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اضافة تعليق  ارسل لصديق  اطبع الصفحة مساحـــــة رأى | الرئيسية

 تھنئتان للعريان ودعوة لإلخوان للتحاور
 

٢٠١١/ ٤/ ٥    إبراھيم البحراوى. د   بقلم  

أضع مضمون ھذا المقال أمام القراء عموماً، وأمام أنصار التيار 
الدينى من إخوان وسلفيين على نحو خاص، حرصاً على فتح 

قنوات التفاھم بين التيارات المختلفة التى شاركت جميعاً فى 
لقد استمعت مباشرة إلى مشاعر قلق غامر من بعض . الثورة

الثوار، الذين أشعلوا شرارة الثورة، سواء من طالبى فى الجامعة أو 
أصدقائى، وكذلك من جمھور األساتذة والطالب، الذين حضروا 
الندوة، التى شرفنا فيھا الدكتور محمد أبوالغار فى آداب عين 

قبل أن أحدد . شمس، أحد اآلباء الروحيين للثورة األسبوع الماضى
أسباب القلق من سلوك التيار الدينى، أود أن أتوجه بالتھنئة الثانية 

للصديق المناضل الدكتور عصام العريان، اإلخوانى العريق، وھى 
تأتى بعد التھنئة األولى بست سنوات، كما سيظھر للقراء فى 

 .نھاية المقال

موضوع االبتھاج والتھنئة ھو إطالق سراح العريان وزمالئه 
وحصولھم على الحرية بشكل كامل ونھائى، بعد نجاح الثورة 

إننى أتمنى أن تكون حرية . وسقوط أركان نظام االستبداد والفساد
اإلخوان مدعاة الحترام حريات اآلخرين، والتعامل مع شركاء الثورة 

 .والوطن تعامالً يليق بنموذج الدولة الديمقراطية

باختصار الناس الذين أطلقوا الثورة وھم يحلمون بالديمقراطية 
والمساواة بين المواطنين، وبإطالق حريات الفكر والتعبير والعمل 
المبدع، أصبحوا يخشون من احتمال سيطرة التيار الدينى على 

لقد أراحنى أن استمعت إلى المتحدث . الحياة بمساعدة الجيش
نحن لسنا : باسم المجلس األعلى للقوات المسلحة، وھو يقول

إخوانجية أو سلفيين، وال مصلحة لنا فى االنحياز لمعسكر فكرى 
علينا أال نقع فى : وبقى أننى قلت لطالبى وأصدقائى. على آخر

حالة عدائية، بسبب التصرفات العنيفة وغير الديمقراطية، التى 
شھدناھا يوم االستفتاء باستخدام الدين للتأثير على البسطاء، أو 
بعد ذلك فى قطع أذن أحد المواطنين، قلت نحن لسنا فى معركة 
مع التيار الدينى، فلقد حاربنا من أجل حريته وإدماجه فى الحياة 
السياسية، ولنا فيه أصدقاء عقالء، يمكن أن نفتح معھم الحوار، 

لكى نضمن أال تقع مصر فى شكل آخر من االستبداد وتضطر إلى 
 .الثورة من جديد

إننى أطالب األكاديميين من اإلخوان والسلفيين بأن يتدخلوا لبناء 
الجسور بين التيارين الدينى والديمقراطى، ضماناً لنجاح الثورة 

 .ووحدة صفوفھا

لقد كرر الثوار الشكاوى، التى أصبح الجميع يعرفونھا عن العنف 

من مساحـــــة رأى اقرأ المزيد   

غزوة «اإلخوان المسلمون و
»أحد

ھل تأخرت الثورة سبعين 
عاماً؟ 

خطر أم .. عن السلفية
ھاجس؟

إنت من األحرار يا شلبى

عن المطر والعطش وأزھار 
الشر فى المالعب 

!واألضرحة

فرص .. اإلعالم النموذج
ومخاطر

» عزبة«.. التعليم المفتوح
القيادات الجامعية 

فأنت ضابط .. ارفع رأسك.. 
شرطة

قضاة االستفتاء وفضفضة 
عضو الھيئة 

مواجھة مشاكل : لماذا
الجامعات بعقلية النظام 

السابق 
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واستخدام ستار الدين ألغراض سياسية من جانب اإلخوان 
والسلفيين، فوعدتھم بإطالق دعوة لإلخوان، للتحاور مع التيار 

إن التيار : الديمقراطى، الذى قاد الثورة فاعترض البعض قائلين
الدينى يؤمن بالعنف، ولديه ظن بأنه الممثل الوحيد للسماء، 

وبالتالى فإن الحوار معه لن ينتج أى تفاھمات ، خاصة فى ظل 
حالة الغطرسة الناتجة عن إحساس ھذا التيار بأنه مقرب من 

أقلقنى ھذا الموقف من . المجلس األعلى للقوات المسلحة
علينا أن نعترف بأن ظاھرة التطرف : الشباب الديمقراطى، فقلت

موجودة لدى المعسكرين الدينى والديمقراطى على حد سواء، 
وھى مسألة خطرة على مستقبل مصر، ذلك أن المتطرفين على 

الجانبين يتناسون أخطاءھم الذاتية، ويركزون على أخطاء الطرف 
اآلخر، لدرجة نزع الصفات اإلنسانية عنه وتصويره كشيطان، وھو 

 .أمر يفتح الباب للكراھية والعنف المتبادل

كان واجباً أن أكرر على أصدقائى ما سبق أن كتبته ھنا فى 
 عن ضرورة االعتراف ٢٠٠٧ و٢٠٠٤مراراً بين » المصرى اليوم«

بالتيار الدينى، وقبول حركة اإلخوان كجزء من نسيج المجتمع 
لقد ظللت أنبه فى المقاالت . السياسى وتشجيعھا على االندماج

إلى أن أحد أسباب قوة إسرائيل وتماسكھا الداخلى، ھو قدرتھا 
على خلق بوتقة للتفاعل الديمقراطى السلمى بين الفرق 

الصھيونية والمدارس اليھودية، رغم وجود خالفات عميقة بين 
لقد تحقق لھم ھذا بجھود المفكرين . التيارين الديمقراطى والدينى
تيودور «فى البداية عندما أطلق . الحريصين على وحدة الجماعة

 داعياً إلى إقامة وطن يھودى ١٨٩٧الحركة الصھيونية عام » ھرتزل
فى فلسطين، ثار ضده أنصار الشريعة اليھودية والتيار الدينى، 
واتھموه ھو والحركة الصھيونية بالكفر والھرطقة والخروج على 

الدين واالعتراض على مشيئة الرب، ذلك أن العقيدة التى كانت 
مسيطرة على ھذا التيار، وعلى جموع اليھود فى الجيتو وسائر 

األحياء الخاصة لليھود فى أوروبا الشرقية، ھى أن السماء 
سترسل فى الوقت الذى يختاره الرب مسيحاً يھودياً مخلصاً، يقوم 
بمھمة تجميع اليھود وقيادتھم إلى فلسطين، وأن أى جھد بشرى 
من جانب اليھود فى ھذا االتجاه يمثل مخالفة صارخة إلرادة الرب، 

الذى قدر الشتات على اليھود، عقاباً لھم على خطاياھم، وھو 
لقد أدى ھذا . وحده صاحب الحق فى تحديد موعد الصفح عنھم

الخالف إلى صراعات فكرية حادة بين أنصار التيار الدينى اليھودى 
الرافض للصھيونية وبين أتباعھا، وتطورت إلى أعمال عنف واغتياالت 
بالسالح فى الثالثينيات من القرن العشرين، قبل أن يصل الطرفان 

إلى تسوية أدت إلى التعايش والتعاون فى عملية اغتصاب 
لقد انتھى ھذا الصراع الدامى بين التيارين الدينى . فلسطين

والعلمانى إلى ما نراه اليوم من وجود أحزاب دينية وأحزاب علمانية 
فى إسرائيل، تؤمن بصندوق االنتخابات كوسيلة للحكم، وتتشارك 
معاً فى حكومات ائتالفية، أى مشتركة لرعاية أھدافھا المشتركة 

 . مع تجنب توسيع الخالفات

من قوة » ھرتزل«لقد استفادت الصھيونية العلمانية، التى أنشأھا 
التيار الدينى عندما نجحت فى التفاھم معه، واستفاد التيار الدينى

واستفادت دولة إسرائيل بالتالى بتوحيد قوى .. أيضاً من بناء الدولة
 .اليھود المتنوعة فى مواجھة العرب

إن دعوتى اليوم للحوار مع اإلخوان ليست جديدة، فلقد راجعت 
/٢٥منذ ست سنوات بتاريخ » المصرى اليوم«مقاالً كتبته ھنا فى 

، فلقد »بين حرية العريان وحوار اإلصالحيين« تحت عنوان ١٠/٢٠٠٥
تلقيت دعوة من الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، قبل نشر ذلك المقال
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بعدة أيام، لحضور حفل أقامه لصديقه الدكتور عصام العريان، عضو 
 .مكتب إرشاد الجماعة، بمناسبة إطالق سراحه

. لقد ذھبت إلى الحفل مھنئاً، وجلست إلى مائدة ضمت د 
يحيى الجمل، واألستاذ فھمى ھويدى، واألستاذ . أبوالفتوح ود

محمد فائق سعيداً بالمناسبة، وبعدھا كتبت فى المقال المذكور 
. أعتقد أن سبب توجيه الدعوة لى لحضور حفل حرية د: (ما يلى

منذ » المصرى اليوم«العريان ھو ذلك المقال الذى نشرته فى 
سيادة الرئيس حاور اإلخوان «خمسة شھور بعد اعتقاله بعنوان 

لذا .. سيادة الرئيس.. «: ، الذى أنھيته بفقرة تقول)ولنخمد الفتنة
لقد . »أرجوك حاور اإلخوان وغيرھم لصالح مصر أو اعتقلنى معھم

حرصت بعد ذلك عندما كلفنى معھد األھرام اإلقليمى، بالمشاركة 
فى إعداد مؤتمر عن اإلصالح الدستورى، على دعوة ممثلين عن 

 الدكتور أحمد ٢٠٠٦اإلخوان، وحضر المؤتمر فى أسوان فى فبراير 
إذن يحق لى اليوم . أبوبركة، عضو مجلس الشعب، وآخرون

كصاحب دعوة سابقة، فى الوقت الصعب إلشراك اإلخوان فى 
الحوار، أن أطالبھم اليوم بفتح الحوار مع شركاء الثورة، وإزالة 

أسباب القلق لدى الناس، وقطع الطريق على من يريدون إثارة 
الفتن وإجھاض الثورة، فھذا الحوار حتمى لصالح مصر وكل القوى 

 .السياسية فيھا

 

] ٤١[عدد التعليقات 

من أدخل ألدين فى السياسة لوثه 
٢٧:٧ ٦/٤/٢٠١١تـاريخ   جيھان مبروكتعليق  

بسما الرحمنالرحيم ـ الحول وال قوةاالبا ـكل ھذه التعليقات لألخوان المسلمين 
ـاذا كان كل ھذاالھجوم وأنتم لم تدخلوا السلطة بعدفما بالك بعد أن تد خولوھاـ ھل 

ستسمحوا ألى مخلوق أن ينطق بمجرد رأى ـ ال أملكاأال أن أقول يارب ألدين لك ومصر 
بين أيديك أنت القادر على حمايتھا أنفسينا ـ ياسادة أسياسة شئ والدين شئ أخر 
تماما السياسة قد يستخدم فيھا كل الواسئل المشروعة وغير المشروعة وال نكذب 

على أنفسنا مھما كانت دعاوى ألتقوى والورع وأمامنا مثل صارخ على صدق ھذا ـايران 
وسجونھا وما يستخدم فيھا من وسائل تعذيب وأغتصاب لمعاريضيھا رجال ونساء ولذلك 
عندما يدخل ألدين فى السياسة أصابه بشاعة ألصراع على السلطة ـنحن بشر ولسنا 
مالئكة ـيارب أنى أرفع وجھى اليك أحمى مصر من ألدين ألسياسى ـو أالمر من قبل 

ومن بعد 

أعلي الصفحة

تھنئة العريان ودعوة االخوان للتحاور 
٢٥:٢ ٦/٤/٢٠١١تـاريخ   كامل كمال امام وخطيبتعليق  

اوالانا الانتمى الى تيارات اواحزاب ولكن اعتز بازھريتى كثيراوتعليقى ھواننافى اشد 
االوقات الى نبذ الخالف ولنتفق على دولة العدل والمساواة والشورى وسيادة القانون 
دون الخوض فى المسميات بين دينية و مدنية وديمقراطية فالعبرة بالغايات واالھداف 

البالمسميات وذلك الن كثيرا من التايرات واالحزاب مختلفين فى تحديد مفھوم المدنية 
والديمقراطية والدينية لكنھم جميعا متفقون على العدل والمساواة وسيادة القانون 

ومشورة اھل االختصاص فى جميع شئون الحياة وهللا الموفق

أعلي الصفحة
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الدولة الدينية  
٥١:٠ ٦/٤/٢٠١١تـاريخ   مواطن مصرىتعليق  

اعجبنى كثيرا ماجاء بالمقال ولكن ھل يقبل اإلخوان التحاور؟ لكى يتحاوروا البد ان 
وظھر ھذ جليا اثناء اإلستفتاء على تعديل بعض فقرات . تدخل معھم وتكن منھم 

الدستور كانو اليقبلون اى نقاش يفضى الى رفض التعديالت لدرجة انھم كانو بمكبرات 
الصوت فى الشوارع يقولون نعم لإلسالم نعم للدولة الدينية فى حين ان الدكتور 

القرضاوى العالم الكبير صرح بأنه الوجود للدولة الدينية فى اإلسالم فكيف تنزع ھذا 
المفھوم من اذھانھم فأما ان تكون اخوانيا او انك ضد اإلسالم اى انھم اليقبلون اآلخر اال 

.على طريقتھم 

أعلي الصفحة

أيمن. إلى م 
٤٩:٢١ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   شادىتعليق  

أنا على يقين أنك ال تنتمى إلى اإلخوان وأغلب ظنى أنك تريد الوقيعة بين اإلخوان 
ربنا يھدينى ويھديك..والسلفيين بأسلوبك ھذا

أعلي الصفحة

من ينصف االخوان 
٣٣:٢١ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   حسام عبدالعال/دكتورتعليق  

استاذى لماذا كل ھذا الحقد على االخوان اوال انت قسمت الناس الى ديمقراطيين 
واخوان؟؟؟ ثم اتھمت االخوان بانھم شاركوا فى اعمال العنف بغير دليل؟؟وبنيت كالمك 

لست ادرى لماذا ھذا العداء لالخوان. ومخاوف من تسميھم الثوار على اتھام باطل 

أعلي الصفحة

العنف و االخوان كلمتان متضدتان 
٧:٢١ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   أبو مالكتعليق  

لقد كرر الثوار الشكاوى، التى أصبح الجميع يعرفونھا عن العنف واستخدام ستار الدين 
الكالم ده حضرتك جايبه منين؟؟ ھو . ألغراض سياسية من جانب اإلخوان والسلفيين

العنف و االخوان كلمتان متضدتان. حضرتك من كوكب اخر و ال عاوز تقنعنا بأيه بالضبط

أعلي الصفحة

دعوة الى السالم اإلجتماعى 
٧:٢٠ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   عصام أحمد محمودتعليق  

نرجوا أن يكون السالم والديمقراطية ھى منھجنا الى قيام دولة مصرية شامخة بعيدا 
عن العنف ھذه رسالة من شاب ليس له إى أنتماءات حزبية واليريد أن يكون له 

إنتماءات فى الوقت الحالى وليس ألى إنتماء ألى شئ الإله اال هللا سيدنا محمد رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم 

أعلي الصفحة

نظرة عن قرب 
٠:١٨ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   دعاء منيرتعليق  

االستاذ الكريم من يقرا مقالك يدرك و لك كل االحترام بال شك انك تعرف عن التاريخ 
اليھودى و الجماعات اليھودية اكثر من االسالميين و لعل ذلك بمقتضى مجالك العلمى 
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ولعل ھذه ھى االشكالية التى يعانى منھا الجميع و ھى الحكم بغير علم و ھو ماال 
يليق بضمائر الوطن من االعالميين و العلماء و االساتذة فالكل يتكلم بما يسمع و الكل 

يقضى بما لم يرى و انا اذكر ھنا ان المستشار ھشام البسطويسى كان على برناج 
يسرى فودة اثناء االعتداء على البرادعى فحكم و ھو القاضى بال بينة و قال ان ذلك 

فعل المتاسلمين و الاعرف كيف و نحن ندعى الحرية ان نقصى االخر فال اعتقد ان اى 
ممن يتكلمون على االسالميين بشكل عام و السلفيين بشكل خاص يعرف عنھم اال 
ما يقال عنھم و ھم بين اظھرنا و منھجھم علنى فلنحرر افكارنا قبل كلماتنا و ال نحكم 

اال على ما نظرنا اليه عن قرب

أعلي الصفحة

الحوار 
٠:١٨ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   محمد سالمهتعليق  

الدكتور ابراھيم احب ان احيطكم علما ان االخوان يفتحون ابوابھم لكل فرد فى المجتمع 
النھم يؤمنون ان وحدةنسيج ھذا البلد الطيب انما ھى الطريق الى تقدمه ورقيه وان 

مشاركة كل طوائف وفئات المجتمع المصرى فى الحياه السياسيه على اختالف 
التوجھات وااليدلوجيات يسرى العمل الوطنى وينميه ، وقد قمنا منذ اللحظة االولى بعد 

الثوره لدعوة كافة االطياف الى حوار يكون عنصره االساسى ھو مصلحة بلدنا الحبيب 
مصر ، نحن نريد ان نبنى الدوله المدنيه المتقدمه فى كافة العلوم ونعلم يقينا ان ھذا 
االمر لن يتأتى اال من خالل المشاركه الفاعله لكل افراد المجتمع ، لذلك فنحن معك 

فى اى حوار يصب فى ھذا الشأن 

أعلي الصفحة

......االخوان اشھر من  
٤٢:١٧ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   مواطن فرحانتعليق  

سيدي الفاضل ان االخوان كانوا ومازالوا ممنھجين بمنھج الوسطية واالعتدال سواء كان 
في الدين او السياسية ، ومرحبا بالحوار مع جميع الناس الكن علينا ان نعطي لكل 
انسان قدرة من العمل السياسي فليس وليد السياسة اليوم كمن ھو منذ سنين 

وسنسن فاالخون لھم دورھم الباز ، والسلفين لھم االحترام ، الكن لسه بدري علي 
ممارستھم السياسة 

أعلي الصفحة

فكر راقي 
٤٢:١٧ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   shadiتعليق  

الدكتور كاتب المقال ذو فكر راق ومتقدم عن بعض الدكاترة ومقاربتة بمجتمع الكيان 
الصھيوني رائع وعلى الجميع اإلحتكام إلى الديمقراطية 

أعلي الصفحة

السادة رجال كل العصور 
٣٧:١٧ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   مسلم من كنداتعليق  

دعوة الي اللذين يصفون اغلبية المصريين بانھم التيار الديني، لقد قدمتم كل ما في 
جعبتكم من اراء وافكار، وساندتم نظاما معاديا للدين اودي بنا الي ما نحن فيه، واآلن 

ادعوكم للتعاون مع األغلبية لبناء مصر الحديثة وھذا ال يعني ان تتدينوا او تغيروا دينكم، 
فقط ان تتدارسوا فيما بينكم معني الديمقراطية والحرية المدنية والعقائدية والمواطنة 

ھل ھذا ممكن ام ھو من رابع المستحيالت؟ . واحترام الرأي األخر

أعلي الصفحة

ال فائده  
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٦:١٧ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   محمد شھدىتعليق  

لقد تخلصنا من ديكتاتورية الحزب الوطنى ومن وصايته على النفوس والعقول وانتقلنا 
الى وصاية ادعياء الليبراليه ووهللا ان ما اراه واسمعه غريب جدا فالذين يدعون الليبراليه 

ھم انفسھم من يدعون الى اقصاء االخر بكل السبل والسبب ھو عجزھم رغم 
امتالكھم كل نواصى االعالم عن اقناع الناس بھم والغريب انھم عندما لم يستطيعوا 
ذلك يطلبون من االخر ان يغير نفسه وھذا كالذى شعر انه قصير جدا ولما لم يستطع 

ان يبلغ الشباك عاد ليطاب من الشباك ان ينزل اليه

أعلي الصفحة

ااالخوان غير السلفيين 
٢:١٦ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   م ايمنتعليق  

نرفض الخلط بين مواقف االخوان ومواقف السلفيين والصاق تھمة استخدام العنف 
بالخوان اتقوا اللة فى االخوان 

أعلي الصفحة

ال للدين فى السياسة 
٥٣:١٥ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   تھانى كاملتعليق  

بالرغم من انى كنت دائما على اتفاق مع وجھة نظرك اال انى ال اتفق ابدا على ما 
تقول استخدام الدين فى السياسة ضد مفھوم الديمقراطية و المواطنة الن الدين 

مبنى على المطلقات و ادارة شؤن المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا تخضع لقوانين و قواعد 
يجب ان تكون محل نقاش و كيف يمكن ان تتم اى مناقشة اذا كان الموضوع حالل ام 
حرام؟ ھل يقب االخوان حريتى فى ان ال ارتدى الحجاب؟ ام سيقولون انه فريضة؟ و 

ھذا باالضافة الى ادخال كل اشكال .كلمة فريضة فى حد ذاتھا تحمل معنى الفرض
التفرقة بين المواطنين على ساسا الدين او حتى الجنس حيث ان القواعد الدينية 

تفرق بين الرجل و المراة فى حين ان مفھوم المواطنة يبنى على المساواة

أعلي الصفحة

نعم ارسلنا رسائل االطمئنان 
٣٩:١٥ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   شحاته. د تعليق  

عزيزى الدكتور قرات مقالكم وارجو ان تفسح لى صدرك انت تقول باختصار الناس الذين 
أطلقوا الثورة وھم يحلمون بالديمقراطية والمساواة بين المواطنين، وبإطالق حريات 

الفكر والتعبير والعمل المبدع، أصبحوا يخشون من احتمال سيطرة التيار الدينى وھذا 
سيدى قمة التعسف واالقصاء لالخر ويبدوان الثورة لم تحدث تغيير ولكنھا حركت كوامن 

النفوس فھل ھى تركة تريد تقسيمھا بالتساوى ام ديمقراطية الحكم فيھا للمجتمع 
الذى يختار الفصيل الذى يمنحه ثقته ام ان الشعب غير ناضج كما يزعم البعض 

أعلي الصفحة

االخوان يتفقون مع جميع القوى  
٤١:١٤ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   على داودتعليق  

البحراوى لماذا تھمش دور االخوان وتدمج التيار الدينى كله / السيد الدكتور المحترم
فى طرف والديمقراطى فى طرف اخر رغم شمولية االخوان لكل مبادىءالحرية والعداله 

وانا اتضامن مع االخ محمد الھنداوى فى كلمته وازيد للدكتور ان االخوان كانوا ومازالوا 
فى الثورة من بدايتھا حتى نھايتھا بل ھم من حموا الثورة بأرواحھم وحرصھم على 

مع خالص . وطنھم وشعبھم بكل فصائله المختلفة بما فيھم المسيحين وغيرھم
.تحياتى وتقديرى لكم

أعلي الصفحة
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الاصدق انك استاذ جامعى ..تعليق / الى  
٢٦:١٤ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   اسوان.....حازم العبادى تعليق  

فوق حرف ..حرف الصاد.. key boardوال ..للحديث فى الھوامش.. ماھكذا يكون العتاب
نستميحك العفوعند المقدرة -نخطئ جميعا-السين لعله العتب على النظراو السرعة

الرأى ان كان عندك طرح وشرح حول قوله بمنطق .. كان من االفضل التعليق على
!! الفزاعةالثانيةالذى كانت تروج له دولةأالمن السابق الساقطة الھابطة 

أعلي الصفحة

الديمقراطية االخوانية 
١٩:١٤ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   عطاهللا. م. دتعليق  

الى كاتب المقال كنت الزم تشوف د عصام العريان فى اجتماع الجمعية العمومية 
لنقابة االطباء عشان تعرف اد ايه ھو ديمقارطى خصوصا لما افكاره خالفت افكار جموعه 
االطباء وكيف ان صوته لم يرتفع ولم يستخدم عدم علم االطباء باالئحة لليقول الجمعية 

العمومية مش من حقھا تعل االئحةمع انه منصوص على ذلك بجد قمة الديمقراطية 
يناير 25وخصوصا انه نسى اننا بعد 

أعلي الصفحة

تصنيف غير مقبول ديني وديموقراطي وان  
١٢:١٣ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   مواطن محروق الدمتعليق  

وان اردة االقتراب من االنصاف اذا فلتقل اسالمي ولبرالي فال تنسب الديموقراطيه الى 
فريق وكانھم ھم فقط من يمثلوھا التي ھي وسيلة عامه للجميع وتقصي فريق اخر 

وتعتبرھم اعدائه او خصومھا ثم تعود لتضع االخوان مع بھم من خبرات في العمل 
السياسي ومجھود واضح في الساحة العماة مع السلفيين الذين مازلوا يتحسسوا 
الطريق في السياسة وتجمل في كالمك تبني التيار الديني للعنف وتفصل فتقحم 

االخوان من ضمن من مارس وفي ذلك تجني واضح شكرا استاذي الكاتب فال اعلم 
لماذا اتيقن انه يوم عن يوم بانھا حرب اعالميه منظمه من لتشويه العمل السياسي 

االسالمي دون دمج حقيقي لجميع انسجة الشعب سويا

أعلي الصفحة

الرد الحقيقى 
١١:١٣ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   samehتعليق  

ابراھيم البحراوى تحية طيبة و بعد كنت احب ان اثبت كالمى باكثر / الدكتور الفاضل 
من دليل و لكن الدليل الوحيد و االكيد على ھيمنة الجھة الدينية ھى كمية الردود 

سوف تجد ھذا الھيمنة و العقلية التى ادعت او  -الموجودة االن على ھذا المقال 
تدعى انھا تعرف هللا اكثر من باقى البشر سوف ترى الفكر واضح حتى انھم اصبحوا 

و ھذا يؤكد ان مبدا  -مسيترين على كافة المواقع للرد على مقال او كلمة ضدضھم 
الحرية و الديمقراطية و الرى و الرى االخر ليس ضمن معتقدتھم او افكرھم ھم الصح 
ھم المؤمين ھم حماة الوطن و االسالم ھم كل شئ و اسمح لى ان اعترض على 

علينا أن نعترف بأن ظاھرة التطرف موجودة لدى المعسكرين "فكرة بالمقال وھى
الدينى والديمقراطى على حد سواء، لماذا دائماً نشرك اصحاب الحق ونقول عندكم 

اليمكن ان  -كذا مثلھم اى تطرف ديمقراطى وجدته و اين وال ھى ارضاء للطرف االخر 
تكون للديمقراطية تطرف النھا ابسط شئ تتعرض مع مفھومھا و ان اخذت ھذا الشكل 

فبالش نقول مثل  -تصبح تصلب للرى و انغلق على الذات و لن يكون اسمھا ديمقراطية 
ھذا الكالم الرضاء ناس و النزوح عن الحق واسف ان كان كالمى سبب اى ضيق 

ليسادتكم و لسيادتكم فائق االحترام و التحية

أعلي الصفحة

! ! الموضــــوعيــة تعلمنــاھــا علــى يــديكــم يــا دكتــور   
٨:١٢ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   فــــــــــــاروق أبو الحــســـــــــــن 0د تعليق  

Page 7 of 9تھنئتان للعريان ودعوة لإلخوان للتحاور|المصرى اليوم

4/26/2011http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=292...



 ] األخير  ] [التالى  ] [٢] [١١] [السابق السابق   ] [األولى األولى   [

يشــرفنــي أننــي كنــت أحــد طــالبكــم بجــامعــة .. أستـــاذي الدكتـــور البحــراوي 
عيــن شمــس وتعلمــت مبــادئ اللغــة العبــريــة علـى يديكــم ومعھــا تعلَّمنا كيـف 

لألسـف أرى أن مقــالكــم اليــوم بحــاجـة إلــى شــيئ مـن !! تكـون المـوضـوعيـة 
مــع .. كمــا أنــه بحـاجـة إلـى شيـئ مـن الـدقة كمـا تعلمنـا منكـم .. المـوضــوعيــة 

. تلميـذكـم المقــّدِر فضلكــم .. خــالـص تحيــاتــي وصــادق مـودتـي 

أعلي الصفحة

اتقوا هللا 
٥:١٢ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   محمد عبدهتعليق  

اللھم انصر االسالم و اعز المسلمين

أعلي الصفحة

الخائفون من الصندوق 
٢:١٢ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   وليدعبد الفتاحتعليق  

اوال اسجل اعتراضى على طريقة التصنيف  -1تحية طيبة وبعد / الدكتور الفاضل 
ديمقراطيين واخوان فاالخوان ديمقراطيون وقبلوا بالديمقراطية الحقيقيةداخل بناءھم 
ومع غيرھم دون اقصاء ونرجوان تكون سيادتكم ايضا مؤمن بالديقراطية الغير سابقة 

ان تثق فى ) الحصرية(ارجو من القوى التى وصفتھا بالديمقراطية  -2التجھيز والتوجيه 
ويثقون فى قدرته على الفرز والحكم ) وھو كذلك فعال (الشعب الذى يصفونه بالعظيم 

االخوان مندمجون فعال فى المجتمع بل ھم من  -3وال تخافوا من صندوق االنتخابات 
جانبك التعبير حقيقة ھذا االسقاط الغريب بين  -4يشجعون بقية القوى على االندماج 

سيدى الفاضل الموضوعية تقتدى ان  -5قوى المجتمع الصھيونى والمجتمع المصرى 
نقرر براءة االخوان من تلك االفعال الشاذة والمريبة من امثلة قطع اذن او حرق مقام بل 

االستاذ الكريم االخوان  -6ھذه االحداث تؤكد الحاجة الى وسطية واعتدال االخوان 
شريك اصيل فى انتزاع الحرية ولم يكونوا فى كھف ينتظرون ان يقدمھا لھم احد واخيرا 

لك كل التقدير 

أعلي الصفحة

الخائفون من الصندوق 
٥١:١١ ٥/٤/٢٠١١تـاريخ   وليدعبد الفتاحتعليق  

اوال اسجل اعتراضى على طريقة التصنيف  -1تحية طيبة وبعد / الدكتور الفاضل 
ديمقراطيين واخوان فاالخوان ديمقراطيون وقبلوا بالديمقراطية الحقيقيةداخل بناءھم 
ومع غيرھم دون اقصاء ونرجوان تكون سيادتكم ايضا مؤمن بالديقراطية الغير سابقة 

ان تثق فى ) الحصرية(ارجو من القوى التى وصفتھا بالديمقراطية  -2التجھيز والتوجيه 
ويثقون فى قدرته على الفرز والحكم ) وھو كذلك فعال (الشعب الذى يصفونه بالعظيم 

االخوان مندمجون فعال فى المجتمع بل ھم من  -3وال تخافوا من صندوق االنتخابات 
جانبك التعبير حقيقة ھذا االسقاط الغريب بين  -4يشجعون بقية القوى على االندماج 

سيدى الفاضل الموضوعية تقتدى ان  -5قوى المجتمع الصھيونى والمجتمع المصرى 
نقرر براءة االخوان من تلك االفعال الشاذة والمريبة من امثلة قطع اذن او حرق مقام بل 

االستاذ الكريم االخوان  -6ھذه االحداث تؤكد الحاجة الى وسطية واعتدال االخوان 
شريك اصيل فى انتزاع الحرية ولم يكونوا فى كھف ينتظرون ان يقدمھا لھم احد واخيرا 

لك كل التقدير 

أعلي الصفحة

 

: االسم 

البريد 
:االلكتروني 

موضوع 
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:التعليق 

:التعليق 

أضف التعليق

 

.

المصرى اليومجميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة  
المصرى اليوم  و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة   

أتصل بنا اتفاقية االستخدام |  الرئيسية | 
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