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ـــة تصـــدر عـــن مركـــز القـــدس للدراســـات  نشـــرة الكتروني

لمواكبـة عمليـات ا+صـ(ح والتغييـر الـديمقراطي فـي  عّمـان، - السياسية 

خطـاب العالم العربي، موليـة اھتمامـاً خاصـاً بالمحـاو0ت الراميـة لتطـوير "

، تأسيسـاً وتطـويراً لمشـروعين إقليميـين إس>مي ديمقراطي مدني"

كان المركز قد أطلقھما أواسـط العقـد ا?ول مـن ا?لفيـة الثالثـة: المشـروع 

، بالشـراكة مـع عشـرات الناشـطين ٢٠٠٥المركـز عـام  ا?ول الذي دشـنه

"شـبكة اGصـ>ح والتغييـر الـديمقراطي فـي والمفكرين العرب، وھـو 

بعنـوان  ٢٠٠٦والمشروع الثاني الذي دشنه المركز عـام  العالم العربي"

تھـدف ھـذه و "نحو ائت>ف دولـي لQسـ>م المـدني الـديمقراطي"،

مقراطية والمدنية في أوساط الحركـات النشرة إلى التعريف با0تجاھات الدي

ا+ســ(مية فــي المنطقــة العربيــة وا+قلــيم، مــن خــ(ل رصــدھا ومتابعتھــا 

وتناولھـا بالبحـث والـدرس والتحليـل، والكشـف عـن تحو0تھـا علـى صـعيد 

الخطــاب والممارســة، وا0طــ(ع علــى برامجھــا وأھــدافھا وتبيــان مقاربتھــا 

تعلقـة بالحكامـة الرشـيدة، ومنظورھـا السياسية وا0جتماعية والثقافية الم

المعرفــي لجــدل التقليــد والحداثــة، وموضــوعة الدولــة المدنيــة ومفاھيمھــا 

الراسخة بخصوص المواطنة والمساواة بالحقوق والواجبات، وبناء التحالفـات 

على أسس المنفعة والمصـلحة، وأنسـنة السـلطة السياسـية، وتكـريس 

طية نموذجا إرشاديا أعلى تقـوم علـى مبدأ تداول السلطة واعتبار الديمقرا

حق الحوار وا0خت(ف، ويحفظ حقـوق المـرأة وا?قليـات، ويؤسـس لحداثيـة 

إســ(مية تســتلھم روح فلســفة ا?نــوار ومبادئھــا وأركانھــا الخاصــة وھــي: 

"مبدأ الرشد" و"مبدأ النقد" و"مبدأ الشـمول"، فـي إطـار النظـر ا0جتھـادي 

في عمليات النھوض والتغيير وتقـديم المقاصدي. وتسعى إلى المساھمة 

رؤى وأطروحات تساعد علـى ترشـيد خطابھـا وعقلنـة ممارسـتھا ورفـدھا 

 بتجارب عالمية وإس(مية مدنية ديمقراطية.
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 ،ةتاريخيـة فرصـ العربي الربيع شكل لقد

ــر ــ غي ــول لlســ(ميين ،ةمتوقع ــى  للوص إل

، تـونس ھـي ،ةعربيـ دولة ث(ث في الحكم

ة نھايــ بــين التـوالي علــى والمغــرب، ومصـر

الـرغم  علىف( 2012 العامة وبداي 2011 العام

فـي  (ميينبعض المحاو0ت لدمج ا+س نم

وإن ، غـرب ومصـرمؤسسات الحكم فـي الم

إ0 انھـم عمليـا  ،ةبدرجات وكيفيـات مختلفـ

ـــر  ـــتن غي ـــوا ســـوى ھـــامش لم ـــم يكون ل

ــ اســتطاعت لقدإســ(مي). ة النھضــة حرك

 1981 عـام تأسست( تونس فية ا+س(مي

 تحصـل أن) ا+سـ(مي ا0تجاهة حرك باسم

 المجلـس فـي 217 أصل من مقعدا 89على

 مجموع من 41%نسبته ما (أي التأسيسي

ة والتنميـة العدالـ حزب واستطاع، )المقاعد

ــي ــرب ف ــذا تأســس( المغ ــام ا0ســم بھ  ع

 ةالشـعبي ةالحركـ حـزب يدعى وكان، 1998

 فـي انشـقاق عن تشكل وقد ةالديمقراطي

 يحصل أن )1967 العام في ةالشعبي ةالحرك

 مــا أي( 395 أصــل مــن مقعــدا 107 علــى

 فــي، )المقاعــد مجمــوع مــن %27 نســبته

 والنـورة والعدالـ ةالحريـ حزبـا استطاع حين

ــى يحصــ( أن مصــر فــي الســلفي  235 عل

ــدا ــدا 121 و مقع ــى، مقع ــوالي عل ــن، الت  م

% 47,18 نســــبته مــــا أي( 508 مجمــــوع

ـــس 24,29و ـــد مجل ـــوع مقاع ـــن مجم % م

المعينـين ة من غيـر العشـر 498الـ  الشعب

  من المجلس العسكري ا?على).

ــا أة ا?ساســية الم(حظــو ــ نھن مــن  اأي

ات لم يستطع الحصول ھذه ا?حزاب والحرك

ــ ــى ا?غلبي ــم ة عل ــن الحك ــه م ــي تمكن الت

 اســمواعلــيھم ان يتق، ومــن ثــم، منفــردا

، مصـر عـدا فيمـا، مع احزاب اخرىة السلط

ة والعدالـة الحريـ( ا+سـ(ميون حصـل حيث

ة أغلبي على) الوسط وحزب السلفي والنور

ة إمكانيـ يجعـل 0 ذلـك لكـن، نظريـاة مطلق

ـــالف ـــا التح ـــ بينھم ـــاعملة قائم  بســـبب ي

 ا0حـزاب ھـذه بـينة ا0يديولوجيـ التقاطعات

ــ ــن فضــ( ،ةالث(ث ــ ع ــة البراغماتي ة والواقعي

ـــية السياســـي ـــز الت  ا?خـــوان بھمـــا يتمي
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 آخـر بمعنـى ،ةوالعدالـة الحريـ /المسلمون

إلـى  سيلجأة والعدالة الحري ان الظن أغلب

 فــية ا+سـ(مي غيــر ا?حـزاب مــع التحـالف

  . المجلس

ن ا?حزاب/الحركـات يمكن الحـديث عـ 0

ة مـــن خـــ(ل المقـــو0ت العامـــ 0إة ربعـــا?

ة الخاصــ لظروفلlســ(م السياســي؛ فــا

والتحــــو0ت ، كــــل واحــــد منھــــاة بنشــــأ

التــي ة لثقافيــواة وا0جتماعيــة السياســي

ــ ــدول الث(ث ــت ال ــت ،ةحكم ــروطھا  فرض ش

ــديولوجي والسياســي  ــاب ا�ي ــى الخط عل

ة النھضــة لھــذه ا?حــزاب/ الحركات.فحركــ

الثمانينـات لـم يكـن ة نشأت في بدايـالتي 

بامكانھا ا+ف(ت من شروط التحـديث التـي 

وكتابـات ، مـا بعـد ا0سـتق(لة فرضتھا دولـ

حــد إلـى  تعكــس يالشـيخ راشــد الغنوشـ

ــو0ت التحــديث  ــين مق ــد ھــذا الجــدل ب بعي

حـين  فـي. ة والمقو0ت ا+سـ(مية والحداث

بحــزب ة التأســيس الخاصــة تملــي لحظــ

 وا0نشــقاقالمغــرب  فــية والتنميــة العدالــ

ــ ــة الشــعبية عــن الحرك ــ ،ةالمغربي ة وطبيع

ــى ، السياســي لنظــاما شــروطھا أيضــا عل

بأنـه  هالحـزب نفسـ يعرفالحزب وتوجھاته (

من  (قاإنط، سياسي وطني يسعى زب"ح

ــ ــة ا+ســ(مية المرجعي ة وفــي إطــار الملكي

 ،المـؤمنينة علـى إمـارة القائمـة الدستوري

ب حـــديث ا+ســـھام فـــي بنـــاء مغـــرإلـــى 

مغـرب معتـز ، ومزدھر ومتكافل، ديمقراطي

ومســھم ايجابيــا فــي ة بأصــالته التاريخيــ

 حــزب أمــا ").ة ا0نســانية الحضــارة مســير

 ةمحاولـ أول يمثـل والـذي ،ةوالعدالـ ةالحري

 السياسي والبعد الدعوي البعد بين للفصل

ــ  يعكــس فھــو ،المســلمين ا?خــوان ةلحرك

 فـي ةالتقليديـ الثوابـت عـن سياأسا تحو0

 ا0نتبـاه. يسـتدعي المسلمين ا?خوان فكر

 ،البنـــا حســـن ا+مـــام أن المعـــروف فمـــن

 كان ،ا?ول العام ومرشدھا ةالحرك مؤسس

 ففـي "الحـزب". ةفكـر ضـد صريح موقف له

 أن بنـاال يقرر العمل" "إلى ةالمعنون رسالته

يقـــول: "إن  "،ة"ا+ســـ(م 0 يقـــر الحزبيـــ

ء ... في كل شية ا+س(م وھو دين الوحد

ــ و0 يرضــاه و0 يوافــق ة 0 يقــر نظــام الحزبي

ة ا?م (جماعــة وقــد ظلــت الجماعــ ".عليــه

ة ) طوال السنوات الماضـية ا0خوان المصري

تشـكيل إلـى  ترفض بشكل قاطع الـدعوات

ھـذا ة حزب سياسي. و0 يمكن فھم طبيعـ

التحـــول إ0 مـــن خـــ(ل الـــديناميات التـــي 

ــور ــور . أمــا حــزب اة المصــرية أنتجتھــا الث لن

 25ة السلفي فقد كـان نتاجـا مباشـرا لثـور

ــاير ــ أي أمامــه يكــون أن دون مــن، ين ة تجرب

 الحكـمة بنظريـ يتعلـق فيمـاة واضـحة نظري

ة الدولـ عـنة التقليديـ المقـو0ت إطار خارج

  . ة ا+س(مي

 أن ھل ھو يطرح أن يجب الذي والسؤال

 إلــى ةا+ســ(مي والحركــات ا?حــزاب وصــول

 للوصول طبيعيا امسار يشكل سوف الحكم

 إلـى وصـولھا أن أم ،ديمقراطي إس(م إلى

 سـوف ،ةا?غلبيـ علـى والحصـول ،ةالسلط

 خطابھــــا انتــــاج ةإعــــاد إلــــى يــــدفعھا

ـــديولوجي ـــدي ا�ي ـــى أو ،التقلي ـــل عل  ا?ق

ــزام ــت ا0لت ــاطع بثواب ــام بشــكل تتق ــع ع  م

 عـدم مـن بـد 0 آخـر بمعنى ؟ ةالديمقراطي

 ابا?حـز ھـذه أن علـى الحكم في التسرع

ــات ــد والحرك ــت ق ــ قبل ــار ةبالديمقراطي  كخي
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 قــدمتھا التــي التجــارب أن 0ســيما ،نھــائي

 الســـــودان فـــــي ةا+ســـــ(مي ا?حـــــزاب

ــراق وفلســطين ــ بســبب ،والع ــن طبيع ة م

ة ا0زمات التـي واجھتھـا ھـذه الـدول الث(ثـ

وصراع سياسي بـين النخـب ة (حروب أھلي

ـــ ـــي ا?ولة الحاكم ـــراع ، ف ـــت(ل والص ا+ح

وا0حــت(ل ، ھبي فــي الثـانيا?ثنـي والمـذ

وا0قتتال والصراع الداخلي في الثالـث) لـم 

تــنجح فــي تقــديم نمــوذج حكــم يمكــن أن 

ــه  ــؤؤل إلي ــا يمكــن أن ت ــدم مؤشــرات لم يق

 يكــون أن مــن والخــوفا+ســ(ميين. ة تجربــ

 إلـى سيفضـي ةالديمقراطيـ ةباللعب القبول

ــزال ــ اخت ــولتي حــدود فــي ةالديمقراطي  مق

 بعيدا ةللسلط السلمي لوالتداو ا0نتخابات

 أحســـن فـــي أو ،أخـــرى مبـــادئ أي عـــن

ـــل ا?حـــوال ـــادئ ھـــذه تأوي  ةإعـــاد أو المب

ومـن  . ةإسـ(مي مقو0ت خ(ل من تكييفھا

ــم ــ، ث ــارب تاريخي ــام تج ــن أم ســتحدد ة نح

  مستقبل ا+س(م السياسي.ة بالضرور

ــيس ــ ل ــنواجه ة ثم ــا س ــا بأنن ــك أيض ش

ة ودولــة انتــاج الحاكميــة إعــادإلــى  دعــوات

التـــي ة ا+ســـ(مية أو الحكومـــة لخ(فـــا

تصورھا المودودي أو رشـيد رضـا أو البنـا أو 

إذ 0 أحـد ، سيد قطب بأي حال من ا0حوال

يتحــدث عــن ة ا?حزاب/الحركــات الفــائز نمــ

" أو أن ة للشـرع" و "الحكـم ل�مـة "السياد

فــــرض علــــى المســــلمين وأن ة الخ(فــــ

وحــــده حــــق تبنــــي ا?حكــــام ة للخليفــــ

ة مدنيـة جميع يتحدث عن دولوال ،ةالشرعي

. ولكننـا أيضـا 0 ة وتداول سلطة وديمقراطي

ة اعتمـــاد نمـــوذج العدالـــة نتـــوھم إمكانيـــ

بسـبب ، التركي كما يعتقد البعضة والتنمي

بـين السـياقين ة من ا0خت(فات الموضـوعي

ــن جھــ ــي م ــتورة الترك ، والجــيش، (الدس

، وشـــروط ا0تحـــاد ا?وربـــي ،ةوالعلمانيـــ

والســــياق ، التركـــي) ونمـــوذج ا+ســـ(م

التونســي والمغربــي والمصــري كــل علــى 

أخرى. ومن ھنـا نعتقـد باننـا ة من جھة حد

+نتــاج نمــاذج ولــيس ة تاريخيــة أمــام لحظــ

وھـذا النمـوذج رھـن بالصـراع ، نموذج وحيد

ة مــن الــدول الث(ثــة والحــراك فــي كــل دولــ

  .ة على حد

استكشـاف المنـاطق ة ھذه الورق تحاول

فــي فكــر ة بالرماديــ مــا توصــفة التــي عــاد

ــا قضــايا الشــريع، ا+ســ(ميين ــي بھ ة ونعن

 ،ةوالحقـــوق والحريـــات العامـــ ،ةا+ســـ(مي

ـــات ـــرأ، وا?قلي ـــيم ،ةوالم ـــاراتو، والتعل  خي

. مــن خــ(ل تحليــل ة ا0قتصــادية السياســ

ة ل�حزاب/ الحركات ا?ربعة تخابيالبرامج ا0ن

ــازاء ھــذه ة اســتراتيجية لمعرفــ كــل منھــا ب

  .قضاياال

 ::::ةةةة    ا&س%ميا&س%ميا&س%ميا&س%ميةةةة    يعيعيعيعالشرالشرالشرالشر

بأنھــــا ة الحركــــات ا+ســــ(مي تعــــرف

الجماعات التـي تـؤمن بـان ا+سـ(م يمثـل 

إلـى  ومن ثـم تـدعو، نظاما سياسيا للحكم

تطبيـــق  إلـــىوة ا+ســـ(مية الدولـــة إقامـــ

الـرغم مـن أن  وعلـى. ة ا+س(مية ريعالش

الجدل حول ھذا الموضـوع مضـى عليـه مـا 

ة لدولـاة يقرب من قرن من الزمان (منذ نھاي

مـرورا ة الخ(فة دولإلى  والدعواتة العثماني

بكتاب ا+س(م وأصول الحكم 0براھيم عبـد 

ــرازق  ــوان المســلمين  1925ال ــور ا0خ وظھ
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 وسـيد المـودودي ا0علـى أبـو وكتابات1928

دائما تعجـز  كانت الحركات ھذه فان، )قطب

 �ھـي  ھل: ة الحاكمي عن توضيح مفھوم

ــي فكر ــاأم للبشــر ف ــ . وإذاھ ــ ذناأخ ة حرك

ا?خوان المسلمين نموذجا (باستثناء سـيد 

إحـدى  في يقولالبنا  حسن أن) نجد طبق

ة معدود في كتبنا الفقھيـ والحكم": رسائله

0 مـــن الفقھيـــات ، مـــن العقائـــد وا?صـــول

كمـا ھـو ، فا+سـ(م حكـم وتنفيـذ، والفروع

0 ، كمــا ھــو قــانون وقضــاء، تشــريع وتعلــيم

ة " (مجموعــ ينفــك واحــد منھــا عــن ا�خــر

 ةرســـال فـــي ويقـــول ).170ص ، الرســـائل

 ھـي ةا+سـ(مي ةالحكومـ ةمھمـ إن أخرى

ة " (رســالوتعاليمـه ا+سـ(م "أحكـام تنفيـذ

المرشـد ، عمر التلمساني ونجد"العمل"). 

الثالـــث ل(خـــوان المســـلمين يؤكـــد فـــي 

" : ةالدينيـــة دراســـته "ا+ســـ(م والحكومـــ

 تطبـقھي تلك التـي "ة ا+س(مية الحكوم

دستوًرا 0 يأتيه الباطل من بين يديه و0 من 

ــه ــواء، خلف ــع ا?ھ ــل م ــتوًرا 0 يمي و0 ، دس

تنزيـل مـن لـدن ، يخضع للنـزوات وا?غـراض

إن ترك التشـريع للبشـر ظلـم ، حكيم عليم

وجـوب أن يكـون  ومـن ثـم "، ما بعده ظلم"

ـــم و0 ة التشـــريع صـــادًرا مـــن جھـــ 0 تظل

جدت ھذا التي أو ،ةإنھا الذات العلي، تحابي

تعلم ما يضـرُّ ة ذات علي، الكون بما وَمن فيه

عنـد حسـن  آخـر انجـد حـديث ثموما ينفـع".

ــا  ــة "ســلط عــنالبن " التــي قررھــا ة ا0م

ايجـابي مـن  موقـففقـد كـان لـه  ،ا+س(م

ــــم  إذ، الدســــتور ــــام الحك ــــد أن "نظ يؤك

ة الدستوري ھـو أقـرب نظـم الحكـم القائمـ

 ا+ســ(م". إن ھــذهإلــى  فــي العــالم كلــه

ھـي ة بين أن يكـون مصـدر السـلطة الثنائي

ــدرھا  ،ةا+ســ(مية الشــريع ــون مص وأن يك

فـي ة حقيقية رمادية " تشكل منطقة "ا0م

ــات ا+ســ(مي ــر الحرك ــا زال صــداھا  ،ةفك م

   .-كما سنرى-ة يتردد في البرامج ا0نتخابي

ــة  فــي ــامج ا0نتخــابي لحــزب الحري البرن

 ..حريـة الـذي جـاء تحـت شـعار " ،والعدالة

عدالـــة .. تنميـــة .. ريـــادة "نجـــد البرنـــامج 

الشــــريعة يســــتخدم مصــــطلح "مبــــادئ 

ــد الحــديث ــواب  دور عــن ا+ســ(مية " عن ن

فـي  الكتلة البرلمانيـة لlخـوان المسـلمين

ــواب ٢٠١٠-٢٠٠٥برلمــان  م، نقــرأ: "تبنــى ن

الكتلــــة أھــــم قــــيم ومبــــادئ الشــــريعة 

الجانب التشـريعي وأھمھـا في  ا+س(مية

ا0جتماعية والحريات، ورعاية مبادئ العدالة 

 ،الطبقــات المظلومــة والفقيــرة والمھمشــة

وتحريم الربا وتنظـيم الزكـاة ومراعـاة ا�داب 

ـــر ذو  ـــطلح آخ ـــر مص ـــا يحض وا?خ(ق".كم

ــة  ــ(ميةحمول ــو ،إس ــد  ھ ــطلح "مقاص مص

الــذي يعبــر عنــه بعبــارة "جلــب  "،الشــريعة

 يعــود المصــطلحالمفاســد" [ ودرءالمصــالح 

ولكـن ھــ، 478توفي سنة الجويني المإلى 

 التنظيـر الخــاص بھـذا الموضــوع/العلم يعــود

 ھـ790ا+مام الشاطبي المتوفى سنة إلى 

"، ةفي كتابه "الموافقات في أصول الشريع

ــن عاشــور  ــاھر ب ــد الط ــد الشــيخ محم ويع

مــن أبــرز المحــدثين  م1973المتــوفى ســنة 

تأسيس علم مستقل عـن إلى  الذين دعوا

ــوان  ــه تحــت عن ــم مقاصــد أصــول الفق "عل

ــه "مقاصــد الشــريعة  ــي كتاب الشــريعة " ف

ــرف  ــة  المقاصــدا+ســ(مية . وھــو يع العام

للشــريعة بــالقول: "ھــي المعــاني والحكــم 
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ـــع أحـــوال  ـــي جمي الملحوظـــة للشـــارع ف

ـــا ـــتص  ،التشـــريع أو معظمھ ـــث 0 تخ بحي

م(حظتھا بالكون في نوع خاص من أحكـام 

الشريعة فيدخل في ھذا: أوصاف الشـريعة 

ــو وغايات ــي 0 يخل ــاني الت ــة والمع ــا العام ھ

ويـدخل فـي ھـذا  ،التشريع عن م(حظتھـا

أيضا معان من الحكم ليست ملحوظـة فـي 

ســائر أنــواع ا?حكــام ولكنھــا ملحوظــة فــي 

ــــد الشــــريعة  ــــرة منھا"(مقاص ــــواع كثي أن

ــن  ،ا+ســ(مية ــاھر اب ــد الط ، عاشــورمحم

الطبعـة الثالثـة ، الشركة التونسـية للتوزيـع

ــه ) ] ف51ص، 1988 ــى أن ــنص عل ــامج ي البرن

جاء "مرتكـزا علـى أربعـة مبـادئ أساسـية 

 "،ھي من أعظم مبادئ ومقاصـد الشـريعة

ـــة  ـــة والعدال ـــامج: الحري ـــا للبرن وھـــي تبع

  والتنمية والريادة .

ــد ــامج ويعم ــى  البرن ــاإل ة راســتخدام عب

ـــ ـــة "الدول ـــيف" لة ا+ســـ(مية المدني  توص

 مـن، التـي ينشـدھا الحـزبة الدولـة طبيع

بـين  لتنـاقضأمـام ا لوقوفلة محاولة دون أي

ة والدولــ ،ةمــن جھــة المدنيــة الدولــة مقولــ

ــة مــن جھــة ا+ســ(مي ــاب  ففــي. ة ثاني الب

ـــات  ـــامج الخـــاص بالحري الثـــاني مـــن البرن

نجـد الحـديث صـريحا ، وا+ص(ح السياسي

للبرنـامج إنمـا تكمـن ة النھائية عن أن الغاي

ة ا+ســ(مية م(مــح الدولــ تحقيــقفــي "

  التي ترتكز على: "،ةمنشودالة المدني

 الحريات. إط(ق .١

أن إلـى  نظام سياسـي رشـيد يسـتند .٢

 الشعب ھو مصدر السلطات .

تضــمن ة ديمقراطيــة سياســية ممارســ .٣

 ة الحقيقية التعددي

 .ة سلمي حقيقي للسلط تداول .٤

  

ـــامجيكتفـــي  إذ ـــر البرن ـــ بتقري ة أن الدول

ــة ا+ســ(مي ــي مدني ــاة ھ ــي ، بطبيعتھ فھ

ــ كمھــا الجــيش يحة عســكرية "ليســت دول

 ،ةويصل فيھـا للحكـم با0نق(بـات العسـكري

كمـا  ،ةو0 يسوسھا وفـق أحكـام ديكتاتوريـ

تھــيمن عليھــا ة بوليســية أنھــا ليســت دولــ

ـــز ـــة أجھ ـــا ليســـت دول ـــا أنھ ـــن كم ة ا?م

 -رجــال الــدينة تحكمھــا طبقــ- )ة(ثيوقراطيــ

، فض( عـن أن تحكـم باسـم الحـق ا+لھـى

وليس ھناك أشـخاص معصـومون يحتكـرون 

ة بالتشــريع ل�مــ صــونفســير القــرآن ويختت

فــي  الحكــام إنمــاو ،ةويتصــفون بالقداســ

 اوفقـ منتخبـون مواطنـونة ا+سـ(مية الدول

ـــlراد ـــعبية ل ـــي  ةوا?مـــة الش مصـــدر ھ

ة تولى الوظائف المختلف أساسالسلطات و

 كمـاة وا?مـ ،ةوا?مانـة والخبـرة فيھا الكفاء

ــاحبھــي  ــي  لحــقاة ص ــا ف ــار حاكمھ اختي

فـــي  الحـــقة أيضـــا صـــاحب يھـــونوابھـــا ف

  مساءلتھم وعزلھم".

وكما ھو واضح فان البرنامج إنمـا يعـرف  

، من خ(ل النفية ا+س(مية المدنية الدول

لكـن مـن ، أي نفي مـا لـيس مـن طبيعتھـا

  دون أي تحديد لماھيتھا. 

ــد ــى  ويؤك ــامج عل ــى  الوصــول أنالبرن إل

يتطلــب "وضــع دســتور جديــد ة ھــذه الدولــ

ـــه ومصـــدري ـــادئ ة مرجعيت مـــواده مـــن مب
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الغراء وما ستتبعه ذلك ة ا+س(مية الشريع

  القوانين". ة من تعدي(ت في منظوم

البرنــامج مــا يســميه "خصــائص"  ويحــدد

ة الدستورية الوطنية ا+س(مية ھذه " الدول

 ى" التـي " تقـوم علـة الحديثة الديمقراطي

ة الشــريعف "،ةا+ســ(مية الشــريعة مرجعيــ

ة نــــب العقائديــــ"بطبيعتھــــا تنــــتظم الجوا

وايضــا تــنظم مختلــف ة وا?خ(قيــة والتعبديــ

 للمسلمين والمشاركين لھمة جوانب الحيا

الوطن من غير المسـلمين". ثـم يعمـد في 

التمييـــز بـــين نـــوعين مـــن إلـــى  البرنـــامج

ة ؛ النصـــوص القطعيـــة النصـــوص الشـــرعي

والقواعــد  ،ةوھــي قليلــة الثبــوت والد0لــ

ح البـاب التـي تفـتة والمبـادئ الكليـة العام

  ل(جتھاد والتشريع بما يناسب كل عصر.

وھـــذا يعنـــي أن البرنـــامج يعيـــد طـــرح  

الســـؤال حـــول "الشـــريعة " ا+ســـ(مية 

وإن بشــكل أكثــر مرونــة  ،بوصــفھا الحاكمــة

 مصـدرمن فكـرة "الحاكميـة " التـي تجعـل 

ا?حكــام فــي الشــريعة ا+ســ(مية ھــو هللا 

خـ(ل الحـديث عـن  من وذلكتعالى وحده. 

ــة و ــوت قل ــة الثب ــوص قطعي ــة النص محدودي

واسـعا امـام  بوبالتـالي فـتح البـا ،والد0لة

ـــالس  ـــوط بالمج ـــاد والتشـــريع المن ا0جتھ

أن البرنامج يعيد صياغة مـا  أيالتشريعية . 

قرره البنا الذي تحـدث عـن دولـة دسـتورية 

بالنظام النيابي "سلطة ا?مة" ومصدر  ذتأخ

ي ا+س(مية التـشريعة السلطة فيھا ھو ال

 الظ(ل كليا ذلك دذكرناھا سابقا وإن لم يبد

  الرمادية المرتبطة بھذا الموضوع.

ة النھضــة البرنــامج ا0نتخــابي لحركــ أمــا

أجل  منالذي جاء تحت شعار " ،ةا+س(مي

" فانــه ة والتنميــة الــوالعدة تــونس الحريــ

ــن  ــق م ــرورينطل ــوعي ة ض ــا يســميه "ال م

ــاعي"  ــالجم ــادة ث(ث ــدھا أبع ــوعي: "أح  ال

ــالعم ــق والثق ــه ة بصــ(حية ي ا+ســ(م وتراث

وأســـاس لھـــذا ة وثقافيـــة قيميـــة مرجعيـــ

المشـــروع ا+صـــ(حي والتحـــديثي عبـــر 

ا0جتھاد والتجديد وتفعيل الحوار مـع قضـايا 

  العصر وعلومه ومكتسباته". 

ـــنص ـــم  وي ـــن أھ ـــى أن م ـــامج عل البرن

ھـــو "ا+ســـ(م ة مضـــامين برنـــامج الحركـــ

عبر ة لعليا متفاعة وسطية جعيباعتباره مر

 تثبتـــة بشـــرية را0جتھـــاد مـــع كـــل خبـــ

  ".فائدتھا

البرنـــــامج بعـــــض  يســـــتخدم كمـــــا

ــطلحات ا+ســ(مي ــن ة المص تحديــد  دونم

 علـى تقتـرحة فالحركـ ،ةمحمو0تھا الدقيقـ

النظام  ھو نظام سياسية إقامالتونسيين 

ــ ــ ذي"البرلمــاني ال ــات العام ة يضــمن الحري

ا+عـ(م ة واسـتق(ل القضـاء وحريـة والخاص

عبر التوزيع المتوازن ة تداول على السلطوال

والــــديناميكي للســــلطات بــــين مختلــــف 

ــ ة وعبــر انتخابــات تعدديــة مؤسســات الدول

واسـتق(ل المجتمـع ة كما يضـمن قـو ،ةحر

فـي كامـل ة شـاملالة المدني ودفع التنميـ

  فئات الشعب".ة بكاف وضربوع الب(د والنھ

أن الحركة تتبنى إلى  البرنامج أيضا ويشير

الدولـة المدنيـة التـي ترعـى الشـأن  وذجنم"

العــام وتحمــي الســلم ا?ھلــي وتعمــل مــن 

ترسـيخ إلى  أجل الرقي ا0قتصادي، وتسعى
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الحريـــات العامـــة والخاصـــة وتحتـــرم قواعـــد 

الديمقراطية والمساواة بـين المـواطنين فـي 

الحقـــوق والواجبـــات".من دون أيـــة محاولـــة 

لتســــويغ ھــــذا الجمــــع بــــين "المرجعيــــة 

ــةا+ســ(مي ــة المدني ــين "الدول ــو  "،ة " وب وھ

ا?مر الذي وجدناه فـي برنـامج حـزب الحريـة 

  والعدالة المصري كما تقدم.

، "لمقاصـديـورد البرنـامج مصـطلح "ا كما

ــ ــابرة وإن بطريق ــرأ: " ،ةع ــقنق ــ تنطل ة حرك

فــي برامجھــا مــن احتــرام الثوابــت ة النھضــ

ــ ــاليم ا+ســ(م  ،ةالوطني ــدمتھا تع وفــي مق

"القــــيم ة ر عبــــارتتكــــر كماومقاصــــده".

مـن دون تحديـد  ،ة" أكثر من مـرة ا+س(مي

إنتاجھــا. ة إعــادة ليــآو، ھــذه القــيمة لماھيــ

ـــد  ـــامج يؤك ـــىفالبرن ـــ عل "ذات ة أن الحرك

ــ ــين "ة ا+ســ(مية المرجعي ــع ب ــل" تجم  نب

الغايات وا0ھـداف وشـرف الوسـائل وتعمـل 

عـن ة على ان 0 تنفصل كل مجـا0ت الحيـا

ة "حركـــة حركـــالقـــيم وا0خـــ(ق". وإن ال

ة إرســاء منظومــة بضــرورتــؤمن "ة النھضــ

من ة تقوم على تفعيل جملة متكاملة قيمي

ـــ ـــيم النابع ـــافي ة الق ـــزون الثق ـــن المخ م

والحضـــاري للمجتمـــع التونســـي وھويتـــه 

ـــ ـــ(مية العربي ـــم  ".ةا+س ـــن ث ـــدفوم  يھ

منـوال وطنـي يـوائم  إرسـاء إلـى" ھابرنامج

ــــاد ا0قتصــــادي ــــين ا?بع ــــة ب ة وا0جتماعي

ـــــوالثقا ـــــة في ـــــة والبيئي ـــــا  ديامھت بقيمن

  .."ةا0س(مي

ـــا ـــ أم ـــزب العدال ـــامج ح ـــة برن ة والتنمي

اجـل  مـنالمغربي الذي جاء تحـت شـعار "

ـــد/  ـــرب جدي ـــربمغ ـــ مغ ـــة الحري ة والكرام

 ةإحالـة 0 يـورد أيـ فانـه" ة والعدالة والتنمي

للحـزب إ0 علـى ة ا+سـ(مية المرجعيإلى 

. ة ســـريعة ومـــن خـــ(ل إشـــار، اســـتحياء

ــ ــول فالبرن ــور ح ــه يتمح ــى أن ــنص عل امج ي

على المستويات ة الجيدة للحكام التمكين"

ة وا0جتماعيـــــة وا0قتصــــادية السياســــي

علــــى ة والقائمــــ ،ةوالخارجيــــة والثقافيــــ

ـــــ ـــــة الديمقراطي ة والمســـــؤولية الحقيقي

ة والنزاھــة والشــفافية الشــريفة والمنافســ

ــا ة متجــددة مــن قــراءة والمنطلقــ لمرجعيتن

ـــا ة ا+ســـ(مي ـــاوھويتن ـــددة لمغربي ة المتع

 مجتمـع بنـاء"إلى  المكونات...". وأنه يتطلع

قوامـه ، متوازن ومستقر ومتضـامن ومزدھـر

 تضـامني نظـاممـع ة وسـطى واسـعة طبق

يحقق العيش الكريم لفقرائـه ويـوفر ا?مـان 

ة ا0جتماعيــة والمســؤولية وشــروط الفعاليــ

التـي نجـد ة الوحيـدة ?غنيائه". وھذه المـر

ة المرجعيــــإلــــى  ةصــــريحة فيھــــا إشــــار

ــإن ة ا+ســ(مي للحــزب. وكمــا ھــو واضــح ف

ة يتعلق بالمرجعيـ نهالنص يحتمل التأويل ?

للمجتمـــع المغربـــي ولـــيس ة ا+ســـ(مي

ــ ــزب! خاص ــة الح ــد أي ــا 0 نج ــة وانن ة محاول

ة ا+سـ(مية المرجعيـة وطبيعة لشرح ماھي

ـــ، للحـــزب ة وھـــل المقصـــود بھـــا المرجعي

يتعلـق ثم ھل  منو ،ةأم السياسية الثقافي

اجتمــــاعي أم  ا?مــــر بتوصــــيف ثقــــافي/

منھمـا مـن  كـل مع مـا يسـتتبع، اسيسي

ة مفردة مقو0ت. كما 0 نجد في البرنامج أي

تتعلـــق بالخطـــاب ة أو مصـــطلح ذي حمولـــ

  ا+س(م السياسي.

ة البرنامج في مقدمته علـى مقاربـ يؤكد

ة تتمثل في مركزيـة ترتكز على خيارات ث(ث

وھــدفا لبــرامج ا+نســان باعتبــاره محــورا 
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وتحريـــر ة المبـــادر إطـــ(قوفـــي  ،ةالتنميـــ

ــي  ــي ف ــات ا+نســان المغرب ــافسطاق  التن

وفــي إرســاء نظــام فعــال فــي ، وا+نتــاج

التضـــامن والتـــوازن ا0جتمـــاعي وتصـــحيح 

.وھـي ة الثـرو فـي توزيـعة الفوراق والعدالـ

فيھا يتوقـف  النجاحخيارات يقرر البرنامج أن 

ضـمنھا على مـا يسـميه" ثـ(ث دعامـات" ب

ة نظــام القــيم فــي نطــاق المرجعيــ تجديــد"

ـــة ا+ســـ(مي ـــة والھوي ـــددة المغربي ة المتع

التـي يقررھـا ، �ليـاتلة المكونات". ومراجع

ھـذا التجديـد لنظـام إلـى  البرنامج للوصـول

0 تكشـف  ،ةا+سـ(مية القيم ذي المرجعي

إلـــى  عـــن أي ملمـــح يمكـــن أن يحيـــل

ن كـالتي نعرفھـا عـة " إس(مية "آيديولوجي

ـــات ا+ســـ(م  ـــي ادبي ـــطلح ف ـــذا المص ھ

ــد ، السياســي ــار البع ــي إط ــا يظــل ف وإنم

من دون ة الثقافي وا?خ(قي لھذه المرجعي

  .ة سياسية أي حمول

تكريس ھـذا البعـد إلى  البرنامج يسعى

بوصـــفھا ة ا+ســـ(مية الھويـــاتي للمرجعيـــ

. ة وليست سياسية /اجتماعية ثقافية ھوي

ي البرنـامج فالمسجد وتفعيل دوره 0 يرد ف

ة المـودة نشـر ثقافـ في"ة إ0 بوصفه وسيل

ة داخـــــل ا?ســـــرة والمكارمـــــة والرحمـــــ

"التكافـل" تـأتي إسـما ة والمجتمع". ومفرد

ـــرح " ـــامج مقت ـــلبرن ـــيم التضـــامن ة لتقوي ق

بعـض إلـى  ةوتحسين ولـوج الفئـات الفقيـر

وفيمــا يتعلــق بالبعــد  ".ةالخــدمات العموميــ

ة تقويـو نشرا?خ(قي يؤكد البرنامج على "

ة ا?مــة لنھضــة اســيا?سة القــيم ا?خ(قيــ

إشراك إلى  ترسيخھا". ويدعو والعمل على

ـــاف ة وزار ـــرامج" فـــيا?وق ة ذات الصـــل الب

  والقيم".ة الھوي ضايابق

برنامج حزب النور السلفي الذي جاء  أما

 فانـهتحت شـعار "معـا علـى طريـق النـور" 

ـــة عـــن "الثقافـــ حـــديثيفتـــتح ب " ة والھوي

 التــي"ة الھويــة قضــية محوريــمــن  اانط(قــ

ة وھـي السـم، وتميزھاة تشخص ذات ا?م

 رنـامجالب ولكـن، لثقافتنـا"ة العامـة الجوھري

يتحدث أيضـا عـن " تحقيـق تواصـل عملـّيٍ 

العقبـات والعوائـق ة عبر إزالة فعَّال مع الھوي

ائم وتـــدفقھا  التـــي تمنـــع تجـــدُّدھا الـــدَّ

ــا ، المســتمر ــل مطلقاتھ ــول دون تنزي أو تح

  ".استمراراقعنا النسبي والمتحوِّل بعلى و

ومطلقاتھـا ة الحـديث عـن الھويـ ويعكس

ســؤا0 جــديا عــن المعنــى الضــمني الــذي 

وفيمـا إذا  "،ة"الھويـة يجمله البرنامج لمفرد

ــريع ــت أحكــام الش " تقــع ة "المطلقــة كان

البرنامج يـنص علـى أن  أنضمنھا؟ 0سيما 

ــ" ــة المصــرية الھوي ة ا+ســ(مية ھــي الھوي

العظمى ة ودين الغالبية بحكم عقيدة العربي

ة إقامــ"إلــى  ةمــن أھلھــا". ومــن ثــم الــدعو

ــ ــع الھوي ائم م ــدَّ ــوة التواصــل ال ــفھا ق ة بوص

أنــه  اكمــ ".ةعظيمــة حضــارية وثــرو ،ةدافعــ

" دمــج البعــد الثقــافي ة يؤكــد علــى ضــرور

ة التنمويـة ا+ص(حية ليوا?خ(قي في العم

ـــا ـــ، بأكملھ ـــوعي با?ھمي ـــخ ال ة ... وُيرسَّ

وا?خـ(ق ة التي تتمتَّع بھا الثقافة الجوھري

تضــمن ة ثاقبــة فــي وضــع سياســات تنمويــ

مـن ، تنبثقة ُمستدامة بشرية تحقيق تنمي

  تراث ديني وأخ(قي عريق"
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ھو واضح فان البرنـامج يجمـع بـين  وكما

البعدين السياسي والثقافي/ا?خ(قي من 

وھــو مــا ، للتمييــز بينھمــاة محاولــة دون أيــ

ة علـى طبيعـة حقيقيـة رماديـ يلقي ظـ(0

ووظائفھا. ويرجع ة الدولة لطبيع لحزباة رؤي

ة عـدم وجـود نظريـإلـى  ذلك بشكل رئيس

كما ظلت ، عند السلفيين المحدثينة للدول

" التـي طرحھـا رشـيد ة الخ(فـة "دولة فكر

ــــه ّالخ(فــــ ة ا+مامــــ أوة رضــــا فــــي كتاب

، مـن دون أي تحديـد واضـح  1923العظمى"

ت فـي اعقـاب قـرار كمـال وأنھـا جـاءة خاص

ـــاتورك ـــي وات ـــ بفصـــل القاض ـــنة الخ(ف  ع

ـــ دور وحصـــرة الســـلط  العثمـــانية الخليف

ومن ثم في ، 1922 عام فقطة الديني با?مور

ـــة ا+ســـ(مية إطـــار مقـــولتي ا?مـــ ة ودول

ة الوطنيــة الدولــ إطــارا+ســ(م ولــيس فــي 

المحــدثون.  يونالتــي ينطلــق منھــا الســلف

ة حضارية عصري"ة فالبرنامج يتحدث عن دول

ذات  ،ةوالمعاصـرة تجمع بين ا?صالة متقدم

ا?خـ(ق ة ترفـع قيمـة راقيـة حضـارية رسال

ثم يتحـدث تحـت  ".ةوالقيم النبيلة والفضيل

 ةالــدعو عــن"البرنــامج السياســي"  عنــوان

ــة إقامــ"إلــى  علــى ا?ســس ة عصــرية دول

تحترم حقـوق التعـايش السـلمي  ،ةالحديث

يـداً عـن النمـوذج بع، بين أبناء الوطن جميعاً 

تدعي الحـق ة الذي يدعو لدول، الثيوقراطي

وتحتكر وحـدھا الصـواب ، ا+لھي في الحكم

ــي الــرأي ــداً عــن النمــوذج ، ف وكــذلك بعي

مـــن ة ال(دينــي الــذي يريـــد اقــت(ع ا?مــ

  ".ةجذورھا وھويتھا الثقافي

ة أخرى 0 نجد توصيفا حقيقيا للدولة مر 

أنھـا نفـي ، إ0 مـن خـ(ل النفـية المقترح

ــ ــة دول ــة ثيوقراطي ــن جھ ــف ،ةم ــي ص ة ونف

  عنھا أيضا. ة ال(دينية الدول

البرنامج كان حريصـا علـى التأكيـد  ولكن

ما يعده مثار توافق شعبي كبير لـدى  ىعل

ة وھـي نـص المـاد، أطيافھـا"ة بكافـة "ا0م

ــ مــن الدســتور المصــري "الســابق" ة الثاني

 ،ةا+سـ(م ديـن الدولـالتي تنص على أن "

ــ ــاة واللغ ــا الرســمية لعربي ــادئ  ،ةلغتھ ومب

 يالمصـــدر الرئيســـة ا+ســـ(مية الشـــريع

ة يعـــد ھـــذه المـــاد فالبرنـــامجللتشـــريع". 

ة عليــا للنظــام السياســي للدولــة "مرجعيــ

ضـابطاً لجميـع  وإطاراً ونظاما عاما  ،ةالمصري

ة وا0جتماعيـــــة ا0جتھـــــادات السياســـــي

  ".ةوالقانوني ،ةوا0قتصادي

        ::::ةةةة    الديمقراطيالديمقراطيالديمقراطيالديمقراطي

علـى ة والعدالـة مج حزب الحريبرنا يؤكد

ة الدولــمرتكــزين أساســيين مــن مرتكــزات "

ـــة ا+ســـ(مي ـــا: ة المنشـــودة المدني " ھم

تضـــمن ة ديمقراطيـــة سياســـية ممارســـ"

ـــ ـــة التعددي ـــداول ســـلمي  "،ةالحقيقي و"ت

  ".ةللسلط

ة مـــن مـــر أكثـــرالبرنـــامج يـــردد  ولكـــن

آخر ھو مصطلح الشورى مـن دون  مصطلحا

يـان خصوصـيته ب، ومـن ثـم، هتحديد محمول

الذي يحضر في  ا?ول المصطلحإلى  قياسا

البرنامج بشكل أكبر. فالبرنامج يتحدث عـن 

تحقـق ة برنامجه ينطلق من برامج عملي أن

ة ما يستحقه الشـعب المصـري مـن " حريـ

ـــ ـــة وشـــورى وكرام ـــان وعدال ـــن وأم ة وأم
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بـل  ".ةوقيـادة وتقدم وريادة نميواستقرار وت

ة ورى نتيجـالبرنامج يجعل مصطلح الشـ إن

فالبرنامج يؤكد علـى  ،ةلتحقيق الديمقراطي

ــه يســعى ــى  أن ــام سياســي إل ــاء نظ " بن

ديمقراطــي قــوي يضــمن الحقــوق ويحمــي 

ة الحريــات ويحقــق الشــورى ويبنــي دولـــ

ــر ســي ــي تعتب ــانون ة ادالمؤسســات الت الق

ــــا ــــوان الحي ــــانية عن ــــرة ا+نس ة المتحض

  ". ةالرشيد

المصــطلح ذاتــه فــي البرنــامج  ويتكــرر

. ففـي ة التونسـية النھضة تخابي لحركا0ن

 علـىالبرنـامج  ھـذاالوقت الذي يؤكد فيـه 

بناء نظـام ديمقراطـي يقـوم علـى الفصـل "

وعلـى ، واسـتق(ل القضـاء" اتبين السـلط

والتـداول السـلمي ة "تكريس مبدأ التعدديـ

نجـده يتحـدث عـن النظـام ، "ةعلى السلط

بوصــفه ة السياســي الــذي تقترحــه الحركــ

جذور الحكم الفـردي وقمـع  ليستأصنظاما 

ــ ــاقض م ــي تتن ــات والفســاد الت ــا  عالحري م

يسميه "مبادئ الشورى وحقـوق ا+نسـان 

وھـو  ".ةالتصرف في ا?موال العمومية وامان

ــ ــات ذالنظــام "البرلمــاني ال ي يضــمن الحري

ة واســتق(ل القضــاء وحريــة والخاصــة العامــ

عبر التوزيـع ة ا+ع(م والتداول على السلط

ـــوازن و ـــين المت ـــلطات ب ـــديناميكي للس ال

انتخابــات  بــروعة مختلــف مؤسســات الدولــ

 لواســتق(ة كمــا يضــمن قــو ،ةحــرة تعدديــ

ـــــامج  ـــــدني". أي أن البرن ـــــع الم المجتم

ــ ة يســتخدم مصــطلح الشــورى ذي الحمول

  .ة مرادفا لمصطلح الديمقراطية ا+س(مي

فانـه ة يـوالتنمة برنـامج حـزب العدالـ أما

ــ ــين للحكام ــد ةيتمحــور حــول "التمك ة الجي

ة وا0قتصــادية علــى المســتويات السياســي

ة والقائمـ ،ةوالخارجية والثقافية وا0جتماعي

ولكــن ، ..."ة الحقيقيــة علــى الديمقراطيــ

ومــا ة البرنــامج يــربط بــين ھــذه الديمقراطيــ

الحـزب ة لمرجعيـة المتجـددة يسميه القراء

ــامج يضــع  .ة ا+ســ(مي  ھــدفكمــا ان البرن

ـــــل ات المؤسســـــة بنـــــاء دولـــــة "مواص

 ا?ھـــــداف" علـــــى رأس ة والديمقراطيـــــ

الكبــرى للحــزب. لكننــا 0 نجــد ة الخمســ

"الشورى" في متن البرنامج علـى  مصطلح

  ا+ط(ق.

يـورد  فانهبرنامج حـزب النـور السـلفي أما

 ا?ولــى!مــرتين فقــطة مصــطلح الديمقراطيــ

حـين ، ربطـه بمصـطلح الشـورى خـ(ل من

المجتمــع فــي  حــقيتحــدث البرنــامج عــن "

مـع مـن يحكمـه  تعاقده ومضمونوع تقرير ن

في إطار مـن الشـورى ، ويسير شأنه العام

ــــ ــــلط ة والديموقراطي ــــن التس ــــداً ع وبعي

 يشــــترطعنــــدما ة والثانيــــ وا0ســــتبداد".

" ةالبرنامج أن يكون تحقيق ھذه الديمقراطي

مـن  وذلـك!"ة ا+سـ(مية في إطار الشـريع

ة الشــعب حقــه فــي حريــة ممارســخــ(ل "

ة حريـــة وكفالـــ ،ةتكـــوين أحـــزاب سياســـي

نشـاطاتھا فـي ضـوء ة ا?حزاب في ممارس

ــ ــت ا?م ــزام بالدســتور وثواب ــا ة ا0لت ونظامھ

ــام ــداول الســلمي للســلط، الع ــر ة والت عب

ة وكذلك حريـ ،ةونزيھة مباشرة انتخابات حر

ــه ومــن  ــه وحكام ــار نواب ــي اختي الشــعب ف

ـــــره ـــــوس أم ـــــ، يس ـــــة ومراقب ة الحكوم

 وعزلھــا إذا ثبــت انحرافھـــا".، ومحاســبتھا

تأسـيس ة والنص كما ھو واضـح يقيـد حريـ

بالدسـتور وثوابـت  ا0لتـزاما0حزاب بشـرط "
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ــ ــام"ة ا?م ــا الع ــدم ، ونظامھ ــن ع ــدا ع وبعي

، العـام امھاونظة تحديد المقصود بثابت ا0م

 لــيسفــان ا0لتــزام بالدســتور يعنــي ضــمنا 

 المصـدرة ا+س(مية الشريع باعتبار ا0لتزام

اعتبارھـا " وإنما ، الرئيس للتشريع وحسب

ــ ــة مرجعي ــا للنظــام السياســي للدول ة علي

ونظاماً عاماً وإطاراً ضـابطاً لجميـع  ،ةالمصري

ة وا0جتماعيـــــة ا0جتھـــــادات السياســـــي

ا0سـتخدام  وھـذا ".ةوالقانونيـ ،ةوا0قتصادي

إلـى  يعكسة الرمادي لمصطلح الديمقراطي

ـــرفض التقليـــدي  ـــد اســـتمرار ال ـــد بعي ح

ة ومحاولـ ةللسلفيين لمصطلح الديمقراطيـ

كمــا  ،ةربطــه بمصــطلح الشــورى مــن جھــ

ة الشــرطية يعكــس تــأوي(ت الحــزب للع(قــ

. وھـو ة ل�مة ا+س(مية بينه وبين المرجعي

الحــزب ة رؤيـالتسـاؤل حــول إلــى  مـا يـدعو

  النظام السياسي ككل.ة لطبيع

        ::::ةةةة    العامالعامالعامالعام    الحرياتالحرياتالحرياتالحريات

برنامج حـزب الحريـة والعدالـة علـى  يؤكد

ــات" واحــدة  مــن مرتكــزات إن "إطــ(ق الحري

الدولــة المدنيــة ا+ســ(مية التــي يقترحھــا. 

مفــردة الحريــات اكثــر مــن مــرة فــي  تتــرددو

الحديث عـن "تمتـع المـواطن  مثلالبرنامج، 

بحرياتـــه وحقوقـــه ھـــي الســـبيل +طـــ(ق 

ــدو  ــه". إذ يب ــه وقدرات ــامجطاقات  يصــاحر البرن

على الربط بين مرجھيته ا+س(مية ومقولـة 

لة الخليفة عمـر بـن مقو يقتبسفھو  ،الحرية

الخطاب (رض) ""متى استعبدتم الناس وقد 

ارتبـاط  ىولدتھم أمھاتھم أحراراً" للتدليل عل

 نـهإ ، بلفكرة "الحريات" بالخطاب ا+س(مي

يجعلھا واحدة من أساسيات ھـذا الخطـاب، 

ــض  ــان بغ ــة هللا لlنس ــة ھب ــرأ: " فالحري نق

ــه وجنســه ومعتقــده، وھــي  النظــر عــن لون

ومقصــد مــن أعظــم مقاصــد  منــاط التكليــف

الشــريعة وغاياتھــا الكبــرى، التــي كفلــت 

ــة وعلــى رأســھا  ،لlنســان كــل صــور الحري

 0{ حرية ا0عتقاد متحم(ً مسئولية خياراته"

  .]٢٥[البقرة: من ا�ية  }إِْكَراَه فِي الّدِينِ 

ـــا ـــ أم ـــن طبيع ـــدودھا ة ع ـــات وح الحري

ة الكاملــة الحريــ" نفالبرنــامج يؤكــد علــى أ

لمصري ھي مبدأ أصيل وحق من لlنسان ا

ة منظومـ إطـارولكنه يقيدھا فـي "، حقوقه"

ة ومن ثم يجب قـراء ".ةا?صيلة القيم الديني

كــل مــا  تعــديلالــنص الــذي يتحــدث عــن "

يتعارض أو يقيد ھذه الحريات أو ينتھك ھذه 

الحقوق من ممارسات أو تشـريعات" ضـمن 

الحريــات والحقــوق التــي  أمــاھــذا الشــرط. 

الـرأي ة البرنامج فھـي: " حريـ يتحدث عنھا

ة وتشـــكيل ا?حـــزاب السياســـي، والتعبيـــر

، وا0جتمــاع والتظــاھر ،ةوالجمعيــات ا?ھليــ

ــفر وحريــ ــل والس ــل النقــابى ة والتنق العم

 ...والجمـاھيري الط(بيوالمھني والعمالي و

تشمل ايضـا التحـرر مـن كـل أشـكال  وھي

ة مـن دون أيـ، وا0سـتبداد والتمييـز" ،القھر

  . ث(المعتقد والضمير مة حريلى إ ةإشار

ة النھضــة البرنــامج ا0نتخــابي لحركــ أمــا

ة المدنيـة لـفانه يقرر إنه يتبنى نمـوذج الدو

ة "ترسيخ الحريـات العامـإلى  التي تسعى

كما يبـدو البرنـامج حريصـا علـى  ".ةوالخاص

وموقفـه مـن ة الربط بين مرجعيته ا+س(مي

 تـرى أنة فالحركـ، الحقوق الحرياتة مسأل

ــ" ــة الحري وتكــريم ا+نســان جــوھر ة والعدال
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وتؤمن بـان ا+نسـان خلـق ، ا+س(مة رسال

تعــالى:  قــال، حــرا وينبغــي أن يعــيش حــرا

وعــن عمــر يــن  }ولقــد كرمنــا بنــي آدم{

الخطــاب: "متــى اســتعبدتم النــاس وقــد 

ولدتھم امھـاتھم أحـرارا". وبنـاء علـى ھـذه 

تناقضـا ة ثمـ لـيسانه ة تجد الحركة المقدم

والمقــــو0ت ة بــــين المقــــو0ت ا+ســــ(مي

 ا+سـ(منقـرأ: "، بحقوق ا+نسـانة المتعلق

يستوعب كل نافع ويحض على مثل ما ورد 

ــ ــق الدولي ــي المواثي ــالمة ف ــوق ة تعلق بحق

مـع ة عامـة بصـف ىا+نسان والتي تتماشـ

  قيم ا+س(م ومقاصده".

ـــا ـــ أم ـــزب العدال ـــامج ح ـــة برن ة والتنمي

ــي ــدف المغرب ــا نج ــة رإن عب ــرب الحري ة "مغ

" تتقدم الشعار ا0نتخابي للحـزب. ة والكرام

 وتنزيـل اعتمـادكما يتحـدث البرنـامج عـن "

ة وعلى ضرور ،"ةالحري لقيمة وطنية منظوم

ما يسميه "عھد جديـد فـي مجـال  تكريس

  وحقوق ا+نسان" وذلك من خ(ل: لحرياتا

 لتحســـين تشـــريعي مخطـــط اعتمـــاد .١

 بالحريـاتة المتعلقـة القانونيـة المنظوم

ة وخاصـ الدسـتور مقتضـيات ضـوء على

  .ة ا?ساسي الحريات باب فية الوارد

 للمؤسســات القــانوني ا+طــار إصــ(ح .٢

 حقـــوق مجـــال فـــية العاملـــة الوطنيـــ

 ة الجيدة الحكام مقتضات وفق ا+نسان

 وتفعيلة العادلة المحاكم ضمانات توفير .٣

ــدأ ــامة المســاوا مب ــاء أم ــاع القض  بإخض

ــع ــنفس الجمي ــاط ل ــراءاتالمس  ر وا+ج

 العقاب من ا+ف(ت عدمة سياس ونھج

 فـية للحريـة السـالب العقوباتة مراجع .٤

 ة الصحاف مجال

 الحدإلى  يؤدي للقانون خرق كل تجريم .٥

 والتظـاھر والتجمھـر ا0جتمـاعة حري من

 .عرقلتھا أو

 ةل�جھـز القـانوني ا+طـار ونشر توضيح .٦

 والســــلطاتة وا0ســــتخباراتية ا?منيــــ

 أو العـام النظـام بحفـظة لفالمكة ا+داري

   .ةالعمومي ةالقو استعمال

ــل تجــريم .٧ ــال ك ة بســ(مة الماســ ا?فع

ة والروحيـة والمعنويـة الجسدي الشخص

 أقصــى وترتيــب ،ةالكرامــ مــنة والحاطــ

 ا0ختطــــاف جــــرائم علــــى العقوبــــات

 وا0عتقــال والحجــز يالقســر وا0ختفــاء

 البــــــدني والتعــــــذيب، التعســــــفيين

ـــوي ـــز، والمعن ـــل عنصـــريال والتميي  بك

 واعتبـارة ا+نساني ضد والجرائم، تجلياته

 تســـقط 0 جـــرائم ھـــذه ا?فعـــال كـــل

 الخـاص بـالعفوة مشمول وغير، بالتقادم

  العام. أو

 ا+دمـاجة +عـادة مندمجـة مقارب اعتماد .٨

  .السجون في

  

قـانون ة مراجعـ"ة يؤكـد علـى ضـرور كما

ة أجـــل تعزيـــز مبـــدأ الحريـــ مـــنة الصـــحاف

والولـوج ة المھنـة فـي ممارسـة والمسؤولي

ــا ــات الســالب، إليھ ــذف العقوب ــة وح ة للحري

  الرأي والتعبير".ة بحرية المرتبط

ة تســاوق مــع فكــر فانــهالنــور  حــزب أمــا

ا?خـ(ق ة التـي ترفـع قيمـة العصـرية الدول

ة الشريعة ومرجعي ،ةالنبيل والقيمة والفضيل
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فيمــــا يتعلــــق با0جتماعــــات ة ا+ســــ(مي

 علــى يؤكــد فھــو ،ةوا0جتماعيــة السياســي

ة على الحقوق ا?ساسية "المحافظة ضرور

ـــ ـــات العام ـــريعة والحري ـــار الش ـــي إط ة ف

ومن ثـم يتحـدث عـن "إطـ(ق  "،ةا+س(مي

ة ودعمھا مـع المحافظـة الحريات المشروع

ومن ھذه ، والنظام العام"ة على ثوابت ا0م

ــــات "المشــــروع ــــ"؛ ة الحري ــــرأي ة حري ال

، نشـروالة والصـحاف ع(ما+ة وحري، والتعبير

ــ ــات ا?ھلي ــوين الجمعي ــدار  ،ةوحــق تك وإص

الصحف والمطبوعـات وعـدم إيقافھـا إداريـا. 

ة ھــي صــاحبة القضــائية وأن تكــون الســلط

ــون الخاصــ ــي الطع ــي الفصــل ف ة الحــق ف

ة يتحدث عن ضرور كمابا?حزاب و الصحف". 

المجتمـــع فـــي تقريـــر نـــوع  حـــقضـــمان "

مــع مــن يحكمــه ويســير  تعاقــده ومضــمون

ي إطـــار مـــن الشـــورى فـــ، شـــأنه العـــام

ــــ ــــلط ة والديموقراطي ــــن التس ــــداً ع وبعي

ـــره  وعلـــى وا0ســـتبداد". ـــرغم ممـــا تثي ال

" ة ميا+ســ(ة الشــريع طــارعبــارتي "فــي إ

ة " مـن ظـ(ل رماديـة و"الحريات المشـروع

تعــاطي الحــزب مــع ة علــى طبيعــة حقيقيــ

الحريات التـي ة فان مجموع، الحرياتة قضي

تتضـمن  و0ة أخرى مجتـزأة مرتبدو  يطرحھا

ــ ــوق ا?ساســية مجموع ــن الحق ــي ة م الت

ذات ة والعھـود الدوليـ واثيـقنصت عليھا الم

  .ة لصلا

        ::::ة ة ة ة المرأالمرأالمرأالمرأ

علـى ة والتنميـة برنامج حزب العدال يقرر

ــلأن" ــريع ا?ص ــي الش ــ(ميَّ ة ف ــو ة ا+س ھ

والرجـل فـي الحقـوق ة بين المـرأة المساوا

كما يؤكـد علـى "ضـمان  ".ةوالواجبات العام

جميـع حقوقھـا بمـا 0  حصول المـرأه علـى

وبمـا  ،ةا+سـ(مية يتعارض مع قيم الشريع

 ولكنبين واجباتھا وحقوقھا".  لتوازنيحقق ا

التـــي  الحقـــوقة لطبيعـــة الدقيقـــة القـــراء

ــ ــن أن الحري ــامج تكشــف ع ــا البرن ة يقررھ

ــام ا0ولة السياســي ــي المق ــأتي ف ــن ، ت م

الــــدعم ة خـــ(ل الحــــديث عـــن " أھميــــ

ا علــى أداِء لمســاعدتھة ا0جتمــاعي للمــرأ

ــز المشــارك ــع وتعزي ــي المجتم ــا ف ة أدوارھ

المجـالس ة في ا0نتخابات وعضويَّ ة ا+يجابي

وھو موقـف  ".ةالمنتخبة والمحليَّ ة التَّشريعي

حركـات ا+سـ(م السياسـي  جميـععرفته 

حتـى عـده أوليفييـه روا فـي كتابـه ، تقريبا

أحـــد الم(مـــح ة عـــن الحركـــات ا+ســـ(مي

كــات ا+ســ(م حر يــزالتــي تمة ا?ساســي

ــن الســلفي ــا. ة السياســي ع ــوق أم  الحق

ــرى ــدو ا?خ ــ فتب ــرة عام ــدد وغي ــلة مح  مث

ــن الحــديث ــدعيم ع ــا ت ــي دورھ ــ"ف ة عملي

 مطالبھـا وتحقيـق جوانبھـا بمختلفة التنمي

 التـية الكريمـة الحـرة الحيا فية ا?ساسي

" ةوا0نسـانية ا0جتماعيـ ومكانتھـا تتناسب

 التـي وا�ليات البرامج عن الحديث دون من

ـــى  تفضـــي ـــكإل  ھـــاتين عـــدا وفيمـــا. ذل

 علـى القضاءإلى  أخرىة وإشار، ا+شارتين

 ذات بوصـفھا إ0ة المـرا تـرد 0، النساءة أمي

 عـن الحديث مثل ،ةفردي وليستة اجتماعي

 والمعـــي(ت وا?رامـــل للمطلقـــات بـــرامج

. وأمة كزوج وظيفتھا خ(ل من أو، ?سرھن

 عــن الحــديث عنـدة بقــوة المـرأ تحضــر كمـا

 يسـميه مـاإلى  ةا+شار خ(ل من ،ةا?سر
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 تعرضـت الـذي" الممنھج ا+فساد" البرنامج

القـومي  المجلس" عبرة المصرية ا?سر له

ــــس القــــومي ل�مومــــ ،ةللمــــرأ ة والمجل

وطــابور مــن منظمــات المجتمــع  ،ةوالطفولــ

ة المـــدني التـــي تتلقـــى تمـــوي(ت اجنبيـــ

 القـوانينة حزمـ" عـن فيتحـدث ".ةمشبوھ

ة دوليـ ضـغوط بفعـل جاءت التي" ة الفاسد

 يتحـدث كمـا. ة شعبي مطالب من تنبع ولم

ــن ــات ع ــ ا0تفاقي ــة الدولي ــالمرأة الخاص  ،ةب

أشـكال ة القضاء على كافة "اتفاقي وتحديدا

 يصـفھا التـي، (سـيداو)"ة التمييز ضد المرأ

فـي أدق خصوصـيات  تتحكم" بأنھا البرنامج

طفل بالة الخاصة وا0تفاقي "،ةالزوجية الع(ق

يـــرى البرنـــامج "نـــص  االتـــي تخـــالف كمـــ

ــا" فــي ة ا+ســ(مية الشــريع تحريمــا قطعي

ة أكثــر مــن موضــع. ليطالــب البرنــامج ضــرور

النظــر فــي ھــذه ة "ا+صــرار" علــى إعــاد

ا0تفاقيــات ثــم يعــاد تقييمھــا مــن حيــث 

لثقافتنــا وتقاليــدنا  ام(ءمتھــا مــن عــدمھ

ة وان يكــون لنــا الكلمــ ،ةوقيمنــا الراســخ

بشـأن ا+نضـمام إليھـا مـن ة ?خيرا?ولى وا

 المكاسـبإلـى  ةإشارة أي دون منعدمه". 

ـــي ـــا الت ـــات ھـــذه حققتھ ة للمـــرأ ا0تفاقي

 والتيھـي، سـواء حد علىة وا?سر والطفل

 ويتحـدد.لھـمة ا?ساسـي الحقـوق مـن جزء

  : تتضمن ،ةث(ث مراحل فية بالنھاي البرنامج

  :القريب المدى

تـي تضـمن تفعيل القوانين والتشريعات ال -

المجتمــع مثــل: ة حفــظ الحقــوق وحمايــ

إلـزام ، إلزام الزوج با+نفاق علـى أسـرته

ـــه ـــى أبنائ ـــق با+نفـــاق عل ، ا?ب المطلِّ

ــام  ــا ?حك ــ(ق وفق ــراءت الط ــير إج تيس

اذا فشلت محـاو0ت ة ا+س(مية الشريع

 ،ةتجريم الع(قات غيـر الشـرعي، ا+ص(ح

  وغيرھا....

 لـسوالمج ،ةالغاء المجلس القومي للمرا -

 اقامــ اللــذانة وا0مومــة القــومي للطفولــ

ـــذراع ا0ســـتخب ـــدور ال ـــات ة اراتيب للجھ

ة والتنميــــة بحســـب العدالـــ ،ةالدوليـــ

ــي ل�ســر ماواســتبدالھ ــس وطن ة بمجل

يحـــرص علـــى تـــوفير المنـــاخ الصـــحي 

 شـــئونويراعـــي ة لتكـــوين اســـر ســـوي

  وامنھا.ة ا0سر

  المتوسط: المدى

ي منـاھج فـة ا?صيلة إدماج القيم ا?سري -

  التعليم.

، والحيـاء فـي ا+عـ(مة ترسيخ قـيم العفـ -

  وإع(نات الشوارع.، وفي مناھج التعليم

بمـا يسـمح لـ�م ، قـوانين العمـلة مراجع -

، بقضـاء وقـت أطـول مـع أطفالھـاة الوالد

ـــوي  ـــي دورھـــا الترب ـــى 0 تقصـــر ف حت

  والرعائي تجاھھم قدر ا+مكان.

ة الشخصــــي والقــــوانين ا?حــــة مراجعــــ -

ــوت  ،ةل�ســرة نقيتھــا مــن المــواد الھادم

والعمــل علــى أن تكــون قــوانين ا?حــوال 

 ،ةا+سـ(مية للشـريعة موافقة الشخصي

ة مع احتفاظ ا?قباط بحقھم في خصوصي

  .ةا?حوال الشخصي



 

   16 
 

  البعيد: المدى

ة طريـق لتحقيـق ا0سـتق(لية وضع خارط -

في كل ما يخص  ،ةالمصرية للدولة التام

ــرأة ا?ســر ــلوالة والم ــاد، طف ــدا بإع ة تب

ــر  ــيالنظ ــ ف ــة اتفاقي ة (ســيداو) واتفاقي

إلـى  والوصول، (حقوق الطفل) الدوليتين

بحيــث تكــون ، قــرار شــعبي بشــأنھما

ة ن نابعأفي ھذا الشة المصرية السياس

، للشــعب المصــرية مــن القــيم ا?صــيل

   .ة دولية ?جندة وليست تابع

  

ــا ــ أم ــرىة النھضــة حرك ــا أن فت  برنامجھ

 مقدمتين؛ منة المرأ من فهموق في ينطلق

ة ا+سـ(م للمـرأ تكـريم" يسـميه ما ا?ولى

لمكانتھا وتسويته بينھا وبـين الرجـل ة ورفع

 والثـاني، في التكليف والحقوق والواجبـات"

 حققتـه وماة التونسية المرأ لواقعة قراء من

 ةمـر من أكثرة ا+شار وتتردد". مكاسب من

 عليھـا حصـلت التي المكاسبة مسألإلى 

 تبدوة فالحرك. عليھا والبناءة التونسية لمرأا

 التـي المكاسبة حزم مع بالتعايشة ملزم

 بعـد مـاة دولـ فية التونسية للمرأ تحققت

 إ0 الوقـوف يمكـن و0 ،ةالتحديثي ا0ستق(ل

 جــدل موضــع كانــتة طفيفــ تغييــرات علــى

 تتعلـق ،ةسن خمسين من أكثر مدى على

 تالتعبيـرا بعـض عـن فض(، الحجابة بقضي

ة الحركــ فبرنــامج. للتأويــلة القابلــة الرماديــ

مكاسـب ة حمايـ علـى" سـتعمل انھا يؤكد

وتفعيل دورھا في مختلف المجـا0ت ة المرأ

حتى تسھم في النھوض بالمجتمع بمنـأى 

 عن عوائق ا0نحطاط ومنزلقات ا0سـت(ب".

ــار ــرة فالعب ــدوة ا?خي ــ تب ــلة قابل ــا للتأوي  بم

 .ورھـاودة المـرأ مكاسـب مـع ربمـا يتعارض

  :على عموما البرنامج ويؤكد

ة ضمان تكـافؤ الفـرص بـين الرجـل والمـرأ -

ة في تحمل مختلف المسـؤوليات ا+داريـ

  .ة والسياسي

في الشغل كما للرجـل ة ضمان حق المرا -

  على حد سواء.

ــ - ــة حماي ــراة حري ــا ة ومناھضــة الم اكراھھ

  على نمط محدد من اللباس.

لتعليم ا جالم فية تطوير مكتسبات المرأ -

والترفيع مـن مسـتوى كفاءاتھـا ة والثقاف

ــ ــا ا0جتماعي ــالنفع ة وخبراتھ ــود ب ــا يع بم

  بكل أبعادھا.ة على التنمي

في النشـاط ة الريفية المرأة تعزيز مشارك -

  ا0قتصادي بدعم حقوقھا...

مـن مختلـف ة العاملـة المراة ضمان حماي -

أشكال ا0نتھاكات التي يمكـن أن تمـس 

  لك في التشريعات.كرامتھا وتضمين ذ

التـي تتمتـع ة تدعيم ا0متيازات الخصوصي -

  المرضع.ة بھا المرأ

ــز  - ــف والتميي القطــع مــع كــل أشــكال العن

  .ة على المرأة المسلط

ــاعي  - ــادي وا0جتم ــيش ا0قتص ــذ التھم نب

ة تشــــغيل المــــرأة ھشاشــــة وخاصــــ

  واستغ(لھا.

العدالــة والتنميــة  حــزب برنــامج فــي امــا

 خـــ(ل مــن لمــرأة إ0ا تــرد المغربــي، فــ(

يـنص علـى أن  فالبرنـامج ،با?سـرة ع(قتھا

ا?ساسـية ھـو ة واحدا من توجھاته الخمس



 

   17 
 

"بناء مجتمع متماسك ومزدھر، قوامه أسرة 

مـرأة مكرمـة ...". ونجـد فـي ا�ليـات اقوية و

إلــى  التــي يقترحھــا البرنــامج لــذلك إشــارة

"اعتمـــاد سياســـة فعالـــة للنھـــوض بوضـــع 

البرامجيـة يتحـدث  اتاس". وفي السيةالمرا

المرأة علـى المشـاركة  تحفيز"البرنامج عن 

المجتمع المـدني، وا?حـزاب  سساتفي مؤ

السياسية واعتماد سياسة فعالـة للنھـوض 

بوضـــع المـــرأة (شـــروط الشـــغل، التعلـــيم، 

مكافحــة  ،المشــاركة المجتمعيــة ،الصــحة

ـــف)  ا0ســـتغ(ل الجنســـي، مناھضـــة العن

ة للمــــرأة ومراعــــاة المســــؤوليات ا?ســــري

والتمييــز ا+يجــابي لصــالحھا فــي التعيينــات 

ــات ــة والتكليف ــب  ،العام ــف جوان ــي مختل وف

تنظــيم المجتمــع وإرســاء المجلــس ا?علــى 

فضــــ( عــــن " دعــــم النســــاء  ".ل�ســــرة

ــرد المــرأة فــي  المــتكف(ت بأســرھن". و0 ت

ــد الحــديث عــن  ــامج مــرة أخــرى إ0 عن البرن

ــا حــزب  ــي يقترحھ ــة الت السياســة ا+ع(مي

العدالة والتنمية لدعم "التعددية السياسـية 

والثقافية ويخدم الھوية الوطنية ومنخرط في 

ــة ــة ا0جتماعي ــن  "،التنمي ــديثا ع ــد ح إذ نج

المرأة فـي ا+عـ(م و ورة ص تحسينضرورة "

إقرار إجراءات فعلية للحد من توظيـف جسـد 

المر أة كسلعة تجارية تكـرس دونيـة المـرأة 

  سي".وتختزلھا في بعدھا الجن

ــرر ــر ن ويتك ــامج حــزب  فســها0م ــع برن م

فـي البرنـامج  إ0ة المـرأ ذكر ردإذ 0 ي، النور

. ة وتحت عنـوان ا?سـر، ا0جتماعي للحزب

الحديث عن  ييأت، فالحديث عن ا0ط فبعد

أن تنال حقھا الكامل الـذي  0بد" بأنهة المرأ

كفله ا+س(م لھـا، والـذي تميـز عـن غيـره 

وعلـى ، لھا". ولكنمن المناھج في تقديره 

ــامج أنمــن  مالــرغ ســيتحدث عــن أن  البرن

الكاملـة لمساواة نظرته للمرأة تقوم على "ا

 "،في الكرامة ا+نسانية بين الرجل والمـرأة

ھذه المساواة المفترضة تنحصر فيما  أن إ0

ـــامج "الكرامـــة  ـــق بمـــا يســـميه البرن يتعل

علــى الحفــاظ علــى  العمــلو" "،ا+نســانية

ي ا?دوار ا0جتماعيـــة التمـــايز بيـــنھم فـــ

ــــيوا+نســــانية " و ــــارات شــــديدة  ھ عب

البرنـامج عنـد حديثـه عـن  نبـل إ ،الرمادية

المناھج الدراسية وإص(حھا، يـنص صـراحة 

على التمييز بين الرجل والمـرأة مـن خـ(ل 

وضع برامج دراسية " تتناسـب  الحديث عن

مع دورھا وطبيعتھا وواجبھا الذي كلفھا هللا 

بيعة الخاصة للمرأة عند وضع به واعتبار الط

المناھج وطرق التدريس واعتبـار أنـه لـيس 

  ".كل ما يصلح للرجل يصلح للمرأة

ة السياسـية المشـاركة ضـيلقة وبالنسب

فـي ة البرنـامج الحـق للمـرأ عطـيي ،ةللمرأ

وحقھـــا الـــذي  شـــطدورھـــا النة "ممارســـ

تعـد ة مؤكدا إن المرأ، اعطاھا الدستور إياه"

حــزب النــور. ة شــطعمــودا أساســيا فــي أن

ــر  ــي فك ــحا ف ــورا واض ــا يشــكل تط ــو م وھ

  .ة السلفيين المعاصرين تجاه ھذه القضي

عـن ة ا+شـارات ا?خـرى للمـرأ خرجت و0

وإن مـن دون  ،ةالعامـة المسائل ا0جتماعيـ

فعلــى ، تحديـد دقيــق لموقــف الحــزب منھــا

ة البرنـامج عـن ظـاھر يتحدثسبيل المثال 

مشك(ت بوصفھا إحدى الة العنف ضد المرأ

او ة ابن كانت"سواء ة التي تعاني منھا المرأ

ة الشـريع أن المعـروفلكـن  "،ةأختا أو زوجـ

 ضــرب حــق للــزوج أقــرت قــدة ا+ســ(مي
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ــ ــي وســندھا ،ةالزوج ــك ف ــ ذل  النشــوزة آي

ـــي{ ـــافون وال(ت ـــوزھن تخ ـــوھن نش  فعظ

 فــان واضـربوھن المضـاجع فـي واھجـروھن

. ]34النساء، [ }سبي( عليھن تبغوا ف( أطعنكم

 يـنص المصـري العقوبـات قـانون أن 0سـيما

 القــانون ھــذا أحكــام تســري 0" أنــه علــى

 عمــ(ة ســليمة بنيــ ارتكــب مــن كــل علــى

). 60ة الماد" (ةالشريع بمقتضى مقرر بحق

 ھـذا مـن صريحا موقفا البرنامج يحدد لم إذ

 الحـديث بعـد ،ةالنھايـ فـي وتحـدث، الفعل

 الســري الــزواج مثــل أخــرى مشــك(ت عــن

 الــوظيفي التمييــز" يســميه ومــا، يوالعرفــ

ــــأن ،"ةالمــــرا ضــــد  المشــــك(ت ھــــذه ب

ــــف حمــــ(ت إطــــ(ق تســــتدعي"  التثقي

 لتصـحيح... ة والدينية وا0جتماعية ا+ع(مي

 أن على... ة للمرأة السلبية الذھنية الصور

 والقـيم المبـادئ على الحم(ت تلك تستند

ة ا+ســ(مي التعــاليم مــنة النابعــة ا?خ(قيــ

 الـوازعة ولتقويـ، المصـري لمجتمـعا وتقاليد

 يمنعـه بمـا المصـري المـواطن لدى الديني

 أن أي". ا?خ(قيـات تلـكة مخالفـ مـن ذاتيا

 القــــوانين تغييــــر علــــى لــــيس التعويــــل

، زوجته تأديب للزوج تبيح التي والتشريعات

ة حملــ علـى وإنمــا، القاصـر تأديــب وللـولي

  !ة عام ع(قات

        ::::ا�قلياتا�قلياتا�قلياتا�قليات

ــفة مســأل شــكلت ــات مــن الموق  ا?قلي

 الحركـات فكـر فية الرمادي المناطق إحدى

، عـام بوجهة ا+س(مية السياسي وا?حزاب

ــى ــرغم وعل ــن ال ــ م ــزبة محاول ــ ح ة الحري

ــ ــ ا?ســماء بعــض ترشــيحة والعدال ة القبطي

 أنإلـى  ،ا0نتخابـات في الحزب قوائم على

 كامـــل بشـــكل تبـــدد لـــمة المحاولـــ ھـــذه

ــ الھــواجس ــالمواقفة المتعلق ة ا?ساســي ب

ـــامج أقـــر وإن.با?قليـــاتة المتعلقـــ  ب البرن

التمييز بين المـواطنين فـي الحقـوق  عدم"

والواجبات على أساس الدين أو الجـنس أو 

ـــون ـــد، "الل ـــريين مســـلمين  "وأك أن المص

ومســيحيين نســيج وطنــي واحــد مــت(حم 

الحقـوق ة ومتكامل وھم متساوون في كاف

ـــ ـــيھم كاف ـــاتالواجة وعل ـــز أو ، ب دون تميي

 علـى سـكت البرنامج فإن ذلك مع "،ةتفرق

 قبطــي تــولية إمكانيــ عــن المثــال ســبيل

 مـا( المثـال سـبيل علىة الجمھورية رئاس

 مــدى ثــم ومــن، )ةالعامــة بالو0يــ يعــرف

 علــىة والمســاوا التمييــز بعــدم ا0لتــزام

ــدين أســاس ــي ال ــ مســائل ف ــية قطعي  ف

   ؟ة ا+س(مية الشريع

ة مسـأل فـي مبھمـا كـان البرنامج إن بل

ـــدم ـــزالت ع ـــذه ميي ـــ، ھ ـــادة وإمكاني  إعتم

 عنــدما، البرنــامج فــي ورد كمــا" ةالمواطنــ"

 معيــاراة ثمــ ان عــنة صــراح الحــديث يكــون

ة مـع ھويـ توافقھـا" ھو المبدأ لھذا أساسيا

 عـن الحـديث أوالشـعب المصـري". ة وثقاف

 ؟-تقدم كما-" ةا+س(مية الشريعة مرجعي"

 قولــه وھــية القرآنيــة ا�يــ اقتبــاس وأخيــرا

ــالى ــْم {:  تع ــِذيَن لَ ــِن الَّ ــُه َع ــاُكُم اللَّ 0َ يَْنَھ

ــن  ــوُكم ّمِ ــْم ُيْخرُِج يِن َولَ ــّدِ ــي ال ــاتُِلوُكْم فِ ُيَق

َه  وُھمْ ِديَارُِكْم أَن تَبَرُّ  َوُتْقِسُطوا إِلَـْيِھْم إِنَّ اللـَّ

ــ، }ُيِحــبُّ اْلُمْقِســِطينَ   بھــا اراد التــية فا�ي

ة الشــريع بــه جــاءت مــا تثبيــت البرنــامج

 كامل بشكل تنقض الكتاب ?ھل ةا+س(مي
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 عنـدما" التمييـز عـدم"و ،"ةالمواطن"ة مقول

  اليھم؟ يحسن" رعايا"إلى  تحولھم

ة العقيـدة حري عن أيضا البرنامج ويتحدث

 يتحدث 0 نفسه الوقت في ولكنه ،ةوالعباد

 عـدم عـن وإنمـا، الكنائس بناء" ة حري" عن

 ايجـاد وجـوب" مـع، ذلـك من حرمانھم جواز

 غيـر الكنـائس لمشـاكل وعـادل سريع حل

ة ثم ليس أنه عمليا يعني وھذا ."ةالمرخص

 ف( ،ةالمسأل ھذه تجاه للحزبة واضحة رؤي

 المسـيحيين" حرمان" عن يتحدث كان احد

 الحقيقـي ا0شكال ولكن، الكنائس بناء من

 الـذي القـانون فـي يكمـنة القضي ھذه في

 الخــط وفــق 1856 العــامإلــى  تاريخــه يعــود

 الكنـائس بنـاء شـروط ومرسوم ،الھمايوني

 عـام باشـا يحيـى الفتـاح عبـد أصدره الذي

ة لســن 13 رقــم الجمھــوري والقــرار، 1933

 حصـراة الجمھوري لرئيس يعطي الذي 1998

 عـن الحـديث فـان وبذلك !الكنائس بناء قرار

 برنــامج فــي" ة المرخصــ غيــر الكنــائس"

 اســتمرار عمليــا يعنــية والتنميــة العدالــ

  .لقوانينا بھذه ا0لتزام

 فإنـهة ا+س(مية النھضة حرك برنامج أما

ــي ــود ينف ــات وج ــي أقلي ــونس ف  فتحــت، ت

"تونس كما نراھـا" يتحـدث البرنـامج  عنوان

ــة الوحــد"عــن   وأن "،ةالتونســية المجتمعي

ة اجتماعيــــة بنيــــ" علــــى تتــــوفر تــــونس

ومن ذلك ما ، ورصيد بشري مھمة متماسك

تتسم بـه مـن تجـانس دينـي وعرقـي قـل 

  ".  المحيطين المغاربي والعربي نظيره في

 فھــوة والتنميــة العدالــ حــزب برنــامج أمــا

ة المغربيـــة ھويـــال" يســـميه ممـــا ينطلـــق

 ةصريحة إشار نجد وفيه، "المكوناتة متعدد

ــالتعة مســألإلــى  ــة ددي  خــ(ل مــنة اللغوي

ة وطنيـة لغويـة سياس اعتماد" عن الحديث

 تطـوير"إلـى  ةوالـدعو، "التنـوع علىة قائم

 وإقرار "،ةا?مازيغية تدريس اللغة استراتيجي

 ،ةداخــل الــوزارة لتــدريس ا?مازيغيــة مديريــ

بـرامج تكـوين مدرسـي ة مردوديـة مضاعفو

، سـتمروإقـرار نظـام للتكـوين المة ا?مازيغي

ة با?مازيغيـة صـمسالك وشـعب خا ساءوإر

 أخـرىة . فض( عن إشارة المغربية بالجامع

إلى  ةمن خ(ل الدعوة الثقافية التعدديإلى 

تعكـــس ھـــذه ة إع(ميـــة اعتمـــاد سياســـ

ة إضـافية مـادواعتمـاد  ،ةمـن جھـة التعددي

ة الجھوية الثقاف سمىت في مناھج التعليم

تعكـس تنـوع المغـرب ة في البرامج الجھويـ

للـوطن. ة والتاريخيـة في ظل الثوابت الديني

ــا ــدنا البرن ــى اســتخدام  مجووج ــا عل حريص

ـــ ـــة مصـــطلح "ا?م ة " و "الحضـــارة المغربي

ة الوطنيـة " لتكريس نوع من الھوية المغربي

  .ة انتماءات فرعية بعيدا عن أي

ة ضـبابي اكثر فيبدو، النور حزب برنامج أما

، ا?قليـاتة مسـأل مـن بالموقف يتعلق فيما

ــو ــد فھ ــى يؤك ــأمين" عل ــ ت ــة الحري ة الديني

إلـى  وإثبـات حقھـم فـي ا0حتكـام، ل�قباط

ـــانتھم فـــي أمـــور ا?حـــوال الشخصـــي ة دي

 أمـور من ذلك غير" أما، حصرا" بھمة صالخا

والنظـام العـام وا�داب ، أنواعھـا بكـلة الحيا

ــ ــانون الدول ــواطنين ة فق ــى الم يســري عل

وفيـه ، و0 يصح ?حـد أن يخـرج عنـه، كلھم

 ،ةا0جتماعيـة تحقيق مبـادئ العدالـ ضمان

وھو ما يمثل أسـمى قواعـد الحـق والعـدل 

ــاً" ــين المــواطنين جميع  ولكــن .وا+نصــاف ب
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 ةالـدعو بـين التنـاقض عـن يسكت البرنامج

ة ا+سـ(مية الشـريع مبـادئ تكـون أنإلـى 

 وا+قـرار، ھي المصـدر الرئيسـي للتشـريع

 ،ةا+سـ(مية الھوي ھية المصرية الھوي بأن

ــــين ــــن الحــــديث وب ــــادئ ع ــــ مب ة العدال

 .جميعا المواطنين بين وا0نصافة ا0جتماعي

إلى  ةالوحيدة ا+شار ھي ھذه فان وعموما

 !البرنامج في ا?قلياتة مسأل

        ::::أخرىأخرىأخرىأخرىةةةة    إس%ميإس%ميإس%ميإس%مي    م%محم%محم%محم%مح

 نجـدھا التية الرمادي المناطق عن فض(

ة ا+ســـــ(مي الكيانــــات/ ا0حــــزاب عنــــد

 تـرد أخـرىة إسـ(مي م(محة ثم ،ةالمتقدم

ــي ــا ف ــي. برامجھ ــال فف ــادي المج ، ا0قتص

 تحــريم"إلــى  ةوالعدالــة الحريــ حــزب يــدعو

واب نـ دور 
ع حديثـه فـي ذلـك نجـد، "الربا

فـي  لlخـوان المسـلمينة البرلمانيـة الكتل

ــواب ، م٢٠١٠-٢٠٠٥برلمــان  نقــرأ: "تبنــى ن

ة أھــــم قــــيم ومبــــادئ الشــــريعة الكتلــــ

الجانب التشـريعي وأھمھـا في  ةا+س(مي

ة ورعاي، والحرياتة ا0جتماعية مبادئ العدال

 ،ةوالمھمشــة والفقيــرة الطبقــات المظلومــ

ا�داب  ةومراعـاة وتحريم الربا وتنظـيم الزكـا

  وا?خ(ق".

 أنة ضــرور عــن البرنــامج يتحــدث كمــا

ــد ــ تعتم ــادية التنمي ــ(ل ة ا0قتص ــى "إح عل

ة ا+سـ(مية المعام(ت والمؤسسات المالي

تـــدريجياً محـــل المعـــام(ت والمؤسســـات 

  ".ةالربوي

إلـى  فانه يـدعوة النھضة برنامج حرك أما

ة الـــربط بـــين البعـــد القيمـــي والمســـأل

ة ج يؤكـــد ان الرؤيـــفالبرنـــام ،ةا0قتصـــادي

ومــا يســميه "الموجھــات  ،ةللحركــة الفكريــ

ــ ــة الوطني ــة " المتمثل ــي الھوي ــة ف ة العربي

ــم ة ا+ســ(مي ــادئ" تحك ــا ومب ــل "قيم تمث

كمـا  ".ةللفـرد والجماعـ يالسلوك ا+قتصاد

ة لمسـتمدتفعيـل ھـذه القـيم ا إلـى  يدعو

 مثل(ة للحركة ميوا+س(ة العربية من الھوي

ـــ ـــدق والنزاھ ـــوالة الص ـــار ة جدي وروح ا+يث

اعتمـاد إلـى  ).  ويدعو البرنـامجاليدة ونظاف

ــ مثــلمصــادر " ة ا+ســ(مية منتجــات المالي

فضــ(  )"ة (الصـكوك والصــناديق ا0ســتثماري

 .ة عن مصادر التمويل التقليدي

ة والماليـة النقديـة السياسـ مجـال وفي

ــدعو ــامج ي ــى  البرن إحــداث التشــريعات  "إل

أو ة (ميلتأســيس مصــارف إســة الم(ئمــ

مـع ة صـلب البنـوك التقليديـة نوافذ إس(مي

ة ا+سـ(مية العمل على اسـتخدام الصـيرف

كالصـــكوك ة لجلـــب التمـــوي(ت العموميـــ

  ".ةوالصكوك ا+س(مية التقليدي

 تشـــجيعإلـــى  البرنـــامج يـــدعو كمـــا

: مجا0ت في الدخول على الوقفة مؤسس

ة الفقــر والبطالــة ومحاربــ، والتعلــيمة التَّربيــ

ــ ــدريب  ،ةوا?ميَّ ــات وت وزواج الشــباب والفتي

وتحســين أوضــاع ا?ُســر  ،ةالريفيــة المــرأ

وتأھيــل أطفــال ، ا?يتــامة وكفالــة المعيلــ

  ...".، الشوارع والمشردين

 عـن فيتحـدث الـذي النـور حزب برنامج أما

البعـد الثقـافي وا?خ(قـي فـي  دمج"ضرورة 

 وعــن" التنمويــة بأكملھــاا+صــ(حية العمليــة 
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تتمتَّـع بھـا الثقافـة  التـي"جوھريـة ا?ھمية ال

وا?خ(ق في وضـع سياسـات تنمويـة ثاقبـة 

تضـــمن تحقيـــق تنميـــة بشـــرية ُمســـتدامة 

 وھـو".تنبثق، من تراث ديني وأخ(قي عريـق

ا?خ(قية التـي  المبادئ" يسميه مما ينطلق

ـــة - " تقرھـــا الشـــريعة ا+ســـ(مية  والمتمثل

ــا والصــدق، وإتقــان العمــل، والصــبر  +خ(صب

لثبــات علــى الحــق، ومنــع الربــا وا0حتكــار، وا

والعدالــة فــي توزيــع الــدخل وتوزيــع الثــروات، 

والتكافل ا0جتماعي وتخفيف الفقر والفجوات 

إلــى  ليـدعو. - فـي توزيـع الـدخل بــين النـاس

ــديل ــوانين تع ــى ،ا0قتصــادية الق  رأســھا وعل

 فـي التوسع أجل وا+قراض، من البنوك قانون

المبنيـــة علـــى  التمويـــل ا+ســـ(مية صـــيغ"

المشاركة في ا?رباح وفي ا+نتـاج، بـد0ً مـن 

 أن علـى" القائم على الفائدة  يالنظام الربو

 مـــدى وعلـــى ،بصـــورة متدرجـــة ذلـــك يــتم

ــنوات ــا. س ــد كم ــى يؤك ــرورة " عل ــل ض تفعي

  ".  مؤسسات الزكاة والوقف

 لحـزب انتخابي البرنامج في نجد 0 فيما

إلــى  ةإحالــة أيــ المغربــية والتنميــة العدالــ

ــ أو أي ملمــح يمكــن  ،ةا+ســ(مية المرجعي

ـــ(مي  ـــح إس ـــه كملم ـــيتأويل ـــف  ف المل

  .ا0قتصادي

ــى ــي أن عل ــة ف ــة ال(فت ــرامج الم(حظ  ب

 0 إذ ،بموضــوعة الســياحة تتعلــق ا?حــزاب

تلمس أي ملمح إس(مي محـدد عنـد  يمكن

عــن دعــم الســياحة فــي برنــامجي  ثالحــدي

ــة ــة والعدال ــزب الحري ــة النھضــة [0 ،ح  وحرك

ـــي  يمكـــن تلمـــس أي ملمـــح إســـ(مي ف

فـي  ،البرنامج ا0قتصادي، وبضمنه السـياحة

برنامج حزب العدالة والتنميـة المغربـي، فـي 

مقابل تجاھل مطلـق للسـياحة فـي برنـامج 

حزب النور]. و0 يمكن فھم ھـذا ا?مـر إ0 مـن 

خ(ل معرفة حجم الدخل الذي يمثله القطاع 

ي فـي السياحي في الناتج المحلي ا+جمال

 فـي ا?حزاب رغبة ھذه ، وعدمھذين البلدين

ــدخول  نتــائج مواجھــة مفتوحــة ذات فــي ال

المنافسـين،  مـن استخدامھا اقتصادية يمكن

 ا0حـزاب معارضة ھذه ذلك يعني أن دون من

ــرى ا+ســ(مية التــي للمقــو0ت  ھــذا فــي ت

 .للھوية  تھديدا القطاع

 حــزب فنجــد، الثقــافي المجــال فــي أمــا

ة فـي خدمـة ثقاف نشر" على يؤكدة النھض

ومؤديــا ة ا+نســان حــرا مكرمــا حــام( ?مانــ

وھذا التعريـف ل�نسـان كمـا ھـو  "،ةلرسال

واضح تعريف إسـ(مي بامتيـاز. ولكننـا فـي 

الوقــت نفســه 0 نجــد إي ملمــح إســ(مي 

ـــينما  ـــات الس ـــن قطاع ـــديث ع ـــد الح عن

  !والموسيقىة والمسرح والدراما التلفزيوني

 اھتمامـا يبـدي النـور حـزب سـنجد فيما

 يصـل، التعلـيم فـي مصـرة بقضـي استثنائيا

ة حــد الحــديث المســھب عــن مشــكلإلــى 

يمثـــل  فـــالتعليم !"التـــدريس الخصوصـــي"

ل(رتقـاء بـا?خ(ق ة وسـيلحسب البرنامج"

ــيم الفاضــل ــة والق ــنفس و0 يصــح ة وتزكي ال

ة بـل اعتبـاره وسـيل، فصل العلم عن الدين

ماء هللا وربـط السـإلـى  من وسائل التقـرب

كما يؤكد  ".ةبا?رض والتزود من الدنيا ل�خر

وتطـوير كتـب الـدين  بتنقيحعلى ا0ھتمام "

ا+س(مي لتعليم الـنشء صـحيح ا+سـ(م 

ــدنيا ويعمــل بھــدي  وتخــريج دارس يطــور ال

قيـام لجـان مـن العلمـاء ة مع ضرور، ا?نبياء

ة ومتواصـلة الربانيين بوضـع منـاھج متدرجـ
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ــاد ــدين ا+ســ(مي تؤســة لم ــرام ال س احت

وتعلم الـنشء جميـع مـا يحتاجونـه ، الرسل

من أساسيات تخص دينھم وتربطھم بربھم 

ــل ــ(ق الفاض ــيھم ا?خ ــرس ف ــة وتغ ة والھوي

ــادق ــين مدرســين ة الص ــام بتعي ــع ا0ھتم م

متخصصــين فــي الــدين ا+ســ(مي". ولكــن 

تقنـين التمييـز ة ا0خطر ھو محاولة المسأل

ــاھج  علــى أســاس الجــنس مــن خــ(ل من

بدور  ا0رتقاءم. فالبرنامج يتحدث عن "التعلي

فــي المجتمــع مــن خــ(ل بــرامج ة الفتــا

تتناسب مـع دورھـا ة متميزة إضافية دراسي

وطبيعتھـــا وواجبھـــا الـــذي كلفھـــا هللا بـــه 

عنـد وضـع ة للمـرأة الخاصـة واعتبار الطبيعـ

المناھج وطرق التدريس واعتبـار أنـه لـيس 

". وھـذه ةكل ما يصـلح للرجـل يصـلح للمـرأ

الفصـل إلـى  ةدعـوة تتضمن بالضرورة عوالد

  بين الجنسين في التعليم.

 فـي تباينـاة ثم ان تقدم مما واضحا يبدو

ــزاب رؤى ــات/ ا?ح ــ(مي الحرك ــاهة ا+س  تج

ــي القضــايا ــ تســمى الت ــا ،ةبالرمادي  وعملي

  :مستويات ث(ث عن الحديث يمكن

ة والتنميــة العدالــ حــزب يقــف ا?ول فــي

 أي وجـود معـد خـ(ل من، منفردا المغربي

 السياســي برنامجــه فــي إســ(مي ملمــح

 يتعلق فيما متقدم موقف وفي، وا0قتصادي

  .خاص بشكل وا?قلياتة العام بالحريات

ة الحريـ حـزب يقف الثاني المستوى في

 ،ةالتونسـية النھضة وحرك المصرية والعدال

ة بالع(ق يتعلق فيما خاص اجتھاد خ(ل من

 ،ة+سـ(مياة والمرجعيـة المدنيـة الدول بين

ــح ــاد وم(م ــع يتســاوق 0قتص ــو0ت م  المق

ــامجين كــ( ولكــن ،ةا0ســ(مي ــان البرن  يقف

  .ا0قلياتة مسأل من غامضا موقفا

ــي ــث المســتوى ف ــور حــزب يقــف الثال  الن

ـــذي الســـلفي ـــري، ال ـــر المص ـــات يثي  ع(م

 بالمســائل يتعلــق حقيقيــة فيمــا اســتفھام

  .الورقة ھذه في عندھا وقفنا ا0ساسية التي

 التـــية ا?ساســية الم(حظــ أن علــى

 بحقــوق يتعلــق فيمــا اليھــا ا0نتھــاء يمكــن

ــــات ا0نســــان  وبضــــمنھا ،ةالعامــــ والحري

 ھـذه أن ھـي، وا?قليـات ة المـرأ مسألتي

ــرامج ــا الب ــدرجات وإن، بمجملھ ــ ب  ،ةمتفاوت

 فھي، ا+نسان حقوق لمبادئ تأوي( تعكس

 ،ةعالمي ،ةأصيل حقوقا بوصفھا اليھا تنظر 0

 يتوقـــف ،Inalienable للتحويـــلة قابلـــ غيـــر

 ،Interdependent ا�خـر بعضـھا على بعضھا

تمييزية  وغيرة متساوي، للتجزيءة قابل وغير

non- discriminatory، ةالزامي بمجموعھا وإنھا .

 بوصــفھا معھــا التعامــل مــن بــد 0 ثــم ومــن

 بوصــفھا اليھــا نظــر وإنمــا. ة متكاملــة وحــد

ة قابل ،ةقافيوثة دينية خصوصي ذات ،ةانتقائي

  . ة ملزم وغير، والتجزيء ل(نتقاص

ة ا0نتخابيــ البــرامج فــي التبــاين ھــذا إن

 انعكاسـا يـأتي إنما الحركات/ ا0حزاب لھذه

 السياســي ا+ســ(مة لتجربــ -قــدمنا كمــا-

ة إمكانيـ عـدم ثـم ومن ،ةالعربي البلدان في

 وإنمـا، سياسـي إس(مة تجرب عن الحديث

 كمھــاتح، سياســي إســ(م تجــارب عــن

ـــ ـــىة طبيع ـــة السياســـي البن ة وا0جتماعي

 البلـدان ھـذه من واحد كل فية وا0قتصادي

ــى ــد عل ــ( ،ةح ــن فض ــ ع ــزابة طبيع  ا?ح

    .وتحو0ت ريخا، نشأة وتانفسھا


