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اإلخىاى املسلوىى

وقضية اإلصالح السياسي يف هصر
م .م .هاشم حسن حسين الشهواني
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

فبدأت بالفرد فاألسرة فالمةتمع واخذ م ا الةا ب السياسػي ييػ از واسػعا ف ػاف أهػـ مباد ػا

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.

واس ػػتمرت الم ػػار ات ف ػػي ار تخاب ػػات و ػػاف أهم ػػا ا تخاب ػػات ػػاـ  5001يي ػػث
يصػؿ اإلخػواف لػػى  %50مػف مقا ػػد مةلػػس ال ػػعب المصػري وبػػذلؾ أصػػبيت الةما ػػة
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

م ػػدي ػػا ؼ ػػاـ 5002

بػػر فيػػه ػػف اراا اإلخ ػواف اإلصػػاليية ممػػا ػػزز الف ػرة لػػد

الةميع باف لإلخواف يضو ار في الساية والمستقبؿ السياسي في مصر.

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

طالػػب د ػػاة ارتةػػاا اإلسػػالمي ماػػؿ ريػػرهـ مػػف األي ػزاب المص ػرية بضػػرورة طػػرح

ةض ػية اإلصػػالح لػػى السػػاية السياسػػية فػػي الػػبالد بعػػدما أصػػبيت هػػدفا لل ايػػر فػػي العػػالـ
العربػػي ييػػث ارتفعػػت وتي ػرة المطالبػػة باإلصػػالح وخاصػػة بعػػد أيػػداث اليػػادي

ػػر مػػف

أيلػوؿ /سػػبتمبر 5005وزيػػادة الضػػاوط األمري يػػة لػػى ار طمػػة العربيػػة إليػػداث تاييػػر فػػي
الب ى السياسية والاقافية وارةتصادية في الدوؿ العربية.

ومػػف ه ػػا يليػػظ البايػػث فػػي هػػذا الةا ػػب أف الموضػػوع فيػػه مالبسػػات اي ػرة لت اولػػه

ةضػػية سياسػػية ر ازلػػت سػػاخ ة .مػػف ةا ػ ع
ػب أخػػر ي ػػاةش الموضػػوع أراا وأف ػػا ار ل ػػا ارتباطػػا
ضويا بعقا د وايديولوةيات سياسية ودي ية مختلفة.

تبيث الدراسة في المبيث األوؿ في الػرؤ والم طلقػات الف ريػة والسياسػية لإلخػواف

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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اضطر اإلخواف إلى اتخاذ وسا ؿ بديلػة لبلػوغ أهػداف ـ ودخػول ـ المعتػرؾ السياسػي
فر يوا ددا مف ال خصػيات القياديػة للبرلمػاف بػر دخػول ـ فػي تيالفػات مػع أيػزاب أخػر
مسػ ػػتالة صػ ػػفت ا القا و يػ ػػة ف ا ػ ػػت م ػ ػػار ات ـ فػ ػػي البرلمػ ػػاف فػ ػػي ا تخابػ ػػات ػ ػػاـ 5882

واأل ػواـ التػػي تلتػػه يتػػى دخػػول ـ ار تخابػػات األخيػرة ب ػ ؿ مسػػتقؿ ػػاـ  5001والتػػي يقػػؽ
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 ػػا ب ػػيف الي ػػيف واألخ ػػر و ػػاف أهم ػػا وأ اره ػػا ػػمور ( وايق ػػة المب ػػادرة) الت ػػي طري ػػا

المر ػػد العػػاـ لإلخ ػواف المسػػلميف (ميمػػد م ػػدي ػػا ؼ) فػػي ػػاـ  5002والتػػي بػػيف في ػػا
األسس الف رية والمبادئ العامة لإلصالح مف وة ة ظر اإلخواف.
وبي ت الد ارسػة فػي المبيػث ال اربػع ردود األفعػاؿ لػد األخػواف يػوؿ أهػـ ار تقػادات

التي وة ت ألي ـ وت اولت أيضا ةضية المراةعات والمعالةػات الف ريػة واإليضػايات الفق يػة
لمػا طػ أر لػػى السػاية السياسػية مػػف م ػافع ومفاسػد بقػػدر تطلػب األمػر مػػف معالةػات وأخيػ ار
استعرض المبيث الخامس مستقبؿ اإلخواف المسلميف في مصر.

متهيذ:

ػ ػ دت السػ ػػاية السياسػ ػػية المص ػ ػرية خػ ػػالؿ الفت ػ ػرة القصػ ػػيرة الماضػ ػػية العديػ ػػد مػ ػػف

المتاي ػرات التػػي طريػػت ال ايػػر مػػف التسػػاؤرت يػػوؿ مسػػتقبؿ التطػػور السياسػػي فػػي الػػبالد
وتتماؿ أهـ هذا المتايرات فيما يلي :

 بػػروز توة ػػات ةويػػة داخػػؿ األي ػزاب السياسػػية لػػى خالفات ػػا واختالفات ػػا للت سػػيؽ
فيمػػا بي ػػا للضػػاط لػػى ال ظػػاـ اليػػا ـ مػػف أةػػؿ التيػػوؿ الػػديمقراطي .وةػػد أامػػر
التالةي والت سيؽ بيف األيػزاب ػف ت ػ يؿ مػا سػمى ب ػ (أيػزاب التوافػؽ واإلصػالح(
وهذا تطور لـ يسبؽ له مايؿ م ذ العمؿ ب ظاـ التعددية اليزبية في العاـ.5811

 ازدي ػػاد التظ ػػاهرات المطالب ػػة باإلص ػػالح ف ػػي ال ػػارع المص ػػري .والالف ػػت ف ػػي ه ػػذا
الس ػػياؽ خ ػػروج اإلخػ ػواف المس ػػلميف وللمػ ػرة األول ػػى م ػػذ ق ػػود طويل ػػة للتظ ػػاهر ف ػػي
ال ارع ررـ اليظر الرسمي ل ا.
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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(.)

 يدوث تطػور مايػر لال تبػاا فػي دور م ظمػات المةتمػع المػد ي العاملػة فػي المةػاؿ
السياسي و لة العديد مف الصػيؼ المسػتقلة خػالؿ األ ػواـ الماضػية والتػي وفػرت
مةار ةديدا ليرية الرأي والتعبير.
 للتعبير ف يرية الرأي وال قد الب اا ظ رت توة ات ةوية للمراةعػة الذاتيػة مػف ةبػؿ
بعض المؤسسات التي اف يعتمد لي ا ال ظػاـ اليػا ـ لتابيػت ػر يته وي ػار فػي
هػػذا السػػياؽ لمػػا ػ دته مؤسسػػة القػػض*-ا مػػف تطػػورات فػػي مواةف ػػا وةػػدؿ يػػوؿ

ضرورة توافر ضما ات يقيقيػة إلةػراا ا تخابػات الر اسػة وار تخابػات البرلما يػة فػي
المستقبؿ.
 ويضاؼ إلى هػذا المتايػرات الداخليػة الضػاوط الخارةيػة المتصػا دة التػي تعػرض
ل ػػا ال ظ ػػاـ الي ػػا ـ خ ػػالؿ األ ػ ػواـ األخي ػػرة م ػػف ةب ػػؿ الوري ػػات المتي ػػدة باس ػػتخداـ

الةا ػ ػػب ارةتصػ ػػادي

()

فػ ػػي وةػ ػػت ػ ػ دت فيػ ػػه مصػ ػػر أزمػ ػػات اةتصػ ػػادية خا قػ ػػة
()5

استفيلت خالؿ الس وات األخيرة .
يملػػت هةمػػات اليػػادي

ػػر مػػف أيلػػوؿ /سػػبتمبر مع ػػا ريػػاح التاييػػر لت ػؤار لػػى

م طقػػة ال ػػرؽ األوسػػط بل مل ػػا وأيػػدات يالػػة مػػف المراةعػػة ل ػػؿ مػػا هػػو ةػػا ـ مػػف سياسػػات

واستراتيةيات أل بر ت ظيـ إسالمي المي وهو الت ظيـ العػالمي لةما ػة اإلخػواف المسػلميف

الػػذي مػػارس دو ار مػػؤا ار فػػي المةتمػػع واسػػتطاع ررػػـ ػػدـ امتال ػػه الصػػفة القا و يػػة أف ي ػػاؿ
تصػ ػػويتا ػ ػػعبيا لمر ػ ػػييه فػ ػػي ار تخابػ ػػات الت ػ ػريعية وفػ ػػي ا تخابػ ػػات ال قابػ ػػات ومؤسسػ ػػات
المةتمػ ػػع المػ ػػد ي وذل ػ ػؾ مػ ػػف خػ ػػالؿ الػ ػػدخوؿ فػ ػػي تيالفػ ػػات مػ ػػع أيػ ػػزاب أخػ ػػر أو تقػ ػػديم ـ
مر ييف مستقليف(.)5

امػػة إةمػػاع لػػى وةػػود تاي ػرات ط ػرأت لػػى ير ػة اإلخ ػواف م ػػذ مطلػػع الاما ي ػػات
ومياورت ػػا فػػي أف توةػػد ل ػػا موةعػػا م ػػرو ا لػػى سػػاية العمػػؿ السياسػػي مػػف خػػالؿ بوابػػة
األيزاب .وتةدر اإل ارة إلى اف ةما ة اإلخواف ةرروا في تلػؾ الفتػرة ار خػراط فػي األ ظمػة
القا م ػػة وه ػػو ر ػػف أساسػ ػي ض ػػمف إس ػػتراتيةيت ـ القا م ػػة ل ػػى توض ػػيي م ػػوةف ـ م ػػف ةض ػػايا
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أساسػػية ماػػؿ الم ػػار ة السياسػػية فػػي األ ظمػػة القا مػػة وم ػػار ة الم ػرأة فػػي ار تخػػاب وفػػي
المةالس ال يابية والتعددية السياسية(.)3

ه ػػاؾ م ػػف ي ػػر أف الت ظ ػػيـ الع ػػالمي لإلخػ ػواف

()

ػػاف دا م ػػا ا ق ػػا أم ػػاـ الير ػػات

واأليػ ػزاب اإلس ػػالمية الميلي ػػة رس ػػيما ير ػػة يم ػػاس وةب ػػة العم ػػؿ اإلس ػػالمي ف ػػي األردف
واليزب اإلسالمي العراةي .وفي هذا الصدد يقوؿ ايد ال تاب ":إف الت ظيـ العػالمي لإلخػواف
ي ؿ ةيدا لى الير ات اإلسالمية في طريق ا يو اإلصالح والتايير وامػة ػواهد ايػرة
أول ا تةاهله لواةع هذا الير ات الداخلي وطبيعة العالةة مع األ ظمة في ا"(.)2

ولتوضػػيي هػػذا الةا ػػب ولتبيػػاف رأي ومواةػػؼ اإلخ ػواف يػػوؿ يػػدود اةت ػػاد وير ػػة

الت ظيمػػات الميليػػة رد(ميمػػد م ػػدي ػػا ؼ) المر ػػد العػػاـ يػػيف سػ ؿ ػػف م ػػار ة اإلخػواف
في الع ارؽ في الي ـ مع وةود الميتؿ وفي فلسطيف ومد ة ا ة اإلخواف بذلؾ فقاؿ ":يػف
مػ ـ وهػػـ م ػػا وي طبػػؽ لػػي ـ مػػا ةلتػػه بال سػػبة للعػراؽ هػػـ و ػػل ـ ويػػديروف أمػػورهـ وأ ػػا ر

أسػػتطيع أف ي ػػوف لػػي رأي مع ػػـ مادمػػت ر أ ػػار ـ ور أةاتػػؿ مع ػػـ أو أةػػاوـ مع ػػـ فل ػػـ

اليريػػة ال املػػة فيمػػا يتخػػذوف مػػف ة ػ اررات فل ػػؿ بلػػد لػػه خصوصػػية وألهلػػه اليػػؽ بارةت ػػاد
يسب الموةؼ الراهف"(.)1

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 مس ػ ولية الي ػػاـ أمػػاـ ال ػػعب
ومياسبت ـ لى ما يعملػوف مػف أ مػاؿ وبيػاف يػدود ػؿ سػلطة مػف السػلطات يةػد أف هػذا
األصوؿ ت طبػؽ لػى تعػاليـ اإلسػالـ و ظمػه وةوا ػدا فػي ػ ؿ الي ػـ ل ػذا يعتقػد (اإلخػواف

المسػػلموف)أف ظػػاـ الي ػػـ الدسػػتوري هػػو أةػػرب أ ظمػػة الي ػػـ لإلسػػالـ .وهػػذا الف ػرة الة ػػا
رواد ال ض ػػة اإلس ػػالمية اليديا ػػة أما ػػاؿ (ةم ػػاؿ ال ػػديف األفا ػػا ي) و(ميم ػػد ب ػػدة) وريرهم ػػا

وتعامػػؿ مع ػػا (يسػػف الب ػػا)

العصر اليديث ر أ ار(.)1

()

ب ػ ؿ أو بػػلخر وهػػو اةت ػػاد الاايػػة م ػػه إيػػداث مقار ػػة مػػع

ر يبػػدو الخػػوض فػػي تفاصػػيؿ التعػػديالت الدسػػتورية التػػي أةرهػػا البرلمػػاف المصػػري

الػػذي ي ػػيمف ليػػه اليػػزب الػػوط ي الػػديمقراطي اليػػا ـ مسػػللة بسػػيطة مػػف ييػػث ت ريس ػ ا
للواةع القا ـ وربما زيادته سػواا بت ريسػ ا لػ ج التوريػث ومػ ي رمػوزا الةػدد اليػد الطػولى فػي
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تقريػػر مصػػير الػػبالد مػػف دوف رةيػػب رف مػػا يةػػري فػػي مصػػر والعػػالـ العربػػي مومػػا يطػػرح

تيػػديا بػػاله األهميػػة فػػي هػػذا الةا ػػب فػػي وةػػه المعارضػػة والمةتمػػع المػػد ي وال خػػب الف ريػػة
والسياسية والةماهير ب لف وسا ؿ الرد لى التوة ات الةديدة لل ظاـ السياسي العربي(.)1

إف م ػػا ػ ػ دته مص ػػر قػ ػب تع ػػديؿ الم ػػادة ( )11م ػػف الدس ػػتور ف ػػي ػػاـ 5001

يع س بصورة واضية أزمة ال ظاـ السياسي المصري ةعلت أدااا مي وما بتواز ػات ضػيقة
وضعته ف ي صػورة أةػرب ألداا مؤسسػة ي وميػة تخػاؼ مػف الةديػد بػؿ وتضػع القيػود أمامػه
وت ػػرب م ػػف الم افس ػػة فتيػ ػػيط فسػ ػ ا بترس ػػا ة م ػػف الق ػ ػوا يف المقي ػػدة ليق ػػوؽ ا خػ ػريف فػػػي
م افس ػػت ا ولع ػػؿ البداي ػػة ا ػػت بار تف ػػاا بتع ػػديؿ الم ػػادة ( )11م ػػف الدس ػػتور دوف مياول ػػة
ارةت ػراب مػػف المػػادة ( )11ليصػػبي ا تخػػاب ر ػػيس الةم وريػػة ري ػر مقيػ عػد بػػلي مػػدة ويتيػػوؿ
وفؽ األوضاع اليالية ر تخاب مد اليياة(.)8

وةػػد سػػاهـ تعػػدد السػػمات القا و يػػة لقػػو المعارضػػة لػػى ال يػػو الم ػػار إليػػه فػػي

تعدد آليات التعبير ف مطالب اإلصالح السياسػي وطموياتػه و ػذلؾ لػى يةػـ الم ػار ة
فػ ػػي مليػ ػػة التاي يػ ػػر فبي مػ ػػا ت ػ ػػارؾ األي ػ ػزاب القا و يػ ػػة فػ ػػي الي ػ ػوار مػ ػػع اليػ ػػزب الػ ػػوط ي
الػػديمقراطي اليػػا ـ فػػوف القػػو السياسػػية األخػػر خػػارج الم ظومػػة القا و يػػة(م ا اإلخ ػواف)
تعمػػد إلػػى اللةػػوا إلػػى افػػة آليػػات التعبيػػر السػػلمي التظػػاهرات وارةتما ػػات والمػػؤتمرات
يتػػى واف لػػـ تيصػػؿ لػػى التص ػريي القػػا و ي لػػذلؾ وهػػدف ا الػػر يس هػػو تعب ػػة ال ػػاس وراا
مطالػػب اإلصػػالح وت ػ يؿ موةػ ع
ػات مػػف الضػػاط الػػداخلي لػػى ال ظػػاـ يتػػى يسػػتةيب لتلػػؾ

المطالب(.)8

يعتمد اإلخواف ما يقوؿ ( صاـ العرياف) أيد ةيادي اإلخواف فػي ممارسػة

ػاط ـ

السياسي وسا ؿ العصر ف ـ يقبلوف بالتعدديػة السياسػية ويعملػوف لػى ت ظػيـ صػفوف ـ فػي
أيزبػ ػا سياس ػػية ف ػػي ب ػػالد ما ػػؿ األردف وال ػػيمف والة از ػ ػر
إط ػػار الق ػػا وف ل ػػذلؾ ف ػػـ ػ ػ لوا ا
والعراؽ ويطالبوف بذلؾ في مصر وال ويت وريرها(.)50

هذا التوظيؼ المعتدؿ أصبي ةزاا م ما في خطاب اإلخواف لي مؿ األبعػاد الف ريػة
وارةتما يػػة وارةتصػػادية ففػػي ظػػروؼ المةتمػػع المصػػري خػػالؿ ال صػػؼ األوؿ مػػف القػػرف
الع ػريف واليريػػة ال سػػبية التػػي تمتػػع ب ػػا المص ػريوف لػػـ تظ ػػر إ ػ الية ارتصػػاب السػػلطة
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وبالتػػالي لػػـ ت ػػف ةػػزاا مػػف ب ػرامج اإلخ ػواف ومػػع أف األسػػتاذ (يسػػف البَّػػا) هػػدؼ إلػػى أسػػلمة
الدولة المةتمع إر ا ه ػاف ي ػدؼ أيضػا إلػى التواصػؿ سػلميا مػع ال ظػاـ السياسػي وم افسػة

األيزاب األخر (.)55
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املبحث األول

عالقة اإلخىاى بالنظام السياسي يف هصر:

يم ػػف القػػوؿ اف الةػػة اإلخ ػواف المسػػلموف فػػي مصػػر م ػػذ تلسيس ػ ا ػػاـ 5858

ا ت سػي ة بال ظػاـ السياسػي وي ػعر ةػادة الةما ػة وأ ضػاؤها أف أوضػا ـ فػي ظػؿ ي ػـ
الػػر يس (يس ػ ي مبػػارؾ) ر تختلػػؼ ةوهريػػا مػػا ا ػػت ليػػه اليقبػػة التػػي تواصػػلت

ػريف

امػػا مػػا بػػيف اػػورة تموز/يوليػػو  5815وة ػرار السػػادات بتخفيػػؼ الضػػاط ػف الةما ػػة فػػي

ػػاـ5815

()

فمػػا ت ػزاؿ الت مػػة األساسػػية التػػي توةػػه ألي معتقػػؿ م ػ ـ فس ػ ا لػػـ تتايػػر-

ار تماا لت ظيـ ميظور-باإلضافة للت ـ األخر ذات الطابع السياسي(.)55

ويتوةػػع المراةبػػوف أف ت تسػػب الةػػة اإلخ ػواف بالسػػلطة أهميػػة أ بػػر فػػي المسػػتقبؿ
بعػػدما بػػات الي ػػاـ العػػرب و(األمري ػػاف) مقت عػػيف بػػلف القمػػع المبا ػػر ر يفيػػد وأف التضػػييؽ

ال امؿ يولد ار فةار وأف إستراتيةية اريتواا هي األةدر باإلتباع(.)53
في

ػد الػر يس المصػري السػابؽ(أ ور السػادات)  5885-5810وبعػد أف خػرج

اإلخػ ػواف م ػػف المع ػػتقالت ػػاف أم ػػام ـ ػػدة أم ػػور للقي ػػاـ ب ػػا أور :إ ػػادة ب ػػاا ال ي ػػاف الع ػػاـ
للةما ػػة .اا يػػا :تل يػػد أف التعدديػػة السياسػػية واليزبيػػة ضػػما ة ضػػد ارسػػتبداد .االاػا :مقاومػػة
التيػػارات الدي يػػة المت ػػددة واسػػتيعاب الطاةػػات ال ػػبابية المقبلػػة( .)52ويسػػـ اإلخػواف وة ػػت ـ

وةرروا ارلتياؽ التدريةي بير ة التايير الدستوري وال يابي وبدأوا بالم ػار ة الميػدودة ػف
طريؽ خوض بعض اإلخواف لال تخابات والتر يي بصػفة فرديػة ػاـ  5818وأ ػد اإلخػواف

فػ ػػي يػ ػػر ت ـ الةديػ ػػدة التػ ػػي بػ ػػدأت فػ ػػي السػ ػػبعي ات أف اريت ػ ػػاؾ ب ػ ػالمةتمع والتواصػ ػػؿ مػ ػػع

م الته فيؿ بو ضاج أف ارهـ اإلصاليية(.)51
وفػػي

ػػد الػػر يس اليػػالي يس ػ ي مبػػارؾ ا ػػترؾ اإلخ ػواف ػػدة م ػرات بار تخابػػات

ال يابيػػة بػػر تيالفػػات مػػع أيػزاب ػػدة مػػا سػػيلتي تفصػػيله ريقػػا أماػػاؿ يػػزب الوفػػد ويػػزب
العم ػػؿ واأليػ ػرار واس ػػتطا وا اليص ػػوؿ ل ػػى ػػدد م ػػف المقا ػػد ف ػػي البرلم ػػاف ف ػػي األ ػ ػواـ

 5882و 5881ومػػا تالهػػا مػػف دورات ا تخابيػػة مػػا س ػ ر ريقػػا وازاا تلػػؾ الفت ػرة يةمػػع
العديد مف المراةبيف أف وةود اإلخواف

ؿ مر ز اقؿ في المعارضة وأار وةودها وةسػد

أماـ الي ومة معارضة يقيقية تةيد اإليراج والم ا فة والم اة ة
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وتعمد الي ومة المصرية في أيياف ايرة باستمالة اإلخواف ف طريػؽ طػرح بعػض
األف ػػار وم ػػؤخ ار وص ػػؼ ض ػػو م ت ػػب اإلر ػػاد ( ب ػػد المػ ػ عـ أب ػػو الفت ػػوح) ػػرض ال ػػر يس
مبارؾ لإلخواف بار خراط في األيزاب السياسية بديال ف تلسيس يػزب مسػتقؿ ل ػـ بل ػه
رض ر يليؽ بير ة في يةـ ووضع اإلخواف ل بر ةوة سياسية في مصر(.)51

وفػػي السػػياؽ ذاتػػه ويي مػػا س ػ ؿ المر ػػد العػػاـ ميمػػد م ػػدي ػػا ؼ ػػف مػػد ة ػػا ت ـ

بوةامػػة يػػزب سياسػػي أةػػاب بػػاف ر مػػا ع لػػدي ا مػػف إةامػػة يػػزب سياسػػي مػػد ي لػػه مرةعيتػػه
اإلسالمية رير أ ه لػف ي ػوف مقبػور مػف لة ػة األيػزاب التػي تمػ ي الموافقػة إلةامػة األيػزاب
يسػػب رربػػة ال ظػػاـ و لػػى مقاييسػػه التػػي ةتلػػت الييػػاة اليزبيػػة فػػي مصػػر( .)58و ػػرر اإلةابػػة
ػ ػػدما س ػ ػ ؿ مػ ػػا الػ ػػذي سػ ػػتفعلو ه بعػ ػػدما أةػ ػػر مةلػ ػػس ال ػ ػػعب التعػ ػػديالت الدسػ ػػتورية هػ ػػؿ
ستؤسسوف يزبا سياسػيا بمرةعيػة دي يػة فليػاب يػف لػف ؤسػس يزبػا سياسػيا فػي ظػؿ هػذا

الظػروؼ الياليػة التػي األصػؿ في ػا ػدـ السػػماح بتلسػيس أيػزاب مػف ةبػؿ لة ػة األيػزاب أو
مي مػػة األيػزاب ييػػث رفضػػت المي مػػة ( )55يزبػػا دفعػػة وايػػدة فػػي األيػػاـ القليلػػة السػػابقة
و يػػف أيضػػا لػػف علػػف ػػف يػػزب مػػف طػ ع
ػرؼ واي ػد أل ػػا يتػػرـ الدسػػتور ور ريػػد أف خػػالؼ
الق ػوا يف المعمػػوؿ ب ػػا يػػف ريػػد :إصػػالح سياسػػي يايػػر الم ػػاخ اليػػالي لػػه بييػػث يسػػمي
بتلسيس األيػزاب لمةػرد اإلخطػار دوف اليصػوؿ لػى موافقػات ي وميػة و ي ػترط فقػط أر
ت ػػوف لألي ػزاب أي ميلي ػػيات أو

ػػاطات س ػ رية وأر ي ػػوف فػػي برامة ػػا أي تمييػػز بػػيف

المواط يف لى أي أساس اف رةي أو دي ي بؿ ت وف بالمساواة بيف ؿ المواط يف(.)58

لذا فاف اإلخواف يصروف بالقوؿ بضرورة إيةاد إصػالح يقيقػي ل ػف ال ظػاـ يخ ػى

ذلؾ أل ه ي دد وةودا وررـ ذلؾ فوف برامج اإلخواف في مةاؿ اإلصالح السياسػي مطرويػة
وت ػػتـ ب ػػر رؤ واةت اري ػػات وبيا ػػات يتق ػػدـ ب ػػا ػ ػواب اإلخػ ػواف ف ػػي البرلم ػػاف وف ػػي المياف ػػؿ
العامة ل ف ادة ما يطاى صوت الفساد وا ت ا ات يقوؽ اإل ساف ولاة الةمػود لػى واةػع

اليياة السياسية لضرب أية تةارب إصاليية وي قض ال ظاـ ؿ و ودا اإلصاليية (.)50

وه ػػاؾ أمالػػة اي ػرة للتػػدليؿ لػػى ذلػػؾ فػػي إيػػد الم اسػػبات صػػرح ر ػػيس الػػوزراا

المصػػري (ايمػػد ظيػػؼ) ةػػا ال" :إف تةربػػة اإلصػػالح السياسػػي أتػػت بػػاإلخواف للبرلمػػاف وا ػػا
يةب أف عيد ال ظر في ةضية اإلصالح السياسي ولس ا في ةلة مف أمر ا فاإلصػالح ةػد

583

اإلخوان املسلمون وقضية اإلصالح السيادي يف مصر
م .م .هاذم حسن حسني الشهواني

يسػػتارؽ ػػدة س ػ وات" وهػػو مػػا يعػػد تراةعػػا ص ػرييا ػػف البر ػػامج ار تخػػابي الػػذي و ػػد بػػه

الر يس مبػارؾ مػف خاللػه ال ػعب بيزمػة مػف اإلصػاليات السياسػية والدسػتورية فمػد العمػؿ
بقا وف الطوارئ لعاميف ةادميف وتلةيؿ ار تخابات الميلية لعاميف أيضا هي أيضػا مػف ةبيػؿ

اإلرباؾ الي ومي والتراةع(.)55

يقوؿ أيد تاب اإلخواف":لقد رسم ا للي ومات المصرية المتعاةبة ايػ ار مػف م ػاهج
اإلص ػػالح وتق ػػدم ا ل اي ػػر م ػػا بم ػػذ رات ف ػػي اي ػػر م ػػف ال ػ ػؤوف الت ػػي تم ػػس ص ػػميـ اليي ػػاة
المصرية .لقد لفت ا ظرها إلى وةػوب الع ايػة بوصػالح األداة الي وميػة فسػ ا والقضػاا لػى
ارسػػتا ااات والػػى إص ػػالح م ػػابع الاقافػػة العام ػػة بو ػػادة ال ظػػر ف ػػي سياسػػة التعلػػيـ ومراةبػػة
الصػػيؼ وال تػػب والسػػي ما والمسػػارح واإلذا ػػة وتوةي ػػا الوةػػه الصػػييية واصػػالح القػػا وف

باست باطه مف ار ع اإلسالـ"(.)55

وازاا مػػا س ػػبؽ ام ػػة ةػ ػرااات ة ػػد تب ػػدو مبػػررة بع ػػض ال ػػيا م ػػف ةا ػػب ال ظ ػػاـ إزاا

األيداث األخيرة التي يواة ا:

 .5مسػػللة الت ديػػد السياسػػي بػػدا أ ػػا تعتبػػر بال سػػبة لل ظػػاـ المصػػري أخطػػر ب ايػػر مػػف
الت ديد األيديولوةي فاإلخواف المسلموف في مةلػس ال ػعب ػا وا مػع مختلػؼ القػو

الت ػػي طالب ػػت بالديمقراطي ػػة ما ػػؿ القض ػػاة والعلم ػػا ييف

م ػػا ل ػػـ ير ػػزوا ل ػػى القض ػػايا

الدي ي ػػة فق ػػط ف ػػي مل ػػـ البرلم ػػا ي وه ػػذا المواةػ ػؼ ربم ػػا ةعل ػػت ال ظ ػػاـ ي ظ ػػر إل ػػى

الةما ػػة لػػى أ ػػا تماػػؿ ت ديػػدا سياسػػيا لػػه بػػدر مػػف ال ظ ػرة السػػابقة ل ػػا بل ػػا تماػػؿ
ت ديدا أيديولوةيًّا.

 .5إةرااات الدولة لف تخرج ف هدؼ مياولة "تيييد واضعاؼ" الةما ة خاصػة فػي
الةا ب السياسي فقد ي وف مف المعروؼ أف الدولة لـ تقرر است صاؿ الةما ػة ليػا
مػػف الييػػاة العامػػة ور توةػػد يػػة  -وربمػػا ةػػدرة  -لػػى إةػراا مياولػػة إةصػػا ية ػػاملة

ػالتي تعرضػػت ل ػػا الةما ػػة بعػػد مياولػػة ارتيػاؿ الػػر يس (ةمػػاؿ بػػد ال اصػػر) ػػاـ
 5812أو ق ػ ػػب يمل ػ ػػة  5811أو بع ػ ػػد ت ػ ػػدا يات المواة ػ ػػات الس ػ ػػاخ ة ف ػ ػػي

السادات التي ا ت ت بارتياله اـ.)53( 5885
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مف بيف القضايا الم مة التي أاارها اإلخواف إزاا ال ظاـ ةيػام ـ بتقػديـ مبػادرة تيمػؿ
رؤيت ـ لإلصالح الدستوري في البالد ترت ػز لػى تيويػؿ ػ ؿ ال ظػاـ السياسػي فػي مصػر
إلى ظاـ برلما ي يعطى فيه البرلماف السلطة ال املة فػي ت ػ يؿ الي ومػة بػر ار تخابػات

العام ػػة ومياس ػػبت ا وس ػػيب الاق ػػة م ػػا والرةاب ػػة ل ػػى اف ػػة ال ي ػػات واةػ ػرار المعاه ػػدات
الخارةيػػة ورسػػـ السياسػػات العامػػة للدولػػة

مػػا تتػػيي ألوؿ م ػرة لقبطػػي (مسػػييي) أف يتػػولى

ر اسة البالد .وةاؿ ػواب اإلخػواف خػالؿ رضػ ـ وايقػة "رؤيػة اإلخػواف المسػلميف لإلصػالح
الدسػػتوري بمصػػر" فػػي مػػؤتمر قػػد فػػي  55أيلوؿ/سػػبتمبر  5001إ ػػـ يقتريػػوف أف تصػػبي
صالييات ر يس الةم ورية " رفية فقط"

لى أف ر تزيد مدة وريته فػي الر اسػة ػف ()1

أ ػ ػواـ ور ية ػػوز ا تخاب ػػه أ ا ػػر م ػػف مػ ػرتيف م ػػع إ ط ػػاا ػػؿ الص ػػالييات الت فيذي ػػة ل ػػر يس

الي ومة المسؤوؿ أماـ البرلماف (.)52

و لى خلفيػة إاػارة ةضػية اإلصػالح الدسػتوري ومػا ارفػؽ تعػديؿ المػادة ( )11والمػادة

()11

دت وارع القاهرة والميافظات مظاهرات تطالب بتاييػر ال ظػاـ وتعتػرض لػى مػد

أةؿ بقاا الػر يس المصػري (يسػ ي مبػارؾ) لػى رسػي الي ػـ لفتػرة خامسػة و لػى ارتةػاا

لتوريث السلطة إلى ةله (ةماؿ) لـ ت ف الةما ػة هػي التػي صػ عته أو مارسػت فيػه الػدور
الر يس وا ما اف المبادر به والمػؤار الػر يس فيػه الير ػات اريتةاةيػة الةديػدة والتػي
أصػػطلي لػػى تسػػميت ا ( فايػػة)

()

ريػػر أف (ةما ػػة اإلخ ػواف) هػػي األفضػػؿ ت ظيمػػا مػػف

الةميع .وةد بدا ةليػا فيمػا بعػد أف ال ظػاـ الػذي أدار المعر ػة مػع األخػواف اسػتاؿ مػا يققػوا

في ار تخابات بب ار ة للضاط لى األمري ييف واألوربييف يتػى ي فػوا ػف المطالبػة بػايتراـ
يقػ ػػوؽ اإل سػ ػػاف و تيقيػ ػػؽ الديمقراطيػ ػػة واسػ ػػتخداـ فػ ػ ػػة از ة (األصػ ػػولييف) فػ ػػي إاػ ػػارة ةلػ ػػؽ
الوريات المتيدة والارب مف أي تايير ديمقراطي ييدث في مصر(.)51
وأ ػػد ال ػػد تور ( ب ػػد المػ ػ عـ أب ػػو الفت ػػوح( ض ػػو م ت ػػب اإلر ػػاد بةما ػػة اإلخػ ػواف
ػير إل ػػى أف م ػػا
المس ػػلميف أف توري ػػث الي ػػـ ل ة ػػؿ ال ػػر يس المص ػػري س ػػوؼ ي ػػتـ ب ػػالقوة .م ػ ا
يتع ػػرض ل ػػه (اإلخػ ػواف المس ػػلميف) ف ػػي مص ػػر ا ف م ػػف ا تق ػػارت وزج العدي ػػد م ػػف ةي ػػادات

الةما ػػة فػػي السػػةف هػػو يلقػػة فػػي سلسػػلة لتم يػػد الوضػػع لتوريػػث الي ػػـ ل ةل ػه و ػػدد أبػػو
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الفت ػػوح ل ػػى أف ةمي ػػع ة ػػو المةتم ػػع المص ػػري ت ػػرفض أف تي ػػـ ب ػػذا الطريق ػػة ويع ػػدوف

التوريث إها ة ل ـ ولل عب المصري(.)51

املبحث الثاني
هشاركة اإلخىاى يف جملس الشعب (الربملاى):

ةبػػؿ الػػدخوؿ فػػي تفاصػػيؿ م ػػار ة اإلخ ػواف فػػي ار تخابػػات البرلما يػػة يم ػػف تقسػػيـ

تةربت ـ التي خاضوها خالؿ ربع ةرف األخيرة إلى االث مرايؿ:
 .5الم ار ة الفردية.

 .5التيالؼ مع األيزاب.

 .3الم ار ة في إطار الم ع .
ا طالة ػػا م ػػف ة ا ػػة اإلخػ ػواف بالم ػػار ة والعم ػػؿ السياس ػػي ال ػػذي يقص ػػد ب ػػه :دخ ػػوؿ أو
ا ػػتراؾ أي ػػد األطػ ػراؼ أو الق ػػو السياس ػػية ف ػػي س ػػاية العم ػػؿ السياس ػػي م ػػف م ط ػػؽ القب ػػوؿ

بالتعامؿ مع ال ظاـ السياسي مف خالؿ ةوا دا وا تبار ذلؾ ةزاا مػف متطلبػات الػد وة(.)51
ربد أف

ير إلى الم ار ات األولى في العمؿ ال يابي ييث تر َّ ي مؤسػس الةما ػة (يسػف

البَّػػا) م ػرتيف فػػي دا ػرة اإلسػػما يلية وفػػي الم ػرة الاا يػػة تر ػػي معػػه ػػدد مػػف اإلخ ػواف تيػػت
مظلػػة الب ػرامج ارةتما يػػة والسياسػػية والتػػي ػػاف ةػػزاا مػػف م مات ػػا :الرةابػػة لػػى إب ػراـ
ارتفاةيات والمفاوضات التي ا ت تةر مف ع
وةت خر مع اريتالؿ البريطا ي(.)58
و ا ػت األزمػة مػػع ةيػادة ت ظػػيـ الضػباط األيػرار ػػاـ  5812تيةػة ػػدة أمػور مػػف

أهم ا :ودة اليياة ال يابية وا ضمام ـ إلى (اللواا ميمػد ةيػب) -أوؿ ر ػيس يي ػـ مصػر

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

تيورت سياسية اف م ا إخراج اإلخواف مف السةوف ع
بعفو ػاـ مػف الػر يس وبػدأت مريلػة

الديمقراطية الساداتية "ذات األ ياب والمفرمة" ما وصػف ا هػو ف ا ػت ديمقراطيػة ػ لية ةػدا
القصد م ا إرضاا الارب(.)58
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ويم ػػف ا تبػػار ػػاـ  5882بدايػػة لتقػػويـ األداا السياسػػي لإلخ ػواف فػػي مصػػر بع ػد
اػػورة يولي ػػو با تبارهػػا الم ػػار ة الرسػػمية األول ػػى ف ػػي تماػػؿ بداي ػػة دخػػوؿ اإلخػ ػواف س ػػاية

العمػ ػػؿ السياسػ ػػي ب ػ ػ عؿ واضػ ػػي ييػ ػػث تػ ػػـ التعػ ػػاوف مػ ػػع يػ ػػزب الوفػ ػػد بػ ػػر تر ػ ػػيي بعػ ػػض

ال خصػػيات اإلخوا يػػة لػػى ةوا مػػه و ل ػػى هػػذا فػػاف الد ارسػػة ف ػػي هػػذا الب ػاب سػػتر ز لػػى
المريلة التي تلت هذا التاريخ لم ػار ة اإلخػواف و تيةػة لتلػؾ الم ػار ة دخػؿ ( )1أ ضػاا

مف اإلخواف البرلماف وهـ( :يسف الةمؿ) و(ميفوظ يلمي) و(ميمد الم اررػي) و(ميمػد
ال ي ػػتا ي) و(يسػ ي بػػد البػػاةي) و( بػػد الافػػار زيػػز) وهػػو مػػا يةعػػؿ ػػاـ  5882مػػف

العالمات البارزة في تاريخ العمؿ السياسي لإلخواف وةد اف هػذا التيػالؼ تيةػة رتفػا ع
ؽ بػيف

( مر التلمسا ي) المر د الاالث لإلخواف و(فؤاد سراج الديف با ا) ز ػيـ يػزب الوفػد و ا ػت
ػلاير
مػػدة السػػةف التػػي ةضػػاها التلمسػػا ي مػػع ف ػؤاد با ػػا فػػي أيػػداث أيلوؿ/سػػبتمبر 5885تػ ا
اير مػا ا ػا فػي خ ع
ػالؼ ةبػؿ اػورة يوليػو 5815و ػاف ػؿ م مػا
م تر ا في هذا التقارب و ا
يماػػؿ اتةاهػػا مختلفػػاو فػػاإلخواف ةما ػػة إسػػالمية أمػػا الوفػػد ف ػػو يػػزب ليب ارلػػي إر أف مػػا
وضعته السلطة مف ةيود اف فيال في أف يقبػؿ ػؿ مػف الطػرفيف هػذا التيػالؼ فالوفػد ػاف
متل دا أ ه لف ييوز لى سبة الػ( )%8مف األصػوات

مػا أف فرصػة م ػار ة اإلخػواف فػي

ار تخابػػات دوف التيػػالؼ مػػع يػ ع
ػزب رسػػمي ت ػػاد ت ػػوف معدومػػة ولػػذلؾ ػػاف التيػػالؼ الػػذي
وصػػفه المست ػػار (ميمػػد مػػلموف ال ضػػيبي) المتيػػدث بلسػػـ اإلخػواف المسػػلموف وةت ػػا بل ػػه

تعاوف وليس فرضا لرأي أيد الطرفيف لى ا خر(.)30

أم ػػا الظ ػػروؼ الت ػػي أياط ػػت بار تخاب ػػات و ي ػػؼ تعام ػػؿ ال ظ ػػاـ السياس ػػي م ػػع ه ػػذا

التيػػالؼ الةديػػد الػػذي يضػػـ ة ػػاييف ل مػػا وةودهمػػا التػػاريخي وال ػػعبي واإلةابػػة لػػى هػػذا

السػؤاؿ ا ػت واضػية مػف أوؿ يػوـ قػد فيػه المةلػس ةلسػاته

ػدما أ لػف اليػزب اليػا ـ -

صػػايب األرلبيػػة بػػالمةلس  -ػف اختيػػار (رفعػػت الميةػػوب) ر يسػػا لمةلػػس ال ػػعب وهػػو
ارختيػار الػذي ػاف لػه أسػبابه ال امػة م ػا :أف رفعػت الميةػوب يعػد مػف اليػرس التقليػدي
لاورة يوليو و مؿ بفلسفت ا وم ة ا يتػى وصػؿ إلػى أمػيف ػاـ (ت ظػيـ ارتيػاد ار ػت ار ي)
اـ  5811وهو الت ظيـ السياسي الوييد وةت ا(.)35
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واألهـ مف ذلؾ له اف اختيارا ردا لى م ػار ة اإلخػواف فػي هػذا المةلػس ضػمف

ةا مة يزب الوفد وا ال ـ ف مػوةف ـ مػف تطبيػؽ ال ػريعة اإلسػالمية إضػافة إلػى اةت ػاع
القيادة السياسية أ ه خيػر مػف يتصػد لإلخػواف ظػ ار لمػا يمتػاز بػه مػف اقافػة واسػعة تم ػه

مف مقار ة اإلخواف في أي يو عار أو ةػداؿ يتعلػؽ بالقضػايا ال ػر ية والدي يػة ولػـ يم ػع ذلػؾ
لػػه مػػف وةػػود هػ ع
ػدؼ آخػػر لػػـ ي ػػف خافيػػا لػػى أيػػد وهػػو مياولػػة ايت ػواا اإلخػواف وةعل ػػـ

ة ػػزاا ًّ
ادي ػػا م ػػف س ػػيج ال ظ ػػاـ السياس ػػي الةدي ػػد وب ػػدوف مص ػػادمات أو مواة ػػات م ػػع ه ػػذا

ال ظاـ(.)35

اػػـ ةػػاات ا تخابػػات ػػاـ  5881ويي ػػا طػػرح اإلخػواف ػػعار(اإلسػػالـ هػػو اليػػؿ)

ودخػؿ اإلخػواف التيػالؼ اإلسػالمي مػع يزبػي (العمػؿ)

()

و(األيػرار) وةػد أامػرت م ػار ت ـ

ف ( )11مقعدا م ا ( )31مقعػدا لإلخػواف وازاا تلػؾ الفتػرة يةمػع العديػد مػف المػراةبيف أف
وةود اإلخػواف مر ػز اق عػؿ فػي المعارضػة ةسػد أمػاـ الي ومػة معارضػة يقيقيػة وبػالطبع ر

يم ػػف تةاهػػؿ تعيػيف اليػػزب الػػوط ي اليػػا ـ األةبػػاط فػػي مةلػػس ال ػػعب بػػدر مػػف تر ػػيي ـ
ةاـ اإلخواف بتر يي األةباط في أسيوط ور ي

ـ (ةماؿ أسعد بػد المػالؾ) لي ػوف أوؿ

ةبطػػي يػػدخؿ البرلمػػاف بار تخػػاب م ػػذ ػػودة التعدديػػة فػػي مصػػر وي ػػوف بػػذلؾ لػػى ةا مػػة

اإلخواف وهو ما يؤ د وة ة ظر اإلخواف الفق ية فيما يخص العمؿ ال يابي(.)33

وتقػػدـ ترتيػػب الةما ػػة بػػذلؾ لتيتػػؿ الترتيػػب الاػػا ي بعػػد اليػػزب اليػػا ـ %18-مػػف

األصوات -مف ييث ػدد األصػوات والمقا ػد التػي فػازت ب ػا ( )31مقعػدا ايتػؿ اإلخػواف
المرتبػػة األولػػى فػػي صػػفوؼ المعارضػػة ولػػيس ذلػػؾ فيسػػب بػػؿ َّ
إف هػػذا ار تخابػػات أفػػرزت
خص ػػيات سياس ػػية برلما ي ػػة أا ػػرت ف ػػي اليي ػػاة السياس ػػية ف ػػي ه ػػذا الفتػ ػرة وم ػػا بع ػػدها مػ ػ ـ

المست ػػار ميمػػد مػػلموف ال ضػػيبي المر ػػد العػػاـ السػػادس للةما ػػة و ميمػػد م ػػدي ػػا ؼ

المر د اليالي للةما ة و(أيمد سيؼ اإلسػالـ ) ةػؿ مؤسػس الةما ػة يسػف ألب ػا وريرهـ
اير وةد أ طى ذلؾ اإلخواف اقال في المعارضة(.)32

سػػا دت تػػا ج ا ػػتراؾ اإلخ ػواف فػػي البرلمػػاف ويرص ػ ا لػػى الم ػػار ة السياسػػية
وا فتاي ػػا أ اػػر لػػى التعدديػػة والديمقراطيػػة هػػذا ار فتػػاح اتضػػيت صػػورته فػػي وايقػػة رسػػمية
صدرت ػف اإلخػواف ةػاا في ػا  ":إ ػا ػؤمف بتعػدد األيػزاب فػي المةتمػع اإلسػالمي وا ػه ر
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ياة ػػة رف تض ػػع الس ػػلطة ةي ػػودا م ػػف ةا ب ػػا ل ػػى ت ػػويف و ػػاط الةما ػػات أو األيػ ػزاب
السياسػية لػـ يقتصػر اإلخػواف المسػلموف لػى تب ػي الديمقراطيػة والتعدديػة السياسػية والتاييػػر
السػػلمي ممارسػػة فيسػػب وا مػػا تقػػدموا فػػي طريقػػة الت ظيػػر ل ػػذا الخيػػار بعػػدما تقػػدموا فػػي
ممارسته لى صعيد العمؿ ال قابي والعمؿ السياسي" (.)31

ػػدت م ػػار ة ةما ػػة اإلخ ػواف المسػػلميف فػػي ا تخابػػات ػػامي  5882و 5881

تطور م ما في اليياة السياسية للةما ة األولى أ ػا تعػد أوؿ تةربػة برلما يػة للةما ػة م ػذ
ا
ةي ػػاـ ير ػػة الض ػػباط األيػ ػرار ػػاـ  5815وأم ػػا الاا ي ػػة فمارسػ ػت ال ػػدور ال ػػاـ ف ػػي ت ػ ػريس
اليضػ ػػور السياسػ ػػي للةما ػ ػػة س ػ ػواا فػ ػػي ال ػ ػػارع أـ فػ ػػي أهػ ػػـ المؤسسػ ػػات السياسػ ػػية وهػ ػػو

البرلماف ييث ا ت التةربة البرلما ية لةما ة اإلخػواف فػي الفتػرة ( )5881-5882بماابػة
مريلػػة تلمػػس الطريػػؽ فػػي المةػػاؿ السياسػػي فػػي يػػيف أف التةربػػة الاا يػػة ()5880-5881
ا ت بماابة تل يد الوةود وتابيت األةداـ لى الساية السياسية العامة في مصر (.)31

و فت ا تخابات اـ  5881يةـ ةوة الةما ة في ال ارع المصري وزاد مػف ةلػؽ
الي ومة المصرية أف استامر اإلخواف ا تخابات ال قابات الم ية ويققوا م اسػب ةويػة ب ػ عؿ
ملفػ ػػت لل ظػ ػػر فػ ػػي :قابػ ػػة الم دسػ ػػيف ػ ػػاـ  5881و قابػ ػػة األطبػ ػػاا ػ ػػاـ  5881و قابػ ػػة
الم دس ػػيف ػػاـ 5881و قاب ػػة الص ػػيادلة ػػاـ  5888و قاب ػػة المعلم ػػيف وف ػػي ػػاـ5888
أضافوا إلى ؿ ذلؾ سيطرت ـ لى وادي هي ات التدريس في الةامعات ال بر (.)31

ػر ييػث ي مػت المي مػة الدسػتورية العليػا ػاـ
ولـ يسػتمر مةلػس ػاـ  5881اي ا

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

(التةمع اليساري) لعدـ وةود ضما ات يقيقية ل زاهة ار تخابات(.)38

ػدا يػزب

و دت تسعي يات القرف الماضي العديد مف المواةؼ السياسية التػي سػاهـ اإلخػواف
ف ػػي إةراره ػػا أهم ػػا مس ػػا دة موة ػػؼ المعارض ػػة ف ػػي مقاطع ػػة ا تخاب ػػات  5880ود ػػـ ه ػػذا

الموةؼ بعدة بيا ات يوؿ اإلصالح السياسي والدستوري وهػو مػا يع ػس و ػا مػف التيػالؼ
وار س ػػةاـ ب ػػيف ال قاب ػػات واأليػ ػزاب السياس ػػية باإلض ػػافة إل ػػى البيا ػػات الت ػػي ا ػػت تص ػػدر

وتطالػب بػايتراـ يقػوؽ اإل سػػاف واطػالؽ سػراح المعتقلػيف وا ػػاا يالػة الطػوارئ
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ػػدة تػػا ج إيةابيػػة ػػاف أهم ػػا هػػو صػػدور "وايقػػة ػػاـ  "5882التػػي أ ػػدت لػػى ال ػػور

والتعددي ػػة السياس ػػية والديمقراطي ػػة وأهمي ػػة الت ػػداوؿ الس ػػلمي للس ػػلطة ب ػػر ا تخاب ػػات زي ػػة
وايت ػراـ يريػػة التعبيػػر وت ػ يؿ األي ػزاب السياسػػية

مػػا يسػػـ اإلخ ػواف مػػوةف ـ مػػف ةضػػايا

المواط ة التي تم ي ا الدولة لر اياها ويؽ المرأة في التر يي وار تخابػات للمةػالس ال يابيػة

(.)38

ر يم ػػف فصػػؿ م ػػار ة اإلخ ػواف فػػي ا تخابػػات  5881مػػا يػػدث فػػي س ػ ة5880
ومػػا تالهػػا فق ػرار مقاطعػػة أي ػزاب المعارضػػة لػػـ يػػدفع ال ظػػاـ إلػػى أيػػداث أيػػة إصػػاليات
ديمقراطيػػة ولػػذلؾ ارتبطػػت الم ػػار ة الواسػػعة لإلخ ػواف :تر ػػيي ي ػوالي ( )510ػػخص فػػي
ا تخابػػات مةلػػس ال ػػعب 5881بالتض ػييؽ ال ػػديد والمتصػػا د لػػى أ ػػطة الةما ػػة م ػػذ
ػػاـ 5885والتػػي اتخػػذت أ ػ ار متعػػددة ت ػريعية وأم يػػة وا الميػػة يتػػى بلاػػت المواة ػػات
ذروت ػ ػ ػػا فػ ػ ػػي الميا مػ ػ ػػات العس ػ ػ ػ رية لعػ ػ ػػدد مػ ػ ػػف ةيػ ػ ػػادات الةما ػ ػ ػػة فػ ػ ػػي ت ػ ػ ػريف الاػ ػ ػػا ي/
وفمبر.)20(5881

وت تس ػػب ا تخاب ػػات ػػاـ  5000الت ػػي أةري ػػت ل ػػى ا ػػالث م اري ػػؿ خ ػػالؿ ػ ػ ري

ت ريف األوؿ /أ توبر وت ريف الاا ي /وفمبر مف هػذا العػاـ أهميػة خاصػة أل ػا ةػاات فػي
إط ػػار سياس ػػي ل ػػـ ي ػػف ف ػػي ص ػػالي المةل ػػس م ػػف يي ػػث ممارس ػػة ص ػػاليياته وس ػػلطاته الت ػػي
افتقدها أماـ السلطة الت فيذية هذا مف ايية ومف ايية أخر

ا ت هػذا ار تخابػات فرصػة

للقػػو واألي ػزاب السياسػػية التػػي ةػػررت خػػوض تلػػؾ ار تخابػػات رختبػػار وةودهػػا فػػي ال ػػارع
المصري خاصة وأ ا ار تخابات األولى التي ةرت فػي ظػؿ إ ػراؼ ةضػا ي إر أف هػذا
لػـ يم ػػع الي ومػػة المصػرية مػف ممارسػػة الضػػاط والتػػلاير لػى مةريػػات األمػػور فاسػػتطا ت

بمقتضػ ػ ػى مخطط ػ ػػا اإلطاي ػ ػػة ب ػ ػػا بي اإلخػ ػ ػواف (ةم ػ ػػاؿ ي ػ ػػمت) ػ ػػاـ  5003و( ػ ػػزب
مصطفى) اـ .)25(5002

ه ػػذا البي ػػة الداخلي ػػة واليػ ػراؾ السياس ػػي ال ػػذي ػ ػ دته ال ػػبالد طػ ػواؿ ػػامي5002
 5001والمالبسػػات الدوليػػة المييطػػة ةعلػػت الػػر يس مبػػارؾ يطلػػب مػػف مةلػػس ال ػػعب
تع ػػديؿ الم ػػادة ( )11م ػػف الدسػ ػػتور وه ػػي الم ػػادة الخاص ػػة بر اسػ ػػة الةم وري ػػة بم ػػا يسػ ػػمي
با تخابات ر اسية تعدديػة فػي مصػر ألوؿ مػرة والتعػديؿ ي صػب لػى أف يػتـ ا تخػاب ر ػيس
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الدولػػة بػػارةتراع السػػري والمبا ػػر فػػي ا تخابػػات ي ػرة و زي ػػة ليايػػر مػػف طبيعػػة ال ظػػاـ فسػػه
ويضػػفي لػػى ال ػػخص الم تخػػب ال ػػر ية وهػػذا التعػػديؿ يعػػد سػػاليا ذو يػػديف فال ػػخص
الم تخػػب يماػػؿ أ لػػى سػػلطة سياسػػية وةا و يػػة وبالتػػالي ف ػػو يملػػؾ سػػلطات واسػػعة ر يم ػػف
ألي ة ػ ػػة أو يػ ػ ػػزب معػ ػ ػػارض أو مؤسس ػ ػػة مسػ ػ ػػتقلة ار ت ػ ػ ػراض لي ػ ػػه ل و ػ ػ ػػه يماػ ػ ػػؿ إرادة

ال عب(.)25

و لػػى خلفيػػة هػػذا التعػػديالت أةريػػت ا تخابػػات  5001لمةلػػس ال ػػعب خػػرج م ػػا

األخػواف أ بػػر الفػػا زيف ييػػث يرصػوا لػػى تر ػػيي ( )510ضػػوا فقػػط ب سػػبة الػػث أ ضػػاا

البرلمػػاف تقريبػػا( .)23مع ػػى هػػذا أف يفسػػي اإلخ ػواف الطريػػؽ لليػػزب الػػوط ي اليػػا ـ لليصػػوؿ
لى أرلبية الالايف الالزمة للسيطرة لى ة اررات المةلس  -اما ية وامػا يف مقعػدا مػف أصػؿ
( )220مقعػػدا -ةػػر الت ػػافس لي ػػا و ليػػه فقػػد مالػػت أخبػػار الةما ػػة ومر ػػيي ا و سػػب
ماار للةدؿ وال ا عات وارت امات( .)22وفي ذلؾ إ ػارة واضػية وذات ماػز لت د ػة
المقا د ا
مخاوؼ ال ظاـ مف أ ا ر تسػت دؼ السػيطرة لػى البرلمػاف أو ت ديػد أرلبيػة اليػزب الػوط ي

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

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

يست ؼ مف فوز اإلخواف بار تخابات ب ذا العدد ال بير مػف المقا ػد ألوؿ مػرة ػدة
امور يم ف تلخيص ا بما يلي:

 .5تص ػػا د ف ػػوذ وة ػػوة الةما ػػة وذل ػػؾ يس ػػتد ي تايي ػػر م ػػط التعام ػػؿ الرس ػػمي مع ػػـ
وار ت ػراؼ بوة ػػودهـ والسػػعي لخل ػػؽ م ػ ع
ػط أو ػ عؿ سياس ػػي معػػيف رس ػػتيعاب ـ فػػي
الم ظومة السياسية سواا مف خالؿ يزب رسمي مد ي أو أ ع
اؿ أخر .
ػلاير و ػػعبية فػػي
 .5أف القػػو ريػػر اليزبيػػة وريػػر المعتػػرؼ ب ػػا رسػػميا هػػي األ اػػر تػ ا
ال ارع المصري.

 .3إف ف ػػوز اإلخػ ػواف ب ػػذا ال س ػػبة م ػػف المقا ػػد دلي ػػؿ ل ػػى اتس ػػاع ةا ػػدة المعارض ػػة
لأليزاب الموةودة لى الساية موما و ػدـ الق ا ػة بػالتايير الػذي أيداػه اليػزب
الوط ي لى فسه أو الو ود التي أطلق ا لتيسيف أيواؿ معي ة ال عب.
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 .2اإلخػ ػواف ب ػػاتوا

صػ ػ ار م م ػػا ف ػػي الس ػػاية السياس ػػية يؤخ ػػذ ف ػػي ا تب ػػا ارت الي وم ػػة

والمعارضة معا وهذا ييتـ إدخال ـ المعادلة السياسية و دـ إةصا ـ(.)21

يفػػة ألةبػػاط

 .1وأخي ػ ار أف هػػذا اإل ةػػاز البرلمػػا ي ريػػر المسػػبوؽ ةػػد سػػبب صػػدمة

مصػر وهػو مػا دفػع الػد تور( مػيالد ي ػا) إلػى الت ديػد بػلف" :أةبػاط مصػر سػوؼ

ي اةروف م ا إذا وصؿ( األخواف المسلموف) إلى سدة الي ـ فيه " ودفػع آخػروف
إلػ ػػى المطالبػ ػػة بػ ػ ػ (يػ ػػزب لألةبػ ػػاط) أو ةما ػ ػػة (لإلخ ػ ػواف األةبػ ػػاط) أسػ ػػوة بةما ػ ػػة
(األخ ػواف المسػػلموف) وهػػو أمػػر أر فيػػه اإلخ ػواف ا ػػه ريػػر مبػػرر رف األةبػػاط فػػي
ظرهـ مواط وف مصريوف ل ـ يقوؽ المواط ة املة(.)21

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

 .5الم ار ة الفردية تر يي يسػف الب ػا لال تخابػات مػرتيف مػرة فػي األربعي ػات والمػرة
الاا يػػة مػػع ػ ع
ػدد مػػف اإلخ ػواف بي مػػا ػػارؾ فػػي السػػبعي ات ػػؿ مػػف (صػػالح أبػػو
إسما يؿ) و (يسف الةمؿ).

 .5ا تخابػػات ػػاـ  5882فػػاز في ػػا ( )8مػػف اإلخػواف و ػػاـ  5881فػػاز ( )31و ػػاـ
 5880ةاطع اإلخواف ار تخابات مع بقية األيزاب المصرية.
 .3ا تخابات اـ  5881فاز في ا مر ي وايد مف اصؿ ( )510مر ي.
 .2ا تخابات اـ  5000فاز في ا ( )51مر ي مف اصؿ ( )10مر ي.

 .1ا تخابات اـ  5001فػاز في ػا ( )88مر ػي مػف اصػؿ ( )510مر ػي مػف أصػؿ
( )220مقعد (.)28

والجدول التالي يوضح هذه المشاركات وكما يمي:
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املبحث الثالث
الربناهج اإلصالحي لإلخىاى املسلوني:

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

التي أصبيت مطلبا م ما في الوطف العربػي فا ضػموا إلػى مةمو ػة المطػالبيف بػدفع ةلػة
اإلصػالح والتاييػػر فقػدموا مبػػادرات لإلصػالح والتػػي ا ػت أهم ػػا تلػؾ التػػي أطلقت ػا ةما ػػة
اإلخواف المسلميف في مصر في اـ  5002والتي س عود إلي ا ب ع
يا مف التفصػيؿ ريقػا
ومػػا ػػدا ذلػػؾ لػػـ يسػػمع أيػػدا ػػف مبػػادرات أخػػر تب ت ػػا ةػػو إسػػالمية أخػػر ب ػ عؿ واضػػي

وميدد(.)10

و م ػػا ه ػػو مع ػػروؼ ف ػػاف ةما ػػة اإلخػ ػواف ت ػػدؼ إل ػػى إص ػػالح سياس ػػي واةتم ػػا ي

واةتصادي ػامؿ فػي مصػر و ػذلؾ الػدوؿ العربيػة التػي يتواةػد في ػا اإلخػواف المسػلموف ماػؿ
األردف وال ويػػت وفلسػػطيف والع ػراؽ وتسػػعى الةما ػػة مػػف خػػالؿ اإلصػػالح الػػذي ت ػػدا إلػػى
ت ػػويف الفػػرد واألس ػرة فػػالمةتمع اػػـ الي ومػػة فالدولػػة وفقػػا لألسػػس اليضػػارية لإلسػػالـ
(.)15
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والس ػؤاؿ ال ػػذي يط ػػرح فس ػػه ه ػػا :ه ػػؿ ػػاف لير ػػة اإلخ ػواف المس ػػلميف م ػػذ

بر ػامج سياسػي واضػي لإلصػالح ال اتػب (ميمػد يسػ يف هي ػؿ) يػر أف البَّػا

ػػلت ا

ػدما ػاف

أي
يسػػلؿ ػػف برامةػػه ػػاف يةيػػب إةابػػات رامضػػة يػػوؿ أف ػػارا وبرامةػػه السياسػػية مػػذيال َّ
إةابػة بل ػػه

ػػدما ييػػيف الوةػػت سػػيعلف أريػه وأف ػػارا اإلصػػاليية إر أف الػػد تور ( لػػي ليلػه)

 -أسػتاذ ال ظريػػة ارةتما يػػة و ػػالـ ارةتمػػاع المعػروؼ -يخػػالؼ هػػذا الػرأي تمامػػا ويػػر أف

البَّػػا وةما تػػه ل ػػـ بر ػػامج واضػػي و ظريػػة مق عػػة وأف ػػار أساسػػية توضػػي ظ ػرت ـ للتاييػػر
ل

ػػا تسػػت د يسػػبما ي ػػير فػػي إيػػد د ارسػػاته لػػى المواايػػؽ واألف ػػار اإلسػػالمية فمػػف ريػػر

المم ػػف أف تلتػػؼ هػػذا األ ػػداد لػػى ف ػرة دوف أف ت ػػوف لػػدي ا مػػا يق ػػع ..مػػا يةيػػب لػػى

تساؤرت ـ (.)15

تع ػد المبػػادرة التػػي طري ػػا اإلخ ػواف خػػالؿ مػػؤتمرهـ الخػػامس فػػي االاي يػػات القػػرف
الماض ػػي األس ػػاس الف ػػري والير ػػي ال ػػذي ب ػػا لي ػػه اإلخػ ػواف سلس ػػلة البػ ػرامج والمب ػػادرات
اإلصػػاليية التػػي ةػػدموها إلصػػالح األوضػػاع السياسػػية وارةتما يػػة فػػي مصػػر وهػػي فػػي
فس الوةت تعتبر المؤ ر الذي يؤ د مد و ي ـ السياسي والف ػري فػي تلػؾ الفتػرة المب ػرة

فػػارخواف مػػف أوا ػػؿ التيػػارات اإلسػػالمية التزامػػا بال ظػػاـ ال يػػابي بػػؿ و بػػر ميػػاورت ديػػدة
ار م ػه
ر وا في تيقيقه مف خالؿ "ال ضاؿ الدستوري "وهو المصطلي الذي أطلقػه البَّػا إةػر ا

بلهميػػة مبا ػرة العمػػؿ السياسػػي اليزبػػي مػػف أةػػؿ التاييػػر والتػػلاير ومػػف أةػػؿ تل يػػد الت ػزاـ

اإلخواف بالوسا ؿ ال ر ية في العمؿ السياسي(.)13

ي ػػر اإلخػ ػواف أف اإلص ػػالح السياس ػػي ه ػػو الم ػػدخؿ اليقيق ػػي واألس ػػاس ل ػػؿ أ ػ ػواع

اإلصػػالح ويػػتلخص هػػذا اإلصػػالح فػػي ضػػرورة إة ػراا ا تخابػػات ت ػريعية ت فػػؿ ضػػما ات

اليي ػاد وال ازه ػػة وت ػػرؼ لي ػػا الس ػػلطة القض ػػا ية إ ػرافا ػػامال .لق ػػد هي ػػل اإلخػ ػواف أ فسػػ ـ
وأ ل ػوا اسػػتعدادهـ لاللتػزاـ بقوا ػػد الديمقراطيػػة وررػػـ ا ػػه ر توةػػد موا ػػع دسػػتورية أو ةا و يػػة
مف أف ي وف لإلخواف يػزب ـ ووةػودهـ الدسػتوري والقػا و ي إر أف السػلطة اليا مػة ر تريػد
أف تفس ػػي لإلخػ ػواف ول ػػو م ػػوطد ة ػػدـ داخ ػػؿ التةرب ػػة الديمقراطي ػػة لس ػػبب وةي ػػه ومق ػػع رف
اإلخواف طرؼ ةوي في المعادلة السياسية(.)12

يقػػوؿ أيػػد ال تػػاب لسػػاف اإلخ ػواف ":إ ػػا ؤ ػػد تمس ػ ا ب ظػػاـ الدولػػة ظامػػا ةم وريػػا
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مػػا ػػؤمف بيػػؽ الفػػرد فػػي الم ػػار ة

ًّ
داخليػػا
مػػا ػػؤمف بػػلف هػػذا الم ػػار ة أسػػاس رسػػتقالؿ الق ػرار السياسػػي

مػػا ػػؤمف بيق ػػا فػػي الةػػات دوليػػة تقػػوـ لػػى ال ديػػة و لػػى اريت ػراـ المتبػػادؿ

لليقوؽ والسيادة الوط ية وايتػراـ القػوا يف والمواايػؽ الدوليػة وتل يػد يػؽ ال ػعوب فػي تقريػر

مص ػػا رها وأف ه ػػذا وريػ ػرا م ػػف ةوا ػػب اإلص ػػالح ال ػػامؿ ر يتيق ػػؽ إر م ػػف خ ػػالؿ تطبي ػػؽ

الديمقراطية التي ؤمف ب ا و لتزـ بلصول ا و د و األيزاب والقو السياسية إلي ا"(.)11
ػػدما طري ػػت ف ػ ػرة اإلص ػػالح الدس ػػتوري وتايي ػػر الدس ػػتور

ػػاف رأي اإلخػ ػواف أف

ػالح دسػتوري ذلػؾ ألف الدسػتور فػي ةػوهرا
اإلصالح السياسي يةػب أف يتقػدـ لػى أي إص ع
يع س توازف القو فػي المةتمػع وارتةاهػات الر يسػة فيػه ويرسػخ المقومػات األساسػية لػذلؾ

المةتمػع .وفػي ظػؿ ريػاب اليريػات وفػرض يالػة الطػوارئ والقيػود المفروضػة لػى األيػزاب
والقػػو السياسػػية فػػوف أي تعػ ع
ػديالت دسػػتورية سػػوؼ تع ػػس الرؤيػػة األياديػػة لل ظػاـ وي ػػرس
ارسػػتبداد والفسػػاد ويةمػػع بػػيف السػػلطة والاػػروة فػػي يػػد خبػ عػة ضػ ع
ػيقة وي ػػدر يقػػوؽ الم ػواط يف
ويزيد مف يرماف الطبقات الوسطى والفقيرة(.)11

فػػي ضػػوا مػػا سػػبؽ فػػاف ػػروط ةػػاح التاييػػر واإلصػػالح وار تقػػاؿ مػػف ارسػػتبداد
إلى اليرية الم ودة في الدوؿ العربية امة ومصر خاصة تتلخص في خمسة روط:
أوالا :ةػػدرة القػػو السياسػػية المعارضػػة لػػى ب ػػاا إةمػػاع فيمػػا بي ػػا ودخول ػػا معتػػرؾ التاييػػر
دوف ػ ػوازع أ ا ي ػػة

ل ػػى أس ػػاس تيري ػػر ال ػػعب ر ي م ػػه والم ػػار ة ف ػػي الس ػػلطة ر

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

معر ة التايير.

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

الةماهير وتلتؼ يوله وتستعد للتضيية مف أةؿ تيقيقه.
ثالث ا :التصميـ والمتابعة لبر امج التايير دوف لؿ وارستعداد لالستمرار فيه يتى ال اية.

رابعا :ةدرة القو الدا يػة إلػى اإلصػالح والتاييػر لػى تيييػد الةػيش مػف المعتػرؾ السياسػي.
ف ػالةيوش فػػي الػػدوؿ العربيػػة اليػػوـ هػػي خػػط الػػدفاع األخيػػر ػػف ارسػػتبداد وهػػي أةػػو
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ارة في وةػه التاييػر .ور أمػؿ فػي التاييػر إر بتيييػدها أو إة ػاع ةادت ػا بػالتييز إلػى

مطامي ال عب ضد ارستبداد.

خامسااا ا :تييي ػػد الق ػػو الدولي ػػة فق ػػد ط ػػاؿ م ػػر ارس ػػتبداد ف ػػي ال ػػدوؿ العربي ػػة أ ا ػػر م ػػف أي
اسػ ع
ػتبداد آخػػر فػػي العػػالـ .ومػػف أسػػباب ذلػػؾ أ ػػه ييتمػػي بقػػو دوليػػة ذات فػػوذ وامتػػداد
ميؽ في دول ا وي وف تيييد القو الدولية بوة ا ا بالتخلي ػف المسػتبد أو بوررامػه
لى ةبوؿ التايير بعد أف تميؿ فة القوة لصالي ال عب(.)11

وةػػدر تعلػػؽ األمػػر باإلصػػالح ةػػدـ المر ػػد العػػاـ لإلخ ػواف المسػػلميف ميمػػد م ػػدي

ا ؼ في آذار /مارس  5002مبادرة املة بػيف في ػا المبػادئ العامػة لإلصػالح مػف وة ػة
ظر اإلخواف في مصر تضم ت ما يلي:
 .5اإلة ػرار التػػاـ بػػلف ال ػػعب هػػو مصػػدر ةميػػع السػػلطات بييػػث ر يةػػوز ألي ػد أو

يػػزب أو ةما ػػة أو هي ػػة أف تػػز ـ ل فس ػ ا اليػ ًّ
ػؽ فػػي تػػولي السػػلطة أو ارسػػتمرار

في ممارست ا إر إذا استمدت مف إرادة عبية يرة صييية.

بر ارةتراع العاـ الير ال ػزيه.

 .5ارلتزاـ وايتراـ مبدأ تداوؿ السلطة

 .3التل يد لى يرية ار تقاد الخاص.

 .2تل يد يرية إةامة ال عا ر الدي ية لةميع األدياف السماوية المعترؼ ب ا.
 .1تل يد يرية الرأي والة ػر بػه والػد وة السػلمية إليػه فػي طػاؽ ال ظػاـ العػاـ وا داب
العام ػػة والمقوم ػػات األساس ػػية للمةتم ػػع وا تبػ ػار يري ػػة التمل ػػؾ واس ػػتعماؿ وس ػػا ؿ

اإل الـ المختلفة ضرورة لتيقيؽ ذلؾ.

 .1تل يػػد يريػػة ت ػ يؿ األي ػزاب السياسػػية وأر ي ػػوف أليػػة ة ػػة إداريػػة يػػؽ التػػدخؿ
بػػالم ع أو اليػػد مػػف هػػذا اليػػؽ وأف ت ػػوف السػػلطة القضػػا ية المسػػتقلة هػػي المرةػػع

لتقريػػر مػػا هػػو مخػػالؼ لل ظػاـ العػػاـ وا داب العامػػة والمقومػػات األساسػػية للمةتمػػع

أو ما يعتبر إخالر بالتزاـ العمؿ السػلمي و ػدـ ارلتةػاا للع ػؼ أو الت ديػد بػه(.)18
فػ ػػي هػ ػػذا السػ ػػياؽ يقػ ػػوؿ ال ػ ػػيخ (يوسػ ػػؼ القرضػ ػػاوي) الدا يػ ػػة المعػ ػػروؼ بالتعدديػ ػػة

السياس ػػية وا ػػترط ر تس ػػاب األيػ ػزاب ال ػػر ية ف ػػي المةتم ػػع اإلسػ ػالمي أف تلت ػػزـ

بػلمريف همػػا :أور أف تعتػػرؼ باإلسػالـ قيػػدة و ػريعة ور تعاديػه وتت ػػر لػه اا يػػا:
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األ تعمػػؿ ليسػػاب ة ػػة معاديػػة لإلسػػالـ .وه ػػاؾ مخرةػػات ػػر ية ا تمػػدها بعػػض
ال تػػاب ف ػػي ه ػػذا الةا ػػب فف ػػي الوايق ػػة أو الص ػػييفة الت ػػي وض ػػع ا ال ب ػػي (ميمػػد)
صػػلى اع ليػػه وسػػلـ لت ظػػيـ ػػؤوف الدولػػة بػػيف المسػػلميف وريػػرهـ مػػف الم ػواط يف
وهػػـ الي ػػود ة ػػد تضػػم ت أف الي ػػود ام ػػة واف مػػف تبع ػػا مػ ػ ـ فل ػػـ ال ص ػرة ري ػػر
د ارختالؼ يرد األمر إلػى اع والرسػوؿ .ل ػذا

مظلوميف ور مت اصر لي ـ وا ه

فال ػػرط الويي ػػد للس ػػماح بت ػػويف األيػ ػزاب أف يتض ػػمف م اة ػػا ارلتػ ػزاـ باإلس ػػالـ

با تب ػػارا المص ػػدر الر يس ػػي للت ػ ػريع ل ػػذا ا تف ػػى اإلخػ ػواف المس ػػلموف ف ػػي بي ػػا ـ

الصػػادر ػػف الت ظػػيـ العػػالمي لإلخػواف :بػػاف ت ػػوف التعدديػػة فػػي ظػػؿ دسػػتور يػ ص
لى أف ال ريعة اإلسالمية هي المصدر الر يسي للت ريع والدستور األسمى(.)18

 .1تل ي ػػد يري ػػة ارةتما ػػات الةماهيري ػػة العام ػػة وال ػػد وة إلي ػػا والم ػػار ة في ػػا ف ػػي
طػ ػػاؽ سػ ػػالمة المةتمػ ػػع و ػ ػػدـ اإلخػ ػػالؿ بػ ػػاألمف العػ ػػاـ أو اللةػ ػػوا إلػ ػػى الت ديػ ػػد

باستعماؿ الع ؼ أو يمؿ أي سالح.

 .8تل يد يؽ التظاهر السلمي.

ػر ولمػدة ميػدودة
 .8تل يد ضرورة تمايؿ ال عب بر مةلس يابي م تخب ا تخابػا ي ًّا

يعاد بعدها ار تخاب مع ضرورة أف ت مؿ ةػوا يف ار تخػاب الضػما ات التػي تؤ ػد
ػزاهت ا وصػػيت ا و ازهػػة القػػا ميف لػػى إة ار ػػا واإليمػػاف بػػلف ال ظػػاـ السػػليـ إلدارة
الدولة والمةتمع هو ظاـ الي ـ البرلما ي الذي يةعؿ اليػزب الياصػؿ لػى أ لػى

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

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

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

 .55إبعػػاد الةػػيش ػػف السياسػػة ليتفػػرغ للػػدفاع ػػف أمػػف الدولػػة الخػػارةي و ػػدـ اسػػتعا ة
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.

ػص لي ػػه
 .53أف ت ػػوف ال ػػرطة وةمي ػػع أة ػ ػزة الدول ػػة األم ي ػػة وظ ػػا ؼ مد ي ػػة م ػػا ػ َّ
الدس ػػتور وتيدي ػػد م ام ػػا ف ػػي اليف ػػاظ ل ػػى أم ػػف الدول ػػة والمةتم ػػع

ػػؿ و ػػدـ

تس ػػخيرها لليف ػػاظ ل ػػى ي ػػاف الي وم ػػة أو اتخاذه ػػا أداة لقم ػػع المعارض ػػة ووضػػع
ظاـ يي ـ مل ا ويي ـ ةيادت ا و لى وةه الخصوص م ع تدخل ا فػي األ ػطة
العامة وار تخابات.
ػز ل ػػؿ المص ػرييف فػػال يت ػرأس أي
 .52تيديػػد سػػلطات ر ػػيس الةم وريػػة بمػػا يةعلػػه رمػ ا
يػزب سياسػػي وي ػػوف بعيػػدا ػؿ البعػػد ػػف المسػ ولية الت فيذيػة للي ػػـ وتيديػػد مػػدة
ر استه بما ر يتةاوز فترتيف متتاليتيف.

 .51إلا ػػاا القػ ػوا يف س ػػي ة الس ػػمعة و ل ػػى األخ ػػص ة ػػا وف الطػ ػوارئ وة ػػا وف األيػ ػزاب
وةػ ػػا وف ال م ػ ػػد ي العػ ػػاـ ار ػ ػػت ار ي وةػ ػػا وف مبا ػ ػ ػرة اليقػ ػػوؽ السياس ػ ػػية وة ػ ػػا وف
الص ػػيافة وةػ ػػا وف ال قابػ ػػات وريره ػػا مػ ػػف الق ػ ػوا يف الت ػػي أدت إلػ ػػى يالػ ػػة الخ ػ ػػؽ
والةف ػػاؼ والةم ػػود السياس ػػي ال ػػذي تعا ي ػػه اليي ػػاة السياس ػػية المصػ ػرية واس ػػتبداؿ م ػػا

تػد و الياةػة إليػه بمػا يؤ ػػد يريػة المػواطف و رامتػه ويقػػه فػي ار ػتراؾ فػي العمػػؿ
العاـ.
 .51اإلفراج ف المعتقليف السياسػييف وا ػادة ال ظػر فػي األي ػاـ الصػادرة ػف الميػا ـ
ارستا ا ية العس رية.

 .51القضػػاا لػػى ظػػاهرة التعػػذيب داخػػؿ مق ػارت أة ػزة األمػػف ال ػػرطة وتطبيػػؽ مبػػدأ
)ال ػػرطة ف ػػي خدم ػػة ال ػػعب) وتقل ػػيص دور األم ػػف السياس ػػي ل ػػى يس ػػاب األم ػػف

الة ا ي ويفظ رامة المواطف المصري.

 .58إلاػػاا القػوا يف التػػي ػػلت ير ػػة العمػػؿ الةػػاد فػػي ال قابػػات الم يػػة والعماليػػة وتب ػػي
م ػػرو ات الق ػوا يف التػػي تػػؤدي إلػػى إ ػػادة الييػػاة إلػػى ال قابػػات والعمػػؿ ال قػػابي فػػي
مصػر وترفػػع مػػف ةيمػػة أداا الم ػػف اليػرة واف ييقػػؽ ل ػػا الم ػػاخ المال ػػـ للم ػػار ة
السياسية وارةتما ية في طاة ا الم ي (.)10
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وةػػد ارتبطػػت هػػذا المبػػادرة التػػي أطلقت ػػا الةما ػػة فػػي ييايات ػػا ضػػم يا بعػػدة أسػػباب
ا ت وراا إ الف اإلخواف ل ا أبرزها أف " الم طقة العربية واإلسالمية ت د اليػوـ ميػاورت
دؤوبػػة ومسػػتمرة مػػف أةػػؿ فػػرض تاييػػر لي ػػا مػػف الخػػارج بػػالقوة يي ػػا وبالضػػاوط ال ػػديدة

أييا ػػا أخػػر " فضػػال ػػف " ػػدـ تةػػاوب الي ومػػة المص ػرية مػػع المطالػػب الوط يػػة التػػي
رض ا اإلخواف المسلموف مع ؿ القو الوط ية م ذ اـ  5881ويتى اليوـ"(.)15

املبحث الرابع
ردود أفعال اإلخىاى على االنتقادات املىجهة هلن:

واة ػػت الةما ػػة ات ام ػػات مت ػػررة م ػػف ة ػػات دي ػػدة و ػػاف ل ػػا ردود ل ػػى ه ػػذا

ار تقػػادات  .وابػػرز ار تقػػادات التػػي وة ػػت الػػى الةما ػػة وردت لي ػػا أ ػػا ترفػػع ػػعارات

ول ػػيس ل ػػدي ا بػ ػرامج ف ػػردت ل ػػى ذل ػػؾ ف ػػي الفتػ ػرة األخيػ ػرة بوض ػػع وتوزي ػػع بر ػػامج ا تخ ػػابي
سياس ػػي واض ػػي ير ػػز ل ػػى "المرةعي ػػة اإلس ػػالمية وا لي ػػات الديمقراطي ػػة ف ػػي الدول ػػة المد ي ػػة
اليدياة" وييدد هدفه في اإلصالح والتايير(.)15

ػػذلؾ يرص ػت الةما ػػة لػػى الػػرد لػػى مػػا

ػػر ػػف إاػػارت ـ الفت ػػة أو اسػػتخداـ

ػػعارات دي يػػة فػػي الد ايػػة ار تخابيػػة باتخػػاذ مواةػػؼ مليػػة تػػتلخص فػػي إصػػدار بيا ػػات

توضػػي مػػا ياػػار مػػف ػػا عات فتعامػػؿ اإلخػواف ب ػػدوا مػػع الضػػةة التػػي أايػػرت يػػوؿ ا تبػػار
ػػعار (اإلسػػالـ هػػو اليػػؿ) ػػعار ا تخػػابي دي ػػي مخػػالؼ واتخػػذت ػػعارات بػػدر م ػػه ماػػؿ

(ا د يا زماف إي ا اإلخواف) (واإلخواف أمؿ األمة) في مياولة لاللتفاؼ لػى ال ػعار الػذي

أصػػبي مرفوضػػا رسػػميا ومػػع هػػذا فلػػـ يتخػ َّػؿ اإلخ ػواف ػػف ػػعار اإلسػػالـ هػػو اليػػؿ .مػػا
يرصوا في مسيرات خاصة في األيياا ذات ال اافة الس ا ية القبطيػة (المسػييية) لى ترديػد
ػػعارات ص ػريية تطم ػ ف أصػػياب ا ب ػػدؼ فػػي مػػا ياػػار يػػوؿ ػػعار اإلسػػالـ هػػو اليػػؿ وأف

مع اا استبعاد األةباط ماؿ عار " :صوف الع د و ر ى الذمة لألةباط أب اا األمة"(.)13

ول ػ ػػي تػ ػػدلؿ الةما ػ ػػة ػ ػػف تايػ ػػر أسػ ػػلوب ا فػ ػػي العمػ ػػؿ السياسػ ػػي أطلقػ ػػت موةع ػ ػػا
اإلل ترو ي (الرسمي) والػذي ييمػؿ ػعا ار وخطابػا ماػايريف تمامػا ل ػعارها وخطاب ػا السػابؽ
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الػػذي ا ػػت رت بػػه م ػػذ ايػػة قػػد السػػبعي يات مػػف القػػرف الماضػػي يتػػى ػػاـ 5881ـ الػػذي

أ ل ػػت فيػػه الةما ػػة مبػػادرة وةػػؼ الع ػػؼ .فقػػد رػػاب ػػف الموةػػع الرسػػمي للةما ػػة ال ػػعار

السابؽ الػذي ػاف يتضػمف السػيؼ والمصػيؼ وا يػة ال ريمػة( :وةػاتلوه الـ يتَّػى ر ت ػوف فتال ػة
وي وف الديف للَّه) ورفع ال عار الةديد الذي يظ ر فيه المصػيؼ تييطػه ا يػة ال ريمػة( :أ الف

أةيمػوا الػػديف ور تتفَّرةػوا فيػػه) مػػا رابػػت األدبيػػات السػػابقة التػػي ظ ػػرت فػػي فتػرة الصػػداـ مػػع
الدولػػة وارت ػػزت لػػى البيػػث ػػف األدلػػة ال ػػر ية التػػي تؤيػػد رؤيػػة الةما ػػة -وةتػػذاؾ -فػػي

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

ا ػػت هػػذا المعالةػػات الف ريػػة واإليضػػايات الفق يػػة التػػي ةػػدم ا اإلخ ػواف مقػػدمات

لمراةعات واةت ادات أخذت تطلق ػا الةما ػة للتعبيػر ػف ييويت ػا وتفا ل ػا مػع المسػتةدات
وم ػػا يطػ ػ أر ل ػػى الس ػػاية السياس ػػية م ػػف م ػػافع ومفاس ػػد بق ػػدر تطل ػػب األم ػػر م ػػف معالة ػػات

معتػػرفيف بػػبعض األخطػػاا فظ ػػرت تػػب اة ػػت هػػذا الموضػػو ات و ػػاف فػػي مقدمػػة هػػذا
ال ت ػ ػػب ت ػ ػػاب (د ػ ػػاة ر ةض ػ ػػاة)الذي أص ػ ػػدرا المر ػ ػػد الا ػ ػػا ي لإلخػ ػ ػواف المس ػ ػػلميف (يس ػ ػػف

ال ضػػيبي)  5813-5885الػػذي رفػػض خػػالؿ تاباتػػه ف ػرة الخػػروج لػػى اليػػا ـ واسػػتخداـ
القػػوة فػػي تاييػػر الي ومػػات( .)11وفػػي ػػاـ  5005صػػدرت أربعػػة تػػب وهػػى( :مبػػادرة وةػػؼ
الع ؼ) مػف تػلليؼ اصػـ بػد الماةػد وأسػامة يػافظ و(تسػليط األضػواا لػى مػا وةػع فػي

الة ػػاد مػػف أخطػػاا) مػػف تػػلليؼ ل ػي ال ػريؼ ويمػػدي بػػد الػػريمف و(ال صػػي والتبيػػيف فػػي
تصػػييي مفػػاهيـ الميتسػػبيف) مػػف تػػلليؼ لػػي ال ػريؼ وأسػػامة يػػافظ و(يرمػػة الالػػو فػػي

الػػديف وت فيػػر المسػػلميف) مػػف تػػلليؼ لػػي ال ػريؼ والػػد تور ػػاةي إب ػراهيـ .وتالهػػا اػػالث
تػػب أخػػر ايػػدها ( :ػػر الػػذ ريات) مػػف تػػلليؼ الػػد تور ػػاةي إب ػراهيـ وأسػػامة يػػافظ .اػػـ

تبع ػػا سلس ػػلة ةدي ػػدة م ػػف س ػػبعة ت ػػب م ػػف ت ػػلليؼ ال ػػد تور ػػاةي إبػ ػراهيـ تي ػػت

ػ ػواف:

(اإلس ػػالـ وتي ػػديات الق ػػرف الع ريف).والواض ػػي م ػػف ه ػػذا المراةع ػػات أف الةما ػػة ة ػػد ب ػػذت
الع ػػؼ الػػذي ا ػػت مسػؤولة ويػػدها ػػف يػوالي ( )%80مػػف أيدااػػه التػػي وةعػػت فػػي مصػػر
خػػالؿ قػػد التسػػعي يات بػػداا مػػف ارتيػػاؿ الػػد تور رفعػػت الميةػػوب ر ػػيس مةلػػس ال ػػعب
المص ػػري الس ػػابؽ  5880وا ت ػػاا بمذبي ػػة ال ػػدير البي ػػري الدامي ػػة ف ػػي األةص ػػر ف ػػي ت ػ ػريف
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الاا ي /وفمبر اـ  5881و ادت إلى الم مة التي تلسست مف أةل ػا وهػي الػد وة وذلػؾ
ا طالةػ ػػا مػ ػػف ف ػ ػػـ م ػ ػ ج اإلسػ ػػالـ أور وف ػ ػػـ ظػ ػػروؼ الواةػ ػػع اا يػ ػػا وف ػ ػػـ طبيعػ ػػة الير ػ ػػة
اإلسػ ػػالمية فس ػ ػ ا االاػ ػػا ولػ ػػيس فقػ ػػط مػ ػػف أةػ ػػؿ الخػ ػػروج مػ ػػف دا ػ ػرة اليصػ ػػار والض ػ ػربات

ارست صالية تةاه ا(.)11

يق ػػوؿ م ػػاؿ الس ػػعيد يبي ػػب ص ػػايب ت ػػاب الير ػػة اإلس ػػالمية م ػػف المواة ػػة إل ػػى

المراةعػػة ":إف الير ػػة اإلسػػالمية المعاص ػرة مرهػػا أرف ربػػع ةػػرف ويةػػب إ ػػادة ال ظػػر في ػػا
ومراةعت ا وطرح رؤ ةديدة تتالاـ مع واةع ا الةديد" وللخروج مف المػلزؽ ولتخليصػ ا مػف

االر

ؼ العصر:

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

 .5ارلتفػػات إلػػى المةتمػػع وتيويػػؿ طاةػػة الع ػػؼ إلػػى طاةػػة مػػؿ تةػػاا المةتمػػع فػػي
مةارت الد وة والعمؿ ارةتما ي  ...إ ا بياةة إلى إيقاظ األرلبية الصػامتة فيػه
يػػو ةػػيـ اإلسػػالـ اليقػة  :الم ػػار ة ال ارمػػة اريةابيػػة الػػو ي ور يػ ازؿ المةتمػػع

مستعدا لال خراط في العمؿ اإلسالمي .
 .3تاييػػر م ػ ج التف يػػر الػػذي ي ظػػر إلػػى األ ػػياا با ػػه لػػيس ػػي ا وايػػدا متمػػااال بػػؿ
يوةػػد فيػػه الاابػػت والمتايػػر الاابػػت ماػػؿ العقا ػػد وأي ػػاـ اليػػالؿ والي ػراـ القطعيػػة
والمتاير الذي يواةػه أي ػاـ السياسػة والتػدبير والػذي يفتػرض اةت ػادا دا مػا فطػرؽ

تيقيػػؽ الي ػػـ فػػي اإلسػػالـ ل ػػا مػػف المتايػػر الػػذي ر يةػػوز أف ليقػػه بالاابػػت مػػف
العقا ػػد واألي ػػاـ .فقبػػوؿ الم ازلػػة السياسػػية ضػػرورة ر ي باػػي التػػردد في ػػا أل ػػه مػػا

يقوؿ ( الوز تر)-ظ ر في القػرف التاسػع

ػر درس العلػوـ العسػ رية لػى أسػس

قليػػة  -إذا ا ػػت اليػػرب هػػي السياسػػة بوسػػا ؿ أخػػر

اليرب بوسا ؿ السلـ(.)11

املبحث اخلاهس
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هستقبل اإلخىاى يف هصر:

تػػلتي أهميػػة التسػػاؤرت التػػي يايرهػػا البيػػث بعػػد ال ةػػاح لةما ػػة اإلخػواف المسػػلميف

فػػي ا تخابػػات البرلمػػاف المصػػري لعػػاـ  5001ويصػػول ـ لػػى ( )88مقعػػدا داخػػؿ البرلمػػاف
( %50مف إةمالي المقا د في الوةت الذي لـ تيصؿ فيه أيزاب المعارضة مةتمعػة لػى
ربع هذا العدد وهو ما دفع أوساط الماقفػيف إلػى اليػديث ػف واةػب تػولى اإلخػواف للسػلطة

والةػدؿ الػدا ر يػوؿ مػا إذا ػاف اإلخػواف يمل ػوف بر امةػا أو تصػو ار لمػا بعػد الدولػة أـ ر
و ػػف توافػػؽ هػػذا التصػػور إف وةػػد مػػع ررب ػات ال خبػػة وطبيعػػة ال ػػعب المصػػري والظػػروؼ

الراه ة التي تمر ب ا البالد(.)18

الةما ػػة ا ف ف ػػي مفت ػػرؽ ط ػػرؽ يي ػػث أف الظ ػػروؼ الدولي ػػة واإلةليمي ػػة والداخلي ػػة

خػػالؿ الفت ػرة التاليػػة لأليػػداث التػػي صػػفت بالم طقػػة بعػػد أيػػداث أيلػػوؿ /سػػبتمبر 5005

ظػ ػ ار لمالبس ػػات الموة ػػؼ ال ػػدولي ولمواة ػػؼ الوري ػػات المتي ػػدة األمري ي ػػة إر أ ػػه ف ػػي ف ػػس
الوةػػت ر ي ػزاؿ ه ػػاؾ تسػػاؤؿ يػػوؿ ال ػ ؿ الػػذي يم ػػف أف تتطػػور إليػػه الةما ػػة خػػالؿ الفت ػرة

القريبة القادمةو بمع ى :هػؿ سػتظؿ ةما ػة ذات طػابع ػاـ إسػالمي تعمػؿ أييا ػا بالسياسػية
أـ ستتيوؿ إلػى يػزب سياسػي بصػورة املػة وتلاػى الةما ػة لػى رػرار تةػارب يػدات فػي
دوؿ أخر م ا تر يا والمارب وبا ستاف
ػػذلؾ يتوةػػؼ مسػػتقبؿ الةما ػػة لػػى اإلة ػرااات والق ػوا يف والمواةػػؼ التػػي تتخػػذها

الي ومة المصرية ليس فقط تةاا الةما ة ول ف أيضا تةاا ؿ القو السياسية فػي مصػر
خػػالؿ الفتػرة القادمػػة .وفػػي ػػؿ األيػواؿ الةما ػػة سػػتبقى فػػي المسػػتقبؿ سػواا أ ا ػػت يزبػػا أـ
ةما ة أـ ارا يف ول ف يةم ا وةوت ا سيتوةفاف لى ؿ العوامؿ السابقة(.)18

أف مص ػػر ايره ػػا مػ ػػف دوؿ الع ػػالـ العرب ػػي وال ػ ػػرؽ األوس ػػط تع ػػيش ا ف مريلػػػة

ا تقاليػ ػػة صػ ػػعبة وهػ ػػي مريلػ ػػة تتسػ ػػـ بػ ػػاليراؾ ال ػ ػػديد والسػ ػػيولة فػ ػػي التفػ ػػا الت والمواةػ ػػؼ
والعالة ػػات .وف ػػي ه ػػذا الس ػػياؽ ية ػػب ال ظ ػػر ل ػػى العالة ػػة الراه ػػة ب ػػيف الدول ػػة ف ػػي مص ػػر

واإلخواف با تبارها رير بعيدة ف الةة فس الدولػة ب ايػر مػف ةػو هػذا المريلػة ار تقاليػة
اليساسة وهي تستلزـ مف األطراؼ ةميعا بمػف فػي ـ اإلخػواف ار تػراؼ المتبػادؿ العل ػي
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وارتفػػاؽ لػػى صػػيارة ةوا ػػد امػػة إلدارة الخػػالؼ وارتفػػاؽ فيمػػا بي ػ ـ والسػػعي الم ػػترؾ
يو وضع ما يم ف تسميته " قد سياسػي ةديػد فػي مصػر" يتػرةـ فػي صػيارة دسػتور ةديػد
وةػوا يف ةديػػدة لمبا ػرة العمػػؿ السياسػػي وت ظػػيـ الييػػاة السياسػػية

لػػى أف ي ػػوف ذلػػؾ ملزمػػا

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

و لػػى يػػد رأي ايػػد البػػايايف تعػػد ةما ػػة اإلخ ػواف خ ػزاف ب ػػري ها ػػؿ و ضػػويت ـ

الم تظمة ةد تصؿ إلى ما ة ألػؼ والعضػوية بالتػلاير ةػد تصػؿ إلػى مليػوف والمقولػة القديمػة

التي صايبت يزب الوفد  -قب اورة  -5858تعاود التػرداد

ػا وا يقولػوف وةت ػا لػو ر ػي

الوف ػػد يةػ ػ ار ر تخب ػػاا وة ػػد تة ػػد م ػػف يقول ػػا ه ػػذا المػ ػرة بص ػػدد الي ػػديث ػػف اإلخػ ػواف واف
اإلخواف لو ر ػيوا يةػ ار ر تخبػه ال ػاس مػع ذلػؾ فػاف األمػر مرهو ػا بػالظروؼ الموضػو ية
في مصر ومد موةؼ السلطة اليا مة مف هذا المتايرات (.)15

فاز اإلخواف في ا تخابات  5001بخمسة مقا د البرلماف و اف بوسع ـ أف يفػوزوا

بما هو أ ار وفي تصػرييات ريقػة ا تػرؼ ايمػد ظيػؼ ر ػيس الػوزراا المصػري بػالتزوير
الذي ةر

وةاؿ  -طبقا لتقارير أم ية لى ما يبدو -أف اإلخواف ػاف بوسػع ـ الفػوز بما ػة

و ػ ػريف مقع ػػدا ري ػػظ أف ػػدد مقا ػػد البرلم ػػاف يص ػػؿ إل ػػى ( )212ضػ ػوا و ػ ػرة مػ ػ ـ
بػػالتعييف الر اسػػي وبيسػػب تص ػرييات ظيػػؼ األم يػػة

ػػاف بوسػػع اإلخ ػواف اليصػػوؿ لػػى

س ػػبة تقت ػػرب إل ػػى ( )%30م ػػف مقا ػػد البرلم ػػاف وال س ػػبة ةريب ػػة م ػػف الم ػػد اليقيق ػػي ل ف ػػوذ

اإلخػػواف فػػي ال ػػارع .و تصػػور اف بوسػػع ـ سػػب الػػث مقا ػػد البرلمػػاف لػػو ةػػرت ار تخابػػات
يػ ػرة وبالطريق ػػة الفردي ػػة الس ػػارية ا ف وة ػػد تزي ػػد ل ػػو ة ػػرت ا تخاب ػػات يػ ػرة بطريق ػػة القػ ػوا ـ

ال سبية وهو ما يع ي أف بوسع اإلخواف  -لى أفضؿ تقدير -اليصوؿ لػى ( )%20مػف

أصوات ال اخبيف(.)15

فػػي ضػػوا م ػا سػػبؽ ه ػػاؾ ػػدد مػػف اريتمػػارت التػػي يم ػػف أف يتيػػرؾ اإلخ ػواف

وفق ا في المستقبؿ الم ظور:
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اريتم ػػاؿ األوؿ :التي ػػوؿ لي ػػا إل ػػى ي ػػزب سياس ػػي م ػػع وة ػػود ةمعي ػػة أهلي ػػة تم ػػارس دو ار

اةتما يػ ػػا واةتصػ ػػاديا لػ ػػيس ل ػ ػػا الةػ ػػة بػ ػػاليزب وهػ ػػذا اريتمػ ػػاؿ يلقػ ػػى تلييػ ػػدا مػ ػػف التيػ ػػار
اإلصاليي داخؿ الةما ة وهو تيار ضعيؼ.

اريتماؿ الاا ي :أف تظؿ الةما ة ةسدا برأسيف بتلسيس يزب ي وف ةػزاا مػف الةما ػة
ولػػيس مفصػػور ػػا وذلػػؾ ب ػ عؿ مؤةػػت إلػػى أف تصػػبي ه ػػاؾ ييػػاة ديمقراطيػػة سػػليمة فػػي
مصر يي عذ يم ف أف تتيوؿ الةما ة لية إلى يزب.
اريتم ػػاؿ الاال ػػث :ي ػػزب م ػػف داخ ػػؿ الةما ػػة ل ػػى رػ ػرار التةرب ػػة األرد ي ػػة (ةب ػػة العم ػػؿ
اإلس ػػالمي) بيي ػػث ي ػػوف الي ػػزب ة ػػزاا م ػػف الةما ػػة وب ػ ػ ؿ مس ػػتمر ودا ػػـ

م ػػا ل ػػو ػػاف

ذ ار ػػا السياسػػي وهػػذا التصػػور تؤيػػدا رالبيػػة القيػػادات الميافظػػة فػػي الةما ػػة وهػػو الخيػػار
األ اػػر ترةييػػا وهػػو يتوةػػؼ لػػى العالةػػة مػػع ال ظػػاـ السياسػػي ومػػد تقبلػػه ذلػػؾ وام ا يػػة
ار تراؼ به.

وه ػػاؾ ايتمػػاؿ بػػديؿ للخيػػارات السػػابقة وهػػو خيػػار يػػزب العدالػػة والت ميػػة الماربػػي

الذي ا باؽ ف ةمعية التوييد واإلصالح الماربية اـ  5888ييث تمر الةما ػة بمريلػة
ا تقالي ػػة تب ػػدأ بص ػػياة ةمعي ػػة أهلي ػػة إل ػػى أف ي ػػتـ تايي ػػر الب ػػى الف ري ػػة والت ظيمي ػػة وال ي لي ػػة

للةما ة بييث يصبي أ ضاؤها مؤهليف لال خراط في ب اا يزب سياسي لى أسػس مد يػة
وليسػ ػػت دي يػ ػػة ويتػ ػػى يػ ػػدوث ماػ ػػؿ هػ ػػذا يم ػ ػػف للةما ػ ػػة العمػ ػػؿ لػ ػػى تلهيػ ػػؿ و"تسػ ػػييس"
أ ضػ ػػااها ػ ػػي يصػ ػػبيوا أ اػ ػػر ةػ ػػدرة لػ ػػى إدراؾ لفػ ػػة العمػ ػػؿ السياسػ ػػي بلبعػ ػػادا ال ظريػ ػػة

والعملية(.)13
خامتة:

لـ ت ف ةضية اإلصالح طار ة

اإلصالح م ذ

الير ة.

لى ف ر اإلخواف رف الير ة تب ت مسللة

لت ا وةعلت ا في با ورة أ مال ا وارتبط ذلؾ ارتباطا ضويا (بللؼ باا)

ا تمدت الةما ة في دأب ا لإلصالح لى التدرج في ت فيذ برامة ا اإلصاليية

فبدأت بال وض بالفرد فا لمةتمع اـ الدولة وفي الميصلة اف دخول ا معترؾ التايير لى
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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.
ا ترؾ اإلخواف المسلموف في مصر في ار تخابات البرلما ية وفي دورات ا تخابية

دة ويققت الةما ة تا ج طيبة مف خالؿ التيالفات مع أيزاب أخر وذلؾ في اـ

 1984وفي الدورات ار تخابية التي تلت ذلؾ التاريخ و اف أخرها وأهم ا ا تخابات اـ

 2005ييث يصلت الةما ة لى ) )88مقعدا أي ب سبة الث مقا د مةلس ال عب

ومف الطبيعي أف تلقى الةما ة تلييدا مف طرؼ مف المةتمع المصري ومعارضة طرؼ
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
ل ا أهمية خاصة فقدموا ددا مف الم اريع والمبادرات اإلصاليية و اف أهم ا المبادرة
التي أ ل ت

ا الةما ة

لى لساف المر د العاـ ميمد م دي

ا ؼ

اـ 2004

والمتضم ة للمبادئ اإلصاليية العامة مف وة ة ظر اإلخواف .والتي تعتبر مؤ ار يؤ د
لى مد و ي ـ السياسي والف ري.

وا طالةا مف ة ا ات اإلخواف بالتةديد تم يا مع (فقه المصالي) أخذت الةما ة
بفتاو ةديدة اتبعت في ا أسلوب اليوار والم ار ة في العمؿ السياسي الذي يقصد به :
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
مع ال ظاـ ليس يع ي بالضرورة موافقته لى ؿ ما يفعؿ وا ما يع ي العمؿ مف خالؿ

المعارضة وتصييي العمؿ.

يبقي مستقبؿ ةما ة اإلخواف السياسي مرهو ا بعالةت ا مع ال ظاـ و لى

اإلةرااات والقوا يف الدستورية والتاييرات المرةوة في ا

لى أف يترةـ ذلؾ في صيارة

دستور ةديد يلبي ياةات المريلة الةديدة وي ظـ اليياة السياسية

وا تماد إستراتيةية

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

يم ف أف سميه ( بالعقد ارةتما ي(.
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لذلؾ يةد البايث في هذا الةا ب ضرورة ر تماد صياة ةا و ية متقدمة لوضع

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

ت رؼ

لي ا ووضع آليات

مؿ

لي ا ة ات ةضا ية مستقلة للخروج مف يالة اريتقاف السياسي واإلرباؾ

والت افس.
مف خالؿ ةرااة الخارطة السياسية في مصر ومراةبة اليراؾ السياسي في ا ةد أف
ه اؾ فرصة بيرة أماـ اإلخواف المسلميف للوصوؿ إلى سدة الي ـ وهي تيةة طبيعية
مم ف أف تتيقؽ ألي يزب سياسي بيةـ اإلخواف المسلميف وفي أي بلد ل ف ا تماد

الي ومة لى وسا ؿ الضاط واإلبعاد لةما ة اإلخواف و دـ إ طا ا فرصة

ؿ ا قا

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

ومما يعزز ذلؾ ميؿ المةتمع المصري إلى القيـ الدي ية (ف و مةتمع متديف).

فوذا ا ت الفرصة رير مؤاتية في الوةت الياضر ر تبارات :م ا أف ظاـ

يس ي مبارؾ يعد إذا ةاز التعبيرامتداد طبيعيا ل ؿ وطبيعة الي ـ ال اصري وي ـ
الر يس السادات الذي التزـ بمعايير الاورة وةيم ا فمف الصعب ةدا لد
التخلي

ال ظاـ اليالي

ا والتخلي ف السلطة ل ف تبدو الفرصة مواتية أ ار بعد زواؿ ي ـ الر يس

يس ي مبارؾ

دها ت وف التوةعات مبررة ييف يقاؿ :أف األبواب ستفتي لى مص ار ي ا

أماـ ةميع األيزاب والير ات بما في ا ير ة اإلخواف المسلميف.
اهلىاهش واملصادر
( )ص ػػدر ة ػػا وف األيػ ػزاب السياس ػػية رةػ ػػـ  20لسػ ػ ة  5811ب ػػلف ت ظ ػػيـ إ ػػاا وت ػ ػػويف
األي ػزاب السياسػػية فػػي مصػػر والػػذي تيػػوؿ بمقتضػػاا ال ظػػاـ السياسػػي فػػي مصػػر رسػػميا
إلػػى التعدديػػة اليزبيػػة .وم ػػذ ذلػػؾ اليػػيف بػػدأت ت ػػل األي ػزاب وتػػزداد يتػػى أصػػبي ػػدد
األيػزاب المرخصػة ( )52يزبػا فػػي الوةػت الياضػر م ػػا يػزب الةب ػة الديمقراطيػػة و
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اليزب الةم وري الير وريرها بي ما لػـ تيصػؿ أيػزاب أخػر وير ػات سياسػية مماالػة
لى ا تراؼ رسػمي ماػؿ ةما ػة األخػواف المسػلميف .ي ظر":الييػاة اليزبيػة فػى مصػر"
ب ة المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics/party/background
( )تػػدفع الوريػػات المتيػػدة األمري يػػة س ػ ويا مسػػا دات ماديػػة لمصػػر م ػػذ ػاـ  5818بعػػد
توةيع اتفاةية( امب ديفيد) بيف مصر واس ار يؿ.وظلت هػذا المعو ػات بماابػة ورةػة ضػاط

ضد المصرييف .لما اختلفت السياسػة المصػرية مػع السياسػة األمري يػة ب ػلف أي ةضػية
خارةية وأييا ا داخليػة تبػدأ األصػوات الرسػمية وريػر الرسػمية فػي الوريػات المتيػدة فػي

التل ػػويي لمصػ ػر بورة ػػة المس ػػا دات األمري ي ػػة لمص ػػر واي ػػدة م ػػف آلي ػػات الض ػػاط ل ػػى
صػػا ع الق ػرار السياسػػي المصػػري .وهػػذا المسػػا دات ر تػػدخؿ للمي از يػػة المص ػرية مبا ػرة
وت ػ ػػوف مصػ ػػر ي ػ ػرة فػ ػػي التصػ ػػرؼ في ػ ػػا ووفقػ ػػا لتقريػ ػػر هي ػ ػػة المعو ػ ػػة األمري يػ ػػة ػ ػػاـ

( )5005/5005فػػوف ةيمػػة ب ػرامج المسػػا دات األمري يػػة لمص ػر بلاػػت ( )52.1مليػػار
دورر ل ػػى م ػػدار خمس ػػة و ػ ػريف ام ػػا أي بم ػػا يع ػػادؿ أة ػػؿ م ػػف ملي ػػار دورر سػ ػ ويا.
ينظر"هااال يمكااان لمص ػػر أن تسااات ني عااان المس ػػا دات األمريكياااة " ػػب ة المعلوم ػػات

العالمية متاح لى الموةع التالي:
?http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php
( )5أيمػػد م يسػػي "اإلصػػالح السياسػػي فػػي مصػػر..الطريؽ الػػو ر" الةزي ػرة ػػت المعرفػػة
ب ة المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B6A84D05
( )5هيفػ ػػاا ايمػ ػػد ميمػ ػػد "اإلصػ ػػالح السياسػ ػػي فػ ػػي مصػ ػػر فػ ػػي ظػ ػػؿ ار تخابػ ػػات الر اسػ ػػية
األخي ػرة" مةلػػة د ارسػػات دوليػػة مر ػػز الد ارسػػات الدويلػػة ةامعػػة باػػداد

 5001ص.588

ػػا وف األوؿ

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

الير ػػة اإلس ػػالمية واليق ػػوؽ واليري ػػات العام ػػة تيري ػػر إبػ ػراهيـ ررايب ػػة مر ػػز د ارس ػػات

األمة (سلسلة ت ظيـ المعرفة 5:ماف  ) 5005ص. 81
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( )ا يا الت ظػيـ العػالمي لإلخػواف المسػلميف ػاـ  5818بمدي ػة اخػف بللما يػا وا ػرؼ
لػ ػػى إ ػ ػػا ه وولػ ػػي ر اسػ ػػته مليػ ػػاردير اإلخ ػ ػواف المعػ ػػروؼ يوسػ ػػؼ لػ ػػي ػ ػػدا وهدفػ ػػه

األساسي هو

ر المباديا ارخوا ية لى المستو العالمي وير اف ةما ة اإلخػواف

ير ة وايدة واف ت ظيمات ػا الموةػودة فػي الػدوؿ العربيػة مػا هػي إر أة يػة ل ػذا الير ػة

الواي ػػدة وم ػػف ه ػػا تتل ػػد ض ػػرورة ارلتق ػػاا ب ػػيف ه ػػذا الت ظيم ػػات ووض ػػع خط ػػط للت س ػػيؽ
المدروس فيما بي ا .ي ظػر ةمػاؿ ػا ر ألبػدري السػيؼ األخضػر األصػولية اإلسػالمية

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

( )2ط ػػارؽ ديلػ ػوا ي "الت ظ ػػيـ الع ػػالمي لإلخػ ػواف..ورؤيت ػػه اإلص ػػاليية..م ػػاورات ت تي ي ػػة أـ
تي ػػورت إس ػػتراتيةية" مةل ػػة العص ػػر

التالي:

ػػب ة المعلوم ػػات العالمي ػػة مت ػػاح ل ػػى الموة ػػع

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.
ار مػػع مر ػػد اإلخ ػواف
( )1ػػارؿ ف ػؤاد المصػػري "أوؿ صػػيفي مسػػييي مصػػري يةػػري ي ػو ا
المسػػلميف م ػػدي ػػا ؼ :ر س ػػتطيع فع ػػؿ ػػيا ض ػػد ال ظ ػػاـ يت ػػى ر تس ػػيؿ دمػػاا

المصرييف" ب ة المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://montada.alwasatparty.com/photo.aspx?ID
( )يسف ايمد بد الريمف ألب ا ولػد فػي الميموديػة بمصػر ػاـ 5801ـ ألسػرة بسػيطة
فقد اف والدا يعمؿ ملذو ا تخرج مف دار العلوـ اـ  5851و يف مدرسػا فػي مدي ػة

اإلسما يلية اـ  5858وفي اذار/مارس مف العاـ فسػه تعاهػد مػع سػتة مػف إخوا ػه
لػػي تلس ػػيس ةما ػػة اإلخػ ػواف المس ػػلميف ف ػػي اإلس ػػما يلية .ت ػػرؾ م ػػة الت ػػدريس ػػاـ

 5821ليتف ػػرغ إلدارة ةري ػػدة ال ػ ػ اب .ارتي ػػؿ ػػاـ .5828ي ظر":يس ػػف الب ػػا"

ػػب ة

المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي :وي بيديا الموسو ة اليرة
http://ar.wikipedia.org
( )1ص ػػاـ العري ػػاف الير ػػة اإلس ػػالمية وار تق ػػاؿ ال ػػديمقراطي التةرب ػػة المصػ ػرية ف ػػي رب ػػع
ةرف ط( 5دار ال لمة لل ر والتوزيع مصر  )5002ص.58
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( )1ياس ػػر الز ػػاترة "دس ػػتور مص ػػر واإلص ػػالح ف ػػي الع ػػالـ العرب ػػي" ص ػػييفة الوة ػػت

ػػدد

 51 388آذار/مارس 5001ب ة المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www. alwaqt.com
( )8م ػ ػػر ال ػ ػػوب ي " تع ػ ػػديالت الم ػ ػػادة  11واإلص ػ ػػالح السياس ػ ػػي ف ػ ػػي مص ػ ػػر" ػ ػػب ة
المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D7997F6E
( )8يسف أبو طالب "ةو المعارضة وةضية اإلصػالح فػي مصػر" الةزيػرة ػت المعرفػة
ب ة المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.aljazeera.net
( )50صػ ػػاـ العريػ ػػاف " ػ ػػب ات وردود يػ ػػوؿ ير ػ ػػة اإلخ ػ ػواف المسػ ػػلميف" ػ ػػب ة فلسػ ػػطيف
لليوار ب ة المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.paldf.net/forum/showthrea
( )55ايم ػػد الموص ػػللي موس ػػو ة الير ػػات اإلس ػػالمية ف ػػي ال ػػوطف العرب ػػي وايػ ػراف وتر ي ػػا
مر ز دراسات الويدة العربية ط( 5بيروت  ) 5002ص.81
( )فػػي البدايػػة ػػاف إس ػ اـ الػػر يس السػػادات لػػه أاػػر ايةػػابي لػػى

ػػاط اإلخ ػواف وا ت ػػارهـ

وتطػػور يػػر ت ـ لػػى المسػػتو ال ػػعبي فػػي مياولػػة م ػػه لالسػػتفادة م ػ ـ فػػي ضػػرب
الير ات اليسارية وال اصرية لى اار طردا الخبراا السوفيت وةطعػه العالةػات بارتيػاد

السػوفيتي وتوة ػه يػو الاػربOZLEM TUR KAVALY, ISLAMIC . .
MOVEMENTS IN THE MIDELE EAST: EGYPT AS A CASE
STADY, PEACEPTIONS JURNAL OF INTERNATIONAL
AFFAIRS, Dec.2002.vol VI (6), Nu, 4, p 31.
( )55سػػعيد ال ػ ابي "إخ ػواف مصػػر وا ػ الية اإلصػػالح مػػف الػػداخؿ" ػػادي القلػػـ الليبػػي
ب ة المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1670
( )53هم ػػاـ ب ػػد المعب ػػود "يػ ػوار م ػػع ض ػػياا ر ػ ػواف" ص ػػييفة الس ػػبيؿ ػػب ة المعلوم ػػات

العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.assabeel.info/inside/article.asp?newsid=8290sion=80
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(14) OZLEM TUR KAVALY, op.cit.p31.
( )51إبراهيـ اإلخواف المسلموف والتعددية اليزبية المصدر السابؽ ص.85
( )51بػػد اع ميمػػد "اإلخ ػواف ومسػػيرة اإلصػػالح السياسػػي فػػي مصػػر"

ػػب ة المعلومػػات

العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.ikhwanonlin.org/article.asp?artiD-5368&SecID-.
( )51مةاهد لي "أبو الفتوح :رض مبارؾ لإلخػواف بار ضػماـ لأليػزاب (هزلػي) وي ػبه
العمؿ في "طابو ة" " ب ة المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.forums.ikhwan.net
( )58ميمػػد م ػػدي ػػا ؼ "ي ػوار ػػامؿ مػػع المر ػػد العػػاـ لإلخ ػواف ار تقػػارت األخي ػرة
للتاطيػػة لػػى التعػػديالت الدسػػتورية" أر ػػيؼ م تػػديات الةزي ػرة تػػوؾ ػػب ة المعلومػػات

العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.egyptwindow.net/image2/aakef2.jpg:/htm.
(" )58ي ػوار مػػع القيػػادي فػػي ةما ػػة اإلخ ػواف صػػاـ العريػػاف يػػوؿ مسػػتقبؿ العالةػػة بػػيف
اإلخواف والسلطة" ب ة المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/browse.asp
( )50ميم ػػد م ػػدي ػػا ؼ "يػ ػوار ػػامؿ م ػػع فض ػػيلة المر ػػد الع ػػاـ لإلخػ ػواف" المص ػػدر
السابؽ.

( )55ميمػػد يسػػيف "ي ػوار مػػع ر ػػيس ال تلػػة البرلما يػػة لإلخ ػواف"

لػػى ػػب ة المعلومػػات

العالمية متاح لى الموةع التالي
http://www.miniaonline.com/show.php?topic=27&id=65
( )55ميمػػود بػػد اليلػػيـ اإلخ ػواف المسػػلموف أيػػداث ص ػ عت التػػاريخ ج( 5دار الػػد وة
اإلس درية)  5885ص.385

( )53هػ ػػا ي ألمػ ػػالذي "الص ػ ػراع بػ ػػيف اإلخ ػ ػواف والسػ ػػلطة فػ ػػي مصػ ػػر"

ػ ػػب ة المعلومػ ػػات

العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.malazi.com/index.php?d=95&id=304.
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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.
(" )52مب ػػادرة سياس ػػية ل ػ ػواب اإلخػ ػواف بمص ػػر تت ػػيي لمس ػػييي ت ػػولي ر اس ػػة الدول ػػة" ػػب ة
المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي :العربية ت.
http://www.alarabiya.net/articles/2006/09/13/27431.html H
( )ظ ػػرت ير ػػة فايػػة لػػى السػػاية السياسػػية المص ػرية فػػي صػػيؼ ػػاـ  .. 5002فػػي
ػ ػ ؿ تةم ػػع لمةمو ػػة م ػػف الماقف ػػيف وأس ػػاتذة الةامع ػػات والمي ػػاميف ال ػػذيف ارضػ ػوا مب ػػدأ

التمديػػد للػػر يس مبػػارؾ لفت ػرة ي ػػـ ةديػػدة  ..و ارض ػوا ب ػػدة أي ميػػاورت لتوريػػث الي ػػـ
ل ةله مبارؾ .ي ظر":هؿ تتيوؿ ير ة فاية إلى يزب " ب ة المعلومػات العالميػة متػاح
لى الموةع التالي:

http://www.egypty.com/top4/kefaia_opposition.asp
( )51ايم ػػد ب ػػاا ال ػػديف ػػعباف " بر ػػامج اإلخػ ػواف ل ػػيس الي ػػؿ" اليػ ػوار المتم ػػدف ػػب ة
المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=12342h
( )51ميمػػد يسػػيف " بػػد الم ػ عـ أبػػو الفتػػوح :اإلصػػالح السياسػػي فػػي مصػػر يع ػػي رييػػؿ
مبارؾ" ب ة المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http:/www.islamtoday.net.
( )51ه ػػاـ ةعف ػػر "تةرب ػػة الير ػػة اإلس ػػالمية ف ػػي مص ػػر" مةل ػػة ةض ػػايا ػػرؽ أوس ػػطية
مر ز دراسات ال رؽ األوسط

ماف  5888ص .38

( )58ميمد اإلخواف ومسيرة اإلصالح السياسي في مصر المصدر السابؽ.
( )58صاـ العرياف الير ة اإلسالمية واليقوؽ واليريات المصدر السابؽ ص.55

( " )30ط ػػاا اإلخػ ػواف الس ػػابؽ اإلخػ ػواف و 11ام ػػا م ػػف ار تخاب ػػات" الم تػ ػد اإلس ػػالمي
العػػاـ -موةػػع الػػدي فػػي دي العربػػي

ػػب ة المعلومػػات العالميػػة متػػاح لػػى الموةػػع

التالي:
http://dvd4arab.com/archive/index.php
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( )35المصدر فسه.
( )35المصدر فسه.
( )تلسػػس فػػي  8أيلوؿ/سػػبتمبر  5818امتػػدادا لير ػػة (مص ػرالفتاة) التػػي تػػـ تلسيس ػ ا ػػاـ
 5833لػػي ي ػػد الػػز يـ أيم ػػد يسػػيف وتيول ػػت إلػػى الي ػػزب الػػوط ي اإلس ػػالمي ػػاـ
 5838اـ إلي اليزب ار ت ار ي اـ  5828وتـ يل ا مع باةي األيػزاب السياسػية
اـ  5813وةرت إ ػادة التلسػيس فػي ػاـ  .5818ي ظػر يػزب العمػؿ المصػري

ػ ػ ػ ػػب ة المعلومػ ػ ػ ػػات العالميػ ػ ػ ػػة متػ ػ ػ ػػاح لػ ػ ػ ػػى الموةػ ػ ػ ػػع التػ ػ ػ ػػالي :الموسػ ػ ػ ػػو ة الي ػ ػ ػ ػرة
http://ar.wikipedia.org/wiki%D9.
( )33ميمػػد اإلخػواف ومسػػيرة اإلصػػالح السياسػػي فػػي مصػػر المصػػدر السػػابؽو همػػاـ بػػد
المعبود المصدر السابؽ.

( )32ه اـ ةعفر المصدر السابؽ ص .23

( )31ػػامر س ػػلطاف ة ػػادر مف ػػوـ الديمقراطي ػػة ل ػػد الير ػػات والت ظيم ػػات السياس ػػية ف ػػي
الم رؽ العربػي المعاصػر أطرويػة د تػوراا ريػر م ػورة مقدمػة إلػى ليػة التربيػة

ةامعة الموصؿ  5002ص .531

( )31ه اـ ةعفر المصدر السابؽ ص .23
( )31الموةع الرسمي لل تلة البرلما ية لإلخواف المسلميف المصدر السابؽ.
(" )38ا تخابػػات  1987مػػيالد ػػعار اإلسػػالـ هػػو اليػػؿ"

ػػب ة المعلومػػات العالميػػة متػػاح

لى الموةع التالي:الموةع الرسمي لل تلة البرلما ية لإلخواف المسلميف
www.barlaman.com
( )38ب ػػار يس ػػف يوس ػػؼ "المػ ػرأة ف ػػي ف ػػر الير ػػات اإلس ػػالمية المعاصػ ػرة ف ػػي الم ػػرؽ
العرب ػػي" بي ػػث مقب ػػوؿ لل ػػر ف ػػي مةل ػػة أبي ػػاث لي ػػة التربي ػػة األساس ػػية 5008

ص.51

( )20ه اـ ةعفر المصدر السابؽ ص.23
(" )25مةمو ة الػ))17أز ةت ال ظاـ ..فلطاح بعزب وي مت تاريخ اإلخواف فػي البرلمػاف"
متاح لى الموةع الرسمي لل تلة البرلما ية لإلخواف:
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www.barlaman.com
( )25سػ ػػداد مولػ ػػود ار تخابػ ػػات المص ػ ػرية :دررت اإلخفػ ػػاؽ مةلػ ػػة أوراؽ دوليػ ػػة مر ػ ػػز
الدراسات الدولية ةامعة باداد العدد 512

ا وف األوؿ  5001ص .53

(" )23هؿ يصػؿ اإلخػواف المسػلموف فػي مصػر إلػى السػلطة" م تػديات الةزيػرة تػوؾ

ػب ة

المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.phphtm
( )22ميم ػ ػػد ةم ػ ػػاؿ رف ػ ػػة " برلم ػ ػػاف 5001ي ػ ػػرس ص ػ ػػعود اإلخػ ػ ػواف السياس ػ ػػي" ػ ػػب ة
المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي :إسالـ اوف ريف
http://hiedge.org/arabic/politics/2005/11/article.htm
( )21خليػػؿ الع ػػا ي "اإلسػػالميوف ومبػػادرات اإلصػػالح ..رؤيػػة تيليليػػة" ػػب ة المعلومػػات
العالمية متاح لى الموةع التالي:
http://jazad.aljazeera.net/jazcommerce/Redir.aspx?.htm
( )21المصدر فسه.
( )21عباف المصدر السابؽ.
( )28العرياف الير ة اإلسالمية المصدر السابؽ.
( )28المصدر فسه.
( )10سيد يوسؼ "رؤية اإلخواف لإلصالح السياسي ج"5
لى الموةع التالي:

ب ة المعلومػات العالميػة متػاح

http://sayedyusuf00.maktoobblog.com
(" )15البر ػ ػػامج اإلصػ ػػاليي لػ ػػد اإلخ ػ ػواف" الموةػ ػػع الرسػ ػػمي لل تلػ ػػة البرلما يػ ػػة لإلخ ػ ػواف
المسلميف المصدر السابؽ.

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

( )13المصدر فسه
( )12توفيؽ يوسؼ الوا ي الف ر السياسي المعاصر

د اإلخواف المسلميف د ارسػة تيليليػة

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

( )11العرياف اإلصالح السياسي ةبؿ الدستوري
( )11ميم ػػد اب ػػف البيط ػػار ال ػ ػ قيطي "مظ ػػاهرات مص ػػر ..ه ػػؿ اس ػػتعاد اإلخػ ػواف بػ ػريق ـ"
المعرفة ب ة المعلومات العالمية لى الموةع التالي:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D7BE319c-6AA3-428A.htm
(" )18مبػػادرة المر ػػد العػػاـ لإلخػواف المسػػلميف يػػوؿ المبػػادئ العامػػة لإلصػػالح فػػي مصػػر"
القػاهرة -خدمػة ةػدس بػرس 03/03/2004

ػب ة المعلومػات العالميػة متػاح لػى

الموةع التالي:
http://kefaya.org
( )18الوا ي المصدر السابؽ.ص.11
( )10مبادرة المر د العاـ المصدر السابؽ.
( )15المصدر فسه.

( )15عباف المصدر السابؽ.

( )13يم ػ ػػدي ب ػ ػػد العزي ػ ػػز "الةما ػ ػػة اإلس ػ ػػالمية بمص ػ ػػر :ر توب ػ ػػة ور ص ػ ػػفقة"

ػ ػػب ة

المعلومات العالمية متاح لى الموةع التالي إسالم اون الين:
?http://www.islamonline.net/servlet/Satellite
( )12الع ا ي المصدر السابؽ.
( )11يسف ال ضيبي د اة ر ةضاة (د.ـ  )5811ص.21
( )11بد العزيز المصدر السابؽ.

( )11مػػاؿ السػػعيد يبيػػب الير ػػة اإلسػػالمية مػػف المواة ػػة إلػػى المراةعػػة م تبػػة مػػدبولي
ط( 5القاهرة  )5005ص ص . 28 28
(" )18هؿ يصؿ اإلخواف المسلموف في مصر إلى السلطة" المصدر السابؽ.
( )18ربا فياض "يوار مع ضياا ر واف الخبير بمركز األهرام لمدراساات السياساية حاول:
اإلخ ػواف المسػػلموف واإلصػػالح السياسػػي فػػي مصػػر"

الموةع التالي إسالم اون الين.
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( )10المصدر فسه.
( )15ب ػػد اليل ػػيـ ة ػ ػديؿ " ه ػػؿ يي ػػـ اإلخػ ػواف مص ػػر"

ػػب ة المعلوم ػػات العالمي ػػة

ل ػػى

الموةع التالي
http://www.arabrenewal.org/articles/10221/1/aa-iIBa-CaCIaeCaaON/OYIE1.html
( )15المصدر فسه.
( )13س ػػمير يس ػػيف "اإلخػ ػواف ..وايق ػػة دخ ػػوؿ للم ػػلزؽ"

ػػب ة المعلوم ػػات العالمي ػػة

ل ػػى

الموةع التالي إسالم اون الين
http://www.islamonline.net.
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