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الف�صل الثالث

طغيان الأغلبية

الإ�سالميون واإهدار حقوق الإن�سان

معتز الفجريي*

مل توؤد الثورات العربية حتى الآن اإىل بزوغ دميقراطيات تقوم على احرتام حقوق الإن�سان 

واحلريات الفردية. فازت الأحزاب الإ�سالمية بال�سلطة عن طريق �سناديق القرتاع يف تون�س 

وم�رص، ولكن مفهوم الإ�سالميني املتناق�س عن حقوق الإن�سان يوؤدي لتقوي�سها. تتناول هذه 

الورقة بالتقييم اأداء جماعة الإخوان امل�سلمني وحزبها ال�سيا�سي »احلرية والعدالة«، و«حزب 

النور« اأحد اأحزاب التيار ال�سلفي يف م�رص، وحزب حركة »النه�سة« يف تون�س، وذلك من 

اإدارة مركز  لندن وع�سو جمل�س  ال�رصقية والأفريقية )SAOS(، جامعة  الدرا�سات  * باحث دكتوراة يف كلية 
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.

 edirF هذه الدرا�سة هي تطوير لورقة ن�رصت للكاتب باللغة الإجنليزية يف اأكتوبر 2102 بوا�سطة مركز الأبحاث 

يف اإ�سبانيا.
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خالل حتليل مواقف تلك الأحزاب وبراجمها وممار�ساتها العملية من منظور املعايري العاملية 

حلقوق الإن�سان.1

العملية  يف  بفعالية  وم�رص  تون�س  يف  الإ�سالميون  �سارك  ومبارك،  علي  بن  �سقوط  منذ 

النتقالية، وجنحوا يف الو�سول اإىل ال�سلطة ال�سيا�سية. يعترب حزب احلرية والعدالة وحزب 

النه�سة اأكرب حزبني �سيا�سيني يف م�رص وتون�س، واأ�سبح حزب النور اأكرب ثاين كتلة �سيا�سية 

اأول انتخابات برملانية بعد الثورة امل�رصية. الأحزاب الإ�سالمية اخلا�سعة للتقييم يف هذه  يف 

الدرا�سة هي التي قادت عملية �سناعة الد�ستور يف م�رص وتون�س. 

معتقداتهم  اأن  اإظهار  على  واأدبياتهم  وت�رصيحاتهم  براجمهم،  يف  الإ�سالميون  حر�س   

املعايري  هذه  اأن  اإىل  ت�سري  الدلئل  اأن  اإل  الإن�سان،  حلقوق  العاملية  املعايري  مع  تتعار�س  ل 

يتفاوت  للحقوق.  املتناق�سة  بروؤيتها  الأحزاب  تلك  للخطرحتت حكم  بالفعل معر�سة  �ستكون 

املت�سددة  املواقف  بني  ما  ترتاوح  والتي  الإن�سان،  حقوق  بخ�سو�س  اآرائهم  يف  الإ�سالميون 

واملنهج الإ�سالحي، اإل اأنهم ف�سلوا يف تطوير منهج مرتابط ومت�سق ب�ساأن حقوق الإن�سان. 

مل يتخل الإ�سالميون بعد عن هدف اإن�ساء دول اإ�سالمية تقوم على اعتماد ال�رصيعة الإ�سالمية 

جميع  جتاه  احلياد  متار�س  التي  العلمانية  اأو  »املدنية«  الدولة  يرف�سون  فهم  للدولة،  كقانون 

الأديان، والتي تعتمد على مفهوم املواطنة وامل�ساواة اأمام القانون. اإن اختزال الدمبقراطية 

القانون،  الفردية، و�سيادة  الإن�سان  للحفاظ على حقوق  انتخابات دون �سمانات  اإجراء  يف 

ومبداأ الف�سل بني ال�سلطات، لن مينع ظهور ا�ستبداديني جدد حا�سلني على الغالبية ال�سيا�سية 

عرب �سناديق القرتاع، مع تهمي�س حقوق الأقليات، وهذا لي�س ما طمح اإليه الثوار العرب. 

الإ�سالمية:  لالأحزاب  الإن�سان  �سجل حقوق  بتقييم  املتعلقة  الأ�سا�سية  الأ�سئلة  هناك عدد من 

ما هو و�سع حقوق الإن�سان يف ال�رصيعة الإ�سالمية ب�سكل عام؟ ما هي التعهدات التي قدمتها 

تتفق  درجة  اأي  اإىل  النتخابات؟  قبل  الأ�سا�سية  الإن�سان  حقوق  ب�ساأن  الإ�سالمية  الأحزاب 

كان  كيف  احلقوق؟  لتلك  العاملية  املعايري  مع  الأ�سا�سية  الإن�سان  الأحزاب حلقوق  هذه  روؤى 

انعكا�سات  هى  ما  واأخريا،  الإن�سان؟  يخ�س حقوق  فيما  الإ�سالمية  الأحزاب  اأداء حكومات 

منظور هذه الأحزاب حلقوق الإن�سان على م�ستقبل املجتمعات العربية، وعالقاتها مع �رصكائها 

الدوليني؟

1-لغر�س هذه الدرا�سة، �سوف اأقوم بتحديد املواقف النظرية والعملية عن طريق ا�ستخدام الوثائق الر�سمية، 

لالأحزاب  الرئي�سيني  واملفكرين  للمنظرين  الفكرية  وامل�ساهمات  الربملانية،  وال�سجالت  والبيانات،  والن�رصات، 

الثالثة: حزب احلرية والعدالة، حزب النه�سة، وحزب النور. فيما يتعلق باحلديث عن النه�سة، �سوف اأركز 

عن  وكتابه  للحركة  رئي�سا  موؤخرا  انتخابه  اأعيد  والذي  النه�سة،  حركة  رئي�س  الغنو�سي،  را�سد  كتابات  على 

احلريات العامة الذي اعترب اأحد الوثائق الر�سمية للنه�سة.
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الإ�سالميون فى ال�سلطة: نظرة م�سوهة للدميقراطية

اإىل   )Islam  Political( ال�سيا�سي  الإ�سالم  اأو   )Islamism( م�سطلح الإ�سالموية  ي�سري 

والأحزاب  احلركات  اإن  واخلا�س«.2  العام  احلياة  جمايل  يف  الإ�سالم  دور  تاأكيد  »اإعادة 

بـ«التعبئة  تقوم  التي  ال�سيا�سية  املنظمات  تلك  الدرا�سة هي  هذه  تناولها يف  يتم  التي  الإ�سالمية 

بالتقاليد  اخلا�سة  والرموز  العالمات  توظيف  خالل  من  ال�سيا�سي  املجال  يف  والتحرك 

القانوين  للرتاث  وتف�سريها  ا�سرتاتيجياتها  يف  الإ�سالمية  احلركات  تتنوع  بالإ�سالم.«3 

الإ�سالمي. ميكن اأن ترجع تلك الختالفات اإىل التطور التاريخي والتنظيمي لتلك احلركات، 

بني  طيبي  ب�سام  مييز  فيه.4  يعملون  الذي  املتغري  ال�سيا�سي  الجتماعي  ال�سياق  اإىل  بالإ�سافة 

 Institutional(املتماأ�س�سني العنف، والإ�سالميني  ي�ستخدمون  الإ�سالميني اجلهاديني والذين 

ال�سيا�سية، بينما ت�سعى  اأهدافها  اإىل  Islamists(. فاملجموعة الأوىل ت�ستخدم العنف للو�سول 
املجموعة الأخرى ت�سعى اإىل حتقيق اأهدافها عن طريق و�سائل �سلمية، وامل�ساركة يف العمليات 

ال�سيا�سية واملوؤ�س�سات الر�سمية.5

الإ�سالميون املتماأ�س�سون اليوم هم فاعلون �سيا�سيون موؤثرون يف ال�رصق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، فقد جنحوا يف اكت�ساب اأكرب عدد من املقاعد يف النتخابات الربملانية يف كل من تون�س 

اأي�سًا  تعد  �سوريا  امل�سلمني يف  الإخوان  واملغرب يف عامي 2011 و2012. جماعة  وم�رص 

فاعاًل رئي�سيًا يف املعار�سة ال�سورية، ومر�سح الإخوان امل�سلمني حممد مر�سي اأ�سبح موؤخرا 

نف�س  الإ�سالميون يف حتقيق  ف�سل  فقد  ليبيا،  منتخب مل�رص.اأما يف  اأول رئي�س غري ع�سكري 

النجاح النتخابي الذي حققه اأقرانهم يف تون�س وم�رص، اإل اأنهم طرف موؤثر يف الأحداث.

لقد اأثار ازدياد النفوذ ال�سيا�سي لالأحزاب الإ�سالمية يف املنطقة خماوف على امل�ستويني املحلي 

والدويل بخ�سو�س مدى التزامهم الفعلي باملعايري العاملية حلقوق الإن�سان. قبل فرتة طويلة 

من الثورات العربية، اأعرب كثري من املراقبني للحركات الإ�سالمية عن ت�سككهم يف التزام 

التجارب  املخاوف  تلك  بتعزيز  قام  الليربالية.6  والدميقراطية  الإن�سان  بحقوق  الإ�سالميني 

2-M. Monshipouri، Islamism، Secularism and Human Rights in the Middle East )Colorado: 

Lynne Rienner Publishers، 1998(، p.2
3-S. Ismail، Rethinking Islamist Politics: Culture، the State and Islamism )New York: I.B 
Tauris، 2006(، p.2.

4-M. Ayoob، The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World 
)Ann Arbor: The University of Michigan Press، 2008(، pp. 14-17.

5-B. Tibi، Islam and Islamism )New York: Yale University Press، 2010(، p.10.

6-انظر:

 S. Huntington، The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order )London: Simon 
and Schuster UK Ltd، 2002(، pp.192-198; B.

Lewis, ‘Freedom and Justice in the Modern Middle East’, Foreign Affairs, 
36(2002), pp. 48-50; B. Tibi, ‘Why They Can’t Be Democratic’, Journal of

Democracy, 19(3) (2008), pp. 43-48.
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ال�سابقة للحكم الإ�سالمي وتطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية يف عدد من البلدان مثل اإيران وباك�ستان 

وال�سودان و�سمال نيجرييا واأفغان�ستان.7 نظرا ل�سعبية الأحزاب الإ�سالمية يف عدد من الدول 

الإ�سالمية، دعا حمللون اآخرون اإىل اإدماج الإ�سالميني ال�سلميني يف العملية ال�سيا�سية، كاأداة 

لجتثاث التطرف، وت�سجيع العتدال.8

ن�سطة  ظلت  اأنها  اإل  وتون�س،  م�رص  يف  حمظورة  الدينية  الأحزاب  كانت  الثورات،  قبل 

داخل املعار�سة ال�سيا�سية بدرجات متفاوتة. يف م�رص، ومنذ عام 1984، اأبدى نظام مبارك 

امل�سلمني  الإخوان  اأع�ساء  وح�سل  امل�سلمني،  لالإخوان  ال�سيا�سية  امل�ساركة  مع  ن�سبيًا  ت�ساحمًا 

على مقاعد يف الربملان �سنة 1984 و1987 كاأع�ساء م�ستقلني، و�سيطروا اأي�سا على النقابات 

املهنية والحتادات الطالبية. تعر�س الإخوان حلملة اأمنية خالل الت�سعينيات، وخالل عامي 

2000 و2005 ظهر الإخوان امل�سلمون مرة اأخرى ككتلة معار�سة قوية داخل الربملان. ويف 

كانت  حيث  الإ�سالمي”،  بـ”الجتاه   1989 عام  قبل  معروفة  النه�سة  حركة  كانت  تون�س، 

فاعاًل �سيا�سيًا مهمًا خالل الثمانينيات، لكن مت حظره وقمعها ب�سكل منهجي بعد عام 1989. 

علي،  وبن  مبارك  �سقوط  وبعد  للمنفى،  لالنتقال  النه�سة  حركة  قيادات  من  العديد  ا�سطر 

ازدهر دور الإخوان امل�سلمني وحركة النه�سة يف امل�سهد ال�سيا�سي يف م�رص وتون�س. كما ظهر 

ال�سابقة  اجلهادية  واحلركات  ال�سلفيون  برز  م�رص،  ففي  اآخرون،  اإ�سالميون  فاعلون  اأي�سا 

القائمة على العنف، مثل اجلماعة الإ�سالمية، وقاموا بتاأ�سي�س اأحزاب �سيا�سية. بعد عقود من 

البقاء بعيدا عن ال�سيا�سة ب�سكلها الر�سمي، قرر ال�سلفيون ال�ستفادة من املجال ال�سيا�سي املفتوح 

ال�سلفية يف الإ�سكندرية  الدعوة  ال�سيا�سة. متثل جمعية  يف حقبة ما بعد مبارك، وامل�ساركة يف 

حلزب  الأ�سا�سية  الجتماعية  القاعدة  م�رص-  يف  لل�سلفيني  كبرية  تنظيمية  مظلة  ت�سكل  -التي 

7-انظر:

 A.E. Mayer، Islam and Human Rights: Tradition and Politics )Boulder، CO: Westview Press، 

2004( Fourth edition، pp. 36-46; P. Marshall،
‘Introduction: The Rise of Extreme Shari’a’، in P. Marshall )ed.( Radical Islam’s Rules: the 
Worldwide Spread of Extreme Shari’a Law )Lanham:

Roman and Littlefield Publishers، 2005(، pp. 1-17.

8-K. Kausch، ‘Plus Ca Change: Europe’s Engagement with Moderate Islamists’، FRIDE’s 
Working Paper 75، 2009، available at www.fride.org/publications/563/

europe’s-engagement-with-moderate-islamists )Accessed 15 February 2012(; K. Roth، ‘Time 
to Abandon the Autocrats and Embrace Rights: the International
Response to the Arab Spring’, in Human Rights Watch World Report 2012 
(Washington: Human Rights Watch, 2012), pp. 1-21.
 يف مقدمة التقرير العاملي لعام 2012 ملنظمة هيومن رايت�س ووت�س قال كينيث روث، املدير التنفيذي للمنظمة: 

اأن “لميكن اعتباراحلركات الإ�سالمية منحازة �سد احلقوق من حيث املبداأ. ولكن، بدًل من ال�ستباك مع هذه 

احلركات ملطالبتها باحرتام احلقوق، عاملتها اأنظمة الغرب كاأنها كيانات منبوذة لجمال للتوا�سل معها.”
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النور.9 برز دور ال�سلفيني يف تون�س اأي�سا يف احلياة العامة، اإل اأنهم بعك�س اأقرانهم يف م�رص 

اأول حزب �سلفي  اإن�ساء  الثورة. يف 30 مار�س 2012، مت  انتخابات ما بعد  مل ي�ساركوا يف 

تون�سي بهدف خو�س النتخابات الربملانية املقرر اإجراوؤها يف عام 10.2013

تدل جتربة الإ�سالميني يف ال�سلطة حتى الآن على اأن ت�سورهم للدميقراطية قد اختزل اإىل 

املناف�سة يف �سناديق القرتاع، مع تقدير اأقل حلقوق الأقليات واحلريات الفردية والف�سل بني 

ال�سلطات وا�ستقالل املوؤ�س�سات العامة مبا فيها الق�ساء. اإذا ا�ستمر هذا الجتاه، فاإن الإ�سالميني 

يقودون اأنظمة ما بعد الثورة نحو تكري�س ا�ستبداد الأغلبية، ولي�س نحو دميقراطيات حقيقية 

ح�سبما ا�ستهدفت الثورات.

تاأمني مكانة مهيمنة  اأكرث حر�سا على  الإ�سالميون امل�رصيون  لل�سلطة، كان  الو�سول  بعد 

النتقال  لتعزيز  الأخرى  ال�سيا�سية  القوى  مع  العمل  على  احلر�س  من  النا�سئ،  النظام  يف 

اإىل الدميقراطية. غري اأن كثريا من اأعمالهم اأثار ال�سكوك حول حقيقة التزامهم بالدميقراطية 

و�سيادة القانون. رغم اأن حركة النه�سة يف تون�س اأظهرت عقلية ليربالية قائمة على التوافق 

خالل حمطات املرحلة النتقالية يف تون�س، فاإن �سلوكها ال�سيا�سي موؤخرا، وموقفها من بع�س 

حقوق الإن�سان يدعو للقلق. هيمن الإ�سالميون امل�رصيون –احلائزون على اأغلبية املقاعد يف 

الربملان- على اجلمعية التاأ�سي�سية11، ورف�سوا تطوير جمموعة مبادئ فوق د�ستورية تتعلق 

و«النور«  والعدالة«  »احلرية  حزبا  مت�سك  الدميقراطي.  واحلكم  واملواطنة  الإن�سان  بحقوق 

ورف�سوا  الد�ستور،  كتابة  عملية  يف  ا�ستثنائية  ب�سلطات  املنتخب  الربملان  احتفاظ  ب�رصورة 

اإعطاء حقوق الإن�سان العاملية و�سعا متميزا يف الد�ستور، بحجة اأن هذه احلقوق تعك�س »القيم 

الغربية«12. 

جنح الرئي�س مر�سي يف تاأكيد �سلطته على الع�سكر13، غري اأنه مل يتنب اأي اإ�سالحات لتجنب 

9- اأميمة عبد اللطيف، »ال�سلفيون يف م�رص وال�سيا�سة«، املركزالعربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات،متاح على: 

 http://www.dohainstitute.org/release/08e451ef-0f5c-4a4d-a805-5eb7c792f8aa.11س� 

10- مت اإن�ساء حزب جبهة الإ�سالح ر�سميا يف 30 مار�س 2012. انظر:

 ،S. Ajmi، ‘Reform Front Party: Tunisia’s First Salafist Party’، Tunisia Live، 11 مايو 2012، 

متاح على:

http://www.tunisia-live.net/2012/05/11/reform-front-party-tunisias-first-salafist-party/

11- See M. Ottoway، ‘The Death of the Constitutent Assembly’، Carnegie Endowment for 
International Peace، 2012، available at http://carnegieendowment.org/2012/06/13/egypt-

death-of-constituent-assembly/brzn.

12- See ‘A Statement by the Freedom and Justice Party’، 6 September 2011، available at: http://

www.hurryh.com/ar_print.aspx?print_ID=2308.

13- See M. El Fegiery، ‘Crunch Time for Egypt’s Civil-Military Relations’، FRIDE Policy 
Brief، 14 August 2012، available at http://www.fride.org/publication/1054/crunch-time-for-

egypt’s-civil-military-relations.
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للدولة،  اململوكة  الإعالم  و�سائل  على  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  هيمنت  اجلي�س.  ت�سيي�س 

بوعده  اأي�سا  الرئي�س مر�سي  ال�سحفيني. حنث  لل�سحافة لإ�سكات  قانون مبارك  وا�ستخدمت 

النتخابي اخلا�س باإعادة هيكلة ع�سوية اجلمعية التاأ�سي�سية؛ لتعك�س التنوع ال�سيا�سي يف م�رص، 

للهيمنة على  الإ�سالميني  �سامل. كان نزوع  ائتاليف  الوفاء بوعده مبجل�س وزراء  وف�سل يف 

بع�س  اأن  حتى  الإن�سان؛  حلقوق  القومي  املجل�س  ت�سكيل  يف  و�سوحا  اأكرث  العامة  املوؤ�س�سات 

اأع�ساء املجل�س معروفون بعدائهم حلقوق الإن�سان14، و�سارك اأحدهم من قبل يف التحري�س 

ال�سافر على الكراهية والعنف �سد امل�سلمني ال�سيعة15. 

ي�سمح  القرتاع،  �سناديق  يف  جناحهم  اأن  الإ�سالميون  وحلفاوؤه  مر�سي  الرئي�س  ت�سور 

ال�سيا�سية. فقد تعر�س  الق�سائية لأجندتهم  الق�ساء، واإخ�ساع الأجهزة  ا�ستقالل  بانتهاك  لهم 

التنفيذية  ال�سلطتني  على  الرقابي  دوره  على  لل�سيطرة  �سارخة  ملحاولت  امل�رصي  الق�ساء 

العليا، واحتال على حكمها بحل  الد�ستورية  والت�رصيعية. كما حتدى الرئي�س مر�سي املحكمة 

الربملان، واأ�سدر اإعالنا د�ستوريا -منفردا- يف 21 نوفمرب 2012 لتح�سني اأعماله من الرقابة 

رف�ست  عندما  اختياره.  من  اآخر  وتعيني  العام،  النائب  باإقالة  الإعالن  له  �سمح  الق�سائية. 

ق�ساتها من  مقرها ومنعوا  الإ�سالميون  للرئي�س، حا�رص  العليا اخل�سوع  الد�ستورية  املحكمة 

الو�سول اإىل مقرها، يف حماولة لعرقلة الأحكام املحتملة حول عدم د�ستورية جمل�س ال�سورى 

والقانون املنظم للجمعية التاأ�سي�سية. كان اأحد اأهداف الرئي�س مر�سي والإخوان امل�سلمني املعلنة 

هو قمع �سلطات املحكمة الد�ستورية العليا، بدعوى اإ�سالح الق�ساء16. حتتاج املحكمة الد�ستورية 

العليا لإ�سالحات ل�سمان ا�ستقاللها التام. لكن ل ينبغي لهذه الإ�سالحات اأن ت�ستخدم كذريعة 

لإ�سعاف املحكمة. لقد ا�ستخدم الإ�سالميون الد�ستور اجلديد لتحقيق هذا الهدف. املادة 233 

خف�ست عدد ق�ساة املحكمة من17 اإىل11، ومتت اإزاحة 6 من اأحدث اأع�سائها عن مقاعدها. 

الد�ستورية  املحكمة  ق�ساة  تر�سح  اأن  ق�سائية  وغري  ق�سائية  لأجهزة  ميكن   176 للمادة  وفقا 

العليا، ويتم تعيينهم مبوجب مر�سوم من الرئي�س. قبل اعتماد الد�ستور، كانت اجلمعية العامة 

للمحكمة الد�ستورية العليا هي التي تعني اأع�ساءها ورئي�سها. ي�سمح نظام التعيني اجلديد لل�سلطة 

التنفيذية باإعادة هيكلة ع�سوية املحكمة الد�ستورية العليا يف امل�ستقبل القريب. عالوة على ذلك، 

الهجوم  هذا  وليتها.  على  يعتدي  اأن  املرجح  من  املحكمة،  ينظم  جديد  قانون  اإعداد  يجري 

14- See ‘Political Groups، Figures Concerned over Politicised Human Rights Council’، Ahram 
Online، available at http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/52100/Egypt/Politics-/

Political-groups،-figures-concerned-over-politicis.aspx، accessed 6 May 2012.

 15- See the statement of afwat egazî، a leading Islamist who is a close ally of the Muslim
 Brotherhood، available at http://www.youtube.com/watch?v=j_3m10LZ4mU، accessed 6
May 2012
16- See the statement of the leftist al-Tagammuh Party on 8 August 2012، available at http://

www.elwatannews.com/news/details/35934.
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على الق�ساء لي�س حماولة لالإ�سالح الق�سائي كما ادعى الرئي�س واأن�ساره. لقد قام الرئي�س 

وحلفاوؤه بهذه الإجراءات لتطويع الق�ساء من اأجل خدمة اأهدافهم ال�سيا�سية يف امل�ستقبل. 

حاولت حركة النه�سة يف تون�س يف الأ�سهر الأوىل من املرحلة النتقالية التو�سل اإىل ت�سوية 

تنازلت على ح�ساب عنا�رص  تقدمي  ذلك  ا�ستوجب  لو  العلمانية، حتى  الأحزاب  �سيا�سية مع 

مهمة يف الأ�س�س الأيديولوجية للحزب. فقد اأكدت ا�ستعدادها لتقا�سم ال�سلطة مع قوى �سيا�سية 

النحو  على  املراأة  حلقوق  احرتامها  اأعلنت  كما  ت�ساركية.  بطريقة  د�ستور  و�سياغة  اأخرى، 

مع  النه�سة  اتفاق  هي  الرئي�سية  اخلطوات  اإحدى  كانت  الأ�رصة.  قانون  يف  عليه  املن�سو�س 

القوى ال�سيا�سية الأخرى على اقت�سار الق�سم الأول من الد�ستور على الإ�سارة اإىل اأن الإ�سالم 

التحرك  للت�رصيع. مل ينطو هذا  ال�رصيعة كم�سدر رئي�سي  الر�سمي دون ذكر  الدولة  هو دين 

على التخلي عن جدول »الإ�سالم«، بل عك�س واقعا تنظيميا و�سيا�سيا جديدا، يختلف عن واقع 

الإ�سالميني يف م�رص.

ال�سيا�سي  املجتمع  تق�سم  التي رمبا  للجدل،  املثرية  ال�سيا�سية  الق�سايا  تاأجيل  النه�سة  اختارت 

لنظرائها يف م�رص،  اله�س. خالفا  ال�سيا�سي  النتقال  بنجاح عرب  البالد  التون�سي، كي توجه 

واجه الإ�سالميون معار�سة تون�سية علمانية وحركة ن�سائية قويتني. هوؤلء الفاعلون ي�سغطون 

على احلركة الإ�سالمية وقيادتها ال�سيا�سية لتعزيز منظورهم الإ�سالحي لل�رصيعة الإ�سالمية. 

فالنه�سة مل ترف�س مبداأ �سيادة ال�رصيعة والأ�ساليب ال�رصعية الإ�سالمية التقليدية، ولكن مبا ل 

يتعار�س مع تطوير وجهة نظرها املتقدمة ن�سبيا حول حقوق الإن�سان.ل تزال هناك توترات 

بني جدول اأعمالها الإ�سالمي و معايري حقوق الإن�سان العاملية. لكن باملقارنة مع فكر وممار�سة 

�سبق  لقد  الإ�سالم.  من  ن�سبيا  معتدلة  ن�سخة  الآن  النه�سة حتى  قدمت  الإ�سالميني يف م�رص، 

اأن �سارك القادة ال�سيا�سيون حلزب النه�سة يف حوار مع القوى ال�سيا�سية العلمانية التون�سية، 

وتو�سلوا اإىل اتفاق معها قبل الثورة ب�ساأن ق�سايا ح�سا�سة كثرية17. رغم اأن هذا التوافق تهدد 

العمومية،  امل�سالح  الهيمنة على  باأنها حتاول  للنه�سة،  ال�سيا�سيني  ال�رصكاء  باتهامات  موؤخرا 

وتقييد حرية و�سائل الإعالم وامل�ساواة بني اجلن�سني18. وتت�ساهل مع ال�سلفيني املت�سددين الذين 

جلاأوا ل�ستخدام العنف �سد املثقفني والأن�سطة الفنية19. 

17- See L. Hajji، ‘The 18 October Coalition for Rights and Freedoms in Tunisia’، Arab Reform 
Initiative، February 2007، available at http://www.arab-reform.net/18-october-coalition-

rights-and-freedoms-tunisia.

18- ‘Tunisia President Launches Attack against Ruling Islamists’، AFP، available at http://

www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5icOQzez62kG3rLP2EptGS3vbTT-Q?docI
d=CNG.6ecabf95f500747be87b57255a70d2e9.7b1.

19- N. Dalaa، ‘Is the Ennahda Government Soft on Salafists?’، Al-Monitor، 24 May 2012، 

available at http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/05/tunisian-media-and-

political-ana.html. 

 Human Rights Watch، ‘Tunisia: Mass Firings a Blow to Judicial Independence’، Availabe at: 

http://www.hrw.org/news/2012/10/29/tunisia-mass-firings-blow-judicial-independence 
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اأقالت احلكومة التون�سية، موؤخرا 75 قا�سيا من منا�سبهم ب�سكل تع�سفي، مدعية اأنها تطهر 

ونزيهة  �سفافة  اآلية  احلكومة  اعتماد  لعدم  الق�ساء،  يف  لئق  غري  تدخل  العمل  هذا  الق�ساء. 

رقابية  وهيئات  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  اأن  خا�سة  الق�ساة20  هوؤلء  �سجالت  مراجعة  يف 

اإن�ساء  على  تن�س  والتي  الد�ستور21،  م�سودة  يف  �سك  حمل  اأمر  اأي�سا  هو  اأخرى،  د�ستورية 

القوانني  ات�ساق  مدى  ومراقبة  الد�ستور،  تف�سري  تتوىل  تون�س،  يف  جديدة  د�ستورية  حمكمة 

اجلديدة معه. ورغم اأن الربملان يختار ق�ساة املحكمة الد�ستورية بناء على تر�سيح من رئي�س 

تخ�سع  اآلية  فاإنها  الأعلى،  الق�ساء  وجمل�س  الربملان  ورئي�س  الوزراء  ورئي�س  اجلمهورية 

الق�ساء للجماعات ال�سيا�سية املهيمنة يف الربملان. �سيتوىل الربملان اأي�سا تعيني اأع�ساء املفو�سية 

م�سودة  تقرتح  ومل  اأخرى.  رقابية  وهيئات  الإن�سان  حقوق  وجمل�س  لالنتخابات،  العليا 

ال�سيا�سية على عملية الختيار، وبالتايل  تاأثري العتبارات  اأي معايري ل�سمان عدم  الد�ستور 

ا�ستقاللية هذه الهيئات. 

الأ�س�س الأيديولوجية واملمار�سة ال�سيا�سية

اإن درا�سة املنطلقات الأيديولوجية والربناجمية لالإخوان امل�سلمني، وحزب النور، وحركة 

النه�سة ميكن اأن توفر نظرة ثاقبة ب�ساأن توجهات تلك الأحزاب بخ�سو�س حقوق الإن�سان، 

وميكن اأي�سا اأن تلقي ال�سوء على روؤيتهم للعالقة بني الدين والدولة. يتناول هذا الق�سم اأي�سا 

بع�س  يحتل  ال�سلطة.  يف  الإ�سالمية  لالأحزاب  وال�سيا�سية  والت�رصيعية  الد�ستورية  املمار�سات 

الإن�سان  بحقوق  الإ�سالمية  الأحزاب  بالتزام  اخلا�سة  النقا�سات  يف  خا�سة  اأهمية  الق�سايا 

والدميقراطية. وت�سمل تلك الق�سايا دور وطبيعة الدولة؛ وتعريف حقوق الإن�سان؛ والعالقة 

وحقوق  الدينية؛  احلرية  وحدود  واملراأة؛  الرجل  بني  وامل�ساواة  والتعددية؛  ال�رصيعة  بني 

املواطنني غري امل�سلمني؛ وحدود القيود على حرية التعبري.

الدولة املدنية ذات املرجعية الإ�سالمية:

الد�ستورية  الدولة  مع  يتوافق  للدولة  كقانون  لل�رصيعة  مفهومهم  اأن  الإ�سالميون  يعتقد 

الدميقراطية، واأ�سار العديد منهم اإىل اأنهم ي�سعون لإقامة »دولة مدنية ذات مرجعية اإ�سالمية« 

ولي�س دولة دينية، اإل اأن الفرق بني الدولة الدينية والدولة املدنية من وجهة نظر الإ�سالميني 

حقوق  ومدافعو  والليرباليون  امل�سلمني  غري  عنها  يعرب  حقيقية  خماوف  يعالج  ول  ملتب�س، 

الإن�سان.

 20- Human Rights Watch، ‘Tunisia: Mass Firings a Blow to Judicial Independence’، Availabe
at: http://www.hrw.org/news/2012/10/29/tunisia-mass-firings-blow-judicial-independence
 21- In this paper، I refer to the Draft Tunisian Constitution published on 14 December 2012.
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املعتدل  ال�سيا�سي  الإ�سالم  تيار  اأنف�سهم جزءا من  امل�سلمني والنه�سة  يعترب كٌل من الإخوان 

اأن احلركة تعتنق فهما م�ستنريا لالإ�سالم، واأنها  الو�سطي. توؤكد حركة النه�سة يف برناجمها 

حزب  يقول  الجتهاد.22  خالل  من  احلديثة  واحل�سارية  الإن�سانية  الإجنازات  من  ت�ستفيد 

احلرية والعدالة وحركة النه�سة اإن هناك اأحكاما قليلة جدا يف ال�رصيعة ثابتة ل تقبل الجتهاد؛ 

لأنها ت�ستند اإىل ن�سو�س قطعية الثبوت والدللة يف القران وال�سنة. وباقي الأحكام يتم تاأ�سي�سها 

من خالل الجتهاد يف اإطار القواعد ال�رصعية الكلية ومقا�سد ال�رصيعة ومبداأ امل�سلحة.23 على 

لكنه ل  الإن�ساين،  الجتهاد  وا�سعة من  مل�ساحة  مفتوحا  الباب  النهج يرتك  هذا  اأن  الرغم من 

يوفر اأ�سا�سًا كافيًا لالإ�سالح الديني، فالعديد مما يطلق عليه الأحكام الثابتة يف القراآن وال�سنة 

غري متوافق مع حقوق الإن�سان الأ�سا�سية، مثل امل�ساواة بني اجلن�سني، وحقوق غري امل�سلمني، 

اأحكام  لإ�سدار  عديدة  ثغرات  يرتك  املنهج  هذا  اأن  على  عالوة  القا�سية.  العقوبات  وحظر 

تع�سفية تتوقف على مواقف وقيم الهيئات التي توكل اإليها مهمة تف�سري ال�رصيعة كقانون للدولة.

ي�ساطر حزب النور ال�سلفي حزب احلرية والعدالة والنه�سة وجهة نظره القائلة اإن الإ�سالم 

يقدم اإر�سادات �ساملة يف املجالت ال�سيا�سية، والقت�سادية، والجتماعية، والثقافية، وبالتايل 

يوؤمنون ب�سمو و�سيادة ال�رصيعة.24 ترجع ال�سلفية عمومًا اإىل الجتاه الإ�سالمي الذي يهدف اإىل 

تنقية العقيدة واملمار�سات الإ�سالمية من خالل العودة اإىل الأ�سول الإ�سالمية كما كانت متار�س 

يف عهد الر�سول وال�سحابه.ميكن تطبيق هذا التعريف على العديد من الإ�سالميني، مبا يف ذلك 

امل�سلمون الإ�سالحيون يف القرن التا�سع ع�رص، وكذلك الإخوان امل�سلمون. لكن عادة ما يتم 

ا�ستخدام م�سطلح ال�سلفية اليوم لالإ�سارة اإىل تاأثر هوؤلء ال�سلفيني باملذاهب الوهابية والظاهرية، 

التف�سري ال�سارم واحلريف للقراآن وال�سنة.25 وقد تعر�ست جماعة الإخوان  واملعروف عنها 

ينتمون  امل�سلمني  الإخوان  قادة  �سلفي متزايد، والعديد من  تاأثري  اإىل  ال�سبعينيات  امل�سلمني منذ 

اأي�سًا اإىل اجلمعيات ال�سلفية يف م�رص.26

مرجعية  ذات  مدنية  »دولة  بناء  اإىل  تهدف  اإنها  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  تقول 

22- برنامج حركة النه�سة 2011 ، متاح على: 

http://www.365p.info/livre/index.html، �س3
اأي�سا حركة النه�سة، الروؤية الفكرية  23-حزب احلرية والعدالة، برنامج احلزب )2011(، �س28. انظر 

ومنهج الأ�سويل )2001(، متاح على: http://www.ennahdha.tn/الروؤية-الفكرية

24- انظر برنامج حزب النور )2011(، متاح على:

http://www.alnourparty.org/page/program_headers 

25-G. Denoeux، )2011( ‘The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam’، in Volpi، F.، 

)ed.( Political Islam: a Critical Reader. New York: Routledge. pp. 59-60.

26-انظر ح�سام متام، ت�سلف الإخوان )الإ�سكندرية: مكتبة الإ�سكندرية، 2010(،

 J. Brown، ‘Salafists and Sufis in Egypt’. Carnegie Endowment for International Peace )2011(، 

available at: http://carnegieendowment.org/files/salafis_sufis.pdf، p.5.
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عرفتها  التي  الدينية  الدولة  عن  جذريًا  يختلف  النموذج  هذا  اأن  الإخوان  اإ�سالمية«.27يوؤكد 

اأوروبا وقت الع�سور الو�سطي. حيث اإنه يف الدولة الإ�سالمية لن يتم اإعطاء مميزات خا�سة 

لرجال الدين، فم�سدر ال�سلطة هو ال�سعب، و�سيتم تكليف املوؤ�س�سات الدميقراطية بحماية تعاليم 

تنفيذها عن طريق  يتم  ال�سورى  ال�رصيعة، ومهمة  مبادئ  الد�ستور على  �سي�ستند  الإ�سالم.28 

برملان منتخب تكون قراراته ملزمة للحاكم، وي�رصع الربملان وفقًا ملبادئ ال�رصيعة، واملحكمة 

الد�ستورية العليا ت�رصف على توافق القوانني مع تلك املبادئ.29

الدميقراطية  وطبيعة  هيكل  على  والعدالة  احلرية  حزب  مع  عام  ب�سكل  النور  حزب  يتفق 

الإ�سالمية املحكومة مببداأ �سيادة ال�رصيعة. لكن احلزب يرف�س م�سطلح »الدولة املدنية«، خوفا 

من اأن ي�ستخدم امل�سطلح يف التحايل على تطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية.30 يرف�س حزب النور 

اإميانه  -مثل احلرية والعدالة- الدولة الكهنوتية )اأو الدينية( والدولة العلمانية، ويوؤكد النور 

بالدولة الإ�سالمية الع�رصية الد�ستورية، والتي من خاللها يتم ممار�سة الدميقراطية التمثيلية 

ال�سلطات،  بني  الف�سل  على  الدولة  تلك  ت�ستند  �سوف  النور،  حلزب  ووفقا  لل�رصيعة.  وفقا 

وا�ستقالل الق�ساء، واحرتام حقوق الإن�سان واحلريات العامة.31

اإن مفهوم الدولة املدنية ذات املرجعية الإ�سالمية يحتوي على خماطر جمة مل�ستقبل حقوق 

اأن تتعر�س  الدين ميكن  الد�ستورية، فحقوق الإن�سان الأ�سا�سية مثل حرية  الإن�سان والدولة 

للتقييد حتت ا�سم ال�رصيعة، اإل اإذا كان هناك �سمانات د�ستورية وا�سحة داخل الد�ستور حلماية 

د�ستورية  مادة  اإدخال  ولكن  الإ�سالمية.  لل�رصيعة  حمتملة  تع�سفية  تف�سريات  من  املواطنني 

املواد  نطاق  يحدد  ال�سيا�سي  للنظام  الأ�سا�سية  املقومات  يف  الإ�سالمية  ال�رصيعة  بخ�سو�س 

الأخرى. وبالتايل تفتقر عملية الت�رصيع اإىل الو�سوح وال�سفافية، فتف�سري ال�رصيعة �سوف يرتك 

لل�رصيعة هو  اأن فهمه  اإثبات  �سيا�سي ملحاولة  الربملانية والق�ساء، و�سي�سعى كل فاعل  لالأغلبية 

الأقرب اإىل الإ�سالم. 

تقول املادة 81 من الد�ستور امل�رصي اجلديد اإنه »يجب اأن متار�س احلقوق واحلريات، على 

اأن  الد�ستور«. هذا يعني  الدولة واملجتمع يف  املبادئ اخلا�سة مبقومات  نحو ل يتعار�س مع 

ال�رصيعة الإ�سالمية )مادة2( ومعايري غام�سة اأخرى تتعلق بالآداب العامة )املادتان10و11(، 

نطاق  �ستحدد   )5 )مادة  الوطنية  والوحدة   )12 )مادة  واحل�سارية  الثقافية  املجتمع  واأ�س�س 

27-ع�سام العريان، الإخوان امل�سلمون والدولة املدنية )القاهرة: مركز الإعالم العربي، 2011(.

28-املرجع ال�سابق، �س31-30.

29-املرجع ال�سابق �س45-44.

30-حزب النور: نرف�س الدولة املدنية، متاح على:

 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=567760
31-برنامج حزب النور )2011(، متاح على:

 http://www.alnourparty.org/page/program_headers
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احلقوق الد�ستورية. ان�سمام الدولة اإىل املعاهدات الدولية حلقوق الإن�سان �سيخ�سع اأي�سا لهذه 

العتبارات الغام�سة )مادة 145(.

اأنه ميكن لتدخل الدولة يف جمالت معينة من احلياة العامة واخلا�سة، با�سم  جدير بالذكر 

الدويل  للقانون  املقبولة  احلدود  مفرط  نحو  على  يتجاوز  اأن  العامة،  والآداب  العام  النظام 

حلقوق الإن�سان. ولذلك فاإن جلنة حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة يف التعليق العام رقم 22 

ت�سري اإىل اأن العرتاف بديانة ر�سمية للدولة، ل ينبغي اأن يوؤدي اإىل اإعاقة التمتع باأي حق 

اللجنة  العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية«. و«تالحظ  من احلقوق املن�سو�س عليها يف 

اأن مفهوم الأخالق م�ستمد من تقاليد اجتماعية وفل�سفية ودينية عديدة، وعليه يجب اأن ت�ستمد 

القيود املفرو�سة على حرية املجاهرة بالدين اأو املعتقد بغر�س حماية الأخالق اإىل مبادئ غري 

م�ستمدة ح�رصا من تقليد واحد«.

للدولة  ال�رصيعة يف منوذجهم  تف�سري  اأحد من احتكار  يتمكن  اأنه لن  اأي�سًا  الإ�سالميون  يوؤكد 

الواقع  امل�سلمني. لكن الأمر يبدو غري ذلك يف  الإ�سالمية، واأن باب الجتهاد مفتوح جلميع 

العملي، لأن الجتهاد امل�سموح به هو ذلك الجتهاد الذي ي�ستند اإىل مناهج ومبادئ فقهية من 

�سنع الب�رص. فالإ�سالميون يقولون اإن هناك اأحكاما ثابتة يف ال�رصيعة يف جمال املعامالت لي�ست 

جماًل لالجتهاد. الأمر الذي يوؤكد عليه العديد من املوؤ�س�سات يف م�رصمثل املحكمة الد�ستورية 

العليا والأزهر ال�رصيف، يف حني اأنه لي�س هناك قائمة حمددة لتلك الأحكام الثابتة. غري اأنه اإذ 

قام فقيه م�سلم بالجتهاد يف اأي من تلك املجالت �سوف يتم اعتباره مرتدا، حيث اإن ذلك قد 

يكون مبثابة اإنكار ما هو معلوم من الدين بال�رصورة. ولذا فاإنه يف منوذج الدولة الإ�سالمية 

�سوف يتم الأخذ بتف�سري واحد معني لالإ�سالم داخل موؤ�س�سات الدولة، و�سوف تعتمده الدولة 

كالتف�سري الأ�سلي واحلقيقي لل�رصيعة؛ وبالتايل �سوف ي�سنف على اأنه هرطقة، اأي معتقد ديني 

يختلف عن ال�سائد من الجتهاد وال�رصيعة.

عمل الإ�سالميون على دعم و�سع ال�رصيعة يف الد�ستور امل�رصي اجلديد، الذي يوؤكد على 

اإن »هيئة كبار علماء الأزهر  املادة 4  القانون. تقول  الدين يف عملية و�سع  ا�ست�سارة علماء 

اأن برنامج حزب احلرية والعدالة  املتعلقة بال�رصيعة الإ�سالمية«. يالحظ  امل�سائل  ُت�ست�سار يف 

يوؤكد اأن املحكمة الد�ستورية العليا هي اجلهة املخت�سة يف تف�سري ال�رصيعة الإ�سالمية، رغم اأن 

فكرة اإعطاء علماء امل�سلمني �سلطة تف�سري ال�رصيعة الإ�سالمية ورد ذكرها يف م�رصوع الربنامج 

الإخوان  جماعة  علماء  من  عدد  مت�سك  وقد   .2007 يف  امل�سلمني  الإخوان  جلماعة  ال�سيا�سي 

امل�سلمون اأي�سا بهذا الت�سور منذ ح�سن البنا. بل اإن املر�سح الرئا�سي ال�سابق جلماعة الإخوان 

من  جلنة  بت�سكيل  النتخابية-  حملته  يف  ذلك  على  -عالوة  وعد  ال�ساطر  خريت  امل�سلمني، 

امل�رصعني امل�سلمني مل�ساعدته يف تطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية32. ومع ذلك ينظر بع�س املحللني اإىل 

32- See Al-Masry Al-Youm، 4 April 2012، Availabe at: http://www.almasryalyoum.com/

node/751541 
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اإدراج املادة 4 يف الد�ستور باعتبارها تنازل من الإخوان امل�سلمني لإر�ساء احللفاء ال�سلفيني.

اأثارت املادة 4 غ�سب جمموعة كبرية من الليرباليني واحلقوقيني الذين اعتربوا ذلك خطوة 

عمل  يف  للم�ساءلة  خا�سعني  غري  دين  علماء  فيها  يتدخل  التي  الدينية،  الدولة  باجتاه  كبرية 

الهيئات املنتخبة33، رغم اأن اآراء هيئة كبار العلماء لي�ست اإلزامية، لكن العلماء ميثلون �سلطة 

قوية اأخالقيا ودينيا تتخطى الربملانيني املنتخبني. عالوة على ذلك فاإن املادة 219 من الد�ستور 

ت�سمنت تعريفا حمددا لأحكام ال�رصيعة الإ�سالمية. هذا التف�سري �سار ملزما الآن جلميع الهيئات 

الق�سائية وال�سيا�سية يف م�رص. رغم اأن هذه املادة التاأويلية غام�سة للغاية وعامة، فهي حتيل 

اإىل م�سادر مناهج ومبادئ القانون الإ�سالمي ال�سني التقليدية، اإل اأن هذا يعني فتح الباب اأمام 

اأكرث   219 املادة  تعترب  والت�سدد.  العتدال  بني  ترتاوح  التي  ال�سنية  الفقهية  اخليارات  جميع 

عمومية، يف تف�سري مبادئ ال�رصيعة الإ�سالمية من تلك التي تبنتها املحكمة الد�ستورية العليا يف 

ت�سعينيات القرن املا�سي. فقد اأ�سارت املحكمة الد�ستورية العليا اإىل اأنه ل ينبغي للم�رصع جتاوز 

على  اأكدت  ثم  الأ�سلية؛  ال�سنة  ن�سو�س  وبع�س  القراآن  من  امل�ستمدة  الثابتة  ال�رصيعة  اأحكام 

الجتهاد يف جميع احلالت الأخرى ل�ستيعاب املتغريات لتحقيق ال�سالح العام. ولكن املادة 

 219من الد�ستور اجلديد تزود ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�رصيعية وهيئة كبار العلماء ب�سلطة 

القانون  و�سع  عملية  �ستفتقر  وبالتايل  الإ�سالمية،  ال�رصيعة  نطاق  حتديد  يف  وا�سعة  تقديرية 

بال�رصورة اإىل اليقني القانوين وال�سفافية. �سيوؤدي الد�ستور اجلديد على الأرجح اإىل �رصاع 

�سيا�سي بني جهات فاعلة خمتلفة حول تف�سري ال�رصيعة. تن�س املادة 219 اأي�سا على اأن الإ�سالم 

ال�سني هو املذهب الإ�سالمي الوحيد املعرتف به يف م�رص، الأمر الذي يوؤدي �سمنيا اإىل تهمي�س 

امل�رصيني امل�سلمني الآخرين الذين ينتمون اإىل مذاهب اأخرى. تفادت حركة النه�سة الإ�سارة 

الإ�سالم  اأن  على  فقط  ين�س  فهو  ال�سيا�سي،  برناجمها  يف  للدولة  كقانون  لل�رصيعة  ال�رصيحة 

الإ�سالم هو املرجع الأعلى، واأن جميع برامج احلركة  للدولة، واعتبار  الر�سمي  الدين  هو 

ملتزمة بالقيم الإ�سالمية. بعك�س نظرائها الإ�سالميني، ت�ستخدم حركة النه�سة وقادتها م�سطلح 

»الدولة العلمانية« لكن مع بع�س التعديالت التي تتوافق مع منهجها الإ�سالمي. يقول رئي�س 

حركة النه�سة، را�سد الغنو�سي اإن الإ�سالم ميكن اأن يتوافق مع »العلمانية الإجرائية«، والتي 

من خاللها ميكن للدولة و�سع ال�سمانات الد�ستورية حلماية حرية الدين وحرية التعبري للتاأكد 

من حيادية الدولة جتاه الأديان املختلفة. حيث متتنع الدولة عن التدخل يف اأ�سلوب احلياة الديني 

 See the statement by the Egyptian Initiative for Personal Rights on 16 July 2012، available at 
http://www.eipr.org/pressrelease/2012/07/16/1453.

33- See the statement by the Egyptian Initiative for Personal Rights on 16 July 2012، available 
at http://www.eipr.org/pressrelease/2012/07/16/1453.
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اأو ممار�سات دينية.34،  الدولة لفر�س عادات  اأدوات الإكراه لدى  ا�ستخدام  ملواطنيها، يتم 

فوفقا للغنو�سي، فاإنه يف جمال ال�سيا�سة تنح�رص اإ�سالمية الدولة يف �سمان اأن الإجراءات التي 

تتخذ، تتفق مع القيم الإ�سالمية، دون اأن يتطلب ذلك و�ساية اأي من املوؤ�س�سات الدينية. على 

اأن يقوم الربملان باإدارة خمتلف التف�سريات لالإ�سالم ب�سكل �سلمي.35

وهما  بالأ�سا�س؛  متعار�ستني  فكرتني  بني  التوفيق  اإىل  احلقيقة  يف  الغنو�سي  نظرية  تهدف 

احلياد الديني للدولة، واعتبار الإ�سالم امل�سدر الأعلى للت�رصيع يف الدولة. يو�سح النعيم اأن 

منطق وهدف ال�سيا�سات العامة اأو الت�رصيع يف الدولة العلمانية ي�ستند اإىل التداول احلر املفتوح 

والعقالين الذي ي�ستطيع اأن ي�سرتك فيه عموم املواطنني، والذي ميكن اأن يقبلوه اأو يرف�سوه 

ح�سب حججهم اأو اأ�سانيدهم. وهو ال�سيء الذي ل ميكن اأن يحدث عندما يكون مرجع العملية 

الت�رصيعة حمكوما بالدين وال�رصيعة الإ�سالمية. 

النتقالية عن نظرائها يف  الفرتة  �سيا�سية خمتلفة خالل  اأولويات  النه�سة  يوجد لدى حركة 

م�رص،فال يدعو الربنامج الر�سمي حلزب النه�سة لتطبيق ال�رصيعة، والغنو�سي قال اإن حزبه 

لي�س مهتما يف هذه املرحلة بتطبيق ال�رصيعة اأو اأن يتم اإدراجها يف الد�ستور. وعلى الرغم من 

ال�سغط الذي ميار�سه ال�سلفيون يف تون�س واملت�سددون يف �سفوف النه�سة، فقد وافقت حركة 

حركة  واكتفت  اجلديد.  الد�ستور  يف  ال�رصيعة  ذكر  يتم  باأل  الليرباليني  مطالب  على  النه�سة 

الد�ستور.36 كان هذا خطوة مهمة يف  النه�سة باحلفاظ على الإ�سالم كدين ر�سمي للدولة يف 

تقليل التوتر بني العلمانيني والإ�سالميني. يوؤكد الغنو�سي اأن اأولوية احلركة يف املرحلة النتقالية 

يف تون�س هي دعم احلرية والدميقراطية، التي يدعي اأنها املحور الأ�سا�سي لل�رصيعة على كل 

حال.37 ومع ذلك، فاإن قادة حركة النه�سة اأكدوا يف منا�سبات خمتلفة اأن الإ�سارة لالإ�سالم 

قوانني  اأي  واإلغاء  اإ�سالمية  قوانني  باإقرار  للحزب  ت�سمح  للدولة،  الر�سمي  الدين  باعتباره 

نظمها  النه�سة«، حما�رصة  منظور حزب  والدولة من  الدين  بني  والعالقات  »العلمانية  الغنو�سي،  34-را�سد 

مركز درا�سات الإ�سالم والدميقراطية، 2 مار�س 2012. فيديو املحا�رصة متاح على:

 http://www.ustream.tv/recorded/20827717?utm_source
=Transcript+of+Rached+Ghannouchi%27s+lecture+on+Secularism++March+2%2C+2012&u
tm_campaign=Tunisia+Democracy+Rached+Ghannouchi+
Transition+Center+for+the+Study+of+Islam+and+Democracy+%28CSID%29&utm_

medium=email. The full transcript is available in English at http://

blog.sami-aldeeb.com/2012/03/09/full-transcript-of-rached-ghannouchis-lecture-on-

secularism-march-2-2012/

35- املرجع ال�سابق

36-K. Fahim، ‘Tunisia Says Constitution Will Not Cite Islamic Law’، New York Times، 28 
March 2012، available at http://www.nytimes.com/2012/03/27/world/

africa/tunisia-says-constitution-will-not-cite-islamic-law.html
37-Al-Assad Ben Ahmad، ‘We Fought for Freedom، Not Sharia Law’، Al-Ahram Weekly، 5 
April 2012، available at http://weekly.ahram.org.eg/2012/1092/re4.htm
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تتعار�س مع ال�رصيعة.38 الأمر الذي يوؤكد اأن النه�سة مل تتخل ب�سكل كامل عن الطموح يف 

تطبيق حكم ال�رصيعة، لكن مت و�سع هذه امل�ساألة جانبا الآن للنظر فيها يف مرحلة لحقة، عندما 

تكون احلركة اأكرث ا�ستقرارا اجتماعيا و�سيا�سيا. 

فر�س جدول  مرونة  الإ�سالمية  لالأحزاب  التون�سي  الد�ستور  م�سودة  ال�سياق متنح  هذا  يف 

يف  الإ�سالمية  ال�رصيعة  تاأثري  ت�سمن  التي  الإ�سارات  من  عددا  ت�سم  فهي  تدريجيا.  اأعمالها 

ال�سيا�سات العامة للدولة. ت�سري ديباجة م�سودة الد�ستور اإىل مركزية اأ�س�س واأهداف الإ�سالم 

يف املجتمع، غري اأنها توؤكد على الفهم املعتدل واملرن لالإ�سالم. وفقا للمادة 4، ت�سون الدولة 

حكما  الر�سمي،  الدولة  دين  باعتباره  الإ�سالم  مرجعية  وتعترب  العبادة.  دور  وحتمي  الدين 

د�ستوريا غري قابل للتعديل.

مفهوم حقوق الإن�سان:

تقر الأحزاب الثالثة من الناحية النظرية بقيمة حقوق الإن�سان والتفاقيات الدولية حلقوق 

الثالثة الأخرية  العقود  النه�سة خالل  امل�سلمني وحركة  الإخوان  اأدبيات  توؤكد  الإن�سان، كما 

اأن حماية حقوق الإن�سان وظيفة اأ�سا�سية للدولة الإ�سالمية.39 اأظهر اأي�سًا حزب النور انفتاحًا 

من  الكثري  مع  الإ�سالميني  من  لها  واملروج  املقرتحة  احلقوق  تلتقي  الإن�سان.40  حقوق  جتاه 

تلك الختالفات  تثري  اختالفات مفاهيمية جوهرية.  لكن مع وجود  العاملية،  الإن�سان  حقوق 

الدولة  يف  امل�سلمني  غري  وحقوق  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  مبجالت  يتعلق  فيما  خا�سة  القلق، 

امل�سلمة، وحرية التعبري، والتعددية ال�سيا�سية، وحرية الدين، وجترمي العقوبات غري الإن�سانية 

والقا�سية.

اإن مفهوم حقوق الإن�سان الذي يتبناه كثري من الإ�سالميني ي�سع الن�سو�س الدينية وال�رصيعة 

الإ�سالمية كم�سدر حلقوق الإن�سان، مع تقدير اأقل للعقل والتجربة الإن�سانية يف فهم الن�سو�س 

38- انظر لقاء مع الغنو�سي، جملة املجتمع، 7 اأبريل 2012، متاح على:

 http://magmj.com/index.jsp?inc=5&id=9419&pid=2456&version=137
)القاهرة:  الرابع  الإ�سدار  املتحدة،  الأمم  واإعالن  الإ�سالم  تعاليم  بني  الإن�سان:  حقوق  الغزايل،  حممد   -39

نه�سة م�رص، 2005(؛ الإخوان امل�سلمون، »بيان للنا�س«، دليلك اإىل جماعة الإخوان امل�سلمني )القاهرة: اقراأ، 

1997(؛   ،Islamic INC )القاهرة:  الإ�سالم«  ال�سيا�سية يف  اله�سيبي »مبادئ  2011(، �س315-320؛ حممد 

را�سد الغنو�سي، احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية اجلزء الأول والثاين )2011(.

الدولية،  الإن�سان  حقوق  منظومة  من  امل�رصية  الأحزاب  موقف  حول  الدولية  العفو  ملنظمة  ا�ستطالع  40-يف 

»وافق حزب النور على جميع التعهدات با�ستثناء اإلغاء عقوبة الإعدام وحماية حقوق املراأة«. انظر منظمة العفو 

الدولية »م�رص: ا�ستطالع اآراء الأحزاب ال�سيا�سية تظهر معار�سة »مقلقة« حلقوق املراأة، 2011، متاحة على:

 http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=19911، 

مت زيارة املوقع يف 23 اأغ�سط�س 2012.
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الدينية. ي�سطدم هذا املفهوم مع منطق حقوق الإن�سان العاملية. توؤكد املادة الأويل من الإعالن 

بحقوق  يطالب  اأن  ميكن  دينه  عن  النظر  ب�رصف  �سخ�س  كل  اأن  الإن�سان  حلقوق  العاملي 

اأن  ميكن  الدين  اأن  من  الرغم  على  الإن�ساين.  وال�سمري  العقل  منا�سدة  خالل  من  الإن�سان، 

ي�سكل اأ�سا�سًا حلقوق الإن�سان، فاإن هناك تف�سريات دينية تتعار�س مع املعايري العاملية حلقوق 

الإن�سان. 

اأنه ملتزم بحقوق الإن�سان العاملية �رصيطة عدم تعار�سها مع  يوؤكد حزب احلرية والعدالة 

ال�رصيعة،41 وذكر الربنامج النتخابي للرئي�س مر�سي حماية حقوق الإن�سان كما هو من�سو�س 

عليها يف ال�رصيعة والقيم الدينية الأ�سا�سية.42 يقول حزب النور اإن احلريات العامة واحلقوق 

الأ�سا�سية يجب اأن تتم حمايتها وفقا لل�رصيعة الإ�سالمية وثوابت الأمة.43

كثريا ما يتم يف العديد من الدول العربية، ا�ستخدام الإ�سارات الغام�سة لل�رصيعة واحرتام 

يقدمها  التي  ال�سمانات  لالنتقا�س من  والإ�سالميني  العلمانية  احلكومات  قبل  الدينية من  القيم 

القانون الدويل حلقوق الإن�سان. يتبني من تقييم الأحزاب الثالثة، اأن حزب النه�سة فقط هو 

الذي ل يخ�سع حقوق الإن�سان لقيود مرتبطة بال�رصيعة، فهو يقول يف برناجمه اإن »التفاقيات 

اأنه يف منا�سبات  اإل  اأهداف وقيم الإ�سالم.«44  الدولية حلقوق الإن�سان مت�سقة ب�سكل عام مع 

اأخرى اأعرب الغنو�سي وممثلون اآخرون للحزب عن دعمهم للتحفظات الواردة على اتفاقية 

الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة45 التي عربت عنها الدولة التون�سية �سابقا.46

 

ال�سريعة والتعددية ال�سيا�سية:

والنه�سة  امل�سلمني  الإخوان  مثل  الإ�سالمية  احلركات  ركزت   ،2011 عام  ثورات  قبل 

ب�سكل كبري على احلقوق ال�سيا�سية. ب�سبب وجودهم لعقود طويلة يف ظل مناخ قمعي، كانت 

املطالبة  طريق  عن  ال�سيا�سي،  النظام  يف  امل�ساركة  هى  للبقاء  لالإ�سالميني  الوحيدة  الطريقة 

احلديثة  الدميقراطية  الدول  يف  ال�سيا�سية  التعددية  اأن  الإ�سالميون  يعتقد  ال�سيا�سية.  بحقوقهم 

امل�سلمني وحزب  الإخوان  ال�رصيعة. من وجهة نظر  الفقهية يف  املدار�س  بالتعددية يف  �سبيهة 

41- حزب احلرية والعدالة، برنامج احلزب )2011(، �س29

42- حزب احلرية والعدالة، الربنامج الرئا�سي ملحمد مر�سي )2012(، �س8

43- انظر برنامج حزب النور )2011(، متاح على:

http://www.alnourparty.org/page/program_headers
44- برنامج حركة النه�سة )2011(، متاح على:

http://www.365p.info/livre/index.html7س� 

45- اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة

46- انظر مقابلة مع الغنو�سي، جملة املجتمع، 7 اأبريل 2012، متاحة على:

 http://magmj.com/index.jsp?inc=5&id=9419&pid=2456&version=137
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النور، تكون التعددية ال�سيا�سية يف الدولة الإ�سالمية حمكومة ب�سيادة ال�رصيعة.47 هذا يعني اأن 

اأي حزب اأو جمعية تختلف يف روؤيتها مع الإ�سالم ميكن اأن تتعر�س لقيود اأو للحل، مبا اأن 

ال�رصيعة ت�سكل النظام العام للدولة الإ�سالمية، ول ميكن للم�سلمني اأو غري امل�سلمني اخلروج عن 

النظام العام. توؤكد حركة النه�سة ومفكرها الرئي�سي الغنو�سي اأن جميع الأحزاب واجلمعيات 

ميكن اأن توجد يف الدولة الإ�سالمية، مبا فيها تلك التي تتبنى املذاهب العلمانية وامللحدة.48 لكن 

تعمل على جترمي  النه�سة  دامت حركة  ما  فيه  م�سكوكا  القول  هذا  يبدو  العملية،  الناحية  من 

بع�س اأ�سكال التعبري با�سم حماية املقد�سات الدينية؛ من ثم ميكن ب�سهولة اأن تتحول هذه احلجة 

اإىل اأداة لإ�سكات الأ�سوات العلمانية والأ�سوات امل�سلمة الليربالية.

امل�ساواة بني اجلن�سني:

املجال الأكرث جدًل يف النقا�س حول الإ�سالم ال�سيا�سي وحقوق الإن�سان هو حقوق املراأة. 

وب�سكل عام ل توؤمن الأحزاب الإ�سالمية مبفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني على النحو املن�سو�س 

ما  عادة  امل�سلمني  الإخوان  وقادة  اأع�ساء  اإن  الإن�سان.  حلقوق  الدولية  التفاقيات  يف  عليه 

ينتقدون مفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني يف اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، 

قائلني اإن طريقة تناول حقوق املراأة على ال�سعيد الدويل قد اأف�سدت القيم والأخالق الجتماعية 

الرجال  بني  التكاملية  الأدوار  اإىل  الإ�سالميون  يدعو  ذلك،  مواجهة  يف  الإ�سالمية.49 

والن�ساء.50 هذا يعني اأنه يف الواقع لي�ست كل احلقوق التي يتمتع بها الرجال هي متاحة للن�ساء. 

ينعك�س هذا املفهوم يف املواقف التمييزية التي يعتنقها العديد من الإ�سالميني بخ�سو�س الزواج، 

والطالق، واحلقوق ال�سيا�سية للن�ساء.

يف  والن�ساء  الرجال  بني  للعالقة  القانونية  اجلوانب  بع�س  على  الثالثة  الأحزاب  تتفق 

ال�رصيعة الإ�سالمية، ويت�سمن ذلك م�سئولية الرجال يف تغطية التكاليف املالية لزوجاتهن وفقا 

47- ع�سام العريان، الإخوان امل�سلمون والدولة املدنية )القاهرة: مركز الإعالم العربي، 2011(؛ برنامج 

حزب النور، متاح على:

 http://www.alnourparty.org/page/program_headers
48- را�سد الغنو�سي، احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية/ اجلزء الثاين: )2011(، �س150-147

49- انظر: مقابلة مع مكارم الديري، 11 أغسطس 2012، متاح على:
http://ikhwanonline.com/ramadan/Pageview.aspx?ID=2333&SectionID=9 

50- الإخوان امل�سلمون »وثيقة املراأة وال�سورى«، دليلك اإىل جماعة الإخوان امل�سلمني )القاهرة: اقراأ، 2011(، 

�س307. نف�س املعني اأي�سا وا�سح يف برنامج حزب احلرية والعدالة، حزب احلرية والعدالة، برنامج احلزب 

)2011(، �س112-113 و�س31؛ برنامج حزب النور )2011( متاح على:

 http://www.alnourparty.org/page/program_social؛ 
ورا�سد الغنو�سي، احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية اجلزء الأول )2011(، �س90.
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التي يح�سل عليها الرجال داخل موؤ�س�سة الزواج. تتفق  القوامة، يف مقابل المتيازات  ملبداأ 

الأحزاب الثالثة اأي�سا على اأن الن�ساء يجب اأن يرثن ن�سف ح�سة املرياث املخ�س�سة لأ�سقائهن 

تلك  امل�سلمني.  غري  الرجال  من  امل�سلمات  الن�ساء  زواج  حترمي  وجوب  جانب  اإىل  الرجال، 

الآراء القانونية �سائعة بني علماء ال�رصيعة الإ�سالمية، وت�ستمد اأ�سا�سها من اأحكام وا�سحة يف 

القراآن وال�سنة، ولذلك فاإن الإ�سالميني حتى الإ�سالحيني منهم مثل الغنو�سي مل يبتعدوا عن 

تلك الآراء.

حقوق  من  اأخرى  عديدة  جوانب  فهم  يف  الثالثة  الأحزاب  بني  ملحوظة  اختالفات  هناك 

املجالت  من  العديد  يف  امل�رصيني  الإ�سالميني  من  تقدمية  اأكرث  هى  النه�سة،  فحركة  املراأة. 

تقييد  على  الزوجات،  تعدد  م�ساألة  يف  النه�سة  تعرت�س  ل  املراأة.  حقوق  يف  للجدل  املثرية 

األ يكون  اإلغاء تعدد الزوجات يجب  اإن  القائل  ممار�سة تعدد الزوجات، لكنها تاأخذ بالراأي 

القاعدة.51وعلى العك�س، يرى اأغلب الإ�سالميني امل�رصيني اأن تعدد الزوجات م�سموح به يف 

الإ�سالم، واأنه ل ميكن اأن يتم و�سع قيود قانونية عليه ما دام الرجال ملتزمني مبعاملة عادلة 

ومن�سفة لزوجاتهم.52

يخ�سى احلقوقيون يف م�رص اأن ينعك�س الد�ستور اجلديد على قانون الأحوال ال�سخ�سية53. 

وقد ذكرت القيادات الن�سائية حلزب احلرية والعدالة يف عدة منا�سبات اأنه ينبغي تعديل قانون 

ب�ساأن حقوق  الدولية  املعاهدات  اأن  الإ�سالمية. وقد اعترب  ال�رصيعة  اأحكام  ليت�سق مع  الأ�رصة 

املراأة دمرت قيم الأ�رصة امل�سلمة. قدم اأع�ساء حزب النور مقرتحات قوانني يف برملان ما بعد 

الثورة تتعار�س مع حقوق املراأة. يهدف اأحد هذه املقرتحات اإىل خف�س �سن زواج الفتيات 

تقنني  ينبغي  اإنه  النتخابية،  الرئي�س حممد مر�سي خالل حملته  قال  اأن  �سنة. و�سبق  اإىل12 

التنا�سلية  الأع�ساء  ت�سويه  ممار�سة  جترمي  عدم  اأي�سا  النور  حزب  املبكر. واقرتح  الزواج 

هذه  ترك  ينبغي  اأنه  تعتقد  التي  امل�سلمني،  الإخوان  جماعة  موقف  مع  يتفق  وهذا  لالإناث. 

املمار�سة لل�سلطة التقديرية لالأ�رصة، لكن يجب على الأطباء القيام بها54. جدير بالذكر اأنه يف 

عام 2008، عار�ست كتلة جماعة الإخوان امل�سلمني الربملانية جترمي ختان الإناث وقاومت 

للبحث  املغرب  مركز  )لندن:  الثالث  الإ�سدار  امل�سلمني،  وواقع  القراآن  بني  املراأة  الغنو�سي،  را�سد   -51

والرتجمة، 2000(، �س98 و�س104.

يف  الزوجات  تعدد  على  قيود  و�سع  عار�سوا  عادة  اآخرون  م�رصيون  واإ�سالميون  امل�سلمون  الإخوان   -52

تعديالت قانون الأ�رصة عام 1979، انظر: �سامل البهن�ساوي، قوانني الأ�رصة بني عجز الن�ساء و�سعف العلماء 

)املن�سورة: دار الوفاء، 2003(، �س115

53- H. Badran، ‘The Arab Spring Represents a Leap Backward for Women’. The Daily Star. 

27 August 2012، available at http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2012/

Aug-27 /185770-the-arab-spring-represents -a- leap-backward-for-women.

ashx#axzz24mOSmBKj.
54- Ibid. 
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رفع �سن الزواج اإىل 18 �سنة55. 

يوؤيد  بل  املراأة.  وحقوق  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  �سمان  من  اجلديد  امل�رصي  الد�ستور  يخلو 

الد�ستور وجهة النظر الذكورية والأبوية يف العالقة بني اجلن�سني يف املجتمع، و يعزز اأي�سا 

تاأثري تف�سري ال�رصيعة الإ�سالمية املحافظ. ورد ذكر املراأة يف الد�ستور كاأمهات واأخوات ولي�س 

كمواطنات يتمتعن بو�سع امل�ساواة الكاملة مع الرجل. تن�س املادة 33 على اأن »كل املواطنني 

القانون، لديهم حقوق عامة وواجبات مت�ساوية دون متييز«. ولكن حذفت  اأمام  مت�ساوون 

يف  اأخرى  اأ�سكال  اأي  اأو  العرق  اأو  الدين  اأو  اجلن�س  اأ�سا�س  على  التمييز  حظر  اإىل  الإ�سارة 

الن�سخة الأخرية من الد�ستور، وخال الد�ستور من اأى ن�س �رصيح على امل�ساواة بني اجلن�سني. 

هذه  تعهد  العمل.  واأماكن  الأ�رصة  املراأة يف  التمييزية �سد  لل�سيا�سات  الباب   )10( املادة  تفتح 

املادة اإىل الدولة واملجتمع، على نحو غام�س، باحلفاظ على طابع الأ�رصة امل�رصية الأ�سيل 

و�سمان قيمها الأخالقية والدينية. وفقا للمادة نف�سها، ت�سمن الدولة قيام املراأة بالتوفيق بني 

واجباتها نحو اأ�رصتها وم�ساركتها يف احلياة العامة.

بعد �سقوط بن على، حر�س حزب “النه�سة” على طماأنة الن�ساء التون�سيات على اأن حقوقهن 

الواردة يف قانون الأ�رصة لن يتم امل�سا�س بها، كما وافق احلزب على قانون النتخابات الذي 

خ�س�س عددا مت�ساويا للمقاعد للرجال والن�ساء يف القوائم النتخابية لالأحزاب )منا�سفة(. اإل 

اأن النه�سة تعر�س لالنتقاد ب�سبب اقرتاحه ا�ستخدام تعبري “تكامل الأدوار بني الرجال والن�ساء” 

يف الد�ستور. اأثار هذا املقرتح غ�سب الكتلة العلمانية واحلقوقيني، والذين خ�سوا اأن ي�ستخدم 

الإ�سالميون  �سحب  التون�سي.56  القانون  يف  الن�ساء  حماية  عن  م�ستقبلي  تراجع  لتربير  ذلك 

الن�ساء يف عدد  التون�سي تعرتف بحقوق  الد�ستور  التون�سيون هذا املقرتح، واأ�سبحت م�سودة 

من املواد. ت�سري امل�سودة اإىل امل�ساواة بناء على النوع الجتماعي )املادة 5(، وحقوق الن�ساء 

اأي�سا  امل�سودة  )املادة 7(. وت�سمن  تون�س  ال�ساأن يف  �سابقا يف هذا  تقدم مت حتقيقه  اأي  وحماية 

فر�سا مت�ساوية بني الرجال والن�ساء، وت�سري اأي�سا اإىل م�سئولية الدولة عن الق�ساء على كافة 

اأ�سكال العنف �سد املراأة )املادة 37(. ومع ذلك، ل يزال جمهول م�ستقبل التفاعل بني اللغة 

والإ�سارة   ،)1 )املادة  للدولة  الر�سمية  الديانة  باعتباره  الإ�سالم  عن  اأخرى  مواد  و  التقدمية 

املبهمة مل�سئولية الدولة يف حماية العائلة ومتا�سكها )املادة 8(. حيث ميكن وفقا لتف�سري معني لتلك 

55- See Al-Markaz al-I’lāmî Lil Ikwan al-Muslimun، ‘Al-Ikhwan al-Muslimun fî Parlamān 
2005’، Al-Mawsü‘ah al-Tarikhiyyah al-Rasmiyyah li al-Ikhwan، 2008، available at http://

bit.ly/O99T9U، accessed 23 August 2012. 

56- هيذر مكروبي، »هل �سيوؤدي الد�ستور التون�سي اإىل تاآكل مكا�سب الن�ساء يف الربيع العربي«

 New Statesman، 15 اأغ�سط�س 2012، متاح )بالإجنليزية( على:

http://www.newstatesman.com/blogs/politics/2012/08/will-tunisian-constitution-erode-

gains-women-arab-spring 
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املواد اأن يعيق امل�ساواة الكاملة بني الرجال والن�ساء. جدير بالذكر، اأنه عندما رفعت احلكومة 

التون�سية حتفظاتها على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )اتفاقية ال�سيداو( يف 

اأغ�سط�س 2011، قامت بالإدلء باإعالن غام�س يقول اإن تنفيذ التفاقية يجب األ ينتهك مبداأ 

اأن الإ�سالم هو الديانة الر�سمية للدولة.57 

اأما بخ�سو�س احلقوق ال�سيا�سية للن�ساء، فقد ا�ستمر الإخوان امل�سلمون يف تبني الراأي نف�سه، 

اأى اأن ال�رصيعة ت�سمح للن�ساء بالرت�سح يف النتخابات الربملانية و�سغل اأي وظيفة عامة، با�ستثناء 

رئا�سة الدولة.58 قبل عام 2011، كان ال�سلفيون امل�رصيون يقولون اإنه يجب األ ي�سمح للن�ساء 

بالرت�سح للربملان.59 ولكن بعد الثورة راجع كبار علماء ال�سلفية هذا املوقف. اإل اأنه يت�سح من 

الراأي ال�رصعي الذي اأدىل به القيادي ال�سلفي يا�رص الربهامي، اأن ال�سلفيني قد ا�سطروا لذلك، 

لأن قانون النتخابات امل�رصي يلزم جميع الأحزاب اأن تر�سح على الأقل امراأة واحدة على 

مبدئي  ب�سكل  هو  الربملانية  لالنتخابات  الن�ساء  تر�سيح  اإن  الربهامي  يقول  النتخابية.  قوائمها 

اأمر غري م�سموح به، ولكنه يقول اإن هذا املوقف ميكن اأن يتغري ملنع “مف�سدة” اأخالقية، اأي 

الف�ساد الذي ميكن اأن ينجم عن احتالل العلمانيني الذين يرف�سون حكم ال�رصيعة هذه املقاعد.60 

خالل النتخابات الربملانية يف عام 2011 مل يقم حزب النور بن�رص �سور الن�ساء املر�سحات 

على قوائمه النتخابية، بدل من ذلك قاموا بو�سع مكان ال�سور “ورود” اأو �سور اأزواج 

احلريات  حول  كتابه  يف  النه�سة،  حزب  زعيم  الغنو�سي  ذكر  النقي�س،  على  املر�سحات. 

العامة يف الدولة الإ�سالمية، اأن الإ�سالم ل مينع الن�ساء من الرت�سح لأي من�سب عام، مبا يف 

ذلك ال�سلك الق�سائي والرئا�سة.61

حرية الدين:

يف  اأ�سيل  حق  هي  الدين  حرية  اأن  الثالثة  الإ�سالمية  لالأحزاب  ال�سيا�سية  الربامج  توؤكد 

القانون  عليه  ين�س  عما  خمتلف  ت�سور  الدين  حرية  عن  الإ�سالميني  ت�سور  لكن  الإ�سالم، 

�سبتمرب   7 املراأة«،  حقوق  اتفاقية  عن  حتفظاتها  ترفع  احلكومة  تون�س:   « ووت�س،  رايت�س  هيومن  انظر   -57

2011، متاح على:

 http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/06.

امل�سلمون  الإخوان  جماعة  اإىل  دليلك  �سماخ،  عامر  يف  وال�سورى«،  املراأة  »وثيقة  امل�سلمون،  الإخوان   -58

)القاهرة: اإقراأ، 2011(، �س310.

59-  يا�رص الربهامي، فتوى »تر�سيح املراأة لنتخابات جمل�س ال�سعب«، 2010، متاح على:

 http://www.salafvoice.com/article.php?a=4821
60- يا�رص الربهامي، »حكم م�ساركة املراأة يف املجال�س النيابية«، 2011، متاح على:

 http://www.salafvoice.com/article.php?a=5710
للبحو�سث  املغاربي  املركز  )لندن:  الثالثة  الطبعة  امل�سلمني،  وواقع  القراآن  بني  املراأة  الغنو�سي،  را�سد   -61

والرتجمة، 2000(، �س128-115.
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النور يف م�رص هو  امل�سلمني وحزب  الإخوان  ال�سائد داخل  الراأي  الإن�سان.  الدويل حلقوق 

اأن الردة حمظورة، وميكن اأن ينتج عنها عقوبة الإعدام.62 كما ميكن حرمان املتحولني من 

الفقهاء امل�رصيني  الزواج واملرياث وح�سانة الأطفال. يرى بع�س  الإ�سالم من حقوقهم يف 

مثل يو�سف القر�ساوي و�سليم العوا اأن عقوبة الردة هي عقوبة تقديرية، واأنها لي�ست جزءا من 

العقوبات الثابتة يف الإ�سالم. اإل اأن العديد من الإ�سالميني يعتقدون اأن الردة جرمية خطرية 

جتب املعاقبة عليها يف الدولة الإ�سالمية. يوؤكد الإخوان امل�سلمون وال�سلفيون اأن الإ�سالم هو 

النظام العقائدي يف الدولة الإ�سالمية، واأن الردة متثل بالتايل متردًا على هذا النظام.63 خالل 

احلملة النتخابية، �سئل الرئي�س حممد مر�سي حول موقفه من الردة؟ فقال اإن النا�س ميكن اأن 

يغريوا دينهم يف حياتهم اخلا�سة، اإل اأنه لي�س من امل�سموح لهم الإف�ساح عن هذا التحول من 

الإ�سالم بعالنية يف املجال العام.64

يف املقابل، يقول الغنو�سي اإن حرية الدين هي حممية ب�سكل مطلق يف الإ�سالم، مبا يف ذلك 

حقيقة  للمرتدين.  املدنية  بالأحوال  يتعلق  فيما  الردة  عواقب  اإىل  يتطرق  مل  ولكنه  الردة،65 

الأمر، اأنه بدون وقف العقوبة املدنية للمرتدين، فاإن الزعم بالإقرار بحرية العقيدة يكون يف 

الواقع الفعلي غري ذي معنى. 

حقوق املواطنني غري امل�سلمني:

اأقلية دينية. هناك  اأكرب  امل�سيحيون هم  بينما  ال�سنة،  امل�سلمني  اأغلبية امل�رصيني من  يف م�رص 

طوائف دينية اأخرى مثل البهائيني، واليهود، وال�سيعة، والأحمديني، والقراآنيني، و�سهود 

حكم  حتت  امل�ستقبل  يف  حقوقها  ب�ساأن  بالغ  بقلق  ت�سعر  موؤخرا  الدينية  الأقليات  بداأت  يهوه. 

منا�سبة  من  اأكرث  يف  امل�سلمون  الإخوان  اأكد  املا�سيني،  العقدين  مدى  على  الإ�سالميني.66 

62- انظر الفتوى املن�سورة على املوقع الر�سمي لق�سم الدعوة لالإخوان امل�سلمني يف 27 مار�س 2012، متاحة على:

،http://www.manaratweb.com/e-print.php?id=1608 

 فتاوى م�سابهة مت ن�رصها �سابقا ومتاحة على املوقع. انظر اأي�سا راأي العامل ال�سلفي امل�سهور يا�رص الربهامي عن 

الردة يف الإ�سالم، 12 مايو 2012، متاحة على:

http://www.youtube. 

com/watch?v=lL3AhugZ_5E
63-املرجع ال�سابق

64- انظر النقا�س النتخابي، موعد مع الرئي�س، قناة النهار التليفزيونية، 18 مايوم 2012، متاحة على: 

http://www.youtube.com/watch?v=7ReJFzuKONk:

65-را�سد الغنو�سي، احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية، اجلزء الأول )2011(، �س77-72

66-انظر:

 O. Halawa، ‘Egyptian Religious Minorities Fear Rise of Islamists’، Egyptian Independent، 3 
June 2011، available at http://www.

egyptindependent.com/node/462243، مت زيارة املوقع يف 20 مار�س 2012
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احرتامهم ملبداأ املواطنة وامل�ساواة بني جميع امل�رصيني، ولكن حقوق الأقليات الدينية يف فكر 

الإخوان امل�سلمني ل تزال م�سدرًا للقلق. 

ن�ست مبادرة الإ�سالح التي اأعلنها الإخوان امل�سلمون يف عام 2004 على اأن “حرية الدين 

اأتباعهم عادة  امل�سيحية واليهودية، ويو�سف  )وهي  بها”  املعرتف  ال�سماوية  للديانات  مكفولة 

الذي  العثور على قيد مماثل يف برنامج حزب احلرية والعدالة،  الكتاب”(.67 ميكن  بـ”اأهل 

يتحدث عن واجب الدولة يف حماية الأديان ال�سماوية فقط.68 ذكر قادة الإخوان امل�سلمني اأن 

لدى املواطنني غري امل�سلمني الذين ل يوؤمنون بالكتب ال�سماوية احلق يف العي�س يف م�رص، اإل 

اأنه ل ي�سمح لهم بالتعبري عن معتقداتهم الدينية ب�سكل علني اأو بناء اأماكن العبادة اخلا�سة بهم.69 

يذكر برنامج حزب النور امل�سيحيني باعتبارهم الأقلية الوحيدة غري امل�سلمة يف م�رص التي يجب 

حماية حقها يف حرية الدين.70 يف املقابل، دعم الغنو�سي الراأي ال�سادر من عدد من الفقهاء 

امل�سلمني باأن الديانات الأخرى غري اأهل الكتاب يجب حمايتها يف الدولة الإ�سالمية.71

القواعد  يطبقوا  اأن  امل�سلمني  لغري  اأن  النور  وحزب  والعدالة  احلرية  حزب  برناجما  يذكر 

امل�سائل  اأنه يف  يتفقان على  اأنهما  اإل  الأ�رصة.  الدينية و�سئون  ال�سئون  بهم يف  اخلا�سة  الدينية 

–اأي ال�رصيعة الإ�سالمية- ب�سكل متماثل على امل�سلمني  الأخرى، يجب تطبيق قوانني الدولة 

العام  بالنظام  املتعلقة  القواعد الإ�سالمية  اإن كل  اأي�سا  الغنو�سي  امل�سلمني. باملثل، يقول  وغري 

يجب اأن تطبق على امل�سلمني وغري امل�سلمني على حد �سواء.72 جدير بالذكر اأن غري امل�سلمني 

بالعقوبات  يتعلق  فيما  الإ�سالمية، ل�سيما  ال�رصيعة  اأن حتكمهم  اأعربوا عن رف�سهم  يف م�رص 

البدنية الإ�سالمية )احلدود(.

حزب  ن�رصها  التي  الر�سمية  الوثائق  تتجنب  امل�سلمني،  لغري  ال�سيا�سية  احلقوق  بخ�سو�س 

احلرية والعدالة والإخوان امل�سلمون بعد الثورة مناق�سة حق غري امل�سلمني يف الرت�سح ملن�سب 

رئا�سة الدولة. ويف املقابل، ا�ستبعدت م�سودة الربنامج ال�سيا�سي لعام 2007 لالإخوان امل�سلمني 

67-الإخوان امل�سلمون، مبادرة الإخوان لالإ�سالح، يف دليلك اإىل جماعة الإخوان امل�سلمني )القاهرة: اقراأ، 

2004(، �س324

68-حزب احلرية والعدالة، برنامج احلزب )2011(، �س154

69- انظر:

 R. Scott، The Challenge of Political Islam: Non-Muslims and the Egyptian State )California: 

Stanford University Press، 2010(; M. Tadros، The Muslim Brotherhood in Contemporary 
Egypt )London: Routledge، 2012(

70- انظر برنامج حزب النور )2011( متاح على:

http://www.alnourparty.org/page/program_headers 

71-را�سد الغنو�سي، حقوق املواطنة، الإ�سدار الثالث )فريجينيا: املعهد الإعالمي للفكر الإ�سالمي، 1993(، 

�س57-56.

72-املرجع ال�سابق، �س105.
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ب�سكل ل لب�س فيه غري امل�سلمني من الرت�سح ملنا�سب رئي�س اجلمهورية ورئا�سة الوزراء. تلك 

املنا�سب -وهي ما يطلق عليها منا�سب “الولية العظمى”- يجب اأن ي�سغلها رجال م�سلمون.73 

اأو  اأن اجلماعة لن تر�سح مر�سحني غري م�سلمني  امل�سلمني  اأعلن قادة الإخوان  الثورة،  عقب 

اأخرى بذلك.74 يف الأدبيات  اأحزاب  اإذا قامت  اأنهم لن يعرت�سوا  اإل  ن�ساء ملن�سب الرئا�سة، 

الفكرية لالإخوان امل�سلمني يذكر ب�سكل �رصيح اأن غري امل�سلمني والن�ساء م�ستبعدون من تويل 

اأحد �رصوط  اإن العقيدة الإ�سالمية هي  منا�سب الولية العظمى.75 يف تون�س، قال الغنو�سي 

تويل من�سب الرئا�سة، ولكنه يقول اأي�سا اإن يف بع�س احلالت ال�ستثنائية، مثل احلفاظ على 

الوحدة الوطنية يف املجتمعات متعددة الأديان ميكن رفع هذا ال�رصط.76 

تكر�س م�سودة الد�ستور التون�سي التمييز �سد غري امل�سلمني يف احلقوق ال�سيا�سية. املادة 67 

م�سلما.  مواطنا  يكون  اأن  اجلمهورية  رئي�س  على  يجب  اأنه  على  تن�س  الد�ستور  م�سودة  من 

املواطنني  بني  التمييز  وعدم  امل�ساواة  ت�سمن  اأخرى  د�ستورية  مادة  مع  متعار�سة  املادة  هذه 

التون�سيني )املادة 5(. ن�سخ هذا ال�رصط من د�ستور تون�سي �سابق بالرغم من معار�سة احلقوقيني 

وبع�س اأطراف املعار�سة. كما اأو�سح قادة حزب النور اأن غري امل�سلمني لن يتم ال�سماح لهم 

اأي�سا من�سب  ي�سمل ذلك  اإليهم  بالن�سبة  الإ�سالمية،  الدولة  العظمى يف  الولية  بتويل منا�سب 

نائب الرئي�س.77

ل �سك حقوق الأقليات الدينية يف ظل الد�ستور امل�رصي اجلديد يف خطر. فممار�سة احلرية 

اأتباع الديانات ال�سماوية )اأى اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم(. هذا  الدينية مق�سورة فقط على 

يعني اأن الأقليات الدينية الأخرى، مثل البهائيني، ل تتمتع بحريتها الدينية. جدير بالذكر اأن 

الكتلة الربملانية لالإخوان امل�سلمني يف برملان عام 2005رف�ست العرتاف بالأقلية البهائية، 

واعتربت اأن البهائية هي معتقد مهرطق ل جتب حمايته يف املجتمع الإ�سالمي.

يعرتف الد�ستور اجلديد بحقوق غري امل�سلمني يف تطبيق قواعدهم الدينية اخلا�سة فيما يتعلق 

ب�سئون الأ�رصة وال�سئون الدينية. ويعتقد بع�س املراقبني اأن هذه املادة خطوة لالأمام فيما يت�سل 

بحقوق غري امل�سلمني، حيث اإنها املرة الأوىل التي يعرتف فيها د�ستور بوجود ديانات اأخرى 

و�سع  من  بدل  الأ�رصة،  مع  التعامل  يف  الطائفية  مبداأ  تكر�س  املادة  تلك  اأن  غري  م�رص.  يف 

قانون مدين واحد جلميع املواطنني بغ�س النظر عن ديانتهم. الكثري من امل�سيحيني يعانون من 

73- الإخوان امل�سلمون، »برنامج حزب الإخوان«، املو�سوعة التاريخية الر�سمية لالإخوان، 2007، متاحة على:

 http://bit.ly/e2JXBE، مت زيارة املوقع يف 15 مايو 2012.

74-M. Tadros، The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt )London: Routledge، 2012(

75- حممود غزلن، الإ�سالم هو احلل )القاهرة: دار التوزيع والن�رص الإ�سالمية، 2006(.

76- را�سد الغنو�سي، احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية، اجلزء الأول )2011(، �س241-235.

77- انظر ت�رصيحات يا�رص الربهامي، 4 يوليو 2012، متاح على:

.http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=722750& 
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القيود ال�سارمة التي تفر�سها الكنائ�س الأرثوذك�سية والكاثوليكية على م�ساألة الطالق، وبع�س 

امل�سيحيني ا�سطروا للتحول اإىل الإ�سالم لتفادي تلك القيود.78 اإن تطبيق قوانني لالأ�رصة ذات 

ل  متييزية  دينية  قواعد  اإىل  دينية  طائفه  كل  اأع�ساء  يخ�سع  �سوف  اأنه  يعني  طائفي،  طابع 

تتما�سى مع حقوق الإن�سان.

مل ت�سهد حقوق الأقليات امل�سيحية يف م�رص حت�سنا بعد الثورة، ب�سبب املناخ الديني املتع�سب، 

امل�سيحيني.  خماوف  عزز  الذي  الأمر  لالإ�سالميني،  ال�سيا�سية  ال�سيطرة  جراء  تفاقم  والذي 

التعامل مع  ا�ستمرار  املا�سي، مع  العام  الطائفية خالل  �سل�سلة من ال�ستباكات  �سهدت م�رص 

اأمنية، ودون معاجلة لالأ�سباب اجلذرية للظلم الذي ت�سعر به  العنف الطائفي باعتباره ق�سية 

الأقليات الدينية. وبدل من معاجلة احلقوق امل�رصوعة للم�سيحيني يف امل�ساواة وعدم التمييز، 

هناك  ال�سابق.  النظام  فيها  وقع  التي  الأخطاء  مر�سي  والرئي�س  امل�سلمون  الإخوان  يكرر 

مطلب اأ�سا�سي للم�سيحيني يف م�رص، يتعلق باإزالة القيود القانونية املفرو�سة على بناء و�سيانة 

قانون  م�رصوع  �رصف  ع�سام  برئا�سة  النتقالية  احلكومة  قدمت   2011 يونيو  يف  الكنائ�س. 

مقيدا  واعتربوه  املقرتح،  القانون  امل�سيحيني  من  العديد  عار�س  العبادة.  دور  لبناء  موحدا 

واأدين من توقعاتهم. واأكد الإخوان امل�سلمون وحزب النور اأن اأي تنظيم لهذا ال�ساأن، يجب 

اأن يكون متنا�سبا مع عدد امل�سيحيني واحتياجاتهم ب�سكل دقيق، ولذلك عار�سوا وجود قانون 

موحد لدور العبادة.79 

يف  الإ�سالميني  بني  خاليف  اأمر  هو  عليا  �سيا�سية  منا�سب  يف  والن�ساء  امل�سلمني  غري  تعيني 

م�رص. اأثناء حملته النتخابية، تعهد الرئي�س مر�سي بتعيني م�سيحي وامراأة كنواب للرئي�س، 

اإل اأن ال�سلفيني اعرت�سوا لأن من�سب نائب الرئي�س ميكن اأن يحل حمل الرئي�س يف ظروف 

معينة، والأخري يجب اأن ي�سغره رجل م�سلم. ر�سخ الرئي�س مر�سي لل�سغوط وغري راأيه، 

فعني امراأة وم�سيحيا يف من�سب م�ساعدي الرئي�س، اأما من�سب نائب الرئي�س فقام بتعيني قا�س 

بارز م�سلم لهذا املن�سب.

حرية التعبري:

يعترب تعريف ونطاق حرية التعبري وعالقتها بحرية الدين والأخالق اإ�سكالية بالن�سبة لربامج 

بالغمو�س،  مفعمة  النور  وحزب  والعدالة  احلرية  حزب  برامج  اأن  يالحظ  الإ�سالميني. 

78- انظر »الحتجاج من اأجل احلق يف الطالق«، Ahram Weekly، 28 يوليو 2011.
79- انظر جريدة الوفد، 16 مايو 2012، متاح على:

 /http://www.alwafd.orgبرملان-الثورة-471/مناق�سات-ال�سعب-210983/ال�سلفيون-والإخوان-يعرت�سون-

على-قانون-دور-العبادة وامل�رصي اليوم، 21 مار�س 2012، متاح على:

http://www.almasryalyoum.com/node/725126 
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وا�ستخدام عبارات ف�سفا�سة، ت�سمح بو�سع قيود على حرية التعبري. على �سبيل املثال، يقول 

حزب احلرية والعدالة اأنه ملتزم بـ«حرية التعبري ب�رصط احرتام القيم الأ�سا�سية للمجتمع.«80 

وقيم  الأخالق،  واحرتام  الفني  الإبداع  حرية  بني  املبا�رصة  العالقة  على  اأي�سا  يوؤكد  كما 

وتقاليد املجتمع.81 يت�سمن برنامج احلزب ق�سما خا�سا عن اإ�سالح الإعالم، ون�س على اأن 

»ال�سحافة حرة، ول يجب اأن تخ�سع لأي �سكل من اأ�سكال الرقابة، فيما عدا رقابة ال�سمري 

اأي  اأو  املجالت،  اأو  ال�سحف،  ن�رص  اأن »حرية  وي�سيف  والقانون.«  املجتمع  وقيم  املهني، 

منافذ اأخرى مطبوعة اأو اإلكرتونية مكفولة بدون اأي عقبات قانونية اأو اإدارية، طاملا هذا املنفذ 

يحرتم الد�ستور والقانون، اإىل جانب الأخالق العامة.«82 وباملثل، ي�سمن برنامج احلزب 

املجتمعية،  القيم  احرتام  ب�رصط  اإذاعية،  وحمطات  خا�سة  تليفزيونية  قنوات  اإن�ساء  يف  احلق 

الإ�سارات  ال�سماوية.83تلك  الأديان  يحرتم  اأن  يجب  الإعالم  اأن  ويوؤكد  العامة،  والأخالق 

لقيم املجتمع واحرتام الأديان ترتك الباب مفتوحا على م�رصاعيه للتدخل التع�سفي يف الإعالم 

على اأ�س�س دينية. عالوة على ذلك، ل يو�سح حزب احلرية والعدالة طبيعة القيود التي ميكن 

فر�سها ب�سكل قانوين، وعلى اأي اأ�س�س. ل يت�سمن الربنامج اللتزام بتعديل قانون العقوبات 

لإلغاء عقوبات حب�س ال�سحفيني، والتي هي م�سدر قلق كبري يف م�رص منذ عقود؛ نظرا لأنه 

كثريا ما مت ا�ستخدام الإعالم اململوك للدولة من قبل نظام مبارك لأغرا�س قمعية، يعد برنامج 

حزب احلرية والعدالة باإعادة هيكلة ملكية الإعالم املطبوع والبث الإعالمي اململوك للدولة 

ل�سمان ا�ستقاللهم، ولكنه ل يو�سح كيف اأي�سا.

والعدالة  احلرية  حزب  ي�سعى  حيث  للتقييد؛  هدف  اأي�سًا  هي  الإنرتنت  على  التعبري  حرية 

ل اإليه مهام �سياغة مبادئ توجيهية لالإعالم  اإىل اإن�ساء جمل�س متخ�س�س لالإعالم اجلديد، وكَّ

الإلكرتوين، حتى يكون عمله م�سرت�سدا بـ”روح الإ�سالم وقيم واأخالق امل�رصوع احل�ساري 

امل�رصي”84 يثري هذا املقرتح القلق ب�سبب القيود التي ميكن اأن تفر�س على ا�ستخدام الإنرتنت، 

قانون  بتبني  اأي�سا  والعدالة  احلرية  حزب  تعهد  حمددة.  غري  املجل�س  هذا  مهام  اأن  حني  يف 

الإلكرتونية،  والقر�سنة  الفكرية،  امللكية  بحقوق  املتعلقة  الإنرتنت  بجرائم  خا�س  جديد 

وحماية الأخالق العامة. هذا النوع من القوانني �سائع يف كثري من الدول الأخرى، اإل اأن 

الإ�سارة الغام�سة حلماية الأخالق العامة ميكن اأن يتم ا�ستخدامها لتقييد وحجب بع�س املواقع 

الإلكرتونية.

ذكر حزب النور اأن حرية التعبري واحلريات الإعالمية يجب اأن تكون مت�سقة مع ال�رصيعة، 

80-حزب احلرية والعدالة، برنامج احلزب )2011(، �س31.

81-املرجع ال�سابق، �س140.

82-املرجع ال�سابق، �س158-153.

83-املرجع ال�سابق �س154.

84-املرجع ال�سابق، �س157.
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والقيم الأ�سا�سية للمجتمع واحلفاظ على النظام العام. ي�سري احلزب اإىل اأنه يجب على احلكومة 

وموؤ�س�ساتها، مبا يف ذلك وزارة الإعالم، اأن تعزز الهوية والثقافة الإ�سالمية. هذا املوقف ل 

يعك�س متثيل التعددية الدينية والثقافية للمجتمع امل�رصي، بل يثري القلق حول ا�ستخدام حكومة 

ذات قيادة �سلفية اإعالم الدولة ب�سكل منهجي كاأداة لزيادة التعليم الديني الإ�سالمي وتعزيز القيم 

الإ�سالمية. بالإ�سافة اإىل ذلك، ل يذكر برنامج احلزب ال�سلفي حرية الإبداع الفني مطلقًا.85

تعهد الرئي�س مر�سي باحرتام احلق يف الإبداع الفني وحرية التعبري، اإل اأن ال�سجل القامت 

ملمار�سة الإ�سالميني يف هذا املجال يلقي ظالل من ال�سك على املوقف الفعلى لالإخوان امل�سلمني 

اأنواع  لتقييد  الت�سعينيات والن�سطاء الإ�سالميون ي�سغطون على نظام مبارك  وال�سلفيني. منذ 

معينة من التعبري التي تخ�سع حلماية القانون الدويل حلقوق الإن�سان. قدم اأع�ساء الإخوان 

امل�سلمني، مبا يف ذلك الرئي�س مر�سي نف�سه، العديد من ال�ستجوابات الربملانية �سد مطبوعات 

اأعلن  اأن  �سبق  لالإ�سالم.  م�سيئة  اعتربوها  العالم  ووزارة  الثقافة  وزارة  من  �سدرت 

الزعماء البارزون لالإخوان امل�سلمني م�ساندة مواقف اأتخذها الأزهر واحلكومة �سد احلريات 

الأكادميية وحرية التعبري والإبداع الفني؛ بدعوى اأن على حرية التعبري اأن حترتم ما ي�سمى 

بالقيم والأخالق املجتمعية.86

لهذه الأ�سباب، قامت جمموعة من املفكرين واملمثلني والفنانني والروائيني بتاأ�سي�س جماعة 

الفنانون  هوؤلء  التعبري.  وحرية  الفني  الإبداع  يف  احلق  حلماية  امل�رصي”  الإبداع  “جبهة 
حمامني  قبل  من  م�رصيني  فنانني  �سد  رفعها  مت  التي  الق�سايا  �سل�سلة  جراء  القلق  اأ�سابهم 

لفر�س  حماوله  اأي  مبحاربة  اجلبهة  تعهدت  ورموزه.  الإ�سالم  باإهانة  اتهموهم  اإ�سالميني، 

رقابة الإ�سالميني على الأن�سطة الثقافية.87

الفنانني من تلك الق�سايا، بل  اإجراءات قانونية ل�سمان حماية  اأي  ياأخذ الرئي�س مر�سي  مل 

املادة  الأزهر هذه  الر�سل والأنبياء. اقرتح  الد�ستور اجلديد مادة جترم ازدراء كل  يت�سمن 

و�ساندها الإ�سالميون، بالإ�سافة اإىل قوى �سيا�سية اأخرى.88 مبقت�سي تلك املادة- على �سبيل 

85-برنامج حزب النور )2011(، متاح على:

.http://www.alnourparty.org/page/program_headers 

86- انظر ت�رصيحات عبد الرحمن الرب لقناة احلرة، 13 يناير 2012، طريق خا�س، متاح على:

 http://www.youtube.com/watch?v=ZXOG6c9WNkI 

 Egypt مقلق؟«،  لجتاه  بداية  اإمام  عادل  على  احلكم  هل  ال�سوداء:  »الكوميديا  املح�سن،  عبد  علي   -87

Independent، 25 مايو 2012، متاح )بالإجنليزية( على:
http://www.egyptindependent.com/news/dark-comedy-adel-imam’s-prison-sentence-

start-worrying-trend
88- انظر »الأزهر يحارب املد ال�سيعي وخماوف على حرية العقيدة يف م�رص«، املرايا، 11 اأغ�سط�س 2012، 

متاح على:

http://almarayanews.com/new/permalink/5501.html 
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�سوف  امل�سيطر.  ال�سني  املنظور  من  هراطقة  باعتبارهم  �سيعة  م�سلمني  حماكمة  ميكن  املثال- 

الدينية يف نظام م�رص  التعبري واحلريات  تاأثري �سلبي بعيد املدى على حرية  املادة  يكون لهذه 

النا�سىء، ويالحظ اأنه ارتفع عدد الأ�سخا�س املحالني للمحاكمة خالل ال�سهور الأربعة الأخرية 

من 2012 –بينهم عدد من غري امل�سلمني- بتهمة ازدراء الإ�سالم. بع�س هوؤلء املتهمني حكم 

عليهم بال�سجن،89 ويف اإحدى ق�سايا الزدراء امل�سهورة حكم على اجلناة بالإعدام غيابيا.90

املا�سية،  ال�سهور  الإعالم يف  ال�رصامة �سد  �سديدة  الرئي�س مر�سي وحكومته مواقف  اأخذ 

نف�سه،  الوقت  يف  الرئي�س.  اإهانة  بتهم  �سحفيني  �سد  الق�سايا  من  متزايد  عدد  رفع  مت  حيث 

ال�سلفي وبع�س  التمييزي الذي يقوده الإعالم  ت�سامح الرئي�س مر�سي وحكومته مع اخلطاب 

الإخوان  الر�سمي -كما وعد  الإعالم  اإعادة هيكلة ملكية  العمل على  الإ�سالميني، وبدل من 

لتعيني  ال�سابق  النظام  وقوانني  ال�سيا�سية  �سلطتهم  با�ستخدام  قاموا  برناجمهم-  يف  امل�سلمون 

اململوكة  ال�سحف  يف  والإدارة  التحرير  عن  امل�سئولية  مواقع  يف  لهم،  املقربني  ال�سحفيني 

للدولة.91

تقول حركة النه�سة يف برناجمها اإن حرية التعبري مكفولة، دون ذكر اأي قيود ب�سكل �رصيح، 

ويوؤكد الربنامج اأي�سا اأن “حرية الإبداع الفني م�سونة، ويجب على الدولة اأن ت�رصع القوانني 

ل�سمان ممار�ستها.” فيما يخ�س الإعالم، ي�سري الربنامج ب�سكل عام اإىل “تطور الإعالم من 

اأجل اإثراء ال�ساحة الثقافية.” لكنه مل يو�سح كيف �سيتم اإ�سالح الإعالم العام واخلا�س.92

اأدت مالحقة ال�سحفيني يف تون�س خالل الأ�سهر القليلة املا�سية، اإىل اإثارة ال�سك ب�ساأن التزام 

الإ�سالم  حرمة  �سد  متار�س  التي  الأفعال  جترمي  النه�سة  اقرتحت  التعبري.  بحرية  النه�سة 

م�سودة  من  �سحبه  مت  حتى  املقرتح،  هذا  واحلقوقيون  العلمانيون  قاوم  املقبل.  الد�ستور  يف 

89- منظمة العفو الدولية، »م�رص: ُيعترب احلكم »امل�سني« ال�سادر باإدانة املتهم يف ق�سية ازدراء الأديان مبثابة 

افتئات على حرية التعبري عن الراأي«، 18 دي�سمرب 2012، متاح على

http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-outrageous-guilty-verdict-blasphemy-case-  

 assault-free-expression-2012-12-12
90- الأهرام اأونالين، »تلقى �ستة اأقباط من اخلارج حكما بالإعدام لفيلم معاد لالإ�سالم«، 28 نوفمرب 2012، 

متاح )بالإجنليزية( على:

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/59363/Egypt/Politics-/Six-expat-Copts-  

 receive-death-penalty-sentence-for.aspx
»«الإخوان   ،2012 اأغ�سط�س   9 ال�سيا�سية،  والأحزاب  احلقوقية  املنظمات  من  امل�سرتك  البيان  انظر   -91

امل�سلمون على خطى مبارك« منظمات حقوق الإن�سان والأحزاب ال�سيا�سية تت�سامن مع ال�سحفيني والإعالميني 

�سد حماولت الهيمنة ال�سلطوية اجلديدة«، متاح على:

 http://www.cihrs.org/?p=3759 

92- برنامج حركة النه�سة )2011(، متاح على:

.http://www.365p.info/livre/index.html 
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اأنه متت اإ�سافة جملة اأخرى للمادة 2 حافظت على املعنى نف�سه. تن�س اجلملة  اإل  الد�ستور، 

ب�سكل غام�س على اأن “حتمي الدولة املقد�سات.” يزعم بع�س املراقبني اأن احلركة قد اأذعنت 

الذين  املت�سددين  الإ�سالميني  ردع  يف  النه�سة  ف�سلت  ذلك،  غ�سون  يف  ال�سلفيني.93  ملطالب 

يهددون احلريات العامة وحرية الإبداع الفني.

الإن�سان  حقوق  ق�سايا  ب�ساأن  الثالثة  لالأحزاب  والعملية  النظرية  املواقف  فاإن  باخت�سار، 

فاإنها  احلالت،  من  كثري  تقدمية يف  اأكرث  مواقف  النه�سة  تتبنى  بينما  للغاية.  مقلقة  الأ�سا�سية 

ب�سكل  يقيدون  النور  امل�سلمون وحزب  الإخوان  اأخرى. ولكن  تزال غام�سة يف حالت  ل 

�رصيح عددا من اأهم حقوق الإن�سان العاملية.

الإ�سالم ال�سيا�سي وحقوق الإن�سان والإ�سالح الإ�سالمي

اإن اأي اإدماج م�ستقبلي للقانون الإ�سالمي )ال�رصيعة الإ�سالمية( -كما يف�رصها الإ�سالميون- 

يف الت�رصيع الوطني �سوف يوؤدي اإىل تقوي�س معايري حقوق الإن�سان العاملية يف تون�س وم�رص. 

الدول  من  لعدد  القانونية  النظم  يف  الإ�سالمية  ال�رصيعة  لإدماج  مقارنة  حديثة  درا�سة  ت�سري 

واملمار�سات  القواعد  اإعمال  عن  مبا�رص  ب�سكل  جنم  النتهاكات  من  “عددا  اأن  اإىل  الإ�سالمية 

القائمة على التقاليد القانونية الإ�سالمية يف هذه الدول”.94

الدولة  وركائز  الإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  اأن  الليرباليني  امل�سلمني  من  كثري  يوؤكد 

يف  امل�سلمون  العلماء  انخرط  اإذا  اإل  التنفيذ،  مو�سع  تو�سع  اأن  ميكن  ل  احلديثة  الد�ستورية 

اإ�سالح جذري لل�رصيعة الإ�سالمية مبفهومها التقليدي. يقول املفكر ال�سوداين عبد الله النعيم 

اأ�سلوب تطبيقها وحمتواها هو نتاج  اإن  اإلهي يف ال�رصيعة الإ�سالمية، حيث  اإنه ل يوجد �سيء 

مراجعتها  ي�ستطيعون  امل�سلمني  فاإن  وبالتايل  املقد�سة.  الإ�سالمية  للم�سادر  الإن�ساين  التف�سري 

العلماء  اأي وقت، على �سوء املتغريات املختلفة.95 وعالوة على ذلك، يرف�س عدد من  يف 

93- انظر: منظمة العفو الدولية، »�سحفي تون�سي يواجه تهمة تتعلق »بالآداب العامة« عقب انتقاده احلكومة«، 

9 اأغ�سط�س 2012، متاح على:

http://www.amnesty.org/ar/news/tunisian-journalist-faces-public-morals-charge-after-  

 ،criticizing-government-2012-08-07
واآمنة القاليل، “انتكا�سة حلرية التعبري يف تون�س”، هيومن رايت�س ووت�س، 24 يونيو 2012، متاح على:

 http://www.hrw.org/ar/news/2012/06/24 

مقارنة  ملحة  ال�رصيعة.  اإدراج  )طابعة(،  اأوتو  جان  يف  مقارنة«،  ا�ستنتاجات  »نحو  اأوتو،  ميت�سيل  جان   -94

 ،)2010 بري�س،  ليدن  جامعة  )ليدن:  واحلا�رص  املا�سي  يف  اإ�سالمية  دولة  ع�رصة  لثنتى  القانونية  لالأنظمة 

�س618.

الدويل  والقانون  الإن�سان،  وحقوق  املدنية،  احلريات  اإ�سالمي:  اإ�سالح  نحو  النعيم،  الله  عبد  انظر   -95

)�سرياكوز، نيويورك: جامعة �سرياكوز بري�س، 1996(.
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امل�رصي حممد  القا�سي  املثال،  �سبيل  على  للدولة.  كقانون  ال�رصيعة  ا�ستخدام  فكرة  امل�سلمني 

�سعيد الع�سماوي يقول اإن ال�رصيعة يف القراآن تعني طريق الله اأو طريق الإ�سالم، ولكن هذا 

امل�سطلح غري الفقهاء الإ�سالميون يف القرن الثاين لالإ�سالم معناه حتى يطبق يف اأغلب الأحيان 

على ال�سئون القانونية.96

يوؤكد النعيم اأن الدولة العلمانية �رصورية يف الإ�سالم، ويو�سح اأن الإ�سالميني تغا�سوا عن 

اختالفات ذات دللة بني الأمة احلديثة واملجتمع الإ�سالمي ما قبل احلداثة. واأنه على مدار 

التاريخ كان فقهاء امل�سلمني امل�ستقلون وق�ساة ال�رصيعة الإ�سالمية بعيدين عن ال�سلطة املركزية. 

اإىل  حاجة  دون  لقناعاتهم،  وفقا  الإ�سالمية  بال�رصيعة  طوعا  التزموا  الأوائل  امل�سلمني  واأن 

الإكراه. وفقا للنعيم، فاإن اأي قانون يتم تطبيقه عن طريق ال�سلطة املركزية يكون دائما قانونا 

علمانيا، ول ميكن و�سفه باأنه اإ�سالمي، لأن امل�سلمني �سوف يختلفون دائما على كيفية تف�سري 

ال�رصيعة.97

اإن احرتام معايري حقوق الإن�سان العاملية يتطلب �سمان مواطنة �ساملة تقوم على امل�ساواة، 

املتعددة  الدينية والعرقية والثقافية  للمجموعات  ال�سلمي  التعاي�س  اأمر �رصوري ل�سمان  وهذا 

يف املجتمعات العربية. لذا فاإنه من اخلطاأ اعتبار املطالبة بحقوق الإن�سان العاملية، فر�سا لقيم 

يريدون  التي  املكانة  عن  متجان�سة  واحدة  روؤية  يتبنون  ل  فامل�سلمون  امل�سلمني.  على  غريبة 

اأن مينحوها للدين يف املجال العام. والعديد من املفكرين امل�سلمني والفاعلني يف جمال حقوق 

الإن�سان يدعمون ب�سكل متزايد معايري حقوق الإن�سان العاملية والإ�سالح الإ�سالمي والدولة 

العلمانية.98 يف عام 2004 قام ائتالف من منظمات حقوق الإن�سان امل�ستقلة امل�رصية والعربية 

الثقافات واحل�سارات  بني  التفاعل  نتاج  هي  العاملية  الإن�سان  اأن حقوق  توؤكد  وثيقة  باإ�سدار 

املختلفة عرب التاريخ. حتذر هذه الوثيقة من التذرع بالتف�سريات املحافظة للم�سادر الإ�سالمية، 

والتي تقو�س الطابع العاملي حلقوق الإن�سان.99

 96- E.W. Shepard، ‘Muhammad Said al-Ashmawi and the Application of Shari‘a in Egypt’،
 International Journal of Middle East Studies، 28 )1( )1996(، p. 43
 97- A. An-Na‘im، ‘The Compatibility Dialectic: Meditaing the Legitimate Coexistence of
Islamic Law and State Law’، The Modern Law Review 73 )1( )2010(.

98- انظر:

 A.E. Mayer، Islam and Human Rights: Tradition and Politics )Boulder، CO: Westview Press، 

 2004( Fourth edition; see also the analysis of the work of some liberal reformers in W. Hallaq،

 A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī usūl Al-Fiqh )Cambridge:

 Cambridge University Press، 1997(، pp. 207-254.

99- ال�ستقالل الثاين: نحو مبادرة لالإ�سالح ال�سيا�سي يف العامل العربي. هذه الوثيقة امل�سرتكة مت اعتمادها من 

املنتدى املدين الأول الذي نظمه مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان بالتعاون مع جمعية الدفاع عن احلقوق 

من  حكومية  غري  منظمة   52 املنتدى  �سم  )حقوق(.  الإن�سان  حلقوق  الفل�سطينية  واملنظمة  )عدل(،  واحلريات 

13 دولة عربية )مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 2004(. واأعربت املنظمات غري احلكومية امل�رصية 

والعربية العاملة على حقوق الإن�سان عن نف�س وجهة النظر يف العديد من املنا�سبات على مدى العقدين املا�سيني.  
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عالوة على ذلك، اأظهرت النتفا�سات ال�سعبية التي اجتاحت العامل العربي يف عام 2011 

الزخم ال�سعبي لقيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان. تتحدى تلك التطورات الفرتا�سات القائلة 

اإن حقوق الإن�سان العاملية لي�س لديها اأ�سا�س جمتمعي يف العامل العربي، واأن القوى الإ�سالمية 

قد عززوا  الإ�سالميني  اأن  من  الرغم  على  املنطقة.  الوحيد يف  ال�سيا�سي  البديل  هى  املحافظة 

نفوذهم ال�سيا�سي نتيجة للتحولت ال�سيا�سية التي حدثت يف تون�س وم�رص وليبيا، اإل اأن التنوع 

ال�سيا�سي والفكري يف تلك املجتمعات هو حقيقة �ساطعة. يف عام 2011 تاأ�س�ست اأحزاب �سيا�سية 

مفهوما  وتتبنى  العاملية،  الإن�سان  حقوق  معايري  تبنى  اإىل  بو�سوح  تدعو  م�رص،  يف  جديدة 

ليرباليا وتقدميا للم�سادر الإ�سالمية.100

خامتــة:

اإن التدقيق يف �سجل حقوق الإن�سان لالإ�سالميني اأمر جدير بالهتمام يف هذه املرحلة الدقيقة 

املعادين  الوحيدين  الفاعلني  لي�سوا  الإ�سالميون  العربية.  املنطقة  يف  ال�سيا�سية  التحولت  من 

حلقوق الإن�سان يف بلدان املنطقة، فقد اأظهرت الثورات العربية اأن الثقافة ال�سيا�سية للم�سلمني 

لي�ست متجان�سة، واأن �سعبية حقوق الإن�سان يف ازدياد. لكن يظل لالإ�سالميني تاأثري كبري على 

تطوير اخلطاب الديني ال�سائد.ال�سعود ال�سيا�سي لالإ�سالميني يف بلد مثل م�رص منذ ال�سبعينيات، 

هذا  الإ�سالميني.  ل�سرت�ساء  ودينية  قمعية  مزدوجة  �سيا�سات  لتبني  ومبارك  ال�سادات  دفع 

ال�سعود اأثر اأي�سا على املجتمع ككل، واخرتق فكرهم املوؤ�س�سات الثقافية والإعالمية والتعليمية 

يف  املحافظ  والتيار  الثقافية  الن�سبية  مفهوم  الإ�سالميون  يعزز  اأن  على  �ساعد  مما  والدينية. 

املجتمع ب�سكل عام.

مل تكن هناك توقعات باأن الإ�سالميني �سوف يحولون م�سهد حقوق الإن�سان يف املنطقة ب�سكل 

اإيجابي. لقداأخفق الإ�سالميون اإىل الآن يف تقدمي نظرية وممار�سة متما�سكة ومت�سقة يف املواءمة 

بني برناجمهم الإ�سالمي واملعايري العاملية حلقوق الإن�سان. ميكن اعتبار مواقف النه�سة اأكرث 

الإن�سان  حقوق  بني  جوهرية  م�ساكل  هناك  لكن  امل�رصيني.  الإ�سالميني  مواقف  من  تقدمية 

الأ�سا�سية ومواقف وممار�سة الأحزاب ال�سيا�سية الثالثة التي مت فح�سها يف هذه الدرا�سة.

100- على �سبيل املثال انظر الربامج النتخابية للحزب امل�رصي الجتماعي الدميقراطي، متاح على:

 http://www.egysdp.com/docs/party_pro.pdf )مت زيارة الرابط يف 10 اأبريل 2011(؛ وحزب 
امل�رصيني الأحرار 

اأبريل 2011(؛  http://almasreyeenalahrrar.org/PartyProgram.aspx )مت زيارة الرابط يف 10 
وحزب م�رص احلرية 

http://www.masralhureyya.org/about-party/program )مت زيارة الرابط يف 10 اأبريل 2011(
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اأن التطور الإيجابي اجلديد يف كل من تون�س وم�رص هو ات�ساع  من ال�رصوري مالحظة 

ال�سباب  والن�سطاء  الليرباليني  �سفوف  يف  الإن�سان  حلقوق  العاملية  للمعايري  الداعمة  القاعدة 

اإن عززوا من  لالإ�سالميني،  مناف�سون حمتملون  الليرباليني هم  اأن  �سك  املدين. ل  واملجتمع 

من  امل�ستقبلية.  النتخابات  يف  انتخابيا  جناحا  يحققوا  اأن  ميكن  والتعبوية،  التنظيمية  قدراتهم 

ناحية اأخرى يت�سدى املدافعون واملدافعات عن حقوق الإن�سان ملمار�سات ال�سالميني يف احلكم 

موؤكدين التزامهم باملعايري العاملية حلقوق الإن�سان. يجب األ يرتك املدافعون واملدافعات عن 

حقوق الإن�سان والليرباليون الدين، لكي يتم اختطافه واحتكاره من قبل الإ�سالميني. يجب اأن 

يكون الإ�سالح الإ�سالمي وتاأ�سيل معايري حقوق الإن�سان العاملية يف اخلطاب الإ�سالمي هدفا 

املنطقة حترتم  اأن احلكومات احلالية يف  دائما من  يتاأكد  اأن  الدويل  املجتمع  ا�سرتاتيجيا. على 

حريات التعبري والتنظيم. اإن التمتع بحقوق الإن�سان ميكن اأن يوفر بيئة منا�سبة لنقا�س حيوي 

حول م�ستقبل حقوق الإن�سان العاملية والدين، يف مناخ خال من الرتهيب.

بعيدا عن ال�ساحة املحلية، ميكن اأن نتوقع اأن يكون لتناق�س الإ�سالميني مع حقوق الإن�سان 

الإ�سالميني  بقيادة  العربية  احلكومات  اأن  املرجح  من  والعاملي.  الإقليمي  ال�سياق  على  تاأثري 

حلقوق  الدولية  املوؤ�س�سات  داخل  الثقافية  اخل�سو�سيات  حول  نقا�س  اإثارة  حتاول  �سوف 

الإن�سان. من املتوقع اأن تربز على ال�سطح ب�سورة اأو�سح ق�سايا مثل امل�ساواة بني اجلن�سني، 

وازدراء الأديان على امل�ستويني العاملي والإقليمي. �سوف يجري الت�سكيك يف معايري حقوق 

الحتاد  بني  الأطراف  واملتعدد  الثنائي  التعاون  اأطر  يف  عليها  املن�سو�س  العاملية  الإن�سان 

الأوروبي ودول جنوب املتو�سط على اأ�س�س ثقافية. رغم اأنه -بعد تاريخ طويل من الرتياب 

املتحدة الأمريكية واأوروبا قوى داعمة لإدماج  الوليات  اأ�سبحت موؤخرا  الإ�سالميني-  من 

ح�ساب  على  ياأتي  األ  ينبغي  ال�سيا�سة  يف  التغيري  هذا  ولكن  ال�سيا�سية.  العملية  يف  الإ�سالميني 

احرتام حقوق الإن�سان يف البلدان العربية. يجب األ يوؤدي ذلك التقارب اإىل تهمي�س الن�سال 

الطويل للم�سلمني الليرباليني وحركة حقوق الإن�سان للتوفيق بني الرتاث الديني واملعايري العاملية 

حلقوق الإن�سان. اإن الدعم ال�سيا�سي والأدبي من جانب الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا 

للم�سلمني الليرباليني واملدافعني واملدافعات عن حقوق الإن�سان الذين يت�ساركون يف تبني قيم 

عاملية م�سرتكة لبد اأن يكون له الأولوية. يجب اأن ت�ستمر حقوق الإن�سان العاملية، وبالأخ�س 

امل�ساواة بني اجلن�سني، وعدم التمييز، وحرية التعبري، الإطار املرجعي بني الحتاد الأوروبي 

و�رصكائه العرب. وميكن اأن ي�ستفيد الحتاد الأوروبي من اخلربات املتنوعة للدول امل�سلمة يف 

جمال احرتام حقوق الإن�سان، والإ�سارة اإىل اأف�سل املمار�سات لت�سجيع الأحزاب الإ�سالمية 

لتطوير مواقفها القانونية ب�ساأن التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان.


