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 اإلخىاى املسلوىى 
 وقضية اإلصالح السياسي يف هصر

 
 (*) هاشم حسن حسين الشهوانيم. م. 

 
 هلخص البحث

اهتـ اإلخواف المسلموف بقضية اإلصالح السياسي فػي مصػر م ػذ   ػلت الةما ػة  
فتعاملػػت مع ػػا وفقػػا للاوابػػت اإلسػػالمية والمتطلبػػات ارةتما يػػة فتػػدرةت بمسػػالة اإلصػػالح 

األسرة فالمةتمع  واخذ م  ا الةا ب السياسػي ييػزا واسػعا  ف ػاف أهػـ مباد  ػا  فبدأت بالفرد ف
اإليمػػاف بػػاليوار والم ػػار ة السياسػػية والقبػػوؿ بػػاألخر  فا ػػتر ت با تخابػػات مةلػػس ال ػػعب 

 المصري في البداية بالتيالؼ مع يزب الوفد ويصلت  لى بعض المقا د. 
ييػػػث  5001 ػػػا ا تخابػػػات  ػػػاـ واسػػػتمرت الم ػػػار ات فػػػي ار تخابػػػات و ػػػاف أهم

% مػف مقا ػػد مةلػػس ال ػػعب المصػري  وبػػذلؾ أصػػبيت الةما ػػة 50يصػؿ اإلخػػواف  لػػى 
ا بػػر ةػػوة معارضػػة لليػػزب اليػػا ـ  و ا ػػت الةما ػػة ةػػد طريػػت م ػػاريع إصػػاليية  ديػػدة 
ضم ت ا أف ار الةما ة في اإلصالح  و اف أهم ا البر امج الذي طريه المر د العاـ ميمػد 

   بػػر فيػػه  ػػف اراا اإلخػػواف اإلصػػاليية  ممػػا  ػػزز الف ػػرة لػػد  5002 ػػاـ  م ػػدي  ػػا ؼ
 الةميع باف لإلخواف يضورا في الساية والمستقبؿ السياسي في مصر.     

 

                                           

 .مسا د  مر ز الدراسات اإلةليمية  ةسـ الدراسات التاريخية والاقافية  ةامعة الموصؿ مدرس (*)
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Abstract 

Since the rise of The Muslim Brothers, they interested in 

political reform in Egypt according to the Islamic principles and 

social requirements, which started with individual, family and then 

with society. Political side was the more significant part of  it, also 

dialogue, political participation and others acceptance. They took 

part in the Egyptian people council elections firstly in alliance with 

AL-wafd party and gained  few seats. 

The 2005 elections were the most important for them in which 

they won 20 per cent of the seats and became the greater opposition 

power against the ruling party. The larger reforming program 

pursuant to their ideas, that presented by the general adviser 

Mohammed. M. Akif in 2004 of which strengthen the presence of 

The Muslim Brothers in Egyptian political future. 

 

 هقذهة: 
ماػػؿ ريػػرهـ مػػف األيػػزاب المصػػرية بضػػرورة طػػرح  رتةػػاا اإلسػػالمياد ػػاة طالػػب 

فػػي العػػالـ   ايػػرية اإلصػػالح  لػػى السػػاية السياسػػية فػػي الػػبالد  بعػػدما أصػػبيت هػػدفا  للةضػػ
عػػد أيػػداث اليػػادي   ػػر مػػف بالعربػػي  ييػػث ارتفعػػت وتيػػرة المطالبػػة باإلصػػالح  وخاصػػة 

  وزيػػادة الضػػاوط األمري يػػة  لػػى ار طمػػة العربيػػة إليػػداث تاييػػر فػػي 5005أيلػوؿ/ سػػبتمبر
 العربية.  دوؿارةتصادية في الالب ى السياسية والاقافية و 

 ايػػرة لت اولػػه  مالبسػػاتومػػف ه ػػا يليػػظ البايػػث فػػي هػػذا الةا ػػب أف الموضػػوع فيػػه 
ةضػػػية سياسػػػية رزالػػػت سػػػاخ ة. مػػػف ةا ػػػبع أخػػػر ي ػػػاةش الموضػػػوع أراا  وأف ػػػارا  ل ػػػا ارتباطػػػا  

يديولوةيات سياسية ودي ية مختلفة.         ضويا  بعقا د وا 
بيث األوؿ في الػرؤ  والم طلقػات الف ريػة والسياسػية لإلخػواف تبيث الدراسة في الم

المسلميف يوؿ ةضية اإلصالح السياسي في مصر  ويلتي ذلؾ وسط معارضة ورفض ةػوي 
 مف ةبؿ الي ومة لإلخواف المسلميف الذي أ تج  الةات ر يم ف أف توصؼ إر بالسي ة.
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ودخػول ـ المعتػرؾ السياسػي اضطر اإلخواف إلى اتخاذ وسا ؿ بديلػة لبلػوغ أهػداف ـ  
فر يوا  ددا  مف ال خصػيات القياديػة للبرلمػاف  بػر دخػول ـ فػي تيالفػات مػع أيػزاب أخػر  

  5882مسػػػػتالة صػػػػفت ا القا و يػػػػة  ف ا ػػػػت م ػػػػار ات ـ فػػػػي البرلمػػػػاف فػػػػي ا تخابػػػػات  ػػػػاـ  
 والتػػي يقػػؽ 5001واأل ػػواـ التػػي تلتػػه يتػػى دخػػول ـ ار تخابػػات األخيػػرة ب ػػ ؿ مسػػتقؿ  ػػاـ 
 في ا األخواف  تا ج م مة  وهي مياور  اة  ا البيث في المبيث الاا ي.

أما المبيث الاالث فيدور يػوؿ مةمو ػة األف ػار اإلصػاليية التػي أخػذت الةما ػة 
تطري ػػػا بػػػيف اليػػػيف واألخػػػر  و ػػػاف أهم ػػػا وأ ارهػػػا  ػػػمور ) وايقػػػة المبػػػادرة( التػػػي طري ػػػا 

  والتػػي بػػيف في ػػا 5002فػػي  ػػاـ  ي  ػػا ؼ(المر ػػد العػػاـ لإلخػػواف المسػػلميف )ميمػػد م ػػد
 األسس الف رية والمبادئ العامة لإلصالح مف وة ة  ظر اإلخواف.

وبي ت الدراسػة فػي المبيػث الرابػع ردود األفعػاؿ لػد  األخػواف يػوؿ أهػـ ار تقػادات 
واإليضػايات الفق يػة  ةالتي وة ت ألي ـ وت اولت أيضا ةضية المراةعات والمعالةػات الف ريػ

طػرأ  لػػى السػاية السياسػية مػػف م ػافع ومفاسػد بقػػدر تطلػب األمػر مػػف معالةػات  وأخيػػرا لمػا 
 استعرض المبيث الخامس مستقبؿ اإلخواف المسلميف في مصر. 

 
 متهيذ:

 ػػػػ دت السػػػػاية السياسػػػػية المصػػػػرية خػػػػالؿ الفتػػػػرة القصػػػػيرة الماضػػػػية العديػػػػد مػػػػف 
  فػػي الػػبالد التطػػور السياسػػيالمتايػػرات  التػػي طريػػت ال ايػػر مػػف التسػػاؤرت يػػوؿ مسػػتقبؿ 

  :وتتماؿ أهـ هذا المتايرات فيما يلي
  بػػروز توة ػػات ةويػػة داخػػؿ األيػػزاب السياسػػية  لػػى خالفات ػػا واختالفات ػػا  للت سػػيؽ

وةػػد أامػػر . التيػػوؿ الػػديمقراطيمػػف أةػػؿ لضػػاط  لػػى ال ظػػاـ اليػػا ـ  لفيمػػا بي  ػػا 
 )يػزاب التوافػؽ واإلصػالحأ) التالةي والت سيؽ بيف األيػزاب  ػف ت ػ يؿ مػا سػمى بػػ

 .5811العاـوهذا تطور لـ يسبؽ له مايؿ م ذ العمؿ ب ظاـ التعددية اليزبية في 
 والالفػػػػت فػػػػي هػػػػذا  .التظػػػػاهرات المطالبػػػػة باإلصػػػػالح فػػػػي ال ػػػػارع المصػػػػري ازديػػػػاد

للتظػػػاهر فػػػي   السػػػياؽ خػػػروج اإلخػػػواف المسػػػلميف وللمػػػرة األولػػػى م ػػػذ  قػػػود طويلػػػة
 .ي ل اال ارع ررـ اليظر الرسم
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  ظ ور  دد مف األيزاب السياسية  وهذا األيزاب وةدت  فس ا بعد فتػرة وةيػزة مػف
   .()تلسيس ا في معترؾ اليياة السياسية

  فػي دور م ظمػات المةتمػع المػد ي العاملػة فػي المةػاؿ مايػر لال تبػاا  تطػوريدوث
فػرت والتػي و  ةالماضػي األ ػواـالسياسي  و  لة العديد مف الصػيؼ المسػتقلة خػالؿ 

 .والتعبير الرأيليرية  ا  ةديد مةار  

   توة ات ةوية للمراةعػة الذاتيػة مػف ةبػؿ  تظ ر يرية الرأي وال قد الب اا  فللتعبير
 فػيبعض المؤسسات التي  اف يعتمد  لي ا ال ظػاـ اليػا ـ لتابيػت  ػر يته  وي ػار 

ةػػدؿ يػػوؿ و  تطػػورات فػػي مواةف ػػاا مػػف -*هػػذا السػػياؽ لمػػا  ػػ دته مؤسسػػة القػػض
فػي ورة توافر ضما ات يقيقيػة إلةػراا ا تخابػات الر اسػة وار تخابػات البرلما يػة ضر 

 المستقبؿ. 

  ويضاؼ إلى هػذا المتايػرات الداخليػة  الضػاوط الخارةيػة المتصػا دة التػي تعػرض
  مػػػف ةبػػػؿ الوريػػػات المتيػػػدة باسػػػتخداـ ةاألخيػػػر  األ ػػػواـل ػػػا ال ظػػػاـ اليػػػا ـ خػػػالؿ 

فيػػػػه مصػػػػر أزمػػػػات اةتصػػػػادية خا قػػػػة  ت ػػػػ د  فػػػػي وةػػػػت ()ارةتصػػػػادي ةا ػػػػبال
 .(5)استفيلت خالؿ الس وات األخيرة

 لػػى  ؤارسػػبتمبر مع ػػا ريػػاح التاييػػر لتػػ أيلػػوؿ/يملػػت هةمػػات اليػػادي   ػػر مػػف       
  وأيػػدات يالػػة مػػف المراةعػػة ل ػػؿ مػػا هػػو ةػػا ـ مػػف سياسػػات بل مل ػػا م طقػػة ال ػػرؽ األوسػػط

ستراتيةيات أل بر ت ظيـ إسالمي  المي و    هو الت ظيـ العػالمي لةما ػة اإلخػواف المسػلميفوا 
 الػػذي مػػارس دورا  مػػؤارا  فػػي المةتمػػع واسػػتطاع ررػػـ  ػػدـ امتال ػػه الصػػفة القا و يػػة  أف ي ػػاؿ
تصػػػػويتا   ػػػػعبيا  لمر ػػػػييه فػػػػي ار تخابػػػػات الت ػػػػريعية وفػػػػي ا تخابػػػػات ال قابػػػػات ومؤسسػػػػات 

اب أخػػػػر  أو تقػػػػديم ـ مػػػػف خػػػػالؿ الػػػػدخوؿ فػػػػي تيالفػػػػات مػػػػع أيػػػػز  ؾالمةتمػػػػع المػػػػد ي وذلػػػػ
  .(5) مر ييف مستقليف

م ػػذ مطلػػع الاما ي ػػات  اإلخػػوافة  ػػر يامػػة إةمػػاع  لػػى وةػػود تايػػرات طػػرأت  لػػى       
ومياورت ػػا فػػي أف توةػػد ل ػػا موةعػػا  م ػػرو ا   لػػى سػػاية العمػػؿ السياسػػي مػػف خػػالؿ بوابػػة 

ار خػراط فػي األ ظمػة تلػؾ الفتػرة في  وااإلخواف ةرر  إلى اف ةما ةتةدر اإل ارة و األيزاب. 
ضػػػمف إسػػػتراتيةيت ـ القا مػػػة  لػػػى توضػػػيي مػػػوةف ـ مػػػف ةضػػػايا  يالقا مػػػة وهػػػو ر ػػػف أساسػػػ
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المػػرأة فػػي ار تخػػاب وفػػي  الم ػػار ة السياسػػية فػػي األ ظمػػة القا مػػة  وم ػػار ة ماػػؿأساسػػية  
 .  (3)المةالس ال يابية  والتعددية السياسية

 ػػػاف دا مػػػا  ا قػػػا أمػػػاـ الير ػػػات  ()خػػػوافلإل عػػػالميه ػػػاؾ مػػػف يػػػر  أف الت ظػػػيـ ال      
  رسػػػيما ير ػػػة يمػػػاس وةب ػػػة العمػػػؿ اإلسػػػالمي فػػػي األردف اإلسػػػالمية الميليػػػةواأليػػػزاب 

لإلخػواف إف الت ظيـ العػالمي ايد ال تاب:" وفي هذا الصدد يقوؿ  واليزب اإلسالمي العراةي.
يير  وامػة  ػواهد  ايػرة  ي  ؿ ةيدا  لى الير ات اإلسالمية في طريق ا  يو اإلصالح والتا

 .(2)"أول ا تةاهله لواةع هذا الير ات الداخلي وطبيعة العالةة مع األ ظمة في ا
ولتوضػػػيي هػػػذا الةا ػػػب ولتبيػػػاف رأي ومواةػػػؼ اإلخػػػواف يػػػوؿ يػػػدود اةت ػػػاد وير ػػػة       

 اإلخػػوافم ػػار ة المر ػػد العػػاـ يػػيف سػػ ؿ  ػػف  ( ػػا ؼ)ميمػػد م ػػدي ردالت ظيمػػات الميليػػة 
 يػف  اإلخواف بذلؾ فقاؿ:" ةة ا مد  و مع وةود الميتؿ وفي فلسطيف الي ـ  ؽ فيفي العرا

وأ ػػا ر  مػػ  ـ وهػػـ م ػػا وي طبػػؽ  لػػي ـ مػػا ةلتػػه بال سػػبة للعػػراؽ  هػػـ و ػػل  ـ ويػػديروف أمػػورهـ
مع ػػـ فل ػػـ  أسػػتطيع أف ي ػػوف لػػي رأي مع ػػـ مادمػػت ر أ ػػار  ـ ور أةاتػػؿ مع ػػـ  أو أةػػاـو

اليػػػؽ بارةت ػػػاد  وألهلػػػهل ػػػؿ بلػػػد لػػػه خصوصػػػية ف خػػػذوف مػػػف ةػػػراراتاليريػػػة ال املػػػة فيمػػػا يت
   .(1)"يسب الموةؼ الراهف

إف مبادئ الي ـ الدستوري التي تتلخص في الميافظة  لى اليريػة ال خصػية ب ػؿ       
أ وا  ػػا  و لػػى ال ػػور  واسػػتمداد السػػلطة مػػف األمػػة  و لػػى مسػػ ولية الي ػػاـ أمػػاـ ال ػػعب  

وف مػف أ مػاؿ وبيػاف يػدود  ػؿ سػلطة مػف السػلطات  يةػد أف هػذا ومياسبت ـ  لى ما يعملػ
اإلخػواف )األصوؿ ت طبػؽ  لػى تعػاليـ اإلسػالـ و ظمػه وةوا ػدا فػي  ػ ؿ الي ػـ  ل ػذا يعتقػد 

. وهػػذا الف ػػرة  الة ػػا الي ػػـ لإلسػػالـ أ ظمػػةأف  ظػػاـ الي ػػـ الدسػػتوري هػػو أةػػرب (المسػػلموف
الػػػديف األفاػػػا ي( و)ميمػػػد  بػػػدة( وريرهمػػػا رواد ال  ضػػػة اإلسػػػالمية اليدياػػػة أماػػػاؿ )ةمػػػاؿ 

ب ػػ ؿ أو بػػػلخر وهػػو اةت ػػػاد الاايػػة م ػػػه إيػػداث مقار ػػػة مػػػع  ()وتعامػػؿ مع ػػػا )يسػػف الب ػػػا(
 .(1)العصر اليديث ر أ ار

ر يبػػدو الخػػوض فػػي تفاصػػيؿ التعػػديالت الدسػػتورية التػػي أةرهػػا البرلمػػاف المصػػري       
مػػػف ييػػػث ت ريسػػػ ا مسػػػللة بسػػػيطة   اليػػا ـ الػػػوط ي الػػػديمقراطيالػػذي ي ػػػيمف  ليػػػه اليػػػزب 

للواةع القا ـ  وربما زيادته سػوا ا بت ريسػ ا لػ  ج التوريػث ومػ ي رمػوزا الةػدد اليػد الطػولى فػي 
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مػػا يةػػري فػػي مصػػر والعػػالـ العربػػي  مومػػا  يطػػرح   رف تقريػػر مصػػير الػػبالد مػػف دوف رةيػػب
ال خػػب الف ريػػة و تمػػع المػػد ي فػػي وةػػه المعارضػػة والمةفػػي هػػذا الةا ػػب تيػػديا  بػػاله األهميػػة 

 .(1)والسياسية والةماهير ب لف وسا ؿ الرد  لى التوة ات الةديدة لل ظاـ السياسي العربي
   5001فػػػي  ػػػاـ  مػػػف الدسػػػتور( 11) تعػػػديؿ المػػػادة بمصػػػر  قػػػمػػػا  ػػػ دته  إف

يع س بصورة واضية أزمة ال ظاـ السياسي المصري ةعلت أدااا مي وما بتواز ػات ضػيقة  
ي صػورة أةػرب ألداا مؤسسػة ي وميػة تخػاؼ مػف الةديػد بػؿ وتضػع القيػود أمامػه  وضعته ف

وت ػػػػرب مػػػػف الم افسػػػػة  فتيػػػػيط  فسػػػػ ا بترسػػػػا ة مػػػػف القػػػػوا يف المقيػػػػدة ليقػػػػوؽ ا خػػػػريف فػػػػي 
مػػػػف الدسػػػػتور دوف مياولػػػػة ( 11) ولعػػػػؿ البدايػػػػة  ا ػػػػت بار تفػػػػاا بتعػػػػديؿ المػػػػادة  م افسػػػػت ا

بػػلي مػػدة  ويتيػػوؿ  مقيػػدع ر خػػاب ر ػػيس الةم وريػػة ريػػليصػػبي ا ت( 11) ارةتػػراب مػػف المػػادة
 .(8)وفؽ األوضاع اليالية ر تخاب مد  اليياة

سػػاهـ تعػػدد السػػمات القا و يػػة لقػػو  المعارضػػة  لػػى ال يػػو الم ػػار إليػػه  فػػي وةػػد       
تعدد آليات التعبير  ف مطالب اإلصالح السياسػي وطموياتػه  و ػذلؾ  لػى يةػـ الم ػار ة 

يػػػػر  فبي مػػػػا ت ػػػػارؾ األيػػػػزاب القا و يػػػػة فػػػػي اليػػػػوار مػػػػع اليػػػػزب الػػػػوط ي فػػػػي  مليػػػػة التاي
  )م  ا اإلخػػواف(الػػديمقراطي اليػػا ـ  فػػوف القػػو  السياسػػية األخػػر  خػػارج الم ظومػػة القا و يػػة

تعمػػد إلػػى اللةػػوا إلػػى  افػػة آليػػات التعبيػػر السػػلمي  التظػػاهرات وارةتما ػػات والمػػؤتمرات  
ف لػػـ تيصػػؿ  لػػى التصػػريي ال قػػا و ي لػػذلؾ  وهػػدف ا الػػر يس هػػو تعب ػػة ال ػػاس وراا يتػػى وا 
مػػف الضػػاط الػػداخلي  لػػى ال ظػػاـ يتػػى يسػػتةيب لتلػػؾ  مطالػػب اإلصػػالح  وت ػػ يؿ موةػػاتع 

   .(8)المطالب
فػي ممارسػة   ػاط ـ  اإلخوافيد ةيادي أ ( صاـ العرياف)يعتمد اإلخواف  ما يقوؿ       

ويعملػوف  لػى ت ظػيـ صػفوف ـ فػي   سياسػيةبلوف بالتعدديػة القف ـ ي  السياسي وسا ؿ العصر
  روالةزا ػػػ  والػػػيمف  ا سياسػػػية فػػػي بػػػالد ماػػػؿ األردفابػػػلػػػذلؾ ف ػػػـ  ػػػ لوا أيز   إطػػػار القػػػا وف

 .(50)وريرها تمصر وال ويويطالبوف بذلؾ في  والعراؽ 
هذا التوظيؼ المعتدؿ أصبي ةزاا  م ما  في خطاب اإلخواف لي مؿ األبعػاد الف ريػة 

رةتصػػادية  ففػػي ظػػروؼ المةتمػػع المصػػري خػػالؿ ال صػػؼ األوؿ مػػف القػػرف وارةتما يػػة وا
الع ػػريف واليريػػة ال سػػبية التػػي تمتػػع ب ػػا المصػػريوف لػػـ تظ ػػر إ ػػ الية ارتصػػاب السػػلطة  
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( هػػدؼ إلػػى أسػػلمة الب َّػػاوبالتػػالي لػػـ ت ػػف ةػػزاا  مػػف بػػرامج اإلخػػواف ومػػع أف األسػػتاذ )يسػػف 
ضػا إلػى التواصػؿ سػلميا  مػع ال ظػاـ السياسػي وم افسػة الدولة المةتمع  إر ا ه  ػاف ي ػدؼ أي

 .  (55)األيزاب األخر 
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 املبحث األول
 السياسي يف هصر: النظاماإلخىاى بعالقة 

  5858 ػػػاـ م ػػذ تلسيسػػػ ا  فػػي مصػػػر المسػػػلموف اف  الةػػة اإلخػػػوافيم ػػف القػػػوؿ       
فػي ظػؿ ي ػـ    ـأوضػا أف وأ ضػاؤهاوي ػعر ةػادة الةما ػة  ا ت سػي ة بال ظػاـ السياسػي  

ر تختلػػؼ ةوهريػػا  مػػا  ا ػػت  ليػػه اليقبػػة التػػي تواصػػلت   ػػريف  (يسػػ ي مبػػارؾ)الػػر يس 
 الةما ػػة فػػػي فوةػػرار السػػادات بتخفيػػؼ الضػػاط  ػػ 5815 يوليػػوتموز/مػػا بػػيف اػػورة   امػػا
-التػػي توةػػه ألي معتقػػؿ مػػ  ـ  فسػػ ا لػػـ تتايػػر األساسػػيةفمػػا تػػزاؿ الت مػػة   () 5815 ػػاـ

 .(55)ذات الطابع السياسي األخر للت ـ  باإلضافة-ميظور ار تماا لت ظيـ
ويتوةػػع المراةبػػوف أف ت تسػػب  الةػػة اإلخػػواف بالسػػلطة أهميػػة أ بػػر فػػي المسػػتقبؿ    

يفيػػد  وأف التضػػييؽ  المبا ػػر رمقت عػػيف بػػلف القمػػع و)األمري ػػاف( بعػػدما بػػات الي ػػاـ العػػرب 
 .(53)باإلتباعاألةدر  يه اريتواا إستراتيةيةال امؿ يولد ار فةار  وأف 

  وبعػد أف خػرج  5885-5810( السػاداتالػر يس المصػري السػابؽ)أ ور في   ػد       
إ ػػػادة ب ػػػاا ال يػػػاف العػػػاـ : أور  للقيػػػاـ ب ػػػا  مػػػف المعػػػتقالت  ػػػاف أمػػػام ـ  ػػػدة أمػػػور اإلخػػػواف
مقاومػػة ا : االاػػ. تل يػػد أف التعدديػػة السياسػػية واليزبيػػة ضػػما ة ضػػد ارسػػتبداد: اا يػػا  . للةما ػػة

وة ػػت ـ  ف اإلخػػوا ويسػػـ .(52)التيػػارات الدي يػػة المت ػػددة واسػػتيعاب الطاةػػات ال ػػبابية المقبلػػة
بالم ػار ة الميػدودة  ػف  التايير الدستوري وال يابي  وبدأوا بير ةوةرروا ارلتياؽ التدريةي 

 افاإلخػو وأ ػد   5818  ػاـ لال تخابات والتر يي بصػفة فرديػة طريؽ خوض بعض اإلخواف

المةتمع والتواصػػػػؿ مػػػػع بػػػػفػػػػي يػػػػر ت ـ الةديػػػػدة التػػػػي بػػػػدأت فػػػػي السػػػػبعي ات أف اريت ػػػػاؾ 
 .(51)م  الته  فيؿ بو ضاج أف ارهـ اإلصاليية

بار تخابػػات مػػرات   ػػدة اإلخػػوافوفػػي   ػػد الػػر يس اليػػالي يسػػ ي مبػػارؾ ا ػػترؾ       
ؿ يػػزب الوفػػد ويػػزب ال يابيػػة  بػػر تيالفػػات مػػع أيػػزاب  ػػدة  مػػا سػػيلتي تفصػػيله ريقػػا  أماػػا

العمػػػؿ واأليػػػرار  واسػػػتطا وا اليصػػػوؿ  لػػػى  ػػػدد مػػػف المقا ػػػد فػػػي البرلمػػػاف فػػػي األ ػػػواـ 
زاا تلػػػؾ الفتػػػرة يةمػػػع ومػػػا تالهػػػا مػػػف دورات ا تخابيػػػة  مػػػا سػػػ ر  ريقػػػا    5881و 5882 وا 

مر ز اقؿ في المعارضة  وأار  وةودها  وةسػد   ؿ  اإلخواف العديد مف المراةبيف أف وةود
 .(51)الي ومة معارضة يقيقية تةيد اإليراج والم ا فة والم اة ةأماـ 
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 ف طريػؽ طػرح بعػض اإلخواف  ةيرة باستمالا  أيياففي المصرية الي ومة  عمدتو         
 ػػػرض الػػػر يس (  بػػػد المػػػ عـ أبػػػو الفتػػػوح)  ومػػػؤخرا  وصػػػؼ  ضػػػو م تػػػب اإلر ػػػاد األف ػػػار

 ف تلسيس يػزب مسػتقؿ ل ػـ  بل ػه  بديال  مبارؾ لإلخواف بار خراط في األيزاب السياسية   
      .  (51) رض ر يليؽ بير ة في يةـ ووضع اإلخواف  ل بر ةوة سياسية في مصر

ويي مػػا سػػػ ؿ المر ػػد العػػاـ ميمػػد م ػػػدي  ػػا ؼ  ػػف مػػد  ة ػػػا ت ـ وفػػي السػػياؽ ذاتػػه     
يتػػه ر مػػا ع لػػدي ا مػػف إةامػػة يػػزب سياسػػي مػػد ي لػػه مرةعبوةامػػة يػػزب سياسػػي  أةػػاب بػػاف 

اإلسالمية  رير أ ه لػف ي ػوف مقبػور  مػف لة ػة األيػزاب التػي تمػ ي الموافقػة إلةامػة األيػزاب 
. و ػػرر اإلةابػػة (58)يسػػب رربػػة ال ظػػاـ و لػػى مقاييسػػه التػػي ةتلػػت الييػػاة اليزبيػػة فػػي مصػػر

هػػػػؿ  مػػػػا الػػػػذي سػػػػتفعلو ه بعػػػػدما أةػػػػر مةلػػػػس ال ػػػػعب التعػػػػديالت الدسػػػػتورية   ػػػػدما سػػػػ ؿ 
 يػف لػف  ؤسػس يزبػا سياسػيا فػي ظػؿ هػذا فليػاب   دي يػةبمرةعيػة  اسػيا  سي ستؤسسوف يزبا  

 ػدـ السػػماح بتلسػيس أيػزاب مػف ةبػؿ لة ػة األيػػزاب أو في ػا الظػروؼ الياليػة التػي األصػؿ 
دفعػػة وايػػدة فػػي األيػػاـ القليلػػة السػػابقة   يزبػػا  ( 55) مي مػػة األيػػزاب ييػػث رفضػػت المي مػػة

د أل  ػػا  يتػػـر الدسػػتور ور  ريػػد أف  خػػالؼ وايػػ لػػف  علػػف  ػػف يػػزب مػػف طػػرؼع  و يػػف أيضػػا  
إصػػالح سياسػػي يايػػر الم ػػاخ اليػػالي  لػػه بييػػث يسػػمي  : يػػف  ريػػد  ب ػػا القػػوا يف المعمػػوؿ

و ي ػترط فقػط أر   بتلسيس األيػزاب لمةػرد اإلخطػار دوف اليصػوؿ  لػى موافقػات ي وميػة
أي تمييػػز بػػػيف أليػػػزاب أي ميلي ػػيات أو   ػػػاطات  سػػ رية وأر ي ػػػوف فػػي برامة ػػػا ل ػػوف ت

 .(58)المواط يف  لى أي أساس  اف  رةي أو دي ي  بؿ ت وف بالمساواة بيف  ؿ المواط يف
ال ظػاـ يخ ػى ل ػف   إصػالح يقيقػي بضرورة إيةاديصروف بالقوؿ  اإلخوافلذا فاف          

اإلخواف في مةاؿ اإلصالح السياسػي مطرويػة  برامجررـ ذلؾ فوف و   أل ه ي دد وةوداذلؾ 
 بػػػر رؤ  واةترايػػػات وبيا ػػػات يتقػػػدـ ب ػػػا  ػػػواب اإلخػػػواف فػػػي البرلمػػػاف وفػػػي الميافػػػؿ وتػػػتـ 

العامة  ل ف  ادة ما يطاى صوت الفساد وا ت ا ات يقوؽ اإل ساف ولاة الةمػود  لػى واةػع 
 .(50) أية تةارب إصاليية وي قض ال ظاـ  ؿ و ودا اإلصاليية اليياة السياسية لضرب

ر ػػيس الػػوزراا  حصػػر الم اسػػبات  إيػػد  تػػدليؿ  لػػى ذلػػؾ  فػػيوه ػػاؾ أمالػػة  ايػػرة لل      
 وا   ػػاللبرلمػػاف  بػػاإلخواف أتػػت السياسػػي اإلصػػالحتةربػػة  )ايمػػد  ظيػػؼ( ةػػا ال : "إف المصػػري
ةػد  فاإلصػالح أمر ا  ةلة مف  فيولس ا  السياسي اإلصالحةضية  في عيد ال ظر  أفيةب 
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بػػه و ػػد  الػػذي ار تخػػابيلبر ػػامج وهػػو مػػا يعػػد تراةعػػا صػػرييا  ػػف ا"  يسػػتارؽ  ػػدة سػػ وات
السياسػية والدسػتورية  فمػد العمػؿ  اإلصػالياتلر يس مبػارؾ مػف خاللػه ال ػعب بيزمػة مػف ا

مػف ةبيػؿ  أيضػاهي  أيضاار تخابات الميلية لعاميف  وتلةيؿبقا وف الطوارئ لعاميف ةادميف 
 .(55)الي ومي والتراةع اإلرباؾ
م ا للي ومات المصرية المتعاةبة  ايػرا  مػف م ػاهج لقد رس":اإلخوافيد  تاب أيقوؿ       

وف التػػػي تمػػػس صػػػميـ الييػػػاة ؤ وتقػػػدم ا ل ايػػػر م  ػػػا بمػػػذ رات فػػػي  ايػػػر مػػػف ال ػػػ اإلصػػػالح
الي وميػة  فسػ ا والقضػاا  لػى  األداة بوصػالحوةػوب الع ايػة  إلىلقد لفت ا  ظرها المصرية. 

ل ظػػػر فػػػي سياسػػػة التعلػػػيـ ومراةبػػػة ا بو ػػػادةم ػػػابع الاقافػػػة العامػػػة  إصػػػالحارسػػػتا ااات والػػػى 
صػػالحوتوةي  ػػا الوةػػه الصػػييية  واإلذا ػػةالصػػيؼ وال تػػب والسػػي ما والمسػػارح  القػػا وف  وا 

 .(55)اإلسالـ"مف  را ع   باطهباست
زاا مػػػا سػػػبؽ امػػػة ةػػػرااات ةػػػد تبػػػدو مبػػػررة بعػػػض ال ػػػيا        ال ظػػػاـ إزاا مػػػف ةا ػػػب وا 

 :التي يواة  ا األيداث األخيرة
عتبػػػر بال سػػبة لل ظػػاـ المصػػري أخطػػر  ب ايػػر مػػػف تيػػد السياسػػي بػػدا أ  ػػا مسػػللة الت د .5

في مةلػس ال ػعب  ػا وا مػع مختلػؼ القػو   فاإلخواف المسلموف  الت ديد األيديولوةي
ػػػزوا  لػػػى القضػػػايا  التػػػي طالبػػػت بالديمقراطيػػػة ماػػػؿ القضػػػاة والعلمػػػا ييف   مػػػا لػػػـ ير  

ؼ ربمػػػا ةعلػػػت ال ظػػػاـ ي ظػػػر إلػػػى وهػػػذا المواةػػػ  الدي يػػػة فقػػػط فػػػي  مل ػػػـ البرلمػػػا ي
الةما ػػة  لػػى أ  ػػا تما ػػؿ ت ديػػدا  سياسػػيا  لػػه بػػدر  مػػف ال ظػػرة السػػابقة ل ػػا بل  ػػا تماػػؿ 

  .ت ديد ا أيديولوةيًّا  

ضعاؼ"إةرااات الدولة لف تخرج  ف هدؼ مياولة  .5 الةما ة   خاصػة فػي  "تيييد وا 
ر است صاؿ الةما ػة  ليػا  أف الدولة لـ تقر  عروؼفقد ي وف مف الم  ةا ب السياسيال

 لػػى إةػػراا مياولػػة إةصػػا ية  ػػاملة  -وربمػػا ةػػدرة -مػػف الييػػاة العامػػة  ور توةػػد  يػػة 
  ػػاـ ( بػػد ال اصػػرالػػر يس )ةمػػاؿ  ػالتي تعرضػػت ل ػػا الةما ػػة بعػػد مياولػػة ارتيػاؿ 

تػػػػػدا يات المواة ػػػػػات السػػػػػاخ ة فػػػػػي   ػػػػػد  أو بعػػػػػد 5811  قػػػػػب يملػػػػػة أو 5812
 .  (53) 5885ياله  اـا ت ت بارتالتي السادات 
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مبػادرة تيمػؿ  مف بيف القضايا الم مة التي أاارها اإلخواف إزاا ال ظاـ ةيػام ـ بتقػديـ      
رؤيت ـ لإلصالح الدستوري في البالد  ترت ػز  لػى تيويػؿ  ػ ؿ ال ظػاـ السياسػي فػي مصػر 

ر تخابػات فيه البرلماف السلطة ال املة فػي ت ػ يؿ الي ومػة  بػر ا ىإلى  ظاـ برلما ي  يعط
ةػػػرار المعاهػػػدات  العامػػػة  ومياسػػػبت ا  وسػػػيب الاقػػػة م  ػػػا  والرةابػػػة  لػػػى  افػػػة ال ي ػػػات  وا 

أف يتػػولى  )مسػػييي( الخارةيػػة  ورسػػـ السياسػػات العامػػة للدولػػة   مػػا تتػػيي ألوؿ مػػرة لقبطػػي
رؤيػة اإلخػواف المسػلميف لإلصػالح "وةاؿ  ػواب اإلخػواف خػالؿ  رضػ ـ وايقػة  .ر اسة البالد

إ  ػػـ يقتريػػوف أف تصػػبي  5001أيلوؿ/سػػبتمبر  55فػػي  فػػي مػػؤتمر  قػػد" ري بمصػػرالدسػػتو 
 (1)    لى أف ر تزيد مدة وريته فػي الر اسػة  ػف" رفية فقط"صالييات ر يس الةم ورية 

أ ػػػواـ  ور يةػػػوز ا تخابػػػه أ اػػػر مػػػف مػػػرتيف  مػػػع إ طػػػاا  ػػػؿ الصػػػالييات الت فيذيػػػة لػػػر يس 
 .(52) الي ومة  المسؤوؿ أماـ البرلماف

( والمػادة 11رافػؽ تعػديؿ المػادة ) و لى خلفيػة إاػارة ةضػية اإلصػالح الدسػتوري ومػا       
(   دت  وارع القاهرة والميافظات مظاهرات تطالب بتاييػر ال ظػاـ وتعتػرض  لػى مػد 11)

أةؿ بقاا الػر يس المصػري )يسػ ي مبػارؾ(  لػى  رسػي الي ػـ لفتػرة خامسػة  و لػى ارتةػاا 
فيػه الػدور  مارسػتصػ عته  أو  التػي هػيلـ ت ف الةما ػة  ى  ةله )ةماؿ(لتوريث السلطة إل

 والتػيفيػه   الير ػات اريتةاةيػة الةديػدة    الػر يس  وا  ما  اف المبادر به  والمػؤار الر يس
مػػف  األفضػػؿ ت ظيمػػا  اإلخػػواف( هػػي ةما ػػة )  ريػػر أف  () ( فايػػة)أصػػطلي  لػػى تسػػميت ا 

يققػوا  أدار المعر ػة مػع األخػواف اسػتاؿ مػا الػذيأف ال ظػاـ  د فيمػا بعػ بدا ةليػا  وةد  .الةميع
بػايتراـ  المطالبػةببرا ة للضاط  لى األمري ييف واألوربييف  يتػى ي فػوا  ػف  اتار تخاب في

إاػػػػارة ةلػػػػؽ  فػػػػي ( األصػػػػولييف)ـ فػػػػػػػةزا ة ا  واسػػػػتخد الديمقراطيػػػػةيقػػػػوؽ اإل سػػػػاف  و تيقيػػػػؽ 
 .  (51)مصر فيييدث  ديمقراطي تايير أيوالارب  مف  الوريات المتيدة

 ضػػػو م تػػػب اإلر ػػػاد بةما ػػػة اإلخػػػواف  ) بػػػد المػػػ عـ أبػػػو الفتػػػوح)أ ػػػد الػػػد تور و        
م ػػػير ا إلػػػى أف مػػػا . أف توريػػػث الي ػػػـ ل ةػػػؿ الػػػر يس المصػػػري سػػػوؼ يػػػتـ بػػػالقوة المسػػػلميف

فػػػي مصػػػر ا ف مػػػف ا تقػػػارت وزج العديػػػد مػػػف ةيػػػادات ( اإلخػػػواف المسػػػلميف) يتعػػػرض لػػػه
  و ػػدد أبػػو هلتوريػػث الي ػػـ ل ةلػػ وضػػعتم يػػد اللما ػػة فػػي السػػةف هػػو يلقػػة فػػي سلسػػلة الة
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الفتػػػػوح  لػػػػى أف ةميػػػػع ةػػػػو  المةتمػػػػع المصػػػػري تػػػػرفض أف ت ي ػػػػـ ب ػػػػذا الطريقػػػػة  ويعػػػػدوف 
 .(51)ل ـ ولل عب المصري إها ةالتوريث 

 

 املبحث الثاني
 
 )الربملاى(: جملس الشعبيف اإلخىاى شاركة ه

فػػي تفاصػػيؿ م ػػار ة اإلخػػواف فػػي ار تخابػػات البرلما يػػة يم ػػف تقسػػيـ  ةبػػؿ الػػدخوؿ      
 تةربت ـ التي خاضوها خالؿ ربع ةرف األخيرة إلى االث مرايؿ: 

 الم ار ة الفردية. .5

 التيالؼ مع األيزاب. .5

 الم ار ة في إطار الم ع . .3

 أوؿ دخػػػو : مػػػف ة ا ػػػة اإلخػػػواف بالم ػػػار ة والعمػػػؿ السياسػػػي الػػػذي يقصػػػد بػػػه ا طالةػػػا       
م طػػػؽ القبػػػوؿ  السياسػػػي مػػػفالقػػػو  السياسػػػية فػػػي سػػػاية العمػػػؿ  أو األطػػػراؼيػػػد أ ػػػتراؾ ا

. (51)بالتعامؿ مع ال ظاـ السياسي مف خالؿ ةوا دا  وا تبار ذلؾ ةزاا  مػف متطلبػات الػد وة
يسػف )ييث تر َّي مؤسػس الةما ػة األولى في العمؿ ال يابي  اتالم ار  ربد أف   ير إلى

اإلسػػما يلية وفػػي المػػرة الاا يػػة تر ػػي معػػه  ػػدد مػػف اإلخػػواف  تيػػت دا ػػرة فػػي  فمػػرتي (الب َّػػا
الرةابػػػة  لػػػى إبػػػراـ  :مظلػػػة البػػػرامج ارةتما يػػػة والسياسػػػية  والتػػػي  ػػػاف ةػػػزاا  مػػػف م مات ػػػا

 .(58)لبريطا يارتفاةيات والمفاوضات  التي  ا ت ت ةر  مف وةتع  خر مع اريتالؿ ا

 تيةػة  ػػدة أمػور مػػف  5812ة ت ظػػيـ الضػباط األيػرار  ػػاـ و ا ػت األزمػة مػػع ةيػاد      
أوؿ ر ػيس يي ػـ مصػر -أهم ا:  ودة اليياة ال يابية  وا ضمام ـ إلى )اللواا ميمػد  ةيػب( 

فػي صػرا ه مع) بػد ال اصػر( يػوؿ  ػودة الضػباط إلػى ا  ػات ـ  واسػت  اؼ  -ي ما ةم وريا
التوةػػه إلػػى الاػػرب اةتضػػى إةػػراا  الييػػاة الديمقراطيػػة.  مػػا أف اختيػػار السػػادات فػػي ي مػػه

تيورت سياسية  اف م  ا إخراج اإلخواف مف السةوف بعفوع  ػاـ مػف الػر يس  وبػدأت مريلػة 
الديمقراطية الساداتية "ذات األ ياب والمفرمة"  ما وصػف ا هػو  ف ا ػت ديمقراطيػة   ػ لية  ةػدا  

 .  (58)القصد م  ا إرضاا الارب
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 دمصػػر بعػػػفػػي  لإلخػػوافالسياسػػي  األداالتقػػػويـ  دايػػة  ب 5882  ػػاـ ا تبػػار ويم ػػف      
سػػػاية  اإلخػػػواف  ف ػػػي تماػػػؿ بدايػػػة دخػػػوؿ األولػػػىاػػػورة يوليػػػو  با تبارهػػػا الم ػػػار ة الرسػػػمية 

واضػػػػي ييػػػػث تػػػػـ التعػػػػاوف مػػػػع يػػػػزب الوفػػػػد  بػػػػر تر ػػػػيي بعػػػػض  العمػػػػؿ السياسػػػػي ب ػػػػ ؿع 
اب سػػػتر ز  لػػػى  لػػػى ةوا مػػػه  و لػػػى هػػػذا فػػػاف الدراسػػػة فػػػي هػػػذا البػػػ اإلخوا يػػػةال خصػػػيات 

أ ضػاا ( 1)   و تيةػة لتلػؾ الم ػار ة دخػؿاإلخػوافالمريلة التي تلت هذا التاريخ لم ػار ة  
ميمػد )  و(ميمد المرارػي)  و(ميفوظ يلمي)  و(يسف الةمؿ: )مف اإلخواف البرلماف  وهـ

مػػف  5882   وهػػو مػػا يةعػػؿ  ػػاـ( زيػػز ر) بػػد الافػػا  و(البػػاةي يسػػ ي  بػػد)  و(ال ي ػػتا ي
التيػالؼ  تيةػة رتفػاؽع بػيف هػذا وةد  اف  إلخوافلت البارزة في تاريخ العمؿ السياسي العالما

  و ا ػت ز ػيـ يػزب الوفػد( با ا فؤاد سراج الديف)و المر د الاالث لإلخواف ( مر التلمسا ي)
تػػػلاير ا  5885رسػػػبتمبأيلوؿ/مػػػدة السػػػةف التػػػي ةضػػػاها التلمسػػػا ي مػػػع فػػػؤاد با ػػػا فػػػي أيػػػداث 

  و ػاف  ػؿ م  مػا 5815 اير ا مػا  ا ػا فػي خػالؼع ةبػؿ اػورة يوليػوو التقارب   في هذا م تر  ا  
ليبرالػػي  إر أف مػػا   يماػػؿ اتةاه ػػا مختلف ػػاو فػػاإلخواف ةما ػػة إسػػالمية  أمػػا الوفػػد ف ػػو يػػزب

في أف يقبػؿ  ػؿ مػف الطػرفيف هػذا التيػالؼ  فالوفػد  ػاف  وضعته السلطة مف ةيود  اف  فيال  
فػي  اإلخػواف مف األصػوات   مػا أف فرصػة م ػار ة %(8)ى  سبة الػمتل د ا أ ه لف ييوز  ل

ار تخابػػات دوف التيػػالؼ مػػع يػػزبع رسػػمي ت ػػاد ت ػػوف معدومػػة  ولػػذلؾ  ػػاف التيػػالؼ الػػذي 
وةت ػػا بل ػػه  سػػـ اإلخػػواف المسػػلموفلالمتيػػدث ب (مػػلموف ال ضػػيبيميمػػد )وصػػفه المست ػػار 

ا لرأي أيد الطرفيف  لى ا خر  .(30)تعاوف  وليس فرض 
بار تخابػػػات و يػػػؼ تعامػػػؿ ال ظػػػاـ السياسػػػي مػػػع هػػػذا  أياطػػػتالظػػػروؼ التػػػي  أمػػػا      

التيػػالؼ الةديػػد الػػذي يضػػـ ة ػػاييف ل مػػا وةودهمػػا التػػاريخي وال ػػعبي  واإلةابػػة  لػػى هػػذا 
 -السػؤاؿ  ا ػت واضػية مػف أوؿ يػـو  قػد فيػه المةلػس ةلسػاته   ػدما أ لػف اليػزب اليػا ـ

ػػا لمةلػػس ال ػػعب  وهػػو  (رفعػػت الميةػػوب)ف اختيػػار  ػػ -صػػايب األرلبيػػة بػػالمةلس ر يس 
ي عػد مػف اليػرس التقليػدي  أف رفعػت الميةػوب :ارختيػار الػذي  ػاف لػه أسػبابه ال امػة  م  ػا

 (رتيػاد ار ػترا يات ظػيـ )لاورة يوليو  و مؿ بفلسفت ا وم  ة ا يتػى وصػؿ إلػى أمػيف  ػاـ 
 .(35)د وةت اي  وهو الت ظيـ السياسي الوي5811  اـ
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فػي هػذا المةلػس ضػمف  اإلخػواف  لى م ػار ة ا ردا  واألهـ مف ذلؾ  له  اف اختيار       
إلػى اةت ػاع  ةا مة يزب الوفد وا  ال  ـ  ف مػوةف ـ مػف تطبيػؽ ال ػريعة اإلسػالمية  إضػافة    

ػف يتصػد  لإلخػواف  ه القيادة السياسية أ  مػف اقافػة واسػعة  تم  ػه  مػا يمتػاز بػه ظػرا  لخيػر م 
في أي يوارع أو ةػداؿ يتعلػؽ بالقضػايا ال ػر ية والدي يػة  ولػـ يم ػع ذلػؾ  اإلخواف ةمف مقار 

اإلخػػواف  وةعل ػػـ  وهػػو مياولػػة ايتػػواا  آخػػر لػػـ ي ػػف خافي ػػا  لػػى أيػػد  لػػه مػػف وةػػود هػػدؼع 
ةػػػزا ا  اديًّػػػا مػػػف  سػػػيج ال ظػػػاـ السياسػػػي الةديػػػد وبػػػدوف مصػػػادمات أو مواة ػػػات مػػػع هػػػذا 

   .(35)ال ظاـ
( اإلسػػالـ هػػو اليػػؿ) ػػعار اإلخػػوافويي  ػػا طػػرح   5881 ت ا تخابػػات  ػػاـاػػـ ةػػاا       

()ؿ(العمػ) يالتيػالؼ اإلسػالمي مػع يزبػ ودخػؿ اإلخػواف
وةػد أامػرت م ػار ت ـ  (األيػرار)و 

زاا تلػؾ الفتػرة يةمػع العديػد مػف المػراةبيف أف لمقعػد ا  (31) مقعد ا م  ا (11)  ف إلخػواف  وا 
يقيقيػة  وبػالطبع ر  معارضػة ةسػد أمػاـ الي ومػة معارضػة  فػي ال  مر ػز اقػؿع  اإلخػواف وةود

اليػػا ـ األةبػػاط فػػي مةلػػس ال ػػعب بػػدر  مػػف تر ػػيي ـ   يف اليػػزب الػػوط ييػػعتيم ػػف تةاهػػؿ 
لي ػوف أوؿ ( ؾ بػد المػالةماؿ أسعد )بتر يي األةباط في أسيوط   ور ي    ـ  ةاـ اإلخواف

 فػػي مصػػر  وي ػػوف بػػذلؾ  لػػى ةا مػػةةبطػػي يػػدخؿ البرلمػػاف بار تخػػاب م ػػذ  ػػودة التعدديػػة 
 .(33)الفق ية فيما يخص العمؿ ال يابي اإلخوافر اإلخواف  وهو ما يؤ د وة ة  ظ

مػػف % 18-وتقػػدـ ترتيػػب الةما ػػة بػػذلؾ لتيتػػؿ الترتيػػب الاػػا ي بعػػد اليػػزب اليػػا ـ      
   ايتػؿ اإلخػوافمقعػدا  ( 31)مف ييث  ػدد األصػوات والمقا ػد التػي فػازت ب ػا   -األصوات

بػػؿ إفَّ هػػذا ار تخابػػات أفػػرزت    المرتبػػة األولػػى فػػي صػػفوؼ المعارضػػة  ولػػيس ذلػػؾ فيسػػب
الييػػػاة السياسػػػية فػػػي هػػػذا الفتػػػرة  ومػػػا بعػػػدها مػػػ  ـ فػػػي  أاػػػرت خصػػػيات سياسػػػية برلما يػػػة 

 المر ػػد العػػاـ السػػادس للةما ػػة  و ميمػػد م ػػدي  ػػا ؼ المست ػػار ميمػػد مػػلموف ال ضػػيبي
وريرهـ  ألب ػا ةػؿ مؤسػس الةما ػة يسػف ( يمد سيؼ اإلسػالـ أ)المر د اليالي للةما ة  و

 .(32)لمعارضةفي ااقال  ف اإلخوا وةد أ طى ذلؾ  اير 
سػػا دت  تػػػا ج ا ػػػتراؾ اإلخػػواف فػػػي البرلمػػػاف ويرصػػ ا  لػػػى الم ػػػار ة السياسػػػية  

وا فتاي ػػا أ اػػر  لػػى التعدديػػة والديمقراطيػػة هػػذا ار فتػػاح اتضػػيت صػػورته فػػي وايقػػة رسػػمية 
 ػف اإلخػواف ةػاا في ػا :" إ  ػا  ػؤمف بتعػدد األيػزاب فػي المةتمػع اإلسػالمي وا ػه ر  صدرت
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ياةػػػة رف تضػػػع السػػػلطة ةيػػػػودا  مػػػف ةا ب ػػػا  لػػػى ت ػػػػويف و  ػػػاط الةما ػػػات أو األيػػػػزاب 
السياسػية  لػـ يقتصػر اإلخػواف المسػلموف  لػى تب ػي الديمقراطيػة والتعدديػة السياسػية والتاييػػر 

ا  مػػا تقػػدموا فػػي طريقػػة الت ظيػػر ل ػػذا الخيػػار بعػػدما تقػػدموا فػػي السػػلمي  ممارسػػة فيسػػب  و 
 . (31) ممارسته  لى صعيد العمؿ ال قابي والعمؿ السياسي"

 5881 و 5882 ػػػامي ةما ػػػة اإلخػػػواف المسػػػلميف فػػػي ا تخابػػػات م ػػػار ة   ػػػدت      
للةما ػة م ػذ أوؿ تةربػة برلما يػة أ  ػا تعػد في اليياة السياسية للةما ة  األولى   ما  م ا  تطور 

ت الػػػدور ال ػػػاـ فػػػي ت ػػػريس مارسػػػ  وأمػػػا الاا يػػػة ف5815األيػػػرار  ػػػاـ الضػػػباط  ةيػػػاـ ير ػػػة
سػػػػواا فػػػػي ال ػػػػارع أـ فػػػػي أهػػػػـ المؤسسػػػػات السياسػػػػية وهػػػػو   اليضػػػػور السياسػػػػي للةما ػػػػة

بماابػة ( 5881-5882)  ا ت التةربة البرلما ية لةما ة اإلخػواف فػي الفتػرةييث البرلماف  
( 5880-5881) يػػؽ فػػي المةػػاؿ السياسػػي  فػػي يػػيف أف التةربػػة الاا يػػةمريلػػة تلمػػس الطر 

  .(31)  ا ت بماابة تل يد الوةود وتابيت األةداـ  لى الساية السياسية العامة في مصر
يةـ ةوة الةما ة في ال ارع المصري وزاد مػف ةلػؽ  5881 ا تخابات  اـ ت  فو 

 قابات الم  ية ويققوا م اسػب ةويػة ب ػ ؿع أف استامر اإلخواف ا تخابات ال  الي ومة المصرية
  و قابػػػػة 5881   و قابػػػػة األطبػػػػاا  ػػػػاـ5881 قابػػػػة الم  دسػػػػيف  ػػػػاـ : فػػػػيملفػػػػت لل ظػػػػر 
 5888  و قابػػػة المعلمػػػيف  وفػػػي  ػػػاـ5888  ػػػاـ   و قابػػػة الصػػػيادلة5881الم  دسػػػيف  ػػػاـ

 .(31)أضافوا إلى  ؿ ذلؾ سيطرت ـ  لى  وادي هي ات التدريس في الةامعات ال بر 
ييػث ي مػت المي مػة الدسػتورية العليػا  ػاـ    ايػر ا 5881 مةلػس  ػاـ سػتمرولـ ي      

لعدـ دستورية ةا وف القا مػة ال سػبية الػذي أةريػت بػه ار تخابػات  اػـ ةػاات  ببطال ه 5880
مع باةي األيزاب والقو  السياسية األخػر   ػدا يػزب  اإلخواف التي ةاطع ا 5880ا تخابات

   .(38)لعدـ وةود ضما ات يقيقية ل زاهة ار تخابات (التةمع اليساري)
 خػوافالعديد مف المواةؼ السياسية التػي سػاهـ اإلالقرف الماضي   دت تسعي يات و       

  ود ػػػـ هػػػذا 5880أهم ػػػا مسػػػا دة موةػػػؼ المعارضػػػة فػػػي مقاطعػػػة ا تخابػػػات   فػػػي إةرارهػػػا
ػا مػف التيػالؼ الموةؼ بعدة بيا ات يوؿ اإلصالح السياسي والدستوري  وهػو  مػا يع ػس  و  

وار سػػػةاـ بػػػيف ال قابػػػات واأليػػػزاب السياسػػػية  باإلضػػػافة إلػػػى البيا ػػػات التػػػي  ا ػػػت تصػػػدر 
طػالؽ سػراح المعتقلػيف وا   ػػاا يالػة الطػوارئ أفػػرزت     مػاوتطالػب بػايتراـ يقػوؽ اإل سػػاف وا 
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ر  ال ػػػو  لػػى  التػػي أ ػػدت "5882 ػػاـ  وايقػػةصػػػدور " ػػدة  تػػا ج إيةابيػػة  ػػاف أهم ػػا هػػو 
والتعدديػػػة السياسػػػية والديمقراطيػػػة  وأهميػػػة التػػػداوؿ السػػػلمي للسػػػلطة  بػػػر ا تخابػػػات  زي ػػػة  

مػػوةف ـ مػػف ةضػػايا  اإلخػػواف وايتػػراـ يريػػة التعبيػػر  وت ػػ يؿ األيػػزاب السياسػػية   مػػا يسػػـ
 المواط ة التي تم ي ا الدولة لر اياها  ويؽ المرأة في التر يي وار تخابػات للمةػالس ال يابيػة

(38).   
 5880 مػػا يػػدث فػػي سػػ ة 5881 يم ػػف فصػػؿ م ػػار ة اإلخػػواف فػػي ا تخابػػات ر      

فقػػرار مقاطعػػة أيػػزاب المعارضػػة لػػـ يػػدفع ال ظػػاـ إلػػى أيػػداث أيػػة إصػػاليات    ومػػا تالهػػا
فػػي   ػػخص( 510) تر ػػيي يػػواليلإلخػػواف: ولػػذلؾ ارتبطػػت الم ػػار ة الواسػػعة   ديمقراطيػػة

الةما ػػة م ػػذ  أ  ػػطةييؽ ال ػػديد والمتصػػا د  لػػى التضػػ  ب5881ا تخابػػات مةلػػس ال ػػعب
يتػػى بلاػػت المواة ػػات  وا  الميػػة وأم يػػةت ػػريعية   متعػػددة أ ػػ ار  والتػػي اتخػػذت  5885 ػػاـ

 /ةيػػػػػػادات الةما ػػػػػػة فػػػػػػي ت ػػػػػػريف الاػػػػػػا يلعػػػػػػدد مػػػػػػف ذروت ػػػػػػا فػػػػػػي الميا مػػػػػػات العسػػػػػػ رية 
 .(20)5881 وفمبر

ث مرايػػػػؿ خػػػالؿ  ػػػػ ري التػػػي أةريػػػػت  لػػػى اػػػال 5000 ػػػػاـ  ت تسػػػب ا تخابػػػاتو       
ةػاات فػي  أل  ػا  خاصػة   ة  أهميػمف هػذا العػاـ   وفمبر /ت ريف الاا يو أ توبر  /األوؿت ريف 

سياسػػػي لػػػـ ي ػػػف فػػػي صػػػالي المةلػػػس مػػػف ييػػػث ممارسػػػة صػػػاليياته وسػػػلطاته التػػػي ر إطػػػا
مف  ايية أخر   ا ت هػذا ار تخابػات فرصػة هذا مف  ايية و افتقدها أماـ السلطة الت فيذية  

ختبػػار وةودهػػا فػػي ال ػػارع رقػػو  واأليػػزاب السياسػػية التػػي ةػػررت خػػوض تلػػؾ ار تخابػػات لل
فػي ظػؿ إ ػراؼ ةضػا ي  إر أف هػذا  تأ  ا ار تخابات األولى التي ةر و    خاصة    مصريال

والتػػلاير  لػى مةريػػات األمػػور فاسػػتطا ت  لػـ يم ػػع الي ومػػة المصػػرية مػف ممارسػػة الضػػاط
 ػػػػػزب )  و5003 ػػػػػاـ  (ةمػػػػػاؿ ي ػػػػػمت)بي اإلخػػػػػواف اإلطايػػػػػة ب ػػػػػا مخطط ػػػػػا  ىبمقتضػػػػػ
 .  (25)5002  اـ ى(مصطف
  5002 ػػػامي ػػػ دته الػػػبالد طػػػواؿ  السياسػػػي الػػػذياليػػػراؾ هػػػذا البي ػػػة الداخليػػػة و       

يطلػػػب مػػػف مةلػػػس ال ػػػعب  الػػػر يس مبػػػارؾ ةعلػػػت  والمالبسػػػات الدوليػػػة المييطػػػة   5001
بمػػػػا يسػػػػمي بر اسػػػػة الةم وريػػػػة  وهػػػػي المػػػػادة الخاصػػػػة   مػػػػف الدسػػػػتور( 11) تعػػػػديؿ المػػػػادة

والتعػديؿ ي صػب  لػى أف يػتـ ا تخػاب ر ػيس   مػرة ألوؿبا تخابات ر اسية تعدديػة فػي مصػر 
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الدولػػة بػػارةتراع السػػري والمبا ػػر فػػي ا تخابػػات يػػرة و زي ػػة ليايػػر مػػف طبيعػػة ال ظػػاـ  فسػػه 
 ػػخص ويضػػفي  لػػى ال ػػخص الم تخػػب ال ػػر ية  وهػػذا التعػػديؿ يعػػد سػػاليا  ذو يػػديف  فال

الم تخػػب يماػػؿ أ لػػى سػػلطة سياسػػية وةا و يػػة وبالتػػالي ف ػػو يملػػؾ سػػلطات واسػػعة ر يم ػػف 
ألي ة ػػػػػػة أو يػػػػػػزب معػػػػػػارض أو مؤسسػػػػػػة مسػػػػػػتقلة ار تػػػػػػراض  ليػػػػػػه ل و ػػػػػػه يماػػػػػػؿ إرادة 

 .  (25)ال عب
 لمةلػػس ال ػػعب  خػػرج م  ػػا 5001 و لػػى خلفيػػة هػػذا التعػػديالت أةريػػت ا تخابػػات      

 ضػػو ا فقػػط ب سػػبة الػػث أ ضػػاا  (510) ييػػث يرصػػوا  لػػى تر ػػيي أ بػػر الفػػا زيف  األخػواف
الطريػػؽ لليػػزب الػػوط ي اليػػا ـ لليصػػوؿ اإلخػػواف مع ػػى هػػذا أف يفسػػي . (23)البرلمػػاف تقريب ػػا

مػف أصػؿ  مقعػدااما ية وامػا يف  -  لى أرلبية الالايف الالزمة للسيطرة  لى ةرارات المةلس
قػػد مالػػت أخبػػار الةما ػػة ومر ػػيي ا و سػػب فو ليػػه    ػػايل  ت ػػافسال  ةػػر  -مقعػػدا( 220)

واضػية وذات ماػز  لت د ػة  ة  إ ػار ذلؾ في و  .(22)للةدؿ وال ا عات وارت امات ا  المقا د ماار 
أ  ا ر تسػت دؼ السػيطرة  لػى البرلمػاف أو ت ديػد أرلبيػة اليػزب الػوط ي مف مخاوؼ ال ظاـ 

رػب في ػا الي ومػة  وةػد بػرر ميمػد الالزمة لتمرير الت ريعات التي تر ( الاي المقا د)اليا ـ 
 إف" :اليابا يػػة بقولػػه لةريػػدة طو يػػو هػػذا اإلةػػراا-المر ػػد للعػػاـ الةما ػػة -م ػػدي  ػػا ؼ

"فما زالت مصر ت ي ـ بعقلية استبدادية  الظروؼ الميلية ر تسمي بذلؾ
(21). 

 ػدة ب ذا العدد ال بير مػف المقا ػد ألوؿ مػرة  اإلخواف بار تخاباتفوز يست ؼ مف 
 ور يم ف تلخيص ا بما يلي:ام

وةػػػوة الةما ػػػة وذلػػػؾ يسػػػتد ي تاييػػػر  مػػػط التعامػػػؿ الرسػػػمي مع ػػػـ  تصػػػا د  فػػػوذ .5
سياسػػػي معػػػيف رسػػػتيعاب ـ فػػػي  أو  ػػػ ؿع  وار تػػػراؼ بوةػػػودهـ والسػػػعي لخلػػػؽ  مػػػطع 

  .أخر  مف خالؿ يزب رسمي مد ي أو أ  اؿع  الم ظومة السياسية سواا  

ب ػػا رسػػمي ا هػػي األ اػػر تػػلاير ا و ػػعبية فػػي أف القػػو  ريػػر اليزبيػػة وريػػر المعتػػرؼ  .5
  .ال ارع المصري

دليػػػؿ  لػػػى اتسػػػاع ةا ػػػدة المعارضػػػة   فػػػوز اإلخػػػواف ب ػػػذا ال سػػػبة مػػػف المقا ػػػد إف .3
لأليزاب الموةودة  لى الساية  موم ا  و ػدـ الق ا ػة بػالتايير الػذي أيداػه اليػزب 

 .ال عبالوط ي  لى  فسه أو الو ود التي أطلق ا لتيسيف أيواؿ معي ة 
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الي ومػػػة  تا تبػػػاراالسػػػاية السياسػػػية يؤخػػػذ فػػػي  فػػػي م مػػػا   اإلخػػػواف بػػػاتوا   صػػػرا   .2
 .(21)والمعارضة مع ا  وهذا ييتـ إدخال ـ المعادلة السياسية و دـ إةصا  ـ

المسػػبوؽ  ةػػد سػػبب صػػدمة   يفػػة ألةبػػاط    ريػػرالبرلمػػا يأف هػػذا اإل ةػػاز وأخيػػرا   .1
أةبػاط مصػر سػوؼ  ":إلػى الت ديػد بػلف  (مػيالد ي ػا )مصػر  وهػو مػا دفػع الػد تور

  ودفػع آخػروف  "إلى سدة الي ـ فيه( األخواف المسلموف )ي اةروف م  ا  إذا وصؿ
 أسػػػػوة بةما ػػػػة( األةبػػػػاط )لإلخػػػػوافةما ػػػػة  ( أويػػػػزب لألةبػػػػاط)إلػػػػى المطالبػػػػة بػػػػػ 

(  وهػػو أمػػر رأ  فيػػه اإلخػػواف ا ػػه ريػػر مبػػرر رف األةبػػاط فػػي األخػػواف المسػػلموف)
 .(21)ط وف مصريوف ل ـ يقوؽ المواط ة  املة ظرهـ موا

 
 وصفوة القول يمكن إيجاز تطور مشاركة اإلخوان في انتخابات مجمس الشعب باالتي:

الم ار ة الفردية  تر يي يسػف الب ػا لال تخابػات مػرتيف مػرة فػي األربعي ػات  والمػرة  .5
أبػػػو  الاا يػػػة مػػػع  ػػػددع مػػػف اإلخػػػواف  بي مػػػا  ػػػارؾ فػػػي السػػػبعي ات  ػػػؿ مػػػف )صػػػالح

 إسما يؿ( و )يسف الةمؿ(.

(  و ػػاـ 31فػػاز ) 5881( مػػف اإلخػػواف  و ػػاـ 8فػػاز في ػػا ) 5882ا تخابػػات  ػػاـ  .5
 ةاطع اإلخواف ار تخابات مع بقية األيزاب المصرية. 5880

 ( مر ي.510فاز في ا مر ي وايد مف اصؿ ) 5881ا تخابات  اـ  .3

 مر ي. ( 10( مر ي مف اصؿ )51فاز في ا ) 5000ا تخابات  اـ  .2

( مر ػي مػف أصػؿ 510( مر ػي مػف اصػؿ )88فػاز في ػا ) 5001ا تخابات  اـ   .1
 .(28) ( مقعد220)

                                                                                                                                                                
(94)لتالي يوضح هذه المشاركات وكما يمي:الجدول او

 

 0111 0111 4441 4441 4491 4499 السبعينات األربعينات العام

 دد 
 المر ييف

م ار ة 
فردية الب ا 
 دد مف 

م ار ة 
 فردية

تيالؼ 
مع 
 الوفد
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 510 10 510 مقاطعة
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اإلخواف 
 رير معلـو

 واأليرار

 ر يوةد الفا زيف

(5) 
ح صال -5

أبو 
إسما يؿ 

يسف -5
 الةمؿ

8 
31 
 
 

= 

(5) 
 لي 
فتي 
 الباب

(51) 
 أصبيوا

(51) 
بعد 
خروج 
 ي مت

88 

 
 

 املبحث الثالث
 

 :املسلوني إلخىاىل اإلصالحيالربناهج 
 اإلصػالح  مسػللة يخػص فيمػا القا ػدة مػف اسػتا اا د ػاة ارتةػاا اإلسػالمي ي ػف لػـ

  ةلػة بػدفع طػالبيفالم مةمو ػة إلػى ضػموافا  العربػي  وطفال في مطلبا  م ماأصبيت  التي
أطلقت ػا ةما ػػة  التػػي ا ػت أهم ػػا تلػؾ والتػػي  إلصػالحل مبػػادراتفقػدموا  والتاييػػر  اإلصػالح

  مف التفصػيؿ ريقػا     والتي س عود إلي ا ب ياع 5002في  اـ  اإلخواف المسلميف في مصر
واضػػي  أخػػر  ب ػػ ؿع  لػػـ يسػػمع أيػػدا  ػػف مبػػادرات أخػػر  تب ت ػػا ةػػو  إسػػالميةومػػا  ػػدا ذلػػؾ 

 .(10)وميدد
سياسػػػي واةتمػػػا ي  إصػػػالح إلػػػىت ػػػدؼ  اإلخػػػوافو مػػػا هػػػو معػػػروؼ فػػػاف ةما ػػػة       

المسػلموف ماػؿ  اإلخػوافواةتصادي  ػامؿ فػي مصػر و ػذلؾ الػدوؿ العربيػة التػي يتواةػد في ػا 
 إلػػىالػػذي ت  ػػدا  مػػف خػػالؿ اإلصػػالحوتسػػعى الةما ػػة والعػػراؽ  وال ويػػت وفلسػػطيف  األردف
 لإلسػػالـاليضػػارية  لألسػػسفػػالمةتمع   اػػـ الي ومػػة   فالدولػػة   وفقػػا   واألسػػرة ف الفػػرد ت ػػوي

(15)  . 
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المسػػػلميف م ػػػذ   ػػػلت ا إلخػػػواف ير ػػػة اهػػػؿ  ػػػاف ل :ه ػػػاالػػػذي يطػػػرح  فسػػػه  السػػػؤاؿو 
  ػدما  ػاف  الب َّػا يػر  أف (ميمػد يسػ يف هي ػؿ)بر ػامج سياسػي واضػي لإلصػالح   ال اتػب 

ةيػػب إةابػػات رامضػػة يػػوؿ أف ػػارا وبرامةػػه السياسػػية  مػػذيال  أيَّ ي سػػلؿ  ػػف برامةػػه  ػػاف ي  
( ه لػػي ليلػػ)أيػه وأف ػػارا اإلصػػاليية  إر أف الػػد تور ر إةابػة بل ػػه   ػػدما ييػػيف الوةػػت سػػيعلف 

ػػا ويػػر  أف  الػػرأيي خػػالؼ هػػذا  -ؼأسػتاذ ال ظريػػة ارةتما يػػة و ػػالـ ارةتمػػاع المعػرو  - تمام 
    و ظريػػة مق عػػة وأف ػػار أساسػػية توضػػي  ظػػرت ـ للتاييػػروةما تػػه ل ػػـ بر ػػامج واضػػي الب َّػػا

ل   ػػا تسػػت د يسػػبما ي ػػير فػػي إيػػد  دراسػػاته  لػػى المواايػػؽ واألف ػػار اإلسػػالمية  فمػػف ريػػر 
مػػػا يةيػػػب  لػػػى  ..المم ػػػف أف تلتػػػؼ هػػػذا األ ػػػداد  لػػػى ف ػػػرة دوف أف ت ػػػوف لػػػدي ا مػػػا يق ػػػع

 .(15) تساؤرت ـ

ؿ مػػػؤتمرهـ الخػػػامس فػػػي االاي يػػػات القػػػرف خػػػالف المبػػػادرة التػػػي طري ػػػا اإلخػػػوا دتعػػػ
سلسػػػػلة البػػػػرامج والمبػػػػادرات  اإلخػػػػواف  ليػػػػهب ػػػػا الماضػػػي األسػػػػاس الف ػػػػري والير ػػػػي  الػػػػذي 

اإلصػػاليية  التػػي ةػػدموها إلصػػالح األوضػػاع السياسػػية وارةتما يػػة فػػي مصػػر  وهػػي فػػي 
  لفتػرة المب ػرة فس الوةت تعتبر المؤ ر  الذي يؤ د مد  و ي ـ السياسي والف ػري فػي تلػؾ ا

ػػا بال ظػػاـ ال يػػابي فػػارخواف بػػؿ و بػػر ميػػاورت  ديػػدة   مػػف أوا ػػؿ التيػػارات اإلسػػالمية التزام 
م ػه  ا  الب َّػا إةػرار أطلقػه  وهو المصطلي الذي "ال ضاؿ الدستوري" ر وا في تيقيقه مف خالؿ 

يػػد التػػػزاـ بلهميػػة مبا ػػرة العمػػؿ السياسػػػي اليزبػػي مػػف أةػػػؿ التاييػػر والتػػلاير  ومػػػف أةػػؿ تل 
  .(13)اإلخواف بالوسا ؿ ال ر ية في العمؿ السياسي

 أ ػػػواعل ػػػؿ  واألسػػػاسالسياسػػػي هػػػو المػػػدخؿ اليقيقػػػي  اإلصػػػالح أف اإلخػػػوافيػػػر        
ا تخابػػػات ت ػػػريعية ت فػػػؿ ضػػػما ات  إةػػػراافػػػي ضػػػرورة  اإلصػػػالح  ويػػػتلخص هػػػذا اإلصػػالح

 أ فسػػػ ـ اإلخػػػوافلقػػػد هيػػػل .  ػػػامال   إ ػػػرافا  د وال زاهػػػة  وت ػػػرؼ  لي ػػػا السػػػلطة القضػػػا ية االييػػػ
ةا و يػػة  أووررػػـ ا ػػه ر توةػػد موا ػػع دسػػتورية   اسػػتعدادهـ لاللتػػزاـ بقوا ػػد الديمقراطيػػة وأ ل ػػوا
السػلطة اليا مػة ر تريػد  أف إر  يػزب ـ ووةػودهـ الدسػتوري والقػا و ي لإلخوافي وف  أفمف 
  لسػػػبب وةيػػػه ومق ػػػػع رف ولػػػو مػػػوطد ةػػػدـ داخػػػػؿ التةربػػػة الديمقراطيػػػة لإلخػػػوافتفسػػػي  أف

  .(12)اإلخواف طرؼ ةوي في المعادلة السياسية

 ةم وريػػا   إ  ػػا  ؤ ػػد تمسػػ  ا ب ظػػاـ الدولػػة  ظامػػا  :" اإلخػػوافلسػػاف  أيػػد ال تػػابيقػػوؿ       
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 مػػا  ػػؤمف بيػػؽ الفػػرد فػػي الم ػػار ة   فػػي  طػػاؽ مبػػادئ اإلسػػالـ ديمقراطيػػا   دسػػتوريا   برلما يػػا  
مف بػػلف هػػذا الم ػػار ة أسػػاس رسػػتقالؿ القػػرار السياسػػي  داخليًّػػا السياسػػية الفا لػػة   مػػا  ػػؤ 

وخارةيًّػػا   مػػػا  ػػػؤمف بيق ػػػا فػػػي  الةػػػات دوليػػػة تقػػػـو  لػػػى ال د يػػػة  و لػػػى اريتػػػراـ المتبػػػادؿ 
لليقوؽ والسيادة الوط ية  وايتػراـ القػوا يف والمواايػؽ الدوليػة  وتل يػد يػؽ ال ػعوب فػي تقريػر 

ةوا ػػػب اإلصػػػالح ال ػػػامؿ ر يتيقػػػؽ إر مػػػف خػػػالؿ تطبيػػػؽ مصػػػا رها  وأف هػػػذا وريػػػرا مػػػف 
   .(11)السياسية إلي ا" الديمقراطية التي  ؤمف ب ا  و لتـز بلصول ا  و د و األيزاب والقو 

  ػػػدما ط ريػػػت ف ػػػرة اإلصػػػالح الدسػػػتوري وتاييػػػر الدسػػػتور   ػػػاف رأي اإلخػػػواف أف       
ذلػؾ ألف الدسػتور فػي ةػوهرا   ريالسياسي يةػب أف يتقػدـ  لػى أي إصػالحع دسػتو  اإلصالح

يع س توازف القو  فػي المةتمػع وارتةاهػات الر يسػة فيػه  ويرسػخ المقومػات األساسػية لػذلؾ 
وفػي ظػؿ ريػاب اليريػات وفػرض يالػة الطػوارئ والقيػود المفروضػة  لػى األيػزاب  .المةتمػع

اـ  وي ػػر س والقػػو  السياسػػية  فػػوف أي تعػػديالتع دسػػتورية سػػوؼ تع ػػس الرؤيػػة األياديػػة لل ظػػ
ي  ػػدر يقػػوؽ المػػواط يف و ارسػػتبداد  والفسػػاد  ويةمػػع بػػيف السػػلطة والاػػروة فػػي يػػد  خبػػةع ضػػيقةع  

 .(11)رةويزيد مف يرماف الطبقات الوسطى والفقي
 ةػػاح التاييػػر واإلصػػالح  وار تقػػاؿ مػػف ارسػػتبداد فػػي ضػػوا مػػا سػػبؽ فػػاف  ػػروط       

 :خمسة  روط مة ومصر خاصة تتلخص فيفي الدوؿ العربية  ا إلى اليرية الم  ودة

ةػػدرة القػػو  السياسػػية المعارضػػة  لػػى ب ػػاا إةمػػاع فيمػػا بي  ػػا  ودخول ػػا معتػػرؾ التاييػػر : أوالا 
دوف  ػػػوازع أ ا يػػػة   لػػػى أسػػػاس تيريػػػر ال ػػػعب ر ي مػػػه  والم ػػػار ة فػػػي السػػػلطة ر 

مػػع  ػػر اا ارسػػت اار ب ػػا  وال ظػػر إلػػى ارسػػتبداد  لػػى أ ػػه العػػدو  وتةػػاوز الخالفػػات 
 .معر ة التايير

تيريػر مطالػب واةعيػة تتميػور يػوؿ اليريػة التػي تفػتي البػاب للةميػع دوف اسػتا اا أو  :ثانيااا 
إةصػػاا  وصػػيارة تلػػؾ المطالػػب فػػي خطػػاب سياسػػي بسػػيط و ملػػي ومف ػػـو تسػػتو به 

 .وتلتؼ يوله  وتستعد للتضيية مف أةؿ تيقيقهالةماهير 

   .ج التايير دوف  لؿ  وارستعداد لالستمرار فيه يتى ال  ايةالتصميـ والمتابعة لبر ام :ثالثاا 

. ةدرة القو  الدا يػة إلػى اإلصػالح والتاييػر  لػى تيييػد الةػيش مػف المعتػرؾ السياسػي :رابعاا 
الةيوش فػػي الػػدوؿ العربيػػة اليػػـو هػػي خػػط الػػدفاع األخيػػر  ػػف ارسػػتبداد  وهػػي أةػػو  فػػ
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ور أمػؿ فػي التاييػر إر بتيييػدها  أو إة ػاع ةادت ػا بػالتييز إلػى ر.  ارة في وةػه التاييػ
 .مطامي ال عب ضد ارستبداد

فقػػػد طػػػاؿ  مػػػر ارسػػػتبداد فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة أ اػػػر مػػػف أي   تيييػػػد القػػػو  الدوليػػػة: خامسااااا 
ومػػف أسػػباب ذلػػؾ أ ػػه ييتمػػي بقػػو  دوليػػة ذات  فػػوذ وامتػػداد  .آخػػر فػػي العػػالـ اسػػتبدادع 

وي وف تيييد القو  الدولية بوة ا  ا بالتخلي  ػف المسػتبد  أو بوررامػه    ميؽ في دول ا
 .(11) لى ةبوؿ التايير بعد أف تميؿ  فة القوة لصالي ال عب

وةػػػدر تعلػػػؽ األمػػػر باإلصػػػالح ةػػػدـ المر ػػػد العػػػاـ لإلخػػػواف المسػػػلميف ميمػػػد م ػػػدي       
مػة لإلصػالح مػف وة ػة مبادرة  املة بػيف في ػا المبػادئ العا 5002 ا ؼ في آذار/ مارس 

 :  ما يلي ظر اإلخواف في مصر تضم ت 
أو  ديةػػػوز أليػػػاإلةػػػرار التػػػاـ بػػػلف ال ػػػعب هػػػو مصػػػدر ةميػػػع السػػػلطات  بييػػػث ر  .5

يػػؽًّ فػػي تػػولي السػػلطة أو ارسػػتمرار اليػػزب أو ةما ػػة أو هي ػػة  أف تػػز ـ ل فسػػ ا 
 .مف إرادة  عبية يرة صييية تاستمدإذا في ممارست ا إر 

 .يتراـ مبدأ تداوؿ السلطة   بر ارةتراع العاـ الير ال ػزيهارلتزاـ وا .5

 .التل يد  لى يرية ار تقاد الخاص .3

 .  تل يد يرية إةامة ال عا ر الدي ية لةميع األدياف السماوية المعتر ؼ ب ا .2

تل يد يرية الرأي والة ػر بػه  والػد وة السػلمية إليػه فػي  طػاؽ ال ظػاـ العػاـ وا داب  .1
ر يريػػػة التملػػػؾ واسػػػتعماؿ وسػػػا ؿ ا تبػػػات األساسػػػية للمةتمػػػع  و العامػػػة  والمقومػػػا

 .اإل الـ المختلفة ضرورة لتيقيؽ ذلؾ

تل يػػػد يريػػػة ت ػػػ يؿ األيػػػزاب السياسػػػية  وأر ي ػػػوف أليػػػة ة ػػػة إداريػػػة يػػػؽ التػػػدخؿ  .1
بػػالم ع أو اليػػد مػػف هػػذا اليػػؽ  وأف ت ػػوف السػػلطة القضػػا ية المسػػتقلة هػػي المرةػػع 

اـ العػػاـ وا داب العامػػة والمقومػػات األساسػػية للمةتمػػع  لتقريػػر مػػا هػػو مخػػالؼ لل ظػػ
 .(18)أو ما يعتبر إخالر  بالتزاـ العمؿ السػلمي  و ػدـ ارلتةػاا للع ػؼ أو الت ديػد بػه

بالتعدديػػػػة الدا يػػػػة المعػػػػروؼ  (يوسػػػػؼ القرضػػػػاويال ػػػػيخ )يقػػػػوؿ فػػػػي هػػػػذا السػػػػياؽ 
تلتػػػـز  أف المياإلسػػػال ػػػر ية فػػػي المةتمػػػع  األيػػػزاب ر تسػػػابالسياسػػػية  وا ػػػترط 

: اا يػػا    هوتت  ػػر لػػديػه اتع و ػػريعة  ور  قيػػدة   باإلسػالـتعتػػرؼ  أف : أور  همػػا بػلمريف
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وه ػػاؾ مخرةػػات  ػػر ية ا تمػػدها بعػػض  لإلسػػالـ.تعمػػؿ ليسػػاب ة ػػة معاديػػة  األ
)ميمػػػد( الصػػػييفة التػػػي وضػػػع ا ال بػػػي  أوال تػػػاب فػػػي هػػػذا الةا ػػػب  ففػػػي الوايقػػػة 

 ػػؤوف الدولػػة بػػيف المسػػلميف وريػػرهـ مػػف المػػواط يف  لت ظػػيـ  صػػلى اع  ليػػه وسػػلـ
مػػػة  واف مػػػف تبع ػػػا مػػػ  ـ فل ػػػـ ال صػػػرة ريػػػر االي ػػػود  أفةػػػد تضػػػم ت   وهػػػـ الي ػػػود

ل ػذا  .اع والرسػوؿ إلػى األمروا ه   د ارختالؼ يرد   مظلوميف ور مت اصر  لي ـ
 باإلسػػػالـيتضػػػمف م  اة ػػػا ارلتػػػزاـ  أف بت ػػػويف األيػػػزاب فال ػػػرط الوييػػػد للسػػػماح 

وف فػػػػي بيػػػػا  ـ مالمسػػػػل اإلخػػػػوافللت ػػػػريع  ل ػػػػذا ا تفػػػػى  الر يسػػػػيبا تبػػػػارا المصػػػػدر 
بػػاف ت ػػوف التعدديػػة فػػي ظػػؿ دسػػتور يػػ ص  لإلخػػواف:الصػػادر  ػػف الت ظػػيـ العػػالمي 

 .(18)األسمىهي المصدر الر يسي للت ريع والدستور  اإلسالميةال ريعة  أف لى 

عامػػػة  والػػػد وة إلي ػػػا  والم ػػػار ة في ػػػا فػػػي تل يػػػد يريػػػة ارةتما ػػػات الةماهيريػػػة ال .1
الت ديػػػػد  إلػػػػى للةػػػػوا طػػػػاؽ سػػػػالمة المةتمػػػػع  و ػػػػدـ اإلخػػػػالؿ بػػػػاألمف العػػػػاـ  أو ا

 .باستعماؿ الع ؼ أو يمؿ أي سالح

 .تل يد يؽ التظاهر السلمي .8

ػرًّا  ولمػدة ميػدودة   .8 تل يد ضرورة تمايؿ ال عب  بر مةلس  يابي م تخب ا تخاب ػا ي 
تخاب  مع ضرورة أف ت مؿ ةػوا يف ار تخػاب الضػما ات التػي تؤ ػد ي عاد بعدها ار 

القػػا ميف  لػػى إةرا  ػػا  واإليمػػاف بػػلف ال ظػػاـ السػػليـ إلدارة   زاهػػة ػػػزاهت ا وصػػيت ا و 
الدولة والمةتمع هو  ظاـ الي ـ البرلما ي الذي يةعؿ اليػزب الياصػؿ  لػى أ لػى 

 . يؿ الي ومةاألصوات في ا تخابات يرة  زي ة  هو الذي يتولى ت 

في الم ار ة في ار تخابات ال يابيػة  متػى تػوفرت  ضماف يؽ  ؿ مواطف ومواط ة   .50
 .ال روط العامة التي ييددها القا وف افي 

ضماف يؽ  ؿ مواطف ومواط ػة فػي تػولي  ضػوية المةػالس ال يابيػة  متػى تػوفرت  .55
 .ال روط العامة التي ييددها القا وف افي 

يتفػػرغ للػػدفاع  ػػف أمػػف الدولػػة الخػػارةي  و ػػدـ اسػػتعا ة إبعػػاد الةػػيش  ػػف السياسػػة ل .55
سػػلطة الي ػػـ بػػه بػػالطريؽ المبا ػػر أو ريػػر المبا ػػر لفػػرض إرادت ػػا وسػػيطرت ا  أو 
الت ديد بم ع اليريات العامػة ال ػعبية  وأف ي ػوف وزيػر الػدفاع مػد يًّا سياسػيًّا  سػا ر 
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 .الوزراا

 ليػػػػه ؼ مد يػػػة  مػػػا  ػػػصَّ أف ت ػػػوف ال ػػػرطة وةميػػػع أة ػػػزة الدولػػػة األم يػػػػة وظػػػا  .53
الدسػػػتور  وتيديػػػد م ام ػػػػا فػػػي اليفػػػػاظ  لػػػى أمػػػػف الدولػػػة والمةتمػػػػع   ػػػؿ  و ػػػػدـ 
تسػػػخيرها لليفػػػاظ  لػػػى  يػػػاف الي ومػػػة  أو اتخاذهػػػا أداة لقمػػػع المعارضػػػة  ووضػػػع 
 ظاـ يي ـ  مل ا  ويي ـ ةيادت ا  و لى وةه الخصوص م ع تدخل ا فػي األ  ػطة 

 .العامة وار تخابات

طات ر ػػيس الةم وريػػة  بمػػا يةعلػػه رمػػز ا ل ػػؿ المصػػرييف  فػػال يتػػرأس أي تيديػػد سػػل .52
يػزب سياسػػي  وي ػػوف بعيػػد ا  ػؿ البعػػد  ػػف المسػػ ولية الت فيذيػة للي ػػـ  وتيديػػد مػػدة 

 .ر استه  بما ر يتةاوز فترتيف متتاليتيف

إلاػػػاا القػػػوا يف سػػػي ة السػػػمعة  و لػػػى األخػػػص ةػػػا وف الطػػػوارئ  وةػػػا وف األيػػػزاب   .51
مػػػػػد ي العػػػػػاـ ار ػػػػػترا ي  وةػػػػػا وف مبا ػػػػػرة اليقػػػػػوؽ السياسػػػػػية  وةػػػػػا وف وةػػػػػا وف ال

الصػػػػيافة  وةػػػػا وف ال قابػػػػات  وريرهػػػػا مػػػػف القػػػػوا يف  التػػػػي أدت إلػػػػى يالػػػػة الخ ػػػػؽ 
والةفػػػاؼ والةمػػػود السياسػػػي الػػػذي تعا يػػػه الييػػػاة السياسػػػية المصػػػرية واسػػػتبداؿ مػػػا 

ار ػتراؾ فػي العمػػؿ  تػد و الياةػة إليػه بمػا يؤ ػػد يريػة المػواطف و رامتػه ويقػػه فػي
 .العاـ

ميػا ـ الف  ػاإلفراج  ف المعتقليف السياسػييف  وا  ػادة ال ظػر فػي األي ػاـ الصػادرة  .51
 .عس ريةالستا ا ية را

ال ػػػرطة  وتطبيػػػؽ مبػػػدأ ت أة ػػػزة األمػػػف ار القضػػػاا  لػػػى ظػػػاهرة التعػػػذيب داخػػػؿ مقػػػ .51
وتقلػػػيص دور األمػػػف السياسػػػي  لػػػى يسػػػاب األمػػػف  (ال ػػػرطة فػػػي خدمػػػة ال ػػػعب(
 .ة ا ي ويفظ  رامة المواطف المصريال

إلاػػاا القػػوا يف التػػي  ػػلت ير ػػة العمػػؿ الةػػاد فػػي ال قابػػات الم  يػػة والعماليػػة وت ب   ػػي  .58
م ػػرو ات القػػوا يف التػػي تػػؤدي إلػػى إ ػػادة الييػػاة إلػػى ال قابػػات والعمػػؿ ال قػػابي فػػي 

لم ػػار ة يقػػؽ ل ػػا الم ػػاخ المال ػػـ لاف يمػػف ةيمػػة أداا الم ػػف اليػػرة  و  رفػػعمصػر  وت  
   .(10)السياسية وارةتما ية في  طاة ا الم  ي 
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بعػػدة أسػػباب  الةما ػػة فػػي ييايات ػػا ضػػم يا  وةػػد ارتبطػػت هػػذا المبػػادرة التػػي أطلقت ػػا       
اليػـو ميػاورت ت  د الم طقة العربية واإلسالمية  "أف  أبرزها ا ت وراا إ الف اإلخواف ل ا  

وبالضػػػاوط ال ػػػديدة  مػػػف الخػػػارج بػػػالقوة يي ػػػا    ػػػا لي دؤوبػػػة ومسػػػتمرة مػػػف أةػػػؿ فػػػرض تاييػػػر
 ػػدـ تةػػاوب الي ومػػة المصػػرية مػػع المطالػػب الوط يػػة التػػي " فضػػال   ػػف    "أييا  ػػا أخػػر 

   .(15)"ويتى اليـو  5881  رض ا اإلخواف المسلموف مع  ؿ القو  الوط ية م ذ  اـ
 

 املبحث الرابع
 

 :  املىجهة هلن على االنتقاداتاإلخىاى ردود أفعال 
مػػػف ة ػػػات  ديػػػدة و ػػػاف ل ػػػا ردود  لػػػى هػػػذا  لةما ػػػة ات امػػػات مت ػػػررةا واة ػػػت      

أ  ػػا ترفػػع  ػػعارات ار تقػػادات . وابػػرز ار تقػػادات التػػي وة ػػت الػػى الةما ػػة وردت  لي ػػا  
بوضػػػع وتوزيػػػع بر ػػػامج ا تخػػػابي  فػػػردت  لػػػى ذلػػػؾ فػػػي الفتػػػرة األخيػػػرة ولػػػيس لػػػدي ا بػػػرامج  

رةعيػػػة اإلسػػػالمية وا ليػػػات الديمقراطيػػػة فػػػي الدولػػػة المد يػػػة سياسػػػي واضػػػي ير ػػػز  لػػػى "الم
 .(15)راليدياة" وييدد هدفه في اإلصالح والتايي

 لػػى الػػػرد  لػػػى مػػا    ػػػر  ػػػف إاػػارت ـ الفت ػػػة أو اسػػػتخداـ  ةما ػػػةال تيرصػػػ ػػذلؾ       
باتخػػػاذ مواةػػػؼ  مليػػػة تػػػتلخص فػػػي إصػػػدار بيا ػػػات    ػػػعارات دي يػػػة فػػػي الد ايػػػة ار تخابيػػػة

تعامػػؿ اإلخػػواف ب ػػدوا مػػع الضػػةة التػػي أايػػرت يػػوؿ ا تبػػار فمػػا ياػػار مػػف  ػػا عات  توضػػي 
 ماػػؿ  بػػدر  م ػػهات  ػػعار اتخػػذت  ػػعار )اإلسػػالـ هػػو اليػػؿ(  ػػعار ا تخػػابي دي ػػي مخػػالؼ  و 

)ا  د يا زماف إي ا اإلخواف( )واإلخواف أمؿ األمة( في مياولة لاللتفاؼ  لػى ال ػعار الػذي 
ػػػا رسػػػمي ا  ومػػػع  مػػػا  .هػػػذا فلػػػـ يتخػػػؿَّ اإلخػػػواف  ػػػف  ػػػعار اإلسػػػالـ هػػػو اليػػػؿ أصػػػبي مرفوض 

 لى ترديػد )المسػييية(ة  في األيياا ذات ال اافة الس ا ية القبطيػة صيرصوا في مسيرات خا
ب ػػدؼ  فػػي مػػا ياػػار يػػوؿ  ػػعار اإلسػػالـ هػػو اليػػؿ وأف  أصػػياب ا ػػعارات صػػريية تطمػػ ف 

 .(13)" ى الذمة لألةباط أب اا األمةمع اا استبعاد األةباط  ماؿ  عار: " صوف الع د و ر 
 موةع ػػػػا أطلقػػػػتأسػػػػلوب ا فػػػػي العمػػػػؿ السياسػػػػي  ايػػػػرول ػػػػي تػػػػدلؿ الةما ػػػػة  ػػػػف ت       

لسػابؽ )الرسمي(  والػذي ييمػؿ  ػعارا وخطابػا ماػايريف تمامػا ل ػعارها وخطاب ػا ا اإلل ترو ي

http://www.egyptianislamicgroup.com/index.php
http://www.egyptianislamicgroup.com/index.php
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ـ  الػػذي 5881يتػػى  ػػاـ  الػػذي ا ػػت رت بػػه م ػػذ   ايػػة  قػػد السػػبعي يات مػػف القػػرف الماضػػي
فقػػد رػػاب  ػػف الموةػػع الرسػػمي للةما ػػة ال ػػعار  أ ل ػػت فيػػه الةما ػػة مبػػادرة وةػػؼ الع ػػؼ.

تَّػى ر ت   ػوف  ف تال  ػة   اـل ي  السابؽ الػذي  ػاف يتضػمف السػيؼ والمصػيؼ وا يػة ال ريمػة: )وة ػات ل وه 
ال عار الةديد الذي يظ ر فيه المصػيؼ تييطػه ا يػة ال ريمػة: )أ فال  ورفعوف  الد يف  ل لَّه ( وي    

ة ػػوا ف يػػه (  مػػا رابػػت األدبيػػات السػػابقة التػػي ظ ػػرت فػػي فتػػرة الصػػداـ مػػع  ػػوا الػػد يف  ور ت ت ف رَّ أ ة يم 
فػػي  -وةتػػذاؾ-الدولػػة  وارت ػػزت  لػػى البيػػث  ػػف األدلػػة ال ػػر ية التػػي تؤيػػد رؤيػػة الةما ػػة 

وا تبػػار المػػواط يف األةبػػاط السياسػػي  )ت فيػر( بعػػض المؤسسػػات وال خصػػيات داخػػؿ ال ظػاـ 
 .  (12))مياربيف( وتبرير استعماؿ الع ؼ  آلية للتايير

 ا ػػت هػػذا المعالةػػات الف ريػػة واإليضػػايات الفق يػػة التػػي ةػػدم ا اإلخػػواف مقػػدمات       
ييويت ػا وتفا ل ػا مػع المسػتةدات  فة للتعبيػر  ػلمراةعات واةت ادات أخذت تطلق ػا الةما ػ

ومػػػا يطػػػرأ  لػػػى السػػػاية السياسػػػية مػػػف م ػػػافع ومفاسػػػد  بقػػػدر تطلػػػب األمػػػر مػػػف معالةػػػات  
معتػػرفيف بػػبعض األخطػػاا  فظ ػػرت  تػػب  اة ػػت هػػذا الموضػػو ات  و ػػاف فػػي مقدمػػة هػػذا 

يسػػػػػف ال تػػػػػب  تػػػػػاب )د ػػػػػاة ر ةضػػػػػاة(الذي أصػػػػػدرا المر ػػػػػد الاػػػػػا ي لإلخػػػػػواف المسػػػػػلميف )
الػػذي رفػػض خػػالؿ  تاباتػػه ف ػػرة الخػػروج  لػػى اليػػا ـ واسػػتخداـ  5813-5885ال ضػػيبي( 

 تػػب وهػػى: )مبػػادرة وةػػؼ  صػػدرت أربعػػة  5005 ػػاـ وفػػي  .(11)القػػوة فػػي تاييػػر الي ومػػات
الع ؼ(  مػف تػلليؼ  اصػـ  بػد الماةػد وأسػامة يػافظ  و)تسػليط األضػواا  لػى مػا وةػع فػي 

ي ال ػػريؼ ويمػػدي  بػػد الػػريمف  و)ال صػػي والتبيػػيف فػػي الة ػػاد مػػف أخطػػاا( مػػف تػػلليؼ  لػػ
تصػػييي مفػػاهيـ الميتسػػبيف(  مػػف تػػلليؼ  لػػي ال ػػريؼ وأسػػامة يػػافظ  و)يرمػػة الالػػو فػػي 

وتالهػػا اػػالث  الػػديف وت فيػػر المسػػلميف(  مػػف تػػلليؼ  لػػي ال ػػريؼ والػػد تور  ػػاةي إبػػراهيـ.
اػػـ  راهيـ وأسػػامة يػػافظ.: )  ػػر الػػذ ريات(  مػػف تػػلليؼ الػػد تور  ػػاةي إبػػايػػدها  تػػب أخػػر 

سلسػػػلة ةديػػػدة مػػػف سػػػبعة  تػػػب  مػػػف تػػػلليؼ الػػػد تور  ػػػاةي إبػػػراهيـ  تيػػػت   ػػػواف: تبع ػػػا 
)اإلسػػػالـ وتيػػػديات القػػػرف الع ريف(.والواضػػػي مػػػف هػػػذا المراةعػػػات أف الةما ػػػة ةػػػد  بػػػذت 

مػػف أيدااػػه التػػي وةعػػت فػػي مصػػر  (%80)ولة ويػػدها  ػػف يػػوالي ؤ الع ػػؼ الػػذي  ا ػػت مسػػ
ي يات  بػػداا مػػف ارتيػػاؿ الػػد تور رفعػػت الميةػػوب ر ػػيس مةلػػس ال ػػعب خػػالؿ  قػػد التسػػع
ت ػػػريف   وا ت ػػػاا بمذبيػػػة الػػػدير البيػػػري الداميػػػة فػػػي األةصػػػر فػػػي 5880المصػػػري السػػػابؽ 
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  و ادت إلى الم مة التي تلسست مف أةل ػا  وهػي الػد وة  وذلػؾ 5881 وفمبر  اـ الاا ي/
وؼ الواةػػػػع اا ي ػػػػا  وف ػػػػـ طبيعػػػػة الير ػػػػة ا طالة ػػػػا مػػػػف ف ػػػػـ مػػػػ  ج اإلسػػػػالـ أور   وف ػػػػـ ظػػػػر 

اإلسػػػػػالمية  فسػػػػػ ا االا ػػػػػا  ولػػػػػيس فقػػػػػط مػػػػػف أةػػػػػؿ الخػػػػػروج مػػػػػف دا ػػػػػرة اليصػػػػػار والضػػػػػربات 
 .   (11)تةاه ا  ارست صالية

يقػػػوؿ  مػػػاؿ السػػػعيد يبيػػػب صػػػايب  تػػػاب الير ػػػة اإلسػػػالمية مػػػف المواة ػػػة إلػػػى       
ربػػع ةػػرف ويةػػب إ ػػادة ال ظػػر في ػػا  المراةعػػة:" إف الير ػػة اإلسػػالمية المعاصػػرة  مرهػػا أرف

ومراةعت ا وطرح رؤ  ةديدة تتالاـ مع واةع ا الةديد"  وللخروج مف المػلزؽ ولتخليصػ ا مػف 
 االر   ؼ العصر: 

رف المػػدر ات ال ػػر ية التػػي تػػـ ارسػػت اد إلي ػػا لممارسػػة    بػػذ الع ػػؼ تةػػاا المةتمػػع .5
 .صوؿالع ؼ م روطة بالقدرة وارستطا ة وم روطة بقوا د األ

إلػػػى المةتمػػػع وتيويػػػؿ طاةػػػة الع ػػػؼ إلػػػى طاةػػػة  مػػػؿ تةػػػاا المةتمػػػع فػػػي  لتفػػػاتار .5
مةارت الد وة والعمؿ ارةتما ي ... إ  ا بياةة إلى إيقاظ األرلبية الصػامتة فيػه 

المةتمػػع  ؿ: الم ػػار ة  ال رامػػة  اريةابيػػة  الػػو ي  ور يػػزا ة يػػو ةػػيـ اإلسػػالـ اليقػػ
 سالمي .مستعدا لال خراط في العمؿ اإل

 ػػه لػػيس  ػػي ا  وايػػدا  متمػػااال   بػػؿ با  تاييػػر مػػ  ج التف يػػر الػػذي ي ظػػر إلػػى األ ػػياا .3
الاابػػت ماػػؿ العقا ػػد  وأي ػػاـ اليػػالؿ واليػػراـ القطعيػػة    يوةػػد فيػػه الاابػػت والمتايػػر

يواةػه أي ػاـ السياسػة والتػدبير والػذي يفتػرض اةت ػادا  دا مػا    فطػرؽ  يوالمتاير الذ
سػػالـ  ل ػػا مػػف المتايػػر الػػذي ر يةػػوز أف  ليقػػه بالاابػػت مػػف تيقيػػؽ الي ػػـ فػػي اإل

أل ػػه  مػػا   العقا ػػد واألي ػػاـ. فقبػػوؿ الم ازلػػة السياسػػية ضػػرورة ر ي باػػي التػػردد في ػػا
ظ ر في القػرف التاسػع   ػر  درس العلػـو العسػ رية  لػى أسػس -يقوؿ ) الوز تر(

سياسػػػة أيضػػا هػػػي أخػػر   فػػاف ال ؿإذا  ا ػػت اليػػػرب هػػي السياسػػة بوسػػػا  - قليػػة 
 .  (11)اليرب بوسا ؿ السلـ

 
 

 املبحث اخلاهس
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 :هستقبل اإلخىاى  يف هصر

المسػػلميف  يايرهػػا البيػػث بعػػد ال ةػػاح لةما ػػة اإلخػػواف التػػيأهميػػة التسػػاؤرت  يتػػلت      
داخػػؿ البرلمػػاف  ا  مقعػػد (88)ويصػػول ـ  لػػى  5001لعػػاـ  المصػػري ا تخابػػات البرلمػػاف فػػي
لـ تيصؿ فيه أيزاب المعارضة مةتمعػة  لػى  الذيالوةت  في د  المقا إةمالي% مف 50)

 ػف  واةػب تػولى اإلخػواف للسػلطة  إلػى اليػديثأوساط الماقفػيف  دفعما وهو ربع هذا العدد  
 الػدا ر يػوؿ مػا إذا  ػاف اإلخػواف يمل ػوف بر امةػا  أو تصػورا  لمػا بعػد الدولػة أـ ر  والةػدؿ

والظػػػروؼ  المصػػريات ال خبػػػة وطبيعػػة ال ػػػعب و ػػف توافػػؽ هػػػذا التصػػور إف وةػػػد مػػع رربػػ
   .(18)تمر ب ا البالد التي الراه ة
الةما ػػػة ا ف فػػػي مفتػػػرؽ طػػػرؽ  ييػػػث أف الظػػػروؼ الدوليػػػة واإلةليميػػػة والداخليػػػة       

  5005أيلػػػوؿ/ سػػػبتمبر لأليػػػداث التػػػي  صػػفت بالم طقػػػة بعػػػد أيػػداث خػػالؿ الفتػػػرة التاليػػة 
لمواةػػػؼ الوريػػػات المتيػػػدة األمري يػػػة  إر أ ػػػه فػػػي  فػػػس  ظػػػرا  لمالبسػػػات الموةػػػؼ الػػػدولي  و 

الوةػػت ر يػػزاؿ ه ػػاؾ تسػػاؤؿ يػػوؿ ال ػػ ؿ الػػذي يم ػػف أف تتطػػور إليػػه الةما ػػة خػػالؿ الفتػػرة 
القريبة القادمةو بمع ى: هػؿ سػتظؿ ةما ػة ذات طػابع  ػاـ إسػالمي تعمػؿ أييا  ػا بالسياسػية 

ا ػة  لػى رػرار تةػارب يػدات فػي أـ ستتيوؿ إلػى يػزب سياسػي بصػورة  املػة وتلاػى الةم
   دوؿ أخر  م  ا تر يا والمارب وبا ستاف 

 ػػذلؾ يتوةػػػؼ مسػػػتقبؿ الةما ػػة  لػػػى اإلةػػػرااات والقػػوا يف والمواةػػػؼ التػػػي تتخػػػذها       
ا تةاا  ؿ القو  السياسية فػي مصػر  الي ومة المصرية  ليس فقط تةاا الةما ة  ول ف أيض 

واؿ الةما ػػة سػػتبقى فػػي المسػػتقبؿ سػػواا  أ ا ػػت يزبػػا  أـ خػػالؿ الفتػػرة القادمػػة. وفػػي  ػػؿ األيػػ
   .(18)ةما ة أـ ارا يف  ول ف يةم ا وةوت ا سيتوةفاف  لى  ؿ العوامؿ السابقة

أف مصػػػػر  ايرهػػػػا مػػػػف دوؿ العػػػػالـ العربػػػػي وال ػػػػرؽ األوسػػػػط  تعػػػػيش ا ف مريلػػػػة       
تفػػػػا الت والمواةػػػػؼ ا تقاليػػػػة صػػػػعبة  وهػػػػي مريلػػػػة تتسػػػػـ بػػػػاليراؾ ال ػػػػديد والسػػػػيولة فػػػػي ال

والعالةػػػات. وفػػػػي هػػػػذا السػػػػياؽ يةػػػب ال ظػػػػر  لػػػػى العالةػػػػة الراه ػػػة بػػػػيف الدولػػػػة فػػػػي مصػػػػر 
هػذا المريلػة ار تقاليػة  واإلخواف با تبارها رير بعيدة  ف  الةة  فس الدولػة ب ايػر مػف ةػو 

ي  اليساسة  وهي تستلـز مف األطراؼ ةميع ا  بمػف فػي ـ اإلخػواف  ار تػراؼ المتبػادؿ العل ػ
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وارتفػػاؽ  لػػى صػػيارة ةوا ػػد  امػػة إلدارة الخػػالؼ وارتفػػاؽ فيمػػا بيػػ  ـ  والسػػعي الم ػػترؾ 
 يو وضع ما يم ف تسميته " قد سياسػي ةديػد فػي مصػر" يتػرةـ فػي صػيارة دسػتور ةديػد 
ػػا  وةػػوا يف ةديػػدة لمبا ػػرة العمػػؿ السياسػػي وت ظػػيـ الييػػاة السياسػػية   لػػى أف ي ػػوف ذلػػؾ ملزم 

. فماػػؿ مػػدة وةيػػزةلدولػػة( ور ي ػػترط ذلػػؾ بالضػػرورة أف يػػتـ فػػي رضػػوف للةميػػع. وخاصػػة  )ا
 .(10)تلؾ التايرات ال بر  تيتاج إلى وةت ليس بالقليؿ

خػػزاف ب ػػري ها ػػؿ  و ضػػويت ـ  تعػػد ةما ػػة اإلخػػوافو لػػى يػػد رأي ايػػد البػػايايف       
قولػة القديمػة   والعضػوية بالتػلاير ةػد تصػؿ إلػى مليػوف  والمألػؼ ة االم تظمة ةد تصؿ إلى م

تعاود التػرداد   ػا وا يقولػوف وةت ػا لػو ر ػي  -5858 قب اورة  -التي صايبت يزب الوفد 
واف اإلخػػػواف مػػػف يقول ػػػا هػػػذا المػػػرة بصػػػدد اليػػػديث  ػػػف ةػػػد تةػػػد الوفػػػد يةػػػرا ر تخب ػػػاا  و 

  مػع ذلػؾ فػاف األمػر مرهو ػا بػالظروؼ الموضػو ية لو ر ػيوا يةػرا  ر تخبػه ال ػاساإلخواف 
 .(15) ومد  موةؼ السلطة اليا مة مف هذا المتايراتفي مصر 

يفػوزوا  أفمقا د البرلماف  و اف بوسع ـ  ة  بخمس 5001في ا تخابات اإلخواف فاز   
بػالتزوير المصػري بما هو أ ار  وفي تصػرييات ريقػة ا تػرؼ ايمػد  ظيػؼ ر ػيس الػوزراا 

 ةبما ػ ػاف بوسػع ـ الفػوز واف اإلخ أف - لى ما يبدو أم يةطبقا لتقارير  -الذي ةر   وةاؿ 
 ضػػػوا  و  ػػػرة مػػػ  ـ  (212)إلػػػى يصػػػؿ  ػػػدد مقا ػػػد البرلمػػػاف  أف  ريػػػظ و  ػػػريف مقعػػػدا  

اليصػػوؿ  لػػى  اإلخػػواف  ػػاف بوسػػع  األم يػػةبػػالتعييف الر اسػػي  وبيسػػب تصػػرييات  ظيػػؼ 
مػػػف مقا ػػػد البرلمػػػاف  وال سػػػبة ةريبػػػة مػػػف المػػػد  اليقيقػػػي ل فػػػوذ  (%30) سػػػبة تقتػػػرب إلػػػى 

فػػي ال ػػارع. و تصػػور اف بوسػػع ـ  سػػب الػػث مقا ػػد البرلمػػاف لػػو ةػػرت ار تخابػػات  افاإلخػػو 
يػػػرة  وبالطريقػػػة الفرديػػػة السػػػارية ا ف  وةػػػد تزيػػػد لػػػو ةػػػرت ا تخابػػػات يػػػرة بطريقػػػة القػػػوا ـ 

مػف  (%20)اليصوؿ  لػى  -تقدير أفضؿ لى  - اإلخواف بوسع أفال سبية  وهو ما يع ي 
 .(15)ال اخبيف أصوات

ه ػػػاؾ  ػػػدد مػػػف اريتمػػػارت التػػػي يم ػػػف أف يتيػػػرؾ اإلخػػػواف ا سػػػبؽ  فػػػي ضػػػوا مػػػ
   :وفق ا في المستقبؿ الم ظور
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 إلػػػػى يػػػػزب سياسػػػػي  مػػػػع وةػػػػود ةمعيػػػػة أهليػػػػة تمػػػػارس دورا   األوؿ: التيػػػػوؿ  ليػػػػا   اريتمػػػاؿ
مػػػػف التيػػػػار  يلقػػػػى تلييػػػػدا   يتمػػػػاؿ  لػػػػيس ل ػػػػا  الةػػػػة بػػػػاليزب  وهػػػػذا ارواةتصػػػػاديا   اةتما يػػػػا  

 الةما ة  وهو تيار ضعيؼ.اإلصاليي داخؿ 
مػف الةما ػة   بتلسيس يزب ي وف ةػزاا   برأسيف   الاا ي: أف تظؿ الةما ة ةسدا   يتماؿار

مؤةػػت إلػػى أف تصػػبي ه ػػاؾ ييػػاة ديمقراطيػػة سػػليمة فػػي     ػػا  وذلػػؾ ب ػػ ؿع  ولػػيس مفصػػور  
   يم ف أف تتيوؿ الةما ة  لية إلى يزب. ذع مصر  يي  

)ةب ػػػة العمػػػؿ خػػػؿ الةما ػػػة  لػػػى رػػػرار التةربػػػة األرد يػػػة الاالػػػث: يػػػزب مػػػف دا يتمػػػاؿار
بييػػػث ي ػػػوف اليػػػزب ةػػػزاا مػػػف الةما ػػػة وب ػػػ ؿ مسػػػتمر ودا ػػػـ   مػػػا لػػػو  ػػػاف  اإلسػػػالمي(

وهػػو الخيػػار  تؤيػػدا رالبيػػة القيػػادات الميافظػػة فػػي الةما ػػة تصػػورذرا  ػػا السياسػػي  وهػػذا ال
م ا يػػػة  األ اػػػر ترةييػػػا  وهػػػو يتوةػػػؼ  لػػػى العالةػػػة مػػػع ال ظػػػاـ السياسػػػي ومػػػد  تقبلػػػه ذلػػػؾ وا 

   .ار تراؼ به
يػػزب العدالػػة والت ميػػة الماربػػي  خيػػارالسػػابقة  وهػػو خيػػارات بػػديؿ لل ايتمػػاؿوه ػػاؾ 

  ييث تمر الةما ػة بمريلػة 5888الذي ا باؽ  ف ةمعية التوييد واإلصالح الماربية  اـ 
والت ظيميػػػة وال ي ليػػػة ا تقاليػػػة تبػػػدأ بصػػػياة ةمعيػػػة أهليػػػة  إلػػػى أف يػػػتـ تاييػػػر الب ػػػى الف ريػػػة 

للةما ة  بييث يصبي أ ضاؤها مؤهليف لال خراط في ب اا يزب سياسي  لى أسػس مد يػة 
يم ػػػػف للةما ػػػػة العمػػػػؿ  لػػػػى تلهيػػػػؿ و"تسػػػػييس" ا وليسػػػػت دي يػػػػة  ويتػػػػى يػػػػدوث ماػػػػؿ هػػػػذ

أ ضػػػػااها  ػػػػي يصػػػػػبيوا أ اػػػػر ةػػػػدرة  لػػػػػى إدراؾ  لفػػػػة العمػػػػؿ السياسػػػػػي بلبعػػػػادا ال ظريػػػػػة 
 .(13)والعملية

 
 :ةامتخ

لة للـ ت ف ةضية اإلصالح طار ة  لى ف ر اإلخواف  رف الير ة تب ت مس
 (بللؼ باا) ضويا   اإلصالح م ذ   لت ا  وةعلت ا في با ورة أ مال ا  وارتبط ذلؾ ارتباطا  

 .الير ة

ا تمدت الةما ة في دأب ا لإلصالح  لى التدرج في ت فيذ برامة ا اإلصاليية  
لمةتمع اـ الدولة  وفي الميصلة  اف دخول ا معترؾ التايير  لى فبدأت بال  وض بالفرد فا
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أساس تيرير ال عب ر ي مه  والم ار ة في السلطة ر ارست اار ب ا وال ظر الى 
 .ارستبداد  لى أ ه العدو

اإلخواف المسلموف في مصر في ار تخابات البرلما ية وفي دورات ا تخابية  ا ترؾ 
ج طيبة مف خالؿ التيالفات مع أيزاب أخر  وذلؾ في  اـ  دة  ويققت الةما ة  تا 

وفي الدورات ار تخابية التي تلت ذلؾ التاريخ  و اف أخرها وأهم ا ا تخابات  اـ  1984
مقعدا  أي ب سبة الث مقا د مةلس ال عب   ( (88  ييث يصلت الةما ة  لى2005

المصري  ومعارضة طرؼ مف طرؼ مف المةتمع  ومف الطبيعي أف تلقى الةما ة تلييدا  
 .أخر ضـ الي ومة واليزب الوط ي اليا ـ

استاؿ  واب الةما ة وةودهـ في البرلماف ف ا ت م ار ت ـ في م اة ات البرلماف 
مف الم اريع والمبادرات اإلصاليية  و اف أهم ا المبادرة  ا  خاصة  فقدموا  دد ل ا أهمية  

  2004عاـ ميمد م دي  ا ؼ  اـ التي أ ل ت    ا الةما ة  لى لساف المر د ال
يؤ د  ا  والتي تعتبر مؤ ر  .والمتضم ة للمبادئ اإلصاليية العامة مف وة ة  ظر اإلخواف

 .مد  و ي ـ السياسي والف ري لى 

  أخذت الةما ة (فقه المصالي)وا طالةا  مف ة ا ات اإلخواف بالتةديد تم يا  مع 
 : ار ة في العمؿ السياسي الذي يقصد بهبفتاو  ةديدة اتبعت في ا أسلوب اليوار والم

القبوؿ بم طؽ التعامؿ مع األخر  أي بمع ى التعامؿ مع ال ظاـ السياسي مف خالؿ ةوا دا 
وا تبار ذلؾ ةزاا  مف متطلبات الد وة  والتراةع  ف الع ؼ وأسلوب القوة. والتعامؿ ه ا 

يع ي العمؿ مف خالؿ  اوا  ممع ال ظاـ ليس يع ي بالضرورة موافقته  لى  ؿ ما يفعؿ  
 .المعارضة وتصييي العمؿ

بعالةت ا مع ال ظاـ  و لى  يبقي مستقبؿ ةما ة اإلخواف السياسي مرهو ا  
اإلةرااات والقوا يف الدستورية والتاييرات المرةوة في ا   لى أف يترةـ ذلؾ في صيارة 

 إستراتيةية تماد دستور ةديد يلبي ياةات المريلة الةديدة وي ظـ اليياة السياسية   وا
ةديدة ةا مة  لى ار تراؼ المتبادؿ  وارتفاؽ  لى صيارة ةوا د  امة إلدارة الخالؼ 
وارتفاؽ بيف الفرةاا السياسييف  لى اختالؼ ا تمااات ـ والسعي الم ترؾ  يو وضع ما 

 .)بالعقد ارةتما ي )يم ف أف  سميه 
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ياة ةا و ية متقدمة لوضع  تماد صر ضرورة  لذلؾ يةد البايث في هذا الةا ب 
يد إل  الية ا تراؼ السلطة بير ة اإلخواف المسلميف و افة الير ات السياسية المعارضة  
ب رط التزاـ تلؾ األيزاب والير ات بالقوا يف العامة المتفؽ  لي ا  ووضع آليات  مؿ 
 ت رؼ  لي ا ة ات ةضا ية مستقلة  للخروج مف يالة اريتقاف السياسي واإلرباؾ

 .والت افس

ةرااة الخارطة السياسية في مصر ومراةبة اليراؾ السياسي في ا  ةد أف خالؿ مف 
ه اؾ فرصة  بيرة أماـ اإلخواف المسلميف للوصوؿ إلى سدة الي ـ  وهي  تيةة طبيعية 

بلد  ل ف ا تماد  أيالمسلميف وفي  اإلخوافيزب سياسي بيةـ  أليتتيقؽ  أفمم ف 
ط واإلبعاد لةما ة اإلخواف و دـ إ طا  ا فرصة    ؿ  ا قا  الي ومة  لى وسا ؿ الضا

تيقيؽ ذلؾ  مما يخلؽ يالة مف التعاطؼ الةماهيري مع ا  رسيما أف الةما ة تعد  أماـ
مف الير ات السياسية والف رية التي تمتلؾ تاريخ طويؿ وتست د إلى ةيـ وتعاليـ اإلسالـ   

 (.ف و مةتمع متديف)القيـ الدي ية ومما يعزز ذلؾ ميؿ المةتمع المصري إلى 
م  ا أف  ظاـ  : ا ت الفرصة رير مؤاتية في الوةت الياضر ر تبارات فوذا  

ل  ؿ وطبيعة الي ـ ال اصري  وي ـ  ا  طبيعي امتداد  إذا ةاز التعبير يس ي مبارؾ  يعد 
اليالي الر يس السادات الذي التـز بمعايير الاورة وةيم ا  فمف الصعب ةدا  لد  ال ظاـ 

التخلي    ا والتخلي  ف السلطة  ل ف تبدو الفرصة مواتية أ ار بعد زواؿ ي ـ الر يس 
أف األبواب ستفتي  لى مصرا ي ا  :يس ي مبارؾ    دها ت وف التوةعات مبررة ييف يقاؿ

        .أماـ ةميع األيزاب والير ات بما في ا ير ة اإلخواف المسلميف
 

 اهلىاهش واملصادر
                                           

()  ب ػػػػلف ت ظػػػػيـ إ  ػػػػاا وت ػػػػويف  5811لسػػػػ ة  20صػػػػدر ةػػػػا وف األيػػػػزاب السياسػػػػية رةػػػػـ
األيػػزاب السياسػػية فػػي مصػػر والػػذي تيػػوؿ بمقتضػػاا ال ظػػاـ السياسػػي فػػي مصػػر رسػػميا  

ت  ػػل األيػػزاب وتػػزداد يتػػى أصػػبي  ػػدد  بػػدأت ػػذ ذلػػؾ اليػػيف ومإلػػى التعدديػػة اليزبيػػة. 
  و يػزب الةب ػة الديمقراطيػػة( يزبػا  فػػي الوةػت الياضػر  م  ػػا 52األيػزاب المرخصػة )
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وير ػات سياسػية مماالػة  أخػر  أيػزاباليزب الةم وري الير وريرها  بي ما لػـ تيصػؿ 
  اليزبيػة فػى مصػر" ي ظر:"الييػاة  لى ا تراؼ رسػمي ماػؿ ةما ػة األخػواف المسػلميف.
    ب ة المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي:

 http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics/party/background  
()  بعػػد  5818اـ لمصػػر م ػػذ  ػػ ماديػػةتػػدفع الوريػػات المتيػػدة األمري يػػة سػػ ويا  مسػػا دات

سرا يؿ.وظلت هػذا المعو ػات بماابػة   ورةػة ضػاط توةيع اتفاةية) امب ديفيد( بيف مصر وا 
اختلفت السياسػة المصػرية مػع السياسػة األمري يػة ب ػلف أي ةضػية  لما  المصرييف.ضد 

خارةية وأييا ا داخليػة  تبػدأ األصػوات الرسػمية وريػر الرسػمية فػي الوريػات المتيػدة فػي 
ر بورةػػػة المسػػػا دات األمري يػػػة لمصػػػر  وايػػػدة مػػػف آليػػػات الضػػػاط  لػػػى التلػػػويي لمصػػػ

ر تػػدخؿ للميزا يػػة المصػػرية مبا ػػرة  وهػػذا المسػػا داتصػػا ع القػػرار السياسػػي المصػػري. 
وت ػػػػوف مصػػػػر يػػػػرة فػػػػي التصػػػػرؼ في ػػػػا  ووفقػػػػا لتقريػػػػر هي ػػػػة المعو ػػػػة األمري يػػػػة  ػػػػاـ 

( مليػػار 52.1ر بلاػػت )(  فػػوف ةيمػػة بػػرامج المسػػا دات األمري يػػة لمصػػ5005/5005)
   أي بمػػػا يعػػػادؿ أةػػػؿ مػػػف مليػػػار دورر سػػػ ويا .دورر  لػػػى مػػػدار خمسػػػة و  ػػػريف  امػػػا

 ػػػب ة المعلومػػػات  األمريكياااة " المسػػػا داتعااان  يأن تسااات ن لمصػػػرينظر"هااال يمكااان 
 العالمية  متاح  لى الموةع التالي:

http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?  
  "اإلصػػالح السياسػػي فػػي مصػػر..الطريؽ الػػو ر"  الةزيػػرة  ػػت  المعرفػػة  أيمػػد م يسػػي (5)

    ب ة المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B6A84D05 

هيفػػػػاا ايمػػػػد ميمػػػػد  "اإلصػػػػالح السياسػػػػي فػػػػي مصػػػػر فػػػػي ظػػػػؿ ار تخابػػػػات الر اسػػػػية  (5)
األخيػػػرة"  مةلػػػة دراسػػػات دوليػػػة  مر ػػػز الدراسػػػات الدويلػػػة  ةامعػػػة باػػػداد   ػػػا وف األوؿ 

 .588  ص5001
 يس يف توفيؽ إبراهيـ  اإلخواف المسلموف والتعددية اليزبية: ةرااة في رؤية يسػف الب ػا  (3)

  مر ػػػز دراسػػػات تيريػػػر إبػػػراهيـ ررايبػػػةالير ػػػة اإلسػػػالمية واليقػػػوؽ واليريػػػات العامػػػة  
 . 81(  ص 5005 ماف  5األمة  )سلسلة ت ظيـ المعرفة:

http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics/party/background/
http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics/party/background/
http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=4063&subcategoryid=260&categoryid=36
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B6A84D05
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() بمدي ػة اخػف بللما يػا  وا ػرؼ  5818ـ ا  يا الت ظػيـ العػالمي لإلخػواف المسػلميف  ػا  
 لػػػػى إ  ػػػػا ه وولػػػػي ر اسػػػػته مليػػػػاردير اإلخػػػػواف المعػػػػروؼ يوسػػػػؼ  لػػػػي  ػػػػدا   وهدفػػػػه 
األساسي هو   ر المباديا ارخوا ية  لى المستو  العالمي  وير  اف ةما ة اإلخػواف 

ير ػة ير ة وايدة واف ت ظيمات ػا الموةػودة فػي الػدوؿ العربيػة مػا هػي إر أة يػة ل ػذا ال
الوايػػػدة ومػػػف ه ػػػا تتل ػػػد ضػػػرورة ارلتقػػػاا بػػػيف هػػػذا الت ظيمػػػات ووضػػػع خطػػػط للت سػػػيؽ 
المدروس فيما بي  ا. ي ظػر ةمػاؿ  ػا ر ألبػدري  السػيؼ األخضػر األصػولية اإلسػالمية 

 .  551(  ص 5001المعاصرة  )صفيات للدراسات وال  ر   دم ؽ  

م ػػػاورات ت تي يػػػة أـ ..تػػػه اإلصػػػالييةورؤي..  "الت ظػػػيـ العػػػالمي لإلخػػػوافطػػػارؽ ديلػػػوا ي (2)
 ػػػب ة المعلومػػػات العالميػػػة  متػػػاح  لػػػى الموةػػػع  تيػػػورت إسػػػتراتيةية"  مةلػػػة العصػػػر 

 التالي:
 http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home. 

يػػوار ا مػػع مر ػػد اإلخػػواف   ػػارؿ فػػؤاد المصػػري  "أوؿ صػػيفي مسػػييي مصػػري يةػػري (1)
ال ظػػػاـ يتػػػى ر تسػػػيؿ دمػػػاا  يع فعػػػؿ  ػػػيا ضػػػدم ػػػدي  ػػػا ؼ: ر  سػػػتط المسػػػلميف

 المصرييف"   ب ة المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي:
     http://montada.alwasatparty.com/photo.aspx?ID 

()  ـ  ألسػرة بسػيطة 5801بمصػر  ػاـ  الميموديػةفػي  يسف ايمد  بد الريمف ألب ا  ولػد
  و يف مدرسػا فػي مدي ػة 5851فقد  اف والدا يعمؿ ملذو ا  تخرج مف دار العلـو  اـ 

   وفي اذار/مارس مف العاـ  فسػه تعاهػد مػع سػتة مػف إخوا ػه 5858 اـ  اإلسما يلية
 لػػػي تلسػػػيس ةما ػػػة اإلخػػػواف المسػػػلميف فػػػي اإلسػػػما يلية. تػػػرؾ م  ػػػة التػػػدريس  ػػػاـ 

.ي ظر:"يسػػػف الب ػػػا"   ػػػب ة 5828ةريػػػدة ال ػػػ اب. ارتيػػػؿ  ػػػاـ  إلدارةليتفػػػرغ  5821
  المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي: وي بيديا الموسو ة اليرة 

http://ar.wikipedia.org 

 صػػػاـ العريػػػاف  الير ػػػة اإلسػػػالمية وار تقػػػاؿ الػػػديمقراطي التةربػػػة المصػػػرية فػػػي ربػػػع  (1)
 .58(  ص5002لمة لل  ر والتوزيع  مصر    )دار ال 5ةرف ط

http://montada.alwasatparty.com/photo.aspx?ID=21157&ImageWidth=300
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1906
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1927
http://ar.wikipedia.org/
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ياسػػػر الز ػػػاترة  "دسػػػتور مصػػػر واإلصػػػالح فػػػي العػػػالـ العربػػػي"  صػػػييفة الوةػػػت   ػػػدد  (1)
    ب ة المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي:5001آذار/مارس 51  388

http://www. alwaqt.com  
 ػػػػػػب ة  سياسػػػػػػي فػػػػػػي مصػػػػػػر" واإلصػػػػػػالح ال 11 مػػػػػػر ال ػػػػػػوب ي  " تعػػػػػػديالت المػػػػػػادة  (8)

  المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي:                     

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D7997F6E   
يسف أبو طالب  "ةو  المعارضة وةضية اإلصػالح فػي مصػر"  الةزيػرة  ػت  المعرفػة   (8)

  ب ة المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي:
http://www.aljazeera.net       

 صػػػػاـ العريػػػػاف  " ػػػػب ات وردود يػػػػوؿ ير ػػػػة اإلخػػػػواف المسػػػػلميف"   ػػػػب ة فلسػػػػطيف  (50)
 :  التالي الموةع  لىمتاح  العالمية    ب ة المعلوماتلليوار

http://www.paldf.net/forum/showthrea      
يػػػراف وتر يػػػا   (55) ايمػػػد الموصػػػللي  موسػػػو ة الير ػػػات اإلسػػػالمية فػػػي الػػػوطف العربػػػي وا 

 .        81(  ص 5002 )بيروت  5مر ز دراسات الويدة العربية ط
()  فػػي البدايػػة  ػػاف إسػػ اـ الػػر يس السػػادات لػػه أاػػر ايةػػابي  لػػى   ػػاط اإلخػػواف وا ت ػػارهـ

المسػػتو  ال ػػػعبي  فػػػي مياولػػة م ػػػه لالسػػػتفادة مػػ  ـ فػػػي ضػػػرب وتطػػور يػػػر ت ـ  لػػػى 
 لى اار طردا الخبراا السوفيت وةطعػه العالةػات بارتيػاد  الير ات اليسارية وال اصرية

 OZLEM TUR KAVALY, ISLAMIC السػوفيتي وتوة ػه  يػو الاػرب. .

MOVEMENTS IN THE MIDELE EAST: EGYPT AS A CASE 

STADY, PEACEPTIONS JURNAL OF INTERNATIONAL 

AFFAIRS, Dec.2002.vol VI (6), Nu, 4, p 31.  
  ػػادي القلػػـ الليبػػي"إخػػواف مصػػر وا  ػػ الية اإلصػػالح مػػف الػػداخؿ"   سػػعيد ال ػػ ابي   (55)

  ب ة المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي:
 http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1670     

 ػػػب ة المعلومػػػات  همػػػاـ  بػػػد المعبػػػود  "يػػػوار مػػػع ضػػػياا ر ػػػواف"  صػػػييفة السػػػبيؿ  (53)
 متاح  لى الموةع التالي:العالمية  

http://www.assabeel.info/inside/article.asp?newsid=8290sion=80 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9AC2CE2-8ADC-4A49-B6F6-
http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1670
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(14) OZLEM TUR KAVALY, op.cit.p31. 

 .85  المصدر السابؽ صاإلخواف المسلموف والتعددية اليزبية  إبراهيـ (51)

 بػػد اع ميمػػد  "اإلخػػواف ومسػػيرة اإلصػػالح السياسػػي فػػي مصػػر"   ػػب ة المعلومػػات  (51)
                   العالمية  متاح  لى الموةع التالي:

 http://www.ikhwanonlin.org/article.asp?artiD-5368&SecID-. 
وي ػبه  مةاهد  لي  "أبو الفتوح:  رض مبارؾ لإلخػواف بار ضػماـ لأليػزاب )هزلػي( (51)

 طابو ة" "   ب ة المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي:"العمؿ في 
                      http://www.forums.ikhwan.net 

ر تقػػارت األخيػػرة   "يػػوار  ػػامؿ مػػع المر ػػد العػػاـ لإلخػػواف  اميمػػد م ػػدي  ػػا ؼ (58)
للتاطيػػة  لػػػى التعػػػديالت الدسػػػتورية"  أر ػػػيؼ م تػػديات الةزيػػػرة تػػػوؾ  ػػػب ة المعلومػػػات 

 العالمية  متاح  لى الموةع التالي:
http://www.egyptwindow.net/image2/aakef2.jpg:/htm.   

"يػػوار مػػع القيػػادي فػػي ةما ػػة اإلخػػواف  صػػاـ العريػػاف  يػػوؿ مسػػتقبؿ العالةػػة بػػيف  (58)
 اإلخواف والسلطة"   ب ة المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي:

 http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/browse.asp                                        
ميمػػػد م ػػػدي  ػػػا ؼ  "يػػػوار  ػػػامؿ مػػػع فضػػػيلة المر ػػػد العػػػاـ لإلخػػػواف"  المصػػػدر  (50)

   .السابؽ
 لػػػى  ػػب ة المعلومػػػات   "يػػػوار مػػع ر ػػيس ال تلػػػة البرلما يػػة لإلخػػواف"  ميمػػد يسػػيف (55)

 العالمية  متاح  لى الموةع التالي
  http://www.miniaonline.com/show.php?topic=27&id=65    

  )دار الػػد وة  5موف أيػػداث صػػ عت التػػاريخ  جميمػػود  بػػد اليلػػيـ  اإلخػػواف المسػػل (55)
 .385  ص 5885اإلس  درية(  

هػػػػا ي ألمػػػػالذي  "الصػػػػراع بػػػػػيف اإلخػػػػواف والسػػػػلطة فػػػػػي مصػػػػر"   ػػػػب ة المعلومػػػػػات  (53)
 العالمية  متاح  لى الموةع التالي:

 http://www.malazi.com/index.php?d=95&id=304.               

http://www.miniaonline.com/show.php?topic=27&id=65
http://www.malazi.com/index.php?d=95&id=304.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20؛
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ميمد مورو  اللعبة التقليدية بيف اإلخواف المسلميف والي ومػة المصػرية   ػب ة المعلومػات  
 العالمية  متاح  لى الموةع التالي:

 http://www.islamtoday.net/albasheer/show-articles content. 
إلخػػػواف بمصػػػر تتػػػيي لمسػػػييي تػػػولي ر اسػػػة الدولػػػة"   ػػػب ة "مبػػػادرة سياسػػػية ل ػػػواب ا (52)

 المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي: العربية  ت. 
 http://www.alarabiya.net/articles/2006/09/13/27431.html H 

()  فػػػي  5002صػػيؼ  ػػاـ  فػػيظ ػػرت ير ػػة  فايػػة  لػػى السػػاية السياسػػية المصػػرية ..
لماقفػػػيف وأسػػػاتذة الةامعػػػات والميػػػاميف الػػػذيف  ارضػػػوا مبػػػدأ  ػػػ ؿ تةمػػػع لمةمو ػػػة مػػػف ا

ميػػاورت لتوريػػث الي ػػـ  أيالتمديػػد للػػر يس مبػػارؾ لفتػػرة ي ػػـ ةديػػدة .. و ارضػػوا ب ػػدة 
العالميػة  متػاح  ب ة المعلومػات  ""هؿ تتيوؿ ير ة  فاية إلى يزب . ي ظر:مبارؾ هل ةل

  ي: لى الموةع التال
http://www.egypty.com/top4/kefaia_opposition.asp   

" بر ػػػػامج اإلخػػػواف لػػػػيس اليػػػػؿ"  اليػػػػوار المتمػػػػدف   ػػػػب ة ايمػػػد ب ػػػػاا الػػػػديف  ػػػػعباف  (51)
                المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=12342h 
اإلصػػالح السياسػػي فػػػي مصػػر يع ػػي رييػػػؿ : ميمػػد يسػػيف  " بػػػد المػػ عـ أبػػو الفتػػػوح (51)

                   متاح  لى الموةع التالي: مبارؾ"   ب ة المعلومات العالمية 

http:/www.islamtoday.net. 
أوسػػػطية   ه ػػػاـ ةعفػػػر  "تةربػػػة الير ػػػة اإلسػػػالمية فػػػي مصػػػر"  مةلػػػة ةضػػػايا  ػػػرؽ (51)

 .38  ص 5888مر ز دراسات ال رؽ األوسط   ماف  

 ميمد  اإلخواف ومسيرة اإلصالح السياسي في مصر  المصدر السابؽ. (58)

 .55 صاـ العرياف  الير ة اإلسالمية واليقوؽ واليريات  المصدر السابؽ ص (58)

د  اإلسػػػالمي  امػػػا مػػػف ار تخابػػػات"  الم تػػػ 11" طػػػاا اإلخػػػواف السػػػابؽ  اإلخػػػواف و (30)
   ػػب ة المعلومػػات العالميػػة  متػػاح  لػػى الموةػػع موةػػع الػػدي فػػي دي العربػػي -العػػاـ

 التالي:
 http://dvd4arab.com/archive/index.php       

http://www.egypty.com/top4/kefaia_opposition.asp
http://dvd4arab.com/archive/index.php/t-139081.html
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 المصدر  فسه. (35)
 المصدر  فسه. (35)
()  ( التػػي تػػـ تلسيسػػ ا  ػػاـ مصػػرالفتاةامتػػدادا  لير ػػة ) 5818/سػػبتمبر يلوؿأ 8تلسػػس فػػي

  وتيولػػػت إلػػػى اليػػػزب الػػػوط ي اإلسػػػالمي  ػػػاـ أيمػػػد يسػػػيف لػػػي يػػػد الػػػز يـ  5833
  وتـ يل ا مع باةي األيػزاب السياسػية 5828   اـ إلي اليزب ار ترا ي  اـ 5838
 . ي ظػر  يػزب العمػؿ المصػري 5818   وةرت إ ػادة التلسػيس فػي  ػاـ 5813 اـ 

الموسػػػػػػػػو ة اليػػػػػػػػرة          : ػػػػػػػػب ة المعلومػػػػػػػػات العالميػػػػػػػػة  متػػػػػػػػاح  لػػػػػػػػى الموةػػػػػػػػع التػػػػػػػػالي
http://ar.wikipedia.org/wiki%D9.    

صػػر  المصػػدر السػػابؽو همػػاـ  بػػد اإلخػػواف ومسػػيرة اإلصػػالح السياسػػي فػػي م ميمػػد  (33)
 المعبود  المصدر السابؽ.

  . 23  ص   المصدر السابؽه اـ ةعفر (32)
 ػػػامر سػػػلطاف ةػػػادر  مف ػػػـو الديمقراطيػػػة لػػػد  الير ػػػات والت ظيمػػػات السياسػػػية فػػػي  (31)

الم رؽ العربػي المعاصػر  أطرويػة د تػوراا ريػر م  ػورة  مقدمػة إلػى  ليػة التربيػة   
 .531 ص 5002ةامعة الموصؿ 

  . 23  ص   المصدر السابؽه اـ ةعفر (31)

 الموةع الرسمي لل تلة البرلما ية لإلخواف المسلميف  المصدر السابؽ. (31)

مػػيالد  ػػعار اإلسػػالـ هػػو اليػػؿ"   ػػب ة المعلومػػات العالميػػة  متػػاح  1987ا تخابػػات " (38)
                                   المسلميف      لى الموةع التالي:الموةع الرسمي لل تلة البرلما ية لإلخواف 

www.barlaman.com                           
ب ػػػار يسػػػف يوسػػػؼ  "المػػػرأة فػػػي ف ػػػر الير ػػػات اإلسػػػالمية المعاصػػػرة فػػػي الم ػػػرؽ  (38)

  5008العربػػػػي"   بيػػػػث مقبػػػػوؿ لل  ػػػػر فػػػػي مةلػػػػة أبيػػػػاث  ليػػػػة التربيػػػػة األساسػػػػية 
 .51ص

 .23ر السابؽ  صه اـ ةعفر  المصد (20)
فلطاح بعزب وي مت تاريخ اإلخواف فػي البرلمػاف"   ..(أز ةت ال ظاـ(17"مةمو ة الػ (25)

                                                  متاح  لى الموةع الرسمي لل تلة البرلما ية لإلخواف:  

http://ar.wikipedia.org/wiki/1978
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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أوراؽ دوليػػػػة  مر ػػػػز مةلػػػػة سػػػػداد مولػػػػود  ار تخابػػػػات المصػػػػرية: دررت اإلخفػػػػاؽ   (25)
 .53  ص 5001   ا وف األوؿ  512الدراسات الدولية  ةامعة باداد  العدد 

"هؿ يصػؿ اإلخػواف المسػلموف فػي مصػر إلػى السػلطة"  م تػديات الةزيػرة تػوؾ   ػب ة  (23)
                            لتالي:         المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع ا

http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.phphtm  
ي ػػػػػػرس صػػػػػػعود اإلخػػػػػػواف السياسػػػػػػي"   ػػػػػػب ة  5001ميمػػػػػػد ةمػػػػػػاؿ  رفػػػػػػة " برلمػػػػػػاف (22)

  المعلومات العالمية متاح  لى الموةع التالي: إسالـ اوف ريف                 
http://hiedge.org/arabic/politics/2005/11/article.htm   

   ػػب ة المعلومػػات "اإلسػػالميوف ومبػػادرات اإلصػػالح.. رؤيػػة تيليليػػة"خليػػؿ الع ػػا ي   (21)
                              العالمية  متاح  لى الموةع التالي:

http://jazad.aljazeera.net/jazcommerce/Redir.aspx?.htm 
 المصدر  فسه. (21)
  عباف  المصدر السابؽ. (21)

 العرياف  الير ة اإلسالمية  المصدر السابؽ. (28)

 .هالمصدر  فس (28)
"   ب ة المعلومػات العالميػة متػاح 5سيد يوسؼ  "رؤية اإلخواف لإلصالح السياسي ج (10)

                       لى الموةع التالي:
http://sayedyusuf00.maktoobblog.com  

"البر ػػػػػامج اإلصػػػػػاليي لػػػػػد  اإلخػػػػػواف"  الموةػػػػػع الرسػػػػػمي لل تلػػػػػة البرلما يػػػػػة لإلخػػػػػواف  (15)
   المصدر السابؽ. المسلميف 

ميمػػد  اإلخػػواف ومسػػيرة اإلصػػالح السياسػػي فػػي مصػػر  المصػػدر السػػابؽو همػػاـ  بػػد  (15)
 المعبود  المصدر السابؽ.

 ر  فسهالمصد (13)
ف دراسػة تيليليػة يتوفيؽ يوسؼ الوا ي  الف ر السياسي المعاصر   د اإلخواف المسلم (12)

 .11ص  ( 5005 ويت  )ال  5ميدا ية مواقة  م تبة الم ار اإلسالمية  ط

http://www.barlaman.com/
http://sayedyusuf00.maktoobblog.com/
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 .11المصدر  فسه  ص (11)
 العرياف  اإلصالح السياسي ةبؿ الدستوري  (11)
هرات مصػػػر.. هػػػؿ اسػػػتعاد اإلخػػػواف بػػػريق ـ"  ميمػػػد ابػػػف البيطػػػار ال ػػػ قيطي  "مظػػػا (11)

 :المعرفة   ب ة المعلومات العالمية   لى الموةع التالي
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D7BE319c-6AA3-428A.htm 

"مبػػادرة المر ػػد العػػاـ لإلخػػواف المسػػلميف يػػوؿ المبػػادئ العامػػة لإلصػػالح فػػي مصػػر"   (18)
   ػب ة المعلومػات العالميػة  متػاح  لػى  03/03/2004خدمػة ةػدس بػرس -القػاهرة 

 الموةع التالي:
http://kefaya.org 

 .11الوا ي  المصدر السابؽ.ص (18)
 مبادرة المر د العاـ  المصدر السابؽ. (10)
 المصدر  فسه. (15)
  عباف  المصدر السابؽ. (15)
"   ػػػػػػب ة يمػػػػػػدي  بػػػػػػد العزيػػػػػػز  "الةما ػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية بمصػػػػػػر: ر توبػػػػػػة ور صػػػػػػفقة (13)

                إسالم اون الين: المعلومات العالمية  متاح  لى الموةع التالي 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite? 

 المصدر السابؽ.الع ا ي   (12)
 .21(  ص5811يسف ال ضيبي  د اة ر ةضاة  )د.ـ  (11)
    بد العزيز المصدر السابؽ. (11)
 مػػاؿ السػػعيد يبيػػب  الير ػػة اإلسػػالمية مػػف المواة ػػة إلػػى المراةعػػة  م تبػػة مػػدبولي   (11)

 . 28  28(  ص ص 5005  )القاهرة  5ط
 وف في مصر إلى السلطة"  المصدر السابؽ.هؿ يصؿ اإلخواف المسلم" (18)
: بمركز األهرام لمدراساات السياساية حاول الخبير   "يوار مع ضياا ر وافربا فياض (18)

 ػػب ة المعلومػػات العالميػػة   لػػى  اإلخػػواف المسػػلموف واإلصػػالح السياسػػي فػػي مصػػر" 
 إسالم اون الين. الموةع التالي 

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1172571448891&pagename=Zone-Arabic-Daawa%2FDWALayout


 جملة كلية العلوم اإلدالمية  

 م 5339 -هـ  4763                اخلامسالعدد                 الثالثاجمللد   

551 

                                                                                                          

 المصدر  فسه. (10)

ديؿ " هػػػؿ يي ػػػـ اإلخػػػواف مصػػػر"   ػػػب ة المعلومػػػات العالميػػػة   لػػػى  بػػػد اليلػػػيـ ة ػػػ (15)
   الموةع التالي 

http://www.arabrenewal.org/articles/10221/1/aa-iIBa-CaCIaeCa-

aON/OYIE1.html 
 سه.المصدر  ف (15)
سػػػمير يسػػػيف  "اإلخػػػواف.. وايقػػػة دخػػػوؿ للمػػػلزؽ"   ػػػب ة المعلومػػػات العالميػػػة   لػػػى  (13)

 إسالم اون الين الموةع التالي 

http://www.islamonline.net. 

http://www.arabrenewal.org/articles/10221/1/aa-iIBa-CaCIaeCa-aON/OYIE1.html
http://www.arabrenewal.org/articles/10221/1/aa-iIBa-CaCIaeCa-aON/OYIE1.html

