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تاريخ الحلقة4192/3/91 :
المحاور:
 الحركات اإلسالمةة وضرورة المراجعة الذاتةة أزمة الحركات اإلسالمةة ي الثورات العربةة اإلسالمةون بةن اإلصالح االجتماع واللةاسة تراجع ثقة الشعب ي اإلسالمةةن صفات الحاكم من اإلسالمةةن وما يشترط يةه اتهامات موجهة للحركات اإلسالميةأحمد منصور :اللالم عطةكم ورحمة هللا وبركاته أحةةكم عطى الهواء مباشرة من
العاصمة تونس وأرحب بكم ي حطقة جديدة من برنامج بال حدود ،كانت الحركات
اإلسالمةة وستبقى ه الرقم الصعب ي معادلة الحكم واللطةة ي العالم العرب السةما
بعد ثورات الربةع العرب الت منحت بعدها الشعوب العربةة لمعظم الحركات اإلسالمةة
ثقتها ي االنتخابات الت جرت ي بعض الدول لكن سرعان ما تم االنقالب عطى
اإلسالمةةن سواء عبر انقالبات علكرية أو سةاسةة يةما نجح آخرون ي البقاء ي
اللطةة أو المشاركة يةها كما ي المغرب والةمن والكويت ودول أخرى ،وي حطقة الةوم
نحاول تقةةم تجربة الحركات اإلسالمةة ي اللطةة ومدى حاجتها لطتجديد ي الفكر
والفهم وممارسة العمل اللةاس ومواكبة تةطبات العصر مع عبد الفتاح مورو أحد
مؤسل حركة النهضة التونلةة ونائب رئةلها ،ولد عبد الفتاح مورو ي العاصمة
تونس عام  9121تخرج من المدرسة الصادقةة ودرس ي كطةت الحقوق والشريعة ي
الجامعة التونلةة وتخرج منهما ي آن واحد وتخرج منهما عام  9191عمل بعدها قاضةا ً
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حتى العام  9197حةث قدم استقالته واشتغل بالمحاماة إلى الةوم ،شارك عام  9199مع
راشد الغنوش وآخرين ي تأسةس حركة النهضة اإلسالمةة الت كان اسمها ي البداية
الجماعة اإلسالمةة ثم غةرت اسمها إلى االتجاه اإلسالم ثم مؤخراً إلى حركة النهضة،
عايش كل مراحل الحركة التاريخةة وعرف بفكره المنفتح وثقايته الموسوعةة الشامطة
حةث يتقن األلمانةة والفرنلةة مثل إتقانه لطغة العربةة ،اشتهر كواحد من أرقى من اعتطوا
المنابر اللةاسةة والدينةة ي تاريخ تونس الحديث ،أرحب بأسئطتكم عبر موقع تويتر
 @amansourajaأو عبر يةلبوك  ahmadmansourajaأستاذ عبد الفتاح مرحبا ً
بك.
عبد الفتاح مورو :أهالً وسهالً مرحبا بكم ومرحبا ً باللادة المشاهدين.
أحمد منصور :موضوع الطةطة حلاس لطغاية ألن الحركات اإلسالمةة بنةت عطى عدم النقد
أو عدم إعالن نقدها واعترايها باألخةاء بشكل عطن السةما ي ظل المحن والشدائد،
هل هناك مرجعةة شرعةة لضرورة وقوف الحركات اإلسالمةة حتى وه ي مراحل
المحن والشدائد لمحاسبة نفلها عطى أدائها ومحاسبة قادتها عطى أخةائهم؟
الحركات اإلسالمية وضرورة المراجعة الذاتية
عبد الفتاح مورو :هو ي الحقةقة يعز عطى النفس أن تنتقد أداءها وه تحارب من
الخارج ،لكن الواقع والشرع والمصطحة كطها تفرض عطةنا أن نراجع أنفلنا وأن نعطم
موقع الخةأ يةها بل لعل نظرة عابرة لطقرآن الكريم تشعرنا بأن القرآن الذي تعرض
النتقاد تصريات النب األكرم صطى هللا عطةه وسطم ي مواقع عدة بعضهم إلى العشرين
وصل إلى العشرين أو أكثر هذا يعتبر دلةالً عطى أن من واجب الفاعل أن ال يلتنكف من
أن ينتقد وينتقد عالنةة وينقد نفله لةشعر بأن أداءه لةس إال أداء نلبةا ً وأن عطةه أن
يتةور ،وعطماء األمة ذكروا ذلك ي كتب العصمة ي الحديث عن العصمة ولةراجع ي
ذلك الفخر الرازي ي كاتب عصمة األنبةاء عندما تعرض إلى المواقع الت ذكر يةها
القرآن ما سم أخةا ًء منلوبة لتصريات النب صطى هللا عطةه وسطم لةصطحها ولةعطم
األمة بأنها عطةها أن تصطح نفلها.
أحمد منصور :هل المرجعةة أو الممارسة اللةاسةة ه يعل إنلان بشري بعةد عن
المرجعةة الشرعةة أم أنه ال بد أن يرتبط بها؟
عبد الفتاح مورو :هو الفعل اللةاس هو معالجة الواقع الظريةة والحدث الظري الذي
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يةرأ ،دائما ً وأبداً الذي يعالج هذا الحدث الظري ينةطق من مرجعةة يكرية أو عقائدية
ه الت تحد له طريق التعامل مع ذلك الواقع المتجدد لكن العمل اللةاس يجب أن يفهم
لدينا أنه نشاط ذهن ويكري وواقع قائم عطى أساس الخةأ والصواب وأنه ال يكتل
صبغة المقدس حتى وإن انةطق من عقةدة أو انةطق من منظومة عقائدية ودينةة ينحن
عندما نعالج الواقع ال نعالجه من منةطق الحالل والحرام ألن الحالل والحرام ال يقبل أن
نتدخل يةه أو أن ندخل رأينا يةه لكننا عندما نريد أن ننزل الحالل والحرام ي الواقع
نحن نأخذ بعةن االعتبار المتاحة اإلمكانةة المتاحة ويكون خةؤنا أو صوابنا هو مدار
تقةةم عمطنا ال الشرع الكريم.
أحمد منصور :بعد قةام الثورات بداية من الثورة التونلةة ثم المصرية ثم الطةبةة ثم
اللورية ثم الةمن ثم غةرها من الثورات الت نجح أو نجح بعضها جزئةا ً أو انتكس كما
حدث ي مصر أو أجبر كما حدث ي تونس اإلسالمةون بعدها ،هل كانت الحركات
اإلسالمةة عطى استعداد ي هذه الطحظة الت سقةت يةها تطك األنظمة لطمشاركة ي
اللطةة؟
عبد الفتاح مورو :هو تلطلل األحداث قبل الثورات ينبئ عن أن الحركات اإلسالمةة قد
أقحمت ي واقع جديد لم تتهةأ له ،الحركات اإلسالمةة خرجت من متابعات عطى األقل
من إقصاء عن الواقع وإبعاد عنه ،ي حركات عندما قامت الثورات خرج قةادها
وقواعدها من اللجون ،البقةة كان قواعدها وقةاداتها خارج اللجون لكنها كانت معزولة
عن الواقع وجوبهت بواقع جديد وططب منها أن تفعل ي هذا الواقع الجديد.
أزمة الحركات اإلسالمية في الثورات العربية
أحمد منصور :هل كانت مطمة بهذا الواقع هل نجحت ي تشخةص أزمة األمة قبل أن
تشارك ي الحل أو ي تقديم الحطول لهذه األزمات؟
عبد الفتاح مورو :لةس عطى اإلطالق الجواب عن هذا اللؤال يعن عندها يهم وإدراك
جزئ لواقعها الذي تعةش لكنها كانت محجوبة عن الواقع االقتصادي عن الواقع العالم
عن سبب تخطف شعوبها والقضةة الت يةطب منها أن تفعل يةها ه ترجع إلى جذور
تاريخةة استمرت ما يقرب من  9قرون ال يخفى عطةكم أن معرية الحقائق عطى ما ه
عطةه بالنلبة لهذا الوضع المتخطف تلتوجب دراسات وتلتوجب وقتا ً لكن ذلك ال يمنع
هذه الحركات وه قد ططب منها أن تلاهم ي بناء جديد أن تتقدم لتقدم ما يمكن أن
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تفعطه.
أحمد منصور :ما ه الفوارق األساسةة بةن الجماعة أو الحركة أو الحزب؟
عبد الفتاح مورو :هو مفهوم الحزب مفهوم جديد ي عالمنا نحن العرب واإلسالم
نحن عشنا ي تاريخنا الةويل ال نعرف أحزابا ً عطى المفهوم اللةاس كنا نعرف
تجمعات وتكتالت عطى أساس عقائد أو عطى أساس انتماء لشةخ أو عطى أساس والء
لمرب ومفهوم الحزب هو مفهوم جديد عريه القرن التاسع عشر ي أوروبا ودخل إلةنا
ي القرن العشرين وكان أداة جديدة استعمطناها ي بالدنا لتحرير شعوبنا يقامت أحزاب
لطتحرير ،اآلن وقد أيلح المجال لشعوبنا بأن تدخل عطى اللاحة اللةاسةة وتصبح ياعطة
سةاسةة بعد أن كانت مفعوالً بها مدة قرون طويطة تحتاج بأن تدرك بأنها ال يمكن أن
تدخل عطى اللاحة اللةا سةة بمفهوم الجماعة العقائدية أو التكتل الموال لشةخ أو التكتل
الذي يجمع بةن اللطوكةات األخالقةة والعقائد الدينةة والمعارف العطمةة نحتاج إلى
متخصصةن ي اللةاسة ألن األحزاب ه من منةطقها األساس تكتالت حول يكر
ش حزب لتحقةق هدف سةاس غايته الوصول لطحكم أو الملاهمة يةه أو القةام
وحول تم ٍ
بدور المعارض له ،ينحتاج أن نةور اآلن صورتنا الخارجةة والشكل الذي نعمل من
خالله لنتةور من كوننا جماعة عقائدية دينةة تربوية كما انةطقنا قبل الثورات لنتحول
بعد الثورات إلى مجموعات منتقاة من هذه الجماعات تأخذ ي حلبانها أنها تقصد الحكم
وترغب ي يهم الحكم وكةفةة الوصول إلةه وكةفةة تقديم أداء إيجاب لشعوبها من
منظورها اللةاس .
اإلسالميون بين اإلصالح االجتماعي والسياسة
أحمد منصور :هل معنى ذلك كأن الحركات اإلسالمةة الت ذابت ي شكل حزب عطةها
أن تراجع نفلها مرة أخرى وأن تبقى الحركة اإلصالحةة االجتماعةة اإلسالمةة العقائدية
تقوم بدورها ي المجتمع يةما تفلح المجال لمن يريد أن يمتهن اللةاسةة أن يعمل بعةداً
عن هذا األمر؟
عبد الفتاح مورو :وبعض جماعاتنا اإلسالمةة أعطنت عن قةام أحزاب منبثقة عنها لكن
ي تصوري الش ء لم يتجاوز الشكل الخارج والتلمةة الخارجةة بقةت نفس العقطةة
قائمة ،نحن نحتاج الةوم أن نفرق بةن أدائنا الدعوي أدائنا العطم أدائنا الثقاي عمطنا
االجتماع عمطنا التربوي هذا عمل دائم ملتمر ينبغ أن ينخرط يةه أصحابه ويثابروا
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عطةه ،هذا العمل إلى جانبه عمل سةاس لةس من الضروري أن نكون ناجحةن يةه ولةس
من الضروري أن يوصطنا إلى الحكم ألن العمل اللةاس من خالل األحزاب يمكنه أن
يوصطنا مرة عطى مئة إلى الحكم لكنه يمكن أن يبقةا ي  11من الحاالت الباقةة خارج
الحكم أو ال قدر هللا ي مكان آخر خارج الحكم.
أحمد منصور :الحركات اإلسالمةة يعن مثالً اإلخوان الملطمون ي مصر هم الذين
كانوا يديرون حزب الحرية والعدالة وهم الذين كانت لهم يد الةولى كجماعة ومكتب
إرشاد عطى الحزب اللةاس  ،الوضع هنا ي تونس أن الحركة اإلسالمةة أصبحت ه
الحزب أو تداخطت يةه ي المغرب الوضع مختطف الحزب اللةاس يقوم بدور مختطف
عما تقوم به الحركة ،الحركة تعمل ي المجتمع بعةداً عن اللةاسة هل يمكن لطحركة أن
تذوب ي الحزب أو يكون الحزب جناحا ً يأخذ أوامره من الحركة؟
عبد الفتاح مورو :ال أرى ذلك أمراً محبذاً ألن االختالط ي المهام يعةل األداء ،عقطةة
المتحزب وعقطةة الحزب غةر عقطةة المرب وعقطةة المعطم ،أداء المرب غةر أداء الحزب
واللةاس  ،البرنامج الحزب غةر البرنامج المرب  ،المرب يقدم اإلسالم كما أنزل يدعو
الناس إلى تعالةم اإلسالم كما أنزلت وال يتدخل ال ي تغةةر حالل إلى حرام وال حرام
إلى حالل بةنما الناشط اللةاس يأخذ من هذه المنظومة اإلسالمةة ما يمكن أن يلتوعبه
الواقع الذي يعةشه ،المنظومة العقائدية الشرعةة يأخذ منها ما تةلر له لةنفذه ي مكان
محدد وزمان محدد ولعطكم تذكرون أن رسول هللا صطى هللا عطةه وسطم وقد ذكر عطماء
األصول أن تصرياته أخذت  94منحى كما ذكره اإلمام الةاهر بن عاشور ي مقدمة
التحرير و التنوير ،الرسول صطى هللا عطةه وسطم تصرف كمبطغ عن هللا تعالى كرسول،
كقاض ،تصرف كقائد جةش ،تصرف كدبطوماس  ،تصرف كلةاس  ،تصرف
تصرف
ٍ
كمصطح بةن الناس ،يف تصريه كلةاس ظهر ي بعض تصرياته أنه تنازل عن بعض
القضايا العقائدية أو بعض القضايا المفروضة.
أحمد منصور :مثل؟
عبد الفتاح مورو :مثالً ي صطح الحديبةة عندما يقبل الرسول صطى هللا عطةه وسطم أن
تمحى صفته باعتباره رسوالً وأن ال يثبت بالصحةفة إال كونه محمد بن عبد هللا أو أن
تزال البلمطة ويرجع إلى التلمةة الت كان عطةها أهل الشرك ،أو أن يقبل النب صطى هللا
عطةه وسطم أن ال يضف جواره عطى من التجأ إلةه من المشركةن الذين جاؤوا ملطمةن
وأعطنوا إسالمهم واشترطوا عطةه أن يردهم إلى المشركةن بةنما يشترط عطةه المشركون
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بأن ال يردوا من جاء من الملطمةن إلى دار الشرك هذا يةه نقض لقاعدة أصولةة كان
التعامل العرب عطى أساسها وه الجوار وحماية الجار ،هذه تنازل عنها تنازل عنها
ألنها لةلت أصالً من أصول التعامل ال ،تنازل عطةها ظريةا ً لما اقتضاه الواقع اللةاس
الذي كان عطةه ولذلك الصحابة لم يفهموا األمر وعمر رض هللا عنه قال بشكل غريب
أللنا عطى الحق يا رسول هللا ،قال بطى نحن أهل الحق ،واعتبر ذلك يتحا ً بالمفهوم
اللةاس هو يتح ألنه مرحطة اقتضاها هذا الواقع.
أحمد منصور :هل يفهم من كالمك هذا أن ممارسة الرسول لطلةاسة صطى هللا عطةه سطم
لم تكن من الوح وإنما كانت من أدائه البشري وإعداده كقائد سةاس ؟
عبد الفتاح مورو :أنا ي تصوري الغالب عطى الظن ذلك ألن تصريات الرسول صطى
هللا عطةه وسطم كقائد حرب وتصريات الرسول كقائد سةاس لم تخضع لوح محدد
لوقائع كان عطى النب أن ينتهجها بدلةل أنه ي حروبه كان يتخةر ي غزوة بدر موقعا
يقف يةه الملطمةن يلأله الصحاب  :هل هذا هو عن روية ويكر ومكةدة أم هو عن وح ؟
قال :ال هو لةس عن وح إنما هو عن الرأي والمكةدة والحرب ،يغةر مكانه واستجاب
الرسول صطى هللا عطةه وسطم لتغةةر المكان بما يوح أن تصريات الرسول صطى هللا
عطةه وسطم ي المةدان اللةاس وي المةدان العلكري كانت تصريات قائمة عطى تطمس
الواقع ودراسته واالجتهاد ي شأنه بدلةل أن بعض هذه التصريات أيضت إلى قتل حمزة
عم الرسول صطى هللا عطةه وسطم وشقةقه وأخةه من الرضاعة وخلر الملطمون خلارة
كبةرة ،يةربةنا اإلسالم عطى أن هناك سننا يجب أن نتوخاها ولعل من خطفةات الشرع
اإلسالم أن ندرك أن هناك سننا ي التعامل كما هناك سنن كونةة.
أحمد منصور :مثل؟
عبد الفتاح مورو :سنن التعامل الت وردت ال أستةةع حصرها اآلن لكن عندما يدلنا
القرآن عطى سةرة رسل سابقةن ويحدثنا عن يوسف ،وكةف توصل يوسف لئن يصبح
يخرج من اللجن ويصبح حاكما وما الذي توخاه وما الذي اشترط يةه باعتباره أمةنا
وباعتباره عاريا عريفا وهل نجح أم لم ينجح ،هذه سنن ذكرها هللا تعالى ي تطك
القصص لنلتخرجها ولعل أحلن من تعامل مع هذه القواعد األصولةة ابن خطدون
العالمة عبد الرحمن ابن خطدون الذي استنبط من األصول الشرع ما جعطه يهتدي إلى
بعث عطم جديد يلمى عطم العمران البشري أو عطم االجتماع الذي يقوم عطى سنن
استخرجها من الكتاب واللنة وقصص األنبةاء حتى تكون نبراسا لنا جمةعا.
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أحمد منصور :هل معنى ذلك أن الحركات اإلسالمةة مةطوب منها ي هذا الوقت أن
تقف وقفة حاسمة مع نفلها لك تحدد أن طريق اللةاسة ما يجب إقحام المربةن والدعاة
يةه وأن عطى كل من هو مؤهل لطقةام بدور أن يقوم بدوره دون أن يفرض وضعه عطى
اآلخر؟
عبد الفتاح مورو :أنا أتصور أن الحركات اإلسالمةة واعةة بذلك ألن أعطم أنها حركات
قائمة عطى االجتهاد وعطى الفكر وأن عندما تنتقل من يترة الدعوة أو من يترة االضةهاد
أو من يترة التغةةب عن الواقع إلى يترة مجابهة الواقع بل إلى يترة قةادة الناس ي هذا
الواقع الجديد يعطةها أن تتهةأ لهذه المهمة الجديدة الذي أحدد سطوكنا ه مهامنا الت
نتقمصها عندما أكون ممرا أتصرف تصريا غةر تصرف الةبةب الذي يرتق إلى
ملتوى القةام بالعمطةات الجراحةة ،نحن الةوم اإلسالمةةن انتقطنا من يترة استبعادنا من
الواقع االجتماع والواقع اللةاس ونكران حقنا ي الوجود إلى يترة اعتريت لنا
الشعوب بهذا الكةان ،ونحن ي تصوري ندشن مرحطة جديدة ي تاريخ أممنا ألن
اللةاسة كانت ي يترة الزمن الةويل الذي عشناه قضةة النخبة الخاصة بدلةل أننا ي
تاريخنا ال نعهد باللةاسة إال أهل الحل والعقد ،كان هناك أناس مخصوصون هم الذين
يقررون ي األمر العام والشأن العام والحكم ،الةوم أصبح الشأن العام محل االهتمام
الجمةع وألول مرة تبرز عطى اللاحة اللةاسةة ال أقول نخبة وإنما مجموعة تريد أن
تجعل من القرار اللةاس اختةار الشعب ،نحن اإلسالمةةن لعطنا من أوائل من يتقدموا
لممارسة اللةاسة وهو يحظى باختةار شعب ورضا شعب عطةنا وهذا يفرض عطةنا أن
نخرج من كوننا يئة معزولة عن مجتمعاتنا كما نتصرف ي بعض األحةان ي
مجتمعاتنا.
أحمد منصور :لكن الحركة اإلسالمةة متهمة سواء ي تونس أو ي مصر أو ي غةرها
أ نها كانت منكفئة عطى نفلها غةر مختطةة بواقع الناس أو مدركة له وأنها قدمت أهل
اللجون والمعتقالت والدعوة وغةرها لك يقود العمل اللةاس كما يقود العمل الدعوي.
عبد الفتاح مورو :تطك مرحطة طبةعةة الذي يضةهد الذي يتابع ي كةانه ووجوده عطةه
أن يدايع عطى كةانه وأن يتقوقع عطى نفله وأن يخشى ال ينفتح ،لكن نحن الةوم ي يترة
انفتاح عطى الواقع الجديد عطةنا أن نتةور وعطةنا أن ندرك أننا لن ننجح إذا تقدمنا كفئة
مخصوصة ،نحن يجب أن نتقدم كممثطةن لكل طاقات األمة بمختطف أيكارها وأرائها نحن
ملؤولون الةوم إذن تم اختةارنا للنا ملؤولةن عن اإلسالمةةن حتى ندبج لهم مصحفا
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وإماما وملجدا يهذه قضةة الدعاة ،نحن المةطوب منا الةوم أن نقدم الحطول المثطى لطواقع
المتردي الذي نعةش يةه عطى الملتوى اللةاس والملتوى االقتصادي واالجتماع وأن
نأخذ بعةن االعتبار هذا التةور الذي حصل ي أوطاننا وه يكرة الدولة الت قامت بعد
االستقالل هذه الدولة الوطنةة الت تجمع بةن الملطم وغةر الملطم واإلسالم وغةر
اإلسالم والمقتنع بالحل اإلسالم وغةر المقتنع به وأصحاب األهواء واآلراء المختطفة
نحن إذا تقدمنا ي هذا الواقع الجديد يجب أن نعمل عطى أن هؤالء جمةعا هم ملؤولةتنا
وهم قضةتنا وال نأخذ بعةن االعتبار أننا من شق إسالم يال نتحدث إال عن اإلسالمةةن
وال نشارك إال من شاركنا ي الهوية اإلسالمةة.
أحمد منصور :أما تعتقد أن الحركات اإلسالمةة لديها قصور كبةر ي هذا الفهم؟
عبد الفتاح مورو :الحركة اإلسالمةة يهممها يتةور ،الحركة اإلسالمةة قادرة عطى أن
تتجاوز أخةائها بدلةل أنن منها وأتكطم هذا الكالم ونحن ال نلتكف أن نقول أمام الناس
إننا أخةئنا سابقا ونحن نرغب ي أن نتةور حاضرا وملتقبال وأتصور أن ما يحصل
اإلسالمةةن اآلن من شدة وكرب ي بعض مواقع وجودهم وصطت إلى حد استبعادهم
حتى من حق الوجود القانون يفرض عطى اإلسالمةةن أن يعةدوا النظر ي هذا الواقع،
صحةح أن ما يحصل لنا الةوم لةس كطه بلبب أخةاء داخطةة منا هناك تج ٍن عطةنا واعتداء
عطى حقنا ورغبة دائما وأبدا ي إقصائنا واستبعادنا وكأن قائطهم يقول أنتم لطملاجد ولم
تبقوا إال لطملاجد ،أما الل ةاسة والحةاة يطنا ،نحن نقول الحةاة لنا أيضا ألننا مواطنون ي
بطداننا للنا محرومةن من حقوقنا.
تراجع ثقة الشعب في اإلسالميين
أحمد منصور :لكن يعن اسمح ل أستاذ عبد الفتاح ،الشعوب منحت بعض الحركات
اإلسالمةة الثقة وقدمتها لك تحكم ولكن الحركات اإلسالمةة لم تقدم األشخاص المؤهطةن
لطقةام بهذا ووقعت ي أخةاء كثةرة جعطت ثقة الشعوب بها تتراجع إلى الخطف ،أما يجب
االعتراف بهذا األمر ويجب تقديم شخصةات تكون لها القدرة عطى سةاسة الناس؟
عبد الفتاح مورو :وهللا سةدي الذين صوتوا لإلسالمةةن يةهم من هم من داخل الصف
اإلسالم وهؤالء موالون مةطقة ويةهم محلن الظن باإلسالمةةن ويتصورون أن
اإلسالمةةن قدرة خارقة عطى تخة المشاكل القائمة وجزء من هؤالء واهمون ال
يفهمون أن المهمة منوطة بالقدرة واإلمكان وان هناك سننا تفرض عطةنا أن ال نتخةى
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مشاكطنا إال ي زمن محدد بأسطوب محدد الذي يتزوج الطةطة ال يمكن أن يةطب من زوجته
أن تطد بعد شهرين ،ألنه يحتاج إلى بةاقة مةالد لةأخذ مقابطها ما ال يحتاج أن ينتظر
التلعة أشهر و..
أحمد منصور :دا إذا حمطت؟
عبد الفتاح مورو :إن حمطت طةب أن شاء هللا تحمل لكن إحنا أقول الةوم الذين أحلنوا
الظن باإلسالمةةن بعضهم واهمون يتصورون أن اإلسالمةةن لهم عصا سحرية مش
صحةح اإلسالمةون بشر ككل البشر..
أحمد منصور :هم قالوا إن اإلسالم هو الحل وريعوا الشعارات الفضفاضة والحكم
بالشريعة وأوهموا الناس أنهم ي يوم ولةطة ستتغةر حةاتهم ويعةشون ي رغد ورخاء؟
عبد الفتاح مورو :هذا خةا كبةر هذا خةأ كبةر ونحن نجن نتةجة هذا الخةأ ألنه عندما
ريعنا شعار اإلسالم هو الحل ريعنا شعارا محترما صح لكنه أجوف ،ما معنى هو
اإلسالم هو الحل كأنك تقول ل وأنا أتوجع من جنب تقول ل الةب هو الحل صح هو
الةب هو الحل يقةنا لكن ايش معنى اإلسالم هو الحل أعةن حال لمشكطة اقتصادي ي
بطدي ي تشغةل كم ألف عامل جديد متخرجةن من الجامعة ،كةف يمكن أن أشغطهم ي
وضع اقتصادي لةس يةه نمو إال بنلبة  %3أو .%2
أحمد منصور :مش محتاج ختم اإلسالم هو الحل لتضعه وإنما محتاج وعةا ومعرية
باالقتصاد..
عبد الفتاح مورو :يحتاج إلى أن القائم بالحل يكون نزيها مع نفله أن يكون إسالمةا
وغةر إسالم هذه قضةة تهمه هو يحتاج أن يكون نزيها وصادقا مع شعبه.
أحمد منصور :ما الصفات األساسةة الت ينبغ أن تتوير ي كل شخص يريد أن يمتهن
اللةاسة من اإلسالمةةن حتى يرجع من يتقن الدعوة إلى الدعوة ومن يتقن التربةة إلى
الت ربةة وال يحدث هذا الخطط القائم اآلن ،اسمح ل أن اسمع منك اإلجابة بعد ياصل
قصةر نعود إلةكم بعد ياصل قصةر لنواصل حوارنا مع األستاذ عبد الفتاح مورو أحد
مؤسل حركة النهضة ي تونس لتقةةم تجربة الحركات اإلسالمةة وأدائها ي اللطةة
خالل الفترة الماضةة يابقوا معنا.
[فاصل إعالني]
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أحمد منصور :أهال بكم من جديد بال حدود من العاصمة تونس عطى الهواء مباشرة مع
أحد مؤسل حركة النهضة ونائب رئةلها عبد الفتاح مورو لنقةّم تجربة لطحركات
اإلسالمةة ي اللطةة وواجب القادة والملؤولةن عنها ي التعامل مع الطحظة الراهنة
يةلبوك
عبر
أو
تويتر@mansouraja
عبر
تلاؤالتكم
أستقبل
 facebook/Ahmadmansourajaكان سؤال لك حول الصفات الت ينبغ أن تتوير
ي كل من يريد أن يمتهن اللةاسة من اإلسالمةةن حتى ال يختطط الحابل بالنابل كما هو
اآلن؟
صفات الحاكم من اإلسالميين وما يشترط فيه
عبد الفتاح مورو :هذا اللؤال يلتوجب منا كم حطقة لكن سأضةر إلى أن اقتصر عطى
رؤوس أقالم ألنك تضع اإلصبع عطى موقع الخطل وموقع الداء ،نحن نتصور أن العمل
اللةاس يلتوجب منا كإسالمةةن أن نكون صادقةن وأن نكون خةباء نايذين إلى قطوب
الناس عن طريق التأثةر العاطف يةهم نحرك مشاعرهم نهةج قطوبهم نبشرهم بالملتقبل
اللعةد هذا جانب ال بأس به لكن مواصفات اللةاس الذي ينبغ أن يقود المرحطة هو أن
يكون ياهما لطمرحطة قادرا عطى سبر أغوارها أن يدرك ما هو الخطل ي مجتمعنا ما الذي
ينقصنا نحن الملطمةن ي مجتمعاتنا ما الذي ينقص مجتمع تونس الةوم حتى أكمطه أنا
اللةاس  ،الناس ال يعةشون تريا حتى يصفقوا ل لمجرد خةاب هم لن يجتمعوا حول
إال إذا وجدوا بصةرة نايذة من لتحديد الواقع الذي أعةشه ،ينحن نحتاج أن نشخص
الواقع ،نحتاج أن نرسم ألنفلنا أهدايا مرحطةة نحققها مرحطة بعد مرحطة تأخذ بعةن
االعتبار القدرات واإلمكانةات ما الذي يمكن أن أحركه من شعب حتى أحقق هديا ي
ظرف خملة أعوام أو ي ظرف ثالثة أعوام؟ ثم كةف يمكنن أن أجند طاقات الشعب
هذا الذي هو طةب جدا لكنه ال يقدر دائما قةمة العمل ،ال يقدر دائما قةمة الوقت ال يقدر
قةمة المتخصص ال يعنى بالملائل ويصبر عطةها يجب أن أحركه وأن أجعل إلى جانبه
الفن صاحب التدقةق والتحقةق والفهم الدقةق ي القضايا المختطفة اقتصادية واجتماعةة
ألجنّد طاقة هؤالء ك نعمل جمةعا مع تجرد من اللةاس عن األغراض الذاتةة
واألغراض الشخصةة وتقديم نفله منفذا إلرادة شعبه ال حاكما ي شعبه.
أحمد منصور :الحركات اإلسالمةة متهمة باالنغالق ي العمل اللةاس وأنها ال تقبل إال
من ينتم إلةها ،المجتمع مط ء بناس كثةرين يريدون أن يخدموا بالدهم دون أن يدخطوا
تحت غةاء الحركات اإلسالمةة لماذا ال تلعى الحركات اإلسالمةة لك تلتوعب الناس
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ي المجتمعات باأليق الواسع ودائما أمورها مغطقة عطى نفلها؟
عبد الفتاح مورو :ه اآلن بدأت تدرك هذه النقةصة وأتصور أن هذه النقةصة مأتاها
من كون عاشت ي النظريات أكثر من معريتها لطواقع الذي تعةشه ،نحن عشنا دائما
وأبدا نقدم اإلسالم عطى إنه مرحطة تاريخةة عاشها عمر بن الخةاب وأبو بكر الصديق
رض هللا ع ن جمةعهم ونقدمها عطى أنها ه الصورة الناصعة الت ينبغ أن نصل إلةها
ولم ندرك أن وراء هذه الصورة الناصعة واقعا سةئا نعةشه نحتاج أن نحمل شعوبنا عطى
أن تتحامل عطةه ونحدد بأنفلنا أهدايا ذاتةة تجعطنا نأخذ بعةن االعتبار قدرة اإلسالم
وغةر اإلسالم يعني مثال أنا أقول في بلدي اليوم هناك مشكلتان أساسيتان ال بد
لإلسالم أن ينبني لمقاوماتهما كعنوان عام ينبغي أن يقاوم الجهل وينبغي أن يقاوم الفقر،
هذه قضية أساسية يجب أن ينبني له كل إسالمي ليقاومها ما الذي يمنعني أن أمد يدي
إلى غيري من أبناء وطني الذين يساعدونني على تحقيق هذين الهدفين العظيمين،
واجبي أن أستعين بكل أبناء وطني هذا الوطن الذي أعيشه ليس وطن إسالميين فقط هو
وطن علمانيين وإسالميين وقوميين ويساريين وشيوعيين ويجب أن أخذ بعين االعتبار
أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لما دخل المدينة ووجد طوائف مختلفة مهاجرون
جاءوا معه وأنصار من األوس وأنصار من الخزرج ويهود يقيمون هناك ومشركون
باقون على شركهم ما الذي فعله النبي األكرم صلى هللا عليه وسلم؟ كتب صحيفة
المدينة وهي أول دستور مكتوب في تاريخ اإلنسانية أصال وهذه الصحيفة أخذت بعين
االعتبار هذا التنوع في األصل والتنوع في العقيدة لتجعل من هؤالء جميعا أصحاب
حقوق وعليهم واجبات بنص يعتبر من أرقى ما كتب في تاريخ اإلنسانية ،والرسول
صلى هللا عليه وسلم لم يجعل طرفا يرقى على طرف وال جهة ترقى على جهة،
أعطى اليهود حقوقهم والمشركين حقوقهم واألوس حقوقهم والخزرج حقوقهم
والمهاجرين حقوقهم نحن نحتاج اليوم أن نتعامل مع الدولة الوطنية بنفس هذا المعيار
هذا يحتاج إلى جهد علمي يحتاج إلى..
أحمد منصور :يحتاج إلى إعادة بناء يعني هذا الخطاب الذي يعني ليس جديدا بالنسبة
إليك وإنما هو خطابك الدائم منذ أن انتميت إلى الحركة اإلسالمية هناك خطاب إقصاء
آخر داخل نفس الحركة اإلسالمية التي تنتمي إليها داخل اإلخوان المسلمين داخل
الحركات اإلسالمية كلها هناك خطاب إقصاء آخر متطرف للمجتمع من داخل هذه
الحركات لألسف هو الذي يعلو وهو الذي يطغى؟
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عبد الفتاح مورو :يا سيدي الكريم إذا كنت أدعو إلى اعتبار حق اليساري والقومي
والعلما ني في أن يبرهن عن نفسه ويحقق وجودهم من خالل ما يقول أليس من واجبي
أن أصبر على الخير اإلسالمي في الصف اإلسالمي حتى يرتقي بفهمه أو يقنعني أرتقي
بفهمي إلى ما يراه فأنا أقول القضية قضية صبر على بعضنا.
أحمد منصور :لكن أيضا المناهج البد أن تتغير..
عبد الفتاح مورو :يقينا.
أحمد منصور :والواقع البد أن يتغير.
عبد الفتاح مورو :الواقع يتحدانا يا أستاذ.
أحمد منصور :هل كانت الدولة اإلسالمية على امتداد عصورها هي دولة الصفاء
ودولة المدينة الفاضلة أم كان بها كل هذه النوعيات الموجودة من الناس سواء من
الفساق والفجار واللي يشربوا خمر والعلمانيين وكل الفئات المختلفة.
عبد الفتاح مورو :ابن الكثير عنده رواه في عهد عمر ابن الخطاب في عام  41هجري
جاء وفد يحتجون على عمر ابن الخطاب جاء وفد من الفسطاط إلى المدينة المنورة
قالوا آيات في كتاب هللا تعالى نقرأها ال نرى بها عمال يعني أنت مقصر في تطبيق
أحكام الشرع ما الذي رده عليهم قال :أتحملونني على أمر لم يحمله هللا علي إن هللا خلق
العاصي والطائع وجعل لكل مكانا في رحمته أو كما قال إذن أرجعوا إلى بلدكم وقدم لنا
مثاال في أن األمة ال تعيش إال بهذا التدافع بين الحق والباطل والخير والشر ،ولو شاء
هللا لجعلنا أمة واحدة ولكن إرادة هللا من خالل التدافع في أن نبرز وأن نستبق الخيرات
وأنا في تصوري الحركة اإلسالمية ليس من هدفها أن تجعل األمة كلها نمطا واحدا،
الحركة اإلسالمية الناجحة هي الحركة التي تستثمر االختالف لتجعل منه قوة،
والرسول صلى هللا عليه وسلم عندما تعامل مع صحبه تعامل حسب طاقات كل واحد
منهم أسمعتم يوم من األيام أبا هريرة قائدا للجيش أبدا ،هل سمعت أن خالد بن الوليد
كان راوية حديث أبدا ،خالد بن الوليد كان مؤهال لئن يكون قائدا عسكريا فاستثمرته
حكمة النبوة في ذلك استثمرت أبى هريرة في أن يروي عن الناس من سنة  7من
الهجرة إلى أن توفي الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو يحفظ أحاديث النبي عن
الرسول صلى هللا عليه وسلم لكي ينقله لنا ولم يشارك في أي غزوة ،حسان ابن ثابت
الذي كان مشتهرا بالجبن والذي أختبئ وسط النسوة لما سمع قعقعة السيوف قدم
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للرسول صلى هللا عليه وسلم خبر عنه فكان يقطر عرقا من الخجل من الرسول صلى
هللا عليه وسلم عوض أن يؤنبه رفع يده وقال كم دككت من حصونهم بواسطة شعرك
فأهاب به ألنه لبنة في بناء مختلف الشكل ،ونحن نحتاج أن نتعامل مع الطاقات المختلفة
في وطننا أن نتعامل معها تعامل التداخل والتكافؤ والتكافل والتكامل بشكل الذي يجعلنا
نتقدم إلى األمام نحن ننعى عن الناس أن ال يشاركوننا عقيدتنا ننعى عليهم أال يشاركوننا
مذهبنا من عليهم إال يشاركوا كيفية صالتنا وندخل المسجد لننظر إلى القابض والسدل
وننعى على هذا ونسب هذا ،بينما األمة يجب أن تربى على التكامل وإذا كانت قضية
العقيدة تستوجب منا سلوكيات خاصة فإن استثمار طاقات أبناء الوطن من الذين
يشاركوننا عقيدتنا أو ال يشاركوننا هي واجب وطني وشرعي وديني.
أحمد منصور :من منطلق ما تحدثت به هل نجحت الحركة اإلسالمية في أن تقدم
الرجل المناسب في المكان المناسب حينما جاءتها السلطة وغابت عنها القدرة؟
عبد الفتاح مورو :هو مطالبتها بهذا كأنه استبعاد للسنن الكونية ال يمكن للحركة
اإلسالمية وهي التي لم تخبر الحكم أبدا أن تجد نفسها أمام متطلبات جديدة وضغوط
داخلية وخارجية وأن تحسن االختيار هي أساءت االختيار يقينا لكن لم تسيء االختيار
عن تبيت أساءت االختيار ألنها وجدت في ظرف لم تؤمن فيه رأيها بالشكل الكافي ألن
الوقت كان يعوزها لكن اليوم والحركة اإلسالمية بعضها أخرج من الحكم وبعضها
يطارد هي مطالبة بأن تراجع هذه المسلمات وال تثريب عليها في ذلك بل واجبها أن
تهيئ اليوم العدة لئن تكون محركا وطنيا داخل أوطانها ،نحن لسنا بمعزل عن واقع
أوطاننا وال يجب أن نتقدم كفئة معزولة عن استحقاق األوطان ،أنا في بلدي تونسي
كغيري من التونسيين يهمني أن يرتفع المستوى القومي والشيوعي والعلماني وأن يجد
ابنه وابنته حقوقهم المستمدة من المواطنة حقوقهم بالعمل حقوقهم بالكرامة حقوقهم
بالطعام حقوقهم بالدراسة هذا حق كل مواطن علي فإذا تقدمت أنا إسالمي فأنا أتقدم
ألني سأخدم هؤالء جميعا واإلسالم فرض علي ذلك ،ألم يكن الرسول صلى هللا عليه
وسلم وأنتم تعلمون الواقعة في مكة المكرمة عندما جاء أعرابي وباع أبا الحكم الذي
سمي بعد ذ لك أبا جهل باعه بضاعة جاء بها من الصحراء كعسل وغيره ووعده بأن
يعطيه ثمنه في نهاية الموسم ولم يفعل وتلكأ في ذلك وامتنع أصدقاء في الندوة من أن
يقنعوه بخالص الرجل ،دلوه على الرسول صلى هللا عليه وسلم وكان في قلة من قومه
في تلك الفترة قالوا اذهب لذلك الرجل فذهب إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم وشكاه
إليه وضعه أنبرى الرسول صلى هللا عليه وسلم وطرق على أبي جهل وطلب منه أن
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يعطي المال فأعطى المال ما الذي فعله الرسول بعد ذلك؟ أجعل تلك مناسبة ليعرف
بدينه قالوا أنا محمد وجئت بالقرآن وهؤالء كفار وهم مشركون وأبو جهل هذا سرقك
ألنه كافر ،قال ال خذ مالك وأمضي إلى اهلك ولم يشعره ال بخلفيته الدينية وال بخلفيته
العقائدية ألن اإلسالم يعتقد أن من واجبه أن يخدم الناس دون الفتة وأن يقدم للناس
خيرا دون الفتة ،هذه الفئة هي فئة يجب إال تمن على الناس..
اتهامات موجهة للحركات اإلسالمية
أحمد منصور :في اتهام للحركات اإلسالمية أنها ال تقدم خدمات إلى الناس إال مع الختم
مع الالفتة اإلخوان المسلمون حركة النهضة حزب كذا حزب كذا وكأن خدمة الناس
يجب أن تقوم حتى يستعطف الناس إلى أننا نحن نخدمكم؟
عبد الفتاح مورو :هذا خطأ سوء فهم وقلة تجربة وعدم إدراك لروح اإلسالم نحن نقدم
واجبا علينا ،قالت خديجة لما تقدم لها النبي صلى هللا عليه وسلم بعد دقائق من تسلمه
أمانة الوحي ولم يفرض عليه فرض ولم يحرم عليه محرم ،قالت وهو يرتعد وهللا ما
يخزيك ربك أبدا أنك تحمل تـقـري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق
عمن تتحدث؟ تتحدث عن مواساته للمشركين والكفار ،والرسول صلى هللا عليه وسلم
شارك في حلف الفضول وقال حلفه شارك في سن  02سنة في دار عبد هللا ابن جدعان
وقدم مع كبار قريش ليشارك في التزام بحماية كل مظلوم ،مظلوم من المشركين نحن
مطلوب منا أن نقدم خدمات لشعوبنا وأوطاننا دون أن نمن على الناس.
أحمد منصور :هل السياسية مفهوم السياسة في اإلسالم هو مفهوم ما جاء في األحكام
السلطانية وغيرها من الكتب التاريخية األخرى؟
عبد الفتاح مورو :شوف إحنا نشكو في تاريخنا نقيصة في فقهنا نحن كتبنا في فقه
العبادات وفقه المعامالت ما أحصاه بعض المستشرقين فوصل به إلى مليون كتاب
ورسالة وشرح ،لكننا في األحكام السلطانية فيما يتعلق بما نسميه اليوم القانون
الدستوري لم نكتب إال عدة كتب ال تتجاوز سبعة أو ثمانية كتب تقريبا هذه التي نعرفها،
ومنها األحكام السلطانية للموردي وألبي يعال والسياسة الشرعية لألمام ابن تيمية
وغيرهم وهذه الكتب يبدو إن هذا الميدان لم يتجرأ العلماء على دخوله ألنه مظلة
الصدام بالسلطان والحكام المستبدين ،األمر الثاني أن الذين كتبوا انطلقوا من واقع
تجربة عملية قام بها األمويون والعباسيون وهي تجربة اجتهادية تأثرت بالواقع الذي
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كان يعيشونه ونقلوا هذه التجربة على أنها هي الحكم الشرعي وهذا خلل ،هذا ليس
حكما شرعيا واردا بنص كتاب أو سنة وإنما هو من االجتهادات الفردية التي قام بها
أصحابها حتى في عهد الخلفاء الراشدين والتي اقتضاها واقعهم في كيفية اختيار اإلمام
وكيفية تقديمه وصالحياته وهل يحق له أن ينيب عنه؟ وهل يحق له أن يأخذ البيعة
بالقوة وهل بيعته..
أحمد منصور :هل كان ما ينطبق في عهد األمويين والعباسيين والدولة العثمانية
وغيرها هو ما نطبقه اليوم؟
عبد الفتاح مورو :ال نحن نعيش واقعا جديدا وذلك ويجب علينا ويجب على علمائنا أن
يفتقوا أذهانهم لمعالجة هذا الواقع الجديد على ضوء النصوص الثابتة من الكتاب والسنة
ليخترعوا لنا نظاما للحكم يأخذ بعين االعتبار األصول التي جاء بها اإلسالم من احترام
اختيار األمة ألميرها من التداول على السلطة من محاسبة صاحب السلطان من عزله
عندما يجب عزله ،والمؤسسات التي من شأنها أن تعمل لتعطيل أي طغيان يطرأ عليه،
سيدي الكريم حكامنا في األول الذي كان يمنعهم من الطغيان والظلم هو التزام عقائدي
التزام أدبي أخالقي هو مؤمن هذا كان في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم عامال،
لكن لما ضعف الخيط وانقطع استمرار الحبل أصبح االكتفاء بمجرد التزام أخالقي أمرا
ال معنى له ،رأينا في تاريخنا حكاما يصلون ولكنهم يظلمون ،الذي نحتاجه اليوم أن
نضع مؤسسات من شأن وجودها أن يحول دون الطغيان دون الظلم ودون االستبداد
وأن يوفر لإلنسان حقه فوق أرضنا.
أحمد منصور :لم يوجد في تاريخ اإلسالم الدولة القطرية أو الدولة الوطنية التي تتواجد
اآلن والتي سببها المستعمر والتي ينبغي على اإلسالميين وغيرهم أن يتعاملوا معها لم
توجد البرلمانات لم توجد الحكومات اإلقليمية المحلية أو األشكال الحديثة الموجودة ومع
ذلك اإلسالميون حينما يخاطبون الناس إنما يخاطبونهم بنظام الحكم القديم الذي ال يمكن
أن ُتطبقه على الواقع اليوم؟
عبد الفتاح مورو :الذين يخاطبون الناس بهذا الخطاب القديم اضطروا لذلك ألنهم
عاجزون عن أن يفرقوا بين نصر ثابت مستمر األداء ال يتغير وال يتبدل طوال
األعصر واألزمنة وبين تطبيق عملي يتأثر بالواقع ولم يدركوا ما هو الثابت وما هو
المتغير في هذا الميدان ،والذي علينا أن نفهمه اليوم إننا في واقع فرض علينا نحن لم
نختلط دولة قطرية بل إن دولتنا القطرية مهددة في بعض األحيان باالنقسام ،انتم رأيتم
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ماذا حصل في السودان وأنتم ترون اليوم ما يحصل في بلدان أخرى من محاولة قسم
هذه الكيانات وتعطيلها وتفتيتها ،هل يعني ذلك أن اإلسالم سيتعطل ال أبدا ،اإلسالم
يجب بواسطة علمائه ومفكريه أن يجد الحلول الواقعية للتعامل مع هذا الواقع الجديد
وأنا أقول ال ضير أن نتعامل مع وحدتنا الوطنية كقاعدة منطلق أساسي اليوم يجب أن
أقول بملء فيّ أنا تونسي ابن تونس وحضرتك تقول أنا مصري ابن مصر ،أنا عايشت
أئمتنا وخطبائنا في المساجد كانوا إذا دعوا لبلدهم يقول اللهم أحفظ بلدنا هذا وسائر
بالد المسلمين ،فكنت أنا صغير أقول لهم لماذا ال تذكرون هذا البلد؟ يتحاشون أن
يذكروه مخافة التقسيم ،نحن نحتاج إلى إن يصعد اإلمام فوق المنبر وأن يعتز بمصر
في مصر وأن يعتز بتونس في تونس ويقول هذه وحدة قائمة صح أن األمة لها أهداف
عالمية لكن واقعنا اليوم يقتضي منا أن نعيش واقعنا وأن ننطلق منه والرسول صلى هللا
ت
ت في قلبي أن ِ
عليه وسلم انطلق من واقع مكة وأحبها لما تغير هذا الواقع قال( :أن ِ
أحب بالد هللا إلي ولوال أن قومك أخرجوني ما خرجت منك) ولكنه أخذ بعين االعتبار
واقعا جديدا هو واقع الذين رحبوا به وأفسحوا له المجال بأن يقيموا دولته فلم يستنكف
من أن يكون مع أهل المدينة وأن يتوفاه هللا في المدينة وهو الذي يحب مكة ،نحن واقعنا
اليوم وهذا الواقع الوطني نعتز به نؤم ن به هذا العلم هو علم السيادة في وطني ،وأحب
وطني وأرعى حقه علي وأحترم نشيده الرسمي ألنه يعبر عن كياني ووجودي وهو
الذي يجمعني بأخي التونسي اآلخر الذي هو علماني وأخي التونسي اآلخر الذي هو
يهودي وأخي التونسي اآلخر الذي هو مسيحي وأخي التونسي اآلخر الذي هو اشتراكي
أو شيوعي نحن نجتمع على هذه األرض ومطالبون بأن نتعاون على بنائها وال ايش
طالب مني أنت طالب مني أن أفتح لنفسي جزيرة في بحر الواق الواق وأعيش لوحدي
قال ليش؟ قال ألن هللا أراد مني أن أكون مسلما يجب أن اطرد على اليمين وعلى
اليسار الذين يخالفونني مش صحيح.
أحمد منصور :اسمح لي لم اطرح سوى  %91فقط أو أقل من أسئلتي ومحاور الحلقة،
هناك تحديات كثيرة هناك مؤامرات كثيرة على الدول العربية ،محاوالت للتقسيم أيضا
الحركة اإلسالمية أمامها اختبارات كثيرة بعد تجربتها خالل الفترة الماضية مسؤوليتها
السياسية في الفترة القادمة والتحديات التي تواجهها اسمح لي نقدمها في األسبوع القادم
في حلقة أخرى شكرا جزيال لك كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم
سوف أطرح بعض أسئلتكم التي ستصلني عبر فيسبوك وتويتر
 Facebook/ahmedmansourajaأو  twitter ajaفي حلقتنا القادمة على ضيفنا
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األستاذ ع بد الفتاح مورو أحد مؤسسي حركة النهضة في تونس لنقيم تجربة الحركات
اإلسالمية ومستقبلها السياسي ،في الختام أنقل لكم تحيات فريقي البرنامج من تونس
والدوحة وهذا أحمد منصور يحييكم بال حدود ،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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