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  2012-2011 ةيناملر بلا تاباختنال ا يف لألحزاب ذات المرجعية اإلسالميةاالنتخابي  األداء 

  حزب الحرية والعدالة، وحزب النور:بالتركيز على 

  1نجوان عبد المعبود األشول

  

تمثل االنتخابات التشريعية مرحلة فاصلة من مراحل الثورة المصرية باعتبارها أول 
الشعب المصري في ثورته من خالل  الخطوات العملية لتحقيق دولة القانون التي نادى بها

لذا يعد من األهمية . دولة العدل والحرية والقانون: ديمقراطيةإقامة الدولة ال إلىهتافاته الداعية 
الفواعل السياسية خالل هذه االنتخابات، ومن أهم هذه الفواعل  أداءبمكان تسليط الضوء على 

 اإلسالمتي انبثق اغلبها من عباءة جماعات وال اإلسالميةذات المرجعية  األحزابالسياسية هي 
مقاعد مجلس الشعب الباحثين في العلوم  أغلبيةالسياسي، والتي لم يفاجئ حصولها على 

يطرح العديد من الدالالت المهمة في مستقبل  أدائها في العملية االنتخابية  أناالجتماعية، إال 
الفواعل السياسية عملها في الحياة السياسية وفي شكل العالقة البينية بينها من ناحية والعالقة مع 

   . من ناحية أخرىالمجلس العسكري  أوالسياسية  األحزابسواء   األخرى

ياسية ذات المرجعية اإلسالمية هذه الورقة تحاول أن تقدم تصورا حول أداء بعض األحزاب الس 
 وحزب ، وبالتحديد حزب الحرية والعدالة،2012، 2011بات مجلس الشعب لعام  في انتخا

  .2النور

األول يتناول األداء االنتخابي من خالل محاولة اإلجابة على : وبالتالي يوجد قسمين لهذه الورقة
  : عدد من التساؤالت وهي

 اإلسالمية كتلة واحدة؟   هل مثلت األحزاب ذات المرجعية  -

الليبراليين، واالشتراكيين، المسيحيين، المجلس العسكري، : ما عالقتهم بالفواعل األخرى -
 .الشعب
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و�د�ر ���ب ا� را�' ا�&

 ا+*(��������.  
  .�ور وا2ل ، و"ر�ف ��� *�, ��0ودھ�	 �� ����/ ا��	دة ا����� ��درا�: ��و�. ا� 	�&  	�"�ر وا��
د�ر إ�, ا� 	�&�ن

 و���ت ا#�زاب ا+�(�� ��	 ���3د�. ا���ف وو�	2ل ا+*(م وذ�ك " ذات ا��ر��� ا+�(��"��ط�5 ا#�زاب ���3دم ا� 	�&
 �رى ا� 	�&  :رورة ��	م �0د  �&� �ن ��	& #ن ھذه ا#�زاب أ*��ت أن �ر����0	 ھ� ا�"ر�� ا+�(�� �ن �	��، و�ن �	��

 ". 	+�(��"و�
د�م ��ر�ف ا��� وإ�را�2 ���ن *�, أ�	�. ا*��	د ر ط أي ا���	ن  "ا+�(��"� ل ا� 	�&�ن ا��رب �ول ��ر�ف 

  
2   . �2011و��.  6ھو �زب �م �=���. �ن � ل ��	* ا+3وان ا������ن �� : �زب ا��ر� وا��دا�

�� : �زب ا��ور   .2011 �و��. 15ھو �زب �م �=���. �ن � ل ��	* ا�د*وة ا���<�  	+���در�



2 

 

ثم . بينما يقدم القسم الثاني تصورا حول المشهد السياسي في مرحلة ما بعد االنتخابات
  .الخالصات العامة

يدانية من خالل مقابالت مع عدد من وقد اعتمدت الورقة في مصادرها على البيانات الم
  . األشخاص، والجرائد والمواقع االلكترونية

  .2012فبراير  22وتنتهي في 2011فترة الدراسة تبدأ في سبتمبر  

  :األداء االنتخابي: القسم األول

من الثورة بتنحي الرئيس مبارك عن الحكم وتولي المجلس العسكري  األولىمع نهاية المرحلة 
 األخرى واألحزاب اإلسالميةذات المرجعية  األحزابشئون البالد، ظهر توافق واضح بين  إدارة

نتخابات مجلسي الشعب خابي الهم هذه القضايا كانت النظام االنتوأإزاء العديد من القضايا، 
رفض قانون االنتخابات القائم على تخصيص  حيث توافقت األحزاب السياسية علىوالشورى، 

ة النسبية والثلثين للنظام الفردي، باعتباره سوف يصب في صالح مرشحي الحزب الثلث للقائم
 اإلسالميةذات المرجعية  األحزاب، ولكن هذا لم يمنع من حدوث اختالفات بين 3الوطني المنحل

ة ، حيث حدث اختالف بين كل من حزبي الحريتقسيم الدوائر االنتخابيةفي قضايا أخرى مثل 
لتقسيم الدوائر  بالشكل الذي قدمته الهيئة العليا لالنتخابات مدى قبولها والعدالة والنور حول

 .ففي الوقت الذي تحفظ فيه حزب الحرية والعدالة وافق حزب النور على هذا الشكل .4االنتخابية
  .زبي الحرية والعدالة، وحزب النورويعد هذا االختالف هو بداية االختالفات بين ح

  : التحالفات االنتخابية 

شهر مارس  منتصفبدأت فكرة إنشاء توافق بين القوى السياسية ذات المرجعيات المختلفة في 

بعد حالة االستقطاب الواسعة التي حدثت بينهم بسبب االستفتاء على التعديالت  2011
                                                           

�ز 	 �ر�ض �"روع �	�ون ا���3	 	ت ������ ا�"�ب  26و -	ن ���
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Al-Mashhad-http://www.ahram.org.eg/Al-، �2011و��و  5وا�"ورى، �و�/ ���< ا#ھرام، 

assy/News/87500.aspxSyi  
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2011 ،http://www.almasryalyoum.com/node/492246  
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مبادرة من : مًعا نبدأ البناء "تحت اسم المسلمين  اإلخوانالدستورية، وكانت بمبادرة من جماعة 

وممثلون لعدد من التيارات  السياسية األحزابمن  وقد ضمت في بدايتها عدد "أجل مصر

، وبعد اجتماعات دامت السياسية والفكرية والجمعيات األهلية ونوادي هيئات تدريس الجامعات

" جل مصرأ التحالف الديمقراطي من"لعدة أشهر تم اإلعالن عن تحالف سياسي تحت اسم 

كتلة سياسية  أول يعد وكان ،حزبا سياسيا 40وضم  2011يوليو والذي أنشئ بشكل رسمي في 

وذلك في محاولة لسّد الهوة بين  بارزة ُتشكل بعد الثورة من مزيج من أحزاب مختلفة التوّجه،

 إيديولوجيةالتحالف على توّجهات  وقام. اإلسالمية وغير اإلسالمية ذات المرجعية األحزاب

  :مختلفة

وحزب  ،والتنمية حزب الحرية والعدالة؛ وحزب البناء شملت: اإلسالميةذات المرجعية األحزاب 
 .الفضيلةحزب وحزب األصالة و  النور،

  د.حزب الغد الجديحزب الوفد؛ و : األحزاب الليبرالية

 .حزب الكرامة: األحزاب القومية

شتراكي؛ الحزب الناصري؛ وحزب العمل المصري؛ والحزب العربي اال :أحزاب يسار الوسط
  .األحرار حزب حزب الجيل،والتوحيد العربي؛ و 

 وضعت والتي، "وثيقة التحالف الديمقراطي من اجل مصر"وثيقة هي  وقد اصدر هذا التحالف
 حالة من للخروج المشترك التعاون اجل من المختلفة السياسية القوى بين للتوافق لبنة بمثابة

 مبادئها لتكون وضعت وكذلك. المنحل الوطني الحزب أعضاء لمواجهة واالصطفاف االستقطاب
  .5 الجديد للدستور وضعهم عند القوى لهذه مرجعية بمثابة عليها نصت التي

                                                           
م ا�دو��،  ا���	�ف ا�د��
راط�، �و�/ �ؤ�� �	ر���� ���(  5

84%D8%AA%D8%AD%http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2011/11/09/%D8%A7%D9%

-D8%A7%D9%84%D9%81

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A  
 
  .1، ا�ظر ���ق ر�م "ا���	�ف ا�د��
راط� �ن ا�ل ��ر"و&�

  
�زب  �زب ا��ر� وا��دا�، �زب ا��را�، �زب Eد ا�&ورة، �زب ا���ل، �زب ا+�(ح وا��0:،: �	��	 �:م ا���	�ف �ل �ن

  .ا��:	رة، �زب ا+�(ح، �زب ا���ل ا�د��
راط�، �زب ��ر ا��ر � ا�"�را��، �زب ا#�رار، �زب ا��ر� وا�����
  :���ز�د ا�ظر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A7

%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D9%85%D9%86_%

D8%A3%D8%AC%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1  
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حول نسب لكن مع بداية االستعداد لالنتخابات، بدأت الخالفات بين أعضاء هذا التحالف 
حزبا  11 إلى حتى وصل األحزابانسحاب العديد من  إلى أدىالذي  األمر 6التواجد في القوائم

 أيضااالختالف حول النسب في القوائم ولكن  ألسبابقد انسحب الوفد ظلوا في التحالف، ففقط 
شخص كانوا  80  ئمة الوفد الحتوائهاقابرفض أعضاء التحالف لمرتبط  أخراكان هناك سببا 

ها ن القوائم كلزب الوسط كان متمركزا حول رأيه بأ، أما انسحاب ح7الحزب الوطني إلىينتمون 
، والفضيلة األصالةو النور، :السلفية  األحزابتصب لصالح حزب الحرية والعدالة، ثم انسحاب 

   .نسب االنتخابية على القائمةلالختالف حول ال

  :نسحاب هذه األحزاب ظهور تحالفات جديدة، وهينتيجة إل وكان

، حزب األصالةحزب النور، حزب ، ويضم أكتوبر 23في  إنشاؤهتم  اإلسالمي تحالفال 
  .8الفضيلة، حزب البناء والتنمية، وغيرهم

  .تضم حزب الوسط، حزب الريادة، حزب الفضيلة: وتحالف الوسط

ومن المالحظ على هذه التحالفات أنها كانت تحالفات انتخابية باألساس ولم يصدر عنها وثائق 
التي تم إعالنها كبرنامج انتخابي لكل أحزاب التحالف  تحالفية كوثيقة التحالف الديمقراطي

  .9الديمقراطي

  :العالقة بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور

                                                           
�وار �/ ا�د��ور ا� ��	��، �و�/ إ3وان اون ��ن،  6

http://www.ikhwanonline.com/Mob/Article.aspx?ArtID=%2093811&secid=%20270  
 
، �و�/ �ر�دة ا�"روق،  ا�"روق ��"ر أ��	ء 7� 
، �2011 �� ر  25��ول ا�وط�� *�, �وا2م ا�و�د �� ا���3	 	ت ا��
-9407-4b24-b5e5-d=327cfa7ahttp://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25092011&i

6256412b60ae  
 
8 �زب ا��ور، �زب ا�<:��، �زب ا#�	�، �زب ا� �	ء وا�����، �زب ا����Fر وا�����، وا��زب : أ�زاب ا���� ا+�(��

  :ا��ر � ���دل وا���	واة، ���ز�د ا�ظر
  :ا���	�ف ا+�(��، �و�/ �ؤ�� �	ر����

http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2011/11/09/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8

%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a  
  :وا�ظر أ�:	

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84

%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9  
  
  �2011و�� ر 17, ا#ھرام �و�/ �ر�دة, ��ر أ�ل �ن ا�د��
راط� ����	�ف ا���3	 � ا� ر�	�' 9

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/97/138274/ر	ن/أ3 	��زاب- ر�'/وا�	ر� �,- ا 	ف-ا���3�	����-
  ��ر-أ�ل- �ن-ا�د��
راط,
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كان هناك تنافس شديد بين الحزبين سواء ، 10بعد انسحاب حزب النور من التحالف الديمقراطي
 مناوشات إلى حد حدوثوصل الذي  األمر، في الدوائر االنتخابية على مستوى القوائم أو الفردي

، 11ضد التصويت لبعضهم البعضفتاوى  ٕاصدارو  بين أنصار الحزبين أمام اللجان االنتخابية
من  األولىلمرحلة والتي ظهرت بشكل واضح في ا التنافس الشديد بين الحزبين أشكالوغيرها من 

الهيئة " وتفعيل بعض المبادرات مثل  إيجاد إلىالذي دفع  األمرانتخابات مجلس الشعب، 
المسلمين والجماعات  اإلخوانوالتي تضم شخصيات من جماعة 12" واإلصالحالشرعية للحقوق 

المستقلة بهدف الحيلولة من  اإلسالمية، وعدد من الشخصيات اإلسالميةالسلفية، والجماعة 
، وقد ظهر تأثير مثل سالميةذات المرجعية اإل األحزابصراع بين  إلىتحول التنافس االنتخابي 

الثالثة من االنتخابات بشكل واضح، في قيام الحزبين بإخالء هذه المبادرات في المرحلتين الثانية و 
  .13بعض الدوائر والتنسيق االنتخابي في بعض اللجان

  

  

  :السياسية القة مع األحزابالع

                                                           
  ، �2011 �� ر  3ور ا���<� ���ن ا���	 . ر���	 �ن ا���	�ف، �و�/ ا��وم ا��	 /،، ا�� 10

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=485219  
  �2011 �� ر  3�زب ا��ور ا���<� ����ب �ن ا���	�ف ا�د��
راط� ا���	�	 *�, �"	ر� أ�زاب *��	��، �و�/ ا� د�ل ا��د�د، 

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-http://elbadil.net/%D8%AD%D8%B2%D8%A8

-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A

-AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%-%D9%85%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%AF/  
، �و�/ ���< ا�و�د« ��	ح �3", »ا���	* �زب«:  	���	�ف و��	در.. »ا+3وان« :د ���	�<ون »ا+�(��ون -

  2011أ��و ر  14ا���ري ا��وم،
5081http://www.almasryalyoum.com/node/50  

 
 ا��ر �،  BBC Newsا��(�  �ن ا�3وان وا���<��ن، �و�/  11F��	 7  2011د��� ر ،

http://www.salafvoice.com/article.php?a=6039  
  http://www.salafvoice.com/article.php?a=6039�ول ��وى ا���	�ف �/ ا��� را���ن وا����	���ن، �و�/ �وت ا���ف،  -
��:ر :د ا���دي *�, ا��	ر ا��ر� وا��دا�  	� ��رة، �و�/ إ3وان أون ��ن،  -

://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=101955&SecID=0http  
  
 

وق وا+�(ح، �<� *�, �و�/ ال  12���  :facebookا�2�0 ا�"ر*�

http://www.facebook.com/groups/186929388013827/  

وق وا+ -���   �(ح، �و�و* و�� �د�	، ا�2�0 ا�"ر*�

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84

%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%

D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD  
 
13  	 �G  ، 2011د��� ر  9، �و�/ ا��وم ا��	 /، �ر"5 �د*وم �ن ا���<��ن ���	زل ��ر"5 ا��ر� وا��دا�

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=550444&  
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، نجد تباين بين الحزبين في شكل لية واالشتراكيةالليبراوالشخصيات األحزاب بالنسبة للعالقة مع 
 وتنسيقات على المستوى االنتخابي في تحالفاتفقد دخل  العالقة، فالبنسبة لحزب الحرية والعدالة

وحزب الكرامة، وحتى  مثل حزب الغد الجديد،واالشتراكية والقومية  مع بعض األحزاب الليبرالية 
اسي معه، وقد أعلن حزب الوفد أن ، ظل هناك نوع من التنسيق السيزب الوفدمع انسحاب ح

لكن من  .14انسحابه من التحالف انتخابي فقط وان الحزب ال يزال موجود على المستوى السياسي
  .ناحية أخرى، كانت هناك منافسة شديدة مع أحزاب الكتلة المصرية

هو ، وخطاب الهوية فكان الخطاب الديني: عوة السلفيةبالنسبة لحزب النور ومن خلفه الد أما
 األحزابكال من حزب الحرية والعدالة وتحالفها مع  والذي استخدم بشكل صريح ضد السائد

الكتلة المصرية والشخصيات الليبرالية واالشتراكية باعتبارهم خطر على من ناحية  وضد  الليبرالية
  .  15للدولة المصرية اإلسالميةالهوية 

  :لمسحيينالعالقة مع ا -

لتركيز على مفهوم المواطنة بالنسبة للمسيحيين، موضحا دالة باحزب الحرية والعاتسم خطاب 
موقف الجماعة والحزب من المسحيين باعتبارهم شركاء في الوطن وبالتالي حقهم في اعتالء 

كان : من ناحية أخرىتي تعتبر هي المعيار الرئيس لذلك، الكفاءة وال إلىالمناصب باالستناد 
والعدالة في ترشيح مسيحيين على قوائم التحالف قبول من جانب حزب الحرية هناك 

لتنسيق معها على الدعوة لالمسلمين للكنيسة  اإلخوانجماعة ، ولهذا وجهت 16الديمقراطي
أن شخصية مسيحية على قوائم الحرية والعدالة، إال  30المستوى االنتخابي وفتح المجال لترشيح 

  .17األحرارزب المصريين فضلت التنسيق مع حلم تقبل بهذا و قيادات الكنيسة 

والية "مسألة  أنالشراكة في الوطن إال  الحديث عنخطاب حزب النور، فبالرغم من  أما
من شيوخ الدعوة  أو على مختلف التصريحات الصادرة من الحزب ةالحاكم ت هيكان" المسلمين

  . السلفية

                                                           

ط، �و�/ ا��وم ا��	 /، : ا� دوي 14�، ��2012	�ر  ����11رون �� ا���	�ف ا�د��
راط� ��	��	 وا���	 �	 ��. ا��3	 �	 

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=575611  
  
  ،2011 د��� ر 22 ا�"روق، ���< �� .، وأ&م و�	�ق �	�ر ���ور ��وت �م �ن: ا��ور - 15
-8baa-4d88-1cb5-http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22122011&id=5b4eb2a2

2922b263a77d  
  
16   �2011	�و  BBC news ،16ا�
	د�، �و�/  �زب ا+3وان � �ث *ن أ� 	ط ���ر"�5 �� ا���3	 	ت ا���ر�

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110516_mursi_brotherhood.shtml 

	"	ت �	�ت  0	 ا� 	�& �/ أ�د أ*:	ء �زب ا��را� ا�������ن، و أ�د ا#"3	ص ا�
ر�  �ن ��	* ا+3وان ا������ن 17�.  
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شباب الدعوة السلفية مع المسلمين بالتعاون  اإلخوانومن ناحية أخرى، قام كال من جماعة 
والذي كان له دالله ايجابية   لتشكيل لجان شعبية لتامين الكنائس في فترة أعياد الميالد بمبادرات

  . 18في الداخل والخارج على حد سواء

  :المجلس العسكريالعالقة مع  -

  .تظل العالقة بين كال الحزبين مع المجلس العسكري غير مستقرة تتوقف على القضايا المطروحة

انتخابات برلمانية  إجراءوكانت قضايا قانون العزل السياسي، وتسليم السلطة للمدنيين من خالل 
عدم وضع معايير للجمعية التأسيسية هي و عدم وجود مبادئ فوق دستورية، و نزيهة و أمنه، 

بعد الحزبين عن المجلس  أوقرب  إلىالقضايا األعلى في فترة االنتخابات والتي كانت تؤدي 
  :العسكري والقوى الثورية

حزب الحرية والعدالة، حزب : األحزابكان هناك اتفاق بين العديد من : قضية العزل السياسي
على ضرورة صدور "قائمة الثورة مستمرة"الوسط، حزب النور، حزب تحالف الشعب االشتراكي 

  .19ن حزب الحرية والعدالةقانون العزل السياسي، لكن من قام بالعمل فعال كا

السياسية  ذات  األحزابرغم اتفاق كبير بين ": وثيقة السلمي"قضية المبادئ فوق الدستورية 
 األحزابموقف "بشكل مبدئي  إماوالليبرالية واالشتراكية على رفض الوثيقة  اإلسالميةالمرجعية 

التحرك الكثيف لمنع  نأبسبب بعض النصوص التي حوتها، إال  أو" اإلسالميةذات المرجعية 
دستوري كان بالتنسيق بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور والقوى  إعالنصدورها في 

  . 20الثورية

                                                           

  
 ا���	2س وا#� 	ط، �و�/  ��	ن ا+3وان ا������ن:��ر 18�	���BBC news ،6  ر�	��2012 ،
.http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/01/120106_muslim_brotherhood_protecting_church

shtml  
، 2011د��� ر  �1س "�رة �ن أي ����� ���	�ض �/  ر�	���	، ���< ا�"روق، : �زب ا��ور ا���<� -

-4d5d-2269-http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122011&id=0c727521

06495a9cfb89-ac3f 

  
، �2011 �� ر  29�� �	�ون ا���3	 	ت، �و�/ ���< ا#ھرام،  5ا#�زاب �ط	�ب  	��زل ا���	�� وإ�F	ء ا��	دة  19

http://www.ahram.org.eg/The%20First/News/103896.aspx  
،  2011أ��و ر  13ا��ر� وا��دا� �ط	�ب  �ر* ا��زل ا���	�� ��<�ول، �و�/ ا3وان اون ��ن،  -

ne.com/new/Article.aspx?ArtID=93079&SecID=250http://www.ikhwanonli 

  
 ا�"روق، ..ا+�(��ون وا��� را��ون ���دون :د و&�
 ا�����    20>��� ،  �2011و�� ر  3و��ذ�رات �ن �و:, ��	��

6760d880520b-9673-4472-a3fe-www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=57797ae4http://  

	ط و&�
 ا�����، ���< ا�"روق،   -�+ ، �2011و�� ر  8ا+�(��ون �0ددون  ���و��

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=43b0e095-6bcb-4c1f-9790-

6b2aa796eee9 
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 18" وثيقة السلمي إسقاط"بالرغم من التنسيق الذي حدث بين الحزبين والقوى الثورية لجمعة  و 
جماعة اإلخوان  أن، إال بالفعل إلى عدم صدورها بشكل رسمي أدت، والتي 2011نوفمبر 
محمد  أحداثالمساندة للقوى الثورية في  أووالحزب بشكل رسمي لم يقوما باالشتراك  المسلمين
حزب تخوف  في ذلك إلى  السببويعود  .21لكنوفمبر، بينما قام حزب النور بذ 19محمود 

 األحداثبهذه  من قيام المجلس العسكري بالتذرعالمسلمين  اإلخوانجماعة  والحرية والعدالة 
، في حين فضل حزب النور البقاء في مربع الثوار مستكمال تحديه إلغائها أواالنتخابات  لتأخير

  .للمجلس العسكري

  :الشعبالعالقة مع 

المسلمين في الدعاية االنتخابية على  اإلخوانركز خطاب حزب الحرية والعدالة من ورائه جماعة 
عدم  أورفضه  إلى باإلضافةالقضايا المجتمعية واالقتصادية المرتبطة بالجوانب الحياتية للناس، 

 25ذكرى  إحياءمشاركته في المظاهرات التي تمت خالل  فترة االنتخابات، عدا مظاهرات 
مبتعدا بشكل مكثف عن  ع المزاج الشعبيبالمجتمعية والتوافقية م و بالتالي اتسمت خطابهيناير، 

  . قبوله على المستوى الشعبي بشكل كبير إلى أدىالذي  األمرالمطالب السياسية، 

المسلمين لربط  اإلخوانكان هناك عمل مكثف من جانب جماعة : على مستوى العمل أيضا
تي يعاني منها خطابهم ب قدرتهم التنظيمية على تقديم حلول وقتية لبعض المشاكل اليومية ال

  . 22"الرشاوي االنتخابية"والتي تصنف ب ..البوتاجاز أنابيب أزمةالمواطنون مثل 

العمل  إلى باإلضافة(كان خطاب الهوية حاضرا بقوة " الدعوة السلفيةبالنسبة لحزب النور و  أما
 أنصارالذي دفع  األمروالمجتمعي في مواجهة كل المنافسين،  الشعوبيمع الخطاب ) الخيري

  .أيضا" اإلسالمخطابات الهوية والدفاع عن "استخدام  إلىالحرية والعدالة 

خطابات التطمينات التي قدمت من حزب النور في مجاالت الثقافة  إلى اإلشارةهنا  أيضاويمكن 
" الثقافية المناسبة للمجتمع السياحة"ودعوته إالى  والسياحة وقيامه بتطوير خطاباته بهذا الصدد

  ". مع المجتمع متوافقةالالسياحة "

  بعد االنتخابات المشهد السياسي الجديد: القسم الثاني

                                                           
، ��ن ھذا �م �2011و�� ر  20�م ��ن ھ�	ك �"	ر� ر��� �ن � ل ��	* ا+3وان ا������ن �� ا�*��	م ا�ذي  دأ ��ذ أ�داث  21

��  �ض ا����و�	ت ا+دار� ا�3وا�� 
 إدار�����"	ر�، *�, ا��	�� ا�&	�� �	ن ھ�	ك �"	ر� ر��� �ن  ���/ �ن �دور �وا
  . �زب ا��ور �� ھذا ا�*��	م

: ا���در&�	 ��   .�(�ظ	ت ��دا��
22    .�(�ظ	ت ا� 	�& ا���دا��
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في الواقع كان المشهد السياسي في مرحلة ما قبل االنتخابات يتسم بوجد ثالث أطراف واضحين 
المجلس العسكري، القوى السياسية والثورية، والشعب، وبالرغم من حدوث خالفات بين : وهم

يمنع أبدًا من حدوث تنسيقات سياسية  لم ثورية في بعض األحيان لكن كان هذاالقوى السياسية وال
  .في مواجهة المجلس العسكري

كتل  أربعلكن بعد نهاية انتخابات مجلس الشعب، بدأ المشهد السياسي في التغير ليصبح لدينا  
  :23على النحو التالي الكتل،عالقات بين هذه جديد للشكل و  واضحة

وهو الكتلة التي تجمع من خلفها قوى النظام القديم وشبكات من  : المجلس العسكري -

المصالح السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتسانده المؤسسات الدينية الرسمية في 

الكنيسة األرثوزوكسية،  باإلضافة إلى تملكه ألدوات اإلعالم و مؤسسة األزهر، : الدولة 

د الجديد بالرغم من فقدان المجلس العسكري وفي المشه. ، و األجهزة األمنيةوالعنف

 محتفظاً نه ال يزال أظاهريا للسلطات التشريعية بعد انتقالها إلى مجلس الشعب، إال 

السلطات التنفيذية والتي تمكنه من إدارة المشهد بشكل كبير مع قدرته على االحتفاظ 

 .لةبدوره كموازن بين كافة الفواعل داخل الدو 

 

فقدت عنصر المفاجأة  ، والتيوهي تجمع الحركات واالئتالفات الشبابية :القوي الثورية -

وأصبحت اآلن في دائرة رد الفعل  ،2011فبراير11حسمها للمعركة في  إليالذي أدي 

شعبيتها في  إضعافاألحداث دفعا  ليستفيد من ذلك في  إليوقد يدفعها البعض ..

الصراع وغير متوافقة فيما  إلدارةشاملة الشارع ال سيما أنها غير منظمة وال تمتلك رؤية 

 في بإدخالهاالثورية والتي تم تحييدها عن الصراع  اإلخوانناهيك عن فقدها قوي ,بينها 

 .السلطة فصارت مع القوي السياسية

وهو يجمع القوى والشخصيات السياسية األساسية المتمثلة في حزب الحرية  :البرلمان -

ان المسلمين، حزب النور المرتبط بالدعوة السلفية، حزب والعدالة المرتبط بجماعة اإلخو 

هذه القوى بشكل عام تحولت من الكتلة الثورية إلى . الوفد، وحزب المصريين األحرار

                                                           
دا��3 �� �م ا��ر��ز ھ�	 *�, ���وى ا�دا3ل و�م ��طرق ا� 	�& �Jطراف ا+����� وا�دو�� و�=&�رھ	 *�, ا��"0د ا���	�� ا� 23

  . ��ر وذ�ك #�. �و:وع � �ث أ3ر �
دم �� �<س ا��ؤ��ر
 ھ� �ر� " ا��"روع"، أ"رف درو�ش، ��وان ا�"ول، �ر� "ا��"روع"ھذه ا�
راءة ���"0د ���و�	ه �ن ا�ط	ر ا��ظري ��ر�

 &ور� �"��ت �� أ*
	ب أ�داث ���س ا�وزراء �� ��	�ر � 	2012"  �� ،2012ر � را� 15، وا��0ت ر���	 

http://www.facebook.com/almshrou3  
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البرلمان وفي دخولها للبرلمان أثر ذلك على عملها على الساحة السياسية وعلى عالقتها 

  .مع الفواعل األخرى وحساباتها السياسية

المهتم بالشأن السياسي  الشعب السياسي وهو 24قسمين أساسيين إليمنقسم  :الشعب -
اسي وهذا النوع من فبراير حاسما للموقف السي11والذي كان نزوله الي الشارع يوم 

معارض لها مرتئيا  بها أو وٕايمانافي حالة انقسام بين مؤيد للثورة  تعاطفا معها الجماهير 
ا الشريحة األكبر من الشعب فهي الشعب االجتماعي ،  وأمتشتتها وعدم وجود رؤية لها

إذا  إالينشغل كثيرا بالشأن السياسي  وهو مهتم بشئون الحياة االجتماعية وال الشعبي
 .بتأثير في حياته اليوميةشعر 

القول أن العالقات بين المجلس العسكري والقوى على مستوى العالقات بين هذه الكتل يمكن 
ئة للغاية، أما عالقاته بالقوى السياسية في البرلمان فنجد أنها ال تزال الثورية هي عالقات سي

، اإلسالميةالسياسية ذات المرجعية  باألحزابمحدد خاصة عالقته  نمطغير مستقرة على 
على خلفية بعض القضايا مثل قضية تشكيل الحكومة  األحيانفالبرغم من توترها في بعض 

ووقفت عند حد المواجهات الصحفية، مع عجز واضح  ،صدام حقيقي إلىلم تصل  أنهاإال 
أما عالقة المجلس . لهذه القوى عن القيام بدورها التشريعي داخل البرلمان من رقابة وتشريع

االجتماعي والمؤسسة  عبالرضا المؤقت بين الشمن حالة وجود العسكري بالشعب فنجد 
أجيال أو نابع عن عدم وجود بديل نابعا عن قناعات تربت عليها  إماالعسكرية وهذا الرضا 

السيما وأن القوى  ,االستقرار واألمن ي في هذه الفترة يضمن لهذا الشعبالعسكر المجلس عن 
السياسية المنتخبة في البرلمان ال تزال عاجزة على القيام بدورها وبالتالي لم تحظى بعد بالثقة 

االجتماعي بالثوار فعالقة  عبالكاملة من هذا القطاع العريض من الشعب، أما عالقة الش
وعدم الثقة في أحيان كثيرة، خاصة في ضوء الحملة المنظمة لتشويه كل  يشوبها التوتر

الحركات الثورية من ناحية، ومن ناحية أخرى، فشل القوى الثورية في إنتاج خطاب قريب 
إلضافة إلى من الشارع مرتبط بالهموم الحياتية واقتصار خطابهم على الجوانب السياسية با

القيام المتكرر بالدعوة إلى مظاهرات ألسباب غير واضحة ومحددة ومفهومة لدى المواطن 
غير مكتمل وثقة غير كاملة بسبب  بالبرلمان فهي عالقة تأييد بينما عالقة الشعب. البسيط

 .عدم قدرة القوى السياسية على تحقيق انجاز حقيقي ملموس لديهم كما ذكرت أنفا

                                                           
 �/ ا#��	ذ �و��ق E	�م،إ*(�� و�&
ف ��ري 24"�	��. 
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حزبي العدالة والحرية والنور  ألداءبالرغم من انه من المبكر القيام بتقييم حقيقي .في الحقيقة، 

من خالل  األداء، إال انه يمكن مناقشة في ضوء معطيات المشهد السياسي الجديد في البرلمان

  : 2012فبراير  22منذ بداية عمل مجلس الشعب وحتى  نوعين من القضايا

 غمفالبر : الموقف من حكومة الجنزوري األولى: تمركز في قضيتينوت :القضايا السياسية - 1
، الحكومة، وبالرغم من التصريحات الشديدة من كال الحزبين أداءمن االستياء العام من 

 إلىه حتى اآلن ال يوجد ضغط حقيقي على المجلس العسكري لتغييرها، وهذا يشير إال أن
وعدم الرغبة في الصدام المباشر، س العسكري والمجل األحزابعالقة المراوحة بين هذه 

وقد يكون السبب هو عدم وجود رؤية لكيفية تشكيل الحكومة الجديدة، وهل سيتم تشكيلها 
نوقراط حكومة تك أنها أم، أخرى أحزابمع  أممن حزب الحرية والعدالة مع حزب النور، 

 ستحظى بدعم البرلمان؟

ما خرجت به ، إال كل جنة تقصي الحقائقلرغم من تشكيل لبا: قضية مذبحة بورسعيد
حول مدى رغبة وقدرة حزبي الحرية  يثير تساؤل أيضا، وهذا ظل توصيات، دون تفعيل

والعدالة والنور على القيام بسحب الثقة من وزارة بعينها داخل حكومة الجنزوري، وفقا 
الدستوري والتي تفيد بحق مجلس الشعب بممارسة الرقابة على  اإلعالنمن  33 للمادة

، سحب الثقة من الوزير ، والتي تعني وفقا للعرف القانوني الحق فيةالسلطة التنفيذي
ولماذا يتم تبني فهم المجلس العسكري لدور مجلس الشعب باعتباره ساحة للنقاش وليس 

  !للرقابة
وزير الداخلية  تهامتقديم طلب الحرية والعدالة بفي هذه القضية شهدنا قيام حزب ال أيضا

، والذي كان األخرى األحزابمن  أعضاء إشراكفقط دون  أعضائه توقيع باالعتماد على
 . سيمثل خطوة ايجابية نحو خلق تفاهمات حقيقية في الداخل

النقاشات داخل البرلمان تبنت القضايا المجتمعية بشكل  أنهنا نجد : قضايا مجتمعية - 2
 األدبر وابتعدت عن قضايا الهوية والقضايا التي تم طرحها على حزب النور مثل كبي

تشريعات  إلى، وان ظلت في مستوى النقاشات والتوصيات ولم تصل بعد والفن وغيرها
  .للحكومة بالقيام بعملها في هذا الصدد وٕالزام

  :ختامية مالحظات

  :يتضح من السابق التالي

ال يمكن الحديث عن حزبي الحرية والعدالة والنور باعتبارهم يمثلون تكتال أو تحالفا جامدا، بل   - 
السياق المحيط، وهذا في الحقيقة يجعلنا االقتراب واالبتعاد بينهم يتوقف على نوع القضية و  أن



12 

 

ت ن لهما على مستويايوالجماعتين الخلفيتنتحدث عن وجود اختالفات حقيقية بين الحزبين 
25:متعددة

 

  .من يفرض نمط التدين الخاص به على المجتمع: المستوى الديني- 

حول الحزب  لذا كان هناك جداالت: التنافس حول من يمثل اإلسالم الوسطي، اإلسالم الحقيقي 
وبالتالي كان هناك خطابات بل و فتاوى حول تحريم التصويت : أو الجماعة التي تمثل اإلسالم

مثال الفتاوى التي صدرت عن شيوخ سلفية بعدم التصويت لحزب الحرية والعدالة : للحزب كذا 
، )سيحيينباعتبار أن قائمتهم تضم أحزاب ليبرالية علمانية معادية لإلسالم، وتضم م" اإلخوان"

على الجانب األخر عملت جماعة اإلخوان على التأكيد على التزامها الديني ونشر أن تحالفها هو 
، وبالتأكيد لم يسلم حزب الوسط من الخطابات !لخدمة الصالح العام" حلف الفضول"من قبيل 

 .الدينية المشككة في مدى تمثيله لإلسالم

اإلسالمي اإلسالمي بشكل كبير وتشكك في هذه القضية في الحقيقة تضع لنا االختالف 
إذن هنا نتحدث عن : األطروحة التي تتحدث عن وحدوية القوى اإلسالمية في المجال السياسي

  : الديني والسياسي واستخدام الديني في السياسي

  "يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض" فمثال االية الكريمة

وبالتالي يكون الرد من قبل حزب والعدالة، وجهت الى حزب الحرية " ومن يتولهم منكم فهو منهم"
متطرف  يباعتباره صوت التشدد أي انه يمثل حزب يمين" تقديم حزب النور" الحرية والعدالة هو 

  .26للداخل والخارج

فرض نمط التدين، من ي: التنافس الديني: تنافس بين هذه القضية مهمة ألنها تطرح نوعين من ال
من لديه الفهم "والتنافس السياسي، بمعنى أخر هذه القضية تجعل التنافس ليس سياسيًا بل على 

، لذا لم يكن مستغربا أن يتم سحب هذا الجدل داخل البرلمان في موقعة رفع "الصحيح لإلسالم
من جماعة اإلخوان شيخ "، وثم رد أحد األعضاء "لست أكثر إسالما منا"األذان، ويكون الرد 

  !برد فقهي على الواقعة" المسلمين

مشروعًا إسالميًا "، بمعنى أخر، هل تقدم األحزاب اإلسالمية "وجود المشروع"هنا تثار إشكالية 
كذلك ربط اإلسالمي ..أم أنه مشروعًا خطابيًا وفقط: حقيقيًا إلدارة الحياة المجتمعية واالقتصادية

                                                           
25   .���	ج إ�,  �ث وا�3 	ر *�, ��رة ز��� ��� رة� �زال ھذه ��� ر �
	ر  أو��
ا����وى ا�دو�� ھو و:/ �زب ا��ور ��ل ��	* ا+3وان ا������ن �� �ر�� �	 � ل  ھذا ا��وع �ن ا�3ط	ب ��ون �=&�ره *�, 26

 ا+3وان ا������ن �0ذا، أو*	�� 
 �د �د�/ ا�<وا*ل ا�دو���
و �
وم / ا�&ورة  	*� 	ره 3طر *�, ا���	ل ا���	�� ��دو�، و�� ا��
 ��  ا���	����� .ا�دا3ل وا�3	رج��	* ا+3وان ا������ن  0ذا �ن  	ب ا���	
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الحكم على اإلسالم باألداء الحزبي، وبالتالي فشل األحزاب ذات بالحزب السياسي قد يؤدي إلى 
خاصة في "المرجعية اإلسالمية في إدارة البالد قد يؤدي إلى ربط هذا الفشل باإلسالم كدين  

ضوء الخطوات الحثيثة من جانب المجلس العسكري لتصفير الدولة على مستوى العالقات 
خالل السحب المتزايد من االحتياطي، والموافقة على الخارجية، وعلى المستوى االقتصادي من 

اإلسالم فشل مشروع "طروحات الغربية حول  ا قد يؤدي إلى تأكيد األهذ. روض ضخمةق
ال يمكنها  -كما تصنفها هذه األطروحات–" اإلسالمية"، والتي تقوم على أن الجماعات "السياسي

أن تقدم مشروعا بديال عن المشروع الغربي في المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية، 
وبالتالي هنا يكون .وٕان جل ما يمكنها القيام به هو الحشد الجماهيري على أساس الديني فقط

والتعريفات المقدمة له، بل وٕاعادة " سالميالتيار اإل"على الجماعة البحثية إعادة النظر في مفهوم 
باعتباره مصطلحا غربيا، وما يرتبط به من مصطلحات " باإلسالم السياسي"تعريف ما يمسى 

سلفي، اصولي، وهل السلفية مرتبطة بالضرورة باإلسالم أم يمكن الحديث عن سلفية : ومفاهيم 
 !وشعب الكنيسة" القس"العالقة بين  / البمسيحية وسلفية يهودية باعتبار العالقة بين الشيخ والط

على مستوى الخطاب السياسي وعلى مستوى العالقات مع : المستوى السياسي - 
  .األطراف السياسية األخرى في الداخل وفي الخارج

في العالقة من حيث الخطاب والفعل مع األقليات النوعية : المستوى المجتمعي - 
  .ية وتنفيذ الوعود االنتخابيةوالدينية، وفي العالقات مع األغلب

بشكل أولي يمكن أن نتحدث عن : المستوى الداخلي في الحزب وعالقته بالجماعة - 
وهو نموذج حزب الحرية والعدالة وجماعة  وذج االقتراب اللصيق بالجماعةنم نموذجين

وهنا يطرح إشكالية العالقة بين الرؤية السياسية للحزب ورؤية : اإلخوان المسلمين
أم أن الفرد ينخرط بذات " السمع والطاعة"هل هي : نظيم، وعالقة الفرد بالتنظيمالت

هنا يوجد تحدي حقيقي للحرية والعدالة وعالقتها بالجماعة ألن الجماعة كتنظيم  .واعية
في الحزب السياسي، والربط تقوم على أسس تختلف بشكل كبير عن ميكانزمات العمل 

  .للعمل السياسيوجود فضاء حقيقي  يعني محدودية
هو نموذج حزب النور وجماعة الدعوة السلفية والذي ال يطرح " االنفكاك الناعم"ونموذج  

انفصاال حادا عن الجماعة السلفية وٕانما اعتبارها مرجعا فكريا ال يتداخل مع الهياكل 
التنظيمية للحزب بشكل سافر، ولكن هنا توجد إشكالية حقيقية في عدم وجود مراجعات 

المسلمين وبالتبعية  اإلخوانبة عن المفاهيم السياسية األساسية على عكس جماعة مكتو 
بجماعة الدعوة  مالناعاالرتباط  عطيلكن على الجانب األخر ي .حزب الحرية والعدالة
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لتفاعل مع األحداث والقضايا يمكنه من االسلفية حيزا كبيرا من حرية الحركة لحزب النور 
  .بشكل كبير على عكس حزب الحرية والعدالةالسياسية والمجتمعية 

تشريعية واضحة ومحددة ألي من الحزبين، وقد يعود ذلك  أجندةلم يتضح بعد وجود  -
، "مثل قضية بورسعيد"التصدي لألزمات الستغراق مجلس الشعب منذ بداية عمله في 

 .األجندةلكن هذا ال يعد مبررا لغموض هذه 

ملتصقا  شارع خطابا يتسم بالمجتمعية والشعبية بامتيازكال الحزبين كان خطابه الموجه لل -
النخبوية غير  عن القضايا السياسيةباالحتياجات المعيشية للناس مبتعدا بشكل ما 

نه على المستوى المحلي في المدن كان أ، ولكن يالحظ المفهومة لدى المواطن العادي
، وهنا "ية اإلسالمية للوطنالدفاع عن الهو "خطاب الهوياتي اليمتزج الخطاب المجتمعي ب

ومن ورائهم  جماعة اإلخوان  بين حزبي الحرية والعدالة وحزب النور كان هناك تنافساً 
وقد . في المجتمع "الحارس للهوية"عن من يمثل هذا  المسلمين وجماعة الدعوة السلفية

انعكس هذا الخطاب ومدى قبوله لدى الناخبين في الكثير من المعارك االنتخابية التي 
دارت بين المرشحين الفرديين المنتمين لجماعة اإلخوان المسلمين وجماعة الدعوة 

اإلخوان على مرشح السلفية، والتي أدت في كثير من األحيان إلى فوز مرشح جماعة 
شخص من جماعة  107ة، وهنا نجد أن لألرقام داللة مهمة، ففي حين فاز الدعوة السلفي

اإلخوان المسلمين بالمقاعد الفردية من اجمالى مقاعد حزب الحرية والعدالة التي تصل 
حزب النور والمنتمين لجماعة  أعضاءشخص من  22مقعد، حصل فقط  222إلى 

النظام  أن، هنا نجد 112 إلىالدعوة السلفية من اجمالى المقاعد للحزب التي تصل 
االنتخابي لالنتخابات القائم على القوائم والفردي كان له دور في حصول حزب النور 

نظام القائمة يعطي لكل صوت قيمة تؤثر  أنوالدعوة السلفية على العدد الكبير باعتبار 
 وبالتالي نجد أن خطاب. الحزبقائمة حصل عليها ت أنفي عدد المقاعد التي يمكن 

جماعة اإلخوان وحزب الحرية والعدالة كان أكثر قبوال في الشارع من خطاب الدعوة 
إلى دعم المرشحين في كثير من األحيان لذا اتجه الناخبون  السلفية وحزب النور

من ناحية أخرى، عند . الفرديين لجماعة اإلخوان على حساب مرشحي حزب النور
التي أعطت لألحزاب والجماعات ذات المرجعية تحليل النتائج الرقمية ألصوات الناخبين 

حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وحزب الوسط، وحزب اإلصالح والتنمية : اإلسالمية
عدد الداعمين لهم مقارنة بعدد األصوات التي دعمتهم في االستفتاء  والتي يمثل تقريباً 

27مارس  19على تعديالت الدستور 
دد األصوات ، نجد أن هناك زيادة في ع2011

                                                           
27  19�� ا���<�	ء *�, ا���د�(ت ا�د��ور�  ) وا���  ا� &ق ��0	 أ�زاب ���	  �د(�	رس �	�ت ا���	*	ت ذات ا��ر��� ا+�(��

  ا��� را�� وا�"�را�� �<رض ا���د�(ت: �د�/ ا��	3 �ن ����و�ت ��	�5 ا���د�(ت، �� ��ن د��ت ا���	رات ا#3رى 
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الداعمة لألحزاب التي تنافس هذه األحزاب وال يوجد زيادة معتبرة في نسبة المؤيدين 
ن في االستفتاء على المشاركي إجماليفلقد كان : اإلسالميةذات المرجعية  لألحزاب

 صوت،  عدد الموافقين كان 954ألف و 537مليون  و  18التعديالت الدستورية هي 
مليون  4بينما عدد الرافضين % 77,2صوت بنسبة  577و ألف 192مليون و 14
نتخابات نجد أن إجمالي الفي ا أما،  % 22,8صوت بنسبة  187و ألف 174و

 األحزابلصالح  األصواتعدد  وأجمالي، صوت 135و ألف 65و مليون 27األصوات 
الداعمة  األصوات إجماليألف، بينما  127مليون و 18:  اإلسالميةذات المرجعية 

ذات  لألحزابمليون، نسبة المؤيدين  135ألف و 938مليون و 8هو  األخرى لألحزاب
، هذا يعني 28 لألحزاب األخرى% 33، في مقابل نسبة %66,9 هي اإلسالميالمرجعية 

حدث  حقيقياً  تراجعاً  أنبأغلبية المقاعد في البرلمان، إال  األحزاببالرغم من فوز هذه انه 
عدد من األسباب أهمها تأثير  إلىفي نسبة تأييدها في الشارع المصري وهذا يرجع 

  .الخطابات السياسية والهوايتية ومدى قبولها لدى المواطنين

يقوم حزب الحرية والعدالة  أنما إ: في مسألة تشكيل حكومة جديدةيقع تحدي حقيقي   -
حزب النور وهذا بالفعل سوف يقوي من بينها  أخرى أحزاببتشكيل حكومة توافقية مع 

متوافقا مع الرؤية والدعوات (استبعاده بالكلية  أو، لحزب النور من قوة الجناح السياسي
 األمر، )اإلخوانالغربية بالتعامل مع النور على النحو الذي كان يتم التعامل معه مع 

لمسألة " لثوابتحرس ا"باعتبارهم  تقوية المزايدات للجناح الفقهي إلىالذي قد يؤدي 
 أو، األخوانالتي قد تحدث لحكومة  اإلخفاقاتالهوية وتطبيق الشريعة لمجابهة  إعالء

 أن أريد. (يقوم حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة تكنوقراط توافقية بدعم البرلمان أن
كيفية التطور الحقيقي لكل التيارات  وٕانما  سالميإتحالف عن  أتحدثال  إنني إلى أشير

 ).إيديولوجيةالحديثة على الساحة، وبناء تحالفات سياسية وليست 

حزب  جهوزيةمدى  التساؤل حول إلىيدعو  األمرهذا وفي الحقيقة ، ومن ناحية ثانية 
الحرية والعدالة وائتالفه لتحمل الحكومة ووجود رؤية حقيقية للتعامل مع المشاكل 

في  إليهة العميقة في المجتمع ومشاكل الجهاز البيروقراطي للدولة والذي ادخل االقتصادي
مليون  4.5مليون موظف والذي تضخم من  2شرف حوالي  عصام. د عهد حكومة

                                                           
��  ر��	ن ا�&ورة، ���< ا#ھرام،  34��و�د و 38���ور و 123ر� وا��دا�، و��<	2. و�
�د ��� 235 28 ، ��2012	�ر  22�����

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=774569  
 http://www.youtube.com/watch?v=iCtdrWybIdc، 2011	رس � ��19	2' ا��<�	ء ��د�ل ا�د��ور  -

-   
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والتي تعني ) مليون 42 إلىالتي تصل (قوة العمل  إجماليمليون من  7  إلىموظف 
  .ختالف السلم الوظيفيجر حتى المعاش باباأل تبدأ ةمتكامل أجورمنظومة 

 إلى اإلسالميةذات المرجعية  األحزابمدى تفهم أخر وهو هنا يوجد تحدي  أيضا
، وبالتالي فالمشكلة األكثريةضرورة الحفاظ على استقاللية الجهاز البيروقراطي عن حزب 

 state"لجهاز الدولة  اإلدارية األجهزة يتم تغلل فكر واحد وواحد فقط داخل  أنهي 

Apparatus. "  

الحرية والعدالة والنور في ظل الواقع  أحزاب أداءن العمل على تحليل أبيمكن القول ..في النهاية
وردود  بأفعال، وان كنا نستطيع كباحثين التنبؤ اآلنالسياسي الجديد ال يمكن حسمه بسهوله 

غير التصادمية " يةاإلصالح" اإلخوانالحرية والعدالة باعتبارهم مرتبطون عضويا بجماعة  أفعال
ال  اآلخرفي عالقتها مع السلطة، والتي لم تخرج عن هذا الخط في الواقع، فإننا على الجانب 

حزب النور باعتباره قد فرض نفسه كفاعل سياسي مركب وليس عادي وليس  بأفعاليمكن التنبؤ 
ة، وهو في مركبة وديناميكية وغير جامد أيضاسطحي مرتبط بظاهرة الصعود السلفي التي هي 

، فهي تدخل وتخرج في ائتالفات " حراس الثوابت"حد ذاته ظاهرة قابلة للتحول رغم وجود 
 الليبراليين" يديولجيا والبعيد عنها أ" اإلخوان"متعددة مع القريب منها ايدولوجيا وتفاهمات 
   .29"واالشتراكيين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، ��2012	�ر  18ا+*(ن *ن أول �ؤ�� وط�� ��را�  ا� ر��	ن، ���< ا�"روق،   29
632c6df10a00-84c2-4fff-6f93-http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=df89f376  
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�قا�:  


��ق ر�م  :1  

 30 �� أ�� ��� و���� ا	��	� ا	�����اط�
 -�/��� ا	�وح إ	� ,+* ���، وأ&��( أ!�� �� )' �� &��%$، "�!� �ع 25أ��دت ��رة 

6��< )+31� و= 6>ال ا:&�ي 6��ج إ	� ا	���7 و��5�6 ا	�34د - )�12 هللا. 
و	F ��G ��3 6 '/H���؛ :ن "D�د . إن �� 6�< �� أھ�اف ا	@�رة إ?�� �/�رج "� إط�ر ا	� ��3

و��3د ا	� ��3 =)� أن O� P"�H�6  .ا	/7�م �KLK6 �M ط�= و��J� و���� "� D!I� �F�ت ا	�و	�
�� ا	�34د إ	� و�F ،)M� أن ا	��ي ا	�1�دة  Q1" ج��SJ��� ا	D2�د وأ��اد ا	2�!���، وھRا �

�H�ن ا	�Iا��ات و�/�Tون ا	 ،��2	L@�رة "� ا	�ا&� وأ��اد ا	�ط� وا:�� "� ا	S�رج !�
��F �LاھL/� ���+� . و�+�@�ن "� ا:رض "D�دا و3�V �W��S6�ض ا	@�رة ��L� 'LF اRوھ

 .ا!���ب روح ا	@�رة وو�5ة ا	�� وY���6 ا	���	X ا	+��� ا	�ط/�� ��L ا	���	X ا	��ودة
��م )3� "��� و�5ه أو إ?/� ?��F �M ا	���� أن ا:ھ�اف ا	+���7 وا]��ل ا	+��O� �D� = �1 أن �

5>ب )��2ده، و	�F �"�16 �� �(= �H ا	�34د، و6�H6� �F ا	��ي ا	�W+6 ��5 ��W+T ا	@�رة إ	� 
 �3W+, ]+د36� ور��د36� و3���6�، و���! ��� ��+�D6، و�����	ا:��?� ا >�,�ط^ ا	/4�ح، و�6

 ."� ا	���Dي ا	�F �" '( >%Q �4�ل
��L ا	�W�دئ ا	+��� ا:!�!�� ا	�� ��6ا"< 	R3ه ا:!W�ب 3LF� ? �ح ھRه ا	� ���T6 ��	درة ا�W

�3�L� أط��ف ا	�O��4 ا	���ي و�6@� ا	W/�� ا:!�!�� 	L/7�م ا	�����اط� ا	� ا	+�دل ا	Rي 
?�LJ( أ���ل ���ا	�� �� أ� 'L	�H ��36ي )3� ا	�4+�� ا	���D�!P ا	�� !�/�3WS� ا	�W	��ن ا	��دم 

��اد ��Tوع ا	�!��ر ا	�4V��. 
 )/�ء اD?V�ن وا	��Y ا:!�!�� 	O��4�L: أو=
اQ!Vم د�� ا	�و	� وا	�KL ا	+�)�� 	3�K� ا	�!��� و�W�دئ ا	��T+� ا���Q!V ھ� ا	���ر  -1

���ST	ا Y3	أ�5ا �" Y3+%,�ا �	م إ�H�5=ا �" ���LD�	ا ��G >5 O� O��T�L	 �D�%�	ا. 
، و�W� ��FP6أ ا	�D�واة )�� ���O ا	��اط/�� ��L ���5 ا	+���ة وا	+W�دة ود�Y ا	��5ة ا	�ط/�� -2

Y3?�ف أد�Q�&ا. 
 .ا	��Y وا	�W�دئ ا:&��MQ أ!�س )/�ء اD?V�ن -3
ا	��اط/� أ!�س ا	�O��4، وا=	�>ام )+�م ا	��M�2 )�� ا	��اط/�� )WD* ا	��� أو ا	+�ق أو  -4

Y3/�( <����	ا Y��46و c/4	ا. 
5- � .3�L� وھ���3� وا	��Y ا	�و��5 ا	�� أر!�3� ا:د��ن ا	�D�و��ا	��dD )@�ا)( ا:�� ا	���ا"< 
� 5���� :�� وا!��Qل ا	�ط�  -6LD�	ات ا��	اط/��، وا��	ط� وا�	أ�� ا �� �	�eD� �	و�	ا

'�Jأرا ��Q!و. 
7- O��4�	أ!�س ?�13 ا ��L+	ا fW	وا ���TW	/��� ا�	وا Y�L+�	ا. 
�Qم �O ا	�>ا�' )���5ام ا	� -8Vه ���5 اRھ ��T6ن و�?��L	 �ً�"+��� و	ق وا]داب اQ&:وا Y�

 Y�7/6ت و��ا	��� ا��5ام ا	< "� إ�iار ا	�� وا	�Q4ت وc�!P6 ا	12�%��ت واVذا
�Qم ا	��%� وا	���Dع �e�3F وط/�� ��L��D وY��46 45* ا	�+��L�تVا. 

                                                           
: ا���در: �و�/ ���< ا�و�د: ا���در  30
-http://www.alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/93

D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/170325%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%

-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-

-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89 
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+�رض �W� O�دئ ا	��T+� ا��5ام ��5ق اD?V�ن و"�ً� 	��Lا��< وا	+�3د ا	�و	�� )�� = �� -9
 .ا���Q!V وا	2�ظ ��L ا	���3 ا	+�)��

 :ا	/7�م ا	�D�!� وا	���ت ا	+���: ��?��
��W ا=��Mاع ا	+�م ا	� ا	/>�' -1 � LD	�6اول ا �" > .ا	
2-  ،���e" أو ���HD���HT6 ���5 ا:5>اب ا	V�( ��!��D& �ر ��L أ= �H6ن أ5>ا)� د�/�� أو 

� LD	ن ا�H6 ?�ن  وأن��	ر وا��!�L	 �	�S� ��26 "� ����6 �� ھ� ��	1�%�� و�5ھ� ھ� ا�	ا
وا	/7�م ا	+�م وا]داب وا	�����ت ا:!�!�� 	O��4�L، أو �� �+��W &�و�� ��L ا=	�>ام )�	+�� 

��LD	ا. 
���H6 ���5 ا	/��)�ت وا	�4+��ت ا	��?�� وا:ھ��L، و�W! ��"�6 ا	��Y 	3� و��م �6&� ا	34�ت  -3
 .ار�� أو ا:�/�� "� ,�e?3�اVد
4-  O� ،��LD	ل ا=4�5�ج ا�H,ھ� �� أ��Gم و����ا	< "� ا	�/Y�7 وا	�7�ھ� وا�JVاب وا=

 .��ا��ة !��Q ا	�O��4 و��م اQ&Vل )�:�� ا	+�م
 .ا��5ام ا	��ق وا	���ت ا	�D�!�� وا	��/�� وا=��M�د�� وا=������� وا	@��"�� 	��Lاط/�� -5
ا	S�/� �(��? cL4� �" *+T* "� ا?�S�)�ت دور�� �5ة و?>��3 و,2�"� 6( إ,�اف �6@��  -6

 .F �%�1M��� وY��46 6>و�� ا=?�S�)�ت
7-  ���4�L	 �L(�M دة�,i�/� �K* ا	��"��7 و?�ا)Y3 وُ��� ا	��ي )�=?�S�ب ا	�W�,� 	��ة �

l�" ة وا�5ة��	. 
� ا	�� = ��4ز 3L� +6� "� أي وM(، 5< ا	 Qب "� ا	/T�ط ا	�D�!� �� ا	��ق ا	+�� -8

��W ا?�S�)�ت �5ة ?>��3 ��(Q 	دات ا� .و���T ا	< "� ��HT6 ا=6
��L أ�� ا	�O��4 وا	T+* و O1S6	�1M �(�M�%�� و��?��  -9 �7"��L	 ��+6 ��?�� �eط� ھ��T	ا

�(�M�	وا �L��H	2�"�� اT	اءات ا��V �3��?ا<�� O1S6 ��F ،ن�D?Vم ��5ق ا�� .ا	���4+�� و6
 :ا	�1�ء: ��	@�
ا!��Qل ا	�1�ء )O��4 ھ�e�6' ودر��6'، و�6"�� ا	�����ت ا	Qز�� V)+�د ا	�1�ة �� أ��  -1

 .�7/� أو � �O أو ���36 أو ا!�@/�ء
 .�cL4 ا	�1�ء ا:��L ھ� ا	�H( $�S�"� أ��ر ا	�1�ة -2
3- �+�W 	ا '�J�M ي أ��م��� �H	 >5 �	+�د	ا ��F� .ا	�
� )�� !L �� ا=36�م وا	���<، و�J�ن ا!��Qل ا	/��)� �� وز�� ا	+�ل، و6+��� رؤ!�ء ا	�2 -4

 ��L+	ا YF�، إ�� )�:����M أو »ا	�!��ر��، اVدار�� ا	+�L�، ا	/�o، وRF	d ا	/�%* ا	+�م«ا	�
��+W63�، و�eب �� دا&� ھ��S�?=+�ل  ا	ز�� ا�	 c�	و �L� .ا	���2[ ا	� �%�1	�cL4 ا	�1�ء ا:

 :ا	�4�ل ا=��M�دي: را)+�
���م ا	/7�م ا=��M�دي )� ���6' ا	@��Q ا	+�م وا	S�ص وا	�+�و?� ��L ا	��� وا	+�ا	�  -1

��� .ا=����
��L ا:�iل ا=��M�د�� ا	+��� -2 �7"� .�L6>م ا	�و	� )�	+�� �� أ�� 6��< �L��, ���/6، وا	�
�ر)� ا	�2 -3�	 ���3� 6) ر��W+, �(�M، )�3ف ا	�1�ء W6/� !��!� ا��M�د�� وا������W 6و �

��L ا	��7	Y ا=������� وا	� �� ا	�2ارق )�� "e�ت ا	�O��4 و�J�ن ر)l ا	� ا:د?� 	��qر 
 .)�:!+�ر

إ�4�د �D/6< )�� ا	� �ع ا	+�م وا	� �ع ا	S�ص وا	� �ع ا:ھ�L �� أ�� ز��دة ا=!�@��ر  -4
��Tو��ت ا	���Kة وا	���! � 	>��دة 2F�ء36� وO�!�6 اV?����، ور"O �+�ل ا=د&�ر، ود�Y ا	

 .ط�M�36�، وإ��دة )/�ء ا	��F ا	�+�و?��
ا	�>ام ا	�و	� ) � S	�D�?�ة )�ا�r ا	�/��� ا	Rا��6 وO�4T6 ا	�T�ر�O ا	���Kة وا	��/�ھ�� "�  -5

��ت �W�	ة وا�F<	أ��ال ا �� � S	ه اRھ Y��	 O��4�	�2> ا6 O� ،�3�ا	����S ا	�H( �K�"� أ?�ا
 .و��Gھ�

6-  d	RFرج و�S	ا �" ��L��+	ا ������	ا&� وأ��ال ا�	"� ا �����	رؤوس ا:��ال ا O�4T6
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 .رؤوس ا:��ال ا	+�)�� ��L ا=!�@��ر 	��Y ا=��M�د ا	���ي
�75 إ?T�ء i/�د�< &��i &�رج إط�ر ا	��از?� ا	+��� 	�Lو	� و�J�ن ط�ح ھRه ا	��از?�  -7

�ار ��د �WM إ�Mارھ�	. 
�D��& :�� :ا	�4�ل ا=����

1- ��� .��FP6 دور ا	�و	� "� ا	����� وا	���� ا=����
��?� 	�Lو	� "� ��5  -2 O��4�	+�م �4+� ا	ن اPT	وإدارة ا �Fر�T�	"� ا ������	ق ���5 اQإط

 O�!�6/��� و�	ا >��6 �" Yھ�D6 ��	ة ا�ا:�W�ء ا=������� �� &Qل ا	�/��7�ت ا	��W+T ا	
 .ا	����� ا=������� و��ر)� ا	��2? �ق 

3-  �5 OJد ووQW	ذ ا��?V '/� �/G = ط�, O��4L	 �2ص	ا X��� ���� Y�L+6 )/7�م �	و�	م ا<�L6
 .	Q?�3�ر ا	�+�"� وا	@��"� وا	�3/�

4-  ���L6>م ا	�و	� )/7�م 	���P�L ا	�� ��"� ر���� ط �����5 ��W	O��4 ا	������، �O ر"O ا	�
 .ط/�� و�5��� ا	�e�W �� ا	��Lثا	�� 	��Lا

�L6>م ا	�و	� )���� ا	�e�W �� ا	��Lث وا��5ام ا	�+���� ا	��e�W ا	�و	�� "� ���l & O ا	�/���  -5
O��4�	ء ا�/W	 ��!�!:ة ا<�F�	ي ا���	ن ا�D?Vر ا�W�� .وا	� ��� )�

6-  ����S	ت ا�D!I�	وا � T?:ا �L�ا:ھ��L، ور"O �>ء إ�5�ء ?7�م ا	�M� ا	��Sي 	t?2�ق �/' 
 .�� ا	+*ء �� ا	�و	�

7-  �� cL4� �و����ھ ���H�� ا	 �L��D� ن�H6 �Lا:ھ �����	ة وا�F<L	 �D!I� ء�T?إ
 �3M�2?ن إ��Jة و�F<	أ��ال ا O�� �	ف، و�36ف إ�T	/>اھ� وا	3� )�	�3د T�	+��� ا	ت ا���ST	ا

��� 	+��م ا	������ و	��2S� �5ة ا	��2 و�6�T	ر"3� ا��� �" O1S6 أن �L� �	� W	ا ��L
��(�M�	3>ة ا�q	 �36�(�D5. 

8- O��4�	/�� "� ا��	ا Y��	+��� وا	ا]داب ا �L� .ا	2�ظ 
� ا:��� -9� r26+�� )�ا�. 

 .ا=ھ���م )�:!�ة ور����3� و�5���3� -10
 :ا	�D�!� ا	S�ر���: !�د!�

1- D�%�	ا%�ة ا�	ھ� ا ����"Vوا ��Q!V+�)� وا	ا Y	�+	، دول ا�����	ر��� ا�S	ا �!��DL	 ��
ر�F>ة أ!�!��  -و"� �����DL" ���1M �3 �� وا	+�اق و�L�S� 1M��� ا	��ر -و?��ة 1M���ھ�

�!��D	ه اR3	. 
� وl� S6 ا!��ا�4�6 ��"�ان 	3� ا	��رة  -2Jرؤ�� وا �L���6م ا	�D�!� ا	S�ر��� ا	����� 

�ك�L	 ز��Q	ت ا�?�H�V�( �3?درة و�>ودا�W�	ا �L�  ��+26 �3�<L�D� ��	ا=46�ھ�ت ا �" ��ا	2�
 .دور ���

3-  ،�L+2	1��� ا�	ا �� �H�� ر�M �WFأ >���6��Y ا	+�� ا	+�)� ا	���Tك ر!��ً� و,+�Wً� و6
 �L�� ?�� �Mن، وا	��ا"< ? R/� �+W��	دي ا���M=ا ���H�	ت ا��	وآ r3/� �" �7/	دة ا��وإ

 �&��	�( �/+6 ���H�	ا اR3	 ة���� �K�i ء و�5ة�/W	 4�ري ��3�6ا�	&� ا��	ا l�" c�	و ����?Vا
 .ا��M�د��

4-  O� �4�6وإ��اء �5ار ا!��ا ،���H�	+�ون وا�	أ!�س �� ا �L� ����LMVت ��� ا�MQ�)/�ء 
إ��ان و�F�6� �5ل ��W��D ا	�/ ��، و��ا�+� ����L ا	����D وا=M�26�ت �O إ!�ا%�� ��L أ!�س 

�ف وا?�3�ك ا	< "� ����6 ا	����أ?' = !Qم ����5 "� ظ� ا�Vوان وا�+	. 
5-  ���Mإ �	إ �+D	دان وا�D	ا O� �i�& �MQ��6��Y ا	+MQ�ت �O دول �5ض ا	/��، و)/�ء 

 .H6��� ا��M�دي �O ,��	' و�/�)'
6-  �ً�+! ���LMVوا ��Q!V+�)� وا	3� ودورھ� ا�MQ�ت ��� ا	�و	�� "� �Jء ���	 ���6

 ��	�� .أF@� �6از?ً� وأ�M إ��"ً�إ	� ?7�م 
�6��Y ا	+MQ�ت �O ا	�ول ا	����ة "� آ!�� وا"����� وأ���H� ا	�6Q/��، وا	�� 6+��  d	و����1 ذ

 O� ت�MQ+	6 ��� ا d	R( lW6ار، و����� أ�� ?7�م ��	�� ���iً�" X� أ �WF	T�L�ر�F وا	
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r3 وط�W+� ا	+MQ�ت �O ا	�=��ت ا	��� ورو!��، وإ��دة )/�O� �3% أورو)�، وإ��دة ا	/�7 "� �/
 .ا	���ة ا?WL �� O� ���4D�ت ا	�D�!� ا	S�ر��� ا	�� �L6< )��� و)+��ا �� ا	�W+�� وا	��3/�

 


