تعتمد يف نظامها الأ�سا�سي اأو يف بياناتها اأو يف براجمها اأو يف ن�ساطها الدعوة اإىل 

العنف والكراهّية والتع�سب والتمييز على اأ�س�ض دينّية اأو جن�سية اأو جهوّية.

ثانيا- اأن متار�ض الأعمال التجارية لغر�ض توزيع الأموال على اأع�سائها للمنفعة ال�سخ�سية 

اأو ا�ستغالل اجلمعية لغر�ض التهرب ال�رصيبي.

ثالثا- اأن جتمع الأموال لدعم اأحزاب �سيا�سية اأو مر�سحني م�ستقلني اإىل انتخابات وطنية اأو 

جهوية اأو حملية اأو اأن تقدم الدعم املادي لهم ول ي�سمل هذا التحجري حق اجلمعية يف التعبري 

عن اآرائها ال�سيا�سية ومواقفها من ق�سايا ال�ساأن العام.

الف�سل 5( للجمعية :

اأول: حق احل�سول على املعلومات.

ثانيا: حق تقييم دور موؤ�س�سات الدولة وتقدمي مقرتحات لتح�سني اأدائها.

القانون التون�ضي رقم 88 ل�ضنة 2011 ب�ضاأن تنظيم اجلمعيات
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اإقامة الجتماعات والتظاهرات واملوؤمترات وور�سات العمل وجميع الأن�سطة  ثالثا: حق 

املدنية الأخرى.

رابعا: حق ن�رص التقارير واملعلومات وطبع املن�سورات وا�ستطالع الراأي.

الف�سل 6( يحجر على ال�سلطات العمومية عرقلة ن�ساط اجلمعيات اأو تعطيله ب�سفة مبا�رصة اأو 

غري مبا�رصة.

الف�سل 7( تتخذ الدولة جميع التدابري الالزمة التي تكفل لكل �سخ�ض حماية ال�سلطات املخت�سة 

له من اأي عنف اأو تهديد اأو انتقام اأو متييز �سار فعال اأو قانونا اأو �سغط اأو اأي اإجراء تع�سفي 

اآخر نتيجة ملمار�سته امل�رصوعة للحقوق امل�سار اإليها يف هذا املر�سوم.

الباب الثاين: تاأ�ضي�ض اجلمعيات وت�ضيريها

الف�سل 8(

اأول: لكل �سخ�ض طبيعي، تون�سي اأو اأجنبي مقيم يف تون�ض، حق تاأ�سي�ض جمعية اأو النتماء 

اإليها اأو الن�سحاب منها وفق اأحكام هذا املر�سوم.

ثانيا: ي�سرتط يف ال�سخ�ض الطبيعي املوؤ�س�ض اأن ل يقل عمره عن �ست ع�رصة )16( �سنة.

�سمن  مب�سوؤوليات  ي�سطلعون  ممن  اجلمعّية  وم�سريو  موؤ�س�سو  يكون  اأن  ميكن  ل   )9 الف�سل 

الهياكل املركزّية امل�سرية لالأحزاب ال�سيا�سّية.

الف�سل 10( 

اأول: يخ�سع تاأ�سي�ض اجلمعيات اإىل نظام الت�رصيح.

ثانيا: على الّراغبني يف تاأ�سي�ض جمعية اأن ير�سلوا اإىل الكاتب العام للحكومة مكتوبا م�سمون 

الو�سول مع الإعالم بالبلوغ يت�سّمن :

اأ- ت�رصيحا ين�ّض على ا�سم اجلمعية ومو�سوعها واأهدافها ومقّرها ومقرات فروعها اإن 

وجدت.

املوؤ�س�سني  التون�سيني  الطبيعيني  لالأ�سخا�ض  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  ن�سخة   * ب- 

للجمعية اأو من بطاقة تعريف الويل عند القت�ساء.

* ن�سخة من �سهادة الإقامة يف ما يخ�س الأجانب.
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ج- نظريين من النظام الأ�سا�سي مم�سيني من طرف املوؤ�ّس�سني اأو من ميثلهم ويجب اأن 

يت�سمن النظام الأ�سا�سي ما ياأتي :

1 - ال�سم الر�سمي للجمعية باللغة العربية وبلغة اأجنبية عند القت�ساء.

2 - عنوان املقر الرئي�سي للجمعية.

3 - بيانا لأهداف اجلمعية وو�سائل حتقيقها .

4 - �رصوط الع�سوية وحالت انتهائها وحقوق الع�سو وواجباته.

من  هيئة  كل  و�سالحيات  النتخاب  وطريقة  للجمعية  التنظيمي  الهيكل  بيان   -  5

هيئاتها.

6 - حتديد اجلهة داخل اجلمعية التي لها �سالحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار 

احلل او الندماج او التجزئة.

7 - حتديد طرق اتخاذ القرارات واآليات ف�ض النزاعات.

8 - مبلغ ال�سرتاك ال�سهري اأو ال�سنوي اإن وجد.

 ثالثا: يتثبت عدل منفذ عند اإر�سال املكتوب ت�سّمنه البيانات املن�سو�ض عليها اأعاله ويحّرر 

حم�رصا يف نظريين ي�سلمهما ملمثل اجلمعية.

الف�سل 11(

اأول: عند ت�سلم بطاقة الإعالم بالبلوغ يتوىّل من ميثل اجلمعية، يف اأجل ل يتجاوز �سبعة 

اجلمعية  ا�سم  على  ين�ّض  التون�سية  للجمهورية  الر�سمية  باملطبعة  اإعالن  اإيداع  اأيام،   )7(

وتن�رص  اأعاله.  املذكورة  الر�سمية  احلّجة  من  بنظري  مرفقا  ومقّرها  وهدفها  ومو�سوعها 

خم�سة  اأجل  يف  الر�سمي  الرائد  يف  وجوبا  الإعالن  التون�سية  للجمهورية  الر�سمية  املطبعة 

ع�رص )15( يوما انطالقا من يوم اإيداعه.

اإر�سال  من  يوما   )30( ثالثني  اأجل  يف  بالبلوغ  الإعالم  بطاقة  رجوع  عدم  يعترب  ثانيا: 

املكتوب امل�سار اإليه اأعاله بلوغا.

الف�سل 12( تعترب اجلمعية مكّونة قانونا من يوم اإر�سال املكتوب امل�سار اإليه يف الف�سل ال�سابع 

للجمهورية  الر�سمي  بالرائد  الإعالن  ن�رص  تاريخ  من  انطالقا  القانونية  ال�سخ�سية  وتكت�سب 

التون�سية.
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الف�سل 13( للجمعيات املكّونة قانونا حق التقا�سي والكت�ساب وامللكية والت�رصف يف مواردها 

وممتلكاتها. كما ميكن للجمعية اأن تقبل امل�ساعدات والتربعات والهبات والو�سايا.

الف�سل 14(  ميكن لكّل جمعية اأن تقوم باحلق ال�سخ�سي اأو اأن متار�ض الدعوى املتعلقة باأفعال 

تدخل يف اإطار مو�سوعها واأهدافها املن�سو�ض عليها يف نظامها الأ�سا�سي، ول ميكن للجمعية 

كتابي  بتكليف  اإّل  الدعوى  هذه  مبا�رصة  بذواتهم  معينني  اأ�سخا�ض  �سد  الأفعال  ارتكبت  اإذا 

�رصيح من الأ�سخا�س املعنيني بالأمر.

الف�سل 15( ل يعد موؤ�س�سو وم�سريو واأجراء اجلمعية واملنخرطون فيها م�سوؤولني �سخ�سيا عن 

اأموالهم  الديون من  ب�سداد  لدائني اجلمعية مطالبتهم  للجمعية، ول يحق  القانونية  اللتزامات 

اخلا�سة.

الف�سل 16( يعلم م�سريو اجلمعية الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب م�سمون الو�سول 

مع الإعالم بالبلوغ بكّل تنقيح اأدخل على نظامها الأ�سا�سي يف اأجل اأق�ساه �سهر من تاريخ اتخاذ 

قرار التنقيح ويقع اإعالم العموم بالتنقيح عرب و�سائل الإعالم املكتوبة وعرب املوقع الإلكرتوين 

للجمعية اإن وجد.

اأحكام هذا املر�سوم  األ تخالف  الف�سل 17( للجمعية حتديد �رصوط الع�سوية اخلا�سة بها على 

وي�سرتط يف ع�سو اجلمعية اأن يكون :

اأول- تون�سي اجلن�سية اأو مقيما يف تون�ض.

ثانيًا- بلغ ثالث ع�رصة )13( �سنة من العمر.

ثالثا- قبل بالنظام الأ�سا�سي للجمعية كتابة.

رابعا- دفع معلوم ال�سرتاك يف اجلمعية.

الف�سل 18(: ل يجوز م�ساركة اأع�ساء اأو اأجراء اجلمعية يف اإعداد اأو اتخاذ قرارات من �ساأنها 

اأن توؤدي اإىل تعار�ض بني م�ساحلهم ال�سخ�سية اأو الوظيفية وم�سالح اجلمعية.

الف�سل 19(

اأول- ي�سبط النظام الأ�سا�سي للجمعية وجوبا طرق تعليق ن�ساطه موؤقتا اأو حله.

ثانيا- ي�سبط النظام الأ�سا�سي للجمعية قواعد ت�سفية اأمواله والأ�سول الراجعة له يف �سورة 

حله مببادرة منه وفق مقت�سيات نظامه الأ�سا�سي.
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الباب الثالث: اجلمعيات االأجنبية

الف�سل 20( اجلمعية الأجنبية فرع جمعية موؤ�س�سة مبوجب قانون دولة اأخرى. يتاأ�س�ض فرع 

اجلمعية الأجنبية يف تون�ض وفق اأحكام هذا املر�سوم.

الف�سل 21(

اأول- ير�سل ممثل اجلمعية الأجنبية اإىل الكاتب العام للحكومة مكتوبا م�سمون الو�سول 

مع الإعالم بالبلوغ يت�سمن :

1 - ا�سم اجلمعية.

2 - عنوان املقر الرئي�سي لفرع اجلمعية يف تون�ض.

3 - بيانا للن�ساطات التي ي�سعى فرع اجلمعية اإىل ممار�ستها يف تون�ض.

4 - اأ�سماء وعناوين م�سريي فرع اجلمعية الأجنبية التون�سيني اأو الأجانب املقيمني يف 

تون�س.

5- ن�سخة من بطاقة تعريف امل�سريين التون�سيني ون�سخة من �سهادة اإقامة اأو من جواز 

�سفر امل�سريين الأجانب.

6- نظريين من النظام الأ�سا�سي مم�سيني من طرف املوؤ�ّس�سني اأو من ميثلهم.

7- وثيقة ر�سمية تثبت اأن اجلمعية الأجنبية الأم مكونة قانونا يف بلدها.

ثانيا - ي�سرتط يف املعلومات والوثائق املن�سو�ض عليها يف الفقرة الأوىل من هذا الف�سل اأن 

تكون مرتجمة اإىل اللغة العربية بوا�سطة مرتجم ر�سمي.

ثالثًا - يتثبت عدل منفذ عند اإر�سال املكتوب من اأنه يت�سّمن البيانات املن�سو�ض عليها اأعاله 

ويحّرر حم�رصا يف نظريين ي�سلمهما ملمثل اجلمعية.

الف�سل 22(

اأول- ميكن للكاتب العام للحكومة، عند التعار�ض الوا�سح بني النظام الأ�سا�سي للجمعية 

يتخذ مقررا معلال يف رف�ض  اأن  املر�سوم،  3 و 4 من هذا  الف�سلني  الأجنبية ومقت�سيات 

ت�سجيل اجلمعية الأجنبية وذلك يف غ�سون ثالثني )30( يوما من تاريخ ت�سلم املكتوب امل�سار 

اإليه يف الفقرة الأوىل من الف�سل 21.

ح�سب  الت�سجيل  رف�ض  مقرر  �رصعية  يف  الطعن  بتون�ض  الأجنبية  اجلمعية  فرع  ملوؤ�س�سي 
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 1972 ل�سنة   40 عدد  القانون  لأحكام  طبقا  ال�سلطة  جتاوز  مادة  يف  بها  املعمول  الإجراءات 

املوؤرخ يف 1 جوان 1972 املتعلق باملحكمة الإدارية. 

ثانيا- عند ت�سلم الإعالم بالبلوغ اأو عند الإعالم بقرار املحكمة الإدارية النهائي والقا�سي 

باإلغاء مقرر الرف�ض، يتوىّل من ميثل فرع اجلمعية الأجنبية يف اأجل ل يتجاوز �سبعة )7( 

اأيام اإيداع اإعالن باملطبعة الر�سمية للجمهورية التون�سية ين�ّض على ا�سم اجلمعية ومو�سوعها 

وهدفها ومقّرها مرفقا بنظري من املح�رص املذكور بالفقرة الثالثة من الف�سل 21 اأو بالقرار 

املذكور اأعاله. 

تن�رص املطبعة الر�سمية للجمهورية التون�سية الإعالن يف الرائد الر�سمي وجوبا يف اأجل اأق�ساه 

خم�سة ع�رص )15( يوما انطالقا من يوم اإيداعه.

الف�سل 23( 

اأول- عند ت�سلم بطاقة الإعالم بالبلوغ يتوىّل من ميثل اجلمعية الأجنبية يف اأجل ل يتجاوز 

�سبعة )7( اأيام اإيداع اإعالن باملطبعة الر�سمية للجمهورية التون�سية ين�ّض على ا�سم اجلمعية 

وتن�رص  اأعاله.  املذكورة  الر�سمية  احلّجة  من  بنظري  مرفقا  ومقّرها  وهدفها  ومو�سوعها 

خم�سة  اأجل  يف  الر�سمي  الرائد  يف  وجوبا  الإعالن  التون�سية  للجمهورية  الر�سمية  املطبعة 

ع�رص )15( يوما انطالقا من يوم اإيداعه.

اإر�سال  من  يوما   )30( ثالثني  اأجل  يف  بالبلوغ  الإعالم  بطاقة  رجوع  عدم  يعترب  ثانيا- 

املكتوب امل�سار اإليه اأعاله بلوغا.

الف�سل 24( للجمعية الأجنبية اأن توؤ�س�ض يف تون�ض فروعا لها وفق اأحكام هذا املر�سوم.

الف�سل 25( تخ�سع اجلمعيات الأجنبية فيما عدا اأحكام هذا الباب لنف�ض نظام اجلمعيات الوطنية.

الباب الرابع: �ضبكة اجلمعيات

الف�سل 26( لأي جمعيتني اأو اأكرث تاأ�سي�ض �سبكة جمعيات.

العام للحكومة مكتوبا م�سمون الو�سول مع  الكاتب  اإىل  ال�سبكة  الف�سل 27( ير�سل من ميثل 

الإعالم بالبلوغ يت�سّمن :

1 - بيان التاأ�سي�س.

2 - النظام الأ�سا�سي لل�سبكة.
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3 - ن�سخة من الإعالن بتكوين اجلمعيات املوؤ�س�سة لل�سبكة.

ويحّرر  اأعاله،  عليها  املن�سو�ض  البيانات  يت�سّمن  اأنه  املكتوب  اإر�سال  عند  منفذ  عدل  يتثبت 

حم�رصا يف نظريين ي�سلمهما ملمثل ال�سبكة.

الف�سل 28( 

اأول - عند ت�سلم بطاقة الإعالم بالبلوغ يتوىّل من ميثل �سبكة اجلمعيات يف اأجل ل يتجاوز 

�سبعة )7( اأيام اإيداع اإعالن باملطبعة الر�سمية للجمهورية التون�سية ين�ّض على ا�سم اجلمعية 

وتن�رص  اأعاله.  املذكورة  الر�سمية  احلّجة  من  بنظري  مرفقا  ومقّرها  وهدفها  ومو�سوعها 

خم�سة  اأجل  يف  الر�سمي  الرائد  يف  وجوبا  الإعالن  التون�سية  للجمهورية  الر�سمية  املطبعة 

ع�رص )15( يوما انطالقا من يوم اإيداعه.

اإر�سال  يوما من   )30( بالبلوغ يف اجل ثالثني  الإعالم  بطاقة  يعترب عدم رجوع  ثانيا - 

املكتوب امل�سار اإليه اأعاله بلوغا.

الف�سل 29( تكت�سب ال�سبكة �سخ�سية معنوية م�ستقلة عن �سخ�سية اجلمعيات املكونة لها.

الف�سل 30( لل�سبكة اأن تقبل ع�سوية فروع اجلمعيات الأجنبية.

الف�سل 31( تخ�سع ال�سبكة فيما عدا اأحكام هذا الباب لنف�ض نظام اجلمعيات الوطنية. 

الباب اخلام�ض: الدمج واحلل

الف�سل 32( 

اأول- للجمعيات ذات الأهداف املتماثلة اأو املتقاربة، اأْن تندمج مع بع�سها وتكون جمعية 

واحدة وذلك وفقًا للنظام الأ�سا�سي لكٍل منها.

ثانيًا- تخ�سع اإجراءات الدمج وتاأْ�سي�ض اجلمعية اجلديدة لأحكام هذا املر�سوم. 

الف�سل 33( 

اأول- يكون حل اجلمعية اإما اختياريًا بقرار من اأع�سائها وفق نظامها الأ�سا�سي، اأو ق�سائيا 

مبقت�سى قرار من املحكمة.

ثانيًا- اإذا اتخذت اجلمعية قرارها باحلل فعليها اإبالغ الكاتب العام للحكومة به عن طريق 

تاريخ  من  يوما   )30( ثالثني  خالل  بالبلوغ،  الإعالم  مع  الو�سول  م�سمون  مكتوب 
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�سدوره وتعيني م�سٍف ق�سائي.

ثالثًا- يف حالة �سدور قرار ق�سائي باحلل تقوم املحكمة بتعيني امل�سفي.

هذا  ويعتمد  املنقولة  وغري  املنقولة  باأموالها  بيانًا  الت�سفية  لأغرا�ض  اجلمعية  تقدم  رابعًا- 

اإذا  اإل  للجمعية،  الأ�سا�سي  النظام  وفق  منها  املتبقي  ويوزع  بالتزاماتها  الوفاء  يف  البيان 

كانت تلك الأموال متاأتية من امل�ساعدات والتربعات والهبات والو�سايا فتوؤول اإىل جمعية 

اأخرى متاثلها يف الأهداف حتددها الهيئة املخت�سة للجمعية.

الباب ال�ضاد�ض: االأحكام املالية

الف�سل 34( تتكون موارد اجلمعية من :

اأول- ا�سرتاكات الأع�ساء.

ثانيا- امل�ساعدات العمومية.

ثالثا- التربعات والهبات والو�سايا، وطنية كانت اأو اأجنبية.

رابعا- العائدات الناجتة عن ممتلكات اجلمعية ون�ساطاتها وم�ساريعها.

الف�سل 35( يحجر على اجلمعيات قبول م�ساعدات اأو تربعات اأو هبات �سادرة عن دول ل 

تربطها بتون�ض عالقات ديبلوما�سية اأو عن منظمات تدافع عن م�سالح و�سيا�سات تلك الدول.

الف�سل 36( على الدولة تخ�سي�ض املبالغ الالزمة �سمن امليزانية مل�ساعدة ودعم اجلمعيات على 

اأ�سا�ض الكفاءة وامل�ساريع والن�ساطات وت�سبط معايري التمويل العمومي باأمر.

الف�سل 37( 

اأول- تلتزم اجلمعية ب�رصف مواردها على الن�ساطات التي حتقق اأهدافها.

اأن  ال�سلطات العمومية على  ثانيا- للجمعية امل�ساركة يف طلبات العرو�ض التي تعلن عنها 

تدخل املواد اأو اخلدمات املطلوبة يف طلب العر�ض �سمن جمال اخت�سا�ض اجلمعية.

ثالثا- للجمعية حق متلك العقارات بالقدر ال�رصوري لتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها 

اأو حمل لجتماع اأع�سائها اأو لتحقيق اأهدافها وفقا للقانون.

رابعا- للجمعية حق التفويت يف اأي عقار مل يعد �رصوريا لأهدافها وفق القانون ويعد ثمن 

العقار موردا لها.

وثيقة



رواق عربي

174

العدد 60

الف�سل 38( 

اأول- تتم كل املعامالت املالية للجمعية �رصفا ودخال بوا�سطة حتويالت اأو �سيكات بنكية اأو 

بريدية اإذا جتاوزت قيمتها مبلغ خم�سمائة )500( دينار ول ميكن جتزئة هذه امل�ساريف اأو 

املداخيل لكي ل تتجاوز القيمة املذكورة.

ثانيا - ل يجوز جتميد احل�سابات البنكية اأو الربيدية للجمعيات اإل بقرار ق�سائي.

الباب ال�ضابع: ال�ضجالت والتثبت من احل�ضابات

الف�سل 39(

اأول - مت�سك اجلمعية حما�سبة طبق النظام املحا�سبي للموؤ�س�سات املن�سو�ض عليه بالقانون 

عدد 112 ل�سنة 1996 املوؤرخ يف 30 دي�سمرب 1996 املتعلق بنظام املحا�سبة للموؤ�س�سات.

ثانيا : ت�سبط املعايري املحا�سبية اخلا�سة باجلمعيات بقرار من وزير املالية 

الف�سل 40( مت�سك اجلمعية وفروعها كذلك ال�سجالت الآتية : 

اأول- �سجل الأع�ساء تدون فيه اأ�سماء اأع�ساء اجلمعية وعناوينهم وجن�سياتهم واأعمارهم 

ومهنهم.

ثانيًا - �سجل مداولت هياكل ت�سيري اجلمعية.

ثالثًا - �سجل الن�ساطات وامل�ساريع، ويدّون فيه نوع الن�ساط اأو امل�رصوع.

منها  النقدي  بني  التمييز  مع  والو�سايا  والهبات  والتربعات  امل�ساعدات  �سجل  رابعا- 

والعيني، العمومي واخلا�ض، الوطني والأجنبي.

الأجنبية وتذكر م�سدرها وقيمتها  والهبات  والتربعات  امل�ساعدات  اجلمعية  تن�رص   )41 الف�سل 

ومو�سوعها باإحدى و�سائل الإعالم املكتوبة وباملوقع الإلكرتوين للجمعية اإن وجد يف ظرف 

�سهر من تاريخ قرار طلبها اأو قبولها، وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك مبكتوب م�سمون 

الو�سول مع الإعالم بالبلوغ يف نف�ض الأجل.

الف�سل 42( حتتفظ اجلمعية بوثائقها و�سجالتها املالية ملدة ع�رص )10( �سنوات.

الف�سل 43( 

تعيني  دينار    )000.001( األف  مائة  ال�سنوية  مواردها  تتجاوز  جمعية  كل  على  اأول- 

اخلرباء  هيئة  بجدول  اختياره من �سمن خرباء حما�سبني مر�سمني  يتم  مراقب حل�ساباتها 
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التون�سية يف قائمة  بالبالد  اأو مر�سمني بجدول جممع املحا�سبني  التون�سية  بالبالد  املحا�سبني 

“املخت�سني يف احل�سابية”. 

اأن  دينار   )000.000.1( مليون  ال�سنوية  مواردها  تتجاوز  التي  اجلمعيات  على  ثانيا- 

املحا�سبني  هيئة اخلرباء  بجدول  املر�سمني  اأو عدة مراقبي ح�سابات من بني  تختار مراقبا 

للبالد التون�سية.

اأو مراقبي ح�ساباتها ملدة ثالث �سنوات  ثالثا- تعني اجلل�سة العامة العادية للجمعية مراقب 

غري قابلة للتجديد. 

رابعا- تتم مهمة مراقبة ح�سابات اجلمعيات ح�سب معايري ت�سبطها هيئة اخلرباء املحا�سبني 

بالبالد التون�سية.

الهيئة  رئي�ض  واإىل  للحكومة  العام  الكاتب  اإىل  تقريره  احل�سابات  مراقب  يرفع  خام�سا- 

املديرة للجمعية يف اأجل �سهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم املالية للجمعية. و يف �سورة 

يت�سمن  م�سرتك  تقرير  اإعداد  يجب  الراأي،  يف  اختالفهم  عند  و  احل�سابات  مراقبي  تعدد 

وجهة نظر كل واحد منهم.

�ساد�سا- تتكفل اجلمعية بخال�ض اأتعاب مراقب احل�سابات و يتم حتديد هذه الأتعاب بالرجوع 

اإىل اجلدول اجلاري به العمل بالن�سبة اإىل مدققي احل�سابات لدى املوؤ�س�سات بالبالد التون�سية. 

�سابعا- على �سوء تقرير مراقبة احل�سابات ت�سادق اجلل�سة العامة العادية على القوائم املالية 

اأو ترف�ض امل�سادقة عليها ويف �سورة عدم امل�سادقة تنطبق اأحكام الباب الثامن  للجمعية 

من هذا املر�سوم.

ثامنا- تن�رص اجلمعية قوائمها املالية مرفقة بتقرير مراقبة احل�سابات باإحدى و�سائل الإعالم 

املكتوبة وباملوقع الإلكرتوين للجمعية اإن وجد يف ظرف �سهر من تاريخ امل�سادقة على هذه 

القوائم املالية.

الف�سل 44( تقدم كل جمعية ت�ستفيد من املال العمومي تقريرا �سنويا ي�سمل و�سفا مف�سال مل�سادر 

متويلها ونفقاتها اإىل دائرة املحا�سبات.

الباب الثامن: العقوبات

الف�سل 54( كل خمالفة لأحكام الف�سول 3 و4 و8 ثانيا و9 و10 ثانيا و16 و17 و18 و19 

و27 و33 ثانيا و رابعا و35 و37 اأول و38 اأول و39 اأول و40 رابعا و41 و42 و43 و44 

تعر�ض اجلمعية لعقوبات طبقا لالإجراءات التالية :

وثيقة
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اأول- التنبيه: يحدد الكاتب العام للحكومة املخالفة املرتكبة وينبه اجلمعية ب�رصورة اإزالتها 

خالل مدة ل تزيد على ثالثني يوما )30( انطالقا من تاريخ تبليغ التنبيه.

ثانيا- تعليق ن�ساط اجلمعية : يتم بقرار من رئي�ض املحكمة البتدائية بتون�ض مبقت�سى اإذن 

على عري�سة يقدمه الكاتب العام للحكومة وملدة ل تزيد على ثالثني يومًا )30( اإذا مل تتم 

اإزالة املخالفة خالل املدة املن�سو�ض عليها بالفقرة الأوىل من هذا الف�سل. للجمعية الطعن 

يف قرار التعليق وفق اإجراءات الق�ساء ال�ستعجايل.

ثالثا- احلل: يتم حل اجلمعية بحكم �سادر عن املحكمة البتدائية بتون�ض بطلب من الكاتب 

العام للحكومة اأو ممن له م�سلحة، وذلك يف حالة متادي اجلمعية يف املخالفة رغم التنبيه 

عليها وتعليق ن�ساطها وا�ستنفاد طرق الطعن يف �ساأن قرار التعليق. 

اأحكام جملة املرافعات املدنية والتجارية يف الإجراءات الق�سائية املتعلقة بحّل اجلمعية  تنطبق 

وت�سفية اأمالكها.

الباب التا�ضع: اأحكام انتقالية وختامية

الف�سل 46(  األغي القانون عدد 154 املوؤرخ يف 7 نوفمرب 1959 املتعلق باجلمعيات والقانون 

احلكومية  غري  املنظمات  بانت�ساب  املتعلق   1993 جويلية   26 يف  املوؤرخ   80 عدد  الأ�سا�سي 

بالبالد التون�سية.

الف�سل 47( ل تنطبق اأحكام هذا املر�سوم على اجلمعيات اخلا�سعة لأنظمة قانونية خا�سة.

اجلمعيات  على  بالتاأ�سي�ض  املتعلقة  املر�سوم  هذا  من  الثاين  الباب  اأحكام  تنطبق  ل   )48 الف�سل 

واملنظمات غري احلكومية املوجودة بالبالد التون�سية ب�سفة قانونية يف تاريخ دخول هذا املر�سوم 

حيز التنفيذ.

غري اأنه يتعني عليها المتثال لأحكام هذا املر�سوم فيما عدا الأحكام املتعلقة بالتاأ�سي�ض يف اأجل 

�سنة بداية من تاريخ دخول هذا املر�سوم حيز التنفيذ.

من  التنفيذ  حيز  ويدخل  التون�سية  للجمهورية  الر�سمي  بالرائد  املر�سوم  هذا  ين�رص   )49 الف�سل 

تاريخ ن�رصه.

تون�س يف 24 �سبتمرب 2011      

رئي�س اجلمهورية املوؤقت      

فوؤاد املبزع       

القانون التون�ضي رقم 88 ل�ضنة 2011 ب�ضاأن تنظيم اجلمعيات
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وثيقة

وثائق

القانــون رقـــم )      ( ل�ضنـــة 2012

)قانون اجلمعيات »املنظمات غري احلكومية« 

واملوؤ�ض�ضات االأهلية(

م�صروع قانون م�صرتك من 56 منظمة حقوقية وتنموية م�صرية

القاهرة لدرا�سات حقوق  2009 مببادرة من مركز  امل�رصوع يف عام  مت طرح هذا 

عام  يف  جديد  من  طرحه  اإعادة  مت  و  الإن�سان  حلقوق  امل�رصية  واملنظمة  الإن�سان 

التنظيم،  حرية  حملة  اأع�ساء    :2009 يف  القانون  دعمت  التي  املنظمات   .2011

الدميقراطية،  تنمية  جماعة  الأهلية،  اجلمعيات  حلرية  امل�رصي  التحالف  اأع�ساء 

املجموعة املتحدة، حمامون وم�ست�سارون قانونيون، جمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق 

للنهو�ض  امل�رصية  اجلمعية  الإن�سان،  حلقوق  القانونية  امل�ساعدة  جمموعة  الإن�سان، 

بامل�ساركة املجتمعية، جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء، دار اخلدمات النقابية 

والعمالية، ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، موؤ�س�سة املراأة اجلديدة، املبادرة 

امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية، مركز الأر�ض حلقوق الإن�سان، املركز امل�رصي حلقوق 

املراأة، مركز اأندل�ض لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف، املنظمة العربية لالإ�سالح 

اجلنائي، ومنظمات اأخرى دعمت م�رصوع القانون يف عام 2011: موؤ�س�سة حرية 

القت�سادية  للحقوق  امل�رصي  املركز  للقانون،  الفكر والتعبري، مركز ه�سام مبارك 

لدعم  امل�رصية  اجلمعية  الإن�سان،  حقوق  لن�سطاء  العربي  الربنامج  والجتماعية، 

التطور الدميقراطي، مركز اجلنوب حلقوق الإن�سان، مركز حماية لدعم املدافعني 

عن حقوق الإن�سان، موؤ�س�سة �سهم الثقة للتنمية الجتماعية، مركز و�سائل الت�سال 

التمييز  �سد  م�رصيون  والذاكرة،  املراأة  موؤ�س�سة  )اأكت(،  التنمية  اأجل  من  املالئمة 

املوؤ�س�سة  الن�سوية،  للدرا�سات  نظرة  امل�رصية،  املراأة  ق�سايا  مركز  موؤ�س�سة  الديني، 

املراأة  جمعية  الدميقراطي،  امل�رصي  املعهد  الطفولة،  باأو�ساع  للنهو�ض  امل�رصية 

والقانون  الإن�سان  حلقوق  الأوربي  العربي  املركز  بالإ�سماعيلية،  للتنمية  العربية 

موؤ�س�سة  متحدون،  �سحفيون  مركز  الإن�سان،  حلقوق  م�ساواة  جمعية  الدويل، 

ال�سهاب للتطوير والتنمية ال�ساملة، موؤ�س�سة هي املراأة، املركز امل�رصي للتنمية وحقوق 

الإن�سان، جمعية الباحثني باجلامعات واملعاهد امل�رصية، املجل�ض العربي لدعم املحاكمة 

حقوق  لدرا�سات  الر�سوة  مركز  البديلة،  التنمية  مركز  الإن�سان،  وحقوق  العادلة 

الإن�سان ببور�سعيد، جمعية التوا�سل الإن�ساين، مركز ال�سهيد حلقوق الإن�سان، مركز 

القاهرة للتنمية، جمعية معاكم للم�ساعدات الجتماعية، جمعية جذور للتنمية ال�ساملة، 

لتنمية الأ�رصة، جمعية م�ساواة حلقوق الإن�سان ببور�سعيد، مركز  املوؤ�س�سة امل�رصية 

جمعية  والجتماعية،  القت�سادية  للحقوق  امل�رصية  اجلمعية  البيئية،  للحقوق  حابى 

�ساعد للتنمية وحقوق الإن�سان، جمعية اأبناء ال�سكاكينى، جمعية اأنا م�رصي بقنا.  
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با�سم ال�سعب

• بعد الطالع على الإعالن الد�ستورى ال�سادر بتاريخ 2011/2/13.	

• وعلى الإعالن الد�ستورى ال�سادر فى 2011/3/30.	

• قرار 	 مبوجب  عليه  امل�سدق  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدوىل  العهد  وعلى 

رئي�ض اجلمهورية رقم 536 ل�سنة 1981.  

• وعلى القانون رقم 84 ل�سنة 2002 ب�ساأن اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية.  	

مادة )1( مع عدم الإخالل بنظم اجلمعيات املن�ساأة ا�ستنادا اإىل اتفاقيات دولية، يعمل باأحكام 

القانون املرافق يف �ساأن اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلا�سة وي�ستثنى من ذلك:

اجلمعيات التي ي�سدر بت�سكيلها اأو اعتماد نظمها قرارات خا�سة من ال�سلطة التنفيذية اأو - أ

تخ�سع لرقابتها اأو اإ�رصافها.

الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات املهنية والعمالية والحتادات الطالبية.- ب

505 وما بعدها من القانون - ت ال�رصكات التجارية وال�رصكات املن�ساأة وفقا لأحكام املواد 

املدين.

ويجوز الت�رصيح للمنظمات الأجنبية غري احلكومية، باأن متار�ض اأن�سطة اجلمعيات )املنظمات 

غري احلكومية( واملوؤ�س�سات الأهلية اخلا�سعة لأحكام هذا القانون، وفقا للقواعد املقررة فيه، 

وتنظم الالئحة التنفيذية للقانون الإجراءات املي�رصة لذلك.

تتعار�ض  التى  القانون  بهذا  العمل  قبل  القائمة  الأهلية  )2( على  اجلمعيات واملوؤ�س�سات  مادة 

نظمها الأ�سا�سية مع اأحكامه  تعديل نظامها الأ�سا�سي وطلب �سهرها  وفقا لأحكام هذا القانون 

خالل  �ستة اأ�سهر تبداأ من تاريخ العمل به، اإذا ما اأرادت التمتع بال�سخ�سية القانونية

مادة )3( يجب على كل جمعية اأو موؤ�س�سة اأهلية اأعيد �سهر نظامها الأ�سا�سي بالتطبيق لأحكام 

هذا القانون اأن تعيد ت�سكيل جمل�ض اإدارتها وفقًا لنظامها الأ�سا�سي املعاد �سهره وذلك خالل �ستة 

اأ�سهر من اإمتام �سهرها.

بهذا  العمل  القائمة وقت  اخلا�سة  وللموؤ�س�سات  للجمعيات  والإدارية  التنفيذية  الهياكل  ت�ستمر   

هذا  عليها يف  املن�سو�ض  للقواعد  وفقًا  ت�سكيلها  اإعادة  يتم  اأن  اإىل  ن�ساطها  مبا�رصة   القانون يف 

القانون.

مادة )4( يق�سد فى تطبيق اأحكام هذا القانون:

م�ضروع قانون اجلمعيات »املنظمات غري احلكومية« واملوؤ�ض�ضات االأهلية امل�ضرية
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اجلهة الإدارية:  وزارة العدل.. 1

الوزير املخت�س: وزير العدل.. 2

اأو . 3 اجلمعية  اإدارة  مركز  دائرتها  فى  الواقع  البتدائية  املحكمة   : املخت�سة  املحكمة 

املوؤ�س�سة الأهلية اأو املنظمة اأو الحتادات املن�ساأة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة )5( يلغى قانون اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية رقم 84 ل�سنة 2002، كما يلغى كل ن�ض 

يخالف اأحكام هذا القانون.  

تاريخ  اأ�سهر من  �ستة  املرافق خالل  للقانون  التنفيذية  الالئحة  العدل  ي�سدر وزير   )6( مادة 

العمل به.

مادة )7( ين�رص هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�رصه. 

يب�سم هذا القانون بخامت الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

�سدر يف  يوم  املوافق  /     /2012       

الف�ضل االأول: فى �ضاأن اجلمعيات

مادة )1( يق�سد باجلمعية يف تطبيق اأحكام هذا القانون، كل  جماعة غري حكومية ذات �سفة 

دائمة اأو غري دائمة ترغب يف التمتع ب�سخ�سية قانونية، وين�سئها اأ�سخا�ض  طبيعية اأو اعتبارية  

اأو منهما معا،  ل يقل عددهم عن �سخ�سني، ول ت�ستهدف حتقيق ربح مادي لها اأو ملوؤ�س�سيها 

اأو لأع�سائها.

البيانات  ي�ستمل على  املوؤ�س�سون،  الأع�ساء  عليه  يوقع  اأ�سا�سيا  نظاما  اجلمعية  ت�سع   )2( مادة 

الآتية:

ا�سم اجلمعية والغر�ض منها، وغري موؤدى اإىل اللب�ض بينها وبني جمعية اأخرى ت�سرتك . 1

معها فى نطاق عملها اجلغرافى. وعنوان املقر املتخذ مركزا لإدارة اجلمعية.

ا�سم كل من الأع�ساء املوؤ�س�سني، ولقبه وجن�سيته ومهنته وموطنه.. 2

�رصوط قبول الأع�ساء، واأحوال اإ�سقاط ع�سويتهم.. 3

حقوق الأع�ساء وواجباتهم.. 4

اأع�سائها، . 5 اختيار  وطرق  منها،  كل  واخت�سا�سات  اجلمعية،  متثل  التي  الهيئات 

وثيقة
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وطرق عزلهم اأو اإ�سقاط اأو اإبطال ع�سويتهم.

�رصوط �سحة انعقاد اجلمعية العمومية العادية وغري العادية.. 6

موارد اجلمعية وطرق الرقابة املالية.. 7

القواعد التي تتبع يف تعديل النظام الأ�سا�سي.. 8

قواعد حل اجلمعية واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها.. 9

مادة )3( ل يجوز اأن يكون غر�ض اجلمعية متعار�سًا مع  املواثيق الدولية التى �سدقت عليها 

م�رص. كما ل يجوز لها اأن متار�ض ن�ساطا مما ياأتى:

اأن متار�ض ن�ساطا �رصيا اأو ذا طابع ع�سكرى.. 1

 الدعوة اإىل التمييز بني املواطنني ب�سبب اجلن�ض اأو الأ�سل اأو اللون اأو اللغة اأو الدين 2. 

اأو العقيدة.

تقدمي الدعاية ال�سيا�سية  اأو الدعم املاىل لالأحزاب اأو ملر�سحيها اأو املر�سحني امل�ستقلني. . 3

ال�ساأن  ق�سايا  اآراءها ومواقفها فى  التعبري عن  فى  ي�سمل هذا احلظر حق اجلمعية  ول 

العام.

ا�ستهداف حتقيق ربح اأو ممار�سة ن�ساط ين�رصف اإىل ذلك، ول يعد اإتباع ال�سوابط . 4

التجارية لتحقيق ناجت ي�ساهم فى حتقيق اأغرا�ض اجلمعية ن�ساطا خمالفا .

مادة )4( ل يجوز اأن ي�سارك يف اإدارة اجلمعية املحكوم عليهم باأحكام نهائية يف جرائم  خملة 

بال�رصف اأو  المانة، ما مل يكن قد رد اإليهم اعتبارهم.

مادة )5( تخ�سع اجلمعية يف كل �سئونها جلمعيتها العمومية وحدها دون غريها، ويف احلالت 

التي يقل فيها عدد الأع�ساء العاملني يف اجلمعية عن ع�رصة اأ�سخا�ض توؤول �سالحيات اجلمعية 

العمومية اإىل جمل�ض الإدارة، ول يجوز فر�ض احلرا�سة على اجلمعية اأو على اأموالها من اأي 

جهة ق�سائية اأو غري ق�سائية اإل يف الأحوال املن�سو�ض عليها ح�رصا يف هذا القانون، اأو يف 

النظام الأ�سا�سي للجمعية.

مادة )6( ل يجوز اأن ُيَن�ض يف النظام الأ�سا�سي للجمعية على اأن توؤول اأموالها عند احلل اإىل 

الأع�ساء اأو العاملني بها اأو ورثتهم اأو اأ�رصهم.

“�سجل اجلمعيات  واملوؤ�س�سات  مادة )7( ين�ساأ يف مقر كل حمكمة ابتدائية �سجل خا�ض ي�سمى 

الأهلية”، ت�سجل فيه اجلمعية، وتعطى رقما م�سل�سال مبجرد اإيداع ن�سخة من النظام الأ�سا�سي 
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للجمعية معتمدة من جمل�ض الإدارة، ول يجوز رف�ض اإ�سهار اجلمعية حتت اأي اعتبار.

اجلمعية يف  ت�سجيل  التي مت  واملحكمة  ت�سجيلها  ا�سمها ورقم  بن�رص  اجلمعية  �سهر  يتم   )8( مادة 

لنظامها  واٍف  وملخ�ض  املوؤ�س�سني  الأع�ساء  واأ�سماء  اإن�سائها  من  والغر�ض  اخلا�ض  �سجلها 

“�سجل  ال�سهر موظف خمت�ض من موظفي  باإجراءات  ال�سحف. ويقوم  اإحدى  الأ�سا�سي يف 

اجلمعيات  واملوؤ�س�سات الأهلية” خالل �سهر من تاريخ اإيداع وثائق اجلمعية، واإل جاز للممثل 

القانوين للجمعية القيام بها على نفقة ال�سجل.

املعد  ال�سجل  الأ�سا�سي فى  قيد نظامها  للجمعية، مبجرد   ال�سخ�سية العتبارية  تثبت   )9( مادة 

لذلك  باملحكمة البتدائية املخت�سة، ول يحتج بها على الغري اإل من تاريخ �سهر النظام الأ�سا�سي 

للجمعية.

مادة )10( ي�سدر “�سجل اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية” �سهادة للجمعية تت�سمن ا�سمها والغر�ض 

تعديل يطراأ  بت�سجيل و�سهر كل  �سهرها. وتلتزم اجلمعية  ت�سجيلها وتاريخ  منها ورقم وجهة 

على نظامها الأ�سا�سي بذات الإجراءات الواردة يف املواد ال�سابقة ، ول ينفذ التعديل بالن�سبة 

اإىل الغري اإل من تاريخ ال�سهر.

تعديل  اأو على  �سهرها،  اإمتام  بعد  اإن�ساء اجلمعية  الإدارية العرتا�ض على  للجهة   )11( مادة 

نظامها الأ�سا�سي حال خمالفتها اأحكام املواد )2 ، 3، 4، 6( من هذا القانون، وذلك بعري�سة 

الكائن  البتدائية  املحكمة  الوقتية يف  الأمور  قا�سي  اإىل  ترفع  اأ�سباب العرتا�ض  ت�ستمل على 

يف دائرتها مقر اجلمعية، خالل ثالثني يوما من تاريخ �سهرها، لياأمر بعد �سماع اأقوال اجلهة 

الإدارية واملمثل القانوين للجمعية بتاأييد اعرتا�ض اجلهة الإدارية اأو رف�سه. 

للقواعد  الوقتية خالل ثالثني يوما وفقا  الأمور  قا�سي  ال�سادر من  الأمر  الطعن يف  ويجوز 

املقررة يف قانون املرافعات.

مادة )12( تلتزم اجلمعية مبا تعهد به مديروها اأو العاملون حل�سابها منذ تاأ�سي�سها، ويجوز تنفيذ 

هذه التعهدات على مالها، ول يحتج على الغري برتاخي اإجراءات الت�سجيل وال�سهر.

لنظامها  وفقا  مكفول،  منها  الن�سحاب  اأو  اجلمعية  اإىل  الطوعي  الن�سمام  حق   )13( مادة 

الأ�سا�سي.

مادة )14( ل يجوز اجلمع بني ع�سوية الهيئات املنتخبة للجمعية والعمل باأجر لدى اجلمعية.

كما ل يجوز لأع�ساء اجلمعية والعاملني بها امل�ساركة فى اتخاذ قرارات من �ساأنها اأن توؤدى 

اإىل تعار�ض بني م�ساحلهم ال�سخ�سية اأو الوظيفية اأو م�سالح اأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، 
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وم�سالح اجلمعية. 

مادة )15( تقوم اجلمعية مبا يلي:

حتتفظ يف مقرها بالوثائق واملكاتبات وال�سجالت.. 1

تقيد يف �سجل خا�ض البيانات اخلا�سة بكل ع�سو.. 2

تدون ب�سجالت خا�سة حما�رص جل�سات اجلمعية العمومية والهيئات املنتخبة للجمعية . 3

وقراراتها.

واأوجه . 4 وامل�رصوفات  وم�سادرها،  الإيرادات  فيها  يبني  دفاتر  يف  ح�ساباتها  تدون 

اإنفاقها.

تعني مراقب ح�سابات خارجيا اإذا كانت ميزانيتها تتجاوز ربع مليون جنيه م�رصي.. 5

ت�سلم اجلمعية اإىل اجلهة الإدارية املخت�سة ن�سخة من ح�سابها اخلتامي ال�سنوي معتمدة . 6

اجلمعية  قرارات  وكذلك  اخلارجي،  احل�سابات  ومراقب  العمومية،  اجلمعية  من 

العمومية وجمل�ض الإدارة، كما تخطرها مب�سادر متويلها.

ويجب ختم هذه ال�سجالت من اجلهة الإدارية قبل ا�ستعمالها.. 7

مادة )16( يجوز لكل ذى �ساأن الطالع على ملخ�ض قيد النظام الأ�سا�سي للجمعية وتقارير 

الن�ساط والتقرير املاىل، وذلك بعد تقدمي طلب  اإىل اجلهة الإدارية املودع لديها هذه الوثائق، 

وت�سع اجلهة الإدارية القواعد املنظمة ل�سمان حق الإطالع من خاللها.

مادة )17( يجوز للجمعية اأن تقوم بكل الأن�سطة املدرة لالأموال بعد اإخطار اجلهة الإدارية، مبا 

يف ذلك جمع التربعات والهبات والو�سايا �سواء من الداخل اأو اخلارج، ، وذلك عن طريق 

كل الو�سائل املتاحة مبا يف ذلك احلمالت التليفزيونية واحلفالت اخلريية واملرا�سالت الربيدية،

كما يجوز للجمعية امل�ساركة يف الأن�سطة القت�سادية التي ت�ساعد على حتقيق اأهدافها، على اأن 

تخ�س�ض اأرباح تلك الأن�سطة لأغرا�ض اجلمعية، مع اإعفائها من جميع الر�سوم وال�رصائب 

املقررة لالنتفاع بتلك اخلدمات.

  و للجهة الإدارية العرتا�ض على جمع التربعات اأو على تقريرها املاىل اأو تقرير الن�ساط 

خالل �سهر من اإخطارها بذلك، اإذا ثبت خمالفة اجلمعية   لأحكام هذا القانون، وذلك  بعري�سة 

ت�ستمل على اأ�سباب العرتا�ض، و ترفع اإىل قا�سي الأمور الوقتية باملحكمة البتدائية املخت�سة.

اأو و�سايا من  اأو هبات  بالإعالن عن قبول وم�سدر اى تربعات  تلتزم اجلمعية   )18( مادة 
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وذلك  وجد،  اإن  الدولية  املعلومات  �سبكة  على  الإلكرتوين  موقعها  على  اخلارج  اأو  الداخل 

خالل �سهر من تاريخ قبول التربع اأو الهبة اأو الو�سية. 

كما تلتزم اجلمعية بن�رص التقرير املاىل وتقرير الن�ساط ال�سنويني على موقعها الإلكرتوين على 

�سبكة املعلومات الدولية  اأن وجد خالل املدة املحددة بالفقرة ال�سابقة.

موقعها  على  ال�سابقتني  بالفقرتني  املذكورة  املعلومات  كافة  بن�رص  الإدارية  اجلهة  تلتزم  كما 

الإلكرتوين على �سبكة املعلومات الدولية اإذا مل يكن للجمعية موقع الإلكرتوين.       

مادة )19( تعفى اأموال اجلمعية من جميع اأنواع الر�سوم وال�رصائب واجلمارك بكل م�سمياتها. 

مادة )20( تعفى من الر�سوم وامل�رصوفات الق�سائية واأتعاب املحاماة فى جميع مراحل التقا�سى 

الدعاوى النا�سئة عن املنازعات املتعلقة بتطبيق اأحكام هذا القانون التى ترفع من اجلمعية.

من  اجلمعيات  اإىل  وال�رصكات  واملوؤ�س�سات  الأفراد  بها  يتربع  التي  املبالغ  تخ�سم   )21( مادة 

الوعاء ال�رصيبي للمتربع.

مادة )22(  

يحق للجمعية عقد الجتماعات العامة �سواء مبقرها اأو يف اأي قاعات خارجية.. 1

يحق للجمعية اإ�سدار ن�رصات اأو جمالت ذات طبيعة دورية من دون اخل�سوع للقيود . 2

الواردة يف قانون تنظيم ال�سحافة.

مقرها . 3 هيئة  اأو  جمعية  اأي  اإىل  الن�سمام  اأو  ال�سرتاك  اأو  النت�ساب  للجمعية  يجوز 

ويلتزم  الإدارة،  جمل�ض  اأو  الأ�سا�سي  النظام  يحددها  التي  للقواعد  وفقًا  م�رص  خارج 

جمل�ض الإدارة باإخطار اجلهة الإدارية بذلك.

التي . 4 للقواعد  لها يف حمافظات اجلمهورية وفقًا  اإن�ساء فروع ومكاتب  للجمعية  يحق 

يحددها النظام الأ�سا�سي.

الف�ضل الثاين

 فى �ضاأن املوؤ�ض�ضات االأهلية

مادة )23( يق�سد باملوؤ�س�سة الأهلية، يف تطبيق اأحكام هذا القانون، كل �سخ�ض اعتباري ين�ساأ 

ملدة  مال   معا،  منهما  اأو  العتبارية  اأو  الطبيعية  الأ�سخا�ض  من  اأكرث  اأو  �سخ�ض  بتخ�سي�ض 

حمددة اأو غري حمددة لتحقيق غر�ض غري احل�سول على ربح.  
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ي�ستمل على  املوؤ�س�سون،  الأع�ساء  يوقع عليه  اأ�سا�سيا  نظاما  الأهلية  املوؤ�س�سة  ت�سع   )24( مادة 

البيانات الآتية:

 ا�سم املوؤ�س�سة وميدان ن�ساطها ونطاق عملها اجلغرافى ومركز اإدارتها.1. 

الغر�ض الذي  تن�ساأ املوؤ�س�سة لتحقيقه.. 2

بيان دقيق لالأموال املخ�س�سة لهذا العمل.. 3

تنظيم اإدارة املوؤ�س�سة وطريقة اختيار اأع�ساء جمل�ض اإدارتها وعزلهم وا�ستبدالهم.. 4

هذه  اأو  ال�سند  هذا  ويعترب  بو�سية،  اأو  ر�سمي  ب�سند  الأهلية  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  يجوز    )25( مادة 

الو�سية النظام الأ�سا�سي للموؤ�س�سة، ويجب اأن ي�ستمل على البيانات  املن�سو�ض عليها فى املادة 

ال�سابقة.

فاإذا  اأو و�سية،  املن�سئ وورثته مبثابة هبة  اإىل دائني  بالن�سبة  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  )26( يعترب  مادة 

كانت املوؤ�س�سة قد اأن�سئت اإ�رصارا بحقوقهم، جاز لهم مبا�رصة الدعاوى التي يقررها القانون يف 

مثل هذه احلالة بالن�سبة اإىل الهبات والو�سايا.

ب�سند ر�سمي  اأن يعدل عنها  اأن�ساأها  ب�سند ر�سمي جاز ملن  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  )27( متى كان  مادة 

اآخر، وذلك اإىل اأن يتم �سهرها وفقا لالأحكام الواردة يف هذا القانون.

مادة )28( يتم اإ�سهار املوؤ�س�سة بناء على طلب من�سئها، اأو اأول مدير لها وفقا لالإجراءات املقررة 

ل�سهر اجلمعيات  يف هذا القانون.

القانون كل ما هو مقرر فيه من  مادة )29( ت�رصي يف �ساأن املوؤ�س�سات اخلا�سعة لأحكام هذا 

اأحكام خا�سة باجلمعيات ما مل ين�ض على خالف ذلك يف القانون اأو يف �سند اإن�سائها، فيما عدا 

الأحكام ذات الطبيعة اخلا�سة باجلمعيات.

الف�ضل الثالث

 املنظمات االأجنبية غري احلكومية 

مادة )30( ت�رصى على املنظمات الأجنبية غري احلكومية املن�ساأة بقانون اأو ا�ستنادا اإىل اتفاقيات 

اأو تربمها جمهورية م�رص العربية، النظم الأ�سا�سية لهذه املنظمات، وفيما مل  اأبرمتها  دولية 

يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض فى تلك النظم تطبق اأحكام هذا القانون. 

ويتبع فى �ساأن تعديل النظم الأ�سا�سية لتلك املنظمات ذات الإجراءات والكيفية املقررة فى هذه 
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النظم فان مل توجد تطبق اأحكام القوانني اأو التفاقيات الدولية التى اأن�ساأتها. فان خلت منها يتبع 

فى ذلك اأحكام هذا القانون.

مادة )31( للمنظمات الأجنبية غري احلكومية اإذا كانت من�ساأة وفقا ملعاهدة اأو اتفاقية دولية اأن 

تقدم اىل  اجلهة الإدارية، املعاهدة اأو التفاقية التى ت�ستند اإليها املنظمة فى طلب ممار�سة ن�ساط  

30 يوم من تاريخ تقدمي الطلب. ما مل  فى م�رص، وتكت�سب ال�سخ�سية العتبارية فى خالل 

تن�ض التفاقية اأو املعاهدة الدولية على خالف ذلك. 

دولة  قانون  مبوجب  موؤ�س�سة  جمعية  فرع  هى  احلكومية  غري  الأجنبية  املنظمة   )32( مادة 

اأخرى. وللممثل القانونى للمنظمات الأجنبية غري احلكومية اإذا مل تكن هناك معاهدة اأو اتفاقية 

�سابقة اأن يتقدم بطلب اىل البعثة الدبلوما�سية امل�رصية التابعة لها دولة املن�ساأ ي�ستمل على الآتى:   

ا�سم املنظمة، والغر�ض منها، وعنوانه املقر املتخذ مركزا لإدارتها.. 1

ا�سم كل من الأع�ساء املوؤ�س�سني، ولقبه وجن�سيته ومهنته وموطنه.. 2

و�سائل متويل اأن�سطتها.. 3

�سورة معتمدة من النظام ال�سا�سى للمنظمة.. 4

 �سورة معتمدة من قرار ال�سلطة املخت�سة باملنظمة -وفقا لنظامها الأ�سا�سي- ملمار�سة 5. 

الن�ساط املقرتح فى م�رص.

وثيقة معتمدة تثبت اأن املنظمة الأجنبية غري احلكومية من�ساأة وفقا لقانون بلدها . 6

مادة )33( للجهة الإدارية العرتا�ض على طلب املنظمة اإذا كان ن�ساطها يخالف حكم املادة 3 

من هذا القانون.

مادة )34( على اجلهة الإدارية اإ�سدار الت�رصيح مبمار�سة الن�ساط املطلوب للمنظمة الأجنبية 

فى موعد اأق�ساه ثالثني يوما من تاريخ تقدمي املنظمة للطلب. واإل اكت�سبت ال�سخ�سية العتبارية 

بقوة القانون.

مادة )35( للمنظمات الأجنبية غري احلكومية اأن توؤ�س�ض فروعا لها فى م�رص وفقًا لأحكام هذا 

القانون. 

مادة )36( ت�رصي يف �ساأن املنظمات الأجنبية غري احلكومية كل ما هو مقرر يف هذا القانون من 

اأحكام خا�سة باجلمعيات، ما مل ين�ض على خالف ذلك يف القانون اأو يف �سند اإن�سائها. فيما عدا 

الأحكام ذات الطبيعة اخلا�سة باجلمعيات. 
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الف�ضل الرابع

احلق فى تكوين ال�ضبكات والتحالفات واالحتادات النوعية واالإقليمية

مادة )37( يجوز للجمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية  تاأ�سي�ض ال�سبكات اأو التحالفات املحلية اأو الدولية 

التي ت�ساعد يف تن�سيق اأن�سطتها وتدعم غاياتها امل�سرتكة والن�سمام اإليها.

مادة )38( يحق لأي عدد من اجلمعيات اأو املوؤ�س�سات الأهلية اأن تن�سئ فيما بينها احتادا نوعيا اأو 

اإقليميا ملدة حمددة اأو غري حمددة، ويحدد اتفاق الإن�ساء النظام الأ�سا�سي لهذا الحتاد، ولوائحه 

وموؤ�س�ساته، وطريقة ممار�سة اخت�سا�ساته، وطرق متويله وطرق حله واإنهاء ن�ساطه . 

ويجب الإخطار باإن�ساء هذا الحتاد بالطريقة ذاتها املن�سو�ض عليها بالن�سبة لت�سجيل اجلمعيات 

يف هذا القانون.

على  يجري  تطور  بكل  الإدارية  اجلهة  اإخطار  الحتاد  اإدارة  جمل�ض  على  يجب   )39( مادة 

الأع�ساء  اأو  اإليه  ان�سموا  الذين  اجلدد  بالأع�ساء  وكذلك  اخت�سا�ساته،  اأو  الحتاد  تكوين 

القدامى الذين ان�سحبوا منه.

مادة )40( ت�رصي يف �ساأن  الحتادات النوعية والإقليمية كل ما هو مقرر فى هذا القانون من 

اأحكام خا�سة باجلمعيات، ما مل ين�ض على خالف ذلك يف القانون اأو يف �سند اإن�سائها، فيما عدا 

الأحكام ذات الطبيعة اخلا�سة باجلمعيات. 

 الف�ضل  اخلام�ض

اأحكام ختامية

لالعرتا�ض  الق�ساء  اإىل  اللجوء  يف  احلق  م�سلحة  ذي  ولكل  الإدارة  جلهة  يجوز   )41( مادة 

على اأي من قرارات اجلمعية العمومية اأو جمل�ض اإدارة اجلمعية اأو اأي من اأن�سطتها، ويكون 

للمحكمة البتدائية الكائن يف دائرتها مقر اجلمعية بعد النظر يف الطلب وال�ستماع اإىل دفاع 

اجلمعية امل�سفوع مب�ستنداتها اأن تاأمر برف�ض الطلب اأو قبوله مبا قد يرتبه ذلك من جزاءات. 

ويجوز للمحكمة اأن ت�سمل حكمها نفاذًا معجاًل اإل يف حالة احلكم بحل اجلمعية اأو ت�سفية اأموالها، 

فال ينفذ احلكم اإل بعد �سريورته نهائيًا.

للنظام  خمالفتها  ثبوت  حال  اجلمعية   على  توقيعها  ميكن  التي  اجلزاءات  ت�سمل   )42( مادة 

الأ�سا�سي والقواعد املقررة مبوجب هذا القانون:

التنبيه بت�سحيح املخالفة: وذلك مبوجب اإخطار كتابى �سادر من اجلهة الإدارية للجمعية . 1

بت�سحيح املخالفة خالل مدة ل جتاوز )30( يوما من ارتكابها.
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اإنذار اجلمعية بت�سحيح املخالفة: وذلك مبوجب اإخطار كتابى �سادر من اجلهة الإدارية . 2

للجمعية فى حالة عدم ال�ستجابة للتنبيه، على اأن يكون الإخطار خالل مدة ل جتاوز 

)30( يوما من اليوم التاىل لنتهاء املدة املحددة للتنبيه.

وقف ن�ساط اجلمعية: وذلك بعري�سة ترفع للمحكمة املخت�سة اإذا مل يتم ت�سحيح املخالفة، . 3

وذلك خالل مدة ل جتاوز )60( يوما من تاريخ اإنتهاء املدة املحددة لالإنذار، على اأن 

يكون الوقف ملدة اأق�ساها 6 اأ�سهر من تاريخ �سريورة احلكم ال�سادر فى الدعوى نهائيا.

جتميد ن�ساط الع�سو املخالف اأو جتميد ع�سويته مبجل�ض الإدارة:. 4

فى . 5 الت�رصف  حال  وذلك  املخالفة:  فى  املت�سبب  للع�سو  اأو  الإدارة  ملجل�ض  الكلي  العزل 

اأموال اجلمعية اأو تخ�سي�سها فى غري الأغرا�ض التى اأن�سئت  من اأجلها.

حل اجلمعية وت�سفية اأموالها فى احلالت التية: . 6

وفقًا أ )) العادية  غري  العمومية  اجلمعية  من  �سادر  قرار  مبوجب  اجلمعية  حل  يجوز 

للقواعد املقررة فى نظامها الأ�سا�سي. 

اإمتناع اجلمعية عن ت�سحيح املخالفة رغم التنبيه عليها، واإنذارها، رغم �سدور حكم أ ))

نهائى بوقف ن�ساطها.

)ج( خمالفة اجلمعية لأحكام املواد )3، 4، 6( من هذا القانون.

مادة )43( يجب على املحكمة، يف حالة احلكم بحل جمل�ض اإدارة اجلمعية املنتخب، اأن ت�سمن 

املنحل كحار�ض  الإدارة  اأع�ساء جمل�ض  العمومية من غري  اأع�ساء اجلمعية  اأحد  تعيني  حكمها 

ق�سائي، ويف حال كانت اجلمعية العمومية هي نف�سها جمل�ض الإدارة تعني املحكمة حار�سًا من 

خارج اجلمعية. تكون مهمته اإجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الأ�سا�سي للجمعية خالل فرتة 

ل جتاوز �ستني يوما من تاريخ �سريورة احلكم ال�سادر بتعيينه نهائيا، وتكون له �سالحيات 

رئي�ض جمل�ض اإدارتها يف احلفاظ على حقوقها، على اأن يعر�ض تقريرا وافيا باأعماله على اأول 

جمعية عمومية لإقراره.

مادة )44( اإذا حلت اجلمعية عني لها م�سٍف اأو اأكرث، ويقوم بهذا التعيني اجلمعية العمومية اإذا 

كان احلل اختياريا، اأو املحكمة اإذا كان احلل ق�سائيا، ويف جميع الأحوال يجري اتباع القواعد 

املن�سو�ض عليها يف النظام الأ�سا�سي للجمعية فيما يتعلق بناجت الت�سفية، فاإذا تعذر ذلك، وجب 

التي يكون  اإىل اجلمعية  املنحلة  اأموال اجلمعية  بتحويل  تكليفه  امل�سفي  يت�سمن قرار تعيني  اأن 

غر�سها هو الأقرب اإىل غر�ض هذه اجلمعية.
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بعد الإطالع على الإعالن الد�ستوري املوؤقت ال�سادر يف 2011-8-3

وعلى القانون املدين.

وعلى قانون املجل�ض الأعلى  للحريات العامة وحقوق الإن�سان رقم )   ( 

ل�سنة 

وبناء على ما عر�سه رئي�ض جمل�ض الوزراء 

اأ�سدر القانون الآتي:

املادة االأوىل

حق تاأ�ضي�ض اجلمعيات

من  اأ�سا�سي  منها حق  الن�سحاب  اأو  اإليها  اجلمعيات والن�سمام  تاأ�سي�ض 

حقوق املواطنة ميار�ض وفقا لأحكام هذا القانون، ومبا يكفل اإا�ستقالليتها 

ودعمها وتطويرها.

وثائق

م�ضروع قانون اجلمعيات الليبي

املقدم من املجل�ض الوطني االنتقايل املوؤقت

وثيقة



رواق عربي

192

العدد 60

الدميقراطية  مببادئ  ومتويلها   ن�ساطها  ممار�سة  ويف  الأ�سا�سي  نظامها  يف  اجلمعيات  وتلتزم 

والقيم املدنية وامل�ساواة وحقوق الإن�سان وال�سفافية ومكافحة الف�ساد واحلكم الر�سيد وفقا للقوانني 

والتفاقيات الدولية.

املادة الثانية

تعريف اجلمعية وت�ضميتها

اجلمعية اتفاق بني �سخ�سني اأو اأكرث، لغر�ض غري احل�سول على ربح مادي.

ويجوز للق�رص الذين تزيد اأعمارهم على خم�سة ع�رص عاما اأن يوؤ�س�سوا اأو ين�سموا مع را�سدين 

جلمعيات تتنا�سب اأهدافها مع قدراتهم وطموحاتهم. 

ويكون للجمعية ا�سم مميز م�ستق من غر�سها يختاره املوؤ�س�سون. ول يجوز اأن ي�ستخدم ذات 

ال�سم لأكرث من جمعية، كما ل يجوز ا�ستخدام الأ�سماء ذات الطابع العام جمردة اإل بقرنها 

بغر�ض اجلمعية اأو خ�سو�سيتها اأو نطاق عملها اجلغرايف.

املادة الثالثة

اأغرا�ض اجلمعية

يخل  ما  الأهداف  تلك  تت�سمن  اأن  يجوز  ول  اأهدافها،  حتقيق  بهدف  اجلمعية  تاأ�سي�ض  يكون 

بالآداب اأو النظام العام، ول حتقيق ربح مادي للجمعية اأو لأع�سائها �رصاحة اأو �سمنا. 

املادة الرابعة

تاأ�ضي�ض اجلمعية

ي�سرتط لتاأ�سي�ض اجلمعية اإبرام اتفاق بني الأع�ساء املوؤ�س�سني، موثق لدى حمرر عقود ر�سمية. 

كما يكون لكل جمعية نظام اأ�سا�سي يت�سمن مايلي:

ا�سم اجلمعية وعنوانها يف ليبيا.- 

اأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني، واألقابهم، وجن�سياتهم، ومهنهم، وموطنهم،  وتوقيعاتهم.- 

اأهداف اجلمعية.- 
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�رصوط الع�سوية وحالت انتهائها وحقوق الأع�ساء وواجباتهم.- 

من -  هيئة  كل  واخت�سا�ض  فيها،  النتخاب  وطريقة  للجمعية  التنظيمي  الهيكل  بيان   

هيئاتها. 

اآلية اتخاذ القرارات وطرق ف�ض اخلالفات.- 

اإجراءات تعديل النظام الأ�سا�سي.- 

قواعد حل وت�سفية اجلمعية.- 

املادة اخلام�ضة

املحظورات على اجلمعية

يحظر على اجلمعية القيام مبا يلي:

الدعوة اإىل العنف اأو الكراهية اأو التع�سب اأو التمييز ب�سبب الدين اأو اجلن�ض اأو اللغة اأو . 1

العرق اأو النتماء القبلي اأو اجلهوي.

ممار�سة الأعمال التجارية بغر�ض توزيع الأموال والأرباح على اأع�سائها اأو ا�ستغالل . 2

اجلمعية بغر�ض التهرب ال�رصيبي.

                               

املادة ال�ضاد�ضة

ال�ضخ�ضية القانونية للجمعية واإجراءات اإ�ضهارها

- تكت�سب اجلمعية ال�سخ�سية القانونية فور اإ�سهارها.

ويقدم طلب الإ�سهار اإىل اأقرب فرع للمجل�ض الأعلى للحريات العامة وحقوق الإن�سان وذلك 

بت�سليمه مقابل اإي�سال بذلك اأو اأن ير�سل بوا�سطة الربيد امل�سجل امل�سحوب بعلم الو�سول.  

اأو  واإ�سهارها  اجلمعية  قيد  اإما  الطلب،  ا�ستالم  تاريخ  من  اأُ�سبوعني  خالل  املجل�ض  وعلى 

وبالنواق�ض  واأ�سبابه  الإ�سهار  طلب  برف�ض  الطلب  يف  املذكور  عنوانها  على  اجلمعية  اإعالم 

اأو التعديالت املطلوبة على اتفاق التاأ�سي�ض اأو النظام الأ�سا�سي ا�ستنادا للقانون. ويكون على 

يفيد  اأو تقدمي ما  امل�ستندات واإعادة تقدميها،  اأو ت�سحيح  النواق�ض،  ا�ستكمال  اإما  الطلب  مقدم 

التى عليها. ويف هذه احلالة على املجل�ض  اأي تعديل ومت�سكه بطلبه باحلالة  اإجراء  عدم قبوله 
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اأ�سبوع بعري�سة تطلب تاأييد  اأو التقدم خالل  اإ�سهار اجلمعية فورا على احلالة املقدمة بها   اإما 

اأ�سباب الرف�ض اإىل قا�سي املحكمة اجلزئية  التى يقع يف دائرتها  مقر اجلمعية للف�سل يف وجاهة 

ذلك، والذي ي�سدر قراره على العري�سة بالتاأييد اأو الرف�ض خالل ع�رصة اأيام من تقدميها واإل 

اعتربت العري�سة  كاأن مل تكن ويتم اإ�سهار اجلمعية فورا ويف هذه احلالة على املجل�ض اإذا اأراد 

اإلغاء اإ�سهار اجلمعية اأن يلجاأ اإىل الق�ساء ل�ست�سدار حكم بذلك.

ويف كل الأحوال، يرتتب على اإخالل املجل�ض باملواعيد املن�سو�ض عليها يف هذه املادة اعتبار 

القانون، ويلتزم املجل�ض مبجرد الإ�سهار مبنح اجلمعية �سورة  اجلمعية مقيدة وم�سهرة بقوة 

طبق الأ�سل من �سند الإ�سهار.

املادة ال�ضابعة

حقوق اجلمعية

للجمعية احلق فيما يلي:

حق احل�سول على املعلومات ذات العالقة بن�ساط اجلمعية.. 1

حق تقييم دور هيئات الدولة وتقدمي مقرتحات لتح�سني ادائها.. 2

حق التجمع والجتماع احلر واإقامة التظاهرات واملوؤمترات وور�سات العمل وجميع . 3

الأن�سطة املدنية الأخرى.

حق ن�رص التقارير واملعلومات وطباعة املن�سورات وا�ستطالع الراأي.. 4

ويحظر على ال�سلطات العامة عرقلة ن�ساط اجلمعية اأو تعطيله ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص اإل 

مبوجب اأمر ق�سائي. وتتخذ ال�سلطات العامة املخت�سة جميع التدابري الالزمة التي من �ساأنها 

اأن توفر احلماية للجمعية واأع�سائها واأي �سخ�ض كان من اأي عنف اأو تهديد اأو �سغط اأو اأي 

اإجراء تع�سفي ناجت عن ممار�سة اجلمعية حلقوقها امل�سار اإليها يف هذا القانون.

املادة الثامنة

هيئات اجلمعية

اأو طارئة  هيئة جمعية عمومية عادية  منعقدين يف  العليا يف اجلمعية لأع�سائها  ال�سلطة  تكون 

ويبني النظام الأ�سا�سي اخت�سا�سات كل منهما وطريقة دعوتهما وانعقادهما  واتخاذ قراراتهما. 
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كما يكون للجمعية جمل�ض اإدارة، ويبني النظام الأ�سا�سي طريقة ت�سكيل املجل�ض واخت�سا�ساته 

واتخاذ قراراته وتفوي�ض ال�سالحيات.

ويكون رئي�ض جمل�ض الإدارة  اأو نائبه، يف حالة غيابه، ممثال قانونيا للجمعية اأمام الق�ساء ويف 

�سالتها بالغري. 

املادة التا�ضعة

مبداأ عدم تعار�ض امل�ضالح 

�ساأنها  اتخاذ قرارات من  التاأثري يف  اأو  امل�ساركة   بها   العاملني  اأو  ل يجوز لأع�ساء اجلمعية 

اأن توؤدي اإىل تعار�ض بني م�ساحلهم ال�سخ�سية اأو الوظيفية اأو م�سالح اقاربهم حتى الدرجة 

الرابعة، وم�سالح اجلمعية.

املادة العا�ضرة

موارد واأموال وميزانية اجلمعية

 متول اجلمعية ذاتيا من ا�سرتاكات اأع�سائها، ولها اأن تقبل الهبات اأو التربعات اأو الو�سايا 

غري امل�رصوطة �رصاحة اأو �سمنا اإل ما تعلق منها بح�سن اأداء عملها وبغر�ض حتقيق اأهدافها. 

كما يجوز اأن يكون للجمعية عوائد من ممتلكاتها اأو م�ساريعها اأو ن�ساطاتها.

وعلى الدولة تخ�سي�ض املبالغ الالزمة �سمن ميزانيتها مل�ساعدة ودعم اجلمعيات على اأ�سا�ض 

التمويل  و�سوابط  معايري  التنفيذية  الالئحة  وتبني  والن�ساطات،  امل�ساريع  وجدوى  الكفاءة 

العام. وتلتزم اجلمعية التي يخ�س�ض لها اأموال عامة بتقدمي تقرير �سنوي مايل يبني م�سادر 

متويلها واأوجه �رصف ما خ�س�ض لها من املال العام لديوان املحا�سبة. 

املادة احلادية ع�ضرة 

الدفاتر املحا�ضبية املتوجب اإم�ضاكها

الالئحة  حتددها  التى  املحا�سبية  والأ�سول  القانون  يتطلبها  التي  الدفاتر  مب�سك  اجلمعية  تلتزم 

التنفيذية لهذا القانون. 

اأو التي لديها عوائد من ممتلكاتها  اأو الو�سايا  اأو التربعات  وتلتزم اجلمعية التي تقبل الهبات 

اأو م�ساريعها بتعيني مراجع ح�سابات خارجي ملراجعة ح�ساباتها. وعليها اأن مت�سك اإ�سافة ملا 

وثيقة



رواق عربي

196

العدد 60

�سبق بيانه اأعاله، �سجال خا�سا بالهبات والتربعات والو�سايا، و�سجال خا�سا بعوائد املمتلكات 

والن�ساطات وامل�ساريع.

اأهدافها، ول  التي حتقق  الن�ساطات  مواردها على  اجلمعية ب�رصف  تلتزم  الأحوال  كل  ويف 

يجوز لها ا�ستثمار اأموالها يف اأي اأغرا�ض جتارية اأيا كانت.

املادة الثانية ع�ضرة

االإعالن عن املوارد املالية

تلتزم اجلمعية بالإعالن عن قبول وحتديد م�سدر اأي تربعات اأو هبات اأو و�سايا من جهات 

الدولية وذلك خالل  املعلومات  �سبكة  الإلكرتوين على  موقعها  يومية ويف  اأجنبية يف �سحيفة 

�سهر من تاريخ قبول التربع اأو الهبة اأو الو�سية.

كما تلتزم اجلمعية بن�رص تقرير ن�ساطها وتقريرها املايل ال�سنويني على موقعها يف �سبكة املعلومات 

الدولية.

وتلتزم اجلمعية باإر�سال ن�سخ ر�سمية من امل�ستندات املحددة اأعاله اإىل جمل�ض احلريات العامة 

وحقوق الإن�سان خالل اأ�سبوعني من تاريخ قبول الهبات اأو التربعات اأو الو�سايا الوطنية اأو 

الأجنبية اأو من تاريخ اإعداد التقارير ح�سب الأحوال.

 

املادة الثالثة ع�ضرة

اجلهات االأجنبية املحظور التعامل معها:

بليبيا عالقات دبلوما�سية. كما يحظر  التي ل تربطها  الدول  التعامل مع  يحظر على اجلمعية 

عليها قبول امل�ساعدات اأو الهبات اأو الو�سايا من املنظمات التي تتبنى �سيا�سات تلك الدول اأو 

تدافع عنها اأو عن م�ساحلها. 

املادة الرابعة ع�ضرة

االحتفاظ بوثائق و�ضجالت اجلمعية

تلتزم اجلمعية بالحتفاظ بوثائقها و�سجالتها املالية ملدة ع�رص �سنوات.
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املادة اخلام�ضة  ع�ضرة

فروع اجلمعيات االأجنبية

يجوز الإذن للجمعيات الأجنبية باإن�ساء فروع  لها يف ليبيا.

 وي�سرتط اأن يكون القائمون على اإدارة هذا الفرع من املواطنني الليبيني دون الإخالل بحق 

اجلمعية باإر�سال اخلرباء واملتخ�س�سني الذين ي�ساعدونها يف اأداء مهمتها.

وحتدد بقرار من جمل�ض الوزراء اجلهة املخت�سة مبنح اإذن اإن�ساء الفرع واإ�سهاره وامل�ستندات 

املطلوبة ومدة الإذن ونوع الن�ساط ور�سوم الإذن.

املادة ال�ضاد�ضة ع�ضرة

 �ضفة االحت�ضاب فى اجلمعيات

تعترب اجلمعيات �ساحبة  �سفة وم�سلحة يف الطعن اأمام الق�ساء  على اأي ت�رصيع اأو قرار يتعلق 

ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص باأهدافها  وذلك للم�سلحة العامة  وتف�رص الن�سو�ض املتعلقة ب�رصطي 

ال�سفة وامل�سلحة يف الطعون يف هذا ال�سدد وفق اأو�سع تف�سريات قواعد الحت�ساب. 

املادة ال�ضابعة ع�ضرة

الدمج واحلل والت�ضفية

للجمعيات ذات الأهداف املتوافقة اأن تندمج مع بع�سها يف جمعية واحدة وفقا لنظمها الأ�سا�سية. 

وتنحل اجلمعيات باإرادة اأع�سائها بقرار من جمعيتها العمومية، اأو بحكم من املحكمة املخت�سة 

التي يقع فيها مقر اجلمعية بناء على طلب من املجل�ض. ويف حالة حل اجلمعية يتم ت�سفية اأ�سولها 

وفقا للقواعد املحا�سبية املعمول بها يف ت�سفية اجلمعيات وتوؤول ح�سيلة اأموالها بعد �سداد كافة 

التزاماتها اإىل جمعية ذات اأهداف مماثلة اأو اإىل اأي جمعية اأخرى حتددها اجلمعية العمومية اأو 

امل�سفي اأو املحكمة. 
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املادة التا�ضعة  ع�ضرة

�ضبكة اجلمعيات وائتالفها

اأغرا�سهم  حتقيق  يف  التعاون  اإىل  تهدف  �سبكة  بينهما  فيما  تن�سئا  اأن  اأكرث  اأو  جلمعيتني  يجوز 

املت�سابهة وح�سد طاقاتهم بغر�ض التاأثري. ويكون تكوين ال�سبكة مبوجب اتفاق مكتوب ملزم 

اإ�سهار اأو ت�سجل ول تكت�سب حينها  لأطرافه وتعطى ال�سبكة ا�سما مميزا. ولها اأن تبقى دون 

ال�سخ�سية املعنوية. كما يجوز للجمعيات ذات الغر�ض امل�سرتك اإن�ساء ائتالف فيما بينها لتنفيذ 

مهام كربى اأو اأعمال خا�سة تتجاوز قدرة كل جمعية اأو �سبكة جمعيات على حدة.

املادة الع�ضرون 

الالئحة التنفيذية

القانون ومناذج  لهذا  تنفيذية  الإن�سان لئحة  العامة وحقوق  للحريات  الأعلى  املجل�ض  ي�سدر 

طلبات الإ�سهار والعرتا�ض والتم�سك بالت�سجيل املن�سو�ض عليها يف هذا القانون، كما ي�سدر 

منوذجا ا�سرت�ساديا لنظام اأ�سا�سي جلمعية اأهلية مل�ساعدة املوؤ�س�سني يف و�سع اأنظمتهم. وتت�سمن 

الالئحة التنفيذية ال�رصوط التف�سيلية ملتطلبات الإذن جلمعية اأجنبية بفتح فرع لها يف ليبيا ول 

هذا  لن�سو�ض  وفقا  واإ�سهارها  جمعياتهم  تاأ�سي�ض  يف  الأفراد  بحق  الالئحة  اإ�سدار  عدم  يخل 

القانون.

املادة احلادية والع�ضرون 

ن�ض انتقايل

ن�سو�سه  مع  يتفق  مبا  اأو�ساعها  توفق  اأن  القانون  هذا  �سدور  وقت  القائمة  اجلمعيات  على 

خالل مدة ل تتجاوز �سنة ميالدية من تاريخ �سدوره واأن تخطر املجل�ض الوطني للحريات 

العامة وحقوق الإن�سان مبا اتخذته من اإجراءات ويطبق يف هذه احلالة على اأى اعرتا�ض  تراه 

جهة الإ�سهار باخل�سو�ض القواعد املقرر يف املادة ال�سابعة من هذا القانون.
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املادة الثانية والع�ضرون 

االإجراءات العقابية 

فاإنه للمجل�ض الأعلى للحريات العامة وحقوق  القانون،  يف حالة خمالفة اجلمعية لأحكام هذا 

الإن�سان اتخاذ الإجراءات التالية على التوايل:

التنبيه ولفت النظر باإزالة املخالفة خالل مدة ل تتجاوز اأ�سبوعني من تاريخ التبليغ على . 1

اأن يت�سمن الإجراء حتديد املخالفة.

اإنذار اجلمعية: ويكون يف حالة عدم ال�ستجابة لإجراء التنبيه ولفت النظر.. 2

تعليق ن�ساط اجلمعية ملدة معينة: ويكون بناء على اأمر على عري�سة ي�ست�سدره املجل�ض . 3

من القا�سي املخت�ض بعد م�سي اأ�سبوعني من الإنذار دون اإزالة املخالفة.

يرفعها . 4 دعوى  على  بناء  املخت�سة  املحكمة  من  حكم  على  بناء  ويكون  اجلمعية:  حل 

املجل�ض، يف حالة ا�ستمرار اجلمعية يف ارتكاب املخالفة اأو تكرارها. 

التقيد  عدم  و)13(   ) و)12   )5  ( املواد  لن�سو�ض  اجلمعية  خمالفة  حالة  يف  للمجل�ض  ويجوز 

ن�ساط اجلمعية  املخت�سة لطلب تعليق  املحكمة  اإىل  ال�سابقة واللجوء  الفقرة  الوارد يف  بالرتتيب 

اأو حلها.

املادة الثالثة والع�ضرون 

�ضريان القانون

 19 القانون رقم  الر�سمية ويلغى  تاريخ �سدوره وين�رص يف اجلريدة  القانون من  ي�رصى هذا 

ل�سنة 2001 ب�ساأن اإعادة تنظيم اجلمعيات الأهلية وكذلك كل حكم يخالف اأحكام هذا القانون. 
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