اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :دالال ظرر مااة اخإواا باصر
مقدم الحلقة :ةبد الصاد ناصر
ضيوف الحلقة:
 إبراهيم منير /ةضا مكتب اخإرشاد لجااة اخإواا الاسلاين ةارو هاشم ربيع/وبير في مركز األهرام للدراسا منتصر الزيا /رئيس اللجن القامي للدفاع ةن سجناء الرأيتاريخ الحلقة3102/9/32:
المحاور:
 إقحام األمار السياسي في ظكم قضائي مااة متجذرة في الاجتاع إفساد الحياة السياسي الخاف من العال في الرالمعبد الصمد ناصر :السالم ةليكم ورظا هللا ،قضت محكا مصري لألمار الاستعجل
بحرر أنشط تنريم اخإواا الاسلاين والجااة ال ُانبثق ةنه وماعيته ال ُاشهرة في
مارس الااضي وأي مؤسس ُمتفرة منها أو تابع ِ إليها أو ُمنشأة بأماالها أو تتلقى منها
الدةم.
نتاقف مع هذا الخبر لنناقشه في محارين :ما دالال صدور هذا القرار وهل ياثل
إةالنا ً بانتهاء محاوال الاصالح الاطني في مصر؟ وما تداةيا القرار ةلى التيار
اخإسالمي واخإواا الاسلاين في ضاء وبرتهم التاريخي في العال في ظل التقييد
القاناني واألمني؟
وامهت مااة اخإواا الاسلاين في مصر من قبل قرارين بالحل في ةام ثااني
وأربعين وأربع وواسين من القر الااضي ،لكن القرار الجديد يأتي بعد إبعادها ةن

قا السلط بانقالب ةسكري ،وقد وصفت مااة ظكم محكا األمار الاستعجل بحرر
تنرياها بأنه سياسي وأكد استارار ومادها ةلى األرض واةتبر القانانيين أيضا ً أ
الحكم سياسي ومصيره اخإلغاء ،فياا رظبت به قاى سياسي مصري من بينها ظزب
التجاع اليساري الذي ظرك دةاي ظرر أنشط اخإواا .
[تقرير مسجل]
كا قراراً ُمتاقعاً ،لكن ال ُافامئ فيه كانه ماء شامالً لكل ما له صل بهم ،مااة وأفرادا ً
ماعي وتنريااً ،ليس هذا فقط بل إ القرار صدر ةن محكا مخال باألمار الاستعجل
بيناا ينرر القضاء في دةاى وقف قيد ماعي اخإواا في نافابر وفي دةاى أورى
بحل تنريم الجااة في ديسابر الاقبل ،أما الافارق فتتاثل باسارة محكا تنرر في
األمار الاستعجل بحرر مااة ةارها أكثر من ثااني ةقاد .يشال قرار الاحكا
الجااة وكل ما انبثق ةنها وأي منشأة تتلقى منها أمااالً أو دةاا ً ما يعني بحسب
معارضين ةقابا ً مااةيا ً قد يشال نقابا وماعيا ومؤسسا مجتاع مدني يتالى
إدارتها أو يشارك فيها ةناصر من اخإواا سااء بصفتهم الفردي أو الحزبي  ،ويقال
هؤالء إ القر ار قد يشال إذا شاء السلطا تأويله مصادرة أماال في البناك وشركا
في القطاع الخاص ياتلكها أو يشارك في ملكيتها ةناصر من الجااة بصفتهم الفردي ،
يأتي هذه في ظل ما يسايه أنصار اخإواا بحال كراهي غير مسباق  ،فالحزب الذي
رفع الدةاى ةلى الجااة يساري ومعلام أ اليسار والجااة ساندا بدرم أو بأورى
ثارة ياليا إال أنهاا سرةا ما تعرضا للعسف والقاع في ظقب ةبد الناصر ،ةلى أ
الجااة التي ظلت محرارة كانت تحتفظ بهامش ظرك يتسع أو يضيق ،فان االضطهاد
في ةهد ةبد الناصر إلى الاشارك من تحت الطاول في ةهد السادا وصاالً إلى
الاشارك ةلى مضض من الحاكم في ةهد مبارك .قبل انتخاب مرسي رئيسا ً كا
الجااة ماثل وبقاة في البرلاا ما يعني بحسب مناصري اخإواا أ الجااة تكتسب
شرةيتها من ومادها في الحياة السياسي سااء كانت محرارة أم ال ،أما ظررها فيشكك
في مدوى الاصالح الاطني الذي ينادي بها من في السلط بل قد ينسف مستقبل الحاار
معها ،إذ إ أةضاءها ظسب القرار أصبحاا وارمين ةن القانا يُالظقا  ،وهم في
الحال هذه ال يُحاورو .
[نهاية التقرير]
عبد الصمد ناصر :ماضاع ظلقتنا نناقشه مع ضيفينا هنا في األستاديا الاحامي منتصر

الزيا رئيس اللجن القامي للدفاع ةن سُجناء الرأي ،والدكتار ةارو هاشم ربيع
الخبير في مركز األهرام للدراسا السياسي واخإستراتيجي  ،مرظبا ً بضيفينا الكرياين.
أستاذ منتصر الزيا من الناظي القاناني تقيياك لهذا الحكم؟
منتصر الزيات :بسم هللا الرظان الرظيم ،ظكم منعدم ألنه صدر ..أوطأ في تطبيق
القانا  ،هذه الاحكا غير مختص  ،صدر من محكا غير مختص  ،أنا أفهم إنه لاا
نكا شرك مصلح نريد أ نفرض الحراس هذه األشياء العامل الاستعجل واف
يعني من ضياع الاال..
عبد الصمد ناصر :ظجز تحفري مثالً.
منتصر الزيات :في هذا اخإطار ،يُفهم أ يُلجأ إلى محكا األمار الاستعجل  ،كنت أفهم
لا كانت الدةاة التحفظ ةلى األماال ،إذا كا البعض يردد إ مش ةارفين فلاس
اخإواا تروح من وين وبيتجي فين ،كا ياكن فهم إقام الدةاى باةتبارها إمراءاً
تحفُريا ً ةلى أماال ماعي اخإواا الاسلاين ،أناا مااة بهذا الحجم بهذا التاريخ 58
سنه أو يزيد ينرر في أمرها محكا مزئي قاضي واظد ،يعني هذا شيء ةبثي وأنا
استطيع أ أقال أ هذا الحكم ال يساوي الاداد الذي كتب فيه..
عبد الصمد ناصر :هل كا هذا العبث ،هذه العبثي كانت مقصادة ألهداف سياسي رباا؟
منتصر الزيات :ها الحكم سياسي..
إقحام األمور السياسية في حكم قضائي
عبد الصمد ناصر :إذا ماز أ نصف الحكم كاا وصفه بعض القانانيين بالسياسي.
منتصر الزيات :أنا وصفته أنه سياسي ألنه فياا نُشر من أسبابه كلها سياسي  ،والاشكل
في مثل هذه األظكام أو هذه القضايا القاضي الفرد الاتطلع يخاطب الرأي العام ،يخاطب
شيخ األزهر وأنهم متارطا باش ةارف إيه ،كالم لم يثبت قضائيا ً واألزهر ها
الانارة التي تتحدث بالاسطي ليس لنا مشكل في هذا ،إناا إقحام هذه األمار السياسي في
ظكم قضائي ها الذي يشير أو يرشح الاسأل السياسي .
ِ
عبد الصمد ناصر :أو يرشح مسأل الشبه السياسي .
منتصر الزيات :أياه.

عبد الصمد ناصر :طيب ،دكتار ةارو هاشم بالنسب لكم أنتم صدور هذا الحكم بحرر
تنريم مااة اخإواا الاسلاين في الاقت الذي نساع ةن مهاد للاصالح الاطني ةن
مبادرا وغير ذلك ةن مسأل اظتااء هذه الجااة في العال السياسي وليس إقصائها،
أين وصلت أو وضعت هذه األظكام ،أو هذا الحكم أين وضع كل هذه الجهاد وهذا الكالم
السابق ةن مستقبل العال السياسي للجااة .
عمرو هاشم ربيع :بداي هذه القضي مرفاة منذ 01فبراير  3103فيعني بعد انتخابا
مجلس الشعب مباشرة.
عبد الصمد ناصر :لكن التاقيت أيضا ً له دالل .
عمرو هاشم ربيع :والتاقيت يعني أوذ مجراها طبعاً ،في مجرى للقضاء والقضايا
والدةاوى الارفاة وهكذا صدر وبالتأكيد ساف يؤثر ةلى مناخ الاصالح  ،يعني من
يقال أنه لن يؤثر ال بالتأكيد ساف يؤثر ةلى األقل ظتى من قبيل وضعه كسيف مسلط
ةلى رقب الجااة أ هناك ظكاا قضائيا ما بغض النرر ةن طبيع هذا الحكم ،وما قاله
األستاذ منتصر وما قاله آورو في تقيياهم للحكم لكن ساف يرل سيفا ً مسلطا ها وباقي
األظكام ،رباا تكا أظكام بطريق أورى يام 03نافابر و01ديسابر القادم فرباا تكا
هناك أظكام مشابه  ،هذه األظكام إذا كانت صادرة ساف تصدر بشكل مشابه وهي
ساف تنرر من محكا القضاء اخإداري وستكا أقاى بكثير فرباا تكا بالتأكيد سيف
مسلطا ً ةلى مسأل الاصالح لكن دةني أقال لك إ مااة اخإواا الاسلاين بحاالي
 911ألف ،معرم التقديرا تشير إلى هذا الكم من العضاي ال ياكن أ تاحا هؤالء
بأستيك  ،مجرد ظكم ال ياكن أ يكا أستيك  ،لكن بنفس الاقت يجب أ ننرر من
مانب آور أ  911ألف هم ال يشكلا إال واظد في الائ من الاجتاع الاصري.
جماعة متجذرة في المجتمع
عبد الصمد ناصر :بغض النرر ةن انك سايت ألفا أو مليانا أو واس مليا لكن هذه
مااة لها وماد في الحياة السياسي ولها وماد في نشاطها االمتااةي ولها تاريخ،
مااة متجذرة في الاجتاع هل يعني يكا مقباالً كاا تقال أنت تستخدم مصطلح
أستيك لاسح كل هذا التاريخ لاسح كل هذا الاماد لهذه القاةدة الشعبي ؟
عمرو هاشم ربيع :هذا الحكم لم ها الذي مسح ها كشف الاسح ،يعني إ ماز التعبير
ها الذي كشف هذا الاسح ،الاسح ظدث منذ أكثر من سن ةندما انكشفت أو ظدث ناع

من االنكشاف لجااة اخإواا أو لسياس هذه الجااة من والل ماارس ةام كامل في
الحكم استطاةت من واللها أ تتحكم في مفاصل الدول من والل تحكيم شعار الاغالب
وليس الاشارك وةدم إظداث تاافق وال أي ناع من التاافق الاطني داول الاجتاع ،كل
هذه األمار أنا أتصار وهذا الايراث الكبير الذي ولفته الجااة في الحكم في هذه الفترة
القصيرة من ةار مصر أنا أتصار إنها هي التي أد إلى ذلك وهي التي لم تجعل هذا
األمر إال كاشفا يعني القضاء..
عبد الصمد ناصر :لكن هذا ةكس الانطق السياسي الدياقراطي الذي يقال بتداول
السلط إ أوطأ هذا فالشعب ها الذي سيُعاقبه بفضل صناديق االقتراع وال ياكن أ
يقبل أظد مسح مااة أو ظزب سياسي ،أستاذ منتصر زيا هل ظل اخإواا كاا قال
بعضهم تازيق لشهادة الافاة لشخص ما زال ظيا ً وما زال في ةاره بقي ؟
منتصر الزيات :وهللا سيدي أنا ال أةبئ كثيراً بهذا الحكم وال ينبغي أ نعبأ ،يعني أوالً
زي ما أنا قلت ساف يستأنف هذا الحكم ألنه ظكم ابتدائي أو ظكم مزئي ،لكن األهم بقى
ةبد الناصر بالاطرق الحديدي التي ظاول بها أ يقضي ةلى اخإواا الاسلاين وأ
يُقصيهم وأ يستأصلاا هل نجح؟ بالباليس بالسجن الحربي بالكالب الباليسي ..
عبد الصمد ناصر :ووقتها كاناا ظديثي الاماد.
منتصر الزيات :كاناا ظديثي الاماد ،كا في برضه أئا وةلااء دين ومفكرين وساس
وسياسيين يقالاا اخإواا أةداء الشعب بس ةايز الناس تقرأ ،نحن أم ال تقرأ ،يقرؤوا
اللي كا منشار في الصحف بتاة زما يقرءوها
عبد الصمد ناصر :التاريخ يعيد نفسه.
منتصر الزيات :آه اخإواا أةداء الشعب ،اخإواا الشياطين وهكذا ،التاريخ بتكرر هل
ةهد اخإواا انتهى ،ةبد الناصر غاب غيبه الاا لكن اخإواا ةادوا أكثر قاة أكثر
صالب  ،نفس الاطرق دي استعالها ظسني مبارك ،قعد ظسني ثالثين سن  ،يعني ولينا
نتكلم بهذا الشكل فاش معقال ظكم صادر من محكا مزئي هيلغي اخإواا الاسلاين
 58سن ال نحن نتكلم ةن فكرة قبال اآلور ،يا للي كنتم تشتكاا إنه في إقصاء لكم أنتم
ةم تكرروا نفس الحكاي فأنا مش ةايز أتعامل مع الحكم دا يا أستاذ ةبد الصاد إنه نهاي
الااضاع ،ال إطالقا ً اخإواا الاسلاا وهم مااة محرارة في ةهد ظسني مبارك
كا ةندهم  55مقعد بالبرلاا  ،يعني وهم مااة محرارة ،اخإواا الاسلاا يجيدو

التحرك تحت مطرق السلط ةلى فكرة يعني الاسأل ما هياش..
عبد الصمد ناصر :أتركك تعيد الايكروفا ظيث كا وأسأل األستاذ ةارو هاشم هنا
يعني كا هناك ترظيب الفت من بعض قادة مبه اخإنقاذ والجاعي الاطني للتغيير
وظرك تارد بالحكم الصادر اليام ،يعني أليس من الاستغرب أ أناسا ً يدةا التحضر
وأناسا ً يدةا التشبع بالثقاف الدياقراطي وةاناا في وقت من األوقا من اخإقصاء في
ةهاد سابق  ،اآل هم يعني يصرو ةلى منطق اخإقصاء واالستئصال لاجرد وصام
سياسي .
عمرو هاشم ربيع :ال هناك فرق أستاذ ةبد الصاد ما بين القاي السياسي التي تتألف من
أظزاب سياسي دولت معترك الحياة السياسي من منطلقها الطبيعي وها الانطلق الادني،
الانطلق الطبيعي لقيام أظزاب سياسي ها الانطلق الادني وأ تنحرف هذه القاى بعد أ
تنشأ أو بعد أ تتأسس وتتحال إلى أظزاب سياسي ذا طابع ديني ،هي قبلت شرط أو
أظد شروط األساسي في اللعب السياسي وها العال الادني وإذ بها تنحرف وتتجه إلى
إدوال الدين في السياس والسياس في الدين بشكل ملتبس..
عبد الصمد ناصر :يا سيدي ظتى في الدول العلااني الدين ما زال مامادا في الحياة
السياسي  ،أنت تابعت االنتخابا األلااني يعني باألمس في الحزب الدياقراطي
الاسيحي..
عمرو هاشم ربيع :لكن لم تجد أظدا يقالك إ النااميس الاسيحي داول تطبق وكذا و
وإلى آوره هذه الدول دول ليبرالي بشكل أو بآور وأظزابها أظزاب مجرد ذكر الاسيحي
هي مجرد ذكر أسااء األظزاب فقط لكن إدوال..
إفساد الحياة السياسية
عبد الصمد ناصر :وهل الجااة تدةا خإدوال الشريع بشكل ظرفي ،متى دةت إلى
ذلك؟
عمرو هاشم ربيع :أي إدوال للدين واص في الاجتاعا النامي بتاةتنا يفسد الحياة
السياسي ألنه يفسد الانافس ينهي الانافس ةندما تقال أنا برنامجي ةلااني وأنا
برنامجي اشتراكي وهذا برنامجه ناصري ويصبح اآلور يقالك ال إله إال هللا محاد
رسال هللا فعليك أ تصات تااما ً تااماً ،الانافس انتهت ضاةت الانافس مع رفع
شعارا ديني ..

عبد الصمد ناصر :هذه ومه نرر بالتأكيد ،كنت أريد أ أشرك معنا ضيفنا من لند
إبراهيم منير ولكن سنأوذ اآل فاصال لنناقش بعده تداةيا قرار ظرر مااة ..
منتصر الزيات :قبل الفاصل أقال أنا؟
عبد الصمد ناصر :ال اساح لي سنأوذ فاصال لنناقش تداةيا قرار ظرر تنريم اخإواا
الاسلاين في ضاء وبرة أةضائه التاريخي في العال في ظل التقييد القاناني واألمني،
سنعاد إليكم بعد الفاصل ابقاا معنا.
[فاصل إعالني]
عبد الصمد ناصر :أهالً بكم من مديد في هذه الحلق التي تناقش أبعاد قرار إظدى
الاحاكم الاصري بحرر أنشط تنريم اخإواا الاسلاين ،لعل ضيفنا من لند إبراهيم
منير ةضا مكتب اخإرشاد في مااة اخإواا الاسلاين ماهز معنا من لند  ،سيد
إبراهيم منير مرظبا ً بك.
إبراهيم منير :مرظبا ً بك يا أوي.
عبد الصمد ناصر :كيف ستاامها الااقع الذي سيترتب ةن هذا الحكم القضائي إ كا
له ما سيترتب ةنه؟
إبراهيم منير :ابتداء لا أذنت لي أ أؤشر خإشارة بسيط  ،تعبير الحكم الادني أمام
الحكم الديني أو هذا التعبير الذي ظاول أ يغطي ةلى الحكم العسكري الااماد اآل
وكأ اخإسالم السياسي يحكم اخإنسا من منطلق ديني مع أ اخإسالم دين شامل يتبع كل
 ..وكأ هذا ليس فكرا مدنيا أو ظكاا مدنيا ،يعني هذا الخلط أرما أ ننتبه إليه ،أما كيف
ياامه اخإواا الاسلاا هذا الحكم العجيب فها له مسارا قاناني ودي تترك للسادة
الاحامين الاتطاةين الذين يريدو أ يدافعاا ةن فكرة االستقاللي وفكرة ظقاق الناس
بالحياة ،أما األمر اآلور فهي ليست الارة األولى التي يحاول العسكر ولعل ةلى الهامش
أ كل ظل مااة اخإواا الاسلاين دائاا ً يأتي في ظكم ةسكري أو في ظاكم ةسكري
وال يأتي طاال التاريخ الااضي ةلى أساس إ في ظكم مدني ،في  99و  89و 18و98
كله كا دائاا ً يأتي ةن طريق الاحاكم االستثنائي أما الكالم ةن الجااة فالجااة
مامادة ،مامادة بتشكيالتها بأفرادها بأميالها ال يستطيع أي نرام ولم يستطع أي نرام
في السابق أ يقطع طريقها ،ةلى األقل الناس تعرف تااما ً أ مااة اخإواا الاسلاين
مااة لها مذور في هذا البلد ولها وماد مع الناس وتااصل مع الناس ،تااصل

مجتاعي تااصل معيشي تااصل سياسي ثقافي ،هذا كا يحدث في النقابا الاهني
وغيره ةندما تكا هناك ظري انتخابا  ،ةندما يأتي فصيل معين يدةي أيا ً كا إدةاؤه
يقال أ مااة اخإواا الاسلاين محرارة وأ هذا العال مخالف للقانا  ،الدستار
النصي من  0932نسب أ اخإسالم مصدر أساسي للتشريع وأ ظتى في النصاص
الدستاري التي يحاولا القفز ةليها من ظق أي فصيل سياسي أ يقيم أي ةال سياسي،
أو أي فصيل مجتاعي أ يقيم أي ةال سياسي ،نحن ال ننكر ةلى أي نسب يدين باألديا
السااوي أ تكا ظياته بحسب شريعته الاامادة وكل هذا واص باألظاال الشخصي
كاا يُقال.
عبد الصمد ناصر :طيب ،دكتار إبراهيم اآل ُةذراً.
إبراهيم منير :دقيق واظدة ،ةندما كا ولق اشتراكي وغيرها من أوالق االشتراكي
والااركسي  ،ةندما كا يريد أ يصارع سلاك الناس باا يقال ةنه ولق أو تدول في
دين أو مبدأ ،تفضل.
عبد الصمد ناصر :طيب ،بالنسب لقيادا الجااة اآل إما أنها معتقل أو أنها مطاردة
هل رباا هناك تفكير داول الجااة خإظهار قيادة مديدة لرباا تكا شاب بعدما اتهم ميل
سابق ميل قيادي بأنه أوفق في إدارة الارظل سااء الحالي أم السابق ؟
إبراهيم منير :ابتداء من الذي يقال أ هذا الجيل أوفق؟
عبد الصمد ناصر :هذه اتهاما مامه لهذا الجيل.
إبراهيم منير :نعم.
عبد الصمد ناصر :هذه اتهاما تامه لقيادة اخإواا .
إبراهيم منير :لم تأ ِ هذه االتهاما من داول الصف ،إذا ماء من داول الصف
فالصف له الحق بأ يرمي هذا االتهام وأ يحاسب القيادة ويغيرها ،إناا هذه االتهاما
تأتي مان يحاول إنهاء مااة اخإواا الاسلاين ،محاول للتشايه وللطعن في قيادا
مااةا اخإواا الاسلاين ،هناك أوطاء أي بشر يُخطئ ال بد أ يخطئ البشر وال بد
أ تخطئ الجااةا  ،إناا هل هي هذه األوطاء هي الفيصل بين الخطأ والخطيئ إناا
هذه األوطار البشري التي تأتي في مجال العال العادي السياسي العادي أو الاجتاعي
العادي ،أو الشخص العادي وارد هذا الخطأ.

عبد الصمد ناصر :ولكن من الحكا التعلم أو االستفادة من الدروس التي تستخلص من
األوطاء يعني في تركيا مثالً تجرب أربكا ظزب الرفاه ظيناا منع ظزبه وأسس ظزبا ً
آور وثاني وثالث ثم ورج باألوير ظزب العدال والتناي وظهر قيادا مديدة كا لها
وماداً كأردوغا وةبد هللا غال مثالً؟
إبراهيم منير :يا سيدي الكريم تركيا التي كا يحكاها كاال أتاتارك غير مصر ظتى
التي ك ا يحكاها العسكر في مصر ،غير مصر التي يحكاها العسكر الاامادين فيها،
واآل إنهم يحاكاا اآل قادة االنقالب  0951الذي قاده كنعا إيفرين كاناا يحاكاا
ةلى منايا قائا إناا نتكلم ةن الحال الاصري اآل  ،الحال الاامادة اآل في الحال
الاصري أ القيادا مختطف  ،أ القيادا لم يساع منها أي شيء ،تامه لها االتهاما
وال نعرف هل هذه االتهاما صحيح أو واطئ  ،إناا اآل الشباب الذين كاناا يتصلا
مع القيادة ويتعايشا مع القيادة وكانت تتعايش مع الشباب وتتصل معهم يعرفا
بعضهم بعضاً ،اآل تاريخ الجااة يقال يعني أي ظل للجااة نعتبره ظال غير قاناني
وغير شرةي وتعال الجااة بقااةدها..
الخوف من العمل في الظالم
عبد الصمد ناصر :شكراً أستاذ إبراهيم  ،نكتفي بهذا القدر شكراً أستاذ إبراهيم منير
ةضا مكتب اخإرشاد في مامع اخإواا الاسلاين في لند  ،ظتى نعدل بينكاا ،هناك
تقريبا ً ظاالي دقيقتين ،سؤال يعني ظيناا يعني تحرر مااة لها وماد لها برنامج لها
مرمعي كهذه ،العال في النار أال يدفع األمر هذا بعض الشباب أو مااةا سياسي
أورى إسالمي للعال في الرالم أو العال بشكل غير شرةي؟
منتصر الزيات :ها هذا السؤال ،السؤال هل هذا الحكم يفتح الباب أمام دةم التقاتل أو
االنقسام الاجتاعي في مصر يعني أنا أفهم أ دور الدول أ تدةم الكيانا والتكاينا
السياسي إلى العال في النار ،دا وامب الدول  ،أنها تقنع الاتطرفين أو الاتشددين أو
الذين..
عبد الصمد ناصر :تحتايهم سلط ةالي سياسي .
منتصر الزيات :أ تحتايهم سلط ةالي سياسي  ،لكن هذا الحكم مشكلته بقى أنه يدةم
الذين يخاصاا فكرة الدياقراطي  ،لكن أيضا ً السؤال من مه أورى هل يستطيع هذا
الحكم أ يؤثر ةلى الاؤمنين بضرورة التغيير في العالي السياسي الدياقراطي ؟ أنا

أقال ال ألنه نحن ،نحن مين؟ التيار اخإسالمي استفاد في التسعينا كاناا يدفعاننا دفعا ً
إلى العنف ةشا نرتكب العنف وبالتالي يبرر ضربنا ،الكالم دا يحصل من ساة ةزل
الرئيس مرسي في محاوال لدفع الضغاط دي كلها القصد منها إ الشباب يخطئ وإ
الشباب ياارس العنف لغاي دي الاقت ما نجحاش في هذا وأنا أستطيع أ أقال ..لكن
اخإشكالي التي يطرظها هذا الحكم أنه يساح بايالد صناة التطرف.
عبد الصمد ناصر :طيب ،أستاذ ةار هاشم تعليق أوير.
عمرو هاشم ربيع :أتفق مع األستاذ منتصر إنه ها سيؤدي إلى العال السري لكن أزيد
ةليه إذا ساح لي وأقال متى تاقف اخإواا ةن العال السري؟ها مزء منهم منذ نشأتهم
باوتالف الدرم يعني باوتالف الدرم هذه واظدة ،األمر الثاني ما ذكره األستاذ
الدكتار إبراهيم ها بالتأكيد ناط ةام لجااة اخإواا الاسلاين في رفض النقد الذاتي
ةلى األقل العلني ،األمر الثالث ما ها مطروح ظاليا ً من ظكم زائد األظكام القادم إذا
كا في نفس االتجاه بالتأكيد ستؤثر ةلى االنتخابا القادم  ،ساف تؤثر بشكل ايجابي
ةلى التيار السلفي باةتباره ها التيار الديني الاظيد الاتاامد ةلى الساظ الاصري .
عبد الصمد ناصر :شكراً لك الدكتار ةارو هاشم ربيع الخبير في مركز األهرام
للدراسا السياسي واخإستراتيجي  ،ونشكر األستاذ منتصر الزيا رئيس اللجن القامي
للدفاع ةن سجناء الرأي ،بهذا تنتهي هذه الحلق من برنامج ما وراء الخبر ،نلقاكم في
ظلق أورى من برنامج ما وراء الخبر ،شكراً لكم والسالم ةليكم ورظا هللا وبركاته.

