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 ملخص

 
 ،يناير 52أحد المالمح الرئيسة لمرحلة ما بعد ثورة  المجال العام المصريّ  يف الّدينل حضور يمث  

ة بين القوى اإلسالميّ  واحتقانٍ  إليه من استقطابٍ  ىأدّ ليس فقط بسبب ما  ،وهو حضور أصاب البعض بالقلق
نّ  ،ةيبرالية والعلمانيّ لقوى اللّ وا ة" "المدنيّ الّثورة على مكتسبات  ورّدةً  بسبب ما قد يراه البعض انتكاسةً ا أيضً ما وا 

وهو ما قد يعّطل  ؛االجتماعيّ و  ياسيّ ْين السّ ءالفضا يف يّ الّدينعلى حساب  التي تفترض زيادة مساحة المدنيّ 
سقوط نظام مبارك  غير أّن البعض اآلخر يعتقد أنّ مصر بحسب البعض.  يف الّديمقراطيل عملية التحوّ 

في خريطة الحياة  ع شديدٍ تنو  بروز  ىإلقد أّدى (، الّديمقراطيوانتهاء هيمنة حزبه الحاكم )الحزب الوطني 
 ياسية الجديدةمبارك ظهرت العديد من األحزاب والقوى السّ تنّحي ن. فمنذ فاعلية وأوزان الياسية المصريّ السّ 
تي ي الّ شظّ التّ حالة في  تمّثلل األبرز حو  التّ  يديولوجية. بيد أنّ يارات الفكرية واألمختلف التّ إلى تنتمي  التي

 ىإل المستندةألحزاب . فقد تجاوز عدد االّثورةة في مرحلة ما بعد أصابت خريطة الحركات واألحزاب اإلسالميّ 
االنفتاح  ةت حالإذا ما استمرّ  واردةً  ا، وال تزال إمكانية ازدياد هذا العددحزبً  02ة دينية أكثر من مرجعيّ 

 اهنة. ياسي الرّ السّ 

 تهوطبيع الّديمقراطيل حوّ في تحديد شكل التّ  مهمّ  دور  يكون له سوف  الّدين أنّ  الّدراسةتجادل هذه 
نّ  ؛على المجال العامّ  ة مهيمنة  إسالميّ  ة  ه لم تعد هناك قوّ د أنّ لة. كما تؤكّ المقب  في مصر خالل المرحلة  ما وا 

ة، نحو الّديمقراطيجهت مصر ما اتّ إلى أنه كلّ  الّدراسةة. وتشير ي داخل الحركة اإلسالميّ حدث نوع من التشظ  
 .هاوممارسات هات  يديولوجيّ أ تعوتنوّ  ،ة القديمة والجديدةارات اإلسالميّ ل في خطاب األحزاب والتيّ حدث تحو  

ن، ولفية، اإلخوان المسلمة، األحزاب السياسية، السّ ة، العلمانيّ ، الهويّ الّدينالكلمات المفتاحية: )
 يناير( 52يعة، ثورة ة، الشّ ة، الصوفيّ ، مصر، األقباط، الحركة اإلسالميّ ة، المجال العامّ الّديمقراطي
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 المشكلة البحثيّة:

ل مستقبل التحوّ  د دور الّدينيحدّ مدى يمكن أن  هو: إلى أيّ  رئيسٍ  تساؤلٍ عن إلجابة إلى ا الّدراسةتسعى هذه 
 لع بهطاضور الذي ما هي طبيعة الدّ  :لهماأوّ  ؛نان فرعيّ ينبثق عنه تساؤال في مصر؟ وهو تساؤل   الّديمقراطي

في مرحلة ما  وثقلهمين ن اإلسالميّ فاعلييناير؟ وثانيهما: ما هي مالمح ال 52خالل مرحلة ما بعد ثورة  الّدين
 ؟الّثورةبعد 

 

 :الّدراسةأهداف 

 المصريّ  في الفضاء العامّ  الّدينتحليل دور  :لهاأوّ  ؛ةأساسيّ  إنجاز ثالثة أهدافٍ إلى  الّدراسةتسعى هذه 
ة في مصر خالل الفترة طة اإلسالميّ يتي أصابت الخر الت الّ التحوّ  رصد أهمّ  :وثانيها ؛بعد سقوط نظام مبارك

 ها.بلومستق ؤ بدور األحزاب اإلسالمية الجديدةنبّ محاولة التّ  :وثالثها ها؛وتحليل الماضية

 

 :الّدراسةية أهمّ 

مرحلة ما  يف المصريّ  الفضاء العامّ  يف الّدينيزها على استكشاف دور كمن تر  الّدراسةية تنبع أهمّ 
مصر  ية الجديدة فية اإلسالميّ الّدينرسم مالمح الخريطة محاولة  عن فضاًل  ه؛وتحليل ،يناير 52بعد ثورة 

ل في تحديد مسار التحو   هومستقبل الّدين لدور شاماًل  تحلياًل  الّدراسةم هذه . كما تقد  الّثورةخالل مرحلة ما بعد 
 في مصر. الّديمقراطي
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 :الّدراسةات فرضيّ 

 ة:من ثالث فرضيات أساسيّ  الّدراسةتنطلق هذه 

ا ا طبيعي  أمرً  عدّ ي   الّثورة،خالل مرحلة ما بعد  المصريّ  الفضاء العامّ  يي فالّدينن حضور المكو   نّ إ .0
سوف يكون لها مردود  ،ه من الفضاء العامّ ئأو إقصا الّدينمحاولة لتهميش  أيّ  نّ ا  و  .اعً ومتوقّ 
 مصر.  يف الّديمقراطيل على عملية التحوّ  سلبيّ 

ن فاعليخريطة ال يت فوتفت   ع  حدث تنو   ،مصر يما زادت درجة االنفتاح السياسي فكلّ  .5
 . ّيةلساحة اإلسالمليعني عدم احتكار فصيل بعينه  ؛ مّمايناإلسالميّ 

 في المشهد السياسي؛ الجديدة ّيةارات اإلسالمدمج التيّ  وقعو  ،مصر ية فالّديمقراطيخت ما ترسّ كلّ  .1
ي لهذه الّدينعميقة داخل بنية الخطابْين السياسي و  ّيةة وتنظيمأيديولوجيو  ّيةالت فكر حدثت تحوّ 

 والعكس. ،التيارات
 

 :الّدراسةة منهجيّ 

 ؛the political opportunity structure"هيكل الفرص المتاحة"  مقاربة إلى الّدراسةهذه  تستند
أو خالل  ّيةياقات السلطو ضمن السّ  ّيةواالجتماع ّيةلصعود الحركات السياس اتفسيري   انموذجً  يقد مبناء  وهو

ة قوّ  أيّ  أنّ  فكرة على ه المقاربةقوم هذت. مصر يكما هي الحال اآلن ف ،المفاجئ الّديمقراطيحاالت االنفتاح 
ما حدث كلّ  العامّ  الفضاء يف ودورها نفوذها بتوسيع ستقوم ،تعاني القمع واإلقصاء ّيةاجتماعأو حركة  ّيةسياس

تقوم  ،ية الحركة. وخالل مرحلة االنفتاحبما يتيح لها حرّ  ،ياسيالمناخ السّ  ينوع من االنفتاح والمرونة ف
غط على القوى من أجل زيادة الضّ  ،ديهاوأيديولوجيتها، وتعبئة أنصارها ومؤيّ رويج ألفكارها الحركة بالتّ 
 .(0)الفضاء العامّ  يوالقبول بها كالعب جديد ف ،المنافسة لها

                                       
1  Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998), p 77. 
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 dogmatic religiousمغلقة  ّيةليس باعتبارها حركات دين ،ةيارات اإلسالميّ مع التّ  الّدراسةتتعاطى هذه سو  
movementsنّ  ؛ ر تتفاعل وتتأثّ  socio-political movements ّيةسياس-ّيةكات اجتماعما بوصفها حر وا 

 ال يمكن إنكاره. مجتمعيّ  ولديها تمثيل   ،بالبيئة المحيطة بها

 

 ورات:بالثّ  الّدينعالقة  يف -ًل أوّ 
 ،الفضاء العامّ  يف الّدينة انحسار ة مفادها حتميّ على أطروحة أساسيّ  الغربيّ  موذج الحداثيّ قام النّ  

ا وفقً - الّدينعاطي مع التّ  جرى. وقد واالختيار الحرّ  دشالقائم على الر   كير العقالنيّ د التفّ وذلك لصالح تمدّ 
 اومرادفً  ى،الوسط ّيةباعتباره من مخّلفات القرون األوروبّية؛ و كعقيدة ومنظومة قيم اجتماع -لهذه األطروحة

التي قامت عليها نظرية  ّيةافعة األساساألطروحة الرّ  . وقد كانت هذه(5)فكير الغيبيللخرافة والجهل والتّ 
هذه من القرن الماضي، شه دت  اتيّ مانينه منذ بداية الثّ القرون األربعة الماضية. بيد أنّ  طوال ّيةالغرب ّيةالعلمان

نّ  ا،ليس فقط شرقً  ،الفضاء العامّ  يف الّدينمساحة  تمّددنتيجة ل اكبيرً تراجًعا األطروحة   العالم الغربيّ  يما فوا 
 يي المحافظ فالّدينلليمين  ياسيّ أثير السّ وزيادة التّ  الّدينّية،ات عد األصوليّ اصبالّنظر إلى توذلك  ؛اأيضً 

سرائيل. وهو ما دفع بالكثير من مفك   يف فالمتطرّ اليمين الواليات المتحدة، و  ري بلدان أخرى مثل الهند وا 
لدخول عصر  تدشينٍ  بمنزلةكان  األمر الذي ،اتهمر من مقوالتهم ونظريّ إلى مراجعة الكثي هايومنظ ر العلمانية 

 .(1)ما بعد الحداثة

                                       
يميل دورك ،هذه األطروحات يمكن مراجعة كتابات ماكس ويبر عنلمزيد ا معرفةل  2 تراجع من رغم )على الويورجان هابرماس  ،وأنتوني جيدنز ،ايمهوا 

 ،. على سبيل المثال(في نظرية العلمانية امهم   الً والتي كانت تحو   ؛في الفضاء العام" "الّدين 5112هذا األخير عن موقفه بعدما نشر مقالته الشهيرة عام 
 يم إن "جميع األديان ت ولد قديمة أو أنها بالفعل قد ماتت"، للمزيد راجع:ايقول إيميل دوركه

Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, (London: Allen and Unwin, 1915), p 15. 
 مراجعة: ىرجي   ؛نقد نظرية العلمانية وعودة الّدين للفضاء العام عنلمزيد معرفة ال  3

Peter Berger, The Desecularization of the World: The Resurgence of Religion in World Politics, (Washington: 
William B Eerdmans Publishing Co, 1999), p 6. 
Jose Casanova, Public Religions in the Modern World, (Chicago: University of Chicago Press, 1994). 
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 يف الّديندور يتعّلق بما  ا فيرً وما وصلت إليه مؤخّ  ّية،تحوالت الفلسفة الغرب يودون الخوض ف 
 ّيةالفرنسالّثورة ف سّرت  فقدمثيرة للجدل.  -وال تزال-ورات كانت بالثّ  الّدينعالقة  نّ إيمكن القول  ؛الفضاء العامّ 

اد الفكر الفلسفي أجلها روّ من التي ناضل -نوير والحداثة ا ألفكار التّ باعتبارها انتصارً  ،اضمنً  (0169)
تي كّرستها سلطة الّ  الّدينّيةاألفكار على  -(ومونتسكيو ،وجون لوك ،أمثال جان جاك روسو) الفرنسيّ 
أو - الّدين كان . في المقابل،(7)الّدينّيةراع السياسي والحروب من الظالم الفكري والصّ  اأنتجت قرونً ف ،الكنيسة

 ،لم واالستبدادأنظمة الظّ  ضدّ  ّيةورات األوروبنجاح بعض الثّ  يرا فا مؤث  عنصرً  -الّدينّيةسة باألحرى المؤسّ 
يران )أواخر السّ شرينمن القرن الع اتيبعينإسبانيا والبرتغال )منتصف السّ  يمثلما كان األمر ف من  اتيبعين( وا 

من القرن  اتيسعين( وبولندا )أوائل التّ من القرن العشرين اتيمانين( والبرازيل )منتصف الثّ القرن العشرين
تحت حكم القرن العشرين ات يّ ت الكنيسة سياسات ليبرالية منذ أواخر ستينتبنّ  ،(. ففي إسبانياالعشرين

 ّيةالقابات العمّ افة داخل النّ وشفّ  طالبت بضرورة إجراء انتخابات نزيهةٍ ؛ إذ (0912-0919فرانسيسكو فرانكو )
ذين افة الختيار األساقفة الّ ( بضرورة إجراء انتخابات شفّ ّيةكاثوليكال) ّية. كما طالبت الكنيسة اإلسبانّيةوالمهن
ازدادت معارضة الكنيسة  ضي،القرن الما اتيل من سبعينصف األوّ الن   طوالو  .الفاتيكان يلون الكنيسة فيمث  

وهو ما كان  .ظاهرات واإلضراباتمن أجل تنظيم التّ  ،يهوئمنا ا لكلّ م  مه   رت ملجأً كما وفّ  ،لسياسات فرانكو
 الّديمقراطيالتيار  ىتبنّ  نفسه، الوقت يفو . هومناوئي معارضي فرانكو رته الكنيسة لكل  وفّ ي ا أخالق غطاءً 

ودعا إلى ضرورة تقييد سلطات الملك مقابل زيادة  ّية،الدستور  ّيةخيار الملك -إسبانيا يف-المسيحي 
 .(2)صالحيات البرلمان

                                       
ليعة العلمانية التي بقة البرجوازية الجديدة الطّ ت إلى علمنة المجتمع والنخبة، وقد كانت الطّ ة أدّ الثورة الفرنسيّ  أنّ  "يؤكد المؤرخ البريطاني "إريك هوبزباوم  4

عادة رسم العالقة بين الّدين والمجتمع. ل ،ورةالثّ ساهمت في نجاح   راجع الفصل الثاني عشر من كتاب هوبزباوم "عصر الثورة": ،لمزيدمعرفة اوا 
Eric Hobsbawm, The Age of Revolution 1789-1848, (New York: Vintage Books, 1962). 

 مراجعة: ىيرج إسبانيا، فيل الّديمقراطي دور الكنيسة في التحو   عنلمزيد معرفة ال  5
Paul Preston, The Triumph of Democracy in Spain, (London and New York: Routledge, 1986). 
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مع  هامن خالل تعاون الّديمقراطي؛ وذلكل التحوّ  ّيةإدارة عمل يف حيوي   دورٍ بالكنيسة  اضطلعت ،وفي البرتغال
 ّيةالكنيسة الكاثوليك . صحيح أنّ 0917 حكموا البالد بعد سقوط نظام أنطونيو ساالزار عام نذير الّ كالعس

ضرابات تعبئة اإلفي ا ها ساعدت أيضً بيد أنّ  ؛مرحلة ما بعد "ساالزار" يخدمة مصالحها فإلى كانت تسعى 
يات  عن إطالق الحرّ فضاًل  ،عادلة ّيةوتنظيم االعتصامات التي كانت تطالب بتطبيق سياسات اقتصاد

 ر الفرنسيّ حين اعتبرها المفك   يورة، فللثّ  ك األساسيّ هو المحر   الّدينكان  ،. وفي إيران(8)ةالّديمقراطيوترسيخ 
 .(1)العصر الحديث يف ّيةل ثورة دينميشيل فوكو أوّ 

 ّيةذي قاد عملالّ  ال اليساريّ اعمين لحزب العمّ من أكبر الدّ  ّيةكانت الكنيسة الكاثوليك ،وفي البرازيل 
عم من خالل . وقد جاء هذا الدّ القرن العشرين اتيّ ثاني من ثمانينصف الخالل النّ  الّديمقراطيل حوّ التّ 
 كان. وقد ّيةشريعصويت للحزب خالل االنتخابات التّ اخبين من أجل التّ وصيات التي أصدرتها الكنيسة للنّ التّ 
 هامن خالل دفاع الّديمقراطي؛ وذلكل حو  مرحلة ما بعد التّ  يبالبرازيل ف الفضاء العامّ  يف متزايد   لكنيسة دور  ل

 د  ع  التي ت  -بولندا  يا ف. أمّ (6)ّيةبالعدالة االجتماع قد تضرّ  كّل سياسةومواجهة  ،شينعن حقوق الفقراء والمهم  
ال فقد كانت الكنيسة الحاضن إلضرابات الفقراء من المزارعين والعمّ  ،-أوروبا يف ّيةأحد معاقل الكاثوليك

                                       
عام  Carnation Revolutionإلى الجيش والنبالء(  في مرحلة ما بعد ثورة القرنفل  )إضافةً  يث القو  لت الكنيسة الكاثوليكية أحد أضالع المثلّ مثّ   6

 لمزيد راجع:الّطالع على ال، 0917

Howard J. Wiarda and Margaret Macleish Mott, Catholic Roots And Democratic Flowers: Political Systems In 
Spain And Portugal, (Santa Barbara: Praeger Publishers, 2001). 

لروح  ين، وقد كتب فوكو أنه وجد في إيران بدايةً ين اإليرانيّ بعدد من المثقفين والسياسيّ  قىوالت 0919ورة عام زار ميشيل فوكو إيران مرتين بعد قيام الثّ   7
نما أيضا أوروبا التي طبّ  ؛رق األوسطلهم فقط منطقة الشّ ت  لن وأنها  ،ةورة الفرنسيّ ة جديدة ليس لها مثيل منذ قيام الثّ سياسيّ -ةدينيّ  . قاسٍ  العلمنة بشكلٍ  تقوا 
 يرجى مراجعة: ،إيرانإلى فوكو  يْ رت  زياعن لمزيد معرفة ال

Janet, Afary & Kevin, Anderson, Foucault and the Iranian Revolution: Gender and the Seductions of Islamism, 
(Chicago: Chicago University Press, 2005). 
8 W. E. Hewitt, Religion and Consolidation of Democracy in Brazil, Sociological Analysis Review, vol. 50:2, 
(1990), pp. 139-152. 
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التي نشأت أوائل  Solidary movementها دعمت حركة "تضامن" ا أنّ كم .اتيأوائل الثمانين همواعتصامات
 .(9)ات من القرن الماضييّ سعينبولندا خالل الت   يف الّديمقراطيل وقادت التحو   ،اتيالثمانين

ركا يوفي أم ّية،ورات األوروبمن الثّ  كثيرٍ  يف -بمعنى من المعاني-ا حاضرً  الّدينفقد كان  ن،إذ 
ه بالقلق والتوت   ؛تينيةالاّل   واليمن. فمثلما سوريةمصر وتونس و  ير مثلما هي الحال اآلن فوهو حضور لم يواج 
 ّيةورات العربالثّ  يكانت المساجد ف ؛عبئة والحشد وحماية المتظاهرين والم ضربينللتّ  ر  مت الكنيسة كمقخد  ست  ا

 لطات.من قمع السّ  حمايتهمفهم و ا إلسعاوأحيانً  هم،لتعبئة المتظاهرين وحشد ّيةاألساس الحاضنة  

أو  ،ة والحنين للماضيلم يكن من باب الرومانسيّ  ّية،الثورات العرب يف دور "المسجد" استحضار إنّ 
نّ  ؛(01)-فين العربحسبما رأى بعض المثقّ -أو فرض نموذج حكم "ثيوقراطي"  ّية،بغرض إقامة دولة دين ما وا 

 ّيةمات والحركات االجتماعكاألحزاب والمنظّ  ّية،التقليد ّيةللوسائط السياس عمليّ  له من بديلٍ باألساس لما مثّ 
نهاكها  جرىالتي  لمواجهة  همعلى تعبئة المتظاهرين وتجنيد عد قادرةً ولم ت   ،العقود الماضية طوالقمعها وا 
ع ية التجمّ وحرّ  ّيةوالحزب ّيةالسياس ّيةعددلم يعرف التّ - سوريةبلد مثل  يالمساجد فتكاد تكون لطات. و السّ 

في من "المسجد الع مري"  ّيةا أن تنطلق االنتفاضة السور لذا لم يكن غريبً  .افذة الوحيدة للتظاهرالنّ  -والتظاهر
                                       

9 Hank Johnston and Jozef Figa, the Church and Political Opposition: Comparative Perspectives on Mobilization 
against Authoritarian Regimes, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 27, No. 1 (March 1988), p. 36. 

 العالم في يحدث ما أدونيس عدّ  فقد. العربّية الّثورات من العرب المثقفين ازدواجية مدى عن( أدونيس) سعيد أحمد علي الّسوري الشاعر موقف يعب ر  10
د، حركات العربي  هذا عن. أدونيس موقف تجاه العرب والكّتاب المثقفين من العديد انتقادات أثار ما وهو ؛"الجامع" من خرجت لكونها ال لشيء إالّ  تمر 
 :مراجعة يمكن الجدل

 :00/2/5100نت،  الجزيرةالسوريين"،  ودماء المتعالية األنا.. أحمد الّشريقي، "أدونيس
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/061B41F7-22D2-442A-A4D8-3179FBCF24CC.htm 

 :52/8/5100الحياة، المنقضي"،  والزمن التغيير وحركات العربي "المثقف السيد، رضوان
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/281414 

 :51/8/5100 ،الحياة والجام"، مسعود، "الثورة ماهر
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/282038 

 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/061B41F7-22D2-442A-A4D8-3179FBCF24CC.htm
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/281414
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/282038
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نما لدوره  الّدينّية؛ته ليس فقط لرمزيّ  ،مدينة درعا  ،نكيل بهمالتّ جرى لمتظاهرين الذين في حماية او  ئةعبالتّ في وا 
تونس  يالتي هّزت أنظمة الحكم ف- الحاشدة التغيير تظاهرات ردهات المسجد. وما كانت ولم يجدوا ملجأ إالّ 

عادة صهر روابطهم  ،توحيد المتظاهرين فيبالغ  ويكون لها أثر   ،لتنجح -واليمن وليبيا سوريةومصر و  وا 
حملت أسماء وعناوين التي  ،لصلوات الجمعة يوالفعل دون توظيفها الذكيّ من  ؛الجديد ّيةاألولّية برابط الوطن

مثل "جمعة الغضب" ) ّيةلطو "ناقل البريد" الذي يحمل رسائل المتظاهرين لألنظمة السّ  بمنزلةوكانت  ّية،رمز 
 . (و"جمعة الصمود" و"جمعة الرحيل" و"جمعة الكرامة" و"جمعة المحاكمات" و"جمعة التطهير"...إلخ

ة يمكن وي  تعب   وطاقةً  ،رمزيةً  ةً االعتبار إليه باعتباره قوّ يجب أن ي عاد  الّدين،من أن ي الم  فبداًل  ،لذا
بعض  هدما يرد  ينبغي إعادة الّنظر في لم. و ة ووقف الظّ الّديمقراطياستخدامها لصالح تعزيز قيم الحرية و 

على استخدام المساجد  منهم اتعليقً ؛ عنصر ارتكاس وارتداد من أّن المسجد هو رين العربالمثقفين والمفكّ 
الذي هجره منّظرو نفسه المنطق ب -هنا-رون هم ال يزالون يفك  إذ  هم.وتحريك هموتجنيد لتعبئة المتظاهرين

  ا.العلمانية كما أشرنا آنفً 

 

 :ّيةالمصر الّثورة  يف الّدين ّيةمركز  -اثانيً 
 ّيةها ثورة "سلمهو أنّ  ّية؛المصر ة الّثور  ةً خاصّ و  ّية،ورات العربعار األثير الذي حملته الثّ كان الشّ  

 ّيةأو عسكر  ّيةهذه الثورات ال تستهدف بناء دولة دين أنّ هو إذا كان المقصود منه  ،". وهو أمر صحيحّيةمدن
بالمعنيْين - الّدين أنّ من األحوال  حالٍ  ذلك ال يعني بأيّ  يكتاتورية. بيد أنّ والدّ  ّيةلطو األنظمة السّ  محلّ  تحلّ 
من ذلك، بل على العكس  ؛وراتا عن هذه الثّ كان غائبً  -ياسي الحركيّ اتي( والسّ مزي )الهويّ الرّ نطولوجي األ

 يجاب.باإللب أو سّ بالورات سواء قلب هذه الثّ  يا فحاضرً  -وال يزال-كان  فالّدين

عديدة. وتراوحت أشكال هذا الحضور ما بين  ة أشكاالً المصريّ الّثورة  يف الّدينحضور وقد اّتخذ 
باعتباره كان األكثر  ،األخيرالحضور وي. ولنبدأ بهذا عب  ياسي والحضور التّ والحضور السّ  الحضور الرمزيّ 

ومن قبل  سورية، يكما هي الحال اآلن ف-ة . فقد كانت المساجد المصريّ الّثورةمجريات  يا فوتأثيرً  اوضوحً 
 ظاهر ضدّ ع والتّ جمّ اخطين والغاضبين من أجل التّ الف من السّ اآلة لعشرات ويّ ة وتعب  ميّ تنظي أماكن -اليمن يف
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"عنق الذي كان  5100يناير  / كانون الثّاني 56 يزلنا نذكر يوم "جمعة الغضب" فماظام المصري. و النّ 
ا بين ربطوا رمزي  هم فائ ق ْين، لّما ووعي ّية" المصر الّثورة"شباب  ذكاء . وقد كانّيةالمصر الّثورة  يف "الزجاجة

محض. وقد كان هذا  وواجب دينيّ  وهي هنا طقس   ،وصالة الجمعة -محض سياسيّ  وهو هنا فعل  -ظاهر التّ 
ولم  ا،ياسة يومً ذين لم يمارسوا السّ ين الّ تعبئة وحشد عشرات اآلالف من المصريّ  يا فقوي   ابط المدهش سببً الرّ 

كتيك )استخدام هذا التّ إلى مصر  يفالّثورة . ولم يكن لجوء شباب ّيةظاهرة سياست يّ أ يف يخرجوا من قبل  
مكان ،هت  رمزيّ لإال إلدراكهم العميق  ؛ظاهر(التّ  يالمسجد ف امتة من حشد الكتلة الصّ  يفالهائلة ة عبويّ اته التّ يّ وا 
برزت أسماء المساجد الكبرى التي احتضنت عشرات اآلالف من  ام الّثورة،أيّ ين. وعلى مدار المصريّ 

وى إليه مسلمون أذي والّ  ،من ميدان التحرير الجزء الجنوبيّ في مثل مسجد "عمر مكرم"  ؛الغاضبين
في  ة الرمل"منطقة "محطّ بوبعدها، وكذلك مسجد "القائد إبراهيم" الكائن الّثورة ام أيّ  طوالون ومسيحيّ 

عيم ل اقترن بالزّ فاألوّ  .ةً تاريخيّ  ةً وسياسيّ  ةً رمزيّ  ْين يحمالن قيمةً د  المسج   أنّ  لالنتباه الملفت. ومن اإلسكندرية
ة علماء األزهر ثورة "القاهرة وقاد مع بقيّ  ّية،( الذي تصّدى للثورة الفرنس0655-0121الوطني "عمر مكرم" )

مصر عام على  اواليً  يمحمد عل تبونصّ  ،التي خلعت الحاكم العثماني خورشيد باشا؛ 0611انية" عام الثّ 
لرحيله عام  ّيةكرى المئو الذّ  يف وقد بن ي   ي،ا الثاني فيحمل اسم "إبراهيم باشا" ابن محمد عل. أمّ 0612
 ثارةإ يف مهم   دور   -اداتوهو معارض سابق لنظام السّ -خطيبه "الشيخ أحمد المحاّلوي" كان لوقد  .0976

الشيخ "حافظ  اضطلع بهذي الّ نفسه ور اإلسكندرية. وهو الدّ  يفالّثورة خط والغضب لدى شباب مشاعر السّ 
وحي الذي عيم الرّ الزّ بمنزلة كان  ؛ إذويسمدينة السّ  يف ّيةوأحد الرموز الوطن ّية،سالمة"، بطل المقاومة الشعب

يناير  / كانون الثاني 52 يمنذ بداياتها فورة الثّ  يا، للمشاركة فواجتماعي   اشين سياسي  ويس، المهم  قاد أهل السّ 
ة وامتدادها إلى بقيّ  ّية،المصر الّثورة عال تاش يا فويس سببً مدينة السّ  يهداء فل الشّ وكان سقوط أوّ  .5100

ات األمن قوّ  ظاهرات ضدّ وارتكاز إلدارة التّ  ويس نقطة التقاءٍ السّ في هداء" المحافظات. وقد كان "مسجد الشّ 
 .الّثورةام أيّ طوال  ّيةالمصر 
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من  ّيةسمالرّ  الّدينّيةسات مواقف المؤسّ  ية فا بقوّ حاضرً  الّدينكان  أّما على المستوى الّرمزّي؛ فقد 
التي تدعو  ىيناير منذ بدايتها، بل واعتبرت الفتاو   52سة األزهر ثورة لم تدعم مؤسّ إذ . ّيةالمصر الّثورة 

حين حاول شيخ األزهر أحمد الطيب "إمساك العصا  ي. ف(00)ورسوله"مها اهلل لمساندة المتظاهرين "فتنة حر  
 اصدر األزهر بيانً ي   أن  من. وبدالً الّثورةموقف المدافع عن  يظام أو يبدو فى ال ي غضب النّ صف" حتّ ن  من ال

رفين طالب الطّ ؛ حرير""ميدان التّ في المتظاهرين والمعتصمين  حقّ في  يتي تجر ات القتل الّ يدين فيه عمليّ 
ا موقف . أمّ (05)لمطالبة شيخ األزهر باالستقالةالّثورة وهو ما دفع شباب  ،ا على وحدة البالدبالهدوء حرصً 
تأييده  ّيةأعلن البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقس؛ إذ ا( فقد كان أكثر سوءً ّيةرثوذكساأل) ّيةالكنيسة المصر 
وهو ما دفع  .وطالب األقباط بعدم المشاركة فيها ،يناير 52ات تظاهر ورفض  ،لطةالسّ  يلبقاء مبارك ف

 .(01)ر والغضب من تصريحات الباباذمّ كثير من الكهنة األقباط إلى التّ بال

الّثورة  ه العين. صحيح أنّ ال تخطئ   بشكلٍ  احاضرً  الّدين، فقد كان الحركيّ -ا على المستوى السياسيّ أمّ  
قامة دولة إسالممثل تطبيق الشّ  ّيةدين مطالب   تبنّ ، ولم تاديني   الم ترفع شعارً  ّيةالمصر   أنّ إال  ّية؛ريعة وا 

قد و بعض مراحلها.  ير فمؤث   دور  كان لها و  الّثورة، يكانت موجودة ف -المختلفة أطيافهاب– الّدينّيةيارات التّ 
غير معلن سي و ولو بشكل غير مؤسّ  -متها جماعة "اإلخوان المسلمين"وفي مقد  - ّيةشاركت الحركات اإلسالم

 يناير/  كانون الثاني 56 ي"جمعة الغضب" فابتداء من ا وتحديدً  ،ام قليلة من اندالعهابعد أيّ  الّثورة؛ وذلك يف
 اشبابها كان حاضرً  فإنّ  ؛يناير 52قبل  ابً ومضطر   اسً موقف الجماعة ملتب  فيه كان  الوقت الذي. وفي 5100

 ّيةبضرورة المشاركة الفعل معل ن خاذ قرارٍ اتّ إلى دفع الجماعة  ما، وهو فرديّ  ورة بشكلٍ ل للثّ ة منذ اليوم األوّ بقوّ 
                                       

 مراجعة الرابط: ىة األزهر عن الثورة المصرية يرجلمراجعة بيان مشيخ  11
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F078559B-78CB-45CB-A261-982924564EA9.htm 

 :9/5/5100، الشروق الجديد، "امالحكّ  ظلم على ااحتجاجً  باالستقالة األزهر شيخ يطالبون الثورة "شباب  12
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=387714 

 :5/5/5100، الشروق الجديد، "الغضب مظاهرات من شنودة األنبا لموقف( الغضب احتجاجات) "تصاعد  13
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=384376 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F078559B-78CB-45CB-A261-982924564EA9.htm
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=387714
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=384376
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 يف يّ قو  كان للجماعة حضور   ؛ورةالثة للثّ . وعلى مدار األسابيع الثّ (07)حقةخالل األسابيع الاّل الّثورة  يف
عن  فْضاًل  ؛لميدانا يرة فمحمد البلتاجي أحد أبرز الوجوه المؤث   اإلخوانيّ  وكان القياديّ  ،حرير""ميدان التّ 

ة إسالم لطفي ومحمد القصاص من خالل عضويّ  ،"الّثورةرعي للجماعة داخل ائتالف "شباب مثيل الشّ التّ 
 ا بين قيادة الجماعة وشباب اإلخوان.رغم الخالفات التي ظهرت الحقً  ،ومحمد عباس

 ،حضور مفقد كان له ،-مات عديدةجماعات ومنظّ  يضمّ واسع ار وهم تيّ -ن يلفيّ السّ  ما يخّص  ا فيأمّ 
قد  ّيةلفمعظم قيادات ومشايخ السّ  . صحيح أنّ الّثورةمرحلة ما بعد  يأو ف ،األسابيع األخيرة للثورة يسواء ف

نّ  ؛وتبطل حججهاالّثورة تحّرم  ّيةوفقه ّيةا إلى حجج دينليس فقط استنادً  ،اتّتظاهر ال يرفضوا المشاركة ف ما وا 
والشيخ محمد يسري  مثل صفوت عبد الغنيّ - ّيةلفا من رموز السّ بعضً  أنّ  غير ّية؛وأمن ّيةسياس ا ألسبابٍ أيضً 

حين كان موقف  يف ؛منذ بداياتهاالّثورة  يقد شاركوا ف -والشيخ نشأت أحمد والشيخ فوزي السعيد وهشام عقدة
، أخرى وبكلماتٍ . (02)وغير واضح امتذبذبً  ّيةالمصر الّثورة من  -المعلن لفيّ وهي التنظيم السّ -" ّيةعوة السلف"الدّ 
 يف ًياحضورها كان طاغ بيد أنّ  ؛يناير 52ثورة  يف ّيةد لتلك الكتلة الموصوفة بالسلفيكن هناك موقف موح   لم

 ا.على نحو ما سيرد الحقً  الّثورة،مرحلة ما بعد 

 52ثورة  ي" فّيةمشاركة "الجماعة اإلسالم غيابغم من الرّ على ف ؛نين السابقيالجهاديّ  ما يخّص  وفي
س الجماعة ناجح مؤسّ  ةما ف هم من مقال)وهو الحكم  ية لبقاء مبارك فتها الضمنيّ األ   م  ، بل وم  ايناير رسمي  

                                       
 :51/15/5100، الشروق الجديد، "المقبلة األيام في اإلخوان جماعة داخل ثورة ننتظر(: الشروق) لـ الجماعة "شباب  14

http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=397930 
 ؛ةلفية السعوديّ لسّ ل هامبادئ نفسالفكار و األى ة التي تتبنّ لفية الوهابيّ ل هو السّ لفية في مصر، األوّ يمّيز الباحث المصري حسام تمام بين نوعين من السّ   15

وأتاحت له مساحة في اإلعالم  ،ةولة المصريّ ار قد احتضنته الدّ وهذا التيّ  .ورة والمتظاهرين وتحّرض عليهاة الثّ ظاهر وتطعن في شرعيّ والتي تحّرم التّ 
ها وأهمّ  ؛ظام المصريّ وال ترتبط بالنّ  ،نظيمن التّ ولديها قدر م ،لفية التي نشأت في مصرفي الجماعات السّ  المتمث لةة لفية المصريّ . والثاني هو السّ المرئيّ 

لمزيد معرفة امن نظام مبارك. ل والسياسيّ  أنها كانت تعاني من القمع األمنيّ من رغم على الورة عوة السلفية" في اإلسكندرية التي لم تدعم الثّ جماعة "الدّ 
 مراجعة:  ىيرج

 .8، ص 8/1/5100، جديدالشروق ال، "ماذا يريد السلفيون بالثورة"حسام تمام، 

http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=397930
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بعض  فإنّ  (؛(08)5100 فبراير شباط /  ل مناألوّ  ياني لمبارك فة الخطاب الثّ إبراهيم الذي نشره عشيّ 
 ظهور خالفاتٍ  يا فوهو ما كان سببً  ّية؛خصم الشّ بصفتهالّثورة  يقد شاركوا ف ،هائقيادات الجماعة وأعضا

من مجلس  تهإلى استقال -االحقً -ى أدّ  ، األمر الذياني من الجماعةالثّ  إبراهيم وكوادر الصف  ناجح بين 
 الجماعة. ىشور 

 

 :الّثورةمرحلة ما بعد  يف الّدين -اثالثً 
له أو من يمث   الّدين هة ضدّ لم تكن موج  ّية؛ لكّن الّثورة ورة المصر هو المحّرك األساس للثّ  الّدينلم يكن  

بعد  الفضاء العامّ  يف للّديناغي الحضور الطّ  -ه  وحد  -ر ذلك قد ال يبر   غير أنّ ة. ة واجتماعيّ من قوى سياسيّ 
 بمعنيْيه- الّدينزيادة مساحة  أنّ  وهي الّدراسة؛لهذه  لىاألو  ةالفرضيّ صل إلى يناير. وهنا ن 52ثورة 
 يهو فإّن حضور الّدين بعد الّثورة،  .امتوقَّعً  طبيعياا أمرً  د  يع   الّثورة،ما بعد  مرحلة في -ياسيوالسّ  ّياتيالهو 

ر إليه اظنلم يلفت األه أنّ  غيرا، أشرنا إليه سابقً الّثورة و خالل  اضطلع بهالذي نفسه ور الحقيقة امتداد للدّ 
 ظلّ ي. وسالّثورةا خالل ذي كان موجودً وافقي" الّ ا مع المزاج "التّ ا ومنسجمً إيجابي   ارً ه كان حضو لهما أنّ لسببين: أوّ 

"ميدان التحرير" حين جرت ي ما حدث ف ،لعقود مقبلة ّيةاكرة المصر الذّ  يف احضورً  ّيةمز المشاهد الرّ  كثرأ
، وقيام 5100فبراير /  شباطادس من السّ  الّثورة فياس األحد" على أرواح شهداء "ق دّ  إقامة صالة الغائب و

. ثانيهما، (01)ّيةات األمن المصر من غْدر قوّ  اخوفً  ،الةالمسلمين واألقباط بحماية بعضهم البعض خالل الصّ 
ز على وجعلتها تركّ  الّثورة،خالل  ّيةواالجتماع ّيةياس" التي حدثت بين مختلف القوى السّ وافق "العفويّ حالة التّ 

                                       

رشح لفترة د بعدم التّ لطة بعدما تعهّ طالب فيه ببقاء مبارك في السّ  ؛سمي للجماعةبعنوان "ارحموا عزيز قوم" على الموقع الرّ ة كتب ناجح إبراهيم مقال  08
قصاء  كثيرة ئيس حسني مبارك من سلبيات ومظالم  قال "فرغم كل ما شاب عهد الرّ ، إذ ة جديدةرئاسيّ    إال أننا ال يمكن ]...[ ونللجميع وأولهم اإلسالميّ وا 

 على الرابط: ةن عمره يحارب من أجل وطنه .. وأن الحكم جاءه ولم يطلبه". راجع المقالمثالثين عاما  أن ننسى أنه ظلّ 
http://www.egyig.com/Public/articles/scholars/13/96664750.shtml 

 :8/5/5100، اليوم السابعللشهداء"،  تكريما بالتحرير األحد قّداس يقيمون "المتظاهرون  17
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=347068 

http://www.egyig.com/Public/articles/scholars/13/96664750.shtml
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=347068
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هذا  ولعلّ  ،يديولوجية الموجودة بينهاواأل ّيةالختالفات السياسإلى اظر دون النّ  ،"هدف واحد هو "إسقاط النظام
 .ّيةالمصر الّثورة هو أحد أسباب نجاح 

مع  منطقيّ  وهو أمر   ؛ابً خ  ا وص  أكثر وضوحً  الّدينفقد كان حضور  الّثورة،مرحلة ما بعد  فيا أمّ  
 ،ق الهدف المشتركبعدما تحقّ السّيما  ،ليةاتها وانتماءاتها األوّ إبراز هويّ إلى  ّيةواالجتماع ّيةعودة القوى السياس

. لذا فقد انتقل الّثورةأسابيع  طوال تلك القوى شعوري" الذي جمعابط "الاّل وتراخي الرّ  ،وهو إزالة نظام مبارك
ر ا أثاممّ  ؛من حضور هادئ إلى حضور صاخب بأشكال مختلفة ،الفضاء العامّ  في للّدينمزي الحضور الرّ 

: لماذا حدث هذا التالي ؤالالسّ  ي طرح. وهنا ّيةالمصر الّثورة قلق البعض من تداعيات ذلك على تحقيق أهداف 
الّثورة مرحلة ما بعد  في -ّيةوالحرك ّيةة والسياسالهوّياتيّ  مظاهرهب- الّدينلماذا زاد حضور  :ل؟ أيالتحو  
 ؟ّيةالمصر 

صدر هذه  في-ما أشرنا إليه تكمن في  ،لهذا السؤال الّدراسةاإلجابات التي تطرحها هذه  ىحدإ لعلّ 
 من أنّ  تنبع المقاربة هذه في ّيةاألساس الفرضيةفالمتاحة".  ّيةالسياس الفرص"هيكل  عن مقاربة -الّدراسة

من أجل تمديد  ،ياسيفرص االنفتاح السّ  "المقموعة" تستغلّ  ّيةواالجتماع ّيةاألفكار والقوى والحركات السياس
 ّيةالتأكيد على الهو  مند ع أدوات هذا التمدّ . وتتنوّ الفضاء العامّ  فيوجودها وتأثيرها  وتوسيع فضاءنفوذها 
 رسميّ  للحصول على اعترافٍ ي عالسّ و ، ّيةنظيميديولوجية والتّ عبئة األزيادة الت  إلى ة بهذه الجماعات، الخاصّ 

 من القوى واألطراف األخرى.

ذلك  في ا، شأنهّيةة المصر نات الشخصيّ ه كأحد مكو  ت  ومحوريّ  الّدينة إثبات مركزيّ  فيودون الخوض 
يارات الكثير من التّ  ضدّ  ظام المصريّ القمع الذي مارسه النّ  نّ أ ّية؛ نرىواإلسالم ّيةول العربشأن كثير من الدّ 
 ّيةواالنفجار التي تشهدها الحالة اإلسالم التدّفقفهم وتفسير حالة  فيا ا أساسي  أمرً  د  ع  ي   ّية،والحركات اإلسالم

ساتها ومؤسّ  ّيةعلى الدولة المصر  احكرً ه باعتبار  الّدينيناير. فقد تعاطى مبارك مع  52مصر منذ ثورة  في
حين جرى  في ؛قوسي"مزي "الطّ ى حدود الجانب الرّ  يتعدّ يجب أالّ  الفضاء العامّ  فياستخدامه  وأنّ  ّية،سمالرّ 

نّ  ،ا. وهو أمر لم يبتدعه مباركا وخارجيّ داخليّ  هاز ظام ويعز  كل يدعم شرعية النّ توظيفه بش ا منذ ما كان تقليدً وا 
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 ااستقالله ا منوحرمه ّية،نفيذلطة التّ سة األزهر للسّ مؤسّ أخضع الذي  ،ئيس السابق جمال عبد الناصروقت الرّ 
 ألكثر من عشرة قرون. الذي استمرّ 

 ،بعضها البعض من أجل إضعافها ضدّ  الّدينّيةيارات مبارك قد استخدم التّ  فإنّ  ،أخرى من جهةٍ و 
 من القرن الماضي، اتيّ مانيند بقاء نظامه. ففي أوائل الثّ هد  ي  ، من شأنه أن تقارب قد يحدث بينها ومنع أي  

اجهة الجماعات غ لمو فر  وذلك من أجل التّ  ؛ملحوظ بدورٍ بأن تضطلع سمح مبارك لجماعة "اإلخوان المسلمين" 
قام بتضييق  ؛ذلك فيدت حكمه. وبعدما نجح " التي هدّ ّيةالعنيفة مثل "جماعة الجهاد" و"الجماعة اإلسالم

ض العشرات من قيادات الجماعة البارزين تعر  ؛ إذ اتيّ التسعين طوالالخناق على جماعة "اإلخوان المسلمين" 
ظام قام النّ  ،. وعلى مدار العقد الماضي(06)بد الناصرة األولى منذ عهد عللمرّ  ّية،العسكر  ةلمحاكمإلى ا

 فيبعد فوزها المفاجئ  ةً خاصّ  ؛لفي من أجل تهميش جماعة "اإلخوان المسلمين"السّ  يارباستخدام التّ 
 .(09)5112عام في  ّيةاالنتخابات البرلمان

يارات التّ  ضدّ  ّيةه األساسكانت معركت   ،الثة التي حكم فيها مبارك مصروعلى مدار العقود الثّ 
مع هذه  يعاطالتّ  في (اداتعبد الناصر والسّ ). وقد استفاد مبارك من أخطاء سابقيه ّيةوالحركات اإلسالم

جماعة "اإلخوان منها  ةً خاصّ و  ،لهذه الحركات لم يعمد إلى االستئصال الجذريّ أّنه بحيث  ؛ياراتالتّ 
ا ادات ودفع حياته ثمنً فعل السّ  الكّلي للّنشاط، مثلمالم يفسح لها المجال  -في المقابل-أّنه كما  ،المسلمين"

 لذلك.

 فيدها ها وتمدّ ئيضمن عدم استقوا بشكلٍ  ّية،يارات اإلسالمالعب بالتّ لتّ إلى اسعى مبارك لقد 
د استقرار نظامه. لذا لم هد  ت ةعنيف فعلٍ  ةإلى ردّ  يقد يؤدّ  بشكلٍ  -هفي الوقت نفس-صلها ألم يست؛ و المجتمع
ياسي السّ  وجود. وفي الوقت الذي س مح فيه بالّيةالحياة السياس فيين رعي لإلسالميّ مثيل الشّ للتّ  رصةٍ ف يعط أيّ 

                                       
 ى، الطبعة األول(1881-1891) النظام السياسي المصري واإلخوان المسلمون في مصر .. من التسامح إلى المواجهةحسنين توفيق إبراهيم،   06

 .05ص  (،0996)بيروت: دار الطليعة، 

 .28)القاهرة: دار الشروق(، ص  اإلخوان المسلمون في مصر... شيخوخة تصارع الزمن؟خليل العناني،   19
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 شرعيّ  أو سياسيّ  تمثيل حزبيّ  لم يكن هناك أيّ  ّية؛والعلمان ّيةوالقوم ّيةيبرالية واليسار يارات اللّ والحزبي للتّ 
الذي  "االستثناء   قابيّ والن   ممارسة جماعة "اإلخوان المسلمين" للعمل السياسيّ  تلين. وقد كانين المعتد  لإلسالميّ 

ات التي حاولت فيها وفي جميع المرّ  ،ظامعبة التي وضعها الن  فقد التزمت الجماعة بقواعد اللّ  ؛د القاعدة"ؤك  ي  
ضييق ياسي والتّ ء السّ ها بالقمع األمني واإلقصاياسي، جرت مواجهت  زيادة مساحة نفوذها السّ  الجماعة  

 .(51)االجتماعي

من مشهد  نجات همعهم فحسب ) ّيةلبالسّ  ّيةخصبرته الشّ ين لم تنبع من خ  معضلة مبارك مع اإلسالميّ 
نّ  ؛(0998أديس أبابا عام  فيومحاولة اغتياله على يد بقايا جماعة الجهاد  ،ادات بأعجوبةاغتيال السّ  ما وا 

. (50)ة نظامهالمقابل تآكل نفوذه وشرعي   فييعني  تهم،نفوذ هؤالء وشرعي   في وّسعت أيّ  ا من قناعته بأنّ أيضً 
 ،ةين من أجل الحصول على شرعية خارجيّ توظيف "فّزاعة" اإلسالميّ  فيمبارك قد نجح  األكثر من ذلك أنّ و 

أن  عيّ . لذا يصبح من الطبي(55)ه فشلولكنّ الّثورة خالل ها وقد حاول استخدام ؛الحكم فيضمنت له البقاء 
وغيرهم من القوى والحركات -ين اإلسالميّ  عودة دون الذي وقف حائاًل  حاجزلليكون سقوط نظام مبارك إزالة 

 .الفضاء العامّ  في موتعزيز حضوره -العقود الماضية طوالتي جرى قمعها الّ 

                                       
مراجعة دراسة الكاتب المنشورة ضمن ملفات مركز  ىيرج ؛عاما 11العالقة بين نظام مبارك وجماعة اإلخوان المسلمين خالل  عنلمزيد فة امعر ل  20

 الجزيرة للدراسات على الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3DE54291-4A6E-4AFA-AFD0-3DC2DF4F2D7B.htm 

طرف الّديني يكره التّ  علمانيّ  ه "شخص كالسيكيّ أنّ ريت سكوبي بغة في مصر مار ركيّ يفيرة األمالسّ وصفته مبارك  حسب وثائق "ويكيليس" فإنّ ب  21
نّ  ؛األبرز لسلطته يحدّ مين ليسوا فقط التّ ياسة، ويرى أن اإلخوان المسلويرفض خلط الّدين بالسّ  الوثيقة على  ة". راجع نّص ا للمصالح المصريّ ما أيضً وا 

 الرابط:
http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/207723 

 مراجعة: ىة يرجرعية بين مبارك والحركات اإلسالميّ راع على الشّ الص   عنلمزيد امعرفة ل -
Hesham Al-Awadi, In Pursuit of Legitimacy: The Muslim Brotherhood and Mubarak 1982-2000, (London: Tauris 

Academic Studies, 2004). 
 ه مستعدّ حين أشار إلى أنّ  5100فبراير شباط / أمانبور من قناة "إيه بي سي" في الثالث من ة خالل مقابلته مع كريستيانا كّرر مبارك هذه الحجّ   22

 والعنف الذي قد تمارسه جماعة اإلخوان المسلمين. راجع نص المقابلة على الرابط: ىه يخشى من الفوضولكنّ  ؛لطةلترك السّ 
http://www.huffingtonpost.com/2011/02/03/christiane-amanpour-mubarak_n_818260.html 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3DE54291-4A6E-4AFA-AFD0-3DC2DF4F2D7B.htm
http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/207723
http://www.huffingtonpost.com/2011/02/03/christiane-amanpour-mubarak_n_818260.html
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: ّيةثالثة أشكال أساس الّثورة فيمرحلة ما بعد  في المصريّ  الفضاء العامّ  في الّدينحضور  تبلوروقد 
 اوهو ما سنفرد له جزءً  ّية؛ارات اإلسالمطة التيّ يساع خر ، وات  العلمانيّ  –، واالستقطاب اإلسالميّ ّيةمسألة الهو 

 .الّدراسةهذه  في اخاصّ 

 

 :ّيةمسألة الهو  -1
من  كثير لدى استقّرتفقد  ؛الثة الماضيةالعقود الثّ  طوال أو جدلٍ  تنازعٍ  محلّ  ّيةالمصر  ّيةلم تكن الهو 

ا ا ولغوي  ا عرقي  يبدو متجانسً عريق، وهو مجتمع  ذات ،مسلمة   ة  مصر دولة عربيّ  أنّ  فكرةين المصريّ 
- والقوميّ  يارين اإلسالميّ شاحن بين التّ جاذب والتّ نوع من التّ  -اتاريخيّ - ه قد حدثصحيح أنّ  .اوثقافي  
 ةياسالسّ  أنّ  إالّ ؛ اصريخالل العهد النّ  ةً ر وازداد حد  أن تطوّ  ث  لب   ما -مرحلة ما قبل االستقالل في ةً خاصّ 

 ،ةة والسياسيّ يديولوجيّ األ ماهف  إلى تهذيب مواق   هماقد دفعت ،خالل عهد مباركاران التي خبرها التيّ  تسل طّيةال
ا ا أمرً ما جعل االلتقاء بينهم ّية؛ وذلكلطو األنظمة الس  في  م م ث ال لهما الحقيقيّ  بعدما اكتشفا العدوّ 

 .(51)اممكنً 

 ؛اخنة للجدل والخالفقاط السّ الن   ىإحد ّيةباتت مسألة الهو  ،يناير 52مرحلة ما بعد ثورة  فيه بيد أنّ 
بّناء  أو نقاشٍ  حوارٍ  ح المجال أليّ ت  لم ي  . فهو لبي لعهد مباركلهما اإلرث السّ أوّ  ؛وذلك نتيجة لعاملين
 الحي ز الذي يّتخذهو  ،بالدولة الّدينعالقة  ومن تلك القضايا:ّية، ة المصر لألمّ  ّيةحول القضايا األساس

بدا  بشكلٍ  ،توتير العالقات بين المسلمين واألقباط العمل على ن. هذا فضاًل عالفضاء العامّ  في الّدين
 في واستخدامها كأداةٍ  ،يس هذه المسألةمحاولة تسي  أّما العامل الثاني؛ فهو ا. ا كما لو كان مقصودً أحيانً 
 ر.آخ ضد   سياسي   الين لفصيلٍ و د األنصار والممن أجل حشْ  ،ياسيراع السّ الصّ 

                                       
قد  المعاصرين من كال الطرفين؛ فإّن واإلسالميّ  يارين القوميّ بين التّ  أنه على الرغم من عمق الخالف التاريخيّ إلى يشير المستشار طارق البشري   23

 لمزيد راجع:معرفة اة". لوذلك من خالل ما يسميه "الجامعة الوطنيّ  ،ةالقي على أسس وثوابت األمة المصريّ عايش والتّ أدركا حتمية التّ 
دار الشروق، ى )القاهرة: الطبعة األول، في المسألة اإلسالمية المعاصرة .. بين الجامعة الّدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسيطارق البشري، 

0996). 
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، وتضاءلت فرص ّيةة المصر لألمّ  ّيةقافوافد الثّ تجفيف الرّ  وقع ،الثة الماضيةفعلى مدار العقود الثّ 
إلى  -الونات ووسائل اإلعالمكالمؤتمرات والصّ -، وتحّولت وسائط الحوار يّ والمعنو  واصل الفكريّ التّ 

 ّية،قافخبة الثّ م الن  إلى تشرذ   ىظام. وهو ما أدّ ة الن  شرعيّ ل ودعمٍ  ،ولةللدّ  ّيةياسة الرسمرويج للسّ أدوات للتّ 
ائكة. لذا فقد كان هذه القضايا الشّ  على وطني   قٍ وتعطيل فرص بناء تواف   فيها، ةالجادّ العناصر وتهميش 
ان بارود" ال يجرؤ أحد على االقتراب منه. "خزّ  نزلةبم ،بالمجتمعولة أو بالدّ  الّدينة مثل عالقة طرح قضيّ 

ت كان ؛ةخصيّ وقضايا األحوال الشّ  ،ومسألة "الختان" ،يانةاختيار الدّ  وحقّ  ،فقضايا مثل حرية العقيدة
وهي قضايا يختلط  .جاذبغط والتّ ت إلى كثير من اللّ أدّ  ،ة عقيمةعن طريق سياسات رسميّ تقع معالجتها 

 قافي باالجتماعي.والثّ  ،ياسيي بالسّ ّدينالفيها 

انفتح المجال لمناقشتها  لّما الّثورة،مرحلة ما بعد  فيا أن تنفجر مثل هذه القضايا لذا فقد كان طبيعي  
 ل اختبار جاد  غط واالضطراب. وقد كان أوّ أثار الكثير من الل  األمر الذي  ؛علنيّ  على نحوٍ دون ضوابط و 
 عندهاف ؛5100مارس آذار /  اسع عشر منالتّ  في ّيةستور عديالت الدّ ستفتاء على التّ هو اال ،لهذه المسألة

- ل االستفتاء  تحوّ و  ّية،ستور عديالت الدّ افضين للتّ دين والرّ ا مدى االنشطار "العمودي" بين المؤي  بدا جلي  
 ّيةعلى هو  إلى استفتاءٍ  ،مصر في ّيةة" لتنظيم عملية إدارة المرحلة االنتقالمن "آليّ  -قصدٍ  أو دون بقصدٍ 
إلى  لها افض  الرّ اآلخر  و  ّيةستور عديالت الدّ د للتّ ي  المؤ   رف  ياسي. وقد لجأ الطّ ظامها السّ ل ن  كْ وش   ،الدولة

 .(57)صويتيدين لخياره التّ من أجل حشد األنصار والمؤي   نفسها، األدوات  

التي  ّية،المصر الّثورة بعد أسابيع قليلة من  مجيئهليس فقط  ،هذا االنقسام في لالنتباه الملفت ولعلّ 
نّ  ؛فاق واإلجماع الوطنيّ معاني الوحدة واالتّ  جسّدت كلّ  ر قد تبر   ّيةواقع إلى حججٍ  عدم استنادهما وا 

                                       
 نا:تمراجعة مقال ىستورية يرجعديالت الدّ افضين للتّ االستقطاب بين المؤيدين والرّ عن لمزيد معرفة ال  24

 :51/1/5100 ،الحياة، "راع إلى التوافقمصر من الصّ "خليل العناني، 

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/247259 

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/247259
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 وأ ،ولةبالدّ  الّدينعالقة لأو  ّية،ولة المصر الدّ  ّيةهو ق لتتطرّ لم  ،التي جرى االستفتاء عليها حدوثه. فالموادّ 
نّ  ؛هاتوالتوجّ  ىؤ الرّ  فيمن االختالف  االقضايا التي قد تحمل قدرً غيرها من  أو  ّيةإجرائ ما كانت موادّ وا 

ة التي يديولوجيواأل ّيةلالنقسامات السياس نتيجةً  ،نْ ك  حضير للمرحلة الجديدة. ول  " من أجل التّ ّية"انتقال
ولة وفق وشكل الدّ  ظام السياسيّ أن يعيد تشكيل النّ  فصيل سياسيّ  فقد حاول كلّ  ؛حدثت بعد رحيل مبارك

 .لفكرة اإلجماع الوطنيّ  حقيقي   دون اعتبارٍ  ،يديولوجيةواأل ّيةراته وقناعاته الفكر تصوّ 

ّية ارات السياسجميع التيّ  ا أنّ فقد بدا واضحً  ّية؛الهو  ياسي لملفّ االستخدام السّ  ما يخّص  ا فيأمّ 
 الّثورة، ف خالل مرحلة ما بعد التصرّ  تقد أساء (ينين واليساريّ نيّ ين والعلماين واإلسالميّ يبراليّ اللّ  )ممث لًة في

من  ّيةستور عديالت الدّ مع مسألة االستفتاء على التّ  ىقد تعاطفجميعها . نفسها األخطاء فيا جميعً  تووقع
سهم أوهو ما  ؛واالنحياز لوجهة نظر بعينها دون االستعداد لقبول االختالف ،يقةمنظور المصالح الضّ 

. لذا فقد كان االستفتاء على هااستقطابسهولة و  ،االنقسام بين جميع فئاته تزايدو  ،الجمهورتأليب  في
جأ اما لبث أن ف ثمّ عهد مبارك،  طوالا ثاويً  عاكسة لحجم الخالف الذي ظلّ  مرآةً  ّيةستور عديالت الدّ التّ 

مسألة  كان ّية،عديالت الدستور لتّ االستفتاء على ا أنّ الرغم من  وعلى ه وسهولة استثارته.ق  مْ بع   الجميع  
 الّدينولة أو عالقة الدّ  ّيةهو ب ال تتعّلق، و هاوخطوات ّيةق بتنظيم إجراءات المرحلة االنتقال" تتعلّ ّية"فنّ 

ة بعينها. أيديولوجيو  ّيةسياس من أجل تحقيق مصالح   هذا األمر البعض قد حاول توظيف؛ فإّن بالمجتمع
االستفتاء  فيى بعد حسم المسألة حتّ  ؛على حاله ّيةالخالف بين القوى السياس ظلّ  نفسه، وعلى المنوال

 .(52)لوضع دستور جديد ةٍ تأسيسيّ  لجنةٍ تكوين  ثمّ  ّية،شريعستوري لصالح تنظيم االنتخابات التّ الدّ 

                                       
انية من الدستور، ة الثّ خبة والمؤسسات الّدينية حول المادّ ارع المصري، خاصة النّ "سيطرت حالة من الجدل في الشّ  ؛حسب جريدة الشرق األوسطب  52
 "، ةنة المحمديّ جمعية أنصار السّ " اة، منهوبدأت حمالت متعددة من جماعات سلفيّ  .شريعئيس للتّ ة هي المصدر الرّ ريعة اإلسالميّ الشّ  على أنّ  تي تنص  الّ 
أنا »وموقع « ةمصر اإلسالميّ »ذين أنشأوا صفحة باسم ، الّ «فيس بوك»ـ باب عبر ال، بجانب قطاع الشّ "رعيةالجمعية الشّ "و ،بالمنصورة السلفّية"الجبهة "و

حات، عقد مؤتمرات في اإلسكندرية ، ومنهم محمد إسماعيل المقدم وعبد المنعم الشّ الّسلفية وبدأ رموز .ستورانية من الدّ المادة الثّ ، للحفاظ على «لفيالسّ 
ر شيوخ الفضائيات، مثل محمد حسان عبر ة لمصر، كذلك حذّ ة اإلسالميّ صين ومحاوالت تغيير الهويّ رين مما وصفوه بالمترب  ومحافظات الدلتا، محذ  

استلهام إلى وفي المقابل، وقع مئات المثقفين على بيان يدعون فيه  .ةة مصر اإلسالميّ من االقتراب من تغيير هويّ  ،حمة""الرّ  وضة" وضائيته "الرّ ف
 -«دولة علمانيةنحو »بعنوان -بيانهم  ستور الحالي. ونّص ة على عكس الدّ ة والسياسيّ ين متساوين في الحقوق المدنيّ ، الذي اعتبر المصريّ 0951دستور 
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 :العلمانيّ  - الستقطاب اإلسالميّ  -5
فعلى مدار  ؛مصر فيياسة والفكرية احة السّ السّ  لىا عجديدً  العلمانيّ  – االستقطاب اإلسالميّ  د  ع  ال ي  

 .ةة والعربيّ ة المصريّ زة للحالة الفكريّ ممي   كان هذا االستقطاب عالمةً  ،ل من القرن العشرينصف األوّ الن  
ي الّدينرالي العلماني والتيار ييبين هما التيار اللّ ارين أساسيّ هذا االستقطاب بين تيّ ترّكز وقد 

 ّيةالمصر  ّيةالتي عانت منها الجماعة الوطن ؛ تلكةاالستقطاب أزمة الهويّ . عكس هذا (58)اإلصالحي
 ،بين االنفتاح غير المحدود على الغرب . وتتمّثل في التمّزقالنصف األول من القرن العشرين طوال
. (51)اليةغريب واإلمبريباعتبارها "عمود الرحى" الذي يحمي األمة من التّ  الّدينّية، ّيةبالهو  ك الحرفيّ والتمس  

 .(56)أحد تجلّيات هذا االستقطاب 0956وقد كان تأسيس جماعة "اإلخوان المسلمين" عام 

ذا ما  وسجاالتٍ  شكل مجادالتٍ  فيقافي جانبه الفكري والثّ  سابقا فيرا حص  نكان هذا االستقطاب م وا 
أنواع مختلفة من العنف  أفضى إلى، و اتيبعينمنذ أوائل السّ  راة وتوت  أكثر حدّ  خذ شكاًل ه اتّ فإنّ  ؛ةٍ فكريّ 
مصر. وخالل  فياديكالية يارات الرّ مع انتشار التّ ؛ والسّيما اتيات والتسعينيالثمانين طوالمزي والمادي الرّ 

تح الفرصة ألي نوع من لم ي   بشكلٍ  عليها؛ ضييققافة والتّ إغالق صالونات الفكر والثّ  ، وقععهد مبارك
يارات التّ بين عالقة المثل ، ائكةالكثير من القضايا الشّ بشأن  والمجتمعيّ  والثقافيّ  الحوار الفكريّ 

                                                                                                                           

ة بإدخال المادة كما طالبت قيادات كنسيّ  .ستورة في الدّ ولة اإلسالميّ ة الدّ ص الخاص بذكر هويّ انية، مطالبين بإلغاء النّ على ضرورة تعديل المادة الثّ 
 (.01/5/5100 ،00189، العدد الشرق األوسط) .جنة"تي ستناقشها اللّ لة، الّ انية ضمن المواد المعدّ الثّ 

 .50(، ص 0998، )القاهرة: دار الشروق، العلماني –الحوار اإلسالمي طارق البشري،   26

27  M. Daly, Modern Egypt, from 1517 to the end of the twentieth century, (Cambridge, Cambridge University 
Press, 1998). 

بتعاليم اإلسالم  اكهوعدم تمسّ  ،عن الّدين اتي طغت على األمة جاءت بسبب ابتعادهرسائله إلى أن عالمات االنحطاط الّ  ىحدإا في يشير حسن البنّ   28
نيا بحضارة لم ة طريق الفالح وأسعدوا الدّ نسانيّ روا األرض وأناروا لإلليم اإلسالم سادوا وشادوا وعمّ االمسلمين يوم أن تمسكوا بتع "شهد التاريخ أنّ  :يقول إذ

ون كذلك روا لدينهم وجهلوه وأهملوه ولبسوه كما يلبس الفرو مقلوبا ... فوصلوا إلى ما وصلوا ما هم فيه وسيظلّ ذلك تنكّ  بهجة الحياة ... بعد تزل وستظلّ 
، ص (5115)القاهرة: دار الدعوة للنشر والتوزيع،  ،مجموعة رسائل حسن البنافي: ، "رسالة بين األمس واليوم"ا إلى دينهم". حسن البنا، و حتى يعود

17. 



 دور الّدين في "المجال العام" في مصر 

09 

 

يديولوجي بين واأل عاد إنتاج حالة االستقطاب الفكريّ أن ي   ا،يديولوجية المختلفة. لذا فقد كان منطقي  األ
  .(59)ة وانقساماأكثر حدّ بولكن  ،مع زوال نظام مبارك والعلمانيّ  يارين اإلسالميّ التّ 

أكثر من  الّثورة فيمرحلة ما بعد  فييارين اإلسالمي والعلماني بين التّ  علني  الم داصّ الوقد تجّسد 
. 5100مارس  / آذار في ىجر  ذيال ّيةعديالت الدستور كان أكثرها وضوحا االستفتاء على التّ  ،مناسبةٍ 

 دّلةالعديد من األ تحضر ت  اسو  ،ةً مصيريّ  عديالت باعتبارها مسألةً مع التّ  يار اإلسالميّ فقد تعاطى التّ 
ون لحشد ون والعلمانيّ راليّ ييبحين سعى اللّ  في ؛"نعم" صويت على التعديالت بـمن أجل تبرير التّ  الّدينّية

الذي يقوم  ،ين على البرلماني إلى سيطرة اإلسالميّ تؤدّ س اباعتباره ،عديالتالتّ  صويت ضدّ الجماهير للتّ 
 باختيار لجنة لوضع الدستور الجديد.

ن كانت و  ها،وشكل   ّية،ولة المصر داد االستقطاب على خلفية طبيعة الدّ كما از   .مدنيةً  وأ ةً دينيّ  دولةً ا 
 تأطيرٍ  وغياب ،ة هذه المفاهيمعن ضبابيّ  . ففضاًل قافي واالجتماعيّ ي بالثّ الّدينة يختلط فيها وهي قضيّ 

 ،والعلمانيّ  رفين اإلسالميّ الطّ  توظيًفا سياسي ا من جانب -من قبل  -ها جرى توظيف ؛لها ْينمنهجيّ  وضبطٍ 
االستقطاب  . وقد دخل األزهر على خطّ (11)أي العامّ الرّ  ىمن الجدل والبلبلة لد اأحدث كثيرً على نحو 
وهي الوثيقة التي القت  ؛ةولة المصريّ رؤيته لشكل الدّ عن  ةً هم  م   وأصدر وثيقةً  ،العلمانيّ  - اإلسالميّ 

 .(10)ّيةياسفين واألوساط السّ ا لدى كثير من المثقّ كبيرً ا ترحيبً 

عالم  دخلتهي تلك التي  ،دلة لهذا االستقطاب المتجد  األطراف الممث   أنّ  لالنتباه ومن الملفت
حزب رالية الجديدة )أبرزها ييباألحزاب اللّ  بصدد الحديث عننحن هنا و ا. مصر حديثً  فيياسة السّ 
الذي  "مصر الحريةحزب "و  ،ي نجيب ساويرسسه رجل األعمال القبطالذي أسّ  "ين األحرارالمصريّ "

                                       
األزمة مراجعة: وحيد عبد المجيد،  ى، يرجمن القرن العشرين اتيات والتسعينيطوال الثمانين العلمانيّ  – االستقطاب اإلسالميّ  عنلمزيد رفة امعل  29

 .(5111، )القاهرة: دار القارئ العربي، العلماني –المصرية: مخاطر الستقطاب اإلسالمي 
 .7/8/5100، الشروق، "الخروج من نفق االستقطاب"سامح فوزي،   30
 مراجعة الرابط: ىالوثيقة يرج الع على نّص طّ لال  31

http://www.jusur.net/index-Dateien/image/azhar.pdf 

http://www.jusur.net/index-Dateien/image/azhar.pdf
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التي بات لها  ّية، والكتلة السلفالّثورةين( التي جرى تأسيسها بعد يبراليّ اللّ  الّناشطينه مجموعة من تسأسّ 
عالمي   حضور سياسي   ة إعادة استنساخ لهذا نا إزاء عمليّ . وكأنّ الّثورةبارز خالل مرحلة ما بعد  وا 

بقدر ما  ،خررف اآلات االلتقاء مع الطّ طرف الستكشاف محطّ  يسعى فيها أيّ ؛ بحيث ال االستقطاب
 ،ين للمجال السياسي. وقد كان دخول السلفيّ (15)ياسيوق السّ السّ  فية يديولوجيّ يستخدمه لتمرير أجندته األ

 ،ا االستقطابأحد العوامل المغّذية لهذ ؛يديولوجيي واألالّدينين من خطابهم راليين والعلمانيّ ييبوتململ اللّ 
لّما  ،م فيها اإلعالم بشكل فجّ خد  ست  ا ،ةأيديولوجيو  ّيةمساجالت فكر  فيرفان رجة التي دخل فيها الطّ إلى الدّ 

 .(11)خرطرف تشويه صورة اآل حاول كلّ 

                                       
 إاّل  ؛ياسي لهذا الخالفابع السّ الرغم من الطّ على االنتخابات. فأم ور ستالدّ أولوية وضع مسألة بشأن تمثلت أبرز مالمح هذا االستقطاب في الخالف   32
أنصاره أن  يذي خشيبرالي الّ يار اللّ لتأجيل االنتخابات ينتمون للتّ  الذين دعواين. فأولئك ين واإلسالميّ يبراليّ ا بين اللّ ا حاد  يديولوجي  أا ه يعكس استقطابً أنّ 

ستور الجديد. في ة لوضع الدّ أسيسيّ جنة التّ نصيب أكبر في اختيار اللّ بذلك  يكون لهم أنو  )وهو ما وقع بالفعل(، البرلمانيةون االنتخابات يكتسح اإلسالميّ 
ياسي. وقد ولة وشكل نظامها السّ ة الدّ هويّ بالعب د للت  ويمه   ،ةرعيّ ا على الشّ ل انقالبً يمث   ؛ستور أوالاإلصرار على مسألة الدّ  ون أنّ اإلسالميّ  رأىالمقابل 

سوم يبرالي الجديد )نجيب ساويرس( بنشر بعض الرّ يار اللّ ، خاصة بعد أن قام أحد ممثلي التّ السن اإلعالميّ رفين إلى حد التّ وصلت المواجهة بين الطّ 
ة ضد ة واقتصاديّ الميّ ى إلى شن حملة إعشبكة "تويتر"، رآها البعض مسيئة لإلسالم والمسلمين، وهو ما أدّ في الكاريكاتورية على حسابه الخاص 

ال". راجع ستور أوّ ين من أجل وقف حملة "الدّ يبراليّ ة هي مع اللّ لفي، بأن معركته األساسيّ يار السّ شركاته. في حين صّرح ياسر برهامي، أحد أبرز ممثلي التّ 
 http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=493776 " على الرابط:الشروق الجديدجريدة "

 نالّسلفيو  استنكره ما وهو المواطنين؛ بعض مع والماديّ  الّرمزي العنف واستخدام المناطق، بعض في األضرحة بهدم للّسلفيين كثيرة ت هم   و جّهت  33
 :الرابط على حسان محمد الشيخ تصريحات راجع. المصريّ  اإلعالم في صورتهم لتشويه منظ مة حملة واعتبروه

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=441815&eid=1184 
 : الرابط على األوسط الشرق وجريدة

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11813&article=615379&search=%C7%E1%D3%E1%DD%
ED%C9&state=true 

 :06/2/5100في:  الدخول اإللكترونية،" المصريون" جريدة :"اإلسالم على حرب الّسلفية على الحرب" أن الّسلفيين بعض اعتبر حين في
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=60407 

 52 ثورة بعد الّليبرالية مفهوم عن الّلغط راجع. اجتنابه يجب" منك ر" بأنها الّشحات ونعتها واإللحاد، للكفر مرادف   بأّنها الّليبرالية ات هام وقع المقابل في
 :01/8/5100 ،األوسط الشرق ،"االتهام قفص في الليبرالية: مصر" حسنين، عبده محمد تحقيق: في يناير

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11882&article=625901&search=%C7%E1%D3%E1%DD%
ED%C9&state=true 

http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=493776
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=441815&eid=1184
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11813&article=615379&search=%C7%E1%D3%E1%DD%ED%C9&state=true
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11813&article=615379&search=%C7%E1%D3%E1%DD%ED%C9&state=true
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=60407
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11882&article=625901&search=%C7%E1%D3%E1%DD%ED%C9&state=true
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11882&article=625901&search=%C7%E1%D3%E1%DD%ED%C9&state=true
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 خوضعلى الجميع ال ر  حظ  ي  كان  قضايا فيوأيديولوجي  فكري   حدوث تدافعٍ  فيما ال توجد مشكلة ربّ 
ي زو  ،ولةوالدّ  الّدينمثل العالقة بين  ،فيها  فيالخطورة تكمن ؛ غير أّن الفضاء العامّ  فيي الّدينالمدني و  ح 

جرائ ّيةجاه قضايا سياساتّ في دافع أن ينحو هذا التّ  :لهماأمرين، أوّ  وافق أكثر من حاجة إلى التّ  فيهي  ّيةوا 
 فيا حتمً  )وهذا يصبّ الّثورة مرحلة ما بعد  في الّديمقراطيتعطيل المسار  فيب راع، وهو ما قد يتسبّ الصّ 

دافع من االنتقال بهذا التّ يجري أن  :نازع(. وثانيهماخ شرعيتهم بفضل هذا التّ الذين تترس   ،مصلحة العسكر
، ختالف إلى خالفٍ ل االحينئذ يتحوّ . و اإلعالمي والجماهيري ءْينالفضاوالفكري، إلى  خبويّ النّ  ءْينالفضا
 . ّيةة المصر لألمّ  سيج المجتمعيّ د النّ هد  قد ي   على نحوٍ ارع وتعبئته "تحزيب" الشّ  قع، ويإلى صراعٍ  دافع  والتّ 

قة المتعل   ّيةالمسألة اإلجرائطرح ة على خلفيّ  ،راعت هذا الصّ ياهور الماضية بعض تجلّ وقد شهدت الشّ 
من  واإلسالميّ  يارين العلمانيّ التّ انتقل الخالف بين ه. إذ بمضمون وضع الدستور المصري الجديد وآليات

ب ا تسبّ ممّ  ّية،ة وأحاديثهم اليومواستحوذ على فضاءات العامّ  ؛إلى اإلعالم ،ف وقاعات االجتماعاتر الغ  
 ها. اوز هل تجلن يكون من السّ  ،رفينأزمة ثقة عميقة بين الطّ  في

مرحلة ما بعد  في العلمانيّ  – االستقطاب اإلسالميّ عن بعض المالحظات  -هنا- أن نسوقويمكن 
 ها: أهمّ  لعلّ  الّثورة،

  ّالّثورةمرحلة ما بعد  في ،لدى طرفيه وفقدان الحكمةعونة ا من الرّ قدرً هذا االستقطاب يعكس  أن .
 هاأن ناليس فقط الفتراض ،ّيةة والعلمانراليّ ييبيارات اللّ على التّ رجة األولى تقع بالدّ  ئمةالال   نّ أ لحق  او 

نّ  أكثر من غيرها من التّيارات؛ خرآلانفتاح وقبول باالسم تت  األولى بأن  ا امتعاضً  أبدتما لكونها وا 
إلى  ، وصلالّثورةمرحلة ما بعد  في المصريّ  بكثافة إلى المجال العامّ ين اإلسالميّ ا من دخول رً وتذم  
ين بعض شعارات اإلسالميّ  . صحيح أنّ الّثورةعلى  اباعتبارهم خطرً  ،همئقصاإمطالبة البعض ب حدّ 

سبان أّنه  فيع وض  يأن ينبغي  ولكن ؛ةق  ا( تبدو مقل  ا وسياسي  أيديولوجي   غير متجانسةٍ  )وهم كتلة   الح 
 مزيدٍ تبّني  ة الماضية. لذا فإنّ العقود الستّ  طوالياسي ويل من العمل السّ هم وحرمانهم الطّ ؤ إقصاوقع 

تيجة أن شهدنا يديولوجي. وكانت النّ خندق األب والتّ حز  فضي إلى مزيد من التّ سوف ي   ؛من اإلقصاء
 .ّيةالمصر الّثورة طمست الكثير من رونق  ،رفينساخنة بين الطّ  "مواجهات" ومعارك  
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  ها ليس فقط أنّ  العلمانيّ  – واالستقطاب اإلسالميّ اهنة يديولوجي الرّ حالة االنقسام األ فيأخطر ما
ت إلى ما هو قّ و وم تتجاوز ما هو إجرائيّ كذلك كونها  بل ؛الّثورةا من عمر مرحلة مبكرة جد   فيأتت 

ترتيبات المرحلة ة على خلفيّ  الّدينّيةو  ّيةيارات السياسالخالف بين التّ إذا ما جاء ودائم. ف جوهريّ 
كالعالقة ؛ ا لحّلهاعقودً  كنتإن لم  حتاج سنواتٍ ت ،قضايامن ال عمربّ  إلىالجميع  ّية؛ فهو يأخذاالنتقال
 إلخ. ،المجال العامّ  فيي الّدينو  مساحة المدنيّ و والمجتمع،  الّدينولة، و والدّ  الّدينبين 

 

 ة فئات وطبقات ثمّ  ، وأنّ الفضاء العامّ  فيالموجودة  ها ليست وحدها عن األطراف المتنازعة أنّ  غاب
الحشد  مصالحها إذا ما استمرّ فاع عن ها قد تنهض للدّ وأنّ  ،معها هذا الفضاء قاسموجماعات أخرى تت

 ،ة القوىر بين كافّ ي إلى زيادة التوتّ قد يؤد   ؛ األمر الذيعلى حاله بين المتنازعين والحركيّ  اإلعالميّ 
 .الّديمقراطية االنتقال د سلمي  ويهد  

 

  ّا صراعً الحقيقة  في ؛ فإّنها تعكساهنةا على االنقسامات الرّ يديولوجي مهيمنً ابع األبقدر ما يبدو الط
لون يمثّ  ،ونون والعلمانيّ راليّ ييب. فاللّ الّثورةمرحلة ما بعد  في ّيةياسوالسّ  ّيةا على المصالح االجتماعطبقي  

 فيي نكر  ال دور   كان لهاالتي  تلك ى؛بقة الوسطريحة العليا من الطّ الشّ و  ،ة  الغني   الطبقة   ما إلى حد  
نيا من ريحة الد  والشّ  فقيرة،بقة الالطّ  ونسالميّ ل اإليمث  أّنه غالًبا ما حين  في. ّيةالمصر الّثورة إشعال 

 نطرف يدافع ع كل  كان و  ،منذ بداياتها األولىالّثورة  فيوقد شارك بعضهم  .الوسطى ةبقالطّ 
 .المرحلة الجديدة في هع  موق  ه و ح  مصال  
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 :الّثورةمرحلة ما بعد  فيين عبين اإلسالميّ طة الالّ يخر  -ارابعً 
مصر منذ  فيتي سادت ياسي الّ كود السّ كت منظومة الرّ ها فكّ أنّ  ،يناير 52فضائل ثورة من 

مع تجميد المعارضة  ،ةوالتي قامت على هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسيّ  القرن العشرين، اتسينيّ مخ
نظيمات بحيث يصبح تكوين التّ  ّية؛شعب ةثور  أعقاب أي   في عادةً  يجريمن مضمونها. وهو ما  هاوتفريغ
قامتها ّيةالسياس مصر منذ  فيما حدث  ذلك. الّثورةمرحلة ما بعد  فيياسي مالمح المشهد السّ  من أهمّ  وا 

 الس يولةمن  وتوجد اآلن حالة   ة.ملحوظ بصورةٍ ة السياسيّ  خريطةفقد تغّيرت مالمح ال ؛سقوط نظام مبارك
 نوات القادمة.للسّ  الفضاء العامّ  فيحضورهم تحديد و  فاعلين،التي ستعيد تشكيل أوزان ال ّيةالسياس

هم ئ  نظران حظ  أكبر بكثير م ،مصر فيالراهنة  ّيةالت السياسين من التحوّ وقد كان نصيب اإلسالميّ 
قصاء الذي . وهو ما يمكن تفسيره بحجم القمع واالضطهاد واإلّيةوالعلمان ّيةرالية واليسار ييبارات اللّ التيّ  في

ة يديولوجيارات والقوى األبما تعّرضت له التيّ  مقارنةً  ،حكمه طوالين مارسه نظام مبارك تجاه اإلسالميّ 
ما ا وربّ ا وحضورً بً يبدو أكثر صخ   ،على سقوط مبارك الّدينّيةيارات فعل التّ  ردّ  أخرى، فإنّ  عبارةٍ بو األخرى. 

 من غيرها. اتأثيرً 

 في السياسيّ  النفتاح زاد كّلما هوالتي تفترض أنّ  الّدراسة؛ هذه في الثانية للفرضّيةوهنا نأتي 
 بعينه فصيليعني عدم احتكار  ماوهو  ين؛اإلسالميّ  الفاعلين خريطة في -تفت ت ماوربّ - عو  تن حدث مصر،

 طفرةاآلن أكبر  يشهدّ يار اإلسالمي فالتّ  ؛مصر فيهذا هو ما يحدث بالفعل اآلن  . ولعلّ اإلسالمّية احةللسّ 
 تاريخه. فية جرت له وديناميّ 

فيها، مّما ع الشديد والتنوّ  ّيةدالتعدّ يلحظ مقدار  ،مصر فية الراهنة للحالة اإلسالميّ  المراقب   ولعلّ 
 . والفكريّ  ببعديها الحركيّ  ّيةدوأقصد هنا التعدّ  ؛اإلسالمييار التّ ي داخل شظ  إلى درجة التّ  اصل أحيانً ي

؛ التي كّرسها نظام مبارك كانت إحدى نتائج حالة االنسداد السياسيّ  ،البعد الحركيّ  ما يخّص  فيف
 ،ارين رئيسينتيّ  فيى إلى انحسارها ما أدّ وهو  .هاد  وتعد   ،ّيةر الحالة اإلسالمأمام تطوّ  المجال العامّ  إغالق  
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 ،لتي وضعها نظام مباركا ّيةعبة السياسقبول قواعد اللّ إلى  الذي اضطرّ  ،ماتي )الم سال م(غيار البرالهما التّ أوّ 
يار يشمل اإلخوان وهذا التّ  .لطةقف الذي وضعته السّ ضوء السّ  فيكاته وقام بتحديد أجندته وخطابه وتحر  

مواجهة إلى اديكالي الذي سعى يار الرّ اني هو التّ يار الثّ ن. والتّ ين المستقلّ يواإلسالميّ  ،نيوالسلفيّ  ين،المسلم
 -المتواصلة ّيةلضربات األمنبسبب ا-إنجاز ذلك  فيل وعندما فش   .لطة من خالل استخدام العنفالسّ 

الح لتحقيق ف عن استخدام الس  وتوقّ  ،نبذ فيها العنف ،ةأيديولوجيو  ّيةفكر  للقيام بمراجعاتٍ  واضطرّ  ،استسلم
هن الذ   في خسإذ ر  ؛الحركيّ  ت إلى تشويه فكرة العمل اإلسالميّ " أدّ ّية"اإلجبار  ّية. هذه الثنائّيةأهدافه السياس

معها،  مواجهةٍ  فيخول والدّ  ،لطةيعني معارضة السّ  -ولو معتدلة-ة جماعة إسالميّ  االنتماء أليّ  العام أنّ 
 س.غير المسي   ي  الّدين حي زال فيوتفضيل البقاء  ،لهذه الجماعات وهو ما صرف الكثيرين عن االنتماء الحزبيّ 

التي  ّيةكوينات السياسالتّ  فيمن "االنفجار"  فقد حدث نوع   ؛يناير 52مرحلة ما بعد ثورة  فيا أمّ 
 ؛ّيةيارات اإلسالملدى الكثير من المنتمين للتّ  المفّضل   ريق  ياسي الطّ وبات العمل السّ  .الّدينّية ّيةتستلهم المرجع

 ّيةدين على أسسٍ  شاط الحزبيّ ة والنّ الممارسة السياسيّ  -ما تحّرموربّ -ترفض كانت بما فيها تلك التي 
والحصول  ،ّيةياسوالسّ  الّدينّيةمشاريعها  تطبيقمن أجل  ؛ وذلكابقينين السّ ين والجهاديّ كالسلفيّ  ،ةأيديولوجيو 

 .الفضاء العامّ  فية على مساحة شرعيّ 

يديولوجي واأل ملحوظة يشهدها الخطاب السياسيّ  رات  ة تغي  فثمّ  ؛البعد الفكريّ  ما يخّص  ا فيأمّ 
 فيا يأتي الحقً سرات الحديث عن هذه التغي   أنّ من غم رّ على ال. و الّثورةمرحلة ما بعد  في ّيةيارات اإلسالمللتّ 

 ة  الّديمقراطي ، أّن هال  أوّ . ة يمكن رصدهاثالث مالحظات عامّ ؛ فإّن هناك ار على حدةتيّ  بكلّ  الجزء الخاّص 
يارات فاق بين القوى والتّ ة اتّ ا. فثمّ إجرائي   على األقل   ،الحاكمة لبنية هذا الخطاب ّيةأصبحت هي المرجع

وهو ما يعني نبذ  ّية؛راعات السياسإدارة االختالفات والصّ  فية الّديمقراطيّ على االحتكام لقواعد  ّيةسالماإل
هو  أخرى. ثانيها ة ومخرجاتها من جهةٍ الّديمقراطيمن جهة، والقبول بنتائج العملية  ضموًناوم العنف شكاًل 

بضرورة القبول  ّيةيارات السياسة قناعة لدى جميع التّ فثمّ  ّية؛ة السياسعدديّ ة التّ من أرضيّ  انطالق هذا الخطاب
عارات ر لغة الخطاب من الشّ تغي   هو واالحتكام لصناديق االقتراع. وثالثها ،خر دون إقصاء ألحدرف اآلبالطّ 
 الجمهور.ا لكسب يً ياسات البراغماتية سعيديولوجية الفضفاضة إلى البرامج والسّ األ
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إلى ثالث الّثورة مرحلة ما بعد  فيين يمكن تقسيم خريطة الفاعلين اإلسالميّ  ،عامّ  وجهٍ على و 
 ، New actorsن الجددو والفاعل ،Classical actorsن و ن التقليدي  و ن اإلسالمي  و : الفاعل، هيمجموعات

التي والّشخصيات يارات تلك التّ  ،ين. ونقصد بالفاعلين اإلسالميّ Independent actorsن و ن المستقل  و والفاعل
 ي.الّدينو  إلى دورها االجتماعيّ  ة، إضافةً ة إسالميّ ا من مرجعيّ انطالقً  تمارس العمل السياسيّ 

 

 

 :ونالتقليديّ  وناإلسالميّ  الفاعلون -1
نبذت ة التي ين والجماعات اإلسالميّ من جماعة اإلخوان المسليين التقليديّ ن اإلسالميّ فاعليخريطة ال تضمّ 

 .ّيةالحياة السياس في فاعلٍ  لعب دورٍ ل  اآلن  وتستعدّ  ،العنف خالل العقد الماضي

 جماعة "اإلخوان المسلمين": -
وال تزال،  ،قتفالجماعة حقّ  ا؛واضحً  ّيةورة المصر كان نصيب جماعة "اإلخوان المسلمين" من ثمار الثّ 

 وقعة الذي ح رمت منه منذ رعيّ الشّ  على صكّ ها الحصول أقلّ  ،العديد من المكاسب التي ال تخطئها العين
الموافقة على  جرت 5100يونيو  / حزيرانادس من . ففي السّ 0927أكتوبر  / تشرين األّول فيحظرها 

غم من وجود بعض الرّ على . و (17)ية والعدالة" المنبثق عن جماعة اإلخوان المسلمينإنشاء حزب "الحرّ 
                                       

 على المواقع التالية: "ء حزب "الحرية والعدالةراجع خبر إنشا  34
 على الرابط: 8/8/5100(، دخول بتاريخ إخوان أونالينالموقع الرسمي لجماعة اإلخوان المسلمين ) -

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=85590&SecID=211 
 على الرابط: 8/8/5100بتاريخ  المصري اليوم جريدة -

http://www.almasryalyoum.com/node/465378 
 موقع البي بي سي )عربي( على الرابط: -

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/06/110606_egypt_muslim_brotherhood_party.shtml 
 على الرابط: األهرام المصرية موقع جريدة -

http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/82329.aspx 

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=85590&SecID=211
http://www.almasryalyoum.com/node/465378
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/06/110606_egypt_muslim_brotherhood_party.shtml
http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/82329.aspx
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ة نحو ل خطوة مهم  فإنه يمث   ؛بالجماعة ّيةرنامجه وعالقته المستقبلطريقة إنشاء الحزب وب بشأنالمالحظات 
 .(12)مشروع ة بشكلٍ ة السياسيّ العمليّ  فيدمج الجماعة 

ظام السياسي إعادة صياغة النّ  فية الرئيسة القوّ  وصفهاجماعة اإلخوان بإلى ينظر كثيرون اآلن و 
 فيعب" منافسة على نصف مقاعد "مجلس الشّ بعدما أعلنت الجماعة نّيتها ال السّيمامصر،  فيالجديد 

مرحلة ما بعد  فيلإلخوان  . وقد أثار الحضور السياسيّ (18)أكتوبر المقبل فيها ؤ رض إجرااالنتخابات المفت  
ّية ة الدولة المصر هويّ  هموتحديد ّية،على الحياة السياس مة سيطرتهورة العديد من المخاوف من إمكانيّ الثّ 

 ،ات المرحلة المقبلةأولويّ الّنظر في من أجل  ي  وطن عوة إلى إقامة وفاقٍ وهو ما حدا بالجماعة للدّ  وتوّجهاتها؛
غياب طويل من  نتيجة إلرثٍ  . ولكنْ (11)ستور الجديدة مثل مسألة الدّ وتحديد الموقف من القضايا اإلشكاليّ 

بين الجماعة وحزب  انتخابيّ  فٍ إلى تحال  انتهى األمر  ّية؛اإلخوان وغيرها من القوى السياسجماعة قة بين الثّ 
 .(16)حالفوذلك بعد انسحاب العديد من القوى الجديدة من هذا التّ  ،ةالوفد وبعض األحزاب الهامشيّ 

بطتهاخف  الجماعة ولم ت   مشهد ما بعد الثورة، وهو ما انعكس على خطابها  فيبوضعها الجديد  غ 
هامها بالغرور. فقد أصدر قادتها إلى اتّ  -حياناأ-أّدى ؛ األمر الذي واضح ياسي بشكلٍ وسلوكها السّ 

                                       
 مراجعة مقالنا: ىعالقة حزب "الحرية والعدالة" بجماعة اإلخوان يرج عنلمزيد معرفة ال  35

على  0/8/5100الستقاللية، "نشر اإلصالح العربي"، مركز كارنيجي للسالم الدولي، بتاريخ خليل العناني، حزب "الحرية والعدالة" اإلخواني .. هاجس ا
 الرابط:

http://carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=44329&lang=ar 
 على الرابط: 0/2/5100بتاريخ  المصري اليومجريدة   36

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=295380 
 .55/00/5100، 00697، العدد الشرق األوسط "وثيقة توافق من أجل مصر"، جريدة ت قرّ حزبا  06محمد عبده حسين،   37
 على الرابط:  02/00/5100زواج الوفد من اإلخوان يثير تساؤالت دولية ومحلية، موقع العربية نت، دخول بتاريخ   38

http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/15/153424.html 
 ، على الرابط: 58/8/5100، دخول بتاريخ المصري اليوم لكتروني لجريدةانسحاب حزب "العدل" والجبهة من التحالف الّديمقراطي، الموقع اإل وكذلك:

http://www.almasryalyoum.com/node/471894 

http://carnegieendowment.org/arb/?fa=show&article=44329&lang=ar
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=295380
http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/15/153424.html
http://www.almasryalyoum.com/node/471894
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ما يتصّدر أولوّيات  . ويبدو أنّ (19)ةإثارة قلق القوى السياسيّ  فيا وكانت سببً  ،عورتعكس هذا الشّ  تصريحاتٍ 
من خالل  ظام السياسي المقبل سواءً بنية النّ  فيها تمثيل   أن تضم ن هو ،الجماعةلدى اهنة الرّ المرحلة 
ترتيبات في ما تعّلق ب ايبدو إصرار الجماعة واضحً و  .اختيار الحكومة الجديدة فيبات أو المساهمة االنتخا
 ،المقبلة ّيةمسألة وضع دستور قبل إجراء االنتخابات البرلمان ها ضدّ فقد أعلنت أنّ  ؛مصر فيلطة نقل السّ 

ستور بوضع الدّ  هي ترض أن تقومالتي من المف ّيةوالهيئة التأسيس ّيةإلرادة الشعبل تجاوًزا عد ت ذلكو 
 .(71)الجديد

 

 ائبة":"التّ  ّيةالجماعات الراديكال -
ا العديد من المراجعات توأصدر  ،ن نبذتا العنفيت" وجماعة "الجهاد" اللّ ّيةونقصد هنا "الجماعة اإلسالم

قد  "ّيةاإلسالمالجماعة ـ ". فحزبيّ  من خالل إطارٍ  ّيةالحياة السياس فيالمشاركة  ارتقرّ ، و ددهذا الصّ  في
 .مدار العقد الماضيجون على منذ خروج قياداتها من السّ  ،العمل العامّ  إلىا ا واضحً ونزوعً  اسً تسي   تشهد

 اختيار طارق الزمر وتمّ  نمية".أطلقت عليه اسم "حزب البناء والتّ  سياسيّ  حزبٍ  إنشاء  رت الحركة وقد قرّ 
والذي أ فرج عنه مع قريبه عبود الزمر بعد ثورة  ،اداتأنور السّ  ئيس المصريّ اغتيال الرّ بهم السابق المتّ -

صفوت عبد  :ةابقالسّ  ّيةالجهادات القيادمن  كل  مع  ،ي الحزب الجديدس لمؤسّ كي يكون وكياًل  -يناير 52
العدالة، ) يه للعمل ّيةمبادئ أساس سّتةوضع الحزب . وقد (70)وشاذلي الصغير ،أشرف توفيقو  ،الغنيّ 

                                       
الجماعة ونائبها السابق في البرلمان تصريحات مثيرة للجدل منها عدم اعترافه  ىعلى سبيل المثال أصدر صبحي صالح، عضو مجلس شور   39

وحديثه عن إقامة الحكومة اإلسالمية باعتبارها الهدف المقبل  55/2/5100، 5217، عدد جريدة المصري اليومبالليبراليين واليساريين والعلمانيين. 
 واالعتذار عنه بعدما أثارت تصريحاته زوبعة ضدّ عّما قال، ه للعودة . وهو ما اضطرّ 52/2/5100، 5211، عدد جريدة المصري اليومماعة، للج

 .58/2/5100، 5216، عدد جريدة المصري اليومالجماعة، 
 ، على الرابط:51/00/5100، دخول بتاريخ إخوان أونالينمسألة "االنتخابات أوال"، على موقع  بشأنبيان جماعة اإلخوان المسلمين   40

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?SecID=118&ArtID=86476 
، 51/8/5100، دخول بتاريخ اليوم السابعلكتروني لجريدة ا الجديد، الموقع اإلا اختيار اسم "البناء والتنمية" لحزبهالجماعة اإلسالمية تعلن رسمي    41

 على الرابط:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=438709&SecID=97 

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?SecID=118&ArtID=86476
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=438709&SecID=97
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 هبيان فيكما جاء -الحزب  ةومرجعيّ  .(يكافل االجتماعورى، التّ ، الشّ ّيةدية، التعدّ المساواة، الحرّ 
ة ة رئيسة، تكفل الحفاظ على هويّ ها كمرجعيّ ئومقاصدها ومباد ّيةريعة اإلسالمأحكام الشّ " يه -يالتأسيس

مع العالم ة ن، وتقيم عالقات متوازنة لجميع المواطنيوتضمن الحياة اآلمنة المستقرّ  ؛ة، وحكم القانوناألمّ 
 ،ةي األقباط والمرأة منصب رئيس الجمهوريّ الجماعة رفضت تولّ  حظ أنّ وقد كان من المال   .(75)"يالخارج

. وقد رفضت لجنة األحزاب (71)الجماعة أسامة حافظ فيقول القيادي  " على حدّ ّيةمصر "دولة إسالم ألنّ 
سين اثنين من وكالء المؤسّ  بحقّ  ّيةللحزب بسبب صدور أحكام جنائة البداية إعطاء رخصة قانونيّ  في

لصدور  ّيةالبعض منهم من مباشرة حقوقه السياسحرمان رأت و  ،هما طارق الزمر وصفوت عبد الغني
ا طغيان ات رفض إنشاء الحزب أيضً حيثيّ  في. كما جاء اعتبارهم وعدم رد   ،جنايات فيهم أحكام ضدّ 

ة الرابعة من قانون األحزاب الفقرة الثالثة من المادّ  نّص برنامج بما يتناقض مع ي على الالّدينالبعد 
الحصول على حكم من  فيسي الحزب نجحوا مؤسّ  . ولكنّ (77)لالمعد   0911 ةلسن 71رقم  ّيةالسياس

اإلعالن انية من ة الثّ كونه لم يخالف المادّ ، ل يقضي بمنح الحزب ترخيص الّنشاط العليا ّيةالمحكمة اإلدار 
ة الشريعة اإلسالميّ  على أنّ  والذي ينّص  ؛5100مارس /  آذار 11ادر بتاريخ ت الصّ الدستوري المؤقّ 

بين األعضاء المنتمين إليه  ي مي زالحزب ال  كما أشارت المحكمة إلى أنّ  .شريعللتّ  هي المصدر األساسيّ 
                                       

 . المرجع نفسه  42
، دخول بتاريخ المصري اليوملكتروني لجريدة ، الموقع اإل"لحزبها وترفض رئاسة القبطي والمرأة« البناء والتنمية»"الجماعة اإلسالمية" تختار اسم   43
 ، على الرابط:51/8/5100

http://www.almasryalyoum.com/node/469809 
 على الرابط: جريدة الدستوروكذلك 

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/june/22/45804 
 :الرابط على ،التحرير لجريدة اإللكتروني الموقع ،"والتنمية البناء" وترفض" .. االّتحاد"و " الوعي" تأسيس على توافق األحزاب "لجنة  44

http://tahrirnews.com/AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-
%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A%C2%BB-%D9%88/ 

http://www.almasryalyoum.com/node/469809
http://tahrirnews.com/AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A%C2%BB-%D9%88/
http://tahrirnews.com/AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A%C2%BB-%D9%88/
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ل من مكانة لم يقل   الحزب   أنّ  فضاًل عن ؛ وغير المسلم م  سين المسلالمؤس  في  ن أنّ تبيّ  إذ، الّدينبسبب 
 .(72)منها خاّصةً  ةاألنشطة السياسيّ  جميعممارسة في ها ت  المرأة، ومن أحقيّ 

، مية"نالمة والتّ أطلقت عليه اسم "حزب السّ  سياسيّ  رت أيضا إنشاء حزبٍ فقد قرّ  ؛ا جماعة الجهادأمّ 
كمال حبيب  -اتيّ أواخر السبعين- )وهو باحث معروف( سي جماعة الجهادأحد مؤسّ ووقع االختيار على 

. واخت ير من الجامع األزهر قد انطلقت ،ة إنشاء الحزبدر مبا أنّ لالنتباه، لرئاسة الحزب. ومن الملفت 
، ي، وأشرف السيسيالدمير  يإبراهيم، وكمال حبيب، وسيد حسن، ومجد يأسامة قاسم، ونزار غراب، ونبو 

 .(78)ية المكتب السياس، لعضويّ اهلل فراج، ومحمد عبد يوعل

 ،وتفعيل دور القضاء ،مصر فية ياسي للحزب حول تنشيط الحياة السياسيّ ويدور البرنامج السّ 
لغاء مجلس الشّ ة مقابل زيادة صالحيّ ات رئيس الجمهوريّ وتقليص صالحيّ  . وفي المجال ىور ات البرلمان وا 

 ّيةمع فرض ضرائب تصاعد ،والخاّص  الوطنيّ تشجيع االستثمار  ةطالب الحزب بضرور  ،االقتصاديّ 
باب ريبي للشّ وضمان وصوله للفقراء، مع اإلعفاء الضّ  ،عمتمويل الدّ  في الستخدامها ؛على األغنياء

 .خل العالميط للدّ دخله عن المستوى المتوس   لّ ومن يق   ينحرف والفالّ ال وأصحاب الح  فين والعم  والموظ  
حاد واالتّ  يّ سالممة المؤتمر اإلومنظّ  ّيةول العرببتطوير جامعة الدّ طالب الحزب  ؛ةياسة الخارجيّ وفي السّ 

 وحلّ  ،ركفاع المشت  ة الدّ ى مسؤوليّ وتتولّ  ،ّيةفريقواأل ّيةواإلسالم ّيةعوب العربللشّ  حاداتٍ لتكون ات   ،فريقياأل
هو دعوته  ،برنامج الحزب في للّنظرالملفت  ولعلّ  .جوء للحربدون اللّ  ،ما بينها ة فيالخالفات السياسيّ 

ا ا وبر  ا وجو  ة والكاملة لمصر على سيناء بحرً امّ يادة التّ ة كامب ديفيد بما يكفل الس  فاقيّ ضرورة مراجعة ات  إلى 
ة نهاء احتاللها لألراضي العربيّ إوربط تطبيع العالقات ب ،ها دون شروطوات  ر  ترابها وث   كلّ وعلى 
 .(71)ةالمحتلّ 

                                       
 :الرابط على 01/01/5100 بتاريخ دخول ،السابع اليوم لجريدة اإللكتروني الموقع  45

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=509795& 
 .57/7/5100، بتاريخ 5218، عدد المصري اليومجريدة   46
 " على الرابط:الشروق الجديدلكتروني لجريدة "مراجعة الموقع اإل ىيرج ؛الع على برنامج حزب "السالمة والتنمية"طّ لال  47

 

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=509795&
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 ون الجدد:اإلسالميّ الفاعلون  -5
تها من اإلسالم مرجعيّ  التي تستمدّ  ّيةوالسياس ّيةونقصد هنا مجموعة األحزاب والحركات االجتماع

أبرز هذه  ". ولعلّ ّيةة إسالمذو مرجعيّ  "حزب مدنيّ  أّنهاتعّرف نفسها ب هيو  ؛ةيديولوجيّ ة واألالفكريّ 
 األحزاب ما يلي:

 حزب الوسط: -
 02 نحورعية بعد حصل الحزب على الشّ ؛ إذ يناير 52ثمار ثورة  تأسيس حزب الوسط من أهمّ  دّ عي  
التاسع  فيا بتأسيس الحزب العليا قرارً  ّيةأصدرت المحكمة اإلدار فقد راع مع نظام مبارك. من الص   اعامً 

ه أبو العال د. وهو ما أكّ (76)ي مبارك عن السلطةعشر من فبراير، أي بعد نحو أسبوع فقط من تنحّ 
 .(79)"الموافقة على تأسيس الحزب جاءت من رياح ثورة التحرير" نّ إ :بقوله -رئيس الحزب-ماضي 

ياسة غمار السّ  خاضبحكم أّنه ، ّيةاحة المصر ا على السّ حزب الوسط ليس جديدً  غم من أنّ الرّ  ىوعل
ياسي والشعبي الذي شهدته الحراك الس   فير وكان له حضور مؤث   ،اتيّ سعينصف الثاني من الت  منذ النّ 
 يناير. 52الوجود الرسمي للحزب لم يحدث إال بعد ثورة  نّ فإ ؛العقد الماضي طوالمصر 

في  ،لدت من رحم جماعة اإلخوان المسلمينولى لحزب الوسط قد و  نة األب  اللّ  ومن المعروف أنّ 
وعصام سلطان( ما  ،قيادات الحزب )أبو العال ماضي ؛ غير أنّ من القرن الماضي ّياتسعينمنتصف الت  

العقد ونصف العقد  آخر  طوال اطريقً  توسلك ،اا وسياسي  ا وفكري  عن الجماعة تنظيمي   تأن انفصل تلبث
                                                                                                                           

http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=439122 
 " على الرابط:الدستور األصليوكذلك موقع جريدة "

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/june/2/44020 
 على الرابط: األهراملكتروني لجريدة ، الموقع اإل"اإلدارية العليا توافق على تأسيس حزب الوسط"  48
 فبراير. / شباط 51، بتاريخ 5771، عدد المصري اليومجريدة   49

http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=439122
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/june/2/44020
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ياسي والفكري الخطاب الس   نّ إيمكن القول  ّية؛تفاصيل تلك الحقبة التاريخ فيودون الخوض  ن.يْ الماضي  
 بمعناها الواسع. ّيةاإلسالم ّيةمن المنظومة الحضار ، هو نابع  لحزب الوسط

ية والمساواة والمواطنة والعدالة ة والحر  الّديمقراطيويتمحور مضمون برنامج حزب الوسط حول مبادئ 
 ، لّما أ طل قت مصر في الحركيّ  الخطاب اإلسالميّ  فية نوعي   لت نقلةً . وهي المبادئ التي مث  ّيةاالجتماع

مصر  فيين  على انفتاح اإلسالميّ اعتبار حزب الوسط دلياًل إلى قبل عشرة أعوام. وهو ما دفع البعض 
جماعة اإلخوان ن أفكار ، أن يقف على اختالفها عأفكار حزب الوسطيمكن للّناظر في . و (21)مهتاليّ ر وليب

ين ة بين المصريّ إقرار الحزب بالمساواة التامّ  ؛ لكّن أهّم مواطن االختالف بين الفكرين، تكم ن فيالمسلمين
عطي األقباط والمرأة الذي ي   الوحيد   الحزب  . وبفضل موقفه ذاك يكاد يكون والجنس الّدينظر عن النّ  بغّض 
 ة.الحصول على منصب رئيس الجمهوريّ  حقّ 

 

 :ّيةالجماعات واألحزاب السلف -
ار مصر. وقد أحدث هذا التيّ  في ّيةاحة السياسلفي أحد أبرز الوافدين الجدد على السّ ار السّ ل التيّ يمث  
وقبل أن نتحّدث عنه، نلفت االنتباه إلى وجود الكثيرين.  أفاج بشكلٍ  ،اا صاخبً ا وسياسي  ا إعالمي  حضورً 

ث نتحدّ سنا نّ فإ ؛عميم بشأنهالتّ  خشية من الوقوع فيو  .ارهذا التيّ لالمفاهيمي  ات كثيرة تحيط بالّتحديدعوبص
عوي بمعناه ور الد  عن الدّ  -ولو قليال-واالبتعاد  ،ياسةهنا عن الفصيل الذي قّرر خوض غمار السّ 

ذا كانت المفاجأة واضحة (20)يالّدين ي المحض الّدينمن العمل  ،هذا الفصيل ىل المفاجئ لدالتحو   في. وا 
                                       

50 Augustus Richard Norton, Towards Politics: The Case of Egyptian Hizb Al-Wasat, In Robert Henfer (ed), 
Remaking Muslim Politics, Pluralism. Contestation, and Democratization, Princeton: Princeton University Press, 
2005, p. 136. 

 يرجى مراجعة الّدراسة المتميزة:؛ يديولوجية المختلفةلسلفي في مصر وتفريعاته األالتيار ا عنلمزيد معرفة ال  51
 ستراتيجية،، القاهرة: مركز األهرام للدراسات السياسية واإل551، العدد كراسات استراتيجية، سلسلة "الت ما بعد الثورةالسلفية في مصر تحوّ "هاني نسيرة، 

(5100). 
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خطابه  في يديولوجيّ واأل ل الفكريّ ا عند مراجعة التحوّ بدو أكثر وضوحً األمر ي فإنّ  ؛إلى المجال السياسيّ 
 هم:و  ،لفيار السّ ين خرجوا من عباءة التيّ أساسيّ  فاعلين. وهنا يمكن اإلشارة إلى خمسة السياسيّ 

 

 " باإلسكندرية:ّيةجماعة "الدعوة السلف -1
لمجال على اة الوافدة ة أبرز القوى السلفيّ مدينة اإلسكندريّ في ة" السلفيّ  عوةل جماعة "الدّ تمث  
ا بالعمل كثيرً  التي ال تهتمّ  ،"ّيةالعلم ّيةار "السلفعرف بتيّ الجماعة إلى ما بات ي   تنتمي. و (25)السياسي

وبعض  ،واألقباطووالية المرأة  ،ياتكقضايا الحرّ  ،أن العامّ ها بالشّ اهتمام   ها لم تخف  أنّ  غير .ياسيالسّ 
ضت التي تعرّ  ّية،ات االعتقال والمطاردة األمنر عمليّ ذلك ما يبر   . ولعلّ (21)ّيةمسائل األحوال الشخص

 .أو تنظيميّ  سياسيّ  عملٍ  أيّ  فيعدم انخراطها من غم رّ على ال ،تاريخها طواللها الجماعة 

 خريطة فيين األساسيّ  فاعلينالة" أحد عوة السلفيّ باتت جماعة "الدّ  ،ورةوفي مرحلة ما بعد الثّ 
 مصر بوجهٍ  فيلفي والمحافظ السّ  أي العامّ هات الرّ توج   فيرين وأحد المّؤث   ،المصريّ  ار اإلسالميّ التيّ 
ذا لم تشارك. و عامّ  كان  الفضاء العامّ  فيحضورها ؛ فإّن ورةات الثّ فعاليّ  في رسميّ  الجماعة بشكلٍ  ا 

وذلك  ،ألف من أنصارها 011ره ما يقرب من حض   ،حاشد بمؤتمرٍ نت هذا الحضور وقد دشّ  ا.واضحً 
ة "الهويّ  رت فيه من المساس بـحذّ قد الجماعة وكانت  .ئيس مباركي الرّ قبل يومين فقط من تنح  
                                       

 العال: عبد ييرجى مراجعة الّدراسة المتميزة للباحث والصحفي عل ها؛وأهم مالمح أفكار  ،جماعة "الدعوة السلفية"لللتعرف على النشأة التاريخية   52
 )أربعة أجزاء(، على الروابط:  "الدعوة السلفية في اإلسكندرية، النشأة وأهم المالمح"

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=57714 
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=57854 
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=58010 
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=58137 

 عبد يما ورد على لسان أبرز قادتها ياسر برهامي في حوار مع عل ؛إحدى العبارات التي تحمل داللة واضحة على الميل السياسي لهذه الجماعة  53
 حين قال "ننشغل بالسياسة وال نشتغل بها". يمكن مراجعة هذا الحوار على الرابط: ،العال قبل عامين

http://ali-abdelal.maktoobblog.com/1234389/ 

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=57714
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=57854
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=58010
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=58137
http://ali-abdelal.maktoobblog.com/1234389/
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ستور انية من الدّ ة الثّ "تحّرش" البعض بالمادّ بـ وه ما أسم   ظل   فيوذلك  ؛ة" لمصراإلسالميّ 
 .(27)المصري

العمل  فيا االنخراط رسمي   رت الجماعة  قرّ  ؛5100مارس  / آذارلعشرين من وفي الحادي وا
تاريخ  فيا غير مسبوق البعض حدثً  . وهو بيان عّدهددهذا الصّ  فيل وأصدرت بيانها األوّ  ،السياسيّ 
ا من نوعً  عّدهالذي طرأ على الجماعة بعد الثورة، و  ل  . وقد استهجن البعض التحو  (22)الجماعة
. بيد (28)ف مع األوضاع الجديدةا من التكي  حين رآه بعض قادة الجماعة نوعً  في ؛ةة السياسيّ االنتهازيّ 

ياسة بالمعنيين العقائدي مع الس   لها خصومةالجماعة لم تكن  هو أنّ للوضعّية  حليل األدقّ التّ  أنّ 
نّ يديولوجيّ واأل وعبد  ،سر برهاميمثل يا-. فقد أشار بعض قادة الجماعة ما بالمعنى البراغماتيّ ، وا 

أحد مجاالت "األمر بالمعروف  عد  ياسة ت  الس   إلى أنّ  -يخ محمد إسماعيل المقدموالشّ  ،اتالمنعم الشحّ 
 أثر   ّيةت اإلسالماار بين مبارك والتيّ  ّيةلبجربة السّ هي عن المنكر" كما تفهمه الجماعة. وقد كان للتّ والنّ 

 .(21)ياسيالعمل السّ  في المباشر   ة" االنخراط  عوة السلفيّ رفض "الدّ  فيواضح 

                                       
 فبراير، على الرابط: / شباط 9، دخول بتاريخ أون إسالم، موقع "اإلسالمية لمصرة ر من المساس بالهويّ عبد العال، "الدعوة السلفية تحذّ  يعل  54

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/newsreports/islamic-world/128475-q-q------.html 
صوت حاتم، أحد قادة الدعوة السلفية، واعتبروه أمرا إيجابيا. راجع البيان على موقع " ياحتفت المنتديات والمواقع السلفية بالبيان الذي تاله الشيخ عل  55

 " التابع للشيخ ياسر برهامي على الرابط:السلف
http://www.salafvoice.com/article.php?a=5236 

بعض شيوخ السلفية  يرى ،العقدي أ. فمن حيث المبدوبراغماتيةللكثير من قادة السلفية هو تحريم التظاهرات من منطلقات عقائدية  كان الخط العامّ   56
ي إلى وقوع التي قد تؤدّ  وهاتمن المكر  وهو أمر يعدّ  ؛نها تمثل خروجا على الحاكملما فيها من اختالط بين الرجال والنساء، كما أ ؛التظاهرات "بدعة" أنّ 

من أبرز  العمل الدعوي. ولعلّ  فيوبالتالي تعطيل أنشطة الجماعة والتأثير سلبا  بالسلطة؛ االصطدام إلى تؤّدي قد فالمظاهراتماتيا غا براالمفاسد. أمّ 
ين الذي حاول تبرير مشاركة السلفيّ  ياتسي جماعة "الدعوة السلفية" في السبعينالشيخ أحمد فريد، أحد مؤسّ دد ما جاء على لسان الطرائف في هذا الصّ 

المظاهرات،  يه في العمل السياسي بعد الثورة رغم تحريمهم له قبل الثورة بالقول "الفتوى تختلف باختالف الزمان والمكان، وسيلة التعبير الواضحة اآلن
"الّديمقراطية  ه رغم إقرار الشيخ بأنّ ال لشرع اهلل". واألكثر مفارقة أنّ ليست خروجا عن الحاكم طالما كان ظالما ومبدّ  ياهرات، وهوالدستور يجيز المظ

د مع عب نفسه بنفسه(، إال أنه أباح خوض أبناء الحركة لالنتخابات البرلمانية والرئاسية. راجع حوار الشيخ أحمد فريحرام" )كونها تعني أن يحكم الشّ 
 :الرابط على 5100 مارس / آذار 2بتاريخ  ،الجديد" الشروقجريدة "

http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=401860 
 بق.اعبد العال، الدعوة السلفية، مرجع س يعل  57

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/newsreports/islamic-world/128475-q-q------.html
http://www.salafvoice.com/article.php?a=5236
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=401860
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وباتت مواقفها  ،اإلعالم والفضاء العامّ  فيياسي للجماعة ومنذ ذلك الوقت ازداد الحضور السّ 
لهاغم من نفي الجماعة الرّ على و  .اة أكثر وضوحً السياسيّ   هدأكّ ما حسب ب سياسيّ  إلى حزبٍ  تحو 
 بوجهٍ  ّيةالجماعة سوف تدعم األحزاب اإلسالم ؛ فإنّ باسمها عبد المنعم الشحات سميّ ث الرّ المتحد  
ح لالنتخابات مرش   . وقد وضعت الجماعة ثالثة شروط لدعم أيّ (26)ةٍ انتخابيّ  مناسبةٍ  أيّ  في ،عامّ 

ها رها البعض بأنّ . وهي شروط فس  (29)زاهةوالنّ  ،، والكفاءةّيةريعة اإلسالمة الشّ هي: اإليمان بمرجعيّ 
 .ّيةأو الرئاس ّيةاالنتخابات البرلمان فيسواء  ّية،الحركات اإلسالمي ح  على مرش   أكثر  تنطبق 

"مجلس  عرف بـ" من خالل تشكيلها ما بات ي  ّيةلفعوة السّ وقد كان الحضور األبرز لجماعة "الدّ 
مثل  ،لفيار السّ خ التيّ م مشاي  معظ   ويضم   ،مرحلة ما بعد الثورة فين وهو مجلس تكوّ  ؛العلماء" ىشور 

ابق لجماعة أنصار ئيس السّ وجمال المراكبي الرّ  ،والشيخ محمد حسين يعقوب ،الشيخ محمد حسان
ها كان أهم   ،معلنة ّيةخذ المجلس مواقف سياس. وقد اتّ (81)والشيخ عبد اهلل شاكر ّية،دة المحمّ السنّ 

 عن تأييد فضاًل  ؛ةلعلمانيّ يبرالية واالتي اقترحتها بعض القوى اللّ  ّيةستور رفض مسألة المبادئ فوق الدّ 
قد و  .يوليو / تّموزالتاسع والعشرين من  فيحرير ميدان التّ في المظاهرة الحاشدة  فيالمشاركة 

 . (80)ين بالقلقين والعلمانيّ الليبراليّ أشعرت تلك المواقف  

                                       
 :اإللكتروني الرابط على المصريون جريدة مع حوار مصر"، في سياسيّ  حزب أو فصيل إلى تتحّول لن "الجماعة: الشحات  58

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=53079 
 أبريل، / نيسان 02 ،00685 عدد ،األوسط الشرق جريدة اإلسالمية"، بالشريعة اإليمان هو البرلمان مرّشحي لمناصرة الشروط : "أّولالّسلفية الدعوة  59
 :الرابط على

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11826&article=617333&search=%C7%E1%D3%E1%DD%
ED%C9&state=true 

 :الرابط على يوليو / تّموز 01 بتاريخ دخول ،السابع اليوم لجريدة اإللكتروني الموقع  60
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=456308&SecID=97&IssueID=168 

 :الرابط على ،5100 يوليو / تّموز 09 ،5295 عدد ،اليوم المصري جريدة  61
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=304357&IssueID=2201 

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=53079
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11826&article=617333&search=%C7%E1%D3%E1%DD%ED%C9&state=true
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11826&article=617333&search=%C7%E1%D3%E1%DD%ED%C9&state=true
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=456308&SecID=97&IssueID=168
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=304357&IssueID=2201
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 لفي:" السّ النور" حزب -5
لدمصر في ّيةل األحزاب السلفأوّ  "ورحزب النّ " عدّ ي   ة وحصل على الشرعيّ  ،ار السلفيمن رحم التيّ  ؛ فقد و 

يقودهم وكيل  ،سيه سبعة آالف عضوتجاوز عدد مؤس  بعد أن  ؛5100يونيو  / حزيرانشهر  فية القانونيّ 
الخطاب  فيل برنامج الحزب نقطة تحو  ويمّثل . (85)عبد الغفور الّدينسين ورئيس الحزب عماد المؤس  
مع  ،والتعليميّ  واالجتماعيّ  لإلصالح السياسيّ  ؛ إذ يطرح الحزب برنامًجاعامّ  لفي بوجهٍ ار السّ ياسي للتيّ الس  

ى؛ ففي رامج األحزاب األخر ب ا عنال يختلف كثيرً ّية. وهو ريعة اإلسالمة العليا للشّ على التزامه بالمرجعيّ  هتأكيد
 ، "ّيةريعة اإلسالمإطار الشّ " فية الّديمقراطيّ يدعو الحزب إلى ضرورة تحقيق  ،إلصالح السياسيّ ما يتعّلق با

ممارسة  فيية األحزاب ة، وكفالة حر  ية تكوين أحزاب سياسيّ حر   فيه عب حقّ ممارسة الشّ وذلك من خالل "
ة مباشرة عبر انتخابات حرّ  ،لطةلسّ على ا يلمداول الس  ة، والتّ ضوء االلتزام بالدستور وثوابت األمّ  فينشطتها أ

 .(81)"امه، ومراقبة الحكومة ومحاسبتها، وعزلها إذا ثبت انحرافهاابه وحكّ اختيار نوّ  فيعب ية الشّ ونزيهة، وحرّ 

بيد  ه.وتشجيع دعم القطاع الخاّص على الحزب يطرح رؤية تقوم  فإنّ  ؛البعد االقتصادي ما يخّص  ا فيأمّ 
نظام الفائدة ب -نتاجاألرباح واإل فيالقائم على المشاركة - مويل اإلسالميّ ه يرى ضرورة استبدال نظام التّ أنّ 

 .(87)ةالبنكيّ 

عوة األقرب لجماعة "الدّ  د  ع  ي   ؛ فإّنهةجماعة سلفيّ  بأيّ  اتنظيمي  ال يرتبط الحزب  أنّ غم من الرّ على و 
نّ  ة التي تحتضن مقرّ مدينة اإلسكندريّ واقع في ئيس للحزب الرّ  المقرّ  ليس فقط ألنّ  ،"ّيةالسلف ما الجماعة، وا 

                                       
 .5100 يونيو / حزيران 02 ،5226 عدد ،اليوم المصري جريدة توكيال"، 1221 بـ ينطلق" السلفي" النور "حزب دبش، حمدي  62
 : الرابط على للحزب اإللكتروني الموقع على الّنور" "حزب برنامج راجع  63

http://www.alnourparty.org/page/program_headers 
 .5100 مايو / أيار 10 بتاريخ ،5271 عدد ،اليوم المصري جريدة  64

http://www.alnourparty.org/page/program_headers
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قيادات الجماعة  ضد حين أشار بعوهو ما تأكّ  ؛الحزب من قيادات الجماعة مايلقاه نذيلّ أييد العم والتّ لدّ ل
 .(82)المقبلة ّيةاالنتخابات التشريع فيإلى دعم الحزب  ّيةالسلف

ى تبدو حتّ  ّيةياسالس  ته ممارس؛ فإّن يديولوجيةاأل رجعّيتهم طبيعةو  ة هذا الحزب،غم من حداثة نشأالرّ على و 
أّولها، أّن  ويتجّلى ذلك في وجوٍه: ".ّيةلفعوة السّ بأداء جماعة "الدّ  مقارنةً  على األقلّ  ،ةً وبراغماتيّ نة اآلن مر  

اتها اختالف مرجعيّ على  ّيةارات السياساألحزاب والتيّ  لّ عاون مع كالتّ  فيغضاضة  الحزب ال يرى
ا من بعض القوى ا حاد  يديولوجي  أا موقفً  يتبّنىالذي  ،لفي التقليديوذلك على عكس الخطاب السّ  ؛ةيديولوجيّ األ

هها إليهم البرلمان قادته دعوة وجّ  ىلبّ ؛ إذ ا على الغربمنفتحً يبدو الحزب أّن ، وثانيها. (88)يبراليةة والل  العلمانيّ 
كان للحزب  وثالثها، أّنه. (81)ف على أفكار الحزب ومبادئه وسياساتهمن أجل التعرّ  "بروكسل" فياألوروبي 

ز يعني انتقال الحزب من الحي   ؛ مّمامرحلة ما بعد الثورة فيعبي واضح خالل الحراك السياسي والشّ  دور  
ما ربّ  ّيةسياس خطاب الحزب ال يخلو من جرأةٍ ورابعها، أّن ياسي الواسع. المغلق إلى الفضاء السّ  يديولوجيّ األ

 فية أعلن الحزب المنافسة بقوّ  ،المثالياسة. فعلى سبيل ا لحداثة عهده بالسّ نظرً ؛ وذلك ئةتبدو مفاج  
 حدّ  على ،وذلك من أجل ضمان تشكيل الحكومة المقبلة ؛أواخر العام الجاري ةر المقر   ّيةاالنتخابات البرلمان

 .(86)سمي باسم الحزب يسري حمادث الرّ تعبير المتحدّ 

                                       
 : الرابط على ،5100 يونيو / حزيران 9 بتاريخ دخول ،األصلي الدستور لجريدة اإللكتروني الموقع  65

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/june/9/44607 
 05 بتاريخ دخول السابع اليوم لجريدة اإللكتروني الموقع السياسية"، والتيارات القوى كافة مع بالتعاون نرّحب: السلفي "النور إسماعيل، محمد  66

 : الرابط على ،5100 يونيو / حزيران
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=433849&SecID=97 

 :الرابط على ،الجديد الشروق جريدة أوروبا"، في الحزبية في دروسا يتلّقى" السلفي النور" هاشم، مصطفى 67
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=494690 

 األصلي الدستور لجريدة اإللكتروني الموقع مصر"، في المقبلة الحكومة لتشكيل تؤّهلنا برلمانية ألغلبية نسعى: السلفي" النور "حزب العال، عبد علي  68
 : الرابط على

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/july/6/47341 

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/june/9/44607
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=433849&SecID=97
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=494690
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/july/6/47341
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 ؛ةعوة السلفيّ دات الدّ سبي بين الحزب وبعض قيار الن  ت هذه المواقف إلى حدوث بعض التوتّ وقد أدّ  
فيه بأاّل يطالبه  ،هجة للحزبا شديد اللّ تحذيرً  -أحد قيادات الجماعة-  يخ سعيد عبد العظيمه الشّ فقد وجّ 
راجع عن تصريحاتهم التي لتّ إلى اهم. وهو ما دفع قيادات الحزب ي قل د وأين ين والعلمانيّ يبراليّ وراء اللّ ينساق 

 . (89)فتها وسائل اإلعالمف همت خطأ وحرّ قد ها أنّ  تبارهمواع ،ةالّديمقراطيّ أشادوا فيها ب

 

 لفي:حزب األصالة" السّ " .3
انشقاق مجموعة من أعضاء إثر  . وقد تشّكلار السلفيهو ثاني األحزاب التي خرجت من رحم التيّ 

قيق )األخ الشّ واء عادل عبد المقصود اللّ  في ذلك مهميتزعّ  عن تنظيمهم؛ حزب الفضيلة"ـ "ياسي لالمكتب السّ 
ر بتغي   تلك خطوتهم "حزب األصالة"سو ر مؤس  (. وقد برّ "حزب الفضيلة"س مؤسّ  ،يخ محمد عبد المقصودللشّ 

وسيادة  ،رعيةبالشّ "االلتزام  :هاوأهمّ  ،فاق عليهااالتّ  جرىعن المبادئ التي  هموابتعاد ،حزب الفضيلة""منهج 
جرت . و (11)"حزب األصالة"بيان تأسيس  فيحسبما جاء  ؛ وذلك"لفي المعتدلوالمنهج اإلسالمي السّ  ،القانون

 .(10)5100أغسطس  / آب اسع والعشرين منالتّ  فيالموافقة على قيام الحزب 

ما قيل عن انتماء بعض  وراءها ار السلفي، ويقفل حالة انشقاق تحدث داخل التيّ أوّ  الحزب وي ع دّ 
وكان  بالقّوة، الحاكمعلى  الخروج إلى يدعو كان ذي" الةالجهاديّ  السلفّية" ارتيّ " إلى الفضيلة حزبسي "مؤسّ 

 حصولهم الحزب مؤس سو أعلن وقد. ذلك إلى اإلشارة سبقت كما يناير 52 ثورة في ملحوظ   وجود   ألعضائه
                                       

 :الرابط على اإلسالمي الفتح شبكة منه"، فرع والحزب نهر السلفية الدعوة...  النور لحزب إنذار "جرس: العظيم عبد سعيد الشيخ  69
http://www.al-fath.net/artical.php?request=524 

 :الرابط على ،5100 يوليو، / تّموز 00 بتاريخ دخول ،السابع اليوم لجريدة اإللكتروني الموقع  70
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=452334 

 :الرابط على 5100 أغسطس / آب 59 بتاريخ دخول ،"الجديد الشروق" لجريدة اإللكتروني الموقع  71
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=531468 

http://www.al-fath.net/artical.php?request=524
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=452334
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=531468
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 ممدوح يخوالشّ  ،ومحمد حسين يعقوب ،يخ محمد حسانأمثال الشّ  من الّسلفية، شيوخ"مباركة" و دعمعلى 
 (15)...وغيرهم جابر

شير يوأخبار  ما تواتر من تصريحاتٍ  ؛ فإنّ ى اآلنغم من عدم صدور برنامج متكامل للحزب حتّ الرّ على و 
ة من أبناء الحركة السلفيّ  ينكثير  المبادئ واألفكار. ويبدو أنّ  فية ة السلفيّ بالمرجعيّ  الحزب ملتزم   إلى أنّ 

ة ق بااللتزام بسلميّ ما يتعلّ  في؛ السّيما هات الحركة وأهدافهاحزب األصالة" باعتباره األقرب لتوجّ إلى "ينظرون 
 ولة والمجتمع.ة للدّ ؤية اإلسالميّ وااللتزام بتطبيق الرّ  ،العمل السياسيّ 

 

 لفي:حزب الفضيلة" السّ " .4
مع أّنه لم يوجد أي  مصر. و  فيلفي ار السّ يّ على التّ  الث المحسوب  الثّ  الحزب   "حزب الفضيلة" دّ ع  ي  
من كبار  سي الحزب يّدعون وجود دعمٍ مؤس   فإنّ  ؛لفيةمن الجماعات السّ  وأي   بين الحزب رسميّ  ارتباط
 يخ محمد حسين يعقوب.والشّ  ،يخ محمد حسانكالشّ  ؛للحزب ةخ السلفيّ مشاي  

عبد  عليحفي حسب الصّ بة. و ة إسالميّ ة ذات مرجعيّ إقامة دولة مدنيّ الحزب في برنامجه إلى  يدعو
حاور إلى التّ  مصر دعوةً  فية أكثر القوى اإلسالميّ الحزب من " ؛ ي عدّ لفيةالحركة السّ  لملف   المتابع   ،العال
وباقي الجماعات  ،نو وعلى رأسهم اإلخوان المسلم ،أطياف الحركة اإلسالمية لّ حالف بين كفاهم والتّ والتّ 

ستور الدّ  فية ريعة اإلسالميّ وتفعيل الشّ ة اإلسالمية، تحت راية "إقامة وتطبيق واألحزاب ذات المرجعيّ 
                                       

 :الرابط على يوليو / تّموز 00 بتاريخ دخول ،"الجريدة" لجريدة اإللكتروني الموقع  72
http://www.algareda.com/2011/07/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-
%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-
%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%E2%80%9D%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7/ 

 

http://www.algareda.com/2011/07/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%E2%80%9D%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7/
http://www.algareda.com/2011/07/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%E2%80%9D%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7/
http://www.algareda.com/2011/07/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%E2%80%9D%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7/
http://www.algareda.com/2011/07/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%E2%80%9D%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7/
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 ،يخ محمد عبد المقصودالشّ  ،ةس الحزب وأحد أبرز دعاة الحركة السلفيّ ده مؤس  وهو ما أكّ  .(11)"والحكم
 المؤتمر التأسيسيّ  في-. فقد أعلن عبد المقصود "حزب األصالةـ "ل وينضمّ  عن حركته، قبل أن ينشقّ 

متها جماعة اإلخوان وفي مقد   ى،ة األخر ت اإلسالميّ اار ف مع التيّ حاله ال يمانع من التّ أنّ  -للحزب
 . (17)قوله ة" على حدّ ارات العلمانيّ ي للتيّ وذلك من أجل "التصد   ؛المسلمين

 سبقت اإلشارةمثلما - "حزب األصالة"و الفضيلة" حزب"راع بين من الص   حدث نوع   ما لب ث أن ولكنْ 
نفاه  "؛ األمر الذيحزب الفضيلة"سين من على توكيالت المؤس  الثاني منهما حصول بسبب  -إلى ذلك

 .(12)ابقينين السّ بعض الجهادي   بضمّ  "حزب الفضيلة"هم الذي اتّ  "،حزب األصالة"عادل عفيفي رئيس 

ا عن مواقف يديولوجي الذي ال يبتعد كثيرً ياسي للحزب الطابع األى اآلن يغلب على الخطاب الس  وحتّ 
وتطبيق  ،ةومسائل األحوال الشخصيّ  ،حقوق المرأة :مثل ،ةالقضايا الجدليّ  في ةً خاصّ  ،لفيار السّ يّ الت
 فيروع والشّ  ،سي الحزب إلى االنشقاق عنهذلك هو ما دفع مجموعة من مؤس   ة. ولعلّ ريعة اإلسالميّ الشّ 

ل انشقاق هذا أوّ  دّ ع  . وي  (االحقً ه د شرح  ر  ي  ما س  )وهو جديد أطلق عليه اسم "حزب األصالة"  تأسيس حزبٍ 
التي  ةلفيّ يارات السّ بها التّ  الت التي تمرّ ر على عمق التحو  وهو مؤش   ؛ةصفوف األحزاب السلفيّ  فييحدث 

 يديولوجية األخرى.ة واألارات السياسيّ ا يحدث مع التيّ عمّ  اال تختلف كثيرً 

 

                                       
 :الرابط على 5100 يونيو / حزيران 00 بتاريخ دخول اإلنترنت، على الالع عبد علي بالصحفي الخاّصة المدّونة  73

http://ali-abdelal.maktoobblog.com/1235705/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-
%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A/ 

 : الرابط على 5100 يونيو / حزيران 1 بتاريخ دخول ،السابع اليوم لجريدة رونياإللكت الموقع  74
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=429753 

. 5/9/5100 بتاريخ ،5811 عدد ،اليوم المصري جريدة التوكيالت"، سرقة قضية في السلفيين" الفضيلة"و" األصالة" حزبي بين الخالفات "تصاعد  75
 :الرابط على

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=309308&IssueID=2246 

http://ali-abdelal.maktoobblog.com/1235705/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A/
http://ali-abdelal.maktoobblog.com/1235705/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A/
http://ali-abdelal.maktoobblog.com/1235705/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A/
http://ali-abdelal.maktoobblog.com/1235705/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A/
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=429753
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=309308&IssueID=2246
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 أسيس(:التّ قيد لفي )حزب اإلصالح" السّ " -2

باب داخل ر عن جيل الشّ لفي. ويعب  ار السّ التيّ انبثق عن ابع الذي الحزب الرّ  "حزب اإلصالح" عد  ي   
نّ  ؛ة المعروفةسوه ليسوا من القيادات السلفيّ ة. فمؤسّ الحركة السلفيّ   في واشارك نالذي ناما معظمهم من الشبّ وا 

 التي تضمّ  ،ةة التقليديّ لفيّ ة السّ ظلّ الم   عن -خرآأو ب بشكلٍ -وأرادوا االبتعاد  ،يناير 52ات ما بعد ثورة فعاليّ 
لى عسي الحزب مؤس   تأكيد ا للّنظرة". لذا فقد كان ملفتً عوة السلفيّ وهي جماعة "الدّ  ،ابقةلفية السّ األحزاب السّ 

 .(18)معتادكاللفي ار السّ التيّ عن وليس  ،أفكار األزهر منبث قة عنة الفكريّ  ة حزبهممرجعيّ  أنّ 

متابعة  فيص المتخص   ،عبد العال يحفي علما يرى الصّ  حسبب-برنامج الحزب  فيما  أبرزو 
 فيهي عن المنكر األمر بالمعروف والنّ  وهي وظيفة   ؛على إقامة "دعوى الحسبة" هو النص   -لفيةالحركة السّ 
يمكن أن يضطلع بها الفرد  ،هذه الوظيفة د على أنّ برنامج الحزب يؤكّ  فإنّ  ؛حسب عبد العالبالمجتمع. و 

ة القيود التي إلى "إلغاء كافّ  دعوة  اللية لبرنامج الحزب المسودة األوّ إذ وردت في السواء. حّد والمجتمع على 
ممارسة دوره لحماية  في المواطن العاديّ  ق بحقّ باعتبارها تتعلّ  ؛تمنع المواطن من إقامة دعوى الحسبة

ية، أو المصالح الّدينسات راث الوطني، أو المقدّ ة، أو التّ لممتلكات العامّ ة، أو االدستور، أو الحقوق العامّ 
فين، بس الذي علق بمفهوم الحسبة عند قطاع من المثقّ مع ضرورة العمل على إزالة اللّ  ؛ة العلياالوطنيّ 
 .(11)مجاالت نشاطهم أو إبداعهم" فيفين أو غيرهم د ترويع للمثقّ ها مجرّ روا أنّ تصوّ 

 

 

                                       
 :الرابط على 02/9/5100 بتاريخ دخول اليوم المصري لجريدة اإللكتروني الموقع  76

http://www.almasryalyoum.com/node/496090 
 :الرابط على رونية،اإللكت" يناير 52" لجريدة اإللكتروني الموقع األحزاب"، برامج تقّدمها كما السلفية "الدولة العال، عبد علي  77

http://www.25jan-news.com/article.php?id=5587 

http://www.almasryalyoum.com/node/496090
http://www.25jan-news.com/article.php?id=5587
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 (0شكل )

 ياسيشاط السّ ة ذات النّ الجماعات واألحزاب السلفيّ  يطةخر 

 

 ة عن جماعة اإلخوان المسلمين:ة المنشقّ األحزاب اإلسالميّ  -
 ألسبابٍ  ،جماعة اإلخوان المسلمينعن ة ة اإلسالميّ خرجت مجموعة من األحزاب ذات المرجعيّ 

أضعف قدرتها ، وكان من شأنه أن الجماعةنظيمي الذي تعاني منه م التّ ق بحالة التأز  بعضها يتعلّ  ؛عديدة
 في ،ة" الجماعة بالقدر الكافيق بعدم "ثوريّ خر يتعلّ وبعضها اآل ؛المختلفة ىؤ على استيعاب أصحاب الرّ 

الذين آثروا  ،ر بين شيوخ الجماعة وشبابهامبك   إلى صدامٍ  ىأدّ ، مّما يناير 52مرحلة ما بعد ثورة 
 أسيس. التّ  قيدوال يزال جميع هذه األحزاب  .نظيمبقيود التّ لين على البقاء مكب  نفصال اال

بالفرضّية الثالثة لهذه الّدراسة ق وهو ما يتعلّ  ؛ةأخرى لظهور هذه األحزاب اإلخوانيّ  ة قراءةً ثمّ  بيد أنّ 
التي ترى أّن استمرار النفتاح الّسياسي في مصر، من شأنه أن يؤّدي إلى إحداث تحو لٍت تنظيميَّة 

 ،ةمعظم الحركات اإلسالميّ  فية لها شواهد عديدة وهي فرضيّ  يولوجية في بنية التّيار اإلسالمي.وأيد
، هي قيد أربعة أحزاب -ى اآلنحتّ -من عباءتها  تجماعة اإلخوان المسلمين التي خرجمنها  ةً خاصّ 

 للجماعة. ةراع السياسيّ ية والعدالة" الذ   عن حزب "الحرّ فضاًل  ،أسيسالتّ 

 ت عن جماعة اإلخوان ما يلي:األحزاب التي انشقّ  أهمّ من  ولعلّ 

 

 التيار السلفي

 حزب اإلصالح

(التأسيس قيد)  

 حزب الفضيلة

(التأسيس قيد)  
 حزب النور حزب األصالة

 جماعة 

"الدعوة السلفية"  
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 :"هضةحزب النّ " -1
 ،ة التي خرجت من رحم جماعة اإلخوان المسلمينمن أوائل المحاوالت الحزبيّ  "هضةحزب النّ " دّ ع  ي  

جماعة  فيكتور إبراهيم الزعفراني، أحد أبرز قيادات الجيل الثاني أسسه الدّ و يناير.  52بعد ثورة 
 في. وقد نجح الحزب (16)5100ريل أب / نيسانم باستقالته من الجماعة أوائل والذي تقدّ  ،اإلخوان

ابق ل للمرشد السّ ائب األوّ أبرزهم محمد حبيب النّ  لعلّ  ؛استقطاب بعض كوادر جماعة اإلخوان وقياداتها
وأعلن ، 5100يوليو  / تّموزا منتصف قالته من الجماعة نهائي  م است  والذي قدّ  ،للجماعة مهدي عاكف

الحزب  يضم  كما . (19)ة الجماعةعضويّ  فيا عامً  12 ق رابة ضىبعد أن أم "،هضةحزب النّ ـ "انضمامه ل
لوالذي  ،ابق عن جماعة اإلخوانائب البرلماني السّ مجدي عاشور النّ  ر عن الجماعة بعدما قرّ  ف ص 

جولة  نتخابات فياالقرار الجماعة بمقاطعة ، ومخالفة 5101عب خوض انتخابات مجلس الشّ 
على -حزبه ليس "حزب المارقين والخارجين من جماعة اإلخوان"  عفراني على أنّ الزّ  أّكد. وقد (61)اإلعادة

نّ  -تعبيره حد    .(60)ما هو معظم أعضاء الحزب من خارج اإلخوانوا 

                                       
 تأسيس إعادة في كبير دور له كان الذي السبعينّيات بجيل ي عرف ما إلى ينتمي وهو اإلخوان، جماعة في اإلصالحية الوجوه أبرز من الّزعفراني ي عدّ   78

 ماضي العال وأبو الجزار وحلمي الفتوح أبو المنعم وعبد العريان عصام مثل جيله أبناء من غيره مع وساهم الناصر، عبد نظام مع الصدام بعد الجماعة
 أن قبل للجماعة؛ العامّ  الشورى في مجلس عضًوا استقالته قبل كان وقد. والثمانينّيات السبعينّيات طيلة لإلخوان والسياسي الجامعي الحضور تعزيز في
 5119 عام أواخر بديع محمد للجماعة الحالي العامّ  المرشد اختيار أزمة بسبب الجماعة لقيادات وّجهها التي االنتقادات خلفية على تجميد عضوّيته، يقع

 يمكن الجماعة في الزعفراني آراء عن لمعرفة المزيد. قراراتها شفافية ومدى اإلخوان جماعة في الداخلية الّديمقراطية حول الجدل من الكثير أثارت والتي
 :التالي الرابط على اليوم المصري جريدة مع حواره مراجعة

http://www.almasryalyoum.com/node/383581 
 :الروابط على هاونصّ  اإلخوان من الزعفراني استقالة خبر -

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/april/2/39338 
http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/april/2/musl_brth.aspx?ref=rss 
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=292372 

 يوليو / تّموز 01 بتاريخ دخول" السابع اليوم" لجريدة اإللكتروني عالموق النهضة"، لحزب وانضمامه اإلخوان جماعة من حبيب محمد "استقالة  79
 :الرابط على 5100

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=453684 
 :الرابط على 5100 مايو / أّيار 51 بتاريخ دخول" السابع اليوم" لجريدة اإللكتروني الموقع  80

 

http://www.almasryalyoum.com/node/383581
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/april/2/39338
http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/april/2/musl_brth.aspx?ref=rss
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=292372
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=453684
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ة على فكرة مدنيّ د لسفة الحزب تؤكّ ف فيشير الزعفراني إلى أنّ  ؛برنامج الحزب وأفكارهإلى سبة ا بالنّ أمّ 
 ر أوك  ذ   ّي،مسلم أو مسيح) جنسهما كانت ديانته أو منصب مهْ  ي  ح ألالترشّ  فيية المواطن وحرّ  ،الدولة
ه ين والمرأة. كما أنّ موقف اإلخوان المسلمين من المسيحيّ  -بطنم   بشكلٍ بذلك، و -وهو ينتقد  (؛أنثى

 الّ أو  ين؛دورت -ساتجميع المؤسّ وفي  ،المناصب عجمي في-قيادة  يّ أل اّل تتجاوز المّدة القصوىبأيطالب 
 .(65)المباشر   يكون االختيار عن طريق االنتخاب الحرّ ، وأن أعوام خمسة علىمنهما الواحدة تزيد 

بناء دولة إلى " ىه يسعنّ أ ،ريدة "المصري اليوم" أجزاءقد جاء في برنامج الحزب الذي نشرت منه جو 
سات يمكن من ية، عن طريق بناء دولة مؤسّ ا بالحرّ عً متمت   يّ يعيش فيها المصر  ،يادةة كاملة السّ ديمقراطيّ 

 وأنّ  ؛ةة والعدل والمساواالّديمقراطيية و من الحرّ  مناخٍ  فيومحاسبتهم  ،خاللها اختيار الحاكم والمسؤولين
قد أّكد البرنامج نفسه . لذا ف(61)"الحقوق والواجبات فيالمواطنين  المواطنة مبدأ أصيل يتساوى من خالله كلّ 

هي ة ريعة اإلسالميّ مبادئ الشّ أّن ولة هو اإلسالم، و دين الدّ أّن ، و لطاتمصدر السّ هي ة األمّ  على أنّ 
ة يّ الّدينممارسة شعائرهم  فييانات األخرى أصحاب الدّ  مع االعتراف بحقّ  ؛ هذاشريعئيس للتّ المصدر الرّ 

 .ية كاملةبحرّ 
 يالبرلمان يّ الرئاس الّديمقراطيّ ظام الن   أنّ  ىير  "هضةحزب النّ " فإنّ  ؛ياسيظام الس  شكل النّ  ما يخّص  فيو 

ويتفادى ضعف  ،ةدة لرئيس الجمهوريّ يجمع بين سلطات محدّ  يظام الذه النّ هو الخيار المناسب لمصر، ألنّ 
الحزب  فإنّ  ؛االقتصاديّ ظام النّ ب أّما في ما يتعّلق. يالنظام البرلمان فيحالة صراع األحزاب  فيالحكومة 

 على ضرورة بناء ويحثّ . لمنع الفساد واالحتكار واالستيالء على المال العامّ  يرى ضرورة وضع تشريعاتٍ 
دار و  يّ سياحو  يّ تجار و  يّ زراعو  يّ صناعأنظمة ) ع تمتّ ي ية التسبيّ ركيز على المزايا الن  مع التّ  ّية؛قو  ّي(ومال يّ ا 

تعليم الفالح وتدريبه  وجوبعلى  يل ّح الحزبراعة الزّ  فيف .من هذه المجاالت مجالٍ  كلّ  في المواطنون بها
 .ةاالحتياجات المستقبليّ  فييل، بما يكة مصر من مياه الن  تأمين حصّ ضرورة راعة الحديثة، و على طرق الزّ 

البنية العتناء با يوه ؛رئيسة ة عناصر  ناعة مرتبط بعدّ مجال الصّ  فير الهائل التطو   ناعة يرى أنّ الصّ  فيو 
                                                                                                                           

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=419080 
 المرجع نفسه.   81
 :اإللكتروني الموقع على "،الّدينية الّشعارات على يقضى الجماعة عن المنبثقة األحزاب تعّدد: اإلخوان عن المنشّقون"  82

http://www.hoqook.com/index.php/2011-04-18-10-46-03/11896-2011-06-26-12-30-02 
 .5100 يوليو / تّموز 2 بتاريخ 5216 العدد ،اليوم المصري جريدة  83

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=419080
http://www.hoqook.com/index.php/2011-04-18-10-46-03/11896-2011-06-26-12-30-02
http://www.hoqook.com/index.php/2011-04-18-10-46-03/11896-2011-06-26-12-30-02
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فساح المجال للقطاع الخاّص يّ طوير والبحث العلممراكز التّ بو  ،رها الدولةتوف   ية التالتحتيّ  فريط دون التّ من  ، وا 
 .(67)ةالمشاريع االستهالكيّ بة أكثر من االهتمام ، واالهتمام بالمشاريع اإلنتاجيّ القطاع العامّ  في

ها شريك كامل أنّ  على ديؤكّ  ؛ إذهضةصناعة النّ  فيدورها لو  ،ة للمرأةة خاصّ أهميّ  "هضةحزب النّ "ويولي 
د المرأة ويرى ضرورة أن تتقلّ  .ةة الماليّ ة، واألهليّ والحقوق السياسيّ  ي،المركز القانونو  ة،طناو مال فيللرجل  مساوٍ 

تتيح  يوانين التوائح والقضع اللّ و ة، وأن تة منها واإلداريّ مختلف جوانب الحياة السياسيّ  فية المناصب السياسيّ 
 فيهم إلى إشراك دعاهضة، و صناعة النّ  في نادور الشبّ . كما ألّح على مختلفة مجاالتٍ  فيلها المشاركة 
 .(62)ة والعمل العامّ ة واإلداريّ المواقع القياديّ 

عالميّ  ةٍ فكريّ  اشتباكاتٍ  في "هضةحزب النّ "فقد دخل  ؛اعً توقّ وكما كان م    بسبب ة مع جماعة اإلخوان وا 
لعدم  ،ية والعدالة"ة للجماعة ولحزبها "الحرّ عفراني انتقادات حادّ ه الزّ ة. فقد وجّ المواقف السياسيّ ختالف ا

 . (68)بشكٍل الذعة للجماعة لمواقف السياسيّ استقالل الواحد منهما عن اآلخر؛ كما انتقد ا
 
 :"يادةحزب الرّ "-5

يادة" هم من أبرز قيادات جيل الرّ حزب "سي مؤس   فإنّ  "؛هضةحزب النّ "مثلما هي الحال مع 
. ونذكر منهم الجماعة في ار اإلصالحيّ بون على التيّ ن ي حس  الوسط داخل جماعة اإلخوان، وممّ 

أزمة  فيملحوظ  وكان له دور   ،الجماعة فيوهو أحد رجال األعمال البارزين  ؛خالد داوود القياديّ 
سي الحزب هيئة مؤس   . كما تضمّ 5119الحالي للجماعة محمد بديع أواخر عام  اختيار المرشد العامّ 

لجماعة اإلخوان قبل أن يستقيل  اّلذعةالمعروف بانتقاداته ال ،ابق هيثم أبو خليلالسّ  يّ اإلخوان القياديّ 
 .(61)5100منها أواخر مارس 

                                       
 :الرابط على الحزب برنامج مراجعة يرجى لمعرفة المزيد 84

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=302713&IssueID=2187 
 المرجع نفسه.  85
 .سابق مرجع ،اليوم المصري جريدة مع الزعفراني حوار  86
 توّلى عندما سليمان؛ عمر والّلواء اإلخوان جماعة بين" السّري اللقاء" أسماه لما نتيجة جاءت أنها -االستقالة لقرار تفسيره في-أبو خليل يذكر   87

 تأّزمت قد كانت اإلخوان بجماعة خليل" "أبو عالقة فإنّ  األمر حقيقة ولكنّ . تعبيره حدّ  على الثورة إلى إجهاض يهدف كان الذي الرئيس نائب منصب

 

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=302713&IssueID=2187
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 هوصفولذلك فقد  ؛المسلمينة من جماعة اإلخوان ميّ ياسية أكثر تقدّ السّ  تهؤيفي ر   لحزبيبدو ا
في . (66)ياسيعوي والسّ شاطين الدّ ا بين النّ يفصل تمامً  ، وبأّنه"حزب اليسار الوسط" بـخالد داوود 

ة وح المصريّ عودة الرّ إلى  ى"يسع ،مدني   يادة" هو حزب  حزب الر  " هيثم أبو خليل إلى أنّ  أشار حين
بين حزبه  تبايًنا كبيًراة ثمّ  فإنّ  ؛داوود خالد حسبب. و (69)يناير" 52ة بعد ثورة إلى الحياة السياسيّ 

يضع  ية والعدالة"حزب "الحرّ  فهو يرى أنّ  .ابع لجماعة اإلخوان المسلمينية والعدالة" التّ وحزب "الحرّ 
ة هي ريعة اإلسالميّ "مبادئ الشّ  ه على أنّ فقرات   ىأول في عندما ينص  ، تساؤلموضع ة مسألة المرجعيّ 

لخوض إلى اوال حاجة  القضّية، قد حسم الدستور المصريّ  حين أنّ  في ؛شريع"للتّ  المصدر األساسيّ 
 .(91)فيها. كما يرفض داوود موقف جماعة اإلخوان وحزبها من مسألة المرأة واألقباط

سين الذي يشترطه عدد المؤسّ من  ىاألدن لحصول على الحد  إلى ا االحزب يسعى جاهدً  ويبدو أنّ 
 ة. ولعلّ قانونيّ  من أجل الحصول على رخصةٍ  (،عضو 2111والذي يبلغ )قانون األحزاب الجديد 

 ،مفاوضات لالندماج مع حزب "مصر المستقبل" فير ما ن شر عن دخول قيادات الحزب ذلك يفس  
-يادةمقترح هو "الرّ ا تحت اسم ا واحدً صبح حزبً بحيث ي   ؛تأسيسهإلى اعية عمرو خالد الذي يسعى الدّ 
 .(90)مصر المستقبل"

سبتمبر  / أيلول 57اندمج حزب "الّريادة" مع حزب "مصر المستقبل" وعقدا مؤتمر االندماج في 
 ، ونشأ عن اندماجهما حزب "مصر المستقبل".5100

                                                                                                                           

 سّبب ما حقيقية؛ وهو إصالحات إلحداث المتكّررة ودعوته الجماعة، في الداخلية األوضاع على خليل" "أبو اعتراضات بسبب األخيرين، العامين طوال
 :الرابط على خليل أبو هيثم تصريحات راجع. الجماعة قيادات مع مشاكل  كثيرة

http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/march/31/mus_brth.aspx 
 .5/1/5100 بتاريخ ،00958 العدد ،اللبنانية السفير جريدة اإلخوان؟"، عقد ينفرط "هل هويدي، أميرة   88
 :الرابط على ،52/9/5100 بتاريخ ،اليوم المصري لجريدة اإللكتروني الموقع  89

http://www.almasryalyoum.com/node/471439 
 .سبق ذكره مرجع ،اللبنانية السفير جريدة  90
 .7/9/5100 بتاريخ دخول اليوم، المصري لجريدة اإللكتروني الموقع  91

http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/march/31/mus_brth.aspx
http://www.almasryalyoum.com/node/471439
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 (5شكل )

 ة عن جماعة اإلخوان المسلمينة المنشقّ األحزاب اإلسالميّ 

 
 :(92)أسيس(التّ  قيد) "نميةالم والتّ حزب مجتمع السّ " -3

ة. قانونيّ  لحصول على رخصةٍ إلى اهو ثالث األحزاب التي خرجت من عباءة اإلخوان وتسعى 
أزمة  في ا أصياًل الذي كان طرفً  ،عن الجماعة حامد الدفراوي المنشقّ  وقد دعا لتأسيسه القياديّ 
                                       

 اعتمدنا ولكّننا ،"والتنمية اإلصالح" حزب وكذلك ،"السلم مجتمع حركة" وحزب" والتنمية السالم حركة" حزب منها الحزب لهذا عديدة مسّميات هناك  92
 :الرابط على( بوك فيس) االجتماعي التواصل موقع على الحزب صفحة على الموجود االسم

http://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/171872559529060 

جماعة اإلخوان 
 المسلمين

 حزب 

 "التيار الرئيسي"

 شباب اإلخوان

 مجتمع"حزب 

"السالم والتنمية  

 حامد الدفراوي

 حزب الريادة

 خالد داوود

 النهضة حزب

 إبراهيم الزعفراني

http://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/171872559529060
http://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/171872559529060
http://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/171872559529060
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براهيم الزّ -ل وشكّ  ،5119مكتب اإلرشاد عام  ما كان ي عرف بجبهة  -عفرانيمع خالد داوود وا 
 . (91)ةالمعارضة اإلخوانيّ 

 هاوعدم استيعاب قيادات ،مع الجماعة خصومته بسببوقد سعى الدفراوي إلى تأسيس هذا الحزب 
ه ة. ويعّرف الدفراوي حزبه بأنّ ة القيادات المنشقّ ذلك شأن بقيّ  فيشأنه  ؛مرحلة ما بعد الثورة فيله 

". وال توجد مالمح واإلسالميّ  يل والوطن العربيّ إلى وحدة وادي النّ يدعو  ،اجتماعيّ  "حزب وطنيّ 
ن كان تركيزه منصب   ؛ياسي للحزبواضحة للخطاب السّ  ة بين ا على تحقيق العدالة االجتماعيّ وا 
 .(97)عب المصريّ مختلف طوائف الشّ 

 :"ار المصريّ حزب التيّ " -4
يته ليس فقط لجد   ؛جماعة اإلخوان المسلمينة عن هذا الحزب من أبرز المحاوالت االنشقاقيّ  عد  ي  

نّ ىة األخر باألحزاب اإلخوانيّ  مقارنةً  ياسي واإلعالميّ وحضوره الس   سيه ا لطبيعة مؤسّ ما أيضً ، وا 
الذين كان لهم  ،سي الحزب هم من شباب جماعة اإلخوان المسلمينوالقائمين عليه. فمجموعة مؤسّ 

ائتالفات  ل أهمّ الذي يمث   ،ورة""ائتالف شباب الثّ  فيالجماعة  وقد مثّلوا .يناير 52ثورة  فيدور رئيس 
 ،وأحمد عبد الجواد ،ومحمد القصاص ،إسالم لطفي :أبرز قادة هذا الحزب منة. و الثورة المصريّ 
كثيرين من شباب جماعة اإلخوان إضافًة إلى  ؛وهاني محمود ،ومصعب الجمال ،وسامح البرقي

 المسلمين.

                                       
 في اإلصالحي التيار على المحسوبين من وهو. المصرية الجامعات في اإلخوان جماعة إحياء أعاد الذي السبعينّيات جيل إلى الّدفراوي حامد ينتمي  93

ن الجماعة  وقام". اإلخوانية المعارضة جبهة" عليه أطلق ما زيد أبو وهيثم داوود وخالد الزعفراني إبراهيم مع شّكل وقد. لها وانتقاًدا جرأة األكثر كان وا 
راجع الرابط  المذكرة نّص  على لالّطالع. 5119 عام أواخر أ جريت التي اإلخوان جماعة في العامّ  اإلرشاد مكتب انتخابات نتائج في للّطعن مذّكرة بتقديم
 :التالي

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=233284&IssueID=1590  
 :الرابط على" بوك فيس" االجتماعي التواصل شبكة على الحزب صفحة راجع  94

http://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/171872559529060 

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=233284&IssueID=1590
http://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/171872559529060
http://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/171872559529060
http://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/171872559529060
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الذين انخرطوا  انفعل على طريقة تعاطي الجماعة مع مجموعة الشبّ  ةكردّ جاء تأسيس الحزب 
 في، تلك الّثورة ر دورهم خاللتقد   لمالجماعة أّن شعروا بقد و  منذ بدايتها. يناير 52ات ثورة ليّ افع في

زب عن قرار إنشاء الح أ علن. وقد (92)نظيميها التّ قراراتها وخط  بالخروج عن هم الجماعة همتْ حين اتّ 
 أعضائها الشّبانمن  بعد قرار الجماعة بفصل عددٍ  ،5100يونيو  / حزيرانالثاني والعشرين من  في

ر بر  المقابل  وفي. ىأحزاب أخر  أي   فيالمشاركة الذي يمنع بقرار الجماعة  همة عدم التزامبحجّ 
صرار ية والعدالة" لهم، حزب الحرّ " بعدم استيعاب ،اهم حزبً ئقرار إنشا ناالشبّ  مج بين العمل على الدّ  هوا 
 . (98)ونهوهو ما يرفض ؛شاط السياسيّ عوي والنّ الدّ 

                                       
 الجماعة بين الفجوة ازدادت وقد. الماضية الثالث السنوات طوال والجزر المدّ  من بالكثير اإلصالحي والشباب اإلخوان جماعة بين العالقة اّتسمت  95

 الجماعة قدرة الثورة؛ فإّن عدم شباب ائتالف داخل وتمثيلها الجماعة بقرارات اإلخوان شباب التزام من الرغم فعلى. الثورة بعد ما مرحلة في الشباب وهؤالء
 أولها: أمور ثالثة في يتمثل الطرفين بين األساسي فالخال إن وفي اعتقادنا. االنشقاق في سببا كانت وسياسيا تنظيميا الشباب هؤالء استيعاب على

 الثورة في المشاركة قّرروا عندما الجماعة وجه ماء حفظوا الذين وهم الثورة، بعد ما مرحلة في الكافي بالشكل تقدرهم لم الجماعة أنّ  اإلخوان شباب اعتقاد
 إصالحية إجراءات اتخاذ على الجماعة إقدام عدم ثانيها،. للجماعة التنظيمية باألطر الشباب هؤالء ي لحق أحد من لم المثال سبيل فعلى. يناير 52 منذ

 اإلصالحات ببعض فيه وطالبوا 5100 أبريل / نيسان في الشباب عقده الذي المؤتمر أوضحها، وكان الجماعة، شباب بها طالب ما كثيرا داخلية
 عدم ظلّ  في خاّصة الجديدة، لألحزاب شّبانها من أي   انتماء ضدّ  الجماعة من المتعسف الموقف ثالثها،. أحد إليهم يستمع ولم والتنظيمية اإلدارية
 عن لمعرفة المزيد. خارجية وسياسية تنظيمية أطر عن البحث إلى بهم دفع الشباب؛ األمر الذي لهؤالء" والعدالة الحّرية حزب" الجماعة حزب استيعاب
 :دراستنا مراجعة يرجى اإلخوان داخل اإلصالحي الّشباب ظاهرة

http://www.arabinsight.org/aiarticles/186.pdf 
 مراجعة يرجى تنظيميا، الثورة في بالمشاركة الجماعة قرار في ذلك أّثر وكيف يناير 52 ثورة في اإلخوان شباب مشاركة كواليس عن ولمعرفة المزيد

 :الرابط
http://www.almasryalyoum.com/node/323286 

 :الرابط مراجعة ىيرج اإلخوان شباب مؤتمر في ورد ما لمعرفة أهمّ 
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/april/1/39276 

 يونيو / حزيران 55 بتاريخ دخول ،السابع اليوم لجريدة اإللكتروني الموقع بفصلهم"، تردّ  والجماعة" المصري التيار" حزب يؤّسسون اإلخوان "شباب  96
 :الرابط على 5100

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=439866 
من  هو" والعدالة الحرية" لحزب اإلخوان شباب من كثير انضمام عدم أنّ  اإلخوان، في الشابة الوجوه أبرز وهو القصاص، محمد ىير  المثال سبيل على

 لهحزبا  أّسست ىولاأل: إلى جماعتين انقسمت قد اإلخوان جماعة أنّ  إلى أشار فقد لطفي إسالم أّما. الجماعة عن الحزب باستقالل شعورهم جّراء عدم

 

http://www.arabinsight.org/aiarticles/186.pdf
http://www.almasryalyoum.com/node/323286
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/april/1/39276
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=439866
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 ه "حزب مدني  بأنّ  ( "حزب التّيار المصرّي"سي الحزبوكيل مؤس  ) وقد وصف إسالم لطفي
،ديمقراط  يالذ الليبراليّ ه لتوجّ إلى اجاهات المختلفة، وهو أقرب مساحة وسط بين االتّ  فييقف  ي 

 فية واالنتماء الجغراة اإلسالميّ ة العربيّ ة الحضاريّ بالهويّ  ايير العدالة االجتماعية، ويعتز  ق معيطب  
مجموعة  يضمّ  أّنهو  ،الحزب مفتوح للجميعباب االنضمام إلى  أنّ على د لطفي كّ أ. و (91)األفريقي"

. وقد نجح ينمستقلّ الوتحالفات، و  إلى ائتالفاتٍ  ين منهميناير، المنضمّ  52شباب ثورة كبيرة من 
اشط والنّ  ،اشطة أسماء محفوظمثل النّ  ؛ينغير اإلسالميّ  اناستقطاب بعض رموز الشبّ  فيالحزب 

 .(96)عبد الرحمن فارس

ة ما عضويّ إلغاء ب القيام   ،"ار المصريّ فعل جماعة اإلخوان على تأسيس حزب "التيّ  ةردّ  توكان
هم مبسبب انضما ؛ وذلكبابالشّ فئة معظمهم من ها، وكان وتجميد يقرب من أربعة آالف عضوٍ 

                                                                                                                           

 لجناحها االنضمام فهو يرفض إصالحية، دعوية حركة باعتبارها للجماعة انتمائه وعلى الرغم من. الدعوة نشاط في استمّرت واألخرى سياسي، نشاط
 :الرابط على اليوم المصري جريدة في ولطفي القصاص تصريحات راجع. السياسي

http://www.almasryalyoum.com/node/470329 
 :الرابط على 5100 يونيو / حزيران 50 بتاريخ دخول ،اليوم المصري لجريدة اإللكتروني الموقع  97

http://www.almasryalyoum.com/node/470329 
 من الثورة ائتالف شباب من مجموعة مع اجتماعات عدة عقد إذ مباشرة، مبارك تنّحي عقب ولد قد الحزب تأسيس قرار أن إلى لطفي إسالم يشير  98

 لفكرة ترجمة باعتبارها" المصري التّيار" اسم اختيار من المغزى لطفي ويشرح. وليد لحزب مشتركة صيغة إلى التوّصل أجل من وغيرهم اإلخوان
 حزبه يكون أن لطفي ويأمل. الّصامتة بالكتلة يعرفون من أو المسي سين غير المصرّيين من العظمي األغلبية عن تتحّدث التي البشري طارق المستشار

 :الرابط على 5100 / يونيو حزيران 52 بتاريخ المصرّية" األخبار" جريدة مع لطفي حوار راجع للمزيد. المصريّ  المجتمع من الكتلة هذه عن المعب ر هو
http://www.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp?field=news&id=41684 

 قرار عن الفضائّية القنوات إلحدى لطفي تصريحات بعد وذلك للجماعة؛ العامّ  المرشد مع حاّدة أزمة بعد جاء يونيو في الحزب إنشاء لطفي قرار أنّ  بيد
 تصريحاته أنّ  واعتبر لطفي نفاه ما وهو ،5100 / فبراير شباط من الثاني في" الجمل موقعة"بـ ي عرف مّما باالنسحاب بديع محمد للجماعة العامّ  المرشد

 :الرابط على السابع اليوم لجريدة اإللكتروني الموقع مراجعة يرجى المسألة هذه عن لمعرفة المزيد أ سيء تفسيرها، قد
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=426721 

 :الرابط على إسالم أون لموقع لطفي تصريحات وكذلك
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/tahrir-square/131012-2011-06-
02-15-54-45.html 

http://www.almasryalyoum.com/node/470329
http://www.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp?field=news&id=41684
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=426721
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/tahrir-square/131012-2011-06-02-15-54-45.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/tahrir-square/131012-2011-06-02-15-54-45.html
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وأحمد عبد الجواد، ومحمد القصاص، وأحمد نزيلي، نجل سيد  ،إسالم لطفي :من أبرزهم. و للحزب
 .(99)لإلخوان بالجيزة نزيلي مسؤول المكتب اإلداريّ 

الحزب يهدف إلى  إلى أنّ له ن و سالمؤس  ؛ أشار أعضاؤه الهدف من إنشاء الحزبب تعّلقما ي فيو 
وتعظيم  ،لطةللسّ  الّديمقراطيداول ية والتّ قيم الحرّ  ية للمواطن، وتبنّ باالحتياجات األساسيّ  مام"االهت

مختلف نواحي الحياة، مع اعتزازه  فية ، وتطبيق معايير العدالة االجتماعيّ دور المجتمع المدنيّ 
سياساته،  فية المرجعيّ ة و الهويّ ب، واعتبارهم ة واإلسالمية والعمق األفريقيّ بانتمائه للحضارة العربيّ 

 .(011)"كاتهتحر   فية واألولويّ 

 أّنه -"فيس بوك" واصل االجتماعيّ شبكة التّ الموجود بموقعه على -برنامج الحزب  جاء فيو 
حياة  فيلمشاركة إلى اه يسعى كما أنّ  .ومتابعة تنفيذ مطالبها ،ورةتعزيز مكتسبات الثّ إلى  ىيسع

ه أنّ على د الحزب . ويشد  (010)شين من الحصول على حقوقهموتمكين الفقراء والمهمّ  ،ةة حقيقيّ ديمقراطيّ 
ة ويعطي أولويّ  ،فهو بحسب لطفي "حزب يرفض القوالب الجامدة .يديولوجيةصنيفات األبعيد عن التّ 

تقسيمات  شغلناتفال ة، لوجيّ يو ات األيدشكاليّ ا اإلزً متجاو   ؛ةة والحلول االبتكاريّ لتقديم البرامج العمليّ 
             .(015)"ةة مقابل العلمانيّ وال اإلسالميّ ة، ة مقابل االشتراكيّ الليبراليّ 

 

                                       
 :الرابطين على اليوم المصري لجريدة اإللكتروني الموقع مراجعة يرجى اإلخوان؛ شباب وتجميد فصل قرار عن المزيدلمعرفة   99

http://www.almasryalyoum.com/node/477432 
http://www.almasryalyoum.com/node/323286 

 :الرابط على ،55/8/5100 بتاريخ دخول اليوم المصري لجريدة اإللكتروني الموقع  100
http://www.almasryalyoum.com/node/470528 

 :الرابط على" بوك فيس" االجتماعي التواصل صفحة على موقعه مراجعة يرجى الحزب؛ برنامج عن لمعرفة المزيد  101
http://www.facebook.com/TMParty 

 .سبق ذكره مرجع ،"األخبار" جريدة مع لطفي حوار  102

http://www.almasryalyoum.com/node/477432
http://www.almasryalyoum.com/node/323286
http://www.almasryalyoum.com/node/470528
http://www.facebook.com/TMParty
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ه فإنّ  ؛ة ومتماسكةٍ ة قويّ تشكيل كيانات سياسيّ  فينجاح هذه األحزاب الجديدة  ىظر عن مدالنّ  وبغّض 
 إحداث قطيعةٍ إلى ب تسعى لجماعة اإلخوان. فهذه األحزا اظر إليها باعتبارها منافسً عب النّ من الصّ  يظلّ 

 ،اتي إثبات الذّ أمام هذه األحزاب تحدّ  قى"، وسيبيديولوجية مع الجماعة "األمّ أما وربّ  ةٍ وسياسيّ  ةٍ تنظيميّ 
 ة.مسيرة الحركة اإلسالميّ  فية نوعيّ  ل نقلةً يمث   إسالميّ  والقدرة على تقديم نموذج حزبيّ 

ذا   ،ياسياستمرار االنفتاح السّ ؛ فإّن ى اآلنحتّ  بيرةً الجماعة ك نخروج هذه األحزاب عآثار  لم تبد  وا 
من شأنه  ؛ة أو التي تختلف مع قيادات الجماعةؤى اإلصالحيّ استيعاب أصحاب الرّ  نالجماعة ع عجزو 

فقد أعلن  ؛ية والعدالة" بهذه األحزابعالقة حزب "الحرّ تعّلق بما ي فيأّما ة الجماعة. ضعف من جاذبيّ أن ي  
ة مع األحزاب الليبراليّ  ما حصلاألحزاب، على غرار  تلكنسيق مع ة التّ ات الحزب عن إمكانيّ بعض قياد
 .(011)سكات منتقديهاإلالجماعة  جانب ا منذكي   وهو ما قد يراه البعض إجراءً  ؛ةوالعلمانيّ 

 

 ة:ة المستقلّ األحزاب اإلسالميّ  .3
ها لم ولكنّ  ا.وسياسي   اقيمي   اإطار وتجعلها  ،ةة دينيّ مرجعيّ تستند إلى ونقصد بها مجموعة األحزاب التي  

ي الت ةالراديكاليّ  ياراتالتّ لفي أو يار السّ ة قائمة كاإلخوان أو التّ تخرج من عباءة تنظيمات وجماعات إسالميّ 
 هذه األحزاب: أهمّ ولعّل من  ـأصبحت أكثر اعتدااًل 

 هضة:حزب اإلصالح والنّ  -1
ة التي حصلت على الوجود ة المستقلّ أوائل األحزاب اإلسالميّ هضة" من حزب "اإلصالح والنّ  عد  ي  

إلى  يسعى ،اجتماعي   سياسي   حزب   يقّدم نفسه على أّنه . وهو حزب  5100يوليو  / تّموز في القانونيّ 
 اتنظيمي  - أّنهم ال يرتبطون سوه علىة. ويصّر مؤس  ة واإلسالميّ ة الحضاريّ ة األمّ لحفاظ على هويّ ا
ين لظاهرة اإلسالميّ  اانعكاسً  الحزب   عدّ ة. وي  ة الحالي  من الحركات والجماعات اإلسالميّ  بأي   -ايديولوجي  أو 

                                       
 :الرابط على ،اليوم المصري جريدة ،"اإلخوان منشّقي" أحزاب مع للتعاون استعداده يعلن والعدالة الحرية حزب  103

http://www.almasryalyoum.com/node/474381 

http://www.almasryalyoum.com/node/474381
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 ىومصطف ،كعمرو خالد ،عاة الجددليه الدّ وكان أبرز ممثّ  .ين التي نمت خالل العقد الماضيالمستقل  
ّل ظ فيالذي نما  ؛سيالمؤس   ار االجتماعيّ ألفكار التيّ  الحزب ترجمةً  د  ع  مسعود. كما ي   ومعزّ  ،حسني
إلى  إضافةً  ،ةنشر رسالته القيميّ  في ةشاط االجتماعي كأداة رئيسويستخدم النّ  .عاة الجددظاهرة الدّ  بروز
ا. وهي تجربة أقرب لحركة "فتح اهلل كولن" ا وسياسي  وتأهليهم اجتماعي   ،ركيز على مسألة تنمية األفرادالتّ 
 ة. ة وأخالقيّ من أجل تحقيق أهداف قيميّ  والتعليميّ  شاط االجتماعيّ التي تعتمد على النّ  ،ةركيّ التّ 

ق ا حقّ ممّ  ؛الفترة الماضية طوال ةٍ ة وأهليّ اجتماعيّ  أنشطةٍ  فيسي الحزب قد انخرطوا مؤسّ  ويبدو أنّ 
نهم من تأسيس الحزب مكّ ، و ةة الشابّ ة ولدى الفئات العمريّ وائر االجتماعيّ بعض الدّ  في املحوظً  وجوًدالهم 
حزبه أقرب  الذي أشار إلى أنّ  ى،قليلة. وهو ما تعكسه تصريحات رئيس الحزب هشام مصطف أسابيع   في

رؤية الحزب  -اأيضً -وما تشير إليه  ؛(017)ياسيوالس   شاطين االجتماعيّ إلى "منطقة وسط" بين النّ 
 مرة اليانعة لزرعٍ الثّ هضة" هو "حزب "اإلصالح والنّ  والتي جاء فيها أنّ  ،لكترونيالمنشورة على موقعه اإل

ة األنشطة كافّ  فيواالنخراط  ،غرسه منذ ما يزيد على عشر سنوات من العمل االجتماعي فياجتهدنا 
عداد الكوادر المتميّ  ،ةالمجتمعيّ   ؛عوبات والمعوقاتوتجاوز العديد من الصّ  ،مختلف المجاالت فيزة وا 

 ينر انضمام كثير ذلك ما يفس   . ولعلّ (012)"مهده في شروع اإلصالح االجتماعيّ والتي كانت كفيلة بوأد م
بقة مع أبناء الطّ  ،نوات الماضيةالسّ  الذي اضطلع به طوالور الكبير لدّ لنتيجة  ،إلى الحزب نامن الشبّ 
 الوسطى.

                                       
 :الرابط على مصر-مباشر الجزيرة برنامج مع" والنهضة اإلصالح" حزب رئيس حديث راجع  104

http://www.youtube.com/watch?v=7FVO514VMnY 
 :الرابط على" والنهضة اإلصالح" لحزب اإللكتروني الموقع راجع  105

http://eslah-nahda.org/eslah/?page_id=119 

http://www.youtube.com/watch?v=7FVO514VMnY
http://eslah-nahda.org/eslah/?page_id=119
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ة لمصر، وحماية اإلسالميّ ة ة الحضاريّ فاع عن الهويّ د  الد على االلتزام بيؤك   هوف ؛الحزب رنامج  با أمّ 
 أساسٍ  مييز بين المواطنين على أيّ وعدم التّ  ،ودعم المواطنة ،واحترام حقوق اإلنسان ،ياتمنظومة الحرّ 

 .(018)ولة والمواطنينجديد بين الدّ  اجتماعيّ  يدعو إلى إقامة عقدٍ كما أّنه . أو طائفي   أو عرقي   ديني  

 

 :وحيد العربيّ حزب التّ " -5
سابق  وقتٍ  فية التي كانت تنتمي لتأسيس هذا الحزب من بعض القيادات اإلسالميّ عوة جاءت الدّ 

ونذكر من هذه  .ات من القرن الماضييّ سعيند نشاطه أواخر التّ م  الذي ج  ذاك  ؛حزب العمل اإلسالميّ إلى 
 . يومحمد الدماط ،وصالح عبد المتعال ،ابقمحفوظ عزام رئيس حزب العمل السّ القيادات: 

ة البلدان ها بقيّ ئ  تحت لوا كي تضمّ  ؛تتجاوز حدود القطر المصريّ  ،ةيديولوجية إسالميّ أالحزب ى يتبنّ 
تغيير وتطهير للحزب هو " المقصد األساسيّ  فإنّ  ،حسب تصريح عبد المتعالبة. و ة واإلسالميّ العربيّ 

 . (011)"يّ والخارج يّ الوطن من االستعمار الداخل

نطلق ي هاميعجف ؛ةة اإلسالميّ األحزاب ذات المرجعيّ  جة برامعن بقيّ  اوال يختلف برنامج الحزب كثيرً 
ديباجة  فيد شدّ  قد الحزب ورة. ولكنّ بناء مصر بعد الثّ  في أصياًل  اة ركنً ة اإلسالمي  من اعتبار الهويّ 

ها ألنّ ها؛ إّياومعارضته  -ارات "الالدينية"التي وصفها بـالتيّ -ة ارات العلمانيّ التيّ مع برنامجه على اختالفه 
ية" خر يحتذي بنماذج الحضارة الغربية المادّ آ واستبدالها بطرحٍ  ،عن عقيدتها "تسعى لتشكيل مصر بمعزلٍ 

 ،يتجاوز مصر والعالم ،نهضويّ  الحزب يدعو إلى مشروع حضاريّ  فإنّ  ؛من هذا المنطلقو . (016)
 ه.العمران كلّ كي يضم ّ  اإلسالميّ 

                                       
 المرجع نفسه.   106
 :الرابط على ،1/8/5100 بتاريخ دخول ،األصلي" الدستور" لجريدة اإللكتروني الموقع  107

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/june/3/44056 
 :الرابط على للحزب الرسمي الموقع مراجعة يمكن الحزب؛ برنامج على لالّطالع  108

 

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/june/3/44056
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حكم ال يقوم  كلّ ورى هي أساس الحكم "الشّ  الحزب أنّ ؛ يرى ظام السياسيّ شكل النّ  يخّص وفي ما 
هو األجدر  "،البرلمانيّ "يابي موذج النّ النّ  أنّ  يرى. و (019)"ة لهورى هو بمثابة استبداد وال شرعيّ على الشّ 

إلى ة والعادلة للوصول المجال إلتاحة الفرصة أمام المواطنين للمنافسة الحرّ  ّيئيهشريطة أن "طبيق بالتّ 
ا عن سطوة ا بعيدً ويفرض مناخً  ،لدى المواطن يعمل على رفع الوعي السياسيّ  إطارٍ  في ،نيابيّ  ثيلٍ تم

. كما (001)"ةة أو الفئويّ ة أو الطائفيّ ة أو القبليّ د بالعصبيّ ه، أو التقي  الموج   يّ عالمضليل اإلرأس المال أو التّ 
والفصل  ،ستوردها الدّ ا للمعايير التي يحد  لطة وفقً وتداول السّ  ،ةدية السياسيّ احترام التعد  إلى يدعو الحزب 

 ين.والمساواة الكاملة بين المسلمين والمسيحيّ  ،لطاتبين السّ 

مرحلة ما  فيطة لمصر ية نش  خارجيّ  سياسةٍ إلى الحزب يدعو ؛ فةياسة الخارجيّ السّ  أّما على مستوى
 الحزب يدعو صراحةً  . لذا فإنّ العربيّ  محيطال في ائدالرّ  دورهامصر  استعادة هدفهاوأن يكون  ،ورةبعد الثّ 
 بها، والنتهاك العدوّ  مناطور الطريق قيام مصر بالدّ  في ةً ل عقب  تمث  ها "ألنّ  ،ة "كامب ديفيد"إلغاء اتفاقيّ إلى 

فاقات من االتّ  طبيع أو أيّ صور التّ  جميعيمكننا من خالله تجميدها، وتجميد  ة على نحوٍ هذه االتفاقيّ 
 .(000)"كان شكلها اة أو العالقات معه أي  أو االقتصاديّ ة التجاريّ 

 

 :"حزب الحضارة". 1

ة المهندس حاتم بقيادة أحد القيادات الشابّ  ،5100أكتوبر  / تشرين األّول أوائل تأّسس فيهو حزب 
أو  ،مينكاإلخوان المسل ؛ةٍ إسالميّ  ال يرتبط بتنظيماتٍ  ،باب اإلسالميّ من الشّ  ر الحزب عن جيلٍ ام. ويعبّ عزّ 

                                                                                                                           

http://altwhedalarby.com/?page_id=2 
 المرجع نفسه.   109
 المرجع نفسه.   110
 المرجع نفسه.   111
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ة الفاعلة التي ارات االجتماعيّ لتيّ إلى ا. وهو أقرب التي أصبحت أكثر اعتدااًل  ةالجهاديّ  ياراتالتّ أو  ،ينالسلفيّ 
هضة" الم شار شبيه بتجربة حزب "اإلصالح والنّ  ووه ،مرحلة ما بعد الثورة في عمل السياسيّ نحو الجهت اتّ 

ذو  ،معاصر حزب وسطيّ حزب الحضارة هو " أنّ  -الحزبس مؤس  -المهندس حاتم عزام  يرىا. و إليه آنفً 
 ؛اا وسطيّ الحزب يسعى ليكون حزبً  . وأشار إلى أنّ (005)"يناير 52نشأ من رحم ثورة  ،ةة إسالميّ ة مصريّ هويّ 

العتدال ويرفض إلى االذي يميل  ،مصر فيئيس ار الرّ تمثيل التيّ إلى ويسعى  ،ياسييبتعد عن االحتقان السّ 
 .(001)دالتشد  

أو  بسبب الّدين تمييز دون أي   ،ينة بين جميع المصريّ ويقوم برنامج الحزب على إقرار المساواة التامّ 
بما -مناصب الدولة  ح لكلّ الترش   حق  جميع  المصرّيين  منح ه يطالب بضرورة أن ي  العرق أو الجنس. لذا فإنّ 

. فعن ةراكة الوطنيّ الشّ ؛ مادام اإلطار  هو سيحيّ و مأمسلم و و امرأة، أ بين رجلٍ في ذلك ال فرق  -ئاسةرّ الفيها 
ة سالميّ ة اإلعلي من شأن قيم الحضارة المصريّ ت  التي  ،حديثةالة ديموقراطيّ الة مدني  الولة دّ ال طريق ذلك ت ْبنى

 .(007)بحسب تصريحات رئيس الحزب ،سامحعلى التّ  القائمة

ة مصريّ  حداث حضارةٍ إ" هو -عليه برنامجه مثلما يصّرح به اسمه، وينّص -للحزب ة األساسيّ  ةوظيفوال
يجاد حلول لمشاكل الشّ  ،حديثة  ،وتمكين الفرد المصريّ  ،تقوم على المنهج العلميّ  ؛ةاليوميّ  عب المصريّ وا 

حداث توافقٍ  ،وتفعيل المجتمع المدنيّ  ستثمر كطاقة ن ت  أيجب  ،دافعة   ة  يمان باهلل قو  اإل وأنّ  .مجتمعيّ  وا 
 .(002)"بناءٍ 

                                       
 :الرابط على 1/01/5100 بتاريخ دخول" الجريدة" لجريدة اإللكتروني الموقع  112

http://www.algareda.com/2011/10/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-
%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/ 
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http://www.algareda.com/2011/10/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/
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 محيطها العربيّ  فيرائدة  أن تكون مصر دولةً إلى الحزب  عىيس ؛ةياسة الخارجيّ صعيد السّ  ىعلو 
 ،ةة الفلسطينيّ ة القضيّ سياسة الحزب الخارجيّ القضايا المطروحة في ات ولويّ ومن أ .فريقيّ واأل سالميّ واإل
 .المنطقة فيائد مصر دورها الرّ  واستعادة ،يلالنّ  هميا مشكلةو 

 

 

 (1شكل )

 ةة المستقلّ األحزاب اإلسالميّ 

 

 ة:ة المذهبيّ يّ الّديناألحزاب  .4
ة لم تمارس دينيّ  تلك التي خرجت من عباءة جماعاتٍ  في مصر؛ ةة المذهبيّ يّ الّدينب اقصد باألحز ي   

 في سياق رد  وقد ظهرت يعة. ة والشّ كالصوفيّ  ،والمذهبيّ  وحيّ واقتصر نشاطها على البعدين الرّ  ،اياسة يومً السّ 

 األحزاب اإلسالمية المستقلة

 الحضارةحزب 
التوحيد العربي  حزب
 (التأسيس قيد)

 اإلصالح والنهضة حزب
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وجماعة  ،لفيةكالجماعات الس  ها؛ مع ة  وعقائديّ  ة  اختالفات فكريّ لها  ،أخرى ةٍ ومذهبيّ  ةٍ دينيّ  اراتٍ تيّ  ىالفعل عل
 :يعيّ والشّ  وفيّ ارين الصّ يّ . وهنا يمكن رصد عدد من األحزاب التي تنتمي للتّ (008)اإلخوان المسلمين

 وفي":حرير الصّ حزب التّ " -1
حسب بعض ب-وتصل  ،هايات  ة باختالف أنواعها ومسم  وفيّ رق الص  كبير للطّ  تحظى مصر بوجودٍ 

كن له عالقة مباشرة تلم  ،وفيار الص  التيّ  غم من أنّ الرّ على ة. و طريقة وحركة صوفيّ  12 نحو ىإل -قديراتالتّ 
كان  كما. ىة األخر يّ الّدينوازن مع القوى فه من أجل تحقيق الت  ا ما وظ  نظام مبارك كثيرً  نّ فإ ؛ياسيبالعمل السّ 

وهو  ؛ةالمناسبات االنتخابيّ  كلّ الحزب في ، ليدعموا وفيةرق الص  مشايخ الط   علىغط الحزب الحاكم يقوم بالض  
 حد   ىوصل إل ،ة خالل العامين األخيرينوفيّ جاذب والخالف داخل الحركة الص  من الت   حدوث قدرٍ  ىإل ىما أدّ 

ـ ظهور ما بات ي عرف ب في أبرز نتائج هذا االنقسام  تمّثلت. و (001)ةرق الصوفيّ االنقسام داخل مشيخة الطّ 
-خاض  فقد .ريقة العزميةشيخ الط   ،يخ محمد عالء أبو العزايممها الشّ التي يتزعّ  ،وفي""جبهة اإلصالح الص  

رق "شيخ مشايخ الط   في رتبة نظام مباركعّينه الذي  ،يخ عبد الهادي القصبيالش   ا ضدّ ا مريرً صراعً  -وال يزال
ته في عضويّ  الذي يضمّ  ،ةوفيّ رق الص  للطّ  ىالمجلس األعلمن على غير رغبة وذلك  ؛وفية" في مصرالص  
كي  ،ا من بين أعضاء هذا المجلساختيار أكبر المشايخ سن   يقعأن . وقد جرت العادة ةرق الصوفيّ الطّ  كلّ 

 .(006)وهو ما لم يحدث ،وفية"رق الصّ يصبح "شيخ مشايخ الطّ 

نّ  ،يناير 52لم تبدأ بعد ثورة  ؛ة في مصرللصوفيّ  سياسيّ  فكرة إنشاء حزبٍ  لذا فإنّ   ل ذلك لّماقببدأت ما وا 
رق للطّ  يس حزبٍ إلى تأس -ة البرهاميةريقة الشرنوبيّ شيخ عموم الطّ -رنوبى يخ محمد عبد المجيد الشّ الشّ دعا 

                                       
 على اإلسالمية القوى سيطرة من تخّوفهم هو السياسي؛ المعترك الصوفية دخول وراء األساسي الباعث أنّ  إلى حسن علي عمار الدكتور يشير  116

 لتهميش وسعيهم سياسية، أحزاب بإنشاء اإلخوان وجماعة السلفيين قيام لوال سياسي حزب إنشاء على ليقدموا كانوا ما المتصّوفة أنّ  ويؤّكد العاّم. المجال
 :راجع لمعرفة المزيد. األخرى القوى
 :الرابط على ،11/1/5100 بتاريخ دخول للدراسات، الجزيرة مركز يناير"، 52 ثورة بعد مصر في الصوفية للطرق السياسي "الدور حسن، علي عمار

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21FA3618-C1B2-4D1B-82E6-00699D58A650.htm  
 دار: )القاهرة ،مصر في الصوفية للطرق السياسية التنشئة حسن، علي عمار: مراجعة يرجى مصر في الصوفّية الحركات عن لمعرفة المزيد  117
 .(5119 للنشر، العين
 .سابق مرجع ،مصر في الصوفية للطرق السياسي الدور حسن، علي عمار  118

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21FA3618-C1B2-4D1B-82E6-00699D58A650.htm
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بين المسلمين  ، وجامًعاةة وثقافيّ ة واجتماعيّ سياسيّ  أهدافٍ بل يكون ذا  ،ةيّ الّدينهداف باأل ، ال يكتفيةالصوفيّ 
فض األمر . غير أّنه ر لحزبلسين أبو العزائم وكيل المؤس   الّدينيخ محمد عالء الشّ يجعل وأن  ،ينوالمسيحيّ 
نّ  ؛ليس فقط لمخاوفه من قمع نظام مبارك له ،حينذاك اإلخوان جماعة من االصطدام ب خشيتها لما أيضً وا 

 .(009)ةيّ الّدينوغيرها من الحركات 

نحو رت وعبّ  .وفيار الص  ر عن التيّ يعب   سياسيّ  فكرة إنشاء حزٍب  ظهرت ؛يناير 52وفي مرحلة ما بعد 
ر عن مطالبها خالل مرحلة ما بعد عن رغبتها في إنشاء كيان سياسي يعب   ،ةطريقة وحركة صوفيّ  06

والتي  ،لفيار السّ وفية والتيّ العالقة بين الص  رت بعدما توتّ  ،بإنشاء هذا الحزب ها. وقد زادت مطالب(051)الثورة
م ئيخ أبو العزاأعلن الشّ  وقد. علنيّ  هامات بشكلٍ غير مسبوق من االحتقان وتبادل االتّ  ىمستوً  ىوصلت إل

 ،ينلفيّ وتر مع السّ منه لنزع فتيل التّ  وذلك في محاولةٍ في البداية؛ سامح االجتماعي" عن إنشاء حزب "التّ 
فاق على إنشاء االت   وقع. ولكن بعد فترة (050)ة في مصريّ الّدينارات ولتقليل مخاوف األقباط من صعود التيّ 

براهيم زهرانئيخ أبو العزا" بقيادة الشّ حرير المصريّ حزب "التّ  أوائل شهر في ور لن  ا الحزب   رأىو  ،م وا 
 .(055)5100سبتمبر  / أيلول

                                       
 :الرابط على 5/2/5100 بتاريخ دخول السابع اليوم لجريدة اإللكتروني الموقع  119

http://youm7.com/News.asp?NewsID=403643 
 :الرابط على 1/1/5100 بتاريخ دخول ،اليوم المصري لجريدة اإللكتروني الموقع  120

http://www.almasryalyoum.com/node/338369 
 :الرابط على 01/5/5100 ،اليوم المصري جريدة ،"االجتماعي محالّتسا" حزب تأسيس يعلنون" الصوفية" مشايخ  121

http://www.almasryalyoum.com/node/322049 
 :الرابط على 7/9/5100 بتاريخ دخول اإللكترونية،" المشهد" جريدة الصوفي"،" المصري التحرير" على توافق األحزاب "شؤون  122

http://youm7.com/News.asp?NewsID=403643
http://www.almasryalyoum.com/node/338369
http://www.almasryalyoum.com/node/322049
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د من تمدّ  امخاوفهمإذ تعاظمت  ؛سياسيّ  نشاء حزبٍ إلة بقوّ  هماكحر  ت سبب م وزهرانئخفي أبو العزاوال ي  
ة في ظاهرتهم المليونيّ تيار التّ ذلك م أنصار والذي وصل أوجه بعدما نظّ  ،لفي في الفضاء العامّ ار السّ التيّ 

 .(051)م لقب "جمعة قندهار"ئأطلق عليها أبو العزا ،5100يوليو  / تّموزميدان "التحرير" أواخر 

دولة  ىيدعو إل" إصالحيّ  ه حزب مدنيّ م وزهران أنّ ئد أبو العزايؤكّ ف ؛طبيعة الحزب ما يخص   فيا أمّ 
بالمواطنة والمساواة واحترام حقوق  ويؤمن .في الفكر ويرفض جميع أشكال العنف واإلرهاب والغلو   ،ةمدنيّ 

وبالقيم  ،شريعكمصدر رئيس للتّ  ،ةاإلسالميّ ريعة بمبادئ الشّ  كمع التمس   ؛ةيّ الّدينة و يات العامّ اإلنسان والحرّ 
غم من الرّ على . و (057)"ةة لألحوال الشخصيّ أصحابها في قوانين خاصّ  وحق   ،الثةالثّ  ةماويّ ة لألديان السّ وحيّ الرّ 
حرير" "حزب التّ  يوص فزهران يرفض أن  فإنّ  ؛ةوفيّ رق الص  نصف أعضاء الحزب ينتمون للط  نحو  أنّ 
ظر عن ديانتهم أو النّ  بغّض  ،ينحزبه مفتوح لجميع المصريّ  د على أنّ يؤكّ كما أّنه  .اصوفي   احزبً  اعتبارهب

 .(052)والسياسيّ  يديولوجيّ مذهبهم األ

 

 

 

 

 

                                       
 :الرابط على 6/6/5100 بتاريخ دخول ،"السابع اليوم" لجريدة اإللكتروني الموقع  123

http://al-mashhad.com/Articles/13089.aspx 
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=470002 

 .8/6/5100 ،7119 العدد ،"روز اليوسف" مجلة  124
 :الرابط على 1/9/5100 بتاريخ دخول ،"إسالم أون" موقع "،صوفّيا حزبا لسنا": المصري التحرير حزب  125

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/egypt-after-the-january-
25/134294-2011-09-07-12-21-23.html 

http://al-mashhad.com/Articles/13089.aspx
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=470002
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/egypt-after-the-january-25/134294-2011-09-07-12-21-23.html
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/egypt-after-the-january-25/134294-2011-09-07-12-21-23.html
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 (7شكل )

 

 

 

 

 :يعي"حرير الش  حزب الوحدة والتّ ". 5

 تأسيس حزبٍ  ىيعة في مصر إليسعى الشّ  ؛يةالّدينة ة األحزاب ذات المرجعيّ مثلما هي الحال مع بقيّ 
سواء  ،ائكةات الشّ في مصر من الملفّ  يعيّ الش   الملفّ  د  عّ ة. وي  هاتهم الفكريّ ر عن مصالحهم وتوج  يعب   سياسيّ 
راع  أو نتيجةً  ،ينيعة المصريّ ألعداد الش   ةٍ رسميّ  تقديراتٍ  غياببسبب  ار بين نظام مبارك والمنتمين للتيّ للص 

 مع وعلى نحو ما حدث. (058)"حزب اهلل"سواء مع إيران أو  ،راع اإلقليميّ ة الص  وذلك على خلفيّ  ؛يعيالش  
عة في مصر يدعا عدد من الش   لّما ،سنوات بضعيعة قبل للشّ  سياسي   لدت فكرة إنشاء حزبٍ فقد و   الّصوفّية؛

                                       
 :التالي الرابط مراجعة يرجى الموضوع؛ هذا عن لمعرفة المزيد  126

 

 ةة المذهبيّ األحزاب الّدينيّ 

  الشيعي الوحدة والتحرير حزب

 (التأسيس قيد)

 التحرير الصوفي  حزب

 (التأسيسقيد )
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د راسم يعة أمثال أحما من بعض نشطاء الشّ ا ملحوظً عوة التي القت رفضً وهي الدّ  .إنشاء حزب "الغدير"ى لإ
فيس هو أن يكون النّ  ،. لذا فمن المفارقات(051)وديني   مذهبي   على أساسٍ  لقيامهاالذي استهجن الفكرة  ؛فيسالنّ 

م تقد  . وقد حرير"طلق عليه اسم "حزب الوحدة والت  الذي أ  و  ؛ورةيعي الجديد بعد الثّ سي الحزب الش  وكيل مؤس  
 . (056)5100سبتمبر /  أيلول لجنة األحزاب أوائل شهر ىبأوراق تأسيسه إل

نّ  ؛يعةا فقط على الشّ حزبه ليس مقصورً  أنّ  ىفيس إليشير النّ  فئات  جميعا ومسلمين من أقباطً  ما يضمّ وا 
ياسة ية العقيدة. وفي الس  حرّ و ولة ة الدّ ية والمساواة ومدنيّ يؤمن بالحر   ،مدني   حزبه هو حزب   د أنّ يؤكّ و المجتمع. 
ة في المنطقة ركيّ ية واألمص من الهيمنة اإلسرائيليّ خل  التّ  ىإل -فيسبحسب النّ -يسعى الحزب  ؛ةالخارجي  
 . (059)ةالعربيّ 

 في إطار رد   فهي تتنّزل .حرير"وراء تأسيس حزب "الوحدة والتّ التي تق ف وافع إغفال الدّ  حالٍ أي  وال يمكن ب
يخ جمال وهو ما عكسته تصريحات الشّ  ؛يعةالش   منا دً ا متشد  خذ موقفً التي تت  تلك  ،ةيارات السلفيّ الفعل على التّ 

حين  -ة في مصروأحد أبرز القيادات السلفيّ  ،دية"ة المحم  نّ ة أنصار الس  "جمعيّ ـ ابق لئيس السّ الرّ -المراكبي 
ولن نسمح لهم  ،اراس لمحاربة أنصار هذا التيّ "سندعو النّ  :وقال ،يعةللش   سياسيّ  ر من إنشاء حزبٍ حذ  

 . (011)بإنشاء حزب"

 

                                                                                                                           

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/47A486D5-DBD1-446E-A6C1-F4AEE3580299.htm 
 على 05/1/5100 بتاريخ دخول النفيس، أحمد للدكتور اإللكتروني الموقع. اسمهم يحمل سياسي حزب إلنشاء رفضهم يجد دون مصر شيعة  127
 :الرابط

http://www.elnafis.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/4494.html 
 :الرابط على ،57/01/5100 بتاريخ دخول ،األصلي الدستور جريدة ،"التحرير" حزب تأسيس بأوراق يتقدم شيعي ناشط  128

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/october/24/59152 
 بتاريخ دخول ،األهرام لجريدة اإللكتروني الموقع العقيدة"، وحرية والمساواة الدولة بمدنّية يؤمن مدنيّ  حزب "نحن: النفيس راسم أحمد. د  129
 :الرابط على 51/9/5100

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=647461 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/47A486D5-DBD1-446E-A6C1-F4AEE3580299.htm
http://www.elnafis.net/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/4494.html
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/october/24/59152
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=647461
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 خالصات ونتائج:
المجال  في الّديندور  ما يخص   تائج فيمن النّ  يمكن استخالص عددٍ  ؛ابقالعرض السّ خالل من  

ما  فيو مصر.  فية ق بمستقبل الحالة اإلسالمي  يناير، وما يتعل   52في مرحلة ما بعد ثورة  المصريّ  العامّ 
بأشكاله  للّدينف الحضور المكث   إنّ يمكن القول  ؛المصريّ  الفضاء العامّ  في الّدينمستقبل دور تعّلق بي

وذلك نتيجة لعاملين  ؛اعً وق  ا مت  كان أمرً  -اا تنظيمي  أو سياسي   ،ااتي  ا هوي  ا أيديولوجي  حضورً كان  سواءً -المختلفة 
ن  ،الثة الماضيةالعقود الثّ  طوالمصر  فية لفكريّ ة وااحة السياسيّ عن السّ  بًداور لم يغب أهذا الدّ  أنّ  :لهماأوّ  وا 

هو الحديث عن  ،األقرب للواقع ه. لذا فإنّ ت  ور لخدمة مصالحه ودعم شرعي  تأميم هذا الدّ الحاكم ظام حاول الن  
 وقع هأنّ  :ورة. ثانيهماا كان عليه الوضع قبل الثّ ممّ  أوضح   وبروز تجلّياته بشكلٍ  ،ورتغّير شكل هذا الدّ 

عالمي   سياسي   توظيف   ة بين مختلف ة واجتماعيّ من أجل تحقيق مكاسب سياسيّ  ،في الفضاء العامّ  للّدين وا 
 م  متعاظ   ، هناك ميل  وبعبارٍة أخرىة. ة دينيّ لمرجعيّ  يديولوجيّ واأل التي يستند خطابها الفكريّ  ؛القوى واألحزاب

ا من ق لهم قدرً ة" تحق  من أجل تحقيق "سلطة اجتماعيّ  عامّ في المجال ال الّدينة لتوظيف يّ الّدينيارات التّ  ىلد
في  يّ الّدينة" من خالل تكثيف استخدام الخطاب ة. وهو ما يعني تحقيق "الشرعيّ ة والشعبيّ المكاسب السياسيّ 

 .الفضاء العامّ 

حالة  أنّ ا فقد بدا واضحً  .في مصر هاة ومستقبلاإلسالميّ  يارات  خريطة الحركات والتّ  ما يخص   ا فيأمّ 
قصاءً التي عانت قمعً -يارات قد أغرت هذه الت   ،المفاجئ التي أعقبت سقوط نظام مبارك االنفتاح السياسيّ   ا وا 

 نها من دخول المجال العامّ يمك   ؛شرعي   تمثيلٍ  ىللحصول عل يعبالسّ  -الثة الماضيةن طيلة العقود الثّ شديديْ 
أخرى. بيد  الجديد في مصر من جهةٍ  ياسيّ ظام الس  ديد شكل الن  في تح ا، ويمنحها دورً من جهةٍ  قانونيّ  بشكلٍ 

؛ نظًرا ةة والتنظيميّ من االنقسامات السياسيّ  -غير مسبوق-ا ارات قد شهدت قدرً هذه الحركات والتيّ  أنّ 
                                                                                                                           

 .25/5/2011، بتاريخ 2537، عدد اليوم المصريمن تأسيس حزب شيعّي في مصر ويتعّهد بمحاربته"، جريدة  يحّذر سلفيّ  "قياديّ   130
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االنفتاح ما ازداد ه كلّ ع أنّ . ومن المتوقّ أو المرتبطة باختالف األجيال ةفكريّ الة أو سياسيّ الة لخالفات الداخليّ ل
 هذه االنشقاقات واالنقسامات.  كث رت ؛ديتعد   جاه بناء نظام ديمقراطي  ومضت مصر باتّ  ،السياسيّ 

ه وهي ومستقبل في مصر ة عن حال المشهد اإلسالميّ ليّ يمكن رصد خمس نتائج أوّ  ؛عام   وبوجهٍ 
 التالية: 

، وذلك على عكس ما كانت عليه العامّ على الفضاء  ة مهيمنةٍ وجود حركة أو جماعة ديني   : غياباًل أو  
صيب األوفر من هذا حين استحوذت جماعة "اإلخوان المسلمين" على النّ  ،الثة الماضيةالحال طيلة العقود الثّ 

زاع ص الن  ر  وتبدو ف   .مختلفة وأحزابٍ  وحركاتٍ  اراتٍ ة بين تيّ سالميّ في الكتلة اإل ت  وتشت   ت  حدث تفت  . إذ الفضاء
 ويل.حالف على المدى الط  عاون والتّ ارات أقرب من التّ هذه التيّ والخالف بين 

 ّيتها،يديولوجأو  ارات والحركات واألحزاب اإلسالميةفي خطاب بعض التيّ  ل ملحوظٍ حدوث تحو   ا:ثانيً 
 politicalياسي المركز الس  إلى  ideological perpheriesيديولوجي النتقال من الهامش األإلى اونزوعها 
centerع أن ق  فمن المتو   ،. لذاهوترشيد يارات  لهذه التّ  ياسي والفكريّ ة الخطاب الس  ن  ة عقل  وهو ما يعني إمكانيّ  ؛

 عاراتيّ ا عن الخطاب الش  بعيدً  ،ةة واقعيّ ة واقتصاديّ سياسيّ  ة الجديدة على تقديم برامج  ز األحزاب اإلسالميّ ترك  
 الفضفاض.

سيكون مصيرها  ،ة الجديدةارات واألحزاب اإلسالميّ التيّ  -أو إقصاء-لتهميش  محاولةٍ  أي  إّن  ا:ثالثً 
نّ  فحسب؛ اا واجتماعي  ة تأثير هذه الحركات سياسي  ليس بسبب قوّ  ؛الفشل ة التي اكتسبتها في رعيّ ما بسبب الشّ وا 

مع أنصار هذه  عنيفٍ  خول في صراعٍ عب انتزاعها دون الد  والتي سيكون من الصّ  ،مرحلة ما بعد الثورة
 ارات.التيّ 

ارات واألحزاب ع أن يزداد عدد التيّ من المتوق   ،ةيولة السياسيّ مع استمرار حالة االنفتاح والسّ  :ارابعً 
ز يتركّ  ،ة  أو خيريّ  ة  أهليّ  ات  جمعيّ بما هي  ،اراتلبعض هذه التيّ  قليديّ كل التّ يعني نهاية الشّ  . وهذا ماةاإلسالميّ 
لها جتماعيّ الجانب اال علىنشاطها  تعزيز حضورها وتأثيرها في الفضاء إلى ة تسعى قوى سياسي   ىإل؛ وتحو 

 .العامّ 
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من شأنه  ؛ة الجديدةيّ الّدين ارات  ة مع القوى والتيّ يديولوجيّ أة و فكري   خول في مواجهةٍ الد   نّ إ ا:خامسً 
ي ذلك إلى تأجيج وقد يؤد   .في مصر الّديمقراطيّ ل ة التحو  وتعطيل عملي  في المشهد الّسياسي،  االتأثير سلبً 

ارات عاطي مع هذه التيّ التّ  يقعغير مسبوق. لذا فمن األفضل أن  بشكلٍ  ائفي والمذهبي  والط   يّ الّدينراع الص  
تثبيتها إلى ة تسعى ومصالح اقتصاديّ  ،ةلديها تطّلعات سياسيّ  ؛ةاجتماعيّ  ل شرائح  واألحزاب باعتبارها تمث  

 ة.ياسيّ من القوى واألحزاب الس   افي ذلك شأن غيره اشأنه ؛فاظ عليهاوالح
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