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 مقــــدمة
شيدت العقود الخمسة األخيرة صعودا ممحوظا لإلسالميين في المشيد المغاربي , سياسيا و ثقافيا و     

قد فاجتماعيا , و باتت الحركات اإلسالمية فاعال نسبيا في المعادالت الداخمية و اإلقميمية , بل حتى الدولية .
لية عمى الحركات اإلسالمية في المغرب العربي منذ نياية فرضت التحوالت السياسية الداخمية واإلقميمية والدو 

الثمانينيات وبداية التسعينيات القيام بمراجعات فكرية ودعوية من أجل إعادة قراءة تجربتيا في ضوء معادلة 
الفشل والنجاح، وبالتأكيد كانت عوامل اإلخفاق أكبر من عوامل النجاح ما دامت ىذه الحركات قد دفعت 

نائيا في محرقة المواجية الالمتكافئة مع األنظمة الحاكمة التي أبقتيا في مستوى رد الفعل جزءا من أب
السمبي، فيما تراجع خطابيا العنيف والصدامي مع الحكم أمام الضربات المتوالية. اختمفت ىذه الحركات فيما 

مواجية التي كانت قائمة، بينيا في جرعات المراجعة بحسب الظروف السياسية لمبمد الواحد وتبعا لدرجة ال
إن    .  ولكن الطابع الغالب عمييا جميعيا ىو التحول من الفكر االنقالبي الجذري إلى الفعل السياسي

التعاطي الموضوعي لألنظمة في دول المغرب العربي مع ىذه التحوالت في فكر وخطاب الحركات اإلسالمية 
ائما لدى السمطة في الجزائر وتونس، األمر الذي أنتج لم يكن متساويا، فقد ظل التشكيك في المشروعية ق

تخوفا من اإلسالميين، بينما استطاع المغرب في عيد الممك الراحل الحسن الثاني تحقيق نوع من المصالحة 
مع الحركة اإلسالمية سواء بإدماج فصيل منيا كما ىو الحال مع حركة التوحيد واإلصالح منذ النصف 

، أو من خالل السماح ليا بالنشاط العمني المحدود دون الوصول إلى المواجية الثاني من التسعينيات
الصريحة كما ىو الحال مع جماعة العدل واإلحسان، وىو ما جعل المغرب يتميز عن باقي بمدان المغرب 

  د عن الصدام مع المكون اإلسالمي منذ وقت مبكر.يالعربي باختياره البع

 أىمية الموضوع
 : اآلتية االعتبارات من الدراسة ىميةأ تنبع       

  : يلي بما اعتبارات عملية وتتعلق 

 التحّول الديمقراطي و ذلك  دعم في الحركات اإلسالمية  دور وتحميل لرصد الدراسة ىذه _  تأتي
باعتمادىا عمى مقاربة تحميمية تعتمد عمي وظيفة الحركة اإلسالمية و أدوارىا في مجتمعات البمدان 

الحركات  دور التصّورات لتفعيل بعض إلى الوصول تطمح إلى الدراسة أنّ  عن ة ، فضالالمغاربي
في البمدان  الديمقراطي التطور مسيرة دفع ثمّ  اإلسالمية و مستقبل األدوار المنوطة بيا   ومن

 المغاربية . 
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 خبرتيا  وتقييم والواقعية حول الحركات اإلسالمية ، النظرية المعرفة إثراء شأنيا _ ىذه الدراسة من
ىذا النوع من التيارات  بين العالقة المتميزة طبيعة حول العامة واالتجاىات النتائج والخروج  ببعض

 إطاره. في تعمل الذي السياسي النظام وطبيعة السياسية
 تحديد دافعة باتجاه قوة والبحوث العممية حول الحركات اإلسالمية ىي الكتابات الباحثة بأنّ  _ إيمان 

وسنن يجب عمى الحركات اإلسالمية إتباعيا  و انتياجيا و ذلك لمنيوض بيا و خمق مجال خبرة  أسس
 مستقبمية ليا . 

 اعتبارات علمية )أكاديمية(: 

  _ ّوجودىا مؤشرا  السياسة،بحيث يعتبر مباحث عمم أىم من  اإلسالميةدراسة الحركات السياسية  إن
 سية  .عمى وجود مجال ديمقراطي في المعبة السيا

  _في البمدان المغاربية انطالقا من الثورة  الديمقراطي التطور مراحل من جديدة مرحمة أنيا تبحث في
 إلى متواضعة إضافة تكون أن الدراسة تطمح ىذه المنطمق ىذا ، ومن  2010الشعبية في تونس منذ

 رة . تاريخ المنطقة المغاربية المعاص من المرحمة ىذه عن الدراسات العممية رصيد
 

 مبررات اختيار الموضوع

 عن التحوالت نابعة ،غيره دون الموضوع ىذا اختيار إلى دفعتني التي المبررات أو األسباب إن      
 كرغبة في تونس ،  اإلسالميةالحركات  دراسة تأتي ماالمنطقة المغاربية  كعرفتيا  التياألخيرة   السياسية

 في تونس و مدى تمثيميا لكافة الطوائف السياسية , الديمقراطية ةحقيق الوقوف عمى خالليا من نسعى فعمية
 قدرة مدى الكتشافو كذا  .والداخمية المؤثرات الخارجية مع السياسي النظام تفاعل عبر تطورىا ومسار
 الدراسات مختمف أن ىذا عمى زد سياسية، أزمة ذلك يحدث أن دون إلى أخر نمط من التحول عمى األنظمة

 .تاريخيا وتطورىا في تونس  اإلسالميةالحركات  حول شاممة دراسة لنا ال تقدم عمييا، ااطمعن التي

كذلك الرغبة في ضبط اإلطار الحقيقي لمدلول الحركات اإلسالمية و ذلك لما تكتسيو من غموض     
عممية يؤدي بالنسبة لكثير من المثقفين فضال عن العامة  فتتبع مسائميا و دراستيا و إخضاعيا لممعايير ال

 إلى نوع من ضبط التصور حول ىذه الظاىرة .

يندرج ضمن   اإلسالميةو ميول لدى الباحثة  كون  موضوع الحركات  شخصية رغبة عن تعبر كما أنيا    
          الدراسات اإلسالمية .
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 ةــداف الدراسـأى
      
 التالية:  األىداف إلى الوصول إلى الدراسة تطمح و تيدف ىذه  
عدم وجود دراسة متخصصة في ىذا الموضوع حيث أن التناوالت العممية لياتو الدراسة متناثرة من خالل   -

المراجع التي عنيت بيا كما أن من المشكالت األساسية في التناول اإلعالمي , و حتى المعرفي , لممقاربات 
أحكام قيمية غير مبنية عمى دراسة  اإلسالمية ىو االختزال و التعميم , و من ثم الوصول إلى استنتاجات و

عميقة و دقيقة لممقاربات اإلسالمية , كأن يقال }اإلسالميون ال يقدمون جوابا واقعيا في اإلصالح السياسي { 
 أو يرفع في المقابل شعار }اإلسالم ىو الحل { .

 عممية ظل في  في تونس باعتبار الدراسة تفردىا كدراسة حالة أداء الحركات اإلسالمية  واقع رصد -
 السياسية المغاربية  .  األنظمة  التي شرعت فييا الديمقراطي التحّول

 المستقبمية لمحركات اإلسالمية و دورىا اآلفاق تدعم أن الممكن من التي التصّورات بعض وضع محاولة -
 .الديمقراطي التحّول عممية تدعيم في
بالدراسات  دول المغاربية و الجزائر عمى رأسيا في ال الباحثين اىتمام ضرورة إلى االنتباه لفت  -

 األداء تحسين عمى معرفي ،يساعد تراكم تحقيق من المتخصصة في الحركات اإلسالمية  كوسيمة تمكن
 جيود تضافر إلى والدعوة جية، من السياسي النظام دورىا في تدعيم وبالتالي  اإلسالميةالفعال لمحركات 

 العموم قسم ضمن المتخصصة في الحركات اإلسالمية لمدراسات مركز إلنشاء الدراسي بيذا الحقل الميتمين
 .  بالمحيط وربطيا والبحث العممي الجامعة لدور محمد خيضر بسكرة، تفعيال بجامعة السياسية

 وذلك من حدوثو وعوامل في المنطقة المغاربية  الديمقراطي التحول ظاىرة تفسير إلى الدراسة تسعى كما -
براز والخارجية، الداخمية الدوافع و األسباب يدتحد خالل افرزىا و عالقة ذلك كمو بالحركات  التي النتائج وا 

 .  اإلسالمية
 ةــات الدراســأدبي

إن اليدددددددددددف مددددددددددن التطددددددددددرق الددددددددددى المراجددددددددددع و الدراسددددددددددات السددددددددددابقة التددددددددددي تطرقددددددددددت مددددددددددن قريددددددددددب أو      
ت مددددددددن جيددددددددة، وكددددددددذا محاولددددددددة مددددددددن بعيددددددددد  لموضددددددددوع دراسددددددددتنا ىددددددددو إبددددددددراز مدددددددددى أىميددددددددة تمددددددددك الدراسددددددددا

 التأصيل العممي لدراستنا، ويمكن رصد أىم ىذه المراجع كاآلتي:

 / الدراسات المتعمقة بالحركات اإلسالمية:أوال 
قدداط   دراسددة متميددزة نظددرا ألىميددة النالحركــات اإلســالمية فــي العــالاحددول  إبــراىيا النجــار ونخــرون_ دليددل لددد 1

تعريف وأنشطة الحركات اإلسالمية وتصنيفاتيا، وتزداد أىميتو في التحميل خاصة فيما تعمق ب ، المعالجة فييا
األكداديمي المعتمددد عمدى اعتبددار أندو صدددر حددديثا مدن مركددز الدراسدات السياسددية واإلسدتراتيجية الطبعددة الثالثددة، 

 .6002بالشؤون اإلسالمية، بتاريخ مارس  ينأغمبيم مختص مؤلف 02وىذا ألكثر من 
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المركز  من إصدار "من تجربة الحركة اإلسالمية في تونس "حول   شد الغنوشي "" رالد كتاب  _ 2
الكتاب باإلضافة إلى المقدمة عشرة فصول، نذكرىا حوى  م،2001المغاربي لمبحوث والترجمة في لندن سنة 

الثاني:  الفصل( ,الفصل األول: من القرية إلى الزيتونية )المؤلف وأطوار من نشأة الحركة اإلسالمية: موجزة
دروس من تجربة الحوار في  الفصل الثالث:.العناصر الفكرية المكّونة لمحركة اإلسالمية في تونس

الفصل الخامس: في الذكرى العشرين .م2/4/1191دروس وعبر من تجربة انتخابات نس.الفصل الرابع:تو 
لتغيير في الفصل السادس: لقد دقَّت ساعات ا.م2001-1191لتأسيس حركة االتجاه اإلسالمي:

م.. وانتصرت 1194الفصل الثامن: جانفي  .ونس.الفصل السابع: حق االختالف وواجب وحدة الصفت
 .الفصل التاسع: حوار في الذكرى الخامسة عشر لتأسيس حركة االتجاه اإلسالمي .الجماىير في تونس

ن أبرزىا: البيان كما حوى الكتاب مالحق، كان م,  الفصل العاشر: فكرة المصالحة الوطنية الشاممة
التأسيسي لحركة االتجاه اإلسالمي، مقتطفات من المؤتمر الصحفي األول لمحركة، والرؤية الفكرية والمنيج 

 .األصولي لحركة االتجاه اإلسالمي في تونس
 ، ترجمددة قاسددم عبددده التيديــد اإلســالمي: خرافــة أو حقيقــةحددول  جــون إســبوزيتو _ دراسددة غربيددة لمباحددث  3

اإلسدالمية أو كمدا سدماىا بجندد ا   تل عدة إشكاالت لإلسالم السياسي كعالقتدو بالدولدة، والتنظيمداقاسم، تناو 
ىددو تدداريخ  6006مركددزا عمددى جماعددة اإلخددوان المسددممين فددي مصددر بجناحييددا المعتدددل والمتطددرف، ويعددد عددام 

 صدور المؤلف.
و الدذي   المية فـي المرحمـة القادمـة أولويـات الحركـة اإلسـ"بعندوان   يوسف القرضاوي "دراسة لمددكتور  _ 4

ل   فييددا مفيدددوم الحركددة اإلسددالمية و حدددد مددا ينددداط بيددا مددن وظددائف فددي مختمدددف أّصدد   2002صدددر سددنة 
المجاالت عمى غرار مجال الدعوة و التثقيف العام , مجال التربيدة و التكدوين و الدذي ييمندا المجدال السياسدي 

 و العالمي  .
(، حــــــول ) François Burgat) لمخدددددتا فدددددي الحركدددددات اإلسدددددالمية_ مؤلدددددف لمباحدددددث الفرنسدددددي ا5

L'islamisme au Maghreb: La voix du sud) ، وّضدح فيدو الطريقدة التدي تبندت بيدا دول المغدرب
، 9191العربددي) الجزائددر _ تددونس_ المغددرب_ ليبيددا( االتجاىددات اإلسددالمية  خاصددة بعددد نجدداح الثددورة االيرانيددة

 .  9111صدر ىذا المؤلف سنة  كما حدد مراحل تطورىا. وقد
 التحول الديمقراطي : الدراسات المتعمقة ب/ ثانيا  
 العشرين القرن أواخر في الديمقراطي والتحول الثالثة الموجة "بعنوان  "ىنتنغتون صامويل"دراسة لد _ 1

 منذ مالعال عرفيا التي الديمقراطي التحول موجات أو عمميات إلى أشار وقد ، 1991 سنة صدر الذي
 بالموجة أسماه ما في البرتغال و واسبانيا أوربا شرق دول شيدتو الذي التحول بداية إلى الماضيين القرنين
 الالتينية أمريكا دول و األوربية الدول عمى اقتصرت دراستو أن إال الديمقراطي، التحول موجات من الثالثة
 . العربية الدول و اإلفريقية القارة في التحول بعمميات تيتم ولم
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 بارةىو عو  "  العربي المغرب بمدان في الديمقراطية التحوالت بعنوان   "مسعد نيفين "كتاب لدينا كما _ 2
 ال يتعرض فمم العربي، المغرب دول لكل يتعرض لم ولكنو .م 1990 عام القاىرة في وقائعيا جرت ندوة عن

  .المغرب في أو الجزائر في جرت لتيا التحوالت عممية يواكب لم أنو ثم .لموريتانيا وال لتونس
 the Politicalبعنوان  " And Paul Noble  Rex Brynen, Bahgat Korany "لد  كتاب  _ 3

Liberalization and Democratization in Arab World "منأنه  محاولة يمثل علىالرغم
 المغرب بمدان كل إلى يشر لم أنو إال العربية، البمدان في والديمقراطية السياسية التحوالت لدراسة جادة

 فقد المنطقة، في التحوالت عممية لتفسير أحادية اقترابات واعتمد .لميبيا وال لموريتانيا ال يتعرض فمم العربي،
 منيجا يتبن ولم الريعية، الدولة مفيوم استخدم أو البقاء استراتيجيات استخدم أو الثقافي المدخل مثال استخدم
 . 1119صدر عام  , التحول عممية لدراسة شامال

"   العربي الوطن في الديمقراطية والتنمية الديمقراطية" بعنوان "ونخرون الكتبي ابتساا "لد  كتاب _ 4
 في لديمقراطيةا التجارب تناول ثم الديمقراطية، مفيوم األول قسمو في تناول وقد ،( 2004 العربي، مستقبل)

  كذلك ونذكر.العربية البمدان بعض
 في الديمقراطية التجارب تناول الذي العربي المغرب دول في الديمقراطي التحول  منيسي أحمد لد كتاب_ 5
 البمدان أن إلى الدراسة خمصت قد و الكتاب من لمجموعة فصول شكل في حدى عمى مغاربي بمد كل

 الدول لكل إشارتو ورغم .حقيقية ديمقراطية بناء إلى ترقى لم أنيا إال انفتاح، عمميات شيدت المغاربية
 عممية جوانب لكافة شاممة تكن لم الدراسة أن إال فصول، شكل في دولة كل عن مستقمة بدراسة المغاربية
  .التحول عمميات النعكاسات تتطرق لم إذ ،( 2002 )الثالثة األلفية بداية توقفيا أن إلى باإلضافة التحول،
 التحول الديمقراطي : و  سالميةالدراسات التي ربطت بين الحركات اإل ثالثا/

   خصدت الدولة والحركات اإلسالمية المعارضة بين الميادنة والمواجيـة متعمقة بد  ىالة مصطفىدراسة  _1
النظام السياسي المصري في فترة حكم كل من الرئيسدين السدادات ومبدارك، فدي  تالباحثة بالتحميل الستراتيجيا

ن المعارضدة لسياسددات الحكدم. والدراسدة قيمددة ألّنيدا فددي األصدل أطروحددة التعامدل مدع جماعددة اإلخدوان المسددممي
 .9112دكتوراه صدرت عام

" مجدي حماد ", "عبد اإللو بمقزيـز" ," عبـدالمطيف اليرماسـي من الباحثين من بينيم  دراسة لمجموعة  _ 0
اسدة حقيقدة جدد قيمدة و ثريدة الدر  "دراسات فـي الفكـر والممارسـة:  الحركات اإلسالمية والديمقراطية"  بعندوان "

عناصددر  الحركدات اإلسددالمية فددي المغدرب العربددي:,  اإلسدالم والديمقراطيددةتضدمنت عدددة ورقدات بحثيددة منيددا : 
البنداء التنظيمدي لجماعدات اإلسدالم , العربية واإلسالمية  ثالثة أزمنة في مشروع النيضة,  أولية لتحميل مقارن

, مدن إصددار  سدموك السياسدي ليدذه الجماعدات )مصدر كحالدة لمدراسدة(السياسي في الوطن العربدي وأثدره فدي ال
 .  مركز دراسات الوحدة العربية

يتضمن الكتاب  حيث "و أثرىا في االستقرار السياسي في العالا العربي  اإلسالميةحركات " الكتاب  _ 3
خصصين حثين المتعددا من الدراسات التي تعرض وجيات نظر و قراءات و اجتيادات ميمة لعدد من البا
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ة و بخاصة الظروف  و المالبسات التي أدت إلى ظيور ىذه الحركات و في موضوع الحركات اإلسالمي
العالقة بين فكر ىذه الحركات و الممارسة العممية ليذا الفكر في الواقع السياسي و االجتماعي و جنوح ىذه 

لمدراسات و البحوث  اإلماراتمركز دار , من إصالحركات إلى التطرف أو االعتدال في تحقيق أىدافيا 
 .  6006 لعام   اإلستراتيجية

 وعــالية الموضــإشك
 
إلسالمية  خالل السنوات ا تعمى الرغم من التزايد الشديد في االىتمام األكاديمي واإلعالمي بالحركا     

ف حاوالت تسعى لمتعرّ ، إال أن ىذا االىتمام لم تتوافق معو م0221سبتمبر11أحداث خاصة بعد  األخيرة 
فييا باعتبارىا تمثل  أساسيو دورىا عمى عممية التحول الديمقراطي كفاعل  ،برز مكونات تمك الحركاتعمى أ

جممة المشاكل المتعددة التي , يضاف إلى ذلك رغبة شريحة ميمة من المجتمعات العربية و اإلسالمية 
عمى كثير منيا في عدد من األقطار ىذه األخيرة   تغمبت فقد  عرفتيا الحركات اإلسالمية منذ تأسيسيا 

حركة النيضة منذ ظيورىا حتى كتابة ىذه األسطر دورا و أخا بالذكر الحالة التونسية أين لعبت العربية 
كبيرا في مسار التحول الديمقراطي و ذلك من خالل إثراء الساحة السياسية التونسية بالرأي اآلخر المخالف و 

مييا بالمرونة و إتباع أساليب التدرج في التعامل مع السمطة مما أكسبيا طابعا خاصا في نفس الوقت تح
بعض المراقبين في نجاح  ما أدى إلى قول و ىذامقارنة بالحركات اإلسالمية في البمدان اإلسالمية األخرى , 

خصوصية تونسية ىذه الحركة في التكيف و التأقمم  مع المجتمع التونسي مما جعميا حركة إسالمية ذات 
 في خضم ىذه التجادبات السياسية نطرح اإلشكالية التالية: و,  عمى عكس انطالقيا في بداية األمر

  اإلسالمية عمى مسار التحول الديمقراطي في البمدان المغاربية الحركات  ا ىو تأثيرم
ول و ما مدى تأثير الحركة اإلسالمية التونسية " النيضة " عمى مسار التح ؟ عموما

  الديمقراطي في تونس في ظل الربيع العربي الذي تشيده ؟

 وتتفرع عن ىذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية:
يف تأثر مسار التحول الديمقراطي بالحركات اإلسالمية ؟ ىل كان ىذا التأثر إيجابيا داعما أا انو كان ك_ 

 معرقال و مثبطا ؟ 
مثل يفي ثناياه بديال سياسيا  عموما و التونسية خصوصا  اإلسالمية لمحركات ىل يحمل الفكر المعاصر_ 

إضافة نوعية إلى التيارات أو الحركات السياسية الموجودة عمى الساحة أا أنو حالة نكوص و ردة إلى 
 وراء ؟ال

سية السيا اإلصالحات أفرزتيا التي واالنتخابية السياسية المنافسة الحركات اإلسالمية مع تعاممت كيف_ 
 ؟في الدول المغاربية 
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الديمقراطي و صعود الحركات اإلسالمية إلى السمطة و اكتساحيا الصناديق  التحّول بين العالقة ىي ما_ 
 االنتخابية  ؟

_  ما ىو البديل السياسي الذي تقدمو حركة النيضة التونسية التي وصمت إلى السمطة و ما مدى 
 جاىزيتو و فعاليتو ؟

و حركة النيضة التونسية خصوصا في ظل موجة  لحركات اإلسالمية المغاربية مستقبل ا ىو ما_ 
 التحوالت التي شيدتيا المنطقة المغاربية و العربية من ثورات أسقطت أنظمة برمتيا ؟ 

 
 الدراسة مجاالت

    
 من سياسيالبحث ال مجاالت في البمدان المغاربية  كأحد  اإلسالميةببحث قضية الحركات  الدراسة تقوم    
 لمنطاق .أما بالنسبة الديمقراطية سواء  في دعم أو عرقمة العممية  تمعبو أن يمكن الذي الدور دراسة خالل
بداية تأثر ىذه المنطقة بما يعرف باإلسالم السياسي  و منو ظيور حركات   من الفترة فيغطي لمدراسة الزمني

لساحة المغاربية من أحداث أخيرة  تتوجت بتغيير إسالمية  إلى غاية يومنا ىذا مركزين عمى ما عرفتو ا
أنظمة بكامميا و عمى وجو الخصوا النظام السياسي التونسي و الذي أفردناه بدراسة حالة مستقال  ويرجع 

 التالية : لألسباب الفترة الباحث ليذه اختيار
 ى سقوط  أنظمة موجة الثورات التي اكتسحت الدول العربية و المغاربية عمى الخصوا مما أدى إل

برمتيا و احتجاجات في أخرى أسفرت عمى تبني السمطات القائمة بيا موجة من اإلصالحات كاستجابة 
 ليا .

  عودة و رجوع قوي لمتيارات اإلسالمية بعدما كانت مقيورة و مقصية سواء بالنفي خارج البالد كحالة
أثباتيا لوجودىا في صناديق االقتراع تونس أو دخوليا في صراعات دامية مع السمطة كحالة الجزائر و 

 و ىو ما سنتناولو في دراسة الحالة في ىذه المذكرة .
  ظيور نوع من الرضى الغربي عمى صعود مثل ىذه التيارات عمى عكس ما كان سابقا حيث كانت

 األنظمة السابقة تستخدم ىذه الحركات كوسيمة ضغط .
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 ةــيات الدراســفرض

الفرضيات  صياغة التي أثيرت  ارتأينا الفرعية واألسئمة التي تتناوليا الدراسة  روحةالمط اإلشكالية خالل من
 التالية:

 •  التحول الديمقراطي كمما كانت عممية  المغاربية  اإلسالميةكمما كان المجال السياسي مفتوح لمحركات
 .في ىذه البمدان  ناجحة و سميمة

 •  كرد  كمما كان ىناك جنوح نحو العنف و التطرف المغاربية  اإلسالميةكمما كان ىناك إقصاء لمتيارات
 . فعل 

 •  عدم وصول اإلسالميين إلى السمطة بأسباب مفتعمة  أدى إلى زيادة الشغف الجماىيري بيا رغم عدم
 نضجيا و أىميتيا  في تولي زمام السمطة في أحيان كثيرة .

 •  تيار اعتدالي وسطي يرفض  منحتاج إليو تونس ما تل و وعييا  إدراك حركة النيضة التونسيةكمما كان
تيار يوفق بين التجذر في الواقع االجتماعي والتمسك , الغمو واالنزالق في التطرف الفكري أو السموكي 

 قتصادية واالجتماعية والسياسيةباليوية العربية اإلسالمية منفتحًا عمى الحداثة ذو حمول واضحة لممسائل اال
 التأسيسي المجمس  تطمعات من صّوتوا ليا في انتخابات حقيق نجاحيا في تأدى إلى 

 • بقضايا أكثر حضورا في الواقع التونسي خالفا لما يحدث في  باىتماميا التونسيةالنيضة  حركة تميز
 اإلسالمي التونسي في مرحمة ما بعد الربيع العربي .  جِيؤدي إلى ارتفاع احتماالت نجاح النموذ المشرق،

 
 جيـــلمنيار اــاإلط

 
 ثمة ومن ، والمتغيرات األبعاد متعددة ومركبة، ، معقدة ظواىر عموما واالجتماعية السياسية الظواىر إن    
 :عمى دراستي في سأعتمد لذا ، واحد منيج خالل من دراستيا الصعب من
 تحميل مىع تعمل التي التاريخية الطريقة وىو العممي البحث مناىج من منيج : التاريخي المنيج/  1

 المستقبل عميو سيكون بما والتنبؤ, المعاصرة المشاكل لفيم كأساس الماضية التاريخية الحوادث وتفسير
 عممية بطريقة اإلنساني العقل تقود, ومترابطة ومتداخمة متشابكة ومراحل عناصر من المنيج ىذا ويتألف,

 ميدان في وأصيل حيوي بدور يطمع يخيالتار  فالمنيج . التاريخية العممية الحقيقة نحو ودقيقة منظمة
 منذ مسارىا وتعقب, االجتماعية الحياة وظواىر أحداث دراسة حول تتمحور التي ,العممية والبحوث الدراسات

 عن لمكشف, والمؤكدة الصحيحة العممية الطريقة يقدم بذلك فيو ىذا يومنا إلى الماضي في حدثت أن
 من, تونس  في الديمقراطي التحول بمسار اإللمام عمى ساعدني يجالمن ىذا فإن وعميو,التاريخية الحقائق
 . واستيعابو الماضي فيم خالل من إال تتم ال وفيمو الحاضر دراسة أن منطمق
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 يمكن العممي لمبحث أداة أو أسموب ": بأنو المنيج ىذا "حسين سمير" يعرف : المضمون تحميل منيج/  2
 الظاىري المحتوى لوصف اإلعالم عمم في األخا وعمى متنوعة يةبحث مجاالت في الباحثون يستخدميا أن
 البحثية لالحتياجات تمبية, والمضمون الشكل حيث من تحميميا المراد اإلعالمية لممادة الصريح والمضمون,

 في يستخدم لمبحث أسموب بأنو "كربندورف" ويعرفو.األساسية فروضو أو, البحث تساؤالت في المصاغة
 حالة في ومتطابقة صحيحة واستنتاجات استدالالت إلى الوصول اجل من اإلعالمية والمواد تالبيانا تحميل
 " والتحميل البحث إعادة

 في مجتمع أي في القائمة والسياسية واالقتصادية االجتماعية األوضاع تحميل في المنيج ىذا ويستخدم  
 االجتماعي التغير عوامل لمعرفة النسبةب من مفيد المناىج من النوع وىذا, والمستقبل والحاضر الماضي

 والسجالت,اإلعالم وسائل وعمى التقارير عمى باالعتماد,القيادة لقرارات المواطنين فعل وردود,
 الحقائق يأخذ أن يستطيع الباحث أن كما, معين واقع عن المعبرة الحقيقية االتجاىات منيا فتستخرج,الرسمية

 عمى يساعد المنيج ىذا فان ذلك إلى إضافة,.  صادقا التحميل كوني وبذلك منو تدخل دون,الطبيعة عمى
 .البحث ىذا تخا التيالتونسية  لمدولة الداخمية والتشريعات الرسمية المواثيق وتحميل دراسة

تم االستعانة بيذا المدنيج بيددف التقدّرب أكثدر مدن الظداىرة محدل البحدث، مدن خدالل  منيج دراسة حالة: /  3
 المنيج ىذا ويقومي تونس و كيفية تعامل النظام السياسي التونسي معيا . اإلسالمية فكات الحر  دراسة تطور

 التي المراحل جميع دراسة أو الوحدة ىذه تاريخ من معينة بمرحمة الخاصة المعمومات دراسة في التعمق عمى
 ىدذه فدي ينمعد بسدموك تتصدل التدي العوامدل مجموعدة أو المركدب الموقدف واختبدار فحدا ويدتم بيدا، مدرت

 من وبغيرىا بيا متعمقة عممية تعميمات إلى الوصول ثم فييا، تؤثر التي العوامل عن الكشف بغرض الوحدة،
و  الدديمقراطي التحدول   عمميدة سنتناول أننا باعتبار الدراسة في المنيج ىذا اعتماد وسيتم .المشابية الوحدات

 .التونسية  التجربة ىي عينةم حالة بدراسة ،عالقتيا بظاىرة الحركات اإلسالمية 
 :  مثل النظرية المداخل بعض عمى االعتماد تم عناصره، واستيعاب الموضوع ولمقاربة      

 كأداة النظام مفيوم استعمال عمى قائم مدخل وىو "استون دافيد  األستاذ طوره الذي :النظامي المدخل/ 1
 الوصول يمكن حتى المجتمع، في الموجودة والمتداخمة طةالمتراب السياسية والعالقات األنماط لتحديد تحميمية،

 نوعو عن النظر بغض -السياسي النظام خالليا من يستطيع التي األساسية، العمميات اكتشاف إلى
 التغذية من دائرية حمقة في والخارجية، الداخمية بيئتو مع تفاعمو إطار في استمراره عمى يحافظ أن -وطبيعتو

 .االسترجاعية
 واستمراره، السياسي النظام لبقاء ضرورية ُمحددة وظائف وجود المدخل ىذا َيفترض :الوظيفي لمدخلا/  2

 عمى السياسي النظام إلى فييا ُينظر أخرى صياغة في بعد فيما ورطُ  ثم .والمخرجات المدخالت وظائف مثل
 .والتكيف راالستمرا وظائف التحويل، وظائف السياسي، النظام قدرات تشمل، ثالثة مستويات

 أساس عمى السياسية، النظم دراسة في الُمستخدمة المفاىيم أىم من باعتباره :السياسية الثقافة مدخل/  3
 لألفراد المعتقدات نظام شكلتُ  التي والثقافية، السياسية الرموز مجموع من شرعيتو يستمد السياسي النظام أن
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جراء مؤسسات مجرد ليست فالديمقراطية .والجماعات  ُيعرف ما أي الثقافية متطمباتيا أيضا ليا بل ات،وا 
  .الديمقراطية بالثقافة
 والقبول والفكري السياسي التسامح مثل والدولة، المجتمع داخل قيم وجود مدى عن البحث ُيصبح ثم ومن

 في طيالديمقرا تحولال لعممية كضرورة السياسية، الحياة في المشاركة عمى والحرا اآلخر، والرأي بالتعددية
 تونس . 

والتي تفترض أربع وحدات لمتحميل :  اإلعتدالية  اإلسالمية" لمحركات جيل كيبل "مقاربة البروفيسور /  4
 :  وىي

 .ية والجيادية ىي في مرحمة األفولالحركات اإلسالمية الراديكال -
 . سبتمبر 11الحركات اإلسالمية المعتدلة ىي التي استفادت من  -
 . اركة في الحياة السياسيةسالمية أن ترغب بالمشعمى الحركات اإل -
، وحاولنا تطبيق   وحدات ماليزيا  من تجربتي تركيا و االستفادةيجب عمى الحركات اإلسالمية  -

 عامة .البمدان المغاربية  الحركات اإلسالمية في الحركة اإلسالمية في تونس و  التحميل ىاتو عمى
 

 ةـعوبات الدراســـص
 

الباحث وكأنو يقتحم مجاال جديدا ، مع انو سيبدأ مما انتيى إليو اآلخرون فالمجال مطروق و يبد      
وبتكرار ، ولكن عمى الرغم الكم اليائل من الكتابات واألبحاث واألوراق اإلسالمية ، أو األصولية اإلسالمية ، 

إال أن الظاىرة اإلسالمية تضل أو التجديد الديني ، أو اإلصالح ، أو السمفية أو االسالموية .....الخ، 
بحاجة إلى قدر كبير من التعمق لمظاىرة ، وقد الزم اغمب دراسات الظاىرة اإلسالمية سمات عامة ، أىميا 
البحث  التاريخي عن أسباب ظيور اإلسالم السياسي وانتشاره في فترات معينة وفي مجتمعات ودول محددة 

ن توصف  بأنيا محدودة بسبب أكثرتيا ، إال أن إضافاتيا يمكن ، ومن المالحظ أن ىذه الدراسات عمى رغم 
التعميم الذي يصل أحيانا إلى درجة التنميط والتعامل مع أشكال وتطورات الظاىرة اإلسالمية  وكأنيا ثابتة 

عن الواقع والتاريخ كما تواجو ىذه الدراسات صعوبة أن تكون موضوعية، بسبب الظروف  وجوىرية ومتعالية
اء الفكرية والسياسية المحيطة بالباحثين، والتي قد تؤثر في حيدة الباحث وعمميتو، ويؤثر المناخ العام واألجو 

واالىتمام المتزايد قد يوجو  ةفي طريقة الكتابة ومضمونيا ، أي أن انتشار الظاىر  –مباشرة أو ضمنيا  –
وبة في أي كتابة بحيث يتناول موضوعو تفكير الكاتب أو الباحث، وقد يحرمو من حرية التمايز والجرأة المطم

 .بال تعاطف حقيقي أو مفتعل، ما أمكن ذلك، ولكن ثقل الظاىرة  في الواقع  يصعب ىذا المطمب
ويمكن أن نضيف أيضا تشابكات الظاىرة بالمقدس والديني، مما يجعميا في الكثير من األحيان من _ 

ن نقديا، وعمى رغم أن الظاىرة ىي في جوىرىا ظاىرة المحرمات أو التابوت، خاصة لو حاول الباحث أن يكو 
دين نفسو، لذلك يكون الباحثون في أحوال ماجتماعية صرفية، إال نقدىا يفسر عند كثيرين نقدا ل –سياسية 
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عديدة مجبرين عمى خمق رقيب ذاتي داخمي يكبح تداعيات الكتاب ويعدل األفكار ويمطف النقد، من ىنا 
ظاىرة غير مدروسة أو درست بحذر ولم يسبر غورىا، وىذا قد يفسر االىتمام بقيت جوانب ميمة من ال

ولكنو يفتقد المعايشة والمشاركة، أي أن يكون جزءا من ثقافة  –عمى األقل منيجيا  –األجنبي األكثر تطورا 
 . الظاىرة المدروسة

 
 ةــيا الدراســتقس

 
 ونظريا امفاىيمي تأصيال  الفصل األولفتضمن  ل؛جاء تقسيمنا لمدراسة ثالثيا من حيث عدد الفصو        

و مفيوميا )  اإلسالميةبالحركات بدءا  لكل من ظاىرة الحركات اإلسالمية و عممية التحول الديمقراطي 
  ( يا  و التأصيل النظري ليا خصائصيا _ تصنيفن بعض المصطمحات ذات العالقة بيا_تمييزىا ع

و مفيوم) التأصيل المفاىيمي و النظري لعممية التحول الديمقراطي جنا الثاني عال المبحث كمبحث أول، وفي
و و و معوقات وشروط و _ و أشكال  وأنماطو _ مراحمن بعض المصطمحات التي ارتبطت بو _ و تمييزه ع

 ( . التأصيل النظري لو 
  الربيع العربي بعد  و الحركات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي قبلفقد تناول  الفصل الثاني أما     

أربعة مباحث تناول األول منيا : الحركات اإلسالمية في مختمف بمدان المغرب العربي قبل ليحتوي عمى 
الربيع العربي معرجا لكل دولة من الدول المغاربية عمى حدا , أما الثاني فقد كان بعنوان : الحركات 

ا الثالث تضمن  الحركات اإلسالمية و تحدي مسايرتيا اإلسالمية و الربيع العربي في المغرب العربي .بينم
الحركات اإلسالمية بأنظمتيا  عالقة لمسار التحول الديمقراطي في بمدان المغرب العربي متطرقة فيو إلى : 

السياسية في بمدان المغرب العربي , الخطاب السياسي ليذه الحركات اإلسالمية و مسار التحول الديمقراطي 
غرب العربي . في حين تناول المبحث الرابع عممية  تقييم  لمحركات اإلسالمية في بمدان المغرب في بمدان الم

العربي و ذلك بالتطرق لمدور اإليجابي  و الدور السمبي و أىم التحديات التي تواجو اإلسالمية في بمدان 
 المغرب العربي .

ة في مسار التحول الديمقراطي " حركة النيضة دور الحركات اإلسالمي :جاء بعنوان  الفصل الثالثأما      
أين تم فيو التطرق لمنموذج موضوع الدراسة ليختم بحوصمة تقييمية لدور حركة النيضة  التونسية نموذجا " 

 . التونسية في مسار التحول الديمقراطي و استشراف لمستقبميا في ظل الرىانات التي تواجييا 
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لظاىرة الحركات اإلسالمية  الفصل األول : التأصيل المفاىيمي و النظري

 ممية التحول الديمقراطي و ع

 

 .المبحث األول : التأصيل المفاىيمي و النظري لظاىرة الحركات اإلسالمية 

 التأصيل المفاىيمي لظاىرة الحركات اإلسالمية .المطمب األول : 

 المطمب الثاني : التأصيل النظري لظاىرة الحركات اإلسالمية . 

 لعممية التحول الديمقراطي. المبحث الثاني : التأصيل المفاىيمي و النظري

 . المطمب األول : التأصيل المفاىيمي لعممية التحول الديمقراطي

 النظري لعممية التحول الديمقراطي . المطمب الثاني : التأصيل

 خالصة و استنتاجات 
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عممية التحول و  ظاىرة الحركات اإلسالميةل الفصل األول : التأصيل المفاىيمي و النظري
 الديمقراطي .

       
     
، تعد      وضوعا خصبا لمدارسيف والباحثيف، ألنيا تطرح مسألة سموؾ األفراد مظاىرة الحركة اإلسالمية اليـو

في منطقة المغرب والجماعات اتجاه مؤسسات رسمية وغير رسمية، عمومية وخاصة  , حيث أف المالحظ  
العربي أف ىذه الحركات اإلسالمية منذ نشأتيا في فترة الستينيات تأرجحت بيف خطاب اإلصالح الدافع 

لكابح، وقد عاشت جؿ ىذه الحركات تجارب مريرة مع األنظمة الحاكمة ودفعت أبناءىا ثمنا وخطاب السمطة ا
 لخطابيا المتحمس في مقارعتيا لمسمطة، في مرحمة كانت فييا المواجية عمى أشدىا بسبب الخطاب اليجومي

 شغمت التي يـالمفاى مف الديمقراطي التحوؿ مفيـو يعتبرو في المقابؿ  الذي بمورتو أغمب ىذه الحركات
 المرحمة عمى واعدة آماال يعمقوف السياسييف الفاعميف فكؿ العربي، المغرب بدوؿ السياسي المجتمع طموح
 وحرياتو الفرد بحقوؽ تعترؼ  أنظمة نحو االنتقاؿ فكرة وأف سيما يحصؿ قد بما خيرا ويستبشروف الراىنة،
 . يعارضونيا الذيف أولئؾ عمى نفسيا فرضت قد السياسية، التعددية وبفائدة

ص بدراسة  شاممة مفاىيمية نظرية لذا ارتأيت أف يتضمف ىذا الفصؿ مبحثيف مستقميف كؿ واحد منيما يخت
 .عممية التحوؿ الديمقراطي و اإلسالميةظاىرة الحركات لكؿ مف 

 
 

 : التأصيل المفاىيمي و النظري لظاىرة الحركات اإلسالمية . ألولالمبحث ا
 

منذ السبعينات أحد محاور الجداؿ و النقاش , ليس في األوساط السياسية و  اإلسالميةشكمت الحركات      
في أوساط مختمؼ الفئات االجتماعية و كانت ىذه النقاشات في مجمميا تعبيرا عف  الفكرية فقط و إنما حتى

, لذلؾ يجد الدارس ليذه مف مالحظة السموؾ و مف الميوؿ و النوازع الشخصية  انطالقااالنطباعات 
المتناقضة و األحكاـ المسبقة , و ما زاد األمر تعقيدا توجو بعض   اآلراءالحركات نفسو أماـ مجموعة منت 

 نحو العمؿ السياسي  اإلسالميةفصائؿ الحركات 
و عمى الرغـ مف وجود بعض الدراسات التي حاولت البحث في الموضوع , إال أنيا لـ تعطي الجانب    
حقو , ألف تحديد المفاىيـ و إعطائيا صبغة الوضوح يعد مفتاح عممية البحث لموصوؿ  مي معرفي و الفاىيال

 إلى اليدؼ المنشود 
التأصيؿ المفاىيمي و النظري لمحركات اإلسالمية انطالقا مف تبياف المقصود لذلؾ سوؼ يعالج ىذا المبحث  

الذي سنعتمده في ىذه الدراسة إلى تمييزه عف مختمؼ المصطمحات المرتبطة بو  اإلسالميةبمفيوـ الحركات 
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و خصائص ىذه األخيرة لنعرج بعد ذلؾ في المطمب الثاني لإلطار النظري الذي يحكـ عمؿ الحركات 
 المتواجدة عمى أرض الواقع اليـو و مف بينيا حركة النيضة التونسية . اإلسالمية

 
 المفاىيمي لظاىرة الحركات اإلسالمية . المطمب األول : التأصيل

 
 الفرع األول : مفيوم الحركات اإلسالمية و تمييزىا عن بعض المصطمحات ذات العالقة بيا .

 
مف المصطمحات التي يصعب تحديد نطاقيا , و إيجاد تعريؼ جامعا  اإلسالميةيعد مصطمح الحركات    

خمط زد عمى ذلؾ وجود ,  اإلسالميةمانعا ليا بسبب تعدد الرؤى اإليديولوجية لمدارسيف و المنشغميف بالمسألة 
بشكؿ  اإلسالمية, فمف الضروري ضبط مصطمح الحركات المشابية لياالمصطمحات و التسميات  بيف

المفاىيمي لمختمؼ التسميات التي  اإلطاركتعريؼ محوري لمدراسة , انطالقا مف تحديد يؤخذ موضوعي 
 أطمقت عمييا إلزالة االلتباس و التدخؿ في ما بينيا . 

 مفيوم الحركة اإلسالمية:أوال : 
قد عانى دوما مف درجة عالية مف الغموض و التشويش عمى  اإلسالميةالحقيقة أف مصطمح الحركات    

الرغـ مف كثرة الدراسات و المقاالت التي عالجت جوانب مختمفة لتمؾ الحركات , و عمى تعدد المساىمات 
المختمفة في تمؾ المعالجة فقد سمؾ كؿ منو نيجو الخاص في تسمية و تصنيؼ مكونات تمؾ الحركات  

ر الذي أدى إلى إصابة القاموس المفيومي الخاص بيا بحالة مف الترىؿ و األم,المتعددة ىي أيضا 
الالنضباط , و ىي الخصائص المناقضة تماما ألسس التحميؿ العممي الذي يسعى عادة لمتوصؿ لنتائج ذات 

  1دقة عالية منطمقا مف تعريفات و مفاىيـ تتمتع بنفس الدرجة مف الدقة و الوضوح . 
دـ بكثرة طيجعؿ القارئ يص ،ايير المستخدمة في وصؼ وتصنيؼ الحركات اإلسالميةتعدد المعكما أف    

: التيار اإلسالمي، الصحوة اإلسالمية، اإلحياء اإلسالمي، حات و المسميات التي تطمؽ عمييا مثؿالمصطم
المتشددة، ضافة إلى وصفيا بالحركات اإلرىابية باإلاإلسالـ السياسي...السمفية , األصولية اإلسالمية، 

 المتطرفة...

و أغمب ىذه المصطمحات تحمؿ في طياتيا انحيازات تقويمية لواضعييا و مروجييا و مستخدمييا ,      
استنادا إلى مواقؼ الحركات اإلسالمية مف أف مستخدمي ىذه التسميات ىـ أطراؼ المصالح و األفكار التي 

ف مستخدمي ىذه التسميات ىـ أطراؼ في الصراع ينتموف إلييا , أكثر مما تعكس حقيقة تمؾ الحركات أل
االجتماعي و السياسي و الثقافي الدائر في مجتمعاتيـ حوؿ المسألة اإلسالمية و مف خالؿ ىذه 

 المصطمحات يعبروف عف رفضيـ أو قبوليـ ليذه األخيرة . 
                                                 

, العدد األوؿ ,مركز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية األىراـ ,]د ,ـ, ف[ , ] د,س, ف[ , ص  دليؿ الحركات اإلسالمية في العالـ_ ضياء رشواف , 1
15 . 
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 و عميو يمكف تقديـ  تعريؼ الحركة اإلسالمية وفؽ التالي :   
  فكرين اإلسالميين:أىم الم فتعاري –1
ذلؾ العمؿ " يعرؼ الشيخ القرضاوي الحركة اإلسالمية بأنيا  :1 تعريف الشيخ يوسف القرضاوي -أ  

توجيو الحياة ...كؿ الحياة؛ فالحركة  و الشعبي الجماعي المنظـ لمعودة باإلسالـ إلى قيادة المجتمع،
 أومحاضرات،  خطب و أوعمؿ دائب متواصؿ ، وليس مجرد كالـ يقاؿ عمؿ و شيء اإلسالمية قبؿ كؿ 

واهلل تعالى يقول ، واف كاف ىذا  كمو مطموبا ، ولكنو جزء مف حركة، وليس ىو الحركة ، و محاضرات كتب 
   23 .12ن : قل اعمموا فسيرى اهلل عممكم والمؤمنو

بدوافع اإلسالـ وتحقيؽ أىدافو  وتحقيؽ : ىي حممة النشاط المنبعث تعريف الشيخ راشد الغنوشي - ب
ستراتيجيتيا ووسائؿ  التجديد المستمر لو مف أجؿ ضبط الواقع وتوجييو، ومنو فإف أىداؼ الحركة اإلسالمية وا 

 43عمميا تختمؼ باختالؼ الزماف والمكاف ".
عمى التقاليد  :" الحركة اإلسالمية ىي حركة تجديد و إصالح شامؿ تبنىتعريف الشيخ الحسن الترابي - ت

اإلصالحية الخاصة التي سّنيا جميور مف سمؼ الفقياء والصوفية و ال تقؼ عندىا، فيي  البناء الطوعي 
لممجتمع اإلسالمي في سبيؿ اإلصالح النافد، تنطوي عمى استعداد جيادي  وتبنى عمى قاعدة تنظيمية، فيي 

 54 ذات ىـ سياسي وبعد عالمي."
يتضح جميا أف الحركة اإلسالمية ىي حركة تجديدية في الديف   اإلسالـ مفكري ؼفمف خالؿ تعاري    

 تحقيؽ أىداؼ إصالحية لألمة اإلسالمية .ل ،تسعىاإلسالمي قائمة عمى العمؿ الشعبي الطوعي الدائـ المنظـ
 
 أىم الباحثين والمختصين في شؤون الحركات اإلسالمية  :  فتعاري –1

فيي اإلسالمية العرب واألجانب  الحركات لمباحثيف والمختصيف في شؤوفأما اإلسيامات الفكرية      
 تي: كاآل

                                                 

 في ولد المسمميف، لعمماءا العالمي االتحاد ورئيس الحديث، العصر في السنة العمماء أبرز أحد,  1926) سبتمبر 9) :القرضاوي اهلل عبد يوسف 
 مف تخرج حتى الشريؼ باألزىر التحؽ وقد العاشرة، دوف وىو الكريـ القراف حفظ مصر، في ةيالغرب بمحافظة ىر الكب المحمة مركز ب ترا صفط قرية

 كمية مف التدريس إجازة مع العالمية عمى حصؿ ، 1953 سنة يةمالعال عمى حصؿ ومنيا األزىر بجامعة الديف أصوؿ بكمية الشيخ التحؽ ثـ الثانوية،
 1960 سنة في الحقا ، 1958 سنة في واألدب المغة في العالية العربية الدراسات معيد دبموـ عمى القرضاوي يوسؼ حصؿ ـ 1954 سنة العربية المغة
 )الدكتوراه (عمى حصؿ ـ 1973 سنة وفي الديف، أصوؿ كمية مف والسنة القرآف عمـو شعبة في لمماجستير المعادلة العميا التمييدية الدراسة عمى حصؿ
 . الكمية نفس مف
 التنظيـ لقاءات يحضر وكاف األوؿ،، الجماعة منظر الشيخ ويعتبر المعروفيف قياداتيا مف وأصبح المسمميف اإلخواف لجماعة القرضاوي انتمى     

 اإلخواف كتاب بتأليؼ القرضاوي الدكتور وقاـ اإلخواف، في التنظيمي العمؿ مف استعفي أف إلي قطر في لإلخواف كممثؿ المسمميف لإلخواف العالمي
 واالجتماعي والثقافي الدعوي ودورىا العشريف القرف نيايات إلى نشأتيا منذ الجماعة تاريخ فيو يتناوؿ والجياد والتربية الدعوة في عاما سبعوف المسمموف

 .المسمموف اإلخواف فييا يتواجد التي العالـ بمداف وسائر مصر في

 .  105سورة التوبة اآلية :  –1
 . 9, ص 2006, مكتبة وىبة , القاىرة ,  في المرحمة القادمة اإلسالميةأولويات الحركة  القرضاوي ,يوسؼ _ 2

 .11ص  . 2003, تونس , دار قػرطبة ، الحػػركة اإلسالمية ومسػألة التغػػييرراشػػد الغػػنوشي ، ـ  3

 .  26ص ,  1990بيروت ،,  ، مركز دراسات الوحدة العربية التػيارات اإلسالمية وقضػية الديمقراطية حػيدر إبراىػيـ عمي ،ـ  4
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سبة لإلسالـ والتي تنشط في ميداف العمؿ اإلسالمي ت:" كؿ التنظيمات المنتعريف حيدر إبراىيم عمي -أ  
نواحي ير في كؿ وتتطمع إلى إحداث النيضة الشاممة لمشعوب اإلسالمية منفردة ومجتمعة وتسعى إلى التأث

عادة تشكيميا وفقا لممبادئ اإلسالمية."حياة المجتمع مف أ  1 جؿ إصالحيا وا 
" بأنيا جماعة سياسية منظمة تستيدؼ السمطة , مرجعيتيا الوحيدة اإلسالـ   : فريد عبد الكريمتعريف  -ب  

 2 ,ىدفيا األساسي تطبيؽ الشريعة اإلسالمية "
  إنيا ليست مجرد حركة دينية كالطرؽ الصوفية مثال أو ": ألستاذ صالح الدين الجورشياعريف ت - ت

أيضا ليست  الثقافية واالجتماعية التي تتشكؿ عادة في جمعيات ونوادي ألداء وظائؼ محددة، وىي التيارات
يرى  فيو  داخؿ الحركة اإلسالمية حزبا سياسيا عاديا )..( لكف كؿ ىذه األبعاد نجدىا بنسب مختمفة تتقاطع

يختمؼ في برامجو ومناىجو ووسائمو وارتباطاتو ومراجعو العقائدية والفكرية كما  كيان تنظيميبأف الحركة ىي 
فيا ال يمنع التقاءىا تتبايف في الحجج واألىمية مف قطر إلى آخر ومف تجربة إلى أخرى، ويضيؼ أف اختال

اإلسالـ منيج حياة ثـ تركيزىا  حوؿ أرضية واحدة عمى ىشاشتيا وما يميز الحركات ىو إلحاحيا عمى اعتبار
 . 3 عمى الجوانب السموكية واألخالقية لألفراد والمجتمعات

 :  ادي شاميةتعريف األستاذ ف -ج
الحركة اإلسالمية مصطمح يعبر عف التنظيـ الذي يعمؿ "أف : " سبيل القاصد لمحكم الراشد "في كتابو  يرى 

وقد بات واضحا أىمية ىذه التنظيمات و مبرر وجودىا بعد انييار الخالفة اإلسالمية عاـ ، لتحكيـ شرع اهلل
 وىذا التعريؼ يضع لمحركة اإلسالمية ركنيف:"ـ 1924

 . التنظيم -1          
    .اإلسالم -2          

أما اإلسالـ فيو الديانة الربانية ، الشكؿ الذي تفرغ فيو جيود جماعية لتحقيؽ غرض مرسوـفالتنظيـ ىو 
يقـو بيف أفراده نوع -ولذلؾ فكؿ فصيؿ مف فصائؿ الحركة اإلسالمية  ،الشاممة في شقيا االعتقادي والسموكي

اف مف خالؿ عممو مف أنواع التنظيـ ولو كاف بسيطا وييدؼ إلى تحكيـ شرع اهلل في األرض، حتى ولو ك
 4. يدخؿ في إطار الحركة اإلسالمية -يركز عمى جانب دوف آخر

تطمؽ عمى الحركات  التي تنشط عمى الساحة السياسية , و تنادي تعريف عبد الوىاب األفندي :  -ح
بتطبيؽ قيـ اإلسالـ و شرائعو في الحياة العامة و الخاصة عمى حد سواء , و تناوئ في سبيؿ ىذا المطمب 
الحكومات و الحركات السياسية و االجتماعية األخرى التي ترى أنيا قصرت في امتثاؿ تعاليـ اإلسالـ أو 

                                                 
 .49ص , 1993,    [د.ـ.ف  ] المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية ،  , أزمة اإلسالـ السياسي في السػػوداف والجزائرحيدر إبراىيـ عمي ،  –1
2

في الجزائر و التوحيد و  و المشاركة السياسية في دوؿ المغرب العربي ؾ حالة حركتي االصالح الوطني اإلسالمية_ كروي كريمة " الحركات  
القات الدولية , السنة الجامعية , قسـ العمـو السياسية و الع اإلعالـ, كمية العمـو السياسية و  3) جامعة الجزائر  رسالة ماجستيرفي المغرب " اإلصالح 
 .17(, ص  2011_  2010

رسالة سبتمبر عمى الحركة اإلسالمية في الشرؽ األوسط : أنموذج الحركة اإلسالمية في األردف "  11لزىر بف عيسى " انعكاسات أحداث _  3
 . 8( ص 2011, 2010)جامعة محمد خيضر بسكرة , كمية الحقوؽ و العمـو السياسية, قسـ العمـو السياسية ,  السنة الجامعية  ماجستير

 .  9لزىر بف عيسى , مرجع سابؽ , ص  _4
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, و يغمب إطالؽ ىذا المصطمح عمى الحركات التي تصؼ نفسيا بيذا الوصؼ و تنشط في مجاؿ خالفتيا 
السياسة , إذ يندر مثال إطالؽ وصؼ الحركات اإلسالمية عمى الجماعات الصوفية التي ال تنشط في المجاؿ 

زب االستقالؿ الصوفية وال األحزاب التقميدية ذات الخمفية اإلسالمية مثؿ حو ال الحركات  1السياسي .
المغربي وحزب األمة السوداني والرابطة اإلسالمية في باكستاف، كما ال يطمؽ عمى حكومات تطبؽ الشريعة 
اإلسالمية مثؿ المممكة العربية السعودية، وال يشمؿ األحزاب والحركات اإليرانية بؿ يغمب عمييا تسمية 

واف المسمميف في الدوؿ العربية والجماعة اإلصالحييف والمحافظيف، )ويشمؿ ىذا التعريؼ جماعة اإلخ
اإلسالمية في باكستاف وحزب الرفاه في تركيا وجماعة العدؿ واإلحساف في المغرب والجبية اإلسالمية 
القومية في السوداف، كما يشمؿ أيضا الجماعات األكثر تطرفا وعنفا مثؿ الجياد في مصر وجبية اإلنقاذ 

 2اإلسالمي في الجزائر(.
 "اإلسالـ السياسي ىو المجؤ إلى  مفردات اإلسالـ  الذي تقوـ بو بداية األمر :تعريف فرنسـوا بورجا -خ 

الطبقات االجتماعية التي لـ تستفيد مف مظاىر التحديث اإليجابية، والتي تعبر عف طريؽ مؤسسات 
 3. الغربي" الدولة_أو في الغالب ضدىا_ عف مشروع سياسي بديؿ لسمبيات التطبيؽ الحرفي لمتراث

بة ألوضاع أو ىي نمط لموجات متتالية مف االنبعاث أو النيوض كاستجا: يكمجياند تعريف ريتشارد - د
مكنت اإلسالـ مف التجديد  ،آلية اجتماعية سياسية متضمنة فيوويحتوي ىذا النمط عمى  ،مواقؼ األزمة

حركات في التاريخ ىذه الموجات أو ال ىذا وقد تكررت لتآكؿ الداخمي والتيديد الخارجي وتأكيد نفسو ضد ا
إال أنيا تتميز بقدر مف االختالؼ في ي تظيره، ، وعمى الر غـ مف التشابو الواضح الذاإلسالمي كثيرا
  4التطبيؽ." ةلوجي وكيفييو المضموف األيد

لمحركة اإلسالمية نجد أف كؿ مفكر يتناوليا مف الزاوية التي يبحث  مف خالؿ التطرؽ لمختمؼ التعريفات     
مفيـو عمى في دراستنا لمحركة اإلسالمية نعتمد و بناء عميو فييا و منو يحاوؿ إسقاطيا عمى ىذا المفيوـ 
 روؼ المحيطة بيا , فيي جزء مفظ, و تتأثر بال إستراتيجيتياكونيا قوى مؤثرة في المجتمع ليا أىدافيا و 

الصراع االجتماعي و السياسي و لكنيا تستعمؿ المغة و الرمزية الدينية و ترتكز عمى مخزوف ثقافي يطغى 
و ىذا ما ذىب إليو عالـ االجتماع  عي متولد مف رحـ المجتمعاعميو الديف , غير أنيا تبقى كائف اجتم

التونسي " عبد المطيؼ اليرماسي " بقولو : " الحركات اإلسالمية حركات اجتماعية تخضع لقانوف التطور 
                                                 

الحركػات اإلسػالمية و أثرىػا  , حمػاد و آخػروف مجػدي: _ عبد الوىاب األفندي " الحركات اإلسالمية : النشأة و المدلوؿ و مالبسات الواقع " في كتاب  1
 . 13, ص  2002, الطبعة األولى , مركز اإلمارات لمدراسات و البحوث اإلستراتيجية , أبو ظبي ,  في االستقرار السياسي في العالـ العربي

 .http://www"ـ ,  مػػػف  الموقػػػع : 5/6/2002يػػػـو  " الحركػػػات اإلسػػػالمية و أثرىػػػا فػػػي االسػػػتقرار السياسػػػي بالعػػػالـ العربػػػي  "_ إبػػػراىيـ غرايبػػػة   2
aljazeera.net  

لوريف فوزي زكري(، دار  : ، )ترجمة اإلسػػالـ السيػػاسي : صوت الجنوب )قراءات جديدة لمحركة اإلسالمية في شماؿ إفريقيا( ػ فرانسػػوا بروجا ، _  3
زرواؿ " استراتيجيات النظـ السياسية العربية تجاه الحركات اإلسالمية :دراسػة   سػيػاـمف المرجع : .   72_ 71ص ص , 1993,القاىرة, العػالـ الػػػثالث 

)جامعػة محػػمد خيضػػر ػ بسػكرة , كػميػػػة الحػػقػوؽ والعػػمـو السػياسػػػية , قسػػـ العػػمـو  مذكرة ماجستيرحالة جماعتػي اإلخػواف المسػمميف في مصػر واألردف"  
 .  25( ص  2009_  2008لػدولية , السنة الجامعية : السيػاسية والػػعالقػات ا

مركػز الطبعػة الثانيػة , ، التػػيارات اإلسػػالمية وقضػػية الديمقػػراطية حػػيدر إبراىػػيـ عمػي ،: فػي كتػاب  األصػولية فػي العػػالـ العربػيريتشارد ديكمجياف،   _ 4
 .34 ,33،  ص ص 1999بيروت ، , دراسات الوحدة العػربية 
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تحمؿ خصوصيات المجتمعات التي نشأت فييا , تتأثر ببيئتيا و تفعؿ فييا , و ىي كذلؾ حركات تفتقر إلى 
 1. األساسيا عمميا و لما ال سياسيا عمى ىذا عتعامؿ مالتجانس في مرجعيتيا و مف الضروري ال

 
 :  بالحركة اإلسالمية المصطمحات ذات العالقة ثانيا : 

مشوش مما أدى إلى اختالط و التباس لمحركات اإلسالمية كما و سبؽ أف أشرنا بأف القاموس المفاىيمي    
ألغراض عماليا استتـ مرادفا لو و أخرى ي أنيامصطمحات أخرى أحيانا تستعمؿ عمى  ةىذا المصطمح بعد

لديف اإلسالمي تعاليـ امع يتػنافى  تـ رفضو مف طرؼ مفكرييا باعتباره  خر.... و بعضيا اآلة أيديولوجي
والتسميات  المصطمحات شتى أشكاؿ العنؼ والتطرؼ الديني، ومف بيف ىذه نبذ والتسامح، و  ـالقائـ عمى السم

 نجد :
 Islamic Fundamantalism : اإلسالميةاألصولية /  1

 Intégrismeنجميزي , يقابمو في الفرنسية " اإل"  Fondamentalism" األصولية ىي ترجمة لممصطمح    
 " و يمكف تعريفو حسب بعض القواميس  كما يمي : 

  2لميبرالية  مضاد" عمى أنيا حركة أرثودكسية تقميدية تقـو عمى مفيـو oxford"  أكسفوردعرفيا قاموس ي    
عمى " أنيا حركة في بروستانتية   و عرفت في قاموس وبستر 3"دينية محافظة  وجية كما عرفت بأنيا "

كما  4القرف العشريف تؤكد عمى حرفية الكتاب المقدس المفسر باعتباره أصال لمحياة و التعميـ المسيحي . " 
يرافو  في الوطف العربي اإلسالميةالحركات عرفت في موسوعة    الغرب في طّور مفيـو عمى أنيا .و تركيا ا 

 وّسع  بعد فيما , هلل الحرفية واألبدية الكممة ىو اإلنجيؿ أف في اإلنجيمييف الدعاة بعض اعتقادات يصؼ لكي
 5الديني. لمنص طبقا العيش تحاوؿ الدينية التي الجماعات أنواع كؿّ  ليتضمف المعنى ىذا
لكنو  6. عربي مف الناحية االشتقاقية إال أنو ترجمة لمفظ أجنبي مف أصؿ األصوليةلفظ  و بالرغـ مف أف     

 صفة إضفاءاستعماؿ كممة الحركات األصولية يحاوؿ عدـ في حيف أف  7اكتسب قبوال و انتشارا رغـ ذلؾ 
  8عمييا بصورة دالة و في نفس الوقت توحي الكممة بقدر مف التزمت و التعصب و الرجعية . اإلسالمي

                                                 

الحركات عبد المطيؼ اليرماسي " الحركات اإلسالمية في المغرب العربي : عناصر أولية لتحميؿ مقارف " , في كتاب : مجدي حماد و آخروف , _ 1
 . 298, ص  2001, الطبعة الثانية , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت ,  اإلسالمية و الديمقراطية : دراسات في الفكر و الممارسة

Dictionair Oxford , university press ,New yourk , 1999 , p 336  _2 
 .232 _Dictionnaire de langue Francaise , hachette ,France ,1992, p3 

 . 23, ص  2001,) تر : قاسـ عبده قاسـ (, دار الشروؽ , القاىرة , التيديد اإلسالمي خرافة أـ حقيقة ؟,  جوف إسبوزيتو _  4
 .159,ص  2004، مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت ،  موسوعة الحركات اإلسالمية في الوطف العربي و إيراف و تركيا_ احمد الموصمي ،  5

 . 72,  ص  2005, رؤية , القاىرة ,  حوار المشرؽ و المغرب _ يميو الردود و المناقشاتحنفي , محمد عابد الجابري ,  حسف_  6
 , الطبعة الرابعة , مركز الدراسات السودانية , القاىرة ,  أزمة اإلسالـ السياسي : الجبية اإلسالمية القومية في السوداف نموذجا_  حيدر إبراىيـ عمي , 7

 . 15, ص  1999
 . 16_ نفس المرجع , ص  8
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تريد تطبيؽ اإلسالـ بجدؿ الكؿ أو ال شيء و عمى الحركات التي الحركات األصولية  لفظ  يطمؽ و عادًة ما 
ىدـ النظـ الجاىمية كميا ليبدأ تأسيس المجتمعات اإلسالمية مف جديد , فال رتؽ و ال إصالح و ال ترميـ و 

ـ صالح و عدـ الفساد في األرض و للى اإلال تعديؿ و ال تغيير لما ىو قائـ كأف اإلسالـ لـ يدع الناس إ
 1ييذب مناسؾ الحج في الجاىمية دوف إلغائيا و يتـ ذلؾ عف طريؽ النخبة . 

مح أطمؽ عمى و ىذا المصطو األصولية  اإلسالميةما يالحظ أف ىناؾ فرؽ واضح بيف الحركات غير أف    
التي  سمبياتياالسياسية في محاولة مف الغرب لربط ىذه األخيرة باألصولية المسيحية بكؿ  إلسالميةا الحركات

رسٌبتيا في الضمير األمريكي بصورة خاصة , و الغربي المسيحي بصورة عامة , و ىو مصطمح يشير إلى 
مصطمح خميات فكرية مرتبطة بالمدلوؿ السمبي الذي لحؽ بو , و عميو فالمتمقي الغربي عندما يصمو 

المرتبط بقير التقدـ العممي و  الكنسيف مرجعيتو المفاىيمية ستمجأ إلى ذلؾ التاريخ إ, ف اإلسالميةاألصولية 
لـ يعرؼ  اإلسالميفالتاريخ  اإلسالـجامدة و متخمفة عف  دالالتثمة تصمو  و مف األوربي اإلنساني

عف الحركات  مفية و ىي تختمؼعرؼ الس إنماو  اإلسالميةاألصولية عبر مراحؿ تطور المجتمعات 
 2.  المعاصرة اإلسالمية

 Salafist  : السمفية و اإلسالميةالحركات /  2
المقصود بالسمفية ىـ المعتصموف بالنيج الذي سار عميو سمؼ األمة مف أىؿ القروف األولى , في مسائؿ    

في  اإلصالحية كةإلى الحر  لإلشارة, تستخدـ كممة السمفية السنة  االعتقاد و أصولو كما ىي في القرآف و
"  1905_ 1849", و محمد عبده "  1897_ 1837القرف التاسع عشر كحركة " جماؿ الديف األفغاني " " 

جاتيـ الفكرية مدخال تاريخيا لتعبئة انتإ, و كانت رؤية ىؤالء السمفييف و ( 1935_  1860و رشيد رضا ) 
 3.المعاصرة  اإلسالميةالحركات 

 Extremismو التطرف :  اإلسالميةالحركات /  3
التطرؼ في المغة ىو البعد عف الوسط و الوقوؼ في الطرؼ , و ىو يقابؿ التوسط و االعتداؿ و اقتراف      

التطرؼ في الشريعة بالغمو و التنطع و التشدد , أي مجاوزة الحد و تكميؼ الناس ما ال يطيقوف و كميا أمور 
اإلسالـ منيا فاإلسالـ ينيى عف الغمو في الديف و التشديد عمى الناس و عمى نيى الشرع عنيا و حذر 

و في األحاديث النبوية : " إياكـ و الغمو في الديف فإنما ىمؾ مف قبمكـ بالغمو  4النفس " ال تغمو في دينكـ " 
 في الديف " و " ال تشددوا " عمى أنفسكـ " و ارتبط الغمو و التشدد باليالؾ , فاليالؾ ىو النتيجة الحتمية 

  5لمتطرؼ و التنطع " ىمؾ المتنطعوف " . 
                                                 

 . 78حسف حنفي , محمد عابد الجابري , مرجع سابؽ  , ص _  1
 . 14 , مرجع سابؽ , ص _ كروي كريمة 2
 . 14_ نفس المرجع , ص  3
 .171النساء اآلية _ القرآف الكريـ , سورة  4
 ي و آخروف,أحمد الموصممي " رؤية الحركات اإلسالمية لمفاىيـ الديمقراطية و التعددية السياسية في العالـ العربي " في كتاب : عبد الوىاب األفند_  5

, الطبعة األولى , مركز اإلمارات لمدراسات و البحوث اإلستراتيجية , أبو ظبي ,  الحركات اإلسالمية و أثرىا في االستقرار السياسي في العالـ العربي
 . 94,  93, ص  2002
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ىناؾ بؿ ليس حركة متجانسة وحيدة ,  اإلسالميةيعرؼ باسـ العصبية  أصبحالمتطرؼ الذي  فاإلسالـ   
في بمداف عديدة و حتى داخؿ البمد الواحد في بعض األحياف , بعضيا  إلسالميةاالعديد مف نماذج العصبية 

ألغراضيا الخاصة و بعضيا عبارة عف  إسالميةترعاه الدولة و بعضيا معمف و متداوؿ أو تدعمو حكومة 
 1.حركات شعبية حقيقية مف القاع  

 تغيير جذري في النظاـ السياسي و إجراءو يعني التطرؼ سياسيا الدعوة الفردية و الجماعية إلى   
 فحسب , فيناؾ التطرؼ ةياإلسالمماعي  في البمد و ىو ليس مقصورا عمى الحركات االقتصادي و االجت

و المواقؼ و غالبا ما يكوف مرتبطا  اإلجراءاتمي في السياسات و العمماني و التطرؼ الحكومي الرس
لسياسي و الديني مقارنة ال تنفؾ متى وجد أحدىما في أمة جر االستبدادييف او وفقا لمكواكبي فإف , 2بالعنؼ 

اآلخر إليو, و قد أجمع الكتاب السياسيوف المدققوف باالستناد عمى التاريخ و االستقراء عمى أف ما مف أمة أو 
 3عائمة أو شخص تنطع في الديف أي تشدد فيو إال و اختؿ نظاـ دنياه و خسر أواله و عقباه . 

حركات الشباب أو حركات مثقفيف يسعوف ألىداؼ مثالية أو  باب الغمو و التطرؼ إلى ستعود أو عموما    
عترؼ ليا بو حركات وحدات انتماء فرعي ترى جدارة تبوئيا ما يفوؽ الوضع االجتماعي أو السياسي التي يُ 

 في كتابو" و إف كانت ىناؾ أسباب أخرى فمثال يرى الشيخ  القرضاوي  4في إطار الخريطة العامة .
أف بعض الشباب إنما اعتمدوا عمى الكتب , لفقدانيـ الثقة بأكثر  الصحوة اإلسالمية بيف الجحود و التطرؼ"

المحترفيف مف رجاؿ العمـ , و خاصة المقربيف مف السمطاف منيـ , فيـ عندىـ في موضع االتياـ , ألنيـ 
يمالئوف الحاكـ رغـ عمميـ بأنو ال يحكـ بما أنزؿ اهلل , فال غرو أف وجدوا األموات أوثؽ و آمف مف األحياء 

 6 5, فمجؤوا إلى كتبيـ يأخذوف عنيا دوف وسيط .
                                                 

 2006, ) تر : عمار أحمد حامد (, الطبعة األولى , دار الرضا , سوريا , أزمة اإلسالـ : الحرب المقدسة و اإلرىاب غير المقدس برنارد لويس , _  1
 .  39, ص 

 . 15_ كروي كريمة , مرجع سابؽ ,  ص  2
 . 32,  31, كتب عربية , ]د. ـ. ف[. ص  طبائع االستبداد و مصارع االستعبادعبد الرحمف الكواكبي , _  3
 .  50, ص  2005, الطبعة األولى , دار الشروؽ , القاىرة , منيج النظر في النظـ السياسية المعاصرة لبمداف العالـ اإلسالمي طارؽ البشرى ,  _ 4
 . 91,  90, ص ص  1998,الطبعة السادسة , مؤسسة الرسالة , بيروت ,  الصحوة اإلسالمية بيف الجحود و التطرؼ يوسؼ القرضاوي ,_  5
  جممة مف أسباب التطرؼ ىي : ناصر بن عبد الحكيم العقل_ يورد األستاذ 
 =  قمة الفقو في الديف )أي ضعؼ العمـ الشرعي(، أو أخذ العمـ عمى غير نيج سميـ، أو تمقيو عف غير أىمية وال جدارة. –1
 ظيور نزعات األىواء والعصبيات والتحزبات. –2=  
 واالقتداء بيـ ، والتمقي عف دعاة السوء والفتنة وااللتفاؼ حوليـ. االبتعاد عف العمماء وجفوتيـ وترؾ التمقي عنيـ –3
 التعالـ والغرور، والتعالي عمى العمماء وعمى الناس، واحتقار اآلخريف وآرائيـ. –4
 حداثة السف وقمة التجارب، والغيرة غير المتزنة؛ )عواطؼ بال عمـ وال حكمة(. –5
 اإلسالمية. تمعات، وترؾ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، أو التقصير فيو، كما في كثير مف البالدشيوع المنكرات والفساد والظمـ في المج –6
 = النقمة عمى الواقع وأىمو، بسبب سوء األوضاع االقتصادية والسياسية في كثير مف بالد المسمميف. –7
 مدعاة وكيدىـ لمديف وأىمو، وطعنيـ في السمؼ الصالح.تحدي الخصـو )في الداخؿ والخارج( واستفزازىـ لمغيوريف، ولمشباب ول –8= 
 قمة الصبر وضعؼ الحكمة في الدعوة لدى كثير مف الغيوريف والسيما الشباب المتديف. –9

,  2004, جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية , المممكة العربية السعودية ,  الغمو : األسباب و العالجناصر بف عبد الكريـ العقؿ ,  مف المرجع :
 . 9,  8ص 
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معينة , و كونو جزء مف فكر الحركات  ظروؼيجب التفريؽ بيف العنؼ كأسموب طارئ تستدعيو  و    
, فمف الخطأ  اإلسالميةإذ ال تمثؿ مجموعة التطرؼ سوى شريحة صغيرة ىامشية داخؿ الحركات  اإلسالمية

 الشيءدوف غيرىا ألف الواقع يدؿ عمى أف العنؼ السياسي ىو  اإلسالميةإلصاؽ العنؼ السياسي بالحركات 
ذي تمارسو النظـ , لالوحيد الذي يتساوى فيو الجميع , و ما يطمؽ عميو بالعنؼ الديني يخفي وراءه العنؼ ا

 اإلجراءبغمؽ أبواب الوصوؿ إلى الساحة السياسية بطريقة شرعية , و ىي بيذا  اإلسالمييفضد خصوميا 
 12 ممارسة العنؼ لكي تبرر لجوءىا لمعنؼ المضاد و القمع لحماية كيانيا . إلىدفعيـ ت
 Political Islam  السياسي: اإلسالم اإلسالمية والحركات /  4
 اإلسالمية الشريعة تطبيؽ إلى تصبو التي والقوى الحركات عف تعبير ىو السياسي اإلسالـ مصطمح   

 فكؿ السمطة، في السياسية المشاركة عمى القائـ الحديث السياسي العمؿ منيجية بذلؾ مستخدمة حياتًيا منيًجا
 سياسي كممة فإف وبالتالي التعريؼ، ىذا ضمف تدخؿ منيجا السياسية المشاركة تعتبر إسالمية سياسية حركة
 تقبؿ التي لمحركات وتعريؼ توصيؼ ىي ما بمقدار لإلسالـ توصيفا ليست " السياسي اإلسالـ " مصطمح في

 مف العديد ىناؾ أف حيث االقتراع، صناديؽ إلى واالحتكاـ االنتخابات وخوض السياسية المشاركة بمفيـو
 يأتي ولذا القاعدة، بيذه يقبموف الذيف العديد وىناؾ القاعدة، ىذه ترفض التي اإلسالمية واألحزاب الحركات

 ونظرة طبيعة معالجة منيا أكثر الحركات تتبعيا التي المنيجية يعالج فيو األطروحة، ىذه في التوصيؼ ىذا
 3 2.اإلسالمي الديف إلى واألحزاب الحركات ىذه
ظاىرة محمية وعالمية، وىي ظاىرة مركبة ليا أبعاد فكرية، ونفسية  إلى مصطمح اإلسالـ السياسي يشير و   

,  اإلسالميةلوصؼ الحركات  إعالميالسياسي كمصطمح  اإلسالـاستخدـ  قد . و 4 واجتماعية وسياسية
أدى إلى عدـ التمييز بيف  مما في التحميؿ الغربي استخدـو  2001سبتمبر  11شاع تداولو بعد أحداث 

كديف رئيسي و بيف حركات اجتماعية تتخذ مف بعض االجتيادات في تفسير و تطبيؽ الشريعة  اإلسالـ
منو ضمنيا أف ىناؾ إسالميات كثيرة  يفيـ اإلسالـصبغة سياسي عمى  إضفاءمرتكزا ليا , كما أف  اإلسالمية
 44 5. و متنوعة 

                                                 
 . 15_ كروي كريمة , مرجع سابق , ص  1

  فيا كاف ظر  في حقيقة األمر أف النظـ العربية بطابعيا االستبدادي تمارس العديد مف اإلستراتيجيات تجاه الحركات اإلسالمية عمى غرار التحالؼ و إف
ب مف أجؿ , التعايش كذلؾ , اإلقصاء أو االستبعاد , ىذا األخير يعتبر ىو السبب المحوري في دفع الحركات اإلسالمية إلى استخداـ العنؼ و اإلرىا

 تحقيؽ أىدافيا .
مشروعة , تعمؿ مف اجؿ احتكار الديف و ىذه اإلستراتيجية قائمة عمى إقصاء الحركات اإلسالمية معتدلة منيا أو متطرفة بذريعة أنيا تنظيمات غير    

غير مباشرة  اإلسالمي و توظفو لخدمة أىدافيا السياسية أىميا االستيالء عمى السمطة , كما أنيا تمارس العنؼ بشتى صوره و أشكالو بطريقة مباشرة أو
ني كربوسة " التأصيؿ النظري لالستبدادية السياسية عمرا مف المرجع :و مف ىذا المنطمؽ تحؽ لمنظـ إقصاؤىا و استبعادىا  مف الحياة السياسية . 

 .  203,  202,  201, ص ص  2011, العدد السابع ,  مجمة المفكرالعربية بيف سياسة اإلقصاء لمحركات اإلسالمية و لحظة ميالد اإلرىاب " 

 "نموذًجا مصر في المسمميف اإلخواف" والممارسة الفكر بيف السياسي اإلسالـ حركات لدى السياسي التغيير أساليب"  دبعي الفتاح عبد محمد رائد_ 2
 . 12, السنة الجامعية  ( ص 2012فمسطيف نابمس، في الوطنية النجاح جامعة العميا الدراسات كمية) رسالة ماجستير

رسالة إلسالمية في األردف " سبتمبر عمى الحركة اإلسالمية في الشرؽ األوسط : أنموذج الحركة ا 11بف عيسى لزىر " انعكاسات أحداث _  3
 . 5( ص 2011, 2010)جامعة محمد خيضر بسكرة , كمية الحقوؽ و العمـو السياسية, قسـ العمـو السياسية ,  السنة الجامعية  ماجستير

 . 15_ كروي كريمة , مرجع سابؽ , ص   4
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 اإلسالم السياسي : مصطمحل الرافضون_ أ
 مف اإلسالـ خصـو وضعيا لخطة تطبيًقا ويعتبرونو المصطمح ىذا يرفضوف اإلسالمييف المفكريف بعض   
 .مختمفة متعددة إسالمات ليغدو وأىدافيـ مصالحيـ مع يتوافؽ بما وتجزئتو تفتيتو أجؿ
 وضعو مخطط مف جزء كونو مرفوضا السياسي اإلسالـ مصطمح أف القرضاوي يوسف الشيخ يرى حيث   

 أو الرجعي واإلسالـ الثوري اإلسالـ فيناؾ مذىبيا أو تاريخيا أو جغرافيا وتقسيمو لتفتيتو اإلسالـ خصـو
 أنو إلى مشيرا ، المنفتح واإلسالـ المتزمت واإلسالـ اليساري واإلسالـ اليميني واإلسالـ والكالسيكي الراديكالي

 1. والسنة القرآف إسالـ ىو واحد إسالـ سوى ىناؾ ليس
بأف مصطمح اإلسالـ السياسي إضفاء صبغة السياسي عمى اإلسالـ تحدث  سن الترابيحكما يرى المفكر    

السياسي " ىو مصطمح يجزئ اإلسالـ كديف , و ىو  اإلسالـخمطا و تشويشا يتعمؽ أساسا بأف مصطمح " 
أمر يرفضو أتباعو و معتنقوه , لذا فإف األفضؿ مف ذلؾ ىو أف نستخدـ مصطمح " الحركات السياسية 

 2اإلسالمية " .
 الخالق عبد بن الرحمن عبد المفتي يقوؿ حيث المصطمح يحـر مف اإلسالمييف المفكريف مف وىناؾ   

سالـ سياسي إسالـ ىناؾ كاف إف إجابة في اليوسف  :السياسي اإلسالـ مفيوـ ىو ماف سياسي غير وا 
 الديف ألف تعالى باهلل كفر وىو منو اآلخر وترؾ اإلسالـ مف جزء أخذ إطار في يندرج المصطمح ىذا فإ  "

 "  السياسةو  الحكـ قضايا فييا بما والمعامالت العبادات يشمؿ واحد ديف ىو اإلسالمي
 :والسياسة الديف بيف الخمط " السياسي اإلسالم " كتابو في العشماوي محمد المستشار يرفض فيما  

 يستخدموف وجعميـ المسمميف فرؽ قد األمر ىذا بأف مشيرا لمسياسة، وتدييف لمديف تسييس فيو يرى حيث
 خالؿ مف ذلؾ كاف سواء مواطنييـ ضد القمعية ممارساتيـ لتبرير األنظمة فقياء وفتاوى القرآنية اآليات
 3.  بعد فيما الديف استخدمت التي الحركات  يد عمى أو اإلسالمية الخالفة إلغاء قبؿ السياسية األنظمة

 لمصطمح اإلسالم السياسي : المؤيدون_ ب
 مف بد ال وبالتالي نفسو فرض واقعا أمرا أضحى قد باعتباره المفيـو مع تعامموا الذيف المفكريف مف عدد ىناؾ
 .منو المقصود مفيـو ليسيؿ وتعريفو تحديده

 : السياسي اإلسالـ عرقوب أبو إبراىيم الدكتور يعرؼ إذ  
 ما عد"  مبدأ في ويرى والعالمية المحمية الشؤوف في والسياسة الديف بيف المزج إلى يدعو الذي اإلسالـ ىو"
  "والدنيا  لمديف شامؿ كديف اإلسالـ طبيعة عف شذوًذا لقيصر لقيصر وما ...هلل هلل
 تصوراتيا في تمييزا تقيـ ال التي الجماعات تمؾىو  ":السياسي اإلسالـأف ب ظريف محمديرى و    

  " السياسة وتدييف الديف بتسييس تقـو بيذا وىي والسياسة، الديف بيف وممارساتيا
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 تدييف و الديني تسييس قضية وىي ىامة، قضية إلى السياسي لإلسالـ تعريفو في ظريؼ محمد يشير   
 أو ،أخر دوف ديف عمى يقتصر ال أمر وىو والدوؿ، والمجموعات األفراد مصالح يخدـ بما مويوتشك السياسي

  II " الثاني اورباف البابا استخدـ فقد التاريخ، في اىجذور  تضرب ظاىرة ىي إنما ىا،ر غي دوف زمنية حقبة
Urban " Pope العدوانية أىدافو وتحقيؽ العربي المشرؽ عمى عدوانو  لتبرير الصميب عف الدفاع شعار ، 

 ، لمدوؿ العممانية النشأة مف الرغـ عمى الديف، برجاؿ تأثًرا المجتمعات أكثر مف اإلسرائيمي المجتمع أف كما
 االحتالؿ قوات لمرافقة عسكرييف ديف برجاؿ االستعانة إلى اإلسرائيمي بالجيش حذى الذي األمر وىو

 مثؿ السياسي اإلسالـ  رموز مف عدد إقداـ فإف وبالتالي ،2008 عاـ غزة قطاع عمى حربيا في اإلسرائيمي
 في السابؽ المصري النظاـ رموز لصالح التصويت بتحريـ تتعمؽ فتاوى تقديـ عمى القرضاوي يوسؼ

 الديف استخداـ كاف أبرزىا ي،لعؿاإلسالم التاريخ في األولى ليست مصر في والبرلمانية الرئاسية االنتخابات
 سفياف أبي بف ةمعاوي جيش رفع حينما صفيف معركة خالؿ المسمميف بيف السياسية الصراعات أتوف في

  1 .سياسية مكاسب لتحقيؽ المصاحؼ
 فيـ تجديد عمى نعمؿ السياسي،أف اإلسالـ بحركة أقصد" :بالقوؿ السياسي اإلسالـ الغنوشي راشد ويعرؼ  

 اإلسالـ،بعيدا أصوؿ إلى بالعودة ينادي كاف والذي السبعينات في بدأ الذي النشاط ىذا أيضا وأقصد.اإلسالـ
 2 " بالتقاليد التمسؾ عف الموروثة ر األساطي عف
و يقوؿ عف العالقة بيف اإلسالـ و السياسة : " عمى أنو كؿ مترابط , كؿ جزئية فيو ترتبط بغيرىا .    

 3فالعقيدة و الشريعة كؿ متكامؿ و مف ثـ ال مجاؿ لمتفريؽ بيف الديف و السياسة و الديف و الدولة . " 
ليمو األساسية . فالعالقة بيف فالسياسة ىي بعد جوىري مف أبعاد اإلسالـ , أي أنيا شيء في صمب تعا  

الديف و الدولة في اإلسالـ ىي أكثر مف عالقة تاريخية , إنيا عالقة تاريخية , إنيا عالقة تفرضيا ماىية 
    4اإلسالـ أو عقيدة اإلسالـ أو مفاىيـ اإلسالـ . 

 ىو السياسي لإلسالـ تونس في "اإلسالمية النيضة حركة "مؤسس وىو الغنوشي راشد فيـ في المختمؼ     
 العقؿ وتحرير البشري واإلبداع الفكر إطالؽ نحو الموروثة التقاليد حدود تتخطى التي التجديد، لفكرة طرحو

 وبحياة بالبشرية االرتقاء عمى ىائمة قدرة يحمؿ اإلسالمي الديف أف إذ السمبية، األساطير مف اإلنساني
 العشرات دنيا خدمة إلى تحويمو يتـ حينما لكف البشر، خدمة يحقؽ بما استثماره تـ إذا وحقوقيـ المواطنيف

 وتحدياتو العصر معطيات مع يتواءـ بما لمديف ةيالتجديد القراءة فإف وبالتالي ذلؾ، عكس إلى يتحوؿ فأنو
 .والدوؿ لألفراد وجماعي فردي واجب ىي والمواطنيف البشر وخدمة
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 الحكـ وممارسة السمطة إلى لموصوؿ السياسي اإلسالـ حركات سعي ىو السابقة التعريفات في المشترؾ إف
 اليدؼ لخدمة الديني استخداـ النياية في تعني فيي وبالتالي المجتمع في التغيرية رؤاىا تنفيذ أجؿ مف

 السمطة إلى بالوصوؿ المتمثؿ السياسي
االسـ, و ىي التي تطمؽ عمى  نفسيا ىذا  اإلسالميةفي ىذه الدراسة مصطمح الحركات  ناو قد استخدم  

1 " يوسف القرضاوي "أمثاؿ  اإلسالميةي استعمميا الكثير مف نشطاء و كتاب الحركات تالتسمية ال
" محمد

 فتحي عثمان " , " محمد حسن فضل اهلل ".
 

 الحركات اإلسالمية . اتالفرع الثاني : تصنيف
 
إف تنوع الجماعات اإلسالمية الناشطة و التجارب اإلسالمية شيادة عمى مرونة اإلسالـ و اإلسالـ   

السياسي عمى وجو الخصوص , إذ أنيا تكشؼ بوضوح عف مدى قدرة اإلسالـ , مع تعدد التفسيرات و 
ائيا و اختالفاتيا , في سياقات محددة و في ظؿ تنوع االقتصاد السياسي و شخصيات و طموحات زعم

  2منظرييا المتمايزيف , عمى تشكيؿ أيديولوجية الحركات اإلسالمية و إستراتيجيتيا .
 األشكاؿمؼ تبمخ اإلحاطةعدة خرائط و تقسيمات بغية محاولة  اإلسالميةإذ شيدت تصنيفات الحركات   

إسالم اليوم و "كتابفي "بكير سعيد أعوشت "اإلسالمية فنجد المفكر المتواجدة عمى أرض الواقع مف الحركات 
 3 يقسـ الحركات اإلسالمية إلى ثالث حركات رئيسية وقد سماىا بالمدارس وىي: بين األصالة والتحريف "

 :والتي تشتمؿ عمى أوال : المدارس السمفية الحديثة :
 .نسبة إلى اإلماـ محمد بف عبد الوىاب :  المدرسة الوىابية_1
 نسبة إلى العالـ الجزائري محمد بف عمي السنوسي الخطابي الحسني إإلدريسي.  : المدرسة السنوسية_2

 والتي تشتمؿ عمى ثالث مدارس وىي : ثانيا:المدارس اإلصالحية :
 .نسبة إلى جماؿ الديف األفغاني  المدرسة األفغانية :-1
 بف باديس.نسبة إلى اإلماـ عبد الحميد بف محمد المصطفى بف مكي المدرسة الباديسية : -2
 نسبة إلى إبراىيـ بف عيسى بف داود أبو اليقظاف المولود بوالية غرداية .المدرسة اليقضانية : -3

 والتي رأى بأنيا تشتمؿ عمى مدرستيف وىما: ثالثا: المدارس القرءانية :
الذي أسس الجماعة اإلسالمية في  "أبي األعمى المودودي"نسبة إلى األستاذ الكبير المدرسة المودودية: -2

 باكستاف .
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 ." حسن بن احمد بن عبد الرحمان البنا "نسبة إلى اإلماـ المدرسة البنائية:-1
  حيث يقسميا إلى صنفيف. عبد اهلل المكيالفكري لممفكر السوداني  سياـاإلكما نجد    

السممي اإلعتدالي في العمؿ، وىو تيار منتشر في  : وىو الذي ينتيج األسموبمميـالتيار الس /الصنف األول
والتيارات القريبة مف فكرىا في  جماعة اإلخوان المسممين في مصرغمب الدوؿ العربية اإلسالمية مثؿ أ

  حركة مجتمع السمم في الجزائر ...كحركة النيضة في تونس و  العربية  مختمؼ األقطار

التيار األقؿ  في في العمؿ، ويعتبرفي التطرّ الذي ينتيج األسموب العنّ : وىو ياديـالتيار الجالصنف الثاني / 
تنظيم الجياد في مصر والجماعة اإلسالمية في  ىذا التيارعددا واألكثر إحكاما في بنيتو التنظيمية ويضـ 

 الجزائر .
بيف مختمؼ   المالحظ عمى ىذا التصنيؼ؛ أنو أكثر عمومية وشمولية وال يمكننا التمييز الدقيؽ مف خاللو

 1الحركات الموجودة في العالـ العربي واإلسالمي .
لمختمؼ الحركات الموجودة عمى رغـ االختالفات  شموالأشمؿ و أكثر واقعية و  لكف التصنيؼ الذي نراه     

يضـ مختمؼ الحركات اإلسالمية الموجودة عمى تفصيمي يحؿ لنا مشكمة إيجاد تصنيؼ و منو الموجودة بينيا 
 الحركات اإلسالمية  حيث تـ تقسيـفي  دليل الحركات اإلسالمية في العالم، لتصنيؼ الوارد ىو ا الواقعأرض 

ال يجمع بينيما سوى االنتساب إلى اإلسالـ مع االختالؼ العميؽ قبؿ ذلؾ وبعده في  إلى فئتيف أساسيتيف
عمى أف خريطة الحركات اإلسالمية مف الضروري التأكيد كذلؾ    2طريقة ىذا االنتساب وقراءة ذلؾ اإلسالـ.

المقترحة ىنا ال تشمؿ سوى تمؾ التي ترتبط بعالقة ما مع السياسة وفي مركزىا السمطة والدولة أكثر مف 
 3 .  ارتباطيا بالمجتمع والممارسات االجتماعية والدينية

4 
 .: يةـالمية الدينـالحركات اإلس/ الفئة األولى

وىي تمؾ التي تقـو عمى قراءة معينة لإلسالـ والنصوص القرآنية الكريمة تنظر   : الحركات اإلسالمية الدينية
اىتماما يذكر إلى ما  يصحة العقيدة فقط، في حيف ال تمق مف خالليا لألفراد والمجتمعات والدوؿ مف منظور

مؾ الحركات ربما الوحيدة بالنسبة لت ومصادر فقيية وشرعية. والقضية الرئيسية و مستوياتىو دوف ذلؾ مف 
ىي إقامة التوحيد والعبودية الحقة هلل كما تراىما، وبالتالي فإف حقيقة اإليماف بالنسبة لألفراد والمجتمعات 

 والدوؿ يظؿ بالنسبة ليا المبحث الوحيد الذي تتحرؾ ضمنو أفكار وأفعاؿ تمؾ الفئة مف الجماعات.
عموم ريقة حرفية ظاىرية تستند عمى قاعدة " و ىي تقوـ بتفسير تمؾ النصوص القرآنية و النبوية بط    

الذي نزلت مف أجمو أو ذكرت في سياقو تمؾ النصوص الكريمة , وتدفع  " خصوص السبب "و ليس  المفظ "
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أحكاـ متسرعة بكفر الدوؿ وجاىمية المجتمعات واألفراد. تمؾ المنيجية الحركات بصفة عامة إلى التورط في 
ي أسمائيا ومصطمحاتيا وتشكيالتيا التنظيمية وسموؾ أعضائيا لمموروث وفضال عف تمبس تمؾ الحركات ف

اإلسالمي مف حقبة النبوة والخالفة الراشدة التي تمثؿ المرجعية التاريخية الوحيدة ليا، فيي تقوـ بقراءة واقع 
المسميات التي تمؾ الحقبة وتعيد تسمية فاعميو وقواه وتناقضاتو بنفس   مجتمعاتيا المعاصرة عبر تجربة

وكذلؾ األفراد  –كانت فييا. وبذلؾ فإف اليدؼ الرئيسي لتمؾ الحركات ىو إعادة أسممة المجتمعات والدوؿ 
حيث أنيـ جميعا حسب رؤيتيا خارجوف عف اإلسالـ بصور مختمفة. وتنقسـ تمؾ  –بالنسبة لمبعض منيا 

ىا مف خالفة راشدة وقياس المرحمة الحالية عمييا الحركات اإلسالمية الدينية في تبينيا لمحقبة النبوية وما تال
 1:إلى قسميف رئيسييف

 : الحركات المتطرفة السممية /القسم األول 
تتفؽ تمؾ الحركات عمى أف المجتمعات المعاصرة أقرب لحالة المجتمع الجاىمي والكافر في مكة بعد    

القياس فتمؾ الحركات ترى أف الوقت لـ يحف بعد  كذلؾ فبنفس,2 ة وقبؿ اليجرة منيا إلى المدينةالبعثة النبوي
حيث أف كؿ ذلؾ  –أو الجياد حسب مصطمحيـ  –أو ممارسة القتاؿ  لمعمؿ بالسياسة أو بناء دولة إسالمية

لـ يؤمف بو المسمموف قميمي العدد والحيمة في مكة. نتيجة ليذا، تذىب تمؾ الحركات إلى عدـ ممارسة أي 
يف حسب رؤيتيـ ليـ مثمما لـ يفعؿ دوؿ واألفراد الكافريف أو الجاىمد المجتمعات والأفعاؿ عنيفة أو قتالية ض

 3ذلؾ المسمموف األوائؿ في المرحمة المكية. 
أما عندما يطرح التساؤؿ بداخؿ تمؾ الحركات حوؿ طريقة التعامؿ مع ىؤالء األفراد والدوؿ والمجتمعات، 

  :رئيسييففإنيـ ينقسموف بناًء عمى إجابتو إلى قسميف 
 :حركات التكفير واليجرة  أوال :
ترى أف المجتمعات المعاصرة تشبو مجتمع مكة قبؿ اليجرة مباشرة، حيث لـ يعد فييا مف أمؿ أف تيتدي    

لإلسالـ ولـ تعد تضـ سوى الكافريف فقط وبالتالي البد ليـ مف ىجرىا بصورة أو بأخرى، حيث أنيـ يمثموف 
و األرض ومف سواىـ ولـ ينضـ إلييـ فيو كافر كفرا بواحا. واليجرة بالنسبة ليـ، المسمميف الوحيديف عمى وج

سواء كانت داخؿ المجتمع باعتزالو تماما واالنفصاؿ عنو كمية أو بالخروج منو إلى الصحارى والمناطؽ 
  .تمع منتصريفالبعيدة، إنما ىي عمى غرار اليجرة النبوية انتظارا ألف يظير اهلل دينو ويعودوا إلى ذلؾ المج

 : حركات إعادة الدعوة ثانيا :
الناس الموجوديف فييا والذيف يجيموف اإلسالـ كما كاف  –أو بعبارة أدؽ إعادة دعوة  –حيث أف دعوة   

الكافروف في مكة يجيمونو، تعد الميمة الوحيدة التي يجب عمييـ القياـ بيا كما فعؿ المسمموف األوائؿ. ويمثؿ 
األساسية و أركانو و عباداتو الطريقة الوحيدة ليذه الجماعات في  اإلسالـإلى تعاليـ   ""التبميغ والدعوة
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التعامؿ مع تمؾ المجتمعات المعاصرة الجاىمية و الكافرة _ حسب رؤيتيـ _ دوف اعتزاليا أو اليجرة منيا أو 
 1االصطداـ العنيؼ معيا . 

 : الحركات الجيادية العنيفة/  القسم الثاني
الحركات الجيادية العنيفة عمى أف المرحمة التي يعيشيا العالـ اليوـ يمكف مقارنتيا بمرحمة ىجرة تتفؽ    

  .اإلسالـ إلى المدينة وما تالىا. وىي تمؾ التي اندمجت فييا العقيدة والديف بالدولة، أي بالسياسة
اإلسالـ وتعد مسئولة  عمى أف الحكومات في البمداف المسممة قد خرجت عف أيضاوتتفؽ تمؾ الحركات    

حاربة قوى التوحيد، التي ترى تمؾ الحركات أنيا متمعات تمؾ البمداف وعف مجعف حالة الجاىمية التي تعيشيا 
تمثميا. ونتيجة ليذه القراءة فإف المجتمعات الجاىمية المعاصرة حسب تمؾ الحركات ال تجوز إعادة دعوتيا 

بالغ واكتممت الرسالة، وبالتالي فال مكاف لمدعوة المكية اليادئة إلى أساسيات اإلسالـ بعد أف وصؿ إلييا ال
عادة أسممة المجتمع والدولة وتأسيسيما مف جديد عمى نفس القواعد  المتنامية بؿ ىو "االستعالء" المدني وا 

حيدة التي أسست عمييا دولة المدينة. ويعد العنؼ الديني، أو الجياد كما أسمتو تمؾ الحركات، ىو الوسيمة الو 
  .تقريبا لدييا مف أجؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ

نتيجة اختالؼ ظروؼ ومراحؿ ومناطؽ نشأة تمؾ الحركات الجيادية العنيفة، فإنيا توزعت بيف أقساـ و    
ثالثة عمى األقؿ تتفؽ فيما بينيا حوؿ المفاىيـ األساسية السابقة ثـ تختمؼ بعد ذلؾ في األولويات الحركية 

 2  .لتطبيقيا
 : الحركات محمية الطابع : أوال
"العدو تنطمؽ الحركات محمية الطابع، والتي ال توجد تقريبا سوى في بمداف العالـ اإلسالمي، مف فكرة أف     

، وىو بالنسبة ليا حكومات الدوؿ التي تنتمي إلييا والتي يعد إسقاطيا "القريب أولى بالقتال من العدو البعيد
وعمى الرغـ مف أف الجياد ىو فرض عمى  يجب عمييا البدء بيا ,عبر قتاليا ىو الميمة األولى التي 

مف أي ىجـو عمييا مف عدو خارجي "  اإلسالم" دار عف عقيدتيـ و دينيـ الممثميف في  المسمميف لمدفاع 
, فقد حورتو تمؾ الفئة الجيادية ليصير جيادا داخميا موجيا إلى حكومات  " دار الحرب"مـ مف غير مس

 3 دال منيا.البمداف التي تنتمي إلييا و التي تسعى إلى اقتالعيا و تأسيس دوؿ إسالمية ب
ضد حكوماتيا إنما كاف   عنوانا لقتاليا الداخمي "الجياد"وال شؾ أف وضع تمؾ الفئة مف الحركات مفيوـ 

 معادية لإلسالـ.  "كافرة"يعكس مف ناحية رؤيتيا ليا باعتبارىا حكومات 
"الجماعة اإلسالمية" و"جماعة الجياد" في مصر، و"الجماعة اإلسالمية المسمحة" في الجزائر وقد كانت 

   .ات الجيادية محمية الطابعاآلف أمثمة بارزة لتمؾ الفئة مف الحرك و"الجماعة اإلسالمية المقاتمة" في ليبيا
 : االنفصالية-الحركات االستقاللية ثانيا :
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متواجدة بصفة عامة في مناطؽ األقميات المسممة بداخؿ الدوؿ غير اإلسالمية، وأبرزىا تمؾ التي توجد   
يتداخؿ  أثناء الغزو السوفيتي ليا. و أفغانستان وفيشمير باليند والشيشان بروسيا االتحادية كاآلف في 

الذي يسيطر عمى األقاليـ التي تسعى لدى تمؾ الحركات مفاىيـ الجياد ضد العدو الخارجي غير المسمـ 
مع مفاىيـ التحرر الوطني وتقرير المصير. باإلضافة لذلؾ تحتفظ تمؾ الحركات الستقالليا أو انفصاليا 

تمعات أقاليميا تعيش في حالة جاىمية يادية والمتمثمة في اعتبارىا أف مججباألساس الفكري لكؿ الحركات ال
قامة الدولة اإلسالمية فييا   .وأف ىدفيا األوؿ بعد تحقيؽ استقالليا أو انفصاليا ىو إعادة أسممتيا وا 

  :الحركات دولية المجال  ثالثا:
تتميز عنيا بتفسيرات  فيي في األفكار الرئيسية لتمؾ الحركات األخيرتيفإنيا عمى اشتراؾ مع الفئتيف     

. فتمؾ الفئة تتبنى   "لمعدو القريب أـ لمعدو البعيد وأولوية القتاؿ " " الجياد " خاصة مفيـوو بأخرى ليا 
, و  الجياد الدفاعيو بشكؿ خاص ضد مف ترى أنيـ أعداء اإلسالـ الخارجييف  الجياد الخارجيمفيوـ 

العدو البعيد أولى أف " بالتالي فإف تمؾ الحركات تختمؼ عف الحركات الجيادية محمية الطابع في اعتبارىا 
النظر إلى "العدو القريب"، أي حكومات الدوؿ يا في ، بالرغـ مف اتفاقيا معبالقتال من العدو القريب"

 1  .اإلسالمية، باعتبارىا حكومات كافرة
  :ذات البرنامج اإلسالمي االجتماعية  –الحركات السياسية  /الفئة الثانية 

التي ىي في حقيقتيا  "الشريعة"اجتماعية تقـو أساسا عمى مفيـو  –تتبنى تمؾ الحركات برامج سياسية    
قاـ بو مئات الفقياء المسمميف متبايني المذاىب واالتجاىات  –وليس نص ديني مقدس  –إنتاج بشري 

واألماكف خالؿ قروف اإلسالـ الخمسة عشر لتحويؿ النصوص القرآنية والنبوية الكريمة إلى قواعد قانونية 
وال تتوقؼ المرجعية التاريخية لتمؾ الحركات عند واجتماعية وسياسية لتنظيـ الدوؿ والمجتمعات المسممة. 

األربعة عشر و  المرحمة النبوية والخالفة الراشدة، بؿ تتسع لتشمؿ التاريخ اإلسالمي وتراثو الموزع عمى قرونو
مستعينة أحيانا عمى قراءتو بمرجعيات أخرى الذي تستقي منو مصطمحاتيا و قياساتيا عمى الواقع المعاش 

تاريخي تستمد  –ديني  –ارجو. ويظؿ اإلسالـ بالنسبة لتمؾ الحركات بمثابة وعاء حضاري مف أمـ أخرى خ
منو رؤاىا لتنظيـ المجتمعات والدوؿ اإلسالمية التي توجد فييا والتي تتخذ شكؿ البرنامج الذي ال يختمؼ 

تنقسـ ىي و االجتماعية األخرى غير اإلسالمية.  –سوى في المضموف عف برامج الجماعات السياسية 
 2   :بدورىا إلى نوعيف

 : الحركات السممية الساعية لمحكم /القسم األول 
ىي تسعى بصورة مباشرة إلى السمطة السياسية مف أجؿ تطبيؽ برنامجيا السياسي واالجتماعي ذي الطابع   

اإلسالمي الذي تعتقد أف غايتو ىي تحقيؽ التقدـ والنمو لبمدانيا ومجتمعاتيا. ومف أجؿ وصوليا لذلؾ اليدؼ 
ير المباشرة المتاحة أماميا، وتقـو تسمؾ تمؾ الحركات كافة السبؿ والوسائؿ السياسية السممية المباشرة وغ
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بتغيير وتنويع مواقفيا وتحالفاتيا وصراعاتيا مع الدولة أو القوى السياسية واالجتماعية األخرى بحسب ما 
والبمداف العربية األخرى  جماعة اإلخوان المسممين في مصرتقتضيو مصمحتيا وتحقيؽ ذلؾ اليدؼ. وتعد 

أبرز تمؾ  يضة في تونس، والجبية اإلسالمية لإلنفاذ في الجزائروجماعة النالتي توجد بيا فروعيا، 
 .االجتماعية السممية الساعية لمحكـ – الحركات السياسية

 : حركات التحرر الوطني المسمحة /القسم الثاني 
دفعت بيا الظروؼ المحيطة بيا في مجتمعاتيا التي تخضع الحتالؿ أجنبي إلى تبني برنامج لمتحرر   

جماعة اإلخوان الوطني يقع الكفاح المسمح في القمب منو. وقد بدأ ظيور تمؾ الحركات مف بيف صفوؼ 
ضد قوات االحتالؿ البريطاني في  المقاومة الوطنية المصريةثـ  1948إباف حرب فمسطيف عاـ  المسممين

حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( وفي الوقت الحالي، فإف كؿ مف  1951مدف قناة السويس بدءا مف عاـ 
تعد األكثر بروزا وتمثيال لتمؾ النوعية مف  وحركة الجياد اإلسالمي الفمسطينيتين وحزب اهلل المبناني

 1.  الحركات
 

 .كات اإلسالمية خصائص الحر الفرع الثالث : 
 

غمب ىذه الحركات مما يميزىا عف أتتميز الحركات اإلسالمية بجممة مف الخصائص التي تشترؾ فييا     
 باقي الحركات األخرى التي تنشط في المجاؿ السياسي  , و يمكف إجماؿ ىذه الخصائص في التالي : 

التي تشترؾ فييا سائر الحركات اإلسالمية ىي اليدؼ الذي تنشده،  الخاصية األولى اليدف الذي تنشده : _
 2أي إعادة االعتبار لدور الديف اإلسالمي في إدارة شؤوف المجتمع.

المجتمع , و ساعدىا في ذلؾ طبيعة الديف التي تفرض عمى كؿ _ سرعة االنتشار و التغمغل في أوساط 
مسمـ أف يبادر في تطبيؽ تعاليـ اإلسالـ دوف توجيو و كذا قوة الشعور الروحي عند المسمميف مما يسيؿ تقبؿ 

 . اإلسالميةالدعوات 
د بظيور قيادات , أي عدـ اندثار فكر الحركات اإلسالمية بحيث يمكف أف يتجد االستمرارية و التطور معا_ 

 جديدة .
باعتباره ديف و دنيا , اقتصاد و سياسة , نظاـ حكـ و نظاـ حياة , و مف ىنا  سالمشمولية النظرة إلى اإل _

 3 دعوتيـ لتطبيؽ الشريعة .
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 حدود السياسيوتتخطى اإلسالـ حركات فأب ظريؼ محمد يشير ،التنظيمية لممسألة خاصا اىتماما تولي  _ 
 حيث قطب، وسيد البنا وحسف المودودي األعمى كأبي دعوتيـ تؤطر تنظيمات تأسيس إلى والدعوة التنظير

   1.  ديناميكية السياسي اإلسالـ حركات تمنح التي ىي والتنظير التنظيـ بيف المزاوجة فأب ظريؼ محمد يرى
, خالفا لمعمماء و الجمعيات الدينية و الذي يأخذ حسب أوليفو روا "  تعطي األولوية لمعمل السياسي _

Olvier Roy  : 2" ثالثة أشكاؿ 
_ حزب عمى النمط المينيني يقدـ نفسو عمى أنو طميعة تيدؼ اإلستالء  عمى السمطة و ينكر شرعية كؿ  1 

 األفغاني . " حزب إسالميىذا " األحزاب األخرى و مثاؿ 
النمط الغربي , يسعى داخؿ إطار انتخابي و متعدد األحزاب إلى تمرير الحد األقصى  مف_ حزب سياسي  2

 . اتركيفي  حزب الرفاه ىذامف عناصر برنامجو , و مثاؿ 
عبر استحداث  المجتمعالعقميات و تغيير و ترويج القيـ اإلسالمية إلى شطة تسعى ا_ جمعية دينية ن 3

اإلخواف  ىذادوف مزاعـ سياسية مباشرة , و مثاؿ حركات تشاركية , و التغمغؿ في أوساط النخب لكف 
 . يةباكستانال جماعة إسالميفي مصر الذيف يصروف عمى العمؿ الجماىيري و  المسمميف

سموؾ مختمؼ إذ رغـ الفروؽ التي يمكف تسجيميا في  مية:النزعة الوصائية لدى الحركات اإلسال_ 
الجماعات، فإف تشكيميا أو طعنيا في الطبيعة المسممة لممجتمع، وفي موقؼ الدولة الوطنية مف الديف، 
حساس أعضائيا بالصالح الذاتي، وشعورىـ بأنيـ يؤدوف ميمة  واعتقادىا أنيا ىي الممثمة لمشرعية الدينية، وا 

ـ السموكات المنحرفة، ومقاومة مظاىر الفساد كؿ ىذا يمّثؿ دافعًا قويًا لمتدخؿ مف أجؿ تقوي -رسالية 
واالنحالؿ... الخ، وىو ما يجعؿ مف نزعة الوصاية، وكذلؾ النزعة إلى استخداـ العنؼ حاضرتيف باستمرار، 

ـّ كبتيما أو تيذيبيما. ف ت حتى وا 
3 

فإذا استثنينا بعض المحاوالت الفريدة والفاشمة )مثؿ: حركة البعث  لنشأة ىذه الحركات: الحداثة النسبية _
اإلسالمي بالمغرب اإلسالمي في تونس، عمى يد محيي الديف القميبي، في أواخر األربعينيات(، وكذلؾ 

الحركات اإلسالمية في  أفاإلصالحية )كجمعية القيـ في الجزائر(، أمكننا القوؿ  –امتدادات الحركة السمفية 
مغرب العربي ىي حركات شابة في مجموعيا، إذ لـ تبدأ الجماعات بالظيور إال مع أواخر الستينيات وأوائؿ ال

 السبعينيات.
اسـ الجماعة اإلسالمية، ثـ تاليًا اسـ حركة  1974لتتخذ سنة  1970تشّكمت النواة األولى سنة  تونسفي    

 االتجاه اإلسالمي، فحركة النيضة.
التأـ  1979ت نواة حوؿ المفكر مالؾ بف نبي في النصؼ الثاني مف الستينيات، وفي سنة تكّون الجزائر في  

اإلصالحي، واالتجاه اإلخواني، وجماعة الطميعة،  –ممتقى العاشور وضـّ رموزًا تنتمي إلى االتجاه السمفي 

                                                 

 . 16سابؽ ,  ص دبعي , مرجع  الفتاح عبد محمد _ رائد 1
 . 50, ص  1996, )تر: نصيرة مروة ( ,الطبعة الثانية, دار الساقي , بيروت ,  تجربة اإلسالـ السياسي_ أوليفيو روا ,  2
 . 299_عبد المطيؼ اليرماسي " الحركات اإلسالمية في المغرب العربي : عناصر أولية لتحميؿ مقارف " , مرجع سابؽ , ص  3
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قى مف الجامعة وجماعة التبميغ، واالتجاه الصوفي. وتذكر بعض المصادر أف الدعوة خرجت إثر ىذا الممت
 . إلى األوساط الشعبية، ولكنيا بقيت مقّسمة

، لكف أبرز فصيؿ ىو 1970ظيرت بادئ األمر جمعية الشبيبة اإلسالمية سنة  المغرب األقصىوفي   
الجماعة اإلسالمية التي يتزعميا عبد القادر ياسيف، والذي اشتير مف خالؿ كتاباتو، وبخاصة رسالتو 

  1 إلى ممؾ المغرب: اإلسالـ أو الطوفاف. 1973المفتوحة الموجية سنة 
أف أغمب الحركات حيث ، حوؿ بعض المسائؿ الحساسةضبـابية الـرؤى والغموض في وجية النظر: _ 

اإلسالمية والمعتدلة منيا خاصة، مازالت لـ تفصؿ في العديد مف القضايا المحورية ويكتنفيا الغموض، والتي 
 Islamist" في بحثو المعنوف بػ "بالمناطق الرمادية"   Nathan Brown "يطمؽ عمييا الباحث

Movements  And The Democratic Process In The Arab World Exploring The 
Gray Zones   ،" (:تطبيق الشريعة اإلسالمية ـ استخدام العنف ـ حيث حددىا في ستة عناصر ىي

(، ويتضح الغموض  ـ  حقوق المرأة ـ األقميات الدينية التعددية السياسية ـ الحقوق المدنية والسياسية
ت اإلسالمية وفي أفعاليا السياسية، فعمى سبيؿ المثاؿ تقبؿ حوليا في كؿ مف الخطاب المعمف لمحركا

التعددية السياسية ولكف فقط داخؿ إطار المرجعية اإلسالمية التي ال المغرب األحزاب اإلسالمية الفاعمة في 
بإصالحات  ديمقراطية شاممة ولكنيا تظؿ مترّددة  جماعة اإلخوان المسممين بمصرطالب ٌتعرؼ بدقة، وت

بشأف التصديؽ عمى حقوؽ المساواة السياسية الكاممة لممواطنيف األقباط. وقد كاف لإلسالمييف دورا فعال في 
مند الثمانينيات ولكف غالبيتيـ عمموا لسنوات عديدة عمى حؽ المرأة في التصويت بناء عمى  الكويتيالبرلماف 

"  اإلسالم ىو الحلعقد التسعينيات شعار "  مجتمع السمم في الجزائر حركة. كما رفعت تفسيرىـ لمشريعة
2 

توالت النكبات و  فيو الشعار الذي يستعمؿ كمما اشتدت األزمات و 31لكف دوف توضيح آلليات تطبيقو. 
ظير ىو الحؿ عف طريؽ البحث عف الغائب المجيوؿ و المفتاح السحري ليعجزت النظـ السياسية عف حميا 

 42لكؿ األبواب و عجز الدولة عف إيجاد الحموؿ لألزمات التي تفاقمت يوما بعد يـو  .
في دراستو ىذه أف وجود العديد مف المناطؽ الرمادية يخمؽ شكوكا مشروعة،  Nathan Brownيؤكد و    

بشأف ما إذا كانت الحركات اإلسالمية تدعـ الديمقراطية ألسباب نفعية تماما ػ كوسيمة لموصوؿ إلى السمطة 
ريعة لمنع لتأسيس دولة إسالمية  سمطوية ػ كما أنيا تمنح النظـ السياسية العربية التي ال تريد اإلصالح ذ

                                                 

 . 301, ص عبد المطيؼ اليرماسي " الحركات اإلسالمية في المغرب العربي : عناصر أولية لتحميؿ مقارف " , مرجع سابؽ  _ 1
   _ ومازالت شعارا حسن البنا" كانت مند  اإلسالم ىو الحليؤكد في نقذه لمحركات اإلسالمية أف  مقولة " عبد اإللو بمقزيز في ىذا نجد المفكر ،

مف  اإلسالمي" " االقتصادتجييش، وليس مشروعا سياسيا بالمعنى الحقيقي لمكممة؛ وأف سائر المحاوالت التي بدلت_حتى اآلف_ لصناعة فكرة لمتعبئة  وال
تراكي. واالش قبؿ بعض منظري الحركة اإلسالمية، لـ تصؿ بعد إلى تمييز نفسيا_ والتمايز_  مف المثاليف االقتصادييف المييمنيف في العالـ: الرأسمالي

" التي ما فتئ الوعي بيا يتأرجح _ حتى اليـو _ بيف الفكرة الشمولية والفكرة الميبرالية  الدولة اإلسالميةوالشيء نفسو يصدؽ عمى الحديث  عف مقولة  " 
 " ال تعدو أف تكوف ىي األخرى فرضية تحتاج إلى نظر." المشروع اإلسالميعف الدولة، وبالتالي فإف مقولة 

1_ Nathan Brown, Islamist Movements And The Democratic Process In The Arab World Exploring The Gray 
Zones , Carnegie Papers , Middle East Series , No 67, March 2006, P 7 

, الطبعة  الحركات اإلسالمية و أثرىا في االستقرار السياسي في العالـ العربي حسف حنفي " اإلسالـ السياسي بيف الفكر و الممارسة " في كتاب : _  2
 .  74, ص  2002األولى , مركز اإلمارات لمدراسات و البحوث اإلستراتيجية , أبو ظبي , 
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مؤثرة تعتبر ىذه المناطؽ بالتالي  و 13المشاركة السياسية  لمحركات اإلسالمية والتي تعد أقوى معارضييا. 
عمى عدد مف القضايا السياسية اليامة , و سيحدد حؿ تمؾ القضايا إذا ما كاف صعود الحركات اإلسالمية 
سيؤدي بدوؿ العالـ العربي أخيرا إلى الديمقراطية أو عمى العكس إلى شكؿ جديد مف أشكاؿ السمطوية ذات 

 42طابع إسالمي .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

3 _ Ibidem. 
.   67, العددأوراؽ كارنيجي الحركات اإلسالمية و العممية الديمقراطية في العالـ العربي : استكشاؼ المناطؽ الرمادية  , _ نيثاف براوف و آخروف ,4

 . 16, ص  2006
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 الثاني : التأصيل النظري لظاىرة الحركات اإلسالمية .لمطمب ا
 

النماذج الفكرية التي استقت منيا  إلى أواللرجوع تونس االمعاصرة في  اإلسالميةتقتضي دراسة الحركات    
 أطرا أساسييفعمميا ، و في ىذا الصدد نميز بيف تياريف  أساليبو بنت عمييا سموكياتيا ، و حتى  أفكارىا

 بشكؿ عاـ :  اإلسالميةفقط ، بؿ الحركات  تونس ، ليس في  اإلسالميةياسي لمحركات العمؿ الس
 ( .  االستيعابي) اإلصالحييمثل الفكر الحركي  األول -  
  قصائي ( .و الثاني يمثل الفكر الحركي الثوري ) اال -  
يختمفاف في الوسيمة الواجب  أنيماغير  اإلسالـف التياراف في ىدؼ واحد ، و ىو تطبيؽ مبادئ ايشترؾ ىذ  

 تبنييا . 
 1:  ) االستعابي  ( اإلصالحيالفكر الحركي  الفرع األول : 

 
قدـ طالئع رواد اإلصالح و التنوير في فكرنا السياسي المعاصر النصوص المؤسسة لخطاب النيضة    

العربية في مختمؼ صوره المتناقضة و المتوترة , إف محمد عبده و الكواكبي .... و غيرىـ مف أعالـ الفكر 
صوصنا السياسية العربي ساىموا جميعا في تركيب نصوص الخطاب السياسي العربي المتجو لمقطع مع ن

الوسيطية و المتجو في الوقت نفسو لمتعبير عف مجمؿ تحوالت ىذا الخطاب و مختمؼ تناقضاتو و سجاالتو 
 2. في فكرنا المعاصر 

التيار منيجا تدريجيا يركز عمى التربية الموجية لكؿ فئات المجتمع ، ينطمؽ في عممية  يتبع ىذا حيث
انعكاسات سياسية تكوف نتيجة لمتغيرات القاعدية  إلى، تؤدي  أفقيةمف القاعدة بطريقة  أفكارهسممة ، بنشر األ

، حيث يؤكد  و حدود سمطتو األمثؿىذا التيار حوؿ طبيعة الحكـ السياسي  أصحاببيف  إجماعال يوجد ، و 
 اإلسالميةالمنظريف لمحركات  أىـمف  ىو المسمميف و اإلخوافالمرشد العاـ لجماعة  3 " حسن البنا "

الشامؿ  اإلسالـ إلىركائز الدعوة ، و يدعو  إحدىالمعاصرة فكرا و حركية عمى ضرورة الطاعة التي اعتبرىا 

                                                 

 _ في دراسة ىذا التيار سوؼ نوضح أفكار أىـ رواده بالتركيز عمى آراء كؿ مف " حسف البنا " المرشد األعمى لجماعة اإلخواف المسمميف  صر ، م
اسي و شكؿ الدولة و " أبو األعمى المودودي " ، و المفكريف السمفييف " تقي الديف ابف تيمية " و محمد عبد الوىاب ) السمفية الوىابية ( حوؿ الحكـ السي

 اإلسالمية ، استعماؿ القوة ، العدو األجنبي . 
2
 .  37, ص  2005,الطبعة األولى ,  دار بترا , المؤسسة العربية لمتحديث الفكري , سوريا ,  الحداثة و الحداثة العربيةنصر حامد أبو زيد , _  

  _ الحركات  في المؤّثريف الزعماء أكثر وأحد مصر في  المسمميف األوؿ لإلخواف العاـ والمرشد المؤسس ىو : 1949_ 1906الحسن البنا
 أىميةً  األكثر السممية األصولية الحركة أّسس وناشطا السياسي مفيـو اإلسالـ ببمورة قاـ مفكّرا كاف لكنو تقميديا دينيا عالما البنا كاف ما .الحديثة السممية

 في ترعرع حيث الغربية فوح وسط في ولد وقد .وكرمو بصدقو المعروؼ الساعاتي الرحمف عبيد لحميد 1906 عاـ في البنا ولد    .اإلسالمي في العالـ
 الصوفية الحمقات بعض البنا حضر وقد .البنا حسف استخدميا دينية مكتبة ويمتمؾ جدا متدّينا البنا والد كاف .الكريـ القرآف وحفظ الفقو فتعمـ ديني، جو
 .القاىرة في العمـو دار في والدينية المغوية العمـو درس تخرجو وعند المعمميف، كمية إلى دخؿ ، 1920 العاـ في .بعيدة مساجد وزار
 في تتعداىا بؿ السابقة الحضارات كؿ في جيد ىو ما عمى تشتمؿ ميةسالاإل الحضارة وأف الحياة أوجو جميع يعالج ـسالاإل أف البنا اعتقد وقد  

 . 1928  عاـ في المسمميف خوافاإل البنا وأّسس.التقدـ
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ربط بيف العقيدة و الشريعة و السياسة و بيف الفكر و التنظيـ والحركي وينفي " البنا الالكوف ، و  أوضاعلكؿ 
، و في ىذا الصدد انطمؽ مف مفيـو " دين و دولة اإلسالم" فصؿ بيف السياسة و الديف و رفع شعار  أي" 

سمطة  اإلسالـسمطتاف في  رأيو، و ال توجد حسب  اإلسالميمحوري ، و ىو وحدة السمطة في النظاـ 
    11دينية .  أخرىسياسية و 

الدستورية ال  األنظمة أفو يؤكد عمى  اإلسالميةعة يلـ تتعارض مع الشر  إذاو ىو ال يرفض الديمقراطية    
 مف مفيـو " حسن البنا "، و يجعؿ  اإلسالميةالشريعة  بأسستـ ربطيا  إذا، و ىذا  اإلسالـتتعارض مع 

تفسيرىا في ضوء الحداثة و عدـ معارضتيا لمشريعة ديمقراطية ، و ما داـ  إعادة، و عبر 2الشورى 
حزب واحد ،  أويمثؿ ىذا المجتمع بفئة واحدة  أفالمصدر النيائي لمشروعية الشورى ىو المجتمع فال يمكف 

ى فالشور   32سة تتوقؼ شرعيتيا عمى استمرار قبوؿ المجتمع ليا . ؤسم إلىتتحوؿ الشورى  أفبؿ المطموب 
في النظاـ اإلسالمي  الصحيح تعني كؿ ما نعرفو في عصرنا ىذا مف مظاىر الحرية السياسية و الحكـ 
الدستوري , و المجالس الشعبية و النيابية , و حؽ الشعب في انتخاب حكامو , و حؽ محاسبتيـ باألجيزة 

اعية القيادة , و عدـ استئثار النيابية و اإلعالمية . و حؽ عزليـ حسب قواعد الدستور , و الشورى تعني جم
 43فرد واحد أو فئة معينة أو طبقة بالحكـ و الشورى تعني التزاـ الحاكـ برأي الغالبية . 

 أف يجب التي النيائية السياسية والمرجعية المؤسسة  البنا حسف فكر فتشكؿ في ميةسالاإلة فالخالأما    
 أيّ  مرتكز أنيا عمى فةالخال إلى ينظر زاؿ ما التاريخية، الناحية مف الحاؿ ىو وكما .رضاأل عمى توجد

 ميةسالاإل لمحركات عمىاأل اليدؼ يمثؿّ  فةالخال يؽقوتح .والسياسة الحكومة حوؿ نظري سياسي خطاب
 4 5.ـسالاإل ةّ يعالم وتحقيؽ

البالد و سياسة العباد ممف تعينو األمة نائبا عنو  إدارةو الخميفة يسوس األمة بنفسو و بمف ينوب عنو في    
, و مف ينيبو ىو عف نفسو مف الوالة و عمى األقاليـ أو الجيوش و المؤسسات و نحوىا ممف يقوموف عمى 

ا جاء في الحديث الصحيح " كم اإلماـليـ حؽ الطاعة في المعروؼ كالخميفة و  ىؤالءالسمطة التنفيذية و 

                                                 

 . 44_ كروي كريمة , مرجع سابؽ , ص 1


و تستمـز وجود طرفيف , األوؿ يعرض و يقدـ رأيو أو فكرتو , و الثاني يسمع  أخذهالشورى في المغة العربية تعني عرض الرأي و : الشورى تعريف_  
ي القرآف رأي األوؿ و يقبؿ ما يشير بو , و ينبغي أف يكوف الموضوع قابال لوجود رأييف , إذ ال مشورة في أمر فيو نص , و قد ذكر مفيـو الشورى ف

 بع صفات :عمى أر 
 .233 اآلية البقرة سورة )تشاور و منيما تراض عف فصاال أرادا فاف (تشاور الفعؿ مصدر صفة  -
 .159 آؿ عمراف اآليةسورة  ) األمر في شاورىـ و (شاور الماضي مف األمر فعؿ صفة  -
 .38 اآلية  الشورىسورة  )بينيـ شورى أمرىـ و (شار الماضي الفعؿ مصدر  -
 . 29 اآلية  مريـسورة  )إليو فأشارت (لوليدىا مريـ إشارة فآذكر القر  حيث أشار الفعؿ  -

 . 61ص ،1998التعاونية،عماف  المطابع.اإلسالـ في الشورى آخروف، و الزحيمي وىبة مف المرجع : 

.89ص ,مرجع سابؽ _ احمد الموصمي ،  2  

 .150, دار الكتاب العربي , القاىرة , ص االستبداد و دوره في انحطاط المسمميفنبيؿ ىالؿ ىالؿ , _ 3

 . 285ص   ,مرجع سابؽ حمد الموصمي ، ا_  4
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 إقميمية إسالمية ويعتبر كؿ رئيس دولة 1طاعني , و مف عصى أميري فقد عصاني . " ع أميري فقد أمف أطا
 2فيما يخصو مف أحكاـ بالنسبة لمبمد الذي يسوسو و يحكمو .  اإلماـفي عصرنا بمثابة 

لـ  اإلسالـراكيا في الحكـ اشتراكا صحيحا فاحتراـ رأي األمة و وجوب تمثيميا و اشتكما ركز البنا عمى   
’ رأي أفرادىا جميعا في كؿ نازلة و ىو المعبر عنو في االصطالح الحديث باالستفتاء العاـ  استبانويشترط 

 3و لكنو اكتفى في األحواؿ العادية بأىؿ الحؿ و العقد. 
 تعني بؿ النيائية، السيادة مفيـو فتتضم ال عنده ةالديمقراطي فلك .ةالديمقراطي تبني عف يدافعكما نجده    
 الشؤوف في النيائية السمطة تعود فال نتخابات،اال خصاأل عمى وتعني .مطةالس وممارسة انيةنساإل دةاالسي

 بممارسة فتتعّمؽ نسافاإل سيادة أما ؛ باهلل فقط النيائية السيادة تناط ،ـسالاإل ففي .الناس إلى السياسية
انو ال ينفي التعددية القائمة عمى  إلى باإلضافة 4. والشورى ميةسالاإل الشريعة حدود ضمف السمطة

 إال،  اباألحز حسبو ال تقصي تعدد  اإلسالميةو السياسات و البرامج ، و الدولة  األيديولوجيةاالختالفات في 
دي عمى حرية التعبير الممحدة ال تنبع في نظره مف التع األحزابتمؾ التي تعارض الوحدانية ، و عدـ شرعية 

بالديف و التديف ، لذلؾ فاف مثؿ تمؾ  مفتؤ التي  األقميةو حتى  األغمبيةيا ضد و االجتماع ، بؿ مف وقوف
 5المجتمع و ميددة لوحدتو .  إجماعخارج  األحزاب

 اإلسالميةبيا الدولة  زمجموعة مف الخصائص تتمي تأكيد إلى، سعى  اإلسالميفيما يتعمؽ بنظاـ الحكـ     
 :  اإلسالمينظاـ الحكـ  أو
 معنى الغربي . لدولة دينية با أنيايعني ذلؾ  أفدينية الدولة ، دوف  أوترسيخ عالقة الديف بالدولة – 1 
 6 .ة و الفاشية و النازيةيالقديمة و الحديثة كالشيوع األخرىعف كؿ المذاىب  ةياإلسالماختالؼ الدولة – 2
 بأف النظاـ اإلسالمي يقـو عمى ثالث دعائـ : البّنا يؤكد و   
 _ مسؤولية الحاكـ . 1
 وحدة األمة . -2
 احتراـ إرادة األمة . -3

و ال يرى البّنا تعارضا بيف الوضعية و اإلسالـ إذا كانت تمؾ الدساتير تعترؼ بسيادة الشريعة و قصور 
 7العقؿ البشري .

                                                 
1
 ( .1204متفؽ عميو عف أبي ىريرة : رواه البخاري في األحكاـ و مساـ في اإلمارة , انظر المؤلؤ و المرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف ) _  
2
 .  48ص ,  2005مكتبة وىبة , القاىرة , الطبعة الثانية ,,  الشريعة و مقاصدىاالسياسة الشرعية في ضوء نصوص يوسؼ القرضاوي , _  
3
  . 238ص ,  2002,  , الطبعة األولى ,  دار الدعوة , اإلسكندرية مجموعة رسائؿ اإلماـ الشييد حسف البناحسف البنا , _  

 . 301_ احمد الموصمي ، مرجع سابؽ , ص 4
. 45_ كروي كريمة , مرجع سابؽ , ص 5  
 .  45_  نفس المرجع , ص 6
 . 34,  33,  ص  1995,الطبعة األولى , الربيعاف لمنشر و التوزيع , الكويت , الفكر الحركي لمتيارات اإلسالميةعبد اهلل فيد النفيسي , _  7
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بيف  فانو ال يبعد كثيرا عف وجية نظر " حسف البنا " فيو يميز 1 المودودي " األعمى أبو" موقؼ  أما   
تسير  ولى خاضعة لحكـ المسمميف ، فاف الثانية ىي التياأل كانت  فإذا،  اإلسالميةالدولة المسممة و الدولة 

فكر " المودودي " و ال يزاؿ  أثارىابرز القضايا التي أمف  2 نظرية الحاكمية وفؽ حاكمية اهلل ، و تعتبر
 األشخاصو  األشياءيدور حوليا الكثير مف المبس و الغموض ، و المقصود بيا القدرة عمى التصرؼ في 

 أيشعبا  أوطبقة  أوحزب كاف  ألييكوف  أفهلل وحده ، و ىو بيذا ينفي  إالمقة ، و ىذا ال يؤتى مط بحرية
 أمورنو يقوـ فقط بتسيير إنو قادر عمى ممارسة الحكـ ، بؿ يدعي ا أوحؽ و لو جزئيا في حاكمية اهلل ، 

و النبوية ، و مف ثمة فطاعة الدولة مشروطة بطاعتيا هلل و الرسوؿ ،  القرآنيةالمسمميف انطالقا مف التعاليـ 
  نظرية شكمت  حيث 31.  تطالب بالطاعة مادامت ىي منسمخة عف طاعة اهلل و رسولو أفو ال يحؽ ليا 

المودودية انقالبا نظريا في الخطاب الحركي اإلسالمي المعاصر إلى درجة أف مفيـو الحاكمية قد الحاكمية 
شكاليتيا عمى تحديد صاحب إطاب , فيي نظرية في الدولة تقـو أصبح مف أبرز المسممات النظرية ليذا الخ

 42السيادة . 
مؤىموف لذلؾ و الحؿ و العقد ىـ ال أىؿ فأيرى " المودودي "  اإلسالميةطريقة الحكم في الدولة عف  أما   

الواردة في النص و القابمة  األحكاـعمماء الديف ، ميمتيـ تأويؿ  أي اإلسالميةديانة بالىـ كبار العارفيف 
ليـ الحؽ في وضع قوانيف جديدة  أف، لكف ىذا ال يعني  اإلسالميةلمتأويؿ لوضع قوانيف مناسبة لمدولة 

 صدر حكـ فيما ورد نص فيو صريح و واضح في شريعة اهلل . إ وأ،  مخالفة لكتاب اهلل و رسولو
تتغافؿ عف الظروؼ  المودودي " و خاصة فكرة الحاكمية  األعمى أبو"  راءآل اإلسالميةتبني الحركات  إف   

السياسية و التاريخية التي دعت المودودي لصياغتيا .
5

 

                                                 

  _: ( مف أكثر المفكريف جاذبية و تأثيرا عمى الحركات اإلسالمية المعاصرة ، و تعتبر   1979- 1903مفكر باكستاني )  أبو األعمى المودودي
 مثؿ كبار مفّكريف في المودودي أّثراألفكار التي طرحيا بمثابة التوجيو الذي تسير عميو مختمؼ الحركات اإلسالمية في العالـ العربي و اإلسالمي .  

 لعبت التي  (1941 )  اإلسالمية الجماعة أّسس الحاكمية و الجاىمية,  مبدأي تطوير في المفّكريف المتشدديف خصوصا مف كبيرة ادقطب  وأعد سيد
 .المغات مف العديد إلى المودودي ترجمت أعماؿ اإلسالمية, الحركات مف لمعديد نموذجا وأصبح واليند، باكستاف في سياسة جدا ميما دورا
 عبد ، و  " محمد عبده "إلى  " جمال الدين األفغاني "و لـ يسبقو احد إلى ىذا األمر مف "الحاكمية "الرائد في طرحو لفكرة _ يعتبر المودودي " 

، و بطرحو ليذه الفكرة فقد أحيا الفكرة التي طرحيا الخوارج ، عندما أعمنوا انو ال حكـ إال هلل ، و الخوارج ىـ أقدـ  " حسن البنا "و  الرحمان الكواكبي "
، و لعبوا فرقة في اإلسالـ يعود أصميا لمخالؼ حوؿ مف يتولى الخالفة ، و كاف ليا أىمية كبيرة في تطور النظريات السياسية في التاريخ اإلسالمي 

 ا في الشقاؽ الذي أصاب األمة اإلسالمية في عيد " عمي بف أبي طالب " رافعيف شعار ال حكـ إال هلل . دورا كبير 
 .  46_  كروي كريمة , مرجع سابؽ , ص  1
 . 184, ص  2004, الطبعة الرابعة , دار الحوار , سورية ,  الدولة و النيضة و الحداثة_ محمد جماؿ باروت ,  2
 المودودي مجموعة مف األحداث السياسية التي عرفتيا اليند أثناء االحتالؿ االنجميزي ، كما شارؾ في النقاشات التي دارت  _ عايش أبو األعمى 

تنؽ بيف المسمميف و اليندوس حوؿ أسموب الحكـ المتبع بعد االستقالؿ ، كاف الزعماء اليندوس يروف أنو ال شيء يمنع مف وجود شعوب مختمفة تع
، لكنيا تنتمي إلى دولة واحدة بشرط أف يمتـز دستور ىذه الدولة بضماف الحرية الدينية لكؿ السكاف ، في حيف رفض المسمموف الذيف  ديانات مختمفة

صال ال يعرؼ ف يشكموف أقمية ، و طالبوا بإنشاء دولة مستقمة ) باكستاف ( ، و لتبرير ذلؾ وظفوا النظرية اإلسالمية في الحكـ مركزيف عمى كوف اإلسالـ
اسية و األخالقية بيف الديف و الدولة ، و ىنا بدأ " المودودي " في الحديث عف الشريعة اإلسالمية باعتبارىا شاممة لكؿ مناحي الحياة االقتصادية و السي
فكرة الحاكمية عند ، و المالحظ أف االستقالؿ الذي كاف يطالب بو المسمموف يرتكز عمى الخصوصية اإلسالمية و شعار الحاكمية هلل ، و عميو 

 = مف اجمو ،أي االلتزاـ بالشريعة المودودي تجد تفسيرىا في الدعوة إلى قياـ دولة إسالمية مستقمة في بالد اليند ، و إلزاـ ىذه الدولة بالشرط الذي قامت
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و الممارسات الدينية مف البدع ،  اإلسالـ تنقية  إلىولى السفمية كانت تيدؼ بالدرجة األ أففي حيف      
، و السفمية  إسالميةدولة  إلقامةتسعى  أو، و لـ تطرح نمط معيف لنظاـ الحكـ ،  نحرافاتاالالخرافات و 

 أونظاـ سياسي  المتأخر، سواء كاف ىذا  المتأخرلممتقدـ عمى  األولويةتعني االتجاه الذي يعطي و يجعؿ 
 و الديف نحو التوجو فإما التساؤالت و العوامؿ مف العديد ظؿ في التيار ىذا نشأ قدو ، 1فكر اجتماعي 

 و العمـ نحو التوجو أو .التخمؼ اختيار و الديف فيـ عف المسمميف قصور معناه ىذا ،و بقيمو االحتفاظ
 استطاع الذي الوحيد ىو و رواده مف "عبده محمد" ويعتبر ، العصرنة و التقدـ اختيار معناه وىذا ، نتائجو

 بيف تأليفية برؤية ليخرج الديني العامؿ يدرج وأف المطروحة المسائؿ لكؿ شاممة عممية أجوبة يعطي أف
 2" األفغاني الدين جمال" ذكر ويمكف .االجتماعية والوحدة اليوية عمى الحفاظ حاجات و الحضارة ضرورات

 مفكري كبار منواؿ عمى عنيا يتحدث التي الثقافات يعرؼ كاف بأنو "غارودي روجي" عنو عبر الذي
 بخالؼ الداخؿ مف العالـ ثقافات لمعرفة يجتيدوف كانوا الذيف " حزم ابن و رشد ابن كالبيروني،"  : اإلسالـ
 كتابو في بيفي حيث نجده 32ى .األخر  الموروثات بكؿ والجاىميف تراثيـ في  المنغمقيف العمماء مف الكثير

 أثر وال مصالحيا، في تستشار وال عقد،  وال حؿ شؤونيا في ليا ليس التي األمةف أ " "الوثقى العروة"
نما العمومية، منافعيا في إلرادتيا  يشاء ما يحكـ نظاـ، ومشيئتو قانوف إرادتو واحد لحاكـ ةعخاض ىي وا 
 ويتناوليا ، والشقاء السعادة يايفتعتر  سير، ليا ينضبط وال واحد، اؿح عمى تثبت ال أمة فتمؾ يريد، ما ويفعؿ
 43." والذؿ العزؿ

أف سبب ذؿ المسمميف ىو اختالفيـ في فيـ اإلسالـ و تعصبيـ و جمودىـ عمى آراء  االتجاه ىذا يرى و
إضافة  4 5 المذاىب األربعة, ثـ تناحرىـ في كثير مف الفترات و تقاتميـ أحيانا بسبب الخالفات المذىبية .

 ىي :   مجموعةل
 الديف فيـ عف المسمميف قصور معناه وىذا اإلسالمية، والمبادئ الوافدة العصرية الحضارة بيف الحواجز -

 يتجاوز عندما الديف، مع جوىريا تتناقض ال إنيا و المادية، و العممية حدود يتجاوز متطورا عقالنيا فيما
 .المسمموف منيا يعاني التي المعضمة وىي العقمي، التأويؿ إلى المغوي الفيـ

 و تقنية حضارة باعتبارىا الحضاري، االحتكاؾ وليدة عالمية إنسانية حضارة ىي الغربية الحضارة -
 .المجتمعي األيديولوجي االنتماء تعرؼ ال فيي تكنولوجية،

                                                                                                                                                             

ى الحركات إلسالمية ، و تكوف الحاكمية هلل تذكير مستمر بشرط النشأة ، و إذا كانت فكرة الحاكمية عند " المودودي " ترتكز عمى ىذه الخمفيات فعم= ا
 اإلسالمية أف تضع ىذه األفكار في اإلطار التي كتبت فيو و دراستيا قبؿ أف تتخذىا كأحد المحاور األساسية و تناضؿ مف أجميا . 

 .  47_ كروي كريمة , مرجع سابؽ , ص  1
لمتجديد . بالنسبة العربية القومية أعالـ ومف المصرية النيضة في البارزيف األعالـ ،أحد 1897_  1838األفغاني :  الحسيني الدين _ جمال 

محمد" الممارسة الديمقراطية مف منظور األحزاب السياسية اإلسالمية في الجزائر : دراسة ميدانية لعينة مف مناضمي حركة مجتمع السمـ  _ ميموف 2
 . 51( ص  2008_   2007 االجتماع, عمـ اإلنسانية واالجتماعية, قسـ العموـ الجزائر, كمية )جامعة  رسالة ماجستيربوالية الشمؼ" 

)جامعة  رسالة ماجستير"  2006_  1990ريحاف " العولمة و أثرىا عمى عممية اإلصالح الديمقراطي في الوطف العربي منذ  عمر نايؼ فوز  _3
 .  96( ص  2007النجاح الوطنية , فمسطيف , كمية الدراسات العميا السنة الجامعية 

األولى , مركز اإلمارات لمدراسات و البحوث اإلستراتيجية , أبو ظبي ,  , الطبعة التصور السياسي لدولة الحركات اإلسالميةخميؿ عمي حيدر , _  4
 .  15, ص  1997
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 و لمعمماء الدنيا أمور في الحرية ترؾ فإف نصية، وقفية الدينية األمور كانت إذا و دنيا و ديف اإلسالـ -
 ."دنياكـ بأمور أعمـ أنتـ " القوؿ عمى قياسا الساسة و الفقياء

 إعادتيا ينبغي بينيما  المختمفة العالقة في والظاىرة والحكاـ، األفراد فساد إلى يعود المسمميف أوضاع فساد -
 1. شورية ديمقراطية أسس إلى
ليس واحد ، بؿ انقسـ عمى نفسو و ذلؾ نتيجة لمممارسات السياسية التي  اإلسالـالتيار السفمي في  أفغير   

عدة فصائؿ مف ناحية الفكر و الممارسة ، خاصة فيما يتعمؽ بوسائؿ الفعؿ  إلىتمت باسمو  و حولتو 
 السياسي و شرعية الحاكـ .

 ية . و في دراسة الفكر السفمي نركز عمى " السفمية الوىابية " و المفكر "ابن تيم    
 

يرة العربية ، ىذه ز شبو الج في "  2 الوىاب" محمد بن عبد  أسسيا إصالحيةحركة  السفمية الوىابية : – 1
 إلىسفمية تدعو  إصالحيةالحركة ليا جانبيف جانب ديني و جانب سياسي ، فمف الناحية الدينية كانت حركة 

تيا الطرقية و سموكيا متحارب البدع و في مقد, الديف و ممارسات السمؼ مف المسمميف  أصؿ إلىالعودة 
 الديني و مف الناحية السياسية ثورة ، كانت ثورة عمى الخالفة العثمانية . 

ترتكز السفمية الوىابية عمى الوقوؼ عند ظواىر النصوص الدينية ، و جعؿ المعاني المنتقاة مف ىذه     
كديف ، كما كاف حاؿ ىذا المفيوـ في  اإلسالــ الديف ، ووقفت عند مفيو  أموررجع في كؿ مالظواىر ال
 األمةالعقمية التي استدعتيا صراعات  اإلضافاتعند الصحابة ، قبؿ التطورات العممية و  األولىالعصور 
 32.  اإلسالمية، بعد عصر الفتوحات  األخرى األمـمع  اإلسالمية

عمى مف عاصروه ، و حتى في عصرنا الحاضر ، ظير  األثربالغ  ألفكارهلقد كاف   :4 ةيابن تيم – 2
" جماعة الجياد مف طرؼ  السادات " أنور" الفكري ليذا المفكر مباشرة بعد اغتياؿ الرئيس المصري  التأثير

، و الذي 5في مصر ، التي كاف يؤطرىا " عبد السالـ فرج " مؤلؼ كتاب " الفريضة الغائبة "  " اإلسالمي
 أفتى" ابف تيمية " الذي  ألفكاررئيسا كافرا ، استنادا  السادات " ، باعتباره  أنوربقتؿ الرئيس المصري "  أفتى

 .  إليوؤوف يو لكنيـ يس اإلسالـ إلىبقتؿ الحكاـ الذيف ينتسبوف 

                                                 

 . 51ص محمد  , مرجع سابؽ ,   _  ميموف 1
 _كما النقي  اإلسالـ إلى لمعودة تيّدؼ ةكحر  ىي و بية الوىا ومؤسس منظر ىو الوىاب عبد  ( :   1972_ (1703 محمد الوىاب، عبد ابن 

 إلى الوىاب عبد دعا قد و .العراؽ البصرة، في سنوات أربع فييا بما سنوات، لعّدة الخارج في وعاش المدينة في درس .   النبي قبؿ مف مورس
 .والموحديف خوافاإل أتباعو وسمي ،"التوحيد كتاب "بتك .الصوفية والمعتقدات الطرؽ مثؿ والكفر، البدع محاربة

  .  48كروي كريمة , مرجع سابؽ , ص  _ 2
  _كاف معارضا لبعض , ار لمشرؽ األوسط تمفكر سوري عاش في القرف الثالث عشر ميالدي ، عاصر حكـ المماليؾ و غزو الت  : ابن تيمية

تيمية بقتؿ ىؤالء ممارسات الغزاة المغولييف ، فرغـ اعتناقيـ لإلسالـ ظموا يطبقوف قوانيف و تشريعات بعيدة عف تعاليـ الديف اإلسالمي ، و قد أفتى ابف 
 الحكاـ . 

.حسب المؤلؼ سبب تخاذليـ و ضعفيـ  المقصود بيا الجياد الذي أسقطو المسمموف مف الفرائض الدينية و ىذا ىو _   الفريضة الغائبة :   
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و ال توظؼ  األخير الممجأالقوة ىي  أفىذا التيار يتفقوف عمى  أصحابفاف مف حيث استعماؿ القوة  أما   
،  لإلسالـؿ استمرار الحاكـ في التمسؾ بموقؼ مضاد ابعد استنفاد كؿ السبؿ و الوسائؿ السممية ، في ح إال

 سممة المجتمع عف طريؽ انتياج سبيميف : أويقصد بالسبؿ و الوسائؿ السممية 
اـ ي عأا ، ثـ تكويف ر االقتصادية و غيرىسممة الجماىير مف خالؿ المؤسسات التربوية و التعميمية و أ –أ  

 .  " حسن البنا "سالمية و ىي الطريقة التي انتيجيا إلى انتياج سياسة إيتقبؿ التغيير و يدفع النظاـ 
 أبو" بنفوذىا و ىذا منيج  يتأثرو  اإلسالميلى مساره إتمع سممة النخبة التي تقود بدورىا تحويؿ المجأ –ب 

 ة ليذهبنيالمت اإلسالميةاحتماؿ استعماؿ القوة وارد في نظر كؿ منيما فالحركات  أف إال المودودي " األعمى
 العنؼ .  إلىقد تمجا  األحياففي بعض  األفكار

حاطت بظيور أغامضا و ىذا راجع لمظروؼ التي مر يبدوا الوىابية فاأل و فيما يتعمؽ بمكانة القوة في فكر  
 ستالئيا عمى الحكـ في شبو الجزيرة العربية . ا ىابية وو الحركة ال

 في انحطاط المسمميف ، فقد أساسياجي يمعب دورا ر المحيط الخا أفصار ىذا التيار بصفة عامة أنيعتبر    
الفمسفية لمحضارة  التأثيراتالعثمانية ىي سبب الخالفات و التخمؼ و ترفض  ريةاإلمبراطو  أفاعتبرت السفمية 

 كما فيمو السمؼ الصالح .  اإلسالـعمى  طرأتالغربية و تعتبر ذلؾ بدعا 
ؼ التي عاشيا في باكستاف ، غير انو يختمؼ عف المفكريف و فيعتبر موقفو انعكاسا لمظر  " المودودي "ما أ   

 إنماخارجي ممثؿ لحضارة و عادات و ثقافة مختمفة ، و  أي،  أجنبيبعدـ اعترافو بوجود عدو  اآلخريف
المودودي كفر المجتمع اليندوسي ( ىذه  األعمى أبوىندي يتميز بتفوؽ كمي ، )  أجنبيالمشكؿ في وجود 
السيد قطب ( ، في حيف يعتبر " حسف  رأسيـعربا ) و عمى  إسالمييفعمى مفكريف  تأثيرالفكرة كاف ليا 

مشاعر  إبرازمف خالؿ رسـ الحدود و  اإلسالمية األمةر الغربي ىو المسؤوؿ عف تشتت االستعما أفالبنا " 
 القومية التي تغدي الخالفات بيف المسمميف لذا نادى بالجياد ضده .

 و عموما يرى ىذا التيار أف العودة إلى الديف الحؽ لف تتـ إال بالسبؿ اآلتية :    
ماعات التي يعتبرونيا " فرؽ الضاللة " و تصفية المذاىب اإلسالمية _ تصفية العقيدة اإلسالمية مف آراء الج

 مف االجتيادات الخاطئة و تصفية كتب التفسير و الحديث . 
 _ فتح باب االجتياد مف جديد , و عدـ االلتزاـ بالضرورة بفتاوى المذاىب األربعة المعروفة . 

  1_ نشر الوعي اإلسالمي الصحيح .
قد انطمؽ مشروع اإلصالح الديني في فكرنا المعاصر في نياية القرف ا التيار بأنو ذما يمكف قولو تجاه ى    

التاسع عشر و أنجزت الحركة السمفية في بداياتيا خطابا توفيقيا نزع نحو بناء شكؿ مف أشكاؿ المواءمة بيف 
لمختمفة , و قد عكس مشروع محمد عبده قيـ اإلسالـ و قيـ الفكر الحديث و المعاصر في مجاالت المعرفة ا

اإلصالحي الذي كاف يرـو تكييؼ المجتمع اإلسالمي و مبادئ العقيدة مع مقتضيات و متطمبات األزمنة 
الحديثة , عكس ىذا المشروع في روحو العامة صورة لنمط في التوفيؽ مكافئ لممعطيات التاريخية التي 

                                                 
1

 .  16, مرجع سابؽ , ص  خميؿ عمي حيدر_   
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حية في السياقات التاريخية الالحقة , أصبحنا بعده في حاجة إلى سمحت بتمظيره , لكنو استنفذ قيمتو اإلصال
بناء مواقؼ أكثر قدرة عمى مواجية أسئمة زماننا .اتخذ ىذا التوجو اإلصالحي الحقا صورا و مظاىر أكثر 

  1قوة في مجاؿ نقد العقؿ العربي اإلسالمي .
 

 قصائي (الفكر الحركي الثوري ) اإلالفرع الثاني :  
     
التي تعد بمثابة  2" السيد القطب " أفكار إلىقصائي ضرورة التطرؽ تدعو معالجة الفكر الحركي اإل    

التي  األفكارالمعاصرة ) خاصة منيا المتطرفة ( ، و مف بيف  اإلسالميةالدستور الذي تسير عميو الحركات 
 .  الجاىمية والحاكمية فكرتي  اإلسالميةو تداولتيا الحركات  األخيرطرحيا ىذا 

طرح و الذي  "  الطريق في معالم "كتابو فيالفكرتيف و مفيوميما في كتابو  استكشاؼ ىاتيف و يمكننا    
 ي : يم بما " قطب سيد طرحيا التي المفاىيـ أبرز إيجاز ويمكف فيو أىـ مبادئو  

 .اهلل حاكمية عمى اعتداء وىي الجاىمية، عيشة يعيش المعاصر العالـ يزاؿ ال 1-
 .وحده اهلل عبادة اجؿ مف الناس قموب في الديف غرس مف بد ال 2-
 .جمعاء البشرية سالـإلا يقود فقط وبو اهلل، بشريعة الحكـ انقطاع مع اإلسالمية األمة وجود عاانقط 3-
 يتصدى لكي بالقوة اإلسالمي المجتمع ؼر يتص أف ويجب طميعة، وجود تستمـز هلل الحاكمية إعادة 4-

 .بوجيو يصمد أو الجاىمي لممجتمع

                                                 
 . 49, ص مرجع سابؽ , نصر حامد أبو زيد , _  1

 _أسيوط منطقة في موشا قرية فيولد  مصري، إسالمي ومنظر وأديب اتبك:  1711_  1707أكتوبر  7:  الشاذلي حسين إبراىيم قطب سيد 
 وعباس حسيف، بطو وارتبط صحفي ومعمؽ كمعّمؽ عمؿ ذلؾ، بعد العمـو دار مف جازةاإل عمى البنا فسح مثؿ حصؿو  المتوسطة الطبقة مف لعائمة
 وناقدا لمحكومة المعارضة في يكوف لكي عاما ميالً  قطب أظير توالمجال الصحؼ في الكتابة بدأ أف منذ .آخريف ليبرالييف ومفّكريف العقاد محمود

 .مصر وضاعأل
 وزارة أرسمت 1948 في .لمتعّري ودعوتو الحب قصص كتابة في ظيرت التي المتشددة ليبراليتو في و لمحكومة معارضتو في جدا سريتجا قطب كاف    

 .التعميـ عف دراساتو لمواصمةة مريكياأل المتحدة ياتالوال إلى قطب التربية
 ياتالوال في إقامتو أثناء ظير الذي " اإلسالم في االجتماعية العدالة "ىو سياسي برنامج مع حياة كطريقة صولّيةاأل تبنىّ  الذي وؿاأل قطب كتاب   

 مراجعة إلى  1951 1948  – المتحدة ياتالوال في إقامتو أدت .البنا خطاب إلى وأقرب الراديكالية عيف بعيدا الكتاب ىذا في قطب وكاف المتحدة،
 ياتالوال في شخصيا واجييا والتي الغرب في لمصييونية الموالية والمشاعر العنصري، والتمييز لممادية، كراىيتو أف ويبدو .لمغرب المتبني السابؽ موقفو

  .عمييا ُرّبي التي الثقافة جذور إلى والعودة الغربية الثقافة عف عزلتو بداية كانت الّمتحدة
 الفكر دوائر في جدا نشيطا وأصبح خوافاإل إلى قطب انضـّ  المسمميف، خوافلإل ولىاأل والمحنة البنا حسف  اغتياؿ بعد وذلؾ مصر، إلى تودعو  بعد    

 يعيد أفيتو أولو  كانت .ؼعن أو راديكالية أي قطب يظير لـ المحظة، تمؾ حتى حاؿ، أية عمى. الحؿّ  ىو السمـ أف صتياخال عديدةً  كتبا وأّلؼ والنشر
يجاد حديثة نظر وجية مف ـسالاإل فيـ كتابة  والبمداف لمصر والسياسية واالقتصادية واالجتماعية الفردية المشاكؿ لمعالجة ـسالاإل يقدميا التي الحموؿ وا 
 ترؾ الوضع ىذا .لمتعذيب فأخضع ومؤيدييـ، الخواف مف آلؼ مع وسجف السجف، في سنة 15 ب قطب عمى حكـ  1955 عاـ في .والعربية ميةسالاإل

 ومعالم القرآن، لظال  في الراديكالية، إنجيؿ أو أىميًة،األكثر  فكتبو .المتشددة صوليةاأل إلى قطب انتقؿ السياؽ، ىذا في ىذا يومنا إلى مؿدتن لـ جروحا
 بتيمة اعتقؿ ثـّ  ،  1965في قطب سراح أطمؽ .آخريف مع تمقاه الذي التعذيب بسبب كتبت ،وغيرىا ،الدين ليذا والمستقبل الدين، وىذا الطريق، في

 . 1966 في شنقا عداـاإل حكـ فيو ونّفذ لحكومةا إسقاط عمى العمؿ
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كوف السمطة هلل و مستمدة مف تعني فكرة الحاكمية تشريع اهلل و عمى البشر التنفيذ ، و حسبو عندما تو     
ف حضارة أل اإلنسانيةف فيي الحالة الوحيدة التي تتحقؽ فييا الحرية لكؿ البشر ، و ىذه ىي الحضارة آالقر 

مف التحرر الحقيقي ، فحيف يكوف التشريع مستمدا مف اهلل في كؿ نواحي  أساسيةتقتضي قاعدة  اإلنساف
 خراآللضغطو و حيف يصنع بعض الناس ىذا التشريع و يخضع لو البعض  األفرادالحياة ، فانو يخضع كؿ 

و عبيد ، و مف ثمة فيو مجتمع جاىمي ، عمى حد  أربابىو مجتمع  إنماال يكوف ىذا المجتمع متحررا ، و 
إف العالـ يعيش اليـو  كمو في "جاىمية " مف ناحية األصؿ حيث نجده يقوؿ "  مجتمع متخمؼ .  أيه ، تعبير 

الذي تنبثؽ منو مقومات الحياة و أنظمتيا . جاىمية ال تخفؼ منيا شيئا ىذه التيسيرات المادية اليائمة و ىذا 
عمى سمطاف اهلل في األرض و عمى األخص ىذه الجاىمية تقـو عمى أساس االعتداء  اإلبداع المادي الفائؽ 

خصائص األلوىية .. و ىي الحاكمية .. إنيا تستند الحاكمية إلى البشر , فتجعؿ بعضيـ لبعض أربابا . ال 
في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتيا الجاىمية األولى , و لكف في صورة ادعاء حؽ وضع التصورات و 

 1 "األنظمة و األوضاع بمعزؿ عف منيج اهلل لمحياة . القيـ و الشرائع و القوانييف و
خاضعيف ليذه السمطة ، و في حالة تناقض الفرد و  األمةليذا فيو يعطي السمطة هلل وحده و الفرد و    

و يستدؿ عمى ذلؾ بمجموعة مف  ف فيو شرؾ ،آو المبادئ المنصوص عمييا في القر اهلل  إرادةمع  األمة
نزؿ اهلل بيا مف أـ ما باؤكآنتـ و ءأسميتموىا  أسماء إالقولو تعالى " ما تعبدوف مف دونو نية منيا آات القر آليا

 21الناس ال يعمموف . " أكثرذلؾ الديف القيـ و لكف  إياهال إتعبدوا  أال أمرهلل  إالالحكـ  إفسمطاف 
العالـ يعيش اليوـ في ، " السيد قطب "مجتمع جاىمي ، و مف ثمة فحسب  إلىتودي حاكمية البشر    

و المجتمع  اإلسالمي، المجتمع  أكثر، و ىناؾ مجتمعاف ال  اإلسالـجاىمية كالجاىمية التي عاصرىا 
كؿ مجتمع ال يخمص عبوديتو هلل وحده ، و بيذا التعريؼ البسيط فاف  بأنو األخيرالجاىمي ، و يعرؼ ىذا 

 3.مية ىجميع المجتمعات القائمة في العصر الحديث مجتمعات جا
 أيال يمنع  فاإلسالـف ، يالتيوقراطي أيحسبو ليست تمؾ التي يتحكـ فييا رجاؿ الديف  اإلسالميةو الدولة   

دستور  كانت مرتكزة عمى إذا إسالمية، و تعتبر الدولة  اإللييالتمثيؿ  مفنخبة  أي أومجموعة مف الناس ، 
حساب الدولة ، و الطاعة  قائـ عمى الشريعة اإلسالمية و اختيار الجماعة و يعطي األولوية لممجتمع عمى 

 4.  اإلسالميةلـ يمتـز بتطبيؽ الشريعة  إذاغير مطمقة لمدولة ، و الجماعة ليا حؽ الثورة عمى الحاكـ 
، فاف  اإلصالحييفالمسموح استعماليا مف قبؿ  مف حيث الوسائؿ األخيرةفي المرتبة  تأتيكانت القوة  إذاو   

ذو طبيعة  اإلسالـأف في المقدمة بالنسبة لمثورييف ، حيث يعتبر " السيد قطب "  تأتيالجياد  ىالقوة بمعن
 إنيـ نعـ " يقوؿ حيث التغيير أجؿ مف المادية القوة استخداـ يبيح و  5ىجومية , و لذا يقوؿ بالقوة أوال . 

                                                 
1
 .  5منبر التوحيد و الجياد , ص  :, مف الموقع االلكتروني  معالـ في الطريؽسيد قطب , _  

 . 40_ القرآف الكريـ , سورة يوسؼ , اآلية 2
 .  51_ كروي كريمة , مرجع سابؽ , ص  3
 .  108_ أحمد الموصمي , مرجع سابؽ , ص 4
 . 52,  51_ كروي كريمة , مرجع سابؽ , ص  ص  5
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 العبادة ىذه ولكف والضراء، السراء في بالدعاء اهلل إلي يتوجيوا وأف القرآف، يرتموا وأف الصالة، يقيموا أف يجب
 يدخرونيا التي والذخيرة لممعركة، يتزودونو الذي الزاد ىي إنما وحمايتيا، اهلل دعوة لحمؿ تؤىميـ ال وحدىا،
 التقوى سالح عنو ويزيدوف سالحو، بمثؿ الباطؿ يواجيوف وىـ إليو، يطمئنوف الذي والسالح لمموقعة،
 1" ى .تعال باهلل واالتصاؿ واإليماف

 وى والذي الشورى، برع الشعبي التفويض مف والقضائية والتشريعية التنفيذية السمطات مشروعية وتنبع   
 إذا لمشورى أو يالجماع تفاؽلال يةشروعم ال و ياسةوالس ـالحك يف والعممي ياسيوالس النظري المركزي المبدأ
 الفكر أف ولى،األ ولموىمة يعتقد، قد قطب سيد لفكر الدارس أف ومع  ميةسالاإل الشريعة مع ناقضتت ما
 يستبعد فكره أف إال جزئية؛ بصورة صحيح وىذا الجماعة، خيارات يحتـر ديمقراطي ىو قطب لسيد ميسالاإل

 ذو وبخاصة حزاب،األ المتعدد سياسيلا والنظاـ المدني والمجتمع التعددية في المتمثؿ ستيعابياال المبدأ
 يخضع المنكر، عف والنيي بالمعروؼ مراأل أو الحسبة، الحرية، أساس إف .الديمقراطي الميبرالي نحى الم
 2.والدولة مةواأل المجتمع وحدة رأسيا وعمى العامة، جتماعيةاال لممصالح قطب سيد عند
 المصالح نفس ليا والتي الدينية الجماعات عمى القائـ المجتمع ذلؾ بأنو الصالح عالمجتم "قطب "يعّرؼو    

 أقامت سواء الحزبية، نظمةاأل كؿ يستثني ،. و بالتالي فيو توحيدية سياسية توجيات مف المستمدة والمفاىيـ
 التي الدينية الطميعة وجود بضرورة ويستبدليا سياسية مشروعية أي مف الواحد، الحزب أـ حزاباأل تعدد عمى
 بشرية وتجمعات أنظمة بوجود قطب سيد فكر يسمح ال وىكذا .الجاىمية مف المجتمع تخميص عمى تعمؿ
 أنيا إال قطب عند ستيعابياال المفيـو في تدخؿ الدينية قمياتاأل أف ومع .ـسالاإل عمى مؤّسسة غير شرعية
ف يي،ف ستبعادي؛اإل فكره في سياسيا تدخؿ  سياسيا التنظيـ حؽ ليا فميس أمورىا، ييرست في الحؽ ليا كاف وا 
 يديولوجياأل الفيـ بحدود وغيره السياسي التعبير حرية يربط فقطب .طميعة أو حزب تشكيؿ حتى أو
 3.  الجاىمية مجاىؿ في الفيـ ىذا مف تنبع ال التي حزابواأل والفئات  المجتمعات كؿ تدخؿ لذلؾ .ميسالاإل
 مصر في محّدد وبشكؿ العربي الوطف في الثورية صوليةاأل الجماعات غالبية رتأثغير أف المالحظ ىو     
 حاكمية حوؿ وبأفكاره قطب لسيد ستبعادياإل الراديكالي بالخطاب مباشر غير بشكؿ أو مباشر بشكؿ سواء
 4.والفمسفية الثقافية إلى فةاضباإل ياسيةسوال جتماعيةواال الشخصية :المستويات كؿ عمى العالـ وجاىمية اهلل
 ندةتالمس الراديكالية مؤسس قطب، فكر دراسة فّ حقيقة يمكننا القوؿ بعد التعرض ألىـ أفكار ىذا التيار أ     
 ميةسالاإل المجموعاتف م العديد انتقاؿ أسباب أف لنا تظير العربي، الوطف في  الحاكمية و الجاىمية إلى
 ليبرالي كاتب مف الناصر عبد نظاـ تحت تحّوؿ أنو إذ ولى،األ ضحّيتيا كاف نفسو بطفق , الراديكالية إلى
 سياسي ليوت قياـ إلى وتعذيبو سجنو أدى .العربي الوطف في تشددا كثراأل ىو أصولي مفّكر إلى مصر في

 .عميو النظاـ قبؿ مف والقمع العنؼ نتيجة نفسيا تعويضا ىذا يكوف وربما .والعزلة العنؼ يبرر متشدد
                                                 

 .2425 ص, دار الشروؽ ,  القاىرة,  4, ج  في ظالؿ القرآف_  سيد قطب إبراىيـ ,  1
 108_ أحمد الموصمي , مرجع سابؽ , ص  2
 .  110,  109_ نفس المرجع , ص  ص  3
 . 374_ نفس المرجع , مرجع سابؽ , ص  4
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زخما خاصا , إذ  األطروحاتأعطت ليذه التي نيايتو المأساوية  ساعدت أطروحات قطب في ىذا التحوؿ و 
, و لعؿ مف  اإلسالمييف فالراديكالييكثفت ىذه النياية رمزيتو و رمزية أفكاره , فقادت إلى جيؿ جديد مف 

 إعدامو, أحد قادة تنظيـ الجياد الذي حرر رسالة قبؿ " عبد السالم فرج"أبرز رجاالت ىذا الجيؿ الجديد 
. و يعني بيا فريضة الجياد , فأعطى  " الفريضة الغائبة "بتيمة التخطيط الغتياؿ الرئيس السادات , باسـ 

اإلسالمية الراديكالية الكالسيكي و تحوؿ نصو إلى إنجيؿ لمحركات  اإلسالميالجياد معاني لـ يألفيا الفقو 
  .فيما بعد

يمارس عمى أرض الواقع و إنما بفكر آخر  بإرىابالفكري ال يجب أف يكوف  اإلرىابلذلؾ فإف مواجية    
عمى  بإرىابيواجيو و يفنده و يدحضو فالحجة بالحجة و البقاء لألصح , لكف عندما قوبمت ىذه األفكار 

 1زادت قيمتيا و قدسيتيا عمى عكس لو تـ مناقشتيا و تبياف الصائب و الخاطئ منيا .  األرض
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

, الطبعة األولى , الشبكة العربية االسالمية في فكر رضواف السيد  –الجماعة و تحوالتيا : التجربة السياسية العربية شمس الديف الكيالني , _  1
 .  189,  188, ص   2009لألبحاث و النشر , بيروت , 
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 : التأصيل المفاىيمي و النظري لعممية التحول الديمقراطي. لمبحث الثاني ا
 

 ومتواصؿ وليست مستمر تدريجي تحوؿ عممية ىي الديمقراطية أف عمى الباحثيف مف الكثير يجمع    
 ديمقراطية أف ىناؾ األمر في ما كؿ ،...ومكاف زماف أي في لمتطبيؽ إال يحتاج ال وجاىزا، مجردا مفيوما
 مستميتة نضاالت بؿ عرفت اعتباطا تأتي لـ واجتماعية وفكرية سياسية كثورة فالديمقراطية ، مثالية نموذجية
 واجتماعية اقتصادية لعوامؿ فقيي انعكاس مجرد ليست أنيا  كما ، جمة عوائؽ اعترضتيا خمت قروف خالؿ
نما فقط محددة وثقافية  سياؽ في ، ومتجدد متطور سوسيولوجي المواتية لمناخ الظروؼ تخمؽ بدورىا ىي وا 
 المؤسسات عبر كافة االجتماعية التشكيالت لدى كممارسة حضارية تترسخ وبذلؾ , أيضا متميز تاريخي
 . ألخرى تاريخية حقبة ومف آلخر مف بمد مميزة مواصفات ليا وتأخذ ، كميا
 

 .المطمب األول : التأصيل المفاىيمي لعممية التحول الديمقراطي
 
 مفيـو عف الفكرية،يختمؼ الساحة عمى المطروحة الحديثة المفاىيـ أحد الديمقراطي التحوؿ مفيـو ُيعتبر    

 نظاـٍ  إلرساء كشرط المتخمفة المجتمعات وتنمية تحديث بعمميات سابًقا ارتبطت التي التقميدية، الديمقراطية
 تبدأ لممراحؿ زمنًيا تتابًعا تتضمف الديمقراطي التحوؿ عممية أف المعاصرة األدبيات تؤكد حيث فييا؛ ديمقراطي
و قد  . الرسوخ مرحمة إلى فالتوصؿ ثانيا، االنتقالية المرحمة زاجتيا ثـ أوال، السمطوي النظاـ عمى بالقضاء

مفيوـ التحوؿ الديمقراطي و تمييزه عف بعض المصطمحات تضمف ىذا المطمب أربع فروع تضمف كؿ منيا 
شروط و التحوؿ الديمقراطي , أنماط  و أشكاؿ التحوؿ الديمقراطي ,  و مؤشرات التي ارتبطت بو , مراحؿ

 التحوؿ الديمقراطي .معوقات 
 

 تمييزه عن بعض المصطمحات التي ارتبطت بو .الفرع األول : مفيوم التحول الديمقراطي و 
   

I  _يوم التحول الديمقراطيمف : ransitionTemocratic D   

 

 ونقمو مف مكان أوغيره  أيالنقؿ ، فيقاؿ حوؿ الشيء  أوالتغير  إلىيشير لفظ التحوؿ لغة   : معنى التحول 
غيره و تحوؿ فالنا بالنصيحة و  إلىحاؿ ، و عف الشيء يقاؿ تحوؿ عنو  إلىغيره مف حاؿ  أو خرآ إلى

 الوصية و الموعظة . 
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االنتقاؿ مف حالة  أوو تعني المرور   Transitionو كممة التحوؿ تقابميا في المغة االنجميزية كممة   
 1. أخرمكاف  أومرحمة  أوحاؿ  إلىمف مكاف معيف  أومف مرحمة  أومعينة 
بيف نظاـ غير ديمقراطي و نظاـ  االنتقاليةيقصد بالتحوؿ الديمقراطي في الداللة المفظية المرحمة و     

ديمقراطي ، فالنظاـ السياسي الذي يشيد تحوال ديمقراطيا يمر بمرحمة انتقالية بيف نظاـ غير ديمقراطي في 
 2اتجاه التحوؿ إلى نظاـ ديمقراطي.

 بالديمقراطية والميتميف الدارسيف بإجماع يحظى المفيوـ، ليذا يائيون محدد تعريؼ إيجاد صعوبة ورغـ    
 بأنيا الديمقراطي التحوؿ موجة عرؼ ىنتجتون صامويل فاألستاذ .التعاريؼ أىـ بعض إيراد مكفي جميعيـ،
 زمنية فترة في تحدث الديمقراطي، النظاـ إلى الديمقراطي غير النظاـ مف االنتقاؿ حركات مف مجموعة
 3ية . الزمن الفترة خالؿ المضاد االتجاه في االنتقاؿ حركاتيا عدد في وتفوؽ محددة
رفو تشارلز أندرياف بأنو:"التحوؿ مف نظاـ إلى آخر ،أي تغير النظاـ القائـ وأسموب صنع السياسة كما ع   

األبعاد األساسية الثالثة يتبناه النظاـ ،ويسميو التغير بيف النظـ ،وعميو التحوؿ يعني تغييرات عميقة في الذي 
في النظاـ ،البعد الثقافي،البعد الييكمي والسياسات وىذه التغيرات ناتجة عف وجود تناقضات بيف ىذه األبعاد 

 4الثالثة ،مما يؤدي إلى عجز النظاـ القائـ عمى التعامؿ معيا في ظؿ اإلطار واألسموب القديـ."
و  5حركة مف نظاـ غير ديمقراطي إلى نظاـ منتج لمديمقراطية وفي تعريؼ آخر لمتحوؿ الديمقراطي فيو:    

مف أنظمة تسمطية إلى أنظمة ديمقراطية ،تـ فييا حؿ أزمة  االنتقاؿ عمميةكذلؾ في تعريؼ آخر : ىو 
الديمقراطية كأسموب لممارسة األنشطة السياسية،فالتحوؿ  انتياجالشرعية والمشاركة واليوية والتنمية،أي 

 6.االجتماعيالحقؿ الديمقراطي يعني تغييرا جذريا لعالقات السمطة في المجاؿ السياسي وعالقات التراتب في 
وتأسيسا عمى ذلؾ فإف التحوؿ الديمقراطي ىو:"مجموعة مف المراحؿ المتميزة تبدأ بزواؿ النظـ السمطوية 

بحيث يتضاءؿ ور ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ نظميا ،وتعكس ىذه العممية إعادة توزيع القوة يتبعيا ظي
نصيب الدولة منيا لصالح مؤسسات المجتمع المدني بما يضمف نوعا مف التوازف بيف كؿ مف الدولة 

 7والمجتمع ،بما يعني بمورة مراكز عديدة لمقوى وقبوؿ الجدؿ السياسي".

                                                 

, كمية  03)جامعة  الجزائر اجستير رسالة م“ (2010_  1987_ أسامة معقافي "النخبة الحاكمة و مسار التحوؿ الديمقراطي دراسة حالة تونس )  1
 . 32( , ص  2011, 2010العمـو السياسية و اإلعالـ , قسـ العمـو السياسية و العالقات الدولية , السنة الجامعية 

 .295، ص 2004, مركز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية, القاىرة  ،  التحوؿ الديمقراطي في دوؿ المغرب العربي_  أحمد منيسى، 2
دار سعاد  الطبعة األولى ,  العموب( ,  الوىاب , )تر : عبد القرف العشريف أواخر في الديمقراطي التحوؿ  :الثالثة الموجة صامويؿ ىانتنغتوف , ,_  3

 73 .ص ،  1993, القاىرة ,   الصباح
كراسات التحوؿ الديمقراطي في _ حسينة شروف،عبد الحميـ بف مشري،شبؿ بدر الديف،"التحوؿ الديمقراطي في الجزائر وأثره عمى الحريات العامة". 4

 .123،ص2005ديسمبر11.الجزائر
5 _  Paul Barry Clarke and Joe Foweraker, Encyclopedia of Democratic Thought Routledge ,New York ,2001 ,p 362

 363  . 

 .79،ص2005ديسمبر11.كراسات التحوؿ الديمقراطي في الجزائرإلياـ نايت سعيدي"طبيعة عممية التحوؿ الديمقراطي"._  6
 . 442, ص 2005,المكتب الجامعي الحديث ,اإلسكندرية ,  في النظـ الدستورية والسياسية:دراسة تطبيقيةمحمد نصر مينا،_  7
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 أف مؤكدا الديمقراطي، التحوؿ وموجات الشرعية بيف الرابطة أىمية إلى تحميالتو في ىنتجتون أشار و قد    
 ال القوة صاحب أف"  روسو جاك جون قرهأ ذلؾ انطالقا مما و  الشرعية، بقضية تيتـ السياسية النظـ كافة

 1."و يطيع أف الشعب عمى وواجب الحكـ يتولى أف في حؽ إلى القوة ىذه حوؿ إذا إال قوًيا، يظؿ أف ُيمكف 
لتحوؿ الديموقراطي : ىو االنتقاؿ بالمجتمع مف وضع إلى آخر عمر مرزوقي  بأف ايرى الباحث  كما   

جديد يشترط أف يكوف أحسف مف سابقو يتميز بمبدأ التداوؿ عمى السمطة السياسية مف خالؿ األغمبية التي 
و حرياتو , و  اإلنسافيفرزىا التمييز الديمقراطي الحر و التنافس الحزبي التعددي , في إطار احتراـ حقوؽ 

الحضارية ىذا في مستوى أوؿ , أما المستوى الثاني فيفترض أف يتجسد التحوؿ الديمقراطي داخؿ  شخصيتو
الجماعات االجتماعية و  مة , أخذا و عطاء بيف األفراد والمنظومة االجتماعية و الثقافية و السياسية لأل

المقاـ الثاني , في ظؿ في  أفقيؿ اجتماعي و بالتالي فيو تحوؿ سياسي  عمودي في المقاـ األوؿ , و تح
ف المستوييف ال يمكف الكالـ عف أي تحوؿ ميما كانت صفتو الحضارية دوف المرور بأزمة , فضال عف يىذ

 2اإليماف الراسخ بضرورة االنتقاؿ ) القابمية لمتحوؿ ( و إمكانيتو .
 حؿ وقواعد أساليب صياغة إطارىا في يتـ التي العممية بأنو أيضا، الديمقراطي التحوؿكما عرؼ     

 نطاؽ وتوسيع ونزيية، حرة انتخابات وعقد ديمقراطي دستور وضع إلى وصوال سممية، بطرؽ الصراعات
 .  ديمقراطيتو ى عم االد ومؤشًرا السياسي النظاـ لنمو معياًرا باعتبارىا السياسية المشاركة

 السيطرة عمى ُمؤسسة سمطوية عالقات فيو تقـو سمطوي نظاـ مف االنتقاؿ يعني  3الديمقراطي فالتحوؿ     
 وجود عمى العالقات فيو تقـو ديمقراطية أكثر نظاـ إلى الردع، لقوة استعماؿ مف تفترضو وما والخضوع،

 النظاـ ىذا عمى ُيضفي المجتمع،بما داخؿ إجماع وجود عف وُيعبر إذعاف، وليس طاعة عنيا تنتج قيادة
 .  قانونية قواعد إلى قراراتيا ُوتَترجـ سياسيا تقرر أف ما لفئة يسمح ما أي مشروعية،

أحسف  بداية معروفة لدراسة التحوؿ الديمقراطي  كانت مف قبؿ مقترب  موجات التحوؿ االديمقراطي"       
-1943,  1926-1828 ) لصامويؿ ىانتنغتوف" حيث حدد موجات التحوؿ الديمقراطي بثالث موجات

 أولية شروًطا بمثابة تكوف أسس مجموعة توفر ىذه الظاىرة تطمبو ت 3 4الحاضر  ( -1974,  1962
 :ىي الديمقراطي التغيير يتـ حتى أساسية

                                                 

 19 .ص ، , 2004, مكتبة األدب , القاىرة  المعمومات عصر في الديمقراطي والتحوؿ العاـ الرأي القصبي، رشاد الغفار عبد_  1
) جامعة يوسؼ بف خدة ,  رسالة ماجستير(" 2004_  1989عمر مرزوقي " حرية الرأي و التعبير في الجزائر في ظؿ التحوؿ الديمقراطي ) _  2

 . 64(ص  2006,  2005الجزائر , كمية العموـ السياسية و االعالـ , قسـ العمـو السياسية و العالقات الدولية ,
وى الق _  عرؼ  رستو التحوؿ الديمقراطي بأنو عممية اتخاذ قرار يساىـ فييا ثالث قوى ذات دوافع مختمفة و ىي النظاـ ، و المعارضة الداخمية و

ف الخارجية ، و يحاوؿ كؿ طرؼ إضعاؼ األطراؼ األخرى و تتحدد النتيجة النيائية وفقا لمطرؼ المتغير في ىذا الصراع .  أما صامويؿ ىنتجتو 
أو  افيعرؼ التحوؿ الديمقراطي عمى انو مسمسؿ سياسي معقد تشارؾ فيو مجموعات سياسية متباينة تتصارع مف اجؿ السمطة و تتبايف مف حيث إيماني

 عدائيا لمديمقراطية ، فيو مسمسؿ تطوري يتـ فيو المرور مف نظاـ سياسي مغمؽ إلى نظاـ مفتوح ، وىو مسمسؿ قابؿ لمتراجع .
  _ 3 Mark Bevir , Encyclopedia Of Governance , Sage Publications, The United States Of America , 2007, P .114  
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 االستقرار السياسية، المعبة أطراؼ بيف تاريخية تسوية تحقيؽ خالؿ مف االنقالبية اإليديولوجية عف التخمي
 13. الخارجي التيديد وعدـ الديني اإلصالح االقتصادي،

وعميو فالتحوؿ الديمقراطي ىو عممية تيدؼ إلى إعادة النظر في خارطة القوة عمى مستوى النظاـ     
السياسي ،والعمؿ عمى إعادة التوازف بيف القوى الرسمية المتمثمة في الدولة والمؤسسات غير الرسمية متمثمة 

أف التحوؿ الديمقراطي ىو عممية في ىذا اإلطار فإف ىذا التعريؼ يركز عمى , في منظمات المجتمع المدني
 تغيير جذري في جميع مستويات النظاـ.  

مف خالؿ ماسبؽ يتضح أف تعدد التعاريؼ المقدمة لمتحوؿ الديمقراطي إنما تعود لنظرة كؿ مفكر وتركيزه   
 عمى متغير معيف لمتعبير عف عممية التحوؿ الديمقراطي.

عديدة،وتتحكـ فيو العديد مف العوامؿ  النتكاساتىو مسار قد يتعرض وعموما فإف التحوؿ الديمقراطي    
 سواء مف البيئة الداخمية أو الخارجية.

 الضمنية العمميات مف جممة عمى تنطوي رئيسية عممية ىو الديمقراطي فالتحوؿ إجرائية وكخالصة إذف     
 والحريات المساواة مؤشرات مف يتضمنانو بما المواطنة مبدأ وتفعيؿ اإلنساف بحقوؽ األولى بالدرجة تتعمؽ
عالء العامة،  التنافسية االنتخابات إعماؿ محكيتو وتكوف الشعبية، واإلرادة األمة سيادة واحتراـ القانوف، حكـ وا 
 واالرتقاء المجتمعات تنمية تحقيؽ العممية ىذه تستيدفيا غائية وكمرحمة ثانية بدرجة ويتعمؽ والنزيية، الحرة
 االجتماعية األبعاد بجميع والتوازف االستقرار مف المزيد بتحقيؽ وذلؾ واالزدىار، التقدـ مصاؼ إلى بيا

 2 .االقتصادية ثـ ومف والسياسية
 

II  _  عن بعض المصطمحات التي ارتبطت بو : تمييز التحول الديمقراطي 
مف بيف الصعوبات التي يطرحيا التطرؽ لمفيـو التحوؿ الديمقراطي ىي الخمط بينو و بيف بعض     

، بالرغـ مف وجود العديد مف خطوط التماس بيف ىذه المصطمحات خاصة عند دراسة  األخرىالمصطمحات 
عدد مف المفاىيـ  تأصيؿمحاولة  إلىتجربة فتية لمتحوؿ الديمقراطي ، و عمى ىذا النحو سعت ىذه الدراسة 

التي ارتبطت بالتحوؿ الديمقراطي كالتحوؿ الميبرالي ، و االنتقاؿ الديمقراطي ، و الرسوخ الديمقراطي ، و 
 السياسي .  اإلصالح

 
  Transition Libéral: التحول الميبراليالتحول الديمقراطي و  /  1  
مف خالؿ تقديـ ضمانات لعدـ العصؼ بيا  لألفرادفالتحوؿ الميبرالي يعني توسيع الحريات المسموح بيا      

 إعادةىو  أومف قبؿ السمطة ، و الحد مف التدخؿ في العممية االنتخابية لصالح مرشحي الحزب الحاكـ ، 

                                                 

شكالية في الديمقراطي الترسيخ زريؽ نفيسة " عممية_  1 باتنة  – لخضر الحاج )  جامعة رسالة ماجستيرواآلفاؽ "  الدوالتي المشكالت النظاـ الجزائر وا 
 .19( ص  2008- 2009الدولية ,  والعالقات السياسية العموـ الحقوؽ , قسـ كمية-
 مدينة فيفي ميدانية دراسة-أنموذجا  2004أفريؿ  8صونية العيدي, " المشاركة السياسية و التحوؿ الديمقراطي في الجزائر االنتخابات الرئاسية   _ 2

 . 105, ص  ( 2005_  2004,  االجتماع عمـ قسـ,  االجتماعية و اإلنسانية العموـ و اآلداب كمية), رسالة ماجستيربسكرة" 
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مف خالؿ تقديـ عدد مف الضمانات لحماية الفرد و  لألفرادتعريؼ و توسيع نطاؽ الحريات المسموح بيا 
عف المسجونيف السياسييف و السماح بالتعبير  إلفراجاتتضمف ىذه العممية  الجماعة مف تعسؼ الدولة ، و

عممية محكومة  إلىفي عدد مف القضايا ذات االىتماـ العاـ . و بالتالي فالتحوؿ الميبرالي يشير  الرأيعف 
 يةآلعممية تتضمف تقديـ تنازالت مختارة بعناية مف جانب النخبة الحاكمة دوف تغيير عبر  أو أعمىمف 

 1االنتخابات . 
فالميبرالية تتضمف أىدافا متواضعة تتمثؿ في التخفيؼ مف حدة القيود وتوسيع نطاؽ الحقوؽ الفردية    

ف كانت  والجماعية داخؿ النظاـ السمطوي وىي ال تعني في ىذا اإلطار ضرورة إرسائيا لتحوؿ ديمقراطي وا 
 2تسيـ في حفز ىذه العممية.
تجاوز ىذه الحدود الضيقة لكؿ مف الحقوؽ الفردية والجماعية حيث ييدؼ إلى أما التحوؿ الديمقراطي في
القرار في  ة النخبة وصياغة آليات عممية صنعتعكس قدرا أكثر اتساعا مف محاسب تحقيؽ إصالحات سياسية
  3إطار مؤسسي ديمقراطي.

بناء عمى ذلؾ فإف مفيـو الميبرالية محدود المجاؿ ويخص الحريات الفردية والجماعية،عمى خالؼ     
 التحوؿ الذي يتسـ بالشموؿ مف خالؿ إصالحات جذرية عمى جميع المستويات.

جد ال تعتبر عممية التحوؿ الديمقراطي مرادفا لعممية التحوؿ الميبرالي ، عمى الرغـ مما قد يو و بالتالي    
انفتاح  أفبينيما مف ارتباط ، فالحكاـ السمطوييف قد يسمحوف بحدوث عممية التحوؿ الميبرالي عمى اعتقاد 

يصاحب ىذا  أفيزيد مف شرعية النظاـ دوف  أفبحرية مف شانو  األفرادوجود مساحات لتحرؾ  أوالنظاـ 
فانو يصبح مف الصعب  لألفرادظاـ انو مع الحقوؽ و الحريات التي يمنحيا الن إالتبدؿ في ىيكؿ السمطة ، 

 4تبرير احتكار السمطة ، مما يترتب عميو ازدياد المطالب الشعبية بالتحوؿ الديمقراطي .  
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وف أف االنتقاؿ ،حيث يعتقد ي والتحوؿ الديمقراطييميز الكثير مف المفكريف بيف االنتقاؿ الديمقراط    
الديمقراطي ىو أحد مراحؿ عممية التحوؿ الديمقراطي ويعد مف أخطر المراحؿ نظرا إلمكانية تعرض النظاـ 
فييا النتكاسات ،حيث أف النظاـ في ىذه المرحمة يكوف ذو طبيعة مختمطة حيث تتعايش فيو كؿ مف 

سواء عف  ةتجاىات السمطوية والديمقراطية في السمطمؤسسات النظاـ القديـ والحديث ويشارؾ كؿ مف ذوي اال
 5طريؽ الصراع أو االتفاؽ.

 

                                                 

 . 37معقافي , مرجع سابؽ , ص _ أسامة  1
 .136, ص 1999,المجنة العممية لمعمـو السياسية واإلدارة العامة , القاىرة ,إتجاىات حديثة في عمـ السياسة ىدى ميتيكس، _  2
 . 136ص  نفس المرجع , _  3
  .37مرجع سابؽ , ص  ”(2010_  1987النخبة الحاكمة و مسار التحوؿ الديمقراطي دراسة حالة تونس ) “أسامة معقافي  _ 4
 . 136ىدى ميتيكس , مرجع سابؽ ,  ص _ 5
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 onsolidationCemocratic Dالتحول الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي:  /  3

 لنظـا لدراسة المعاصرة األدبيات مختمؼ قبؿ مف كبير باىتماـ الديمقراطي الترسيخ مفيـو حظي      
 واجتيدت .الديمقراطي التحوؿ عممية مف الُمتقدمة المرحمة بمثابة ىو الديمقراطية رسوخ أف باعتبار السياسية،

 وبداية الديمقراطي التحوؿ مف االنتقالية المرحمة مؤشرات عمى الضوء إلقاء محاوالتيا في الدراسات مف الكثير
 عبر تدريجي، وبشكؿ كبيريف وجيدا وقتا يتطمب ورسوخيا، الديمقراطية تعزيز أف عمى ُمؤكدة الرسوخ، مرحمة
 المتحدة الواليات مف كؿ في الديمقراطية ترسيخ مع الحاؿ كاف كما عقود، لعدة تستمر قد طويمة زمنية فترة

  1.   منيا البد خطوة أنيا إال وبريطانيا، األمريكية
 والمأسسة، االستقرار لمفيومي مرادفا اعتبره مف فيناؾ الدارسيف، بيف واسعا دالج الترسيخ مفيـو أثاركما     

 الديمقراطي، النظاـ رسوخ في الُمساىمة العوامؿ أىـ تحديد السياسية لمنظـ الحديثة الدراسات بعض وحاولت
 .الترسيخ مرحمة وبداية االنتقالية المرحمة نياية مؤشرات عمى أخرى ركزت حيف في

 المرحمة في مالمحو أىـ تتحدد أف ُيمكف الذي الديمقراطي السياسي النظاـ أف القوؿ ُيمكف وعموما     
 العنؼ، عماؿأ وبعض العسكرية باالنقالبات ُميدًدا يكوف ما عادة الديمقراطي، التحوؿ عممية مف االنتقالية

 قواعد حوؿ االتفاؽ في تتمثؿ التي ركائزىا وأىـ الترسيخ عممية خالؿ مف حتما سيتحقؽ ذلؾ تجنب وأف
  2 .السياسية األطراؼ مختمؼ بيف الديمقراطية المعبة
 السياسييف الفاعميف مف كؿ فييا يقتنع التي ىي الديمقراطيات الراسخة، فإف Linz لألستاذ وطبقا     

 3. الديمقراطي لمتحوؿ بديؿ وجود بعدـ المؤسسات ومختمؼ . المنظمة المصمحة وجماعات واألحزاب،
رسوخ النظاـ إلى أف بداية   Guentherو   Higley األستاذيف مفو في ىذا اإلطار رأى كؿ     

مختمؼ اإلجراءات مع مشاركة شعبية واسعة النطاؽ في االنتخابات  الديمقراطي يعود إلى اتفاؽ النخبة حوؿ
 4ومختمؼ العمميات المؤسسية األخرى. 

 الفاعميف اتفاؽ في أساسا تتمثؿ الديمقراطي، التحوؿ لتعزيز الُميمة األولى المسألة أف بذلؾ ويظير    
 النظاـ أف ثانية كخطوة واقتناعيـ أوال، السياسية المعبة تتطمبيا التي اإلجراءات مختمؼ عمى السياسييف
 خمؽ باتجاه ثالثة كخطوة بالتأكيد سيدفع مما .أدائو إعاقة يمكف ما كؿ ونبذ األمثؿ النظاـ ىو الديمقراطي
 التنوع احتراـ وتضمف السياسي باألداء وترتقي السياسية، الشرعية مف قدرا تضمف فاعمة ديمقراطية مؤسسات
 .تمثيمو عمى وتعمؿ المجتمعي
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 .21( ص  2008- 2009الدولية ,  والعالقات السياسية العموـ الحقوؽ , قسـ كمية-باتنة 

 .  22ص نفس المرجع ,  _  2
 .  22_ نفس المرجع , ص  3
 .137ىدى ميتيكس،مرجع سابؽ.ص - 4
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بو القياـ بعممية تغيير في األبنية المؤسسية و وظائفيا و أساليب عمميا و أىدافيا مف خالؿ يقصد  و      
القانونية التي يوفرىا النظاـ السياسي ذاتو و استنادا لمفيـو التدرج ,و ذلؾ بيدؼ زيادة فعالية و قدرة األدوات 

النظاـ السياسي عمى التعامؿ مع المتغيرات و اإلشكاليات الجديدة , فاإلصالح ىو تغيير مف داخؿ النظاـ و 
عالية النظاـ السياسي في بيئتو المحيطة بآليات نابعة مف داخؿ النظاـ , و بمعنى أخر ىو تطوير كفاءة و ف

 1داخميا و إقميميا و دوليا .
 

 التحول الديمقراطي .و مؤشرات الفرع الثاني : مراحل 
 

I /  : مراحل التحول الديمقراطي 
، بدايتيا االستمرار و  أساسيةالتحوؿ الديمقراطي عممية مستمرة تمر بثالث مراحؿ  أفيرى البعض     

حيث تزداد خالليا حدة الصراع السياسي و االجتماعي بدرجة تيدد استمرار سيطرة و بقاء نظاـ  التأىب
و  أساسيةحوؿ ضرورة التغيير و تحديد مطالب و مجاالت  إجماعالحكـ غير الديمقراطي ، مرورا بظيور 

 إرساءطي مف خالؿ تاميف التحوؿ الديمقرا إلىو تفعيؿ دور البرلماف ، وصوال  إنشاءمؤسسية وفي مقدمتيا 
مجموعة مف القواعد و الممارسات التي تدعـ تماسؾ المؤسسات التمثيمية و تنمي الثقافة السياسية و 

 Jelermo" جميرمو اودونيل  " " "  و Schmeter Philipe " فيميب شميتر " الديمقراطية . اما 
O’donnell   "   الميبرالية السياسية ثـ مرحمة  إلىؿ ىما : مرحمة التحو  أساسيتيففقد ميزا بيف مرحمتيف

المراحؿ التي يمر "  Rostow Dancourt   " دانكورت رستو "  "التحوؿ الديمقراطية . في حيف قسـ  
 2و ىي :  أربعة إلىبيا التحوؿ الديمقراطي 

 بقبوؿ الحدود السياسية لمبمد المعني . إجماعمرحمة نشوء اتفاؽ عاـ حوؿ اليوية الوطنية و شبو  - 
طبقات داخؿ الكياف السياسي الجديد ينتيي  أومسالـ بيف شرائح اجتماعية  أومرحمة بروز صراع عنيؼ  - 
 بنشوء توازف اجتماعي جديد. أوالفئات مما يعيؽ التقدـ نحو الديمقراطية  إلحدىبانتصار كاسح  إما
الحموؿ  إلىالصفقات و تتوصؿ  األطراؼراع غير المحسوـ تعقد مرحمة القرار السياسي ففي ظؿ الص -

 الوسطى و ذلؾ بناءا عمى حسابات عقالنية لمربح و الخسارة  . 
ممارسة يومية و تصبح  إلىتتحوؿ تدريجيا  أف إلى متأرجحايظؿ مستقبؿ الديمقراطية  األخيرةالمرحمة  - 

 عرفا اجتماعيا  . 

                                                 

 .39_ أسامة معقافي , مرجع سابؽ , ص  1
)جامعة رسالة ماجستير '' 2008_ 1988_ مصطفى بمعور '' التحوؿ الديمقراطي في النظـ السياسية العربية : دراسة حالة النظاـ السياسي الجزائري 2

 . 27( ص  2009_  2008الجزائر, كمية العمـو السياسية و اإلعالـ , قسـ العمـو السياسية و العالقات الدولية , 
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مقاربة   "   Linz و ليتر  Scheinوشين  O’donnell " اودونيل ثؿ م آخروففي نفس السياؽ طور     
مراحؿ  أربعة إلى" روستو " و ركزوا عمى المرحمة االنتقالية ، و عميو يمكف تقسيـ مراحؿ التحوؿ الديمقراطي 

     1ىي : 
 إرضاءيشيد المجتمع خالليا العديد مف الصراعات بيدؼ  مرحمة القضاء عمى النظام السمطوي : –أ 

مصالح مف يقودوا عممية التحوؿ و تحديد قواعد المعبة السياسية و الفاعميف المسموح ليـ بدخوؿ الساحة 
السياسية ، و قد ال يترتب عمى انييار النظاـ السمطوي بالضرورة قياـ نظاـ ديمقراطي ، و يعود ىذا الفشؿ 

حتى نتيجة  أوالمدنية المعادية لو ،  أو تتعمؽ بمقاومة التحوؿ مف قبؿ النخب سواء العسكرية أسباب إلى
 االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و المؤسسات المالئمة .  األوضاعغياب 

يتـ اتخاذ قرار التحوؿ عندما يستجيب النظاـ لضغوطات   : مرحمة اتخاذ قرار التحول الديمقراطي –ب  
ذاتو ، و قد توجد في ىذه المرحمة مؤسسات  البيئتيف الداخمية و الخارجية بغرض التكيؼ و الحفاظ عمى

جنب مع مؤسسات النظاـ الديمقراطي الجديد ،مما يضطر الديمقراطييف و  إلىالنظاـ السمطوي جنبا 
 االتفاؽ .  أوتقاسـ السمطة فييا بينيـ سواء بالصراع  إلىالسمطوييف في نياية المطاؼ 

اد لدى الفاعميف السياسييف و الرئيسييف بعدـ وجود يصبح االعتقمرحمة تدعيم النظام الديمقراطي :  –ج 
السمطة و بالتالي يتحقؽ التماسؾ الديمقراطي بتخمي النظاـ الجديد  إلىبديؿ عف العممية الديمقراطية لموصوؿ 

عف المؤسسات الموروثة عف النظاـ السمطوي القديـ و في نفس الوقت بناء مؤسسات جديدة تفرز القواعد 
رضا النخبة الحاكمة بالترتيبات المرتبطة بالمشاركة الواسعة في االنتخابات و تحقيؽ  أفما الديمقراطية . ك

لسيطرة الرئاسة المدنية  أجيزتوالجيش و  إخضاعالسيطرة المدنية عمى المؤسسة العسكرية مف خالؿ 
 2المنتخبة ىي مسائؿ مف شانيا تحقيؽ الدعـ و التماسؾ الديمقراطي . 

الديمقراطي و الرفع مف كفاءة و قدرة المواطنيف  األداءتحسيف  إلىتيدؼ  ديمقراطي :مرحمة النضج ال –د 
تحقؽ ىذه المرحمة مف جية  إجماالعمى المشاركة بحيث تحقؽ الدولة الرفاىية  االجتماعية لمواطنييا . و 

التحرؾ نحو  أف) الديمقراطية االجتماعية بحيث يتمتع المواطنوف بحقوقيـ و واجباتيـ فحسب " جوف لوكا " )
لـ يكونوا يتمتعوف  أشخاصاالديمقراطية ... عممية يتـ بموجبيا تطبيؽ المواطنة ... و توسيعيا لكي تضـ 

تمديدىا لكي تشمؿ قضايا و مؤسسات لـ تكف سابقا موضوعا لمشاركة تممييا المواطنة  أوبالمواطنة سابقا ، 
التي تتضمف توزيع المنافع االقتصادية بالتساوي عمى (( و مف جية ثانية لتحقؽ الديمقراطية االقتصادية 

 3.  األفراد
السمطة عف طريؽ  أصؿتجسيد  آليةىي  األولى آلياتتتطمب مراحؿ التحوؿ الديمقراطي بدورىا ثالث   

توازف السمطة  آليةممارسة السمطة بواسطة التداوؿ السممي ، و الثالثة  آليةالعممية االنتخابية ، و الثانية ىي 
 بالفصؿ بيف السمطات . 

                                                 

 . 27_ نفس المرجع , ص  3
 . 28ص  , , مرجع سابؽمصطفى بمعور _ 1
. 28ص  نفس المرجع , _  1  
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  صامويل ىانتنغتونالشكؿ التالي يوضح مراحؿ التحوؿ الديمقراطي وفؽ ما أورده 
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II  /  التحول الديمقراطي مؤشرات
1 : 

التي تتمثؿ في  وعمى ما سبؽ نستنتج المؤشرات الدالة عمى وجود تحوؿ ديمقراطي مف عدمو  تأسيسا   
 النقاط التالية : 

و  إلييالمدولة و المرجعية العميا لمكياف السياسي التي يجري االحتكاـ  األساسيو ىو النظاـ  الدستور : -
 تتضمف حقوؽ و واجبات المواطف و غيرىا . 

حرية البحث العممي و الحؽ ،  آراءىاو الجماعات في التعبير عف  األفرادتشمؿ حؽ   الحريات العامة : -
 فعاؿ ونظاـ الصحافة حرية جانب إلى والتنظيـ، والتعبير الرأي في العامة الحريات ,في االختالفات 

 2.1المعمومات وتبادؿ لالتصاؿ
تعطي  أنياالتعبير المادي المباشر عف الحريات العامة ، كما  أنياعمى اعتبار  التعددية السياسية : - 

تمؾ  أوكوف الحكـ الذي يرجع ىذه القوى مختمؼ القوى الفاعمة في المجتمع الحؽ في مخاطبة الشعب لكي ي
 و بدوف ذلؾ ليس ىناؾ ديمقراطية . 

مثيؿ النيابي المشاركة السياسية التي ىي شرط واجب لمديمقراطية و تال مبدأيحقؽ  النظام التمثيمي : - 
مة أز  أفالدولة الوطنية الحديثة . ويرى " االف توريف "  أركافتتحقؽ بو قياـ السمطة التشريعية بوصفيا احد 

 32فتيا الكثير مف البمداف و يعتبرىا المتحدثوف حسبو مسؤولة عف ضعؼ المشاركة . التمثيؿ السياسي قد عر 
 التداول السممي عمى السمطة - 

4  : حد المؤشرات المركزية الدالة عمى وجود تحوؿ ديمقراطي و أو ىو
عنو  أسفريكوف وفؽ نتائج االقتراع العاـ ، و ما  أفيجب  التداوؿ عمى السمطة بيف مختمؼ القوى السياسية 

  .مف  اختيارات الناخبيف 

                                                 

  _بإجراء تحميؿ مقارف لمؤشرات عممية اإلصالح السياسي و التغيير الديمقراطي , و اعتمد في ذلؾ  2005 قاـ تقرير مرصد اإلصالح العربي لعاـ
 . عمى عدد مف المؤشرات الرئيسية الكفيمة بقياس التقدـ في اإلصالح

 .مييا , أو إلغاء ىذه التعديالتية عاإلصالح الدستوري و يقصد بو إما رصد صدور دساتير عربية جديدة أو إدخاؿ تعديالت ديمقراط ىو :المؤشر األول
 إصالح المؤسسات التشريعية و يتناوؿ مدى إقامة مؤسسات تشريعية منتخبة جديدة و إعطاء مؤسسات تشريعية صفات ديمقراطية   المؤشر الثاني :
 مدى وجود مساواة بيف مواطنيف . : إصالح الييئات القضائية , الذي يتمثؿ في مدى استقاللية القضاء و حيادية القضاء و المؤشر الثالث

 يتعمؽ بالمشاركة السياسية التي تشيد في الواقع أزمة عميقة منذ عقود طويمة في الوطف العربي . المؤشر الرابع :
الحقوؽ و الحريات العامة مف خالؿ قياس مدى وجود حرية في تداوؿ المعمومات إلى جانب حرية التنظيـ و االنضماـ إلى األحزاب  المؤشر الخامس :

 و النقابات و منظمات المجتمع المدني .
مؤشرات قياس الديمقراطية في كتاب :   السيد  يسيف ," قياس الديمقراطية العربية : تجربة " مرصد اإلصالح العربي " بمكتبة اإلسكندرية " مف المرجع :

 . 25 – 22, ص ص   2009, الطبعة األولى , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت ,  في البمداف العربية : وقائع ورشة عمؿ

 . 20زريؽ نفيسة , مرجع سابؽ , ص _  1
 . 29, ص  , مرجع سابؽ_ مصطفى بمعور 2
  _ الدوؿ الجميورية في البالد العربية , باستثناء لبناف , تونس , الجزائر و فمسطيف , و صموا إلى السمطة عف طريؽ في الواقع و الممارسة فرؤساء

االستفتاء حوؿ  االنقالبات العسكرية و أحاطوا أنفسيـ بمجموعة ضباط انقالبييف تجمعيـ مجالس قيادة الثورة , و بعد نجاح االنقالب بفترة يعمف الرؤساء
بالمئة مف الرأي العاـ , و يستمروف أنفسيـ أو أبناؤىـ في مناصبيـ حتى الوفاة بطريقة االستفتاء نفسيا و بالنتائج   %99, 99الوف اؿ شرعيتيـ فين

 =سيف(الب أو حرب خارجية ) صداـ حنفسيا , و ما مف رئيس دولة ترؾ مقاليد السمطة إال بالوفاة ) عبد الناصر , حافظ األسد (  أو بالخمع في إثر انق
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و الخالية مف مظاىر العنؼ سمة مف سمات الحكـ  زييةالنتعتبر االنتخابات الحرة و نزاىة االنتخابات :  - 
السمطة التشريعية ،  أعضاءالديمقراطي تتضمف انتخاب المسؤوليف دستوريا عف السمطة التنفيذية ، انتخاب 

 1ضماف حؽ االنتخاب و الترشح لمف تنطبؽ عمييـ الشروط القانونية . 
ستطيع كؿ سمطة تمركزية لحفظ توازف السمطة بحيث  آلية المبدأيشكؿ ىذا  الفصل بين السمطات : - 

ـ الدولة عند حدود اختصاصاتيا و ضرورة مراعاة اعتبارات التعاوف بينيما بما يكفؿ قيا األخرى إسقاط
 2بوظائفيا اتجاه المجتمع الذي تحكمو . 

 3. األساسية وفواعمو مكوناتو بمختمؼ المدني المجتمع منظمات أسسةم  : السياسية المؤسسة  -
 

 الفرع الثالث : أنماط  و أشكال التحول الديمقراطي .
 

I /  التحول الديمقراطي أنواط :Mode of transition     
 :   كمايميأنماط رئيسية  أربعةفي سياؽ التحوؿ نحو الديمقراطية  ىانتجتونصامويل يحدد   
ولي أو التسمطي المبادرة محيث تقود النخبة الحاكمة في النظاـ الش :(Transformation)  التحول نمط •

 نظاـفي عممية التحوؿ الديمقراطي, و ىي تمعب الدور الرئيسي في القضاء عمى ىذا النظاـ و تحويمو إلى 
5 . (from above)ما يطمؽ عميو االنتقاؿ مف األعمى و ىو  4 ديمقراطي .

  

 الييمنة تكوف محدودة، ديمقراطية شكؿ يتخذ ما عادة الديمقراطي التحوؿ مف الشكؿ ىذا أف ىنتغتوف ويرى  
 البعد الشخصية المصالح وتأخذ والقوة، السمطة احتكار في تستمر التي النخب مف محدود عدد لصالح فييا
 في الديمقراطي االنتقاؿ لعمميات الغالبىو   النمط ىذا كاف وقد . السياسي القرار اتخاذ عمميات في األىـ
 .6 اآلسيوية البمداف وبعض الالتينية أمريكا بمداف مف العديد

 الحاكمة النخب بيف مشتركة بمبادرات التحوؿ فيو يحدث :(Transplacement)  اإلحاللي التحول نمط •
 وتوجيو نفوذىا وتدعيـ النخب خالفات حؿ التحرؾ ىذا مف اليدؼ يكوف ما وعادة 7ضة . المعار  والنخب
 ضمف النخب ودمج االنتقالية، المرحمة بعد السياسي االستقرار لضماف مصالحيا يالئـ بما السياسي الفعؿ

                                                                                                                                                             

إشكاليات الديمقراطية و التنمية في المنطقة العربية : :  وسيـ حرب , مف المرجع = أو باالغتياؿ ) أنور السادات (أو باالنقالب األبيض ) بورقيبة ( . 
 . 46, ص  2010, الطبعة األولى , منشورات الحمبي الحقوقية , بيروت ,  مقاربة إصالحية في خدمة حكـ القانوف 

 . 29, ص  , مرجع سابؽمصطفى بمعور_ 1
. 29نفس المرجع , ص _ 2  
 . 20_ زريؽ نفيسة , مرجع سابؽ , ص  3
,  2005ديسمبر11.كراسات التحوؿ الديمقراطي في الجزائرلعجاؿ أعجاؿ محمد لميف "التحوؿ الديمقراطي في الجزائر وأثره عمى الحريات العامة" _ 4

 .  51ص 
رسالة " رضواف بروسي " الدمقرطة و الحكـ الراشد في إفريقيا : دراسة في المداخؿ النظرية , اآلليات و العمميات , و مؤشرات قياس نوعية الحكـ _  5

 .  77( ص  2009,  2008) جامعة العقيد الحاج لخضر , باتنة , كمية الحقوؽ , قسـ العموـ السياسية , السنة الجامعية  ماجستير
 . 93ريحاف  , مرجع سابؽ , ص  عمر نايؼ وزف  _ 6
 . 20زريؽ نفيسة , مرجع سابؽ , ص _ 7
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 النخب تشعر لـ إذا ألنو النخب، ىذه مصالح تيدد ال التي الفعالة الديمقراطية المؤسسات مف مستقر إطار
 1.لتقويضو وسعيا في ما تبذؿ وسوؼ شرعيتو تقبؿ لف فإنيا مصالحيا، يحمي الجديد النظاـ بأف
 حدوث وبسبب الشعبية، لمضغوطات نتيجة التحوؿ عممية فيو تحدث  (Replacement):  اإلحالل نمط •

 يكوف فالتحوؿ .األزمة ىذه حؿ يستطيع ال الذي النظاـ، ضد واسعة جماىيرية تعبئة إلى تؤدي وطنية أزمة
 From)االنتقاؿ مف األسفؿ و ىو ما يطمؽ عميو   2.الشعبية القاعدة مف المنبثقة لمضغوطات نتيجة

below)   
3
  

 عودة فإمكانية اإلحاللي، النمط ليذا وفقا الديمقراطي النظاـ يستقر أف المحتمؿ غير فمف لينتغتون وفقا  
   .4قائمة تظؿ  جديدة بأشكاؿ تسمطية نظـ
 وضغوطات لتدخالت نتيجة يكوف فيو التحوؿ: (Foreign Intervention):  األجنبي التدخل نمط  •

 المانحة الدولية والمؤسسات البمداف نفوذ فإف المباشر، العسكري التدخؿ إلى فإضافة , 5 أجنبية أطراؼ
  أمثمة ومف .الفقيرة التسمطية النظـ بعض في الديمقراطي التحوؿ قرارات في ومؤثرً  قوي االقتصادية لإلعانات

 6. حاليا العراؽ وفي العشريف القرف تسعينيات خالؿ والصوماؿ وبنما ىايتي في األمريكي التدخؿ النمط ىذا 
بالتطبيؽ عمى الدوؿ المغاربية نجد أف كافة تجارب الممارسة الديمقراطية جاءت بقرار فوقي مما أدى إلى     
بشأف تبني التحوؿ الديمقراطي كانت  اتخذتلكوف القرارات التي و ذلؾ   صابتيا بعمؿ و مشاكؿ كثيرةإ

مف انفجارىا  و لـ تكف ىذه  شيدتيا النظـ السياسية المغاربية و خوفارد فعؿ لمضغوط التي كاستجابة و 
 ة .لمجتمعات المغاربياإلنفتاحات نتيجة قناعة ذاتية راسخة بأىمية الديمقراطية كوسيمة إلدارة ا

 
II  /  : أشكال التحول الديمقراطي 
إما بأساليب سممية و ذلؾ يمكف أف تكوف عممية التحوؿ الديمقراطي  التي تنتيجيا النظـ السياسية      

 قناعة بأىمية ىذا النوع مف الحكـ  أو بأساليب عنيفة تكبد أصحابيا خسائر جمة وفقا لما يمي : 
 التحول السممي : _أ

و يتـ ىذا التغيير دوف المجوء إلى العنؼ و يكوف ذلؾ مف طرؼ السمطة الحاكمة إلدراكيا بضرورة التغيػر    
دة و األوضاع الراىنة أو يكػوف عػف طريػؽ الضػغط مػف خػارج السػمطة الحاكمػة و التكيؼ مع المعطيات الجدي

دوف أف يصػػػؿ ذلػػػؾ إلػػػى اسػػػتعماؿ العنػػػؼ و ذلػػػؾ عنػػػدما يػػػرفض الشػػػعب التعػػػاوف مػػػع أنظمػػػة النظػػػاـ القػػػائـ و 
 7يتوقؼ العماؿ و الموظفوف عف العمؿ و عندما يتحوؿ الحكاـ إلى أفراد عادييف .

                                                 

 . 94ريحاف  , مرجع سابؽ , ص  عمر نايؼ فوز _1
 . 20زريؽ نفيسة , مرجع سابؽ , ص _  2
 .77رضواف بروسي , مرجع سابؽ , ص _  3
 . 94 ريحاف  , مرجع سابؽ , ص عمر نايؼ فوز_  4
 . 21مرجع سابؽ , ص زريؽ نفيسة , _  5
 . 95,  94ص  , ص ريحاف  , مرجع سابؽ عمر نايؼ فوز_  6
 .151،ص2005ديسمبر11,  كراسات التحوؿ الديمقراطي في الجزائر "التحوؿ الديمقراطي في الجزائر وأثره عمى الحريات العامة" فريد عمواش _  7
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. ففػػي مرحمػػة التحػػوؿ تقػػر  عنيػػؼ ,التحمػػؿالال اإلرغػػاـىػػي : التحػػوؿ, التكيػػؼ ,ممي و آليػػات التغيػػر السػػ     
السمطة بمشروعية أىداؼ حركة المقاومة ) المعارضػة( و فػي مرحمػة التكييػؼ يقػدـ الحكػـ تنػازالت محػدودة ال 

التحمػؿ تبػدأ  وتمتد إلى التغير الجذري و إنما يقدميا لتفادي تنازالت أكثر , و فغي مرحمتي اإلرغاـ الالعنيؼ 
 1ثـ يتغير الموقؼ بأكممو . تباشير تغير عالمات القوة و توازناتيا 

 التحول العنيف :_  ب 
و ذلؾ بالمجوء إلى العنؼ كأسموب لتغيير النظاـ سواء بيف أفػراد النخبػة الحاكمػة و ىػي الحالػة التػي يكػوف    

فييا تغير النظاـ السياسي عف طريؽ انقالب عسكري أو تحوؿ السمطة عف طريؽ تحوؿ السخط الشعبي عػف 
 2النظاـ إلى قوة تقوض أسس النظاـ عف طريؽ الثورة الشعبية .

 
 التحول الديمقراطي . شروط و معوقات بع : الفرع الرا

 
I /   التحول الديمقراطي : ششوط 

 :3لنجاح عممية التحوؿ الديمقراطي البد مف توفر مجموعة مف الشروط أىميا     
  إقرار دستور ديمقراطي يضمف مبدأ الفصؿ بيف السمطات , يقر التعددية الحزبية و حرية تكويف الييئات و

 االجتماعية و النقابية و يحمي حريات و حقوؽ االنساف .المنظمات 
  ترشيد السمطة نقصد بيا أف تستند السمطة القائمة في الدولة التي تعرؼ تحوال عمى أسس قانونية و شرعية

كاالنتماء إلى –   و مشروعية مستقمة و متمايزة عف كافة االرتباطات التقميدية كاالنتماء الطبقي أو العرقي
 –لجيش مثال طبقة ا

  التمايز البنيوي : البد أف يسعى النظاـ إلى تحقيؽ مساواة ببعدىا االجتماعي و السياسي , و نعني بذلؾ
أف تسود في المجتمع قواعد و نظـ قانونية تتسـ بالعمومية عمى جميع األفراد, ال يوجد فرؽ ال عمى أساس 

س الكفاءة العممية و المينية و ليس عمى أساس الديف أو العرؽ و تولية المناصب يجب أف يكوف عمى أسا
 امتيازات ضيقة كالقرابة أو النسب .

  إقرار التعددية السياسية 
  بناء ثقافة سياسية ديمقراطية 
 . تفعيؿ دور المجتمع المدني 
 . تعزيز االعالـ الحر و المسؤوؿ 
 . وجود قانوف ػساسي لممعارضة 

                                                 

 . 151نفس المرجع , ص  _  1
 . 151ص   , مرجع سابؽ ,فريد عمواش _  2
 .84_ 82ص , مرجع سابؽ , ص  إلياـ نايت سعيدي - 3
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 تحقيؽ تنمية بشرية 
 
II   /  التحول الديمقراطيمعوقات :  
 

االنتقاؿ إلى الديمقراطية في أقطار ينبني الحكـ فييا عمى أسس غير ديمقراطية يطرح مشكمة عممية  إف    
يمكف التعبير عنيا كما يمي : إف االنتقاؿ مف الحكـ الالديمقراطي إلى حكـ ديمقراطي يفترض إما أف يتولى 

و امتيازاتيـ  سمطاتيــ أف يتنازلوا عف سيكوف عميي الحالةالحكاـ أنفسيـ القياـ بعممية االنتقاؿ ىذه و في ىذه 
بوسيمة مف الوسائؿ  إجبارىـ إماحدث مرة أو مرتيف فيو استثناء و ليس القاعدة  و  إذابطيب خاطر و ىذا 

عمى التنازؿ , و ىذا يتطمب وجود قوات  ديمقراطية في المجتمع قادرة عمى فرض الديمقراطية في الدولة و 
 1. ديمقراطيالاللحيمولة دوف قياـ نوع آخر مف الحكـ قادرة عمى الحفاظ عمييا و ا

 ، المطموبة الديمقراطية وثقافة تتسؽ ال حاليا العربية الدوؿ في الديمقراطية إدخاؿ ظروؼ فإف ثـ ومف  
 والدولة المواطنة بمعاني تتعمؽ التي األساسيات حوؿ تنقسـ التزاؿ وىي الديمقراطية تدخؿ فمجتمعاتنا
 والصحة الضرائب :مثؿ الحياتية القضايا الراسخة الديمقراطية الدوؿ في البرلمانات تناقش وبينما ، والدستور
 دخوؿ عمى مؤشرات مع تترافؽ العربية الدوؿ في الديمقراطية إرىاصات فإف, ومنو  واالنترنت والتعميـ

 أـ تستمر وىؿ ، التجربة مستقبؿ حوؿ السؤاؿ يطرح ذلؾ وكؿ  "والعصبيات الطوائف "مستنقع في المجتمعات
 في حدث ما نحو عمى ؟ ينتكس أف يمكف أـ لمتقدـ نيائي مسار في تجارب إزاء نحف وىؿ ؟ تتراجع

 تميد ولـ ، جوىرية تغييرات أي تحدث لـ باإلصالح واعدة بدايات شيدت التي والتسعينيات الثمانينيات
 لأليديولوجيات صعود مف عربية دوؿ وعانت حقيقي ديمقراطي تغيير نحو الطريؽ المبرلة نحو التحوالت

  2. العنف وحركات الراديكالية
 يمي : ا في الدوؿ العربية في م  3 و عموما يمكننا إيجاز أىـ المعوقات التي تواجو العممية الديمقراطية   
 أو الوراثية الممكية ذات األصوؿ منيا سواء أيضا، الراىف وتكوينيا الحالية الحاكمة النخب استمرار _1

 مف الرغـ فعمى.التحوؿ ىذا إلنجاز بشكؿ حقيقي تناضؿ انعداـ إلى يعود وىذا التكنوقراطية، النخب
 قمة تغيير صعوبة األقؿ عمى أو استحالة إنيا الميدانية تعكس الممارسة أف إال الدستورية والتقنيات النصوص

استنادىا لشرعية القوة لتأميف بقائيا في السمطة و ىو شأف , و األكثر مف ذلؾ  األساسي وىيكمو النظاـ

                                                 

 .5ص  , 2006.  95عدد , كتاب في جريدة"   اإلنسافمحمد عابد الجابري "الديمقراطية و حقوؽ _  1

التحوالت الديمقراطية و تأثيراتيا المشروع البحثي المشترؾ : مشكالت التحوؿ الديمقراطي في الدوؿ العربية , حمقة النقاش الخامسة : سالمة,  معتز_  2
 . 55 , ص  2005,المركز  الدولي لمدراسات المستقبمية و اإلستراتيجية ,  القاىرة ,  عمى األوضاع االجتماعية _ الثقافية في العالـ العربي

  _ فبينما تؤخذ ىذه المقولة عمى  األشكاؿ األخرى "" الديمقراطية ىي أسوأ أشكاؿ الحكـ ,باستثناء جميع في مقولتو المعروفة  ونستون تشرتشلعبر .
لساسة يبقوف في أنيا في صالح الديمقراطية التمثيمية الميبرالية , فيي في الحقيقة تعبير عف الشؾ و ميما تكف الشعارات , فإف المحمميف السياسييف و ا

,  العولمة و الديمقراطية و االرىابإيريؾ ىوبزباـو , مف المرجع :  لحكومات .غاية الشؾ في الديمقراطية التمثيمية الواسعة النطاؽ كسبيؿ فعاؿ لتسيير ا
 .86 , ص 2009) تر : أكـر حمداف و نزىت طيب (,الطبعة األولى , مركز الجزيرة لمدراسات  , الدار العربية لمعموـ ناشروف ,الدوحة , بيروت , 
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 في التنفيذية السمطة أف المجذوب محمود الدكتور يرى ىذا اإلطار في 1السياسية العسكرية . ةاألنظم
ف حتى وىذا األحزاب، أقوى ىو السمطة تسانده الذي الحزب أف نجد السمطات، ىي أقوى العربية األنظمة  وا 

 2.انطالقا منعدـ الجماىيري تأثيره كاف
و محدودية حجـ القوى االجتماعية الحديثة و أدائيا و استمرار اعتبار القبيمة وحدة التنظيـ االجتماعي _ 2

إلى  اإلرثالمغاربي ال يزاؿ في طور االنتقاؿ مف مرحمة تقميدية يسودىا معيار  المجتمعفي ىذا نجد أف 
فالديمقراطية تتطمب وجود التعددية التي تتضمف وجود األحزاب  مرحمة أكثر تطورا تعتمد عمى معيار االنجاز

السياسية و تعبيراتيا األيديولوجية و تنافسيا عمى السمطة مف خالؿ انتخابات دورية نزيية إلى ىذا الحد أو 
العشائرية أو الطائفية أو الزبائنية مف أي  ذاؾ _ و ليس مف الممكف أف تكوف نزيية مع سيطرة العصبيات

 3نوع كانت . 
 غرار عمى وىذا وتوجياتيا ومواقفيا، بأفكارىا التغيير إحداث عمى قادرة قوية سياسية معارضة غياب_ 3

 مف كثير في السمطة إلى الوصوؿ مف تمكنت المعارضة أيف أوربا في حصمت التي التجارب مف كثير
 المغرب تجربة ىي سطحية تجربة خالؿ مف إال العربية الدوؿ في لـ يتحقؽ األخير ىذا أف حيف في األحياف،

 .الحاكـ النظاـ بقاء لتبرير التفسيرات مف كثير في المبرر ىذا قدـ األقصى، وقد
 فرض القيود ىذه ومف األحزاب وعمميا، نشأة وعمى السياسية التعددية عمى المفروضة الكثيرة لقيودا_ 4

 ىذه ارتباط عف خاصة وبصفة األحزاب ىذه وظيور دوف نشأة تحوؿ العراقيؿ مف مجموعة األحزاب قوانيف
 تضمنيا التي المجحفة القانونية النصوص ىذا إلى باإلضافة طائفية، أو أو عرقية دينية بأسس األحزاب

 :التالية المالحظات حوليا تسجؿ أف يمكف والتي العربية، الدوؿ في االنتخابية أغمبية القوانيف
 كبيرة معدالت عمى يتحصؿ دائما الذي السمطة، حزب وىو المييمف أو الكبير لمحزب المجاؿ إتاحة - أ

 .فييا مبالغ ومقاعد
نما المعارضة مف أحزاب فقط تصدر لـ الظاىرة وىذه العنؼ، استخداـ إلى القوانيف ىذه تدفع _ ب  مف وا 

 .أيضا الحاكـ الحزب
 السياسية العممية الذي يخوض أف والحزبية السياسية الحياة في فاألصؿ :المستقميف ظاىرة نتشار_ اج

 غير مف لالنتخابات المترشحيف فعدد ظاىرة أخرى، ىناؾ فإف العربية الدوؿ في أما األحزاب، في ينخرط
 .الحزبييف المترشحيف عدد مف أكبر المترشحيف المستقميف عدد أدؽ بتعيير األحزاب،أو

 واألعماؿ بالنقابات ميؿ لمزج ىناؾ أف العربية التجارب أثبتت فقد  :الميني والعمؿ النقابات بيتس _ د
 .المواعيد االنتخابية مختمؼ في استغالليا و السياسة في المينية

                                                 

, ص  2010، دار قانة النشر و التجميد , الجزائر،  العالقات الدولية منذ نياية الحرب الباردة، التحوالت اإلستراتيجية في جندلي عبد الناصر _  1
181  . 

 . 142, ص  2008,  29, العدد  مجمة العموـ االنسانية_ عمر فرحاتي " معوقات التحوؿ الديمقراطي في الدوؿ العربية "  2
 . 14, ص  2006, الطبعة الخامسة , المركز الثقافي العربي , بيروت,  بياف مف أجؿ الديمقراطيةبرىاف غميوف , _  3
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 إلى المطالب تحويؿ السياسية عف المؤسسات تعجز فعندما الفعمية، الشعبية المشاركة تعطيؿ أوغياب _ 5
 في القناعة عدـ إلى الناس يدفع مما فعالة غير مؤسسات وىمية تصبح المؤسسات ىذه وسياسات،فإف قرارات
 . وجودىا مبررات فقدت حيث ، فييا المساىمة أو المشاركة عدـ عمميا، وبالتالي أو وجودىا جدوى

 الوظيفة مستوى ليست في كالبرلماف التمثيمية المؤسسات ىذه تصبح فعندما:التمثيمية المؤسسات ؼ_ ضع6
 البعد كؿ البعيدة القرارات تمرير المقابؿ ويتـ في والجماعات، األفراد مصالح بمورة في والمتمثمة بيا، المنوطة

 وعميو السياسية، المشاركة بعممية االستخفاؼ إلى سيؤدي وعف قناعاتيـ،فيذا المواطنيف اىتمامات عف
 1.حقيقي ديمقراطي تحقؽ تحوؿ يصعب

و ىذا بدوره يعود إلى مجموعة  اإلنسافالتوجو السائد في األنظمة السياسية المغاربية بعدـ احتراـ حقوؽ _ 7
مف األسباب أىميا أف عددا مف الرؤساء يرى بأف الديمقراطية بما تعنيو مف انتخابات و برلمانات نيابية 

 2.  تعرقؿ مف التنمية و تحوؿ دوف السير بيا أو التطبيؽ الخطط العامة
 تكويف في الحؽ عمى أغمبيتيا تنص العربية الدساتير أف مف فبرغـ الدستورية، النصوص تطبيؽ عدـ_ 8

 عف فضال نفسو وجود إلى يطمئف وال القير وطأة تحت يعيش المواطف أف إال والتعدد الرأي وحرية األحزاب
 :يمي ما نالحظ الواقع تحميؿ عند أنو إال والتعدد، المساواة بمبدأ الدساتير ىذه إقرار رغـ وىذا وحريتو، حقوقو
 تنظيـ تحيؿ العربية الدساتير فمعظـ تعترضيا، التي العوائؽ مف بكثير والحقوؽ الضمانات تصطدـ -ا   

 التي بالضمانات تطيح سياسية وشروطا نصوصا يتضمف وبعضيا القوانيف إلى المختمفة الحقوؽ ممارسة
 .أخرتيا أف سبؽ

 3.  السياسية المشاركة أقرت التي بذاتيا ىي فئة يد مف محتكرة السمطة أف يالحظ -ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  144_ عمر فرحاتي , مرجع سابق , ص  1

 .57إلى  54 صص _ , مرجع سابؽ ,  أعجاؿ محمد لميف لعجاؿ _  2

 .  143_ عمر فرحاتي , مرجع سابق , ص  3
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 المطمب الثاني : التأصيل النظري لعممية التحول الديمقراطي .
 

إف تفرد عمميات االنتقاؿ الجديدة بخصائص معينة فرضت عمى عمماء السياسة اعتماد مقاربات تكوف    
 Philippe C.S)مالئمة لتفسير ىذه المستجدات بيذا الصدد عمؿ كؿ مف " فيميب شميتر "  

CHMITTER)   " و " قيميرمو أودونيؿ(Guillermo O'DONNELL)  عمى تأسيس فرع جديد في عمـ
لمتصدي لتحميؿ عمميات الدمقرطة حيث يعتبر كتابيما الذي    (Transitologie): عمـ االنتقاليات  السياسة

 " االنتقال من الحكم التسمطي : خالصات حول الديمقراطيات غير األكيدة "بعنواف :  1986صدر سنة 
(Transition From Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain 

Democracies)   العمؿ الذي وضع المصطمحات األولية ألدبيات االنتقاؿ الديمقراطي و شكؿ دافعا كبيرا
في كتاباتو العديدة  (Guy HERMET)" قاي ىرمي " إلنتاج أبحاث في ىذا المجاؿ , إضافة إلى إسيامات 

و إسيامات   Passage À La Démocratie)  (Le" المرور نحو الديمقراطية " حوؿ ما يطمؽ عميو 
" ىنتنغتون " " أخرى أنتجت قبؿ أف تشمؿ موجة الدمقرطة أوربا الشرقية و إفريقيا , مثؿ ما قدمو كؿ مف 

" آدم   (Alfred STEPAN)" خوان لينز " ألفريد ستيبان "   (Larry DIAMOND)الري دياموند " 
...الخ . كؿ ىؤالء ساىموا في ميالد عمـ االنتقاليات الذي  (Adam PREZEWORSKI)بريزورسكي "  

 1يمثؿ براديـ جديد في حقؿ الدراسات السياسية .  
كمركز لمتحميؿ , مف خالؿ فيـ الشروط و الظروؼ   (Le Seuil)" العتبة " إف ىذا الحقؿ اىتـ بمفيوـ    

سمطي , و ذلؾ عف طريؽ التأسيس لتراتبية التي مف خالليا يمكف لمدولة أف تتجاوز عتبة انييار النظاـ الت
تعطي اىتماـ أكبر لدراسة العمميات االجتماعية و االقتصادية و  (Hiérarchie Analytique)تحميمية 

 عمى دفع المجتمعات لتجاوز تمؾ العتبة . تعمؿالسياسية التي 
في ىذا اإلطار شيدت ىذه الفترة غزارة في األبحاث التي تخصصت في تحميؿ و تفسير مرحمة االنتقاالت   

: الدمقرطة في القرن (The Third Wave)" الموجة الثالثة الديمقراطية , نذكر عمى سبيؿ المثاؿ كتاب 
بعنوان : "   (Juan Linz)" لصامويل ىنتنغتون " , كتاب ) خوان لينز(  1771الواحد و العشرين " 

, كتاب لـ "  1771مشاكل االنتقال و الترسيخ الديمقراطي : جنوب أوربا و أوربا ما بعد الشيوعية " 
 بعنوان : " الديمقراطية و السوق " ....  (Prezeworski)بريزاوسكي "  

السابقة في فترة  لقد تميزت أبحاث الموجة الثالثة خاصة في فترة التسعينات عف الدراسات الديمقراطية   
الستينات و السبعينات , كوف الدراسات الحالية  عرفت توسعا في نطاؽ التحميؿ المقارف و التحميؿ اإلمبريقي 

في البرتغاؿ (  إلى أواخر  1974بسبب تعدد الحاالت  التي شيدت انتقاؿ نحو الديمقراطية منذ السبعينات ) 
, إفريقيا , و أمريكا الالتينية (, كما اىتمت بالبعد التاريخي لتمؾ  الثمانينات و التسعينات ) شرؽ أوربا , آسيا

بناء النظرية الحاالت منذ أواخر القرف التاسع عشر إلى أواخر القرف العشريف , إضافة إلى اإلسياـ في 
                                                 

 .  72 , ص, مرجع سابؽ رضواف بروسي _  1
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(Theory Building)  سواء بالتركيز عمى موضوع االنتقاؿ الديمقراطي و تطوير النظريات الموجودة أو
, عالوة (Democratic Consolidation)الترسيخ الديمقراطي تماـ بمواضيع أخرى كصياغة مفيوـ االى

عمى االىتماـ بموضوع نوعية الديمقراطية , حيث تعتبر ىذه المواضيع الثالث ) االنتقاؿ الديمقراطي , 
يمقراطية و مسألة ( ركائز الدراسات الد (Democracy Quality)الترسيخ الديمقراطي, نوعية الديمقراطية 

. بيذا الصدد تـ العمؿ عمى صياغة (The Regime Question And Democracy Studies)النظاـ  
تعنى بتحديد العوامؿ األساسية و المتغيرات المستقمة التي تشكؿ   (Causal Theories)نظريات سببية 

و الخارجية , التنمية االقتصادية ,  أسباب االنتقاؿ و ديمومة الديمقراطية , كمناقشة دور القوى العسكرية
التربية و التعميـ , الالمساواة , األزمات االقتصادية , الثقافة السياسية , الالمركزية , دور النخب و الطبقات 

 1.  و المجتمع المدني .....إلخ 
و ىي التي سنحاوؿ التطرؽ إلييا في ىذا المطمب , و نظرا لتعدد المداخؿ في دراسة التحوؿ الديمقراطي    

 ارتأينا تصنيفيا وفؽ التالي : 
 

 المداخل النظرية المركزة عمى شروط التحول الديمقراطي.الفرع األول : 
 

 المدخل التحديثي:/ 1
ذلؾ أف أغنى بمداف العالـ ىي البمداف  والتنمية االقتصادية، وىو المدخؿ الذي يربط بيف الديمقراطية     

عبر عف ىذا االتجاه مف خالؿ دعوتو لميبرالية، باعتبارىا  الديمقراطية، وتاريخيا يعد آدـ سميث أوؿ مف
 لمسوؽ، إال أف العممية األكثر دقة وانتظاما ليذا المدخؿ، عالجيا عالـ االجتماع شرطا أساسيا لألداء الفعاؿ

نشوء والء وطني،  السياسي االمريكي "ليبست" في بعض مقاالتو، حيث يؤكد أف مف نتائج التنمية االقتصادية
القرارات الحاسمة، وتستخدـ المدرسة  يترافؽ مع وجود قبوؿ المؤسسات القائمة والتسميـ بشرعيتيا في اتخاذ

، تساعد عمى والدة الديمقراطية، أو تنظـ عممية متصاعدة التحديثية مؤشرات محددة كمتغيرات ال تمبث أف
المؤشرات: دخؿ الفرد، مستوى األمية انتشار التعميـ، الحراؾ االجتماعي،  تشبثيا وتعزيزىا، وتشمؿ ىذه

 2.التنقؿ واالتصاؿ وأدوات
 
  

                                                 

 . 73 , ص, مرجع سابؽ رضواف بروسي _  1

 , http://regionalstudies.arabepro.com , مف الموقع :  , 2012, 03الخميس مايو  ,  التحوؿ الديمقراطي:مفاىيـ ومقاربػػػػػات_  2
 16: 15الساعة:         24/03/2013اليوـ :  
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ونعني بالتحديث:إستجالب رموز الحضارة الحديثة وأدوات الحياة العصرية مثؿ التجييزات التكنولوجية   
 1والرفاىية. االستيالؾوالمعدات اآللية والمنظمات ذات المسميات الحديثة وسمع 

مف  االتجاهأوؿ مف عبر عف ىذا  "آدم سميث" وبالرجوع إلى األصوؿ التاريخية ليذا المدخؿ نجد أف    
اؿ لمسوؽ.الذي يعتبره المحرؾ الفعّ  لألداءلتأكيده عمى الميبرالية السياسية كشرط ، "ثروة األمم "خالؿ كتابو:

فبالنسبة آلدـ سميث فالحكومة التي تحكـ أقؿ ىي التي تتيح مجاال أكبر لمحرية  األساسي لمنمو اإلقتصادي.
 الفردية والمنافسة.

ية والدقيقة لإلرتباط بيف الديمقراطية  والتنمية تبرز مف خالؿ إفتراضات وطروحات ومع ىذا فالمعالجة العمم  
وقدـ ليبست أطروحتو ألوؿ  "Seymour Martin Lipset "  ليبست "عالـ اإلجتماع السياسي األمريكي

 االقتصاديةلمديمقراطية:التنمية  االجتماعية"بعض اإلشتراطات  في مقالة تحت عنواف:1959مرة في 
 والشرعية السياسية".

الذي يعتبر أشير وأىـ   "Political Man " "الرجل السياسي" كتابو: 1960ولتأكيد أطروحتو نشر في    
  2كتاب حوؿ ىذه األطروحة.

،وإلثبات ىذه العالقة قاـ 3 واالجتماعية االقتصاديةوحسب ليبست فإف الديمقراطية ترتبط بمستوى التنمية   
 البمداف األوربية والبمداف الناطقة باإلنجميزية في أمريكا الشمالية وأستراليا حيث صنفيا إلى:بدراسة شممت 

 ديمقراطيات مستقرة -
 ديمقراطيات غير مستقرة -
 دكتاتوريات-

وصنؼ بمداف أمريكا الالتينية إلى دكتاتوريات مستقرة وغير مستقرة.وقارف ىذه البمداف منخال مؤشر درجة 
يـ وتوصؿ إلى أف البمداف األكثر ديمقراطية مف بيف المجموعتيف كانت تتمتع بمستوى تنمية التصنيع والتعم

جتماعية عالية.  إقتصادية وا 
 جاكمان" و "بولين"وقد قامت دراسات عديدة لمتأكد مف أطروحة ليبست األصمية ،ومنيا دراسة قاـ بيا      

"(Bollen And Jakman)  وتوصال إلى نفس النتيجة مف خالؿ تحميؿ إحصائي لمجموعة مف العوامؿ
  4أكثر أىمية مف غيره. االقتصاديأف المحدد  واكتشفاالتي تعتبر عادة مف المحددات األساسية لمديمقراطية ،

    
                                                 

1
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 مدخل الثقافة السياسية: /2   
الميمة في دراسة السياسة منذ نشوء عمـ بداية نشير إلى أف العامؿ الثقافي كاف أحد العوامؿ       

 السياسة.فإف مفيـو الثقافة السياسية يعتبر أحد المفاىيـ الجديدة نسبيا في أدبيات عمـ السياسة.
( أوؿ مف إستخدمو في مقالة كتبيا عاـ ALMONDولقد كاف العالـ السياسي األمريكي ألموند )  

جموعة التوجيات السياسية واإلتجاىات واألنماط السموكية التي .ويعرؼ ألموند الثقافة السياسية بأنيا:"م1956
  1يحمميا الفرد تجاه النظاـ السياسي ومكوناتو المختمفة وتجاه دوره كفرد في النظاـ السياسي."

ويعرؼ روي مكريديس:"الثقافة السياسية باعتبارىا األىداؼ المشتركة والقواعد المقبولة عمى نطاؽ واسع      
ع"، أما صمويؿ بيير فيرى :"أنيا تتكوف مف القيـ والمعتقدات واالتجاىات إزاء الحكومة، وكيؼ في المجتم

 2تتصرؼ، وما يجب أف تكوف عميو."
مف خالؿ التعاريؼ المقدمة مسبقا لمثقافة السياسية،تتضح العالقة الوطيدة بيف مستوى الثقافة السياسية    

 وعممية الدمقرطة.
فقد قاـ كؿ مف ألموند وفيربا في أوائؿ الستينات بدراسة ميدانية رائدة في خمس دوؿ وفي إطار ىذا المدخؿ   

يطاليا والمكسيؾ لمعرفة أنماط الثقافة السياسية وأبعادىا  ىي:الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية وا 
 سياسي ديمقراطي.المختمفة.وكانت نقطة التساؤؿ مدى إمكانية خمؽ ثقافة سياسية مؤيدة لبناء نظاـ 

 ويرى ألموند وفيربا أف توجيات األفراد تجاه النظاـ السياسي تتحدد مف خالؿ ثالثة أبعاد وىي:   
 (Cognitionاإلدراؾ)-
 (Affectالمشاعر)-
 (Evaluationالتقييـ) -
ومف خالؿ ىذه األبعاد قدما تصنيفا ألنماط الثقافة السياسية، وحسبيـ فإف نمط الثقافة السياسية المشاركة   

ىو النمط المعزز لبناء الديمقراطية في أي مجتمع مف المجتمعات ، ويستند نمط الثقافة السياسية الديمقراطية 
 3عمى التجربة السياسية األنجموساكسونية.

إذا كاف وجود الثقافة الديمقراطية بالفعؿ يعد أمرا جوىريا إلنتاج نظاـ ديمقراطي ، القوؿ أنو وعموما يمكف    
فإف المشكمة في حقيقة   األمر تتمثؿ في أف غياب ىذا النظاـ يعرقؿ بشدة إنتاج الثقافة الديمقراطية ، ىذا 

 4.يعني ببساطة ضرورة وجود النظاـ الديمقراطي لتنمية الثقافة السياسية
وبالتالي فإف التحوؿ الديمقراطي وفؽ أصحاب ىذا المدخؿ يتطمب بناء ثقافة سياسية ديمقراطية ولتحقيؽ     

ذلؾ البد مف تنشئة المواطنيف تنشئة سميمة ،وينتج عف ذلؾ إنغماس األفراد في العمؿ السياسي ،والعمؿ عمى 
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راـ الرأي والرأي المعارض فتصبح المشاركة المشاركة في الحياة السياسية بكؿ مستوياتيا ،ويتولد عف ذلؾ إحت
 1في اإلنتخابات مشاركة حقيقية وليست تعبئة.

 
 المدخل المؤسسي:/ 3
تعد المؤسسات السياسية أحد آليات ترسيخ القواعد وأسس المعبة السياسية،وتوزيع السمطة فيما بيف      

الفاعميف السياسييف وىي توفر آليات تمكف األفراد والجماعات مف رصد السموؾ العاـ ،ومتابعة المساءلة 
 2السياسية ،ومنع الفساد السياسي والتعسؼ في السمطة.

أبرز رواد ىذا المدخؿ،حيث قدـ دراسة نظرية  (Huntington Samoel) "غتونصاموييل ىنت"ويعد  
القرن  أواخرالتحول إلى الديمقراطية في  الموجة الثالثة"ميمة في التحوؿ الديمقراطي مف خالؿ مؤلفو:

 ."العشرين
إلى أىمية الربط بيف شرعية مؤسسات النظاـ السياسي وموجات  "صمويل ىنتجتون"تحميالت  وتشير    

ىذه التحميالت أف كافة النظـ السياسية تيتـ بقضية الشرعية،التي  اعتبرت التحوؿ الديمقراطي في العالـ.و
تفضيالت  ظمت مفيوما غامضا ،بالرغـ مف تزايد أىميتيا وما تعكسو في معناىا السياسي مف مطالب و

  3الرأي العاـ.
 وفي ىذا اإلطار يحدد ىنتجتوف شروط معينة لنجاح المؤسسية التي تؤدي بدورىا لمدمقرطة وىي:  

   أف فف البناء اليندسي لمدولة يجب أف يتـ في إطار القيـ التي يعتز بيا المجتمع ويتمسؾ
 ،والتي يمكف أف تولد حركة إيجابية دافعة. االجتماعيبيا،وتتغمغؿ بعمؽ في النسيج 

  لعممية البناء في الدولة ،إال أف ىذا  المبادئرغـ أف أىمية الدستور وكونو يتضمف بعض
 الدستور ال يمثؿ سوى إحدى المصادر لمقيـ التي يتمسؾ بيا المجتمع.

  العمؿ عمى إرساء صيغة تعيد إحياء التقاليد والعناصر القديمة في إطار مالئـ لألبنية
   4ة.واألفكار الحديثة والجديدة الوافد

وقد أولت الدراسات المعاصرة إىتماما خاصا بدور اإلستراتيجيات المؤسسية في التحوؿ الديمقراطي،بحيث    
سعت في معظميا إلى محاولة التعرؼ عمى كؿ مف اليياكؿ المؤسسية المناسبة ليذا التحوؿ إلى جانب تمؾ 

 التي تسيـ في إستقرار الديمقراطيات.
مؤسسي فقد أولت مختمؼ الدراسات أىمية خاصة إلستحداث دساتير ىذا وعمى نفس الصعيد ال   

حوؿ كؿ مف النظاـ البرلماني  "Lijphart"وLinz ""ديمقراطية،حيث تجدر اإلشارة إلى الدراسة التي قاـ بيا
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والرئاسي في التحوؿ الديمقراطي.حيث رأى المفكريف أىمية النظاـ البرلماني والتمثيؿ النسبي في مواجية 
التباينات اإلثنية إلى جانب توفيرىما لمناخ مؤسسي أكثر مرونة ومواءمة إلرساء ورسوخ الديمقراطية مقارنة 

  1بالنظاـ الرئاسي.
وفي دفع عممية التحوؿ الديمقراطي خاصة  وعموما يمكف القوؿ بأىمية المؤسسات كشرط لقياـ الدمقرطة،   

 ر الممثؿ األساسي لمسيادة الشعبية. فيما تعمؽ بدور المؤسسة البرلمانية التي تعتب
 

 الفرع الثاني : المداخل النظرية المركزة عمى مصادر التحول الديمقراطي .
   
 :  المدخل البنيوي / 1

الميبرالية، أو أي شكؿ سياسي آخر، يتشكؿ  ويفترض أف المسار التاريخي ألي بمد نحو الديمقراطية    
لمطبقة والدولة والقوى الدولية، وعبر القومية المتأثرة بنمط التنمية  المتغيرةويتحدد أساسا وجوىريا بالبنى 

الطبقية،  وليس عف طريؽ مبادرات وخيارات النخب، وتبعا لذلؾ يركز المدخؿ عمى التشكيالت الرأسمالية،
، وتحمؿ عمى العالمية وتوازناتيا والبنى االجتماعية، والتطور التاريخي ليذه وتمؾ، في إطار عالقات القوى

االجتماعية وسمطة الدولة، وتحمؿ النظاـ السياسي، وبياف  نحو خاص لمعالقات الداخمية المتبادلة بيف البنى
بارنجتون ىذه الجوانب تشكؿ محور الديمقراطية، ومف أىـ رواد ىذا االتجاه " ما يطمع بو مف وظائؼ ذلؾ أف

 ."دينريك"، "شماير ،"مور
 
 :المدخل االنتقالي/ 2
أف األمر يتطمب مدخؿ تطوري  رائد ىذا المدخؿ، "Dankwart Rustow " "دانكورت روستو"يرى    

أف ذلؾ يوفر أساسا أفضؿ لمتحميؿ، وبناءا عمى  تاريخي،يستخدـ منظورا كميا لدراسة حاالت مختمفة باعتبار
ويتكوف ىذا المسار مف أربعة ، 2 البمداف خالؿ عممية التحوؿ الديمقراطي ذلؾ تـ تحديد مسار عاـ تتبعو كؿ

 :أساسية مراحؿ
 والسويدي وحددوا أربعة مراحؿ أساسية تتبعيا كؿ البمداف لتحقيؽ الدمقرطة وىي:

 مرحمة تحقيق الوحدة الوطنية:أ_ 
يعني توافر اإلجماع ،إنما حيث يتـ  وتشكؿ الشرط األوؿ ، وفي رأي روستو فإف تحقيؽ الوحدة الوطنية ال   

 ىوية وطنية مشتركة لدى الغالبية العظمى مف المواطنيف. البدء بتشكيؿ
 مرحمة الصراع السياسي غير الحاسم:ب_ 
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حيث يمر المجتمع القومي بمرحمة إعدادية،وتشيد ىذه المرحمة صراعا حادا بيف جماعات متنازعة تكوف    
 الديمقراطية أحد نواتجو الرئيسية وليست نتاجا لتطور سممي.

 مرحمة القرار:ت_ 
والتحوؿ المبدئي،وىي لحظة تاريخية حاسمة تقرر فييا أطراؼ الصراع السياسي  االنتقاؿوتبدأ ىنا عممية   

 غير المحسـو التوصؿ إلى تسويات وتبني قواعد ديمقراطية تمنح الجميع حؽ المشاركة في القرار السياسي.

 مرحمة التعود:ث_ 
واعد المعبة الديمقراطية،ويرى روستو أف قرار التوصؿ وفي ىذه المرحمة تتعود األطراؼ المختمفة عمى ق   

إلى إتفاؽ حوؿ تبني قواعد ديمقراطية قد ال يكوف ناتجا عف قناعة ،ولكف مع مرور الوقت تتعود األطراؼ 
 1عمى ىذه القواعد وتتكيؼ معيا.

لروستو.ومف أىـ  االنتقاليوقد قاـ العديد مف الميتميف بتفسير عمميات الدمقرطة بتطوير المدخؿ    
في دراسة تحت  1986عاـ " وزمالئو G.O'donnell" "أودينيل" "جويمرمو"المحاوالت دراسة

 Transition To Autorian Rule"عنواف:"
 Between States:Interim":في دراسة تحت عنواف Juan Linz" 1995"لجون لينزودراسة 

Goverments And Democratic Consolidation" 
والتحوؿ المبدئي مف  االنتقاؿبيف مرحمة  "روستو"ويميز جميع ىؤالء الباحثيف بشكؿ واضح مثمما فعؿ   

ة السياسية(وبيف مرحمة ترسيخ الديمقراطية الميبرالية.ويرجع ذلؾ إلى أف عمميات لالحكـ التسمطي)المبر 
 2ياف أخرى.تترسخ لكنيا قد تفشؿ وتتعثر في أح المبدئية قد تنجح أحيانا و االنتقاؿ

وخالصة ىذا المدخؿ ىو أنو يرى أف مصدر عممية التحوؿ الديمقراطي ىو مبادرات وأفعاؿ النخب   
 الموجودة. 

 التي تعود الديمقراطي، التحوؿ لعمميات االنتقالي المدخؿ عف تختمؼ البنيوي المدخؿ و منو فإف تفسيرات   
 طويمة ديمقراطي عمميات تحوؿ يستمـز مما السياسية، لمنخب وليس "المتغيرة والسمطة القوة بنى" ومفيـو لفكرة
 تفكيرىـ بتشكيؿ وتقـو في المجتمع، والنخب األفراد سموؾ في بآخر أو بشكؿ تتحكـ البنى ىذه .المدى

 األفراد قبوؿ ويساىـ معا، والحاضر تفاعؿ الماضي نتاج ىي البنى ىذه تكوف ما عادة .رؤاىـ وصياغة
 واالجتماعية والقوة االقتصادية السمطة لبنى المتغيرة استمراريتيا فالتفاعالت أو بقائيا في والجماعات
 سياسية مسارات إلى أو الميبرالية، الديمقراطية إلى تقود أف إما فيي :اتجاىيف أحد تدفع نحو قد والسياسية

 3 .الديمقراطي التحوؿ عممية لتحقيؽ طويال مدى تأخذ أف التفاعالت ىذه شأف أخرى، ومف
                                                 

 _ محمد المنصوري"نظرية اإلصالح وحظوظ التطبيؽ" مف الموقع  :  1
 http://experience-reforme.info/modules/news/article.php?storyid  ,  : 09:00الساعة: ,    29/05/2008اليوـ . 
 _ محمد زاىي بشير المغيربي،"الديمقراطية واإلصالح السياسي مراجعة عامة لألديبات", مرجع سابؽ. 2
 . 87ريحاف  , مرجع سابؽ , ص  عمر نايؼ فوز_  3
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 /  نظرية السالم الديمقراطي:3

تقوـ فكرة السالـ الديمقراطي عمى ترويج المؤسسات الميبرالية لمصداقة بيف األمـ الديمقراطية ،وىوما أكده     
 Michael" و"مايكل دويل" "Bruce Russetبروس راست"  ) عدد مف الباحثيف الميبرالييف مثؿ:"

Doyle " 
 الذيف أقروا بوجوب أف يحؿ السالـ الدولي بيف الديمقراطيات المتطورة.  

 وتقوـ نظرية السالـ الديمقراطي عمى المرتكزات التالية:   
 تستند نظرية السالـ الديمقراطي إلى منطؽ كانط الذي يؤكد عمى ثالث عناصر :-
 التمثيؿ الديمقراطي الجميوري-1
 إيديولوجي بحقوؽ اإلنساف. االلتزاـ-2
 الترابط العابر لمحدود الوطنية.-3
تعتبر ىذه النظرية بأف الحروب بيف الديمقراطيات نادرة ،ومف المعتقد أف الديمقراطيات تسوي الصراعات -

فعال بنسبة أكبر مما تفعمو الدوؿ غير  استعمالياالقوة أو  باستعماؿالمتعمقة بالمصالح مف دوف التيديد 
 1.  مقراطيةالدي
أف المتغيرات السياسية  اعتبار،عمى الميبراليةأنو يمكف تحقيؽ سالـ عالمي بيف الدوؿ  الميبراليوفويرى    

المحمية تستطيع أف تعمؿ وتتفاعؿ عالميا ،ولكف ذلؾ يتطمب إيجاد آليات تساعد عمى ذلؾ دوليا.لذا يمكف 
الروابط السممية التي توصؼ بأنيا روابط فاعمة،كالروابط مجموعة مف  السالـ الديمقراطي لتقييـ تأثير استخداـ

 التجارية التي تساىـ في تقميؿ النزاعات ،وتحوؿ دوف تعاظـ فرص المواجيات العسكرية.
ناجحة في عالقاتيا مع الدوؿ  الميبراليةوفي فترة قريبة،كاف ىناؾ شبو إجماع عمى أف الدوؿ الديمقراطية   

 2. فالصورة مختمفة الميبراليةا في عالقاتيا مع الدوؿ غير األخرى فقط ،أم الميبرالية
 

المقاربة اإليكولوجية / )التحول الديمقراطي.بيئة  المداخل النظرية المركزة عمى الفرع الثالث :
 (الجغرافية

 
 يرى أنصار ىذا التفسير أف المحيط الجغرافي ىو الذي يحدد السموؾ السياسي، حيث يضـ اتجاىيف: 

 : االتجاه الجيوبوليتيكي / 1

                                                 

. 2004اإلمارات العربية المتحدة ،)تر: مركز الخميج لألبحاث( , مركز الخميج لألبحاث , عولمة السياسية العالمية,_ جوف بيميس،ستيؼ سميث، 1
 .340ص
شكاليات , جياد عودة، - 2  .63, ص 2005دار اليدى لمنشر والتوزيع ,  عماف,  النظاـ الدولي نظريات وا 
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الدوؿ التي تقع في مناطؽ النزاع ىي األقرب لالستقرار و ينطمؽ مف فرضية أساسية مفادىا أف  
، حيث يميي العامؿ الخارجي االىتماـ بالمشاكؿ الداخمية، و ىذا ما يفسر سعي األنظمة  السياسي الداخمي

الداخمية، و النزاع  عمى الصحراء الغربية بيف المغرب الدكتاتورية لخمؽ توترات خارجية قصد تسويؽ مشاكميا 
عكس الدوؿ التي تقع في مناطؽ جغرافية آمنة، األمر الذي يؤدي إلى و الجزائر خير مثاؿ عمى ذلؾ، 

، فبعد تراجع النزاع االىتماـ بالمشاكؿ الداخمية، مما يشجع عمى التغير السياسي و التحوؿ الديمقراطي
ر استقرار خارجي ممموس، األمر الذي ركز اىتماـ الشعب لالىتماـ بالمشاكؿ الصحراوي عرفت الجزائ

 .1989االقتصادية و االجتماعية التي يعيشيا، ىذا ما دفع إلى رغبة في التغيير، و التي ترجمت في دستور 
 :   االتجاه اإليكولوجي/  2

دوؿ التي لـ تعرؼ في تاريخيا يرى أنصار ىذا االتجاه التفسيري أف التحوؿ الديمقراطي يحدث في ال 
حضور قوي لمسمطة في حياة األفراد، األمر الذي ال يخمؽ فييا ثقافة الخضوع األبوي كأبرز عائؽ 
لمديمقراطي، تتطور ىذه الثقافة في المجتمعات النيرية التي اعتمدت في حياتيا عمى األنيار، األمر الذي 

لمياه، مما جعؿ ليا مكاف قوي في حياة األفراد، تتطور ىذه استمـز تدخؿ السمطة في بناء السدود و توزيع ا
 الثقافة لتصبح نمط يميز تمؾ المجتمعات.

عكس المجتمعات المطرية التي تعتمد عمى األمطار في حياتيا، أيف عرفت السمطة تدخال بسيط في  
قابمية لالستبداد مثؿ مصر، حياة األفراد، تتبمور ثقافة ثانية في سموكيا، لذلؾ فالدوؿ النيرية ىي دوؿ تممؾ 

سوريا، العراؽ..، عكس الدوؿ المطرية كالجزائر، غير أف ىذا االتجاه عجز عف تفسير الشمولية في المغرب 
 1و تونس رغـ تقاسميما مع الجزائر لنفس المناخ.

ىذه أغمب المداخؿ النظرية المفسرة لمتحوؿ الديمقراطي و إف كانت ىناؾ مداخؿ أخرى عمى غرار مدخؿ   
المصالحة الوطنية تقوـ عمى أساس معالجة  الذي يرى بأف " رشيد لزرق" لمباحث المصالحة الوطنية 

القطيعة ىنا ال تعني تجاوزات حقوؽ اإلنساف قصد القطع معيا و ضماف عدـ تكرارىا في المستقبؿ . و 
االنطالؽ مف الصفر بؿ تعني التغيير و التجديد و بناء خطوات تواصؿ المراحؿ المأساوية في ماضي 

ىناؾ تجارب دولية لممصالحة الوطنية كتجربة جنوب إفريقيا و الشيمي حيث فتح و  الشعوب و تاريخيا .
لمعالجة قضية االنتياكات و مصير حوار وطني حوؿ حقوؽ اإلنساف بيف مختمؼ األطياؼ المجتمعية 

 2.  المعتقميف و ليذه الغاية أنشأت لجاف لمبحث و التحقيؽ بيدؼ الوصوؿ إلى المصالحة الوطنية
 

 
 

                                                 

        24/03/2013, اليـو :     http://www.ahladalil.com, مف الموقع :  2011, فبراير08, الثالثاء  آليات و عوامؿ التحوؿ الديمقراطي_  1
 16: 10الساعة: 

 http://www.lakome.com , مف الموقع : 2012مارس  04مداخؿ التحوؿ الديمقراطي في التجارب الدولية " رشيد لزرؽ " _  2
 . 16: 00,    الساعة:     24/03/2013اليوـ:  ,
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 و استنتاجات :  خالصة 
 

تـ التوصؿ  و التحوؿ الديمقراطي   اإلسالميةلمحركات و النظري  المفاىيمي يف اإلطار مف خالؿ عرض     
  ما يمي :  إلى
و في مختمؼ مجاالت الحياة باعتبار عو شرائ اإلسالـىي تمؾ التي تنادي بتطبيؽ  اإلسالميةالحركات  -1

 ديف و سياسة و اقتصاد و نظاـ حكـ .  اإلسالـ
السياسية ، و بناء عمى ىذا تنقسـ  أساليبياتختمؼ مف حيث تصوراتيا الفكرية و  اإلسالميةالحركات  - 2
حركات  سممة الدوؿ و المجتمعات و تعتبرىا خارجة عف العقيدة ، وأ إعادة: حركات دينية تستيدؼ  إلى

 رأيياال توجد حسب  أسستنظيـ المجتمعات و الدوؿ عمى  إعادة، تستيدؼ  اإلسالميسياسية ذات المشروع 
 لغربية .و ليس في غيرىا مف البرامج السياسية و االجتماعية ا اإلسالميةفي الشريعة  إال
 ،ونتج الحديث اإلسالمي العقؿ تفكير طبيعة في نوعية نقمةظيور التياريف السابقيف و جدليما  ؼخمّ  لقد_  3

  ىذه كانت وقد الغربية، المجتمعات بمغتو الذي بالتطور تأثرت التي التحديثية األفكار مف العديد بروز عنو
 الديمقراطية بتحقيؽ المنادية السياسية واالتجاىات األفكار مف العديد خالليا مف ستبرز التي القاعدة األفكار

 و السياسية، المشاركة مف المزيد الشعب إعطاء إلى والدعوة والقير االستبداد أنظمة مياجمة و العدالة، و
 . الديمقراطية بحماية الكفيمة المدني المجتمع منظمات إنشاء إلى الدعوة
 :  أف إلىتـ التوصؿ التحول الديمقراطي  دراسةو في     
 ديمقراطية أكثر نظـ إلى الديمقراطية نظـ مف تحوؿ، أو انتقاؿ عممية باعتباره الديمقراطي التحوؿ يقـو_ 1

 عمى سممي تداوؿ وضماف االنتخابات، ودورية ونزاىة والحزبية السياسية التعددية أىميا، وأسس مبادئ عمى
 .فعالة سياسية مؤسسات ووجود السمطة

 عمى بالقضاء البدء حيث مف زمني، تتابع عمى تقـو المدى طويمة عممية ىي الديمقراطي التحوؿ عممية  -2
 .الديمقراطي التحوؿ ىذا وترسيخ تعزيز مرحمة إلى وصوال االنتقالية، المرحمة ثـ السمطوي، النظاـ

 مف جممة عمى ترتكز الديمقراطي، التحوؿ مراحؿ مف مرحمة آخر ىي الديمقراطي الترسيخ عممية أف  -3
 مف أىميتيا اختالؼ رغـ بينيا، فيما متداخمة تنوعيا عمى وىي التحوؿ، ىذا ترسيخ في تساىـ التي المتغيرات

 .آلخر متغير
اختمفت باختالؼ  عممية التحوؿ الديمقراطي لتي حاولت تفسيرالنظرية اىناؾ العديد مف المداخؿ _  4

 توجيات الدارسيف و مجاؿ تخصصيـ .
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الحركات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي قبل و بعد  الفصل الثاني :
 الربيع العربي .

 
 
 

الحركات اإلسالمية في مختمف بمدان المغرب العربي المبحث األول : 
 .قبل الربيع العربي  

 
تحدي مسار التحول الديمقراطي الحركات اإلسالمية و الثاني : المبحث 

 لمغرب العربي .ابمدان الربيع العربي في  بعد
 

 الحركات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي . تقييم  :المبحث الرابع 

 خالصة  و استنتاجات
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 الحركات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي قبل و بعد الربيع العربي . الفصل الثاني :

ليبيا ػ تكنس ػ الجزائر ػ المغرب ػ : تتشكؿ الخارطة الجغرافية السياسية المغاربية مف كؿ مف الدكؿ التالية     
لمبلحظ بأف اثنتيف مف مكريتانيا، إضافة إلى الصحراء الغربية"، كالتي لـ تتحدد ىكيتيا السياسية الرسمية ، كا

الدكؿ الخمس فازت فييا الحركة اإلسبلمية في االنتخابات البرلمانية األخيرة ىما تكنس كالمغرب، ، بؿ ال 
تستبعد ليبيا أيضا، كالجزائر كاف ليا تجربتيا بطبيعة الحاؿ كىي التجربة التي فازت فييا الجبية اإلسبلمية 

يف تقريبا، ىذه األحداث كتمؾ التطكرات تدفع لضركرة البحث كالتعرؼ عف باألغمبية البرلمانية قبؿ عقد لئلنقاذ
كاقع كمككنات خارطة الحركات اإلسبلمية في المغرب العربي، كما ىك الممكف كالمتكقع حدكثو مف تبدالت 

ىؿ يمطر الربيع  لمنطقة المغاربية لؤلماـ ؟كتحكالت عمى ىذه الخارطة ىؿ تتقدـ الحركة اإلسبلمية في ا
 مف تكنس كيسيؿ في باقي المنطقة؟ لعربي شتاءا إسبلميا في المنطقة يبدأا

المغرب : الحركات اإلسبلمية في مختمؼ بمداف لذلؾ جاء ىذا الفصؿ بأربعة مباحث تناكؿ األكؿ منيا    
: , أما الثاني فقد كاف بعنكاف  اؿ دكلة مف الدكؿ المغاربية عمى حدمعرجا لكالعربي قبؿ الربيع العربي 

الحركات اإلسبلمية ك تحدم  تضمف بينما الثالث الحركات اإلسبلمية ك الربيع العربي في المغرب العربي .
الحركات اإلسبلمية  عبلقة مقراطي في بمداف المغرب العربي متطرقة فيو إلى : مسار التحكؿ الديل مسايرتيا

مسار التحكؿ ذه الحركات اإلسبلمية ك ليالخطاب السياسي لسياسية في بمداف المغرب العربي , بأنظمتيا ا
حركات اإلسبلمية في لمتقييـ   في حيف تناكؿ المبحث الرابع عممية  الديمقراطي في بمداف المغرب العربي .

اإلسبلمية ك الدكر السمبي ك أىـ التحديات التي تكاجو   دكر اإليجابيك ذلؾ بالتطرؽ لمبمداف المغرب العربي 
 . في بمداف المغرب العربي

  

 المبحث األول : الحركات اإلسالمية في مختمف بمدان المغرب العربي قبل الربيع العربي  .

 
حركات اجتماعية تخضع لقانكف التطكر كتحمؿ  الكاقع أف الحركات اإلسبلمية في البمداف المغاربية   

خصكصيات المجتمعات التي تنشأ فييا: تتأثر ببيئتيا كتفعؿ فييا . كىي كذلؾ حركات تفتقر إلى التجانس 
في مرجعياتيا كبرامجيا كأساليب عمميا السياسي. كمف الضركرم التعامؿ معيا عمميان،  ك ذلؾ الختبلؼ 

 سيتـ تناكلو في المطالب التالية : ك ىك ما  1ظركؼ كؿ كاحدة منيا
 

                                                 

لمدرسػة العميػا مقابمة مع األسػتاذ زىيػر بكعمامػة : أسػتاذ التعمػيـ العػالي محاضػر بقسػـ العمػـك السياسػية جامعػة عنابػة سػابقا , أسػتاذ العمػـك السياسػية با_  1
 (14:30عمى الساعة  2013_09_18لؤلساتذة  الجزائر حاليا )قاعة الممتقيات قطب شتمة  جامعة  محمد خيضر , بسكرة في 
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 . اإلسالمية في الجرائر  الحركاتاألول :  المطمب

"جمعية العمماء امتداد لمحركة اإلصبلحية أثناء االستعمار سيما الحركة اإلسبلمية في الجزائر ىي    
" جماعة كىي غالبا ما كانت تأخذ أشكاال جمعكية دينية كثقافية ، كمف أىميا نجد  المسممين الجزائريين "

م(، " اإلخوان  1966م( "جماعة الدعوة والتبميغ " ) 1963م ( "جمعية القيم" ) 1963الموحدين" )
 1 ...الخ.م(، "جماعة الجزأرة " " السمفية " و "الحركة اإلسالمية المسمحة " 1974المحميين" )

ـ كجدت ىذه الجمعيات لنفسيا امتدادات سياسية عمنية ك حصمت عمى الشرعية  1989دكر دستكر بص   
تقدير أف النظاـ الحاكـ في الجزائر لـ يكف سيئا في مكقفو مف األحزاب اإلسبلمية خاصة ك أنو ما يؤدم إلى 

لتي تتسـ مكاقفيا بالعدائية سمح ليا بالنشاط _ بصفة رسمية _ قياسا باألنظمة السياسية  في المشرؽ العربي ا
 حيث ظيرت ىذه األحزاب اإلسبلمية كالتالي :  2المفرطة لكؿ ما ىك إسبلمي .

 )حماس(: اإلسالميحركة المجتمع /  1

ـ  12/11/1988التي تأسست في " جمعية اإلرشاد واإلصالح " قانكني لمحركة تحت راية  إطاركاف أكؿ   
َشأحٓب كبَج إلى مرجعية اإلخكاف المسمميف العالمية، ةـ مستند 1963 ٌرم الذم بدأ عاـسكامتداد لمعمؿ ال

 . ببإلسالو انًجبٔر َخٍجت انخأثر 
ـ بعد الفكز الكاسع لمجبية اإلسبلمية  6/12/1990تأسست الحركة في  3

"حركة مجتمع المحمية كمحاكلة منيا الستدراؾ ثغرات الجبية، تغير اسـ الحركة إلى  االنتخاباتلئلنقاذ في 
المتعمقة باألحزاب السياسية بأنو ال  42ـ، الذم أكرد في مادتو  1996بمكجب دستكر  M.S.Pالسمم"  

يجكز تأسيس األحزاب السياسية عمى أساس ديني أك لغكم أك عرقي أك جنسي أك ميني أك جيكم . تعرؼ 
خاصة عمى مستكل الحركات  الحركة بنشاطيا المستمر كعمميا الدؤكب عمى جميع األصعدة المجتمعية،

 4 الطبلبية، كما يبلحظ عنيا مشاركتيا المستمرة في كؿ المحافؿ االنتخابية بجميع مستكياتيا .

 ك 1990يكنيك  12منذ بدايتيا يـك  تتخمؼ الحركة عف المشاركة في كؿ االستحقاقات االنتخابيةلـ   
 كاف لمشاركتيا أثر فٌعاؿ في تنشيط الحياة الشاغر، كسياسة المكاجية، كقد رفضت الحركة سياسة الكرسي

باسـ  تقديـ المبادرات السياسية إلصبلح ذات البيف حتى صارت تعرؼ لـ تتخمؼ عف -كما أنيا .السياسية
 ."المبادرات "حركة

                                                 

ديسمبر  11الجزائر , كراسات التحكؿ الديمقراطي في _ برقكؽ عبد الرحمف , صكنيا العيدم " المجتمع المدني كالتحكؿ الديمقراطي في الجزائر "   1
  .  99, ص  2005

 2005إلى  1989اإلسبلمي مف الحركة اإلسبلمية في الجزائر مف الدعكة إلى الدكلة : قراءة في العمؿ السياسي ك الحزبي _ عيسى جرادم ,  2 
 .48, ص  2005,الطبعة األكلى ,  دار قرطبة , الجزائر , 

3
  _  Anneli Botha , Terrorism In the Maghreb : The Transnationalisation Of Domestic Terrorism , Iss Onograph 

Series ; No 144, June 2008 , P  27 . 

 .   101ص  مرجع سابؽ , العيدم,_ برقكؽ عبد الرحمف , صكنيا   4
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العنؼ بكؿ أشكالو، كمف أم جية كاف كدعت بالمقابؿ إلى الحكار، كدعت كذلؾ إلى  رفضت الحركة  -
 1.اؿ كنادت بالمصالحة الكطنيةك االعتد الكسطية

 )رحمو اهلل( كتحصمت عمى دخمت )حماس( بمرشحيا لرئاسة الجميكرية السيد محفكظ نحناح 1995في     
اليدؼ مف ىذا الترشح ىك  األصكات ، ككاف % مف 25مميكف صكت كبنسبة  3.2المرتبة الثانية بكاقع 

كاالعتداؿ كبياف الكجو الصحيح لئلسبلـ كالحركة  خط الكسطية إعادة بناء مؤسسات الدكلة الجزائرية كترسيـ
 .اإلسبلمية

 في الحككمة بكزيريف كأكؿ تجربة لدخكؿ اإلسبلمييف الجزائرييف إلى الجياز دخمت الحركة  1996أما في   
 انت ىذهكك. كتابة الدكلة لمصيد البحرم كزارة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كزير كزارة التنفيذم ىما كزير 

األطراؼ مف  التجربة مشجعة عمى التحاؽ آخريف مف حركة النيضة فيما بعد )بكزيريف( بعد أف تأكدت كؿ
تنظيـ االنتخابات الرئاسية المسبقة التي خاضيا سبعة  1999ليتـ عاـ   2.  أف مسار الحركة ناضج ككاعد

اإلقصاء  )المقصى مف السباؽ بافتعاؿ شيادة العضكية في الثكرة( كمع ىذا في غياب الشيخ نحناح مرشحيف
جيدا مشرفا مف  كقؼ الشيخ محفكظ نحناح مكقفا –كتغميبا لممصمحة العامة عمى المصمحة الحزبية

 االنتخابات، كسامح الذيف أقصكه، أك تسببكا في
 : ائتبلؼ حزبي ضـ كؿ مف إقصائو، ككٌقع عقد

 .كطنيجبية التحرير ال -
 .الديمقراطي التجمع الكطني -
 .حركة النيضة -
 .حركة مجتمع السمـ -

تعكد  بكتفميقة في السباؽ الرئاسي خكفا عمى الجزائر مف أف تسقط في أيدم العممانييف، أك لدعـ ترشيح السيد
بديناميكية جديدة البرلماف، قد تميز  إلى دكامة العنؼ مف جديد .كمع أف أداء الحركة في الحككمة، كما في

أف النتائج اإليجابية لـ تشفع لمحركة في االستحقاقات التي  كساىـ في رفع الغبف عف كثير مف المكاطنيف إال
 .تمت ذلؾ

االنتخابات البرلمانية، كبعدىا االنتخابات المحمية، في نفس السنة، ك كجدت  جرت  2002في سنة     
 19فيك نفسيا تتقيقر إلى المرتبة الرابعة، بعدما كانت تحتؿ المرتبة الثالثة،  حركة مجتمع السمـ

كاضحا، كجماعة  ـ: انتقؿ مؤسس حركة مجتمع السمـ إلى مثكاه األخير مخمفا كراءه منيجا2003يكنيك
 3.  لمشيخ محفكظ نحناح خمفا "أبو جرة سمطاني "متماسكة، لينتخب الشيخ

 حركة النيضة اإلسالمية :/ 2
                                                 

 .  091, ص 01ابراهيم محمد آدم " الحركات اإلسالمية في الجزائر المعاصرة "  دراسات إفريقية , العدد _   1
 . 195 ,  194ص  ص نفس المرجع ,  _  2
 .  196_ نفس المرجع , ص   3
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جمعية ذات طابع ثقافي كاجتماعي  بإنشاء " اإلخوان المحميين "ـ بادرت حركة  1988بعد أحداث    
ثر نجاح 1989كبعد دستكر  "النيضة "  " حركة حمس "كعمى غرار  "الجبية اإلسالمية لإلنقاذ " ـ كا 

عبد اهلل جاب اهلل تحكلت الحركة إلى حزب سياسي يحمؿ اسـ " حركة النيضة اإلسبلمية " برئاسة زعيميا " 
بمكجب القانكف المتعمؽ باألحزاب  (M.N" حركة اإلصالح " )ـ، تغير اسـ الحزب إلى  1990" مع نياية 

ـ. تعرؼ الحركة بنشاطيا الكثيؼ في المحافؿ االنتخابية خاصة المحمية  6/3/1997السياسية الصادر يكـ 
, ىا ؤ االنتخابات الرئاسية المزمع إجراة قبيؿ ـ اضطرابات داخمي 1999منيا، عرفت الحركة مع بداية سنة 

كقد تميزت ىذه األخيرة  " حركة اإلصالح الوطني "حينيا ترتب عنيا انفصاؿ زعيميا مع مؤيديو لتنشئ 
  1بنشاطيا الدؤكب في االنتخابات الكطنية كتسجيميا لفكز معتبر في المحميات منيا بالدرجة األكلى .

 ( المنحمة :FISلإلنقاذ ) اإلسالميةالجبية  /  3

يقكدنا الحديث عف ىذا الحزب المنحؿ لسير أغكاره التاريخية الممتدة عبر المحطات البارزة في تاريخ    
الجزائر الحديثة أثناء كبعد االستعمار ، إذ أف امتدادىا بعد االستقبلؿ يعكد لمحركات اإلسبلمية المعارضة 

" جمعية العمماء في  ركة اإلصبلحية أثناء االستعمار المتمثمة لنظاـ الحكـ كالتي تجد أصكليا في الح
تمؾ التي ساىمت في معركة الحفاظ عمى اليكية الكطنية الجزائرية ببعدييا اإلسبلمي  المسممين الجزائريين "

" عبد  ـكالعربي ضد المستعمر الغاشـ ، قدمت الجمعية لمجزائر جممة مف الخرجيف اإلصبلحييف مف أىمي
كما أنجبت أسماء أخرل  " بالرابطة اإلسالمية "الذم ارتبط اسمييما  سمطاني " " محمد سحنون " المطيف

 . 2" عباسي مدني "سيككف ليا أعمؽ تأثير في تاريخ الجزائر الحقا لعؿ أبرزىـ عمى االطبلؽ 

لقد تحكؿ ىذا الخط اإلصبلحي الديني مف النضاؿ لممحافظة عمى اليكية الجزائرية إلى خط معارض     
تتسـ بالظيكر كالبياف تارة ,تميز بحركة " المد كالجزر " الدائمة مع النظاـ الحاكـ  االستقبلؿراديكالي بعد 

، استطاع فييا أف 1988أكتكبر كباالختفاء تحت " طاقية سرية تارات أخرل طيمة الفترة التي سبقت أحداث 
ك " مالك بن نبي '  " التي ارتبطت بكؿ مف " جماعة القيميجد لنفسو تعبيرات جماىيرية شتى أىميا 

                                                 

 .  102برقكؽ عبد الرحمف , صكنيا العيدم , مرجع سابؽ , ص  _   1
  _:الدكتور عباسي مدني 
ـ في سيدم عقبة جنكب شرقي الجزائر، كدرس في المدارس الفرنسية في صغره إباف االستعمار الفرنسي، ثـ في مدارس جمعية 1931كلد سنة     

 . 1962العمماء، كتخرج مف كمية التربية ثـ انخرط في جياد  المستعمر الفرنسي، كاعتقؿ كقضى في السجف سبعة أعكاـ حتى إعبلف االستقبلؿ سنة 
حينما نشط في حركة انتصار الحريات الديمقراطية بقيادة  1962 -1954كد األصكؿ السياسية لعباسي مدني إلى ما قبؿ حرب التحرير الكطني تع   

ـ( كىكارم بكمديف 1965 –ـ 1962مصالي الحاج. اصطدـ مبكرا بسبب أفكاره الدينية مع النيج االشتراكي الذم اتبعو كؿ مف الرئيسيف أحمد بف ببل )
كفي شير  1970تـ منع ىذه الجمعية كحميا الحقا عاـ  1966. كفي عاـ 1963ـ( انضـ إلى جمعية "القيـ" التي تأسست سنة 1978 –ـ 1965)

 .1984نكفمبر كقع مدني مع آخريف نداء حررتو الحركة اإلسبلمية ككجيتو إلى السمطة القائمة آنذاؾ )الشاذلي بف جديد( فسجف إلى عاـ 
ج أصيؿ لجبية التحرير الكطني حيث كاف كاحدا مف قادتيا المحمييف المنتخبيف إذ انتخب عمى رأس المجمس الشعبي بكالية الجزائر في يكصؼ كنتا    

ف ـ  إلعداد رسالة دكتكراه في عمـ التربية مستفيدا م1978ـ ػ 1975بداية سنكات السبعينات. كىك ابف النظاـ الذم أرسمو في تمؾ الفترة إلى بريطانيا 
 منحة حككمية ثـ عاد إلى الجزائر ليقكـ بالتدريس في الجامعة.
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ـ ، لتظير 1970قانكنيا في مارس ـ ، ثـ حظر نشاطيا 1966" ليحميا النظاـ سنة اشمي تيجاني ى"
كتصطدـ مف جديد مع النظاـ ، كىنا برز اسـ آخر عرؼ بالحماسة الزائدة جماعة مصطفى بن بويعمي " "

 –ساىـ اإلنقاذيكف  .1" عمي بمحاج "كالذم سيككف لو صدا كاسعا في تحريؾ الساحة السياسية الحقا ىك 
ـ، كأىـ ما ميزىـ الدرجة العالية مف االنضباط 1988في التنظيـ لمظاىرات أكتكبر  -كما سيعرفكف الحقا

قدرة اليائمة عمى التنظيـ كالتحكـ في الجماىير كضبط إيقاع الشارع الجزائرم حينيا. إذف فالمبلحظ أف كال
 . االستقبلؿالفيس قبؿ ظيكره العمني كمكلده الشرعي قد كاف لو تجسداتو الجماىيرية الكاسعة مباشرة بعد 

 االستبداد تجنبٌ  يتـ لكي بالشكرل التمٌسؾ إلىر الجزائ في نقاذاإل لجبية السياسي جامالبرندعى     
 التعددية تبنيي إلى يدعك كما .السياسية أك االجتماعية أكاالقتصادية  سكاء ،االحتكار أشكاؿ كؿٌ  كاستئصاؿ
 كعمى .الجماعة نقاذإل كاالجتماعية السياسية الحياة في األخرل الديمكقراطية كسائؿ ك كاالنتخابات السياسية
 التعددية نظاـ كيتقبؿ معتدؿ، ميةسبلاإلاإلنقاذ  جبية برنامج فإف الشريعة، شعار عماؿتاس مف الرغيـ
 21.الحزبية

 1990شاممة ترجمتيا نتائج االنتخابات المحمية مى مكافقة اجتماعية علإلنقاذ  اإلسالميةالجبية  حظيت    
رئيس مجمس شعبي بمدم مف  859مجمكع البمديات ، بمعدؿ مف   55, حيث اكتسحت الجبية زىاء 

منصب ككاف غالبية الفائزيف مف الشباب كالمثقفيف. ىذا كقد كاف ليا نزكعا إلى التنظيـ  1538أصؿ 
ـ ك"الشرطة اإلسبلمية  1990كالتأطير الرسمي لجماىيرىا ، حيث أنشأت النقابة اإلسبلمية لمعمؿ في أكت 

مراقبة المكاطنيف، مما أعطاىا طابع االستمرارية الجماىيرية ، كىك ما أىميا مرة أخرل لتأطير التجمعات ككذا 
٪ مف مجمكع األصكات  ،  47.27ـ ، حيث أحرزت في دكرىا األكؿ نسبة  1991لمفكز بتشريعات ديسمبر 

تياريف أحدىما كنفس الشيء كاف متكقعا ليا في الدكر الثاني ، كىنا انقسمت الطبقة السياسية الجزائرية إلى 

                                                 

  _الشيخ عمي بمحاج : 
، جنكب الجزائر، ثـ استشيد كالداه في الثكرة ضد االستعمار الفرنسي،  لـ يتحصؿ عمى شيادات ـ أصمو مف كالية ادرار1956كلد في تكنس عاـ      

ـ 1987 -ـ1983عممية عميا في الجامعة عمى عكس مدني. درس العربية كدرَّسيا، كشارؾ في الدعكة اإلسبلمية منذ السبعينات كسجف خمس سنكات 
ادية. تأثر بعمماء مف الجزائر كمنيـ عبد المطيؼ سمطاني كأحمد سحنكف ككذلؾ درس كتابات الشيخ بتيمة االشتراؾ كتأييد حركة مصطفى بكيعمي الجي
 حسف البنا كسيد قطب كعبد القادر عكدة كغيرىـ.

ـ. ثمأطمؽ 1988انتمى إلى التيار السمفي ، انتخب نائبان لمرئيس في الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ كاعتقؿ بعد المظاىرات التي قامت في الجزائر سنة    
 سراحو ثـ اعتقؿ مرة أخرل بعد اإلضراب العاـ الذم دعت إليو الجبية . 

 1991يكنيك  25تطمؽ عميو كسائؿ األعبلـ األجنبية لقب الرجؿ القكم ككاف مف مؤسسي الجبية حيث شغؿ منصب عضك مجمس الشكرم. دعا يـك 
مف نفس الشير إلى اليكـ. يتميز بخطابو الشاعرم الحماسي فأصبح مف أكبر  30كسجنو مف يكـ  الجزائرييف إلى حمؿ السبلح ضد الدكلة. فتـ اعتقالو

كاف إماما في  الخطباء القادريف عمى إلياب العكاطؼ كحشد التعبئة. يعكد الفضؿ فى إشعاعو السياسي إلى قدراتو الخطابية الفائقة التي اكتسبيا منذ أف
 ديس في القبة. تفكؽ في إمكانية ربط المستمعيف بخطبو كانبيارىـ بيا.مسجد السنة بباب الكاد كمسجد بف با
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نادل بمكاصمة المسار االنتخابي في حيف رأل الثاني بضركرة إيقافو كتدخؿ الجيش الكطني الشعبي لتمغى 
، كيحؿ الحزب قانكنيا بعد حاالت العنؼ التي ترتبت عمى ذلؾ اإللغاء  1992جانفي11االنتخابات في 

عسكرم لمفيس المتمثؿ " بالجيش ـ ، مما ترتب عميو بزكغ الجناح ال 1992كسبب مباشر ، في ربيع 
ـ ، لتدخؿ الجزائر بعدىا في تجربة  1993( كمباشرتو لممعارضة المسمحة منذ عاـ AISاإلسبلمي لئلنقاذ " )

دمكية مريرة عرفيا البعض بالعشرية السكداء كعرفيا بعض آخر بأزمة التحكؿ الديمقراطي في الجزائر ، في 
 1ز .حيف ماؿ المحمميف الغربييف أكثر إلى تسميتيا بالحرب األىمية كما جاء في كتاب لكيس مارتينا

بعد االستقبلؿ حاضرا في الساحة كترجمة حقيقية ألشكاؽ الصكت اإلسبلمي ظؿ يمكننا القكؿ بأف     
بالجذكر  لمعكدة إلى اليكية الكطنية الخالصة التي حاكؿ المستعمر طمسيا فكاف الجميع ينادم فالجزائريي

بت رياح التغيير الديمقراطي في االشتراكية حاكؿ ربطيا باإلسبلـ ، كعندما ى اإلسبلمية ك حتى مف ادعى
ثمانينات القرف الماضي كاف التيار اإلسبلمي قد تقاسـ ثمرات الفكز كحصد جؿ األصكات مما كاف سيميد 

إلغاء نتائج االنتخابات في جكلتيا ليتـ  الطريؽ إلقامة النمكذج اإلسبلمي في الحكـ عبر صناديؽ االقتراع
حتى ال يصبحكا تجربة ناجحة لحزب إسبلمي يأتي لمسمطة عبر صناديؽ  يفياإلسبلمالثانية لسد الطريؽ أماـ 

االقتراع كقد تـ تكرار نمكذج التدخؿ كاإللغاء في أماكف أخرم مف العالـ اإلسبلمي كما في تركيا كفمسطيف 
 .فكانت النتيجة أف تـ جر الببلد إلى دكامة العنؼ كالصراع 
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 . اإلسالمية في المغرب  الحركات:  يالثان المطمب

 بروز القوى اإلسالمية الحركية في المغرب و تطورىا 

ـ ، حيث تأسست أكؿ خمية  1970 كؿ تجربة تنظيمية لمحركة اإلسبلمية المغربية سنةيعكد ظيكر أ    
، الذم يصرح بتأثره بالسمفية الكطنية  "الحمداوي عبد الكريم مطيع"إسبلمية منظمة بالمغرب بإشراؼ الشيخ 

الحركة اإلسالمية ..ىذه الخمية حممت اسـ " "محمد الحمداوي الشيخ"و "المختار السوسي"كرمكزىا خاصة 
كطنيا كتكسع نشاطيا عمى "الحركة اإلسالمية المغربية" الحقا كبعد أف تطكرت خبليا  ، كتـ االتفاؽ المغربية"

جمعية "الكاجيات : اإلسبلمية المغربية" عمى تأسيس كاجيات جمعكية قانكنية ليا ..مف ىذهتعمؿ "الحركة  أف
جمعية الشباب المسمم "، "اإلسالم  جمعية طالئع"،  "جمعية شباب الدعوة اإلسالمية"،  "الشبيبة اإلسالمية

 ."جمعية خريجي مدارس المعممين اإلسالميين"، "

الحركة اإلسالمية " قد غطى عمى شيرة اسـ الحركة األـ أم المية""الشبيبة اإلسكلعؿ شيرة جمعية    
الركافد الجمعكية لمحركة األـ اسما لمحركة األـ  حتى أصبح اسـ "الشبيبة اإلسبلمية" كىك اسـ أحد المغربية" ،

  1. كالباحثيف كاإلعبلمييف في كعي الجميكر ك السياسييف

  _ في المغرب :  اإلسالميةباعتبارىا مقدمة تأسيسية لمتجربة  اإلسالميةتجربة الشبيبة 
شكمت نشأة حركة الشبيبة اإلسبلمية بقيادة "عبد الكريـ مطيع"، تجربة جديدة لمفاعؿ اإلسبلمي الحركي     

في المغرب، تخممتو محاكلة ىذا التيار التجذر المجتمعي بدءا بالمساجد كالجمعيات كغيرىا، ثـ المدارس 
يات كالجامعات، أك عبر العبلقات االجتماعية في إطار األحياء المدينية اك داخؿ مجاالت العمؿ أك كالثانك 

 بعض األماكف العمكمية.
ككانت الشبيبة اإلسبلمية تجمعا بشريا مككنا مف الشباب خصكصا كبعض رجاؿ التعميـ كبعض األطر     

المجتمع في المكاف الذم يجب أف يككف فيو، مجتمعيف حكؿ فكرة جكىرية، كىي إعادة إحبلؿ اإلسبلـ في 
بالدعكة كالتربية كالثقافة مف خبلؿ بعض النضاالت، ككاف منيج حركة الشبيبة اإلسبلمية يشكؿ إيديكلكجيا 
رافضة لؤلكضاع، كتعتنؽ رؤية ضبابية كتقر بأف النظاـ" طاغكتي" كانو ال يطبؽ اإلسبلـ كيعاديو كيعادم 

 2ت الحركة" خطابا معاديا لؤلكضاع رافضا لمكاقع كمناىضا لمنظاـ السياسي" .الحركة اإلسبلمية، فاعتنق
كقد عرفت الشبيبة عدة تصدعات كخبلفات، فقد اتيـ عدد مف قيادات الشبيبة اإلسبلمية كمناضمييا     

يع " "عبد الكريم مطبينما ظؿ  " عمر بن جمون"،كاعتقمكا بتيمة التكرط في عممية اغتياؿ القيادم االتحادم

                                                 

 .13:05, ساعة :  2013_08_22, يكـ :  http://www.ressali.com" " قراءة نقدية في مسيرة الحركة اإلسبلمية بالمغرب " مف المكقع :_  1

, الطبعة األكلى , الدار العربية لمعمكـ ناشركف , مركز الجزيرة لمدراسات , لبناف, الدكحة اإلدماج السياسي لمقكل اإلسبلمية في المغرب رشيد مقتدر,_   2
 .   34, ص  2010, 
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يسير عمى تسيير الحركة مف الخارج، كأماـ ىذا الفراغ القيادم الذم حاكلت الحركة سده، بتشكيؿ لجنة 
سداسية مككنة مف مناضمييا مف اجؿ إنقاذ الشبيبة، كبعد مركر زىاء سنتيف احتدمت كتيرة الخبلفات 

لمكضكعية كضغكط السمطة كالصراعات كتفاقمت، فبرزت عدة تناقضات نتيجة تداخؿ العديد مف العكامؿ ا
 1 .كالمتابعات القانكنيةكمبلحقة المشتبو فييـ كرغبة الشبيبة اإلسبلمية في تجاكز األزمة كتفادم التضييؽ 

 
 عالقة حركة الشبيبة اإلسالمية بنظام الحكم : 

 . مرحمة السمم والميادنة مع السمطة:1
، حيث كانت 1975إلى  1969طبعت مرحمة ظيكر حركة الشبيبة اإلسبلمية كامتدت مف سنة  التي 

 حركة الشبيبة جمعية معترفا بيا قانكنيا، كخمفيا تنظيـ مكاز بيياكمو كشعبو كخبلياه.
كاتسمت عبلقة الشبيبة اإلسبلمية بالسمطة خبلؿ ىذه المرحمة، بنكع مف التعايش كالتكافؽ غير المعمف،    
تكحدت أىداؼ النظاـ كمصالحو في الحد مف تكسع القكل اليسارية ك إضعافيا، عبر منافسيا كمكاجيتيا مع ف

القكل اإلسبلمية الناشئة، مع أىداؼ الشبيبة الرامية إلى تكسيع ىامش اشتغاؿ الجمعيات اإلسبلمية، لئلسياـ 
  38,  37عمى الحقؿ الثقافي كالجامعي. في تحقيؽ التكازف بينيا كبيف التيارات اليسارية، التي كانت تييمف

 . مرحمة تفكيك الحركة ومالحقة رموزىا:2
تميزت ىذه المرحمة بانتقاؿ الحركة مف العمؿ العمني إلى العمؿ السرم، مباشرة بعد اغتياؿ عمر بف جمكف    

حيث تبنت  ، فانتيجت الشبيبة اإلسبلمية العمؿ السرم كالمنيج الثكرم،1981إلى  1975كامتدت مف سنة 
 أطركحة الجاىمية متأثرة بأفكار سيد قطب كتكجياتو.

كتميزت عبلقة الشبيبة اإلسبلمية بالنظاـ خبلؿ ىذه المرحمة، بمبلحقة مسؤكلييا كتعقبيـ مف األجيزة   
األمنية، كما شيدت الشبيبة اإلسبلمية نكعا مف التفكؾ التنظيمي بعد فرار قائدىا "عبد الكريـ مطيع" مف 

السمطة إلى الخارج، نتيجة لمخبلفات التنظيمية كالسياسية بيف قيادة الحركة في الخارج كالقيادة  مبلحقة
الميدانية في المغرب التي كانت تضطمع بتسيير الحركة مف داخؿ الببلد، فتأزمت العبلقة كالصراع عمى 

ؿ مرحمة االحتقاف، السيما القرار السياسي داخؿ الحركة، كالتصريحات كالكتابات التي أدلى بيا قادتيا خبل
تمؾ التي دعت لمخركج عف السمطة، كالمتضمنة في مجمة المجاىد أدل إلى الدفع بقرار انفصاؿ التيار الكبير 

التي  " الجماعة اإلسالمية"،عف الشبيبة، فتشكمت عدة تيارات أفرزت لنا عدة تنظيمات حركية مف بينيا
 الح"." حركة التوحيد واإلصستتحكؿ فيما بعد إلى

 (:1981. مرحمة ما بعد التشرذم التنظيمي) مابعد 3
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تـ اتخاذ قرار االنفصاؿ عف الخط الثكرم لحركة الشبيبة اإلسبلمية، كالقطيعة معيا كنبذ العنؼ  
كالسعي لممارسة العمؿ الدعكم كالسياسي السممي، المعتمد عمى التدرج كاالبتعاد عف العمؿ السرم، كقد 

 .1986كضكح كحسـ بعد سنة  تبمكر ىذا التكجو بكؿ
كفي نفس السياؽ شيدت الشبيبة اإلسبلمية، تمزقا كتشرذما بعد انسحاب أبرز القكل كالتيارات عنيا، كقد    

كدعكة  "عبد العزيز النعماني"،نحت نيجا أكثر راديكالية كعنفا بعد انشقاؽ الجناح العسكرم عنيا بقيادة 
لى القياـ بالعمؿ المسمح ضد النظاـ، مما أدل في آخر المطاؼ إلى مطيع بعد صدكر الحكـ عميو باإلعداـ، إ

عزلتيا كانحصارىا في عدد محدكد مف األتباع، بعد تشرذميا إلى عدة تيارات كتكجيات شكمت فيما بعد أبرز 
 1القكل الحركية اإلسبلمية .

 :  _ جمعية الجماعة اإلسالمية 1
عبد كترأس الجماعة اإلسبلمية األستاذ " 1983قدـ الممؼ القانكني لدل السمطات المحمية في الرباط سنة    

كبذلؾ تـ تأسيس جمعية الجماعة اإلسبلمية "عبد اهلل بيا".بينما كاف كاتبيا العاـ ىك األستاذ  اإللو بن كيران"
حركة الشبيبة اإلسبلمية، كالتي تحددت أىدافيا في بداية الثمانينات، عمى يد نخبة مف التيار المنفصؿ عف 

 في الدعكة إلى تجديد فيـ الديف كااللتزاـ بو عمى مستكل األفراد كعمى مستكل الدكلة.
 وقد ارتكزت الجماعة اإلسالمية عمى األسس التالية: 

 _ أنيا جماعة كطنية غير تابعة ألية جية تنظيمية خارجية أك دكلة أجنبية.
نما ىي جماعة مف _ ال تعتبر نفس يا جماعة المسمميف، كال ممثبل كحيدا لئلسبلـ كال كصيا عميو، كا 

المسمميف، تعمؿ عمى إقامة الديف في جميع مجاالت الحياة متعاكنة مع كؿ مف يسعى لنفس الغايات، منطمقة 
 مف مبادئ رامية إلى تحقيؽ أىداؼ كاضحة كمستعممة كؿ الكسائؿ المشركعة.

ت الجماعة اإلسبلمية أطركحة "االنحراؼ" بدؿ أطركحة "الجاىمية" ، التي كانت مستشرية كبذلؾ فقد اعتنق  
داخؿ األكساط اإلسبلمية، فرأل ىذا التيار أف األمة اإلسبلمية لف تنجك مف االنحراؼ الذم أصابيا، إال 

جماع، كفسح المجاؿ لكؿ مجدد لمديف أك مصمح لو،  يبتغي التغيير بصحة أصكليا الدينية مف قرآف كسنة كا 
 2كالقضاء عمى االنحراؼ.

 أىدافيا : 
 كقد حدد ميثاؽ الجماعة اإلسبلمية أىدافيا كاآلتي:    
تجديد فيـ الديف كااللتزاـ بو، إقرار الحقكؽ كالحريات العامة، الدعكة إلى تحكيـ الشريعة اإلسبلمية، العمؿ   

الخيرم كالثقافي، تحقيؽ نيضة حضارية شاممة، عمى تحسيف أكضاع المسمميف المادية كالمعيشية، العمؿ 
      3العمؿ عمى كحدة المسمميف.
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كبحمكؿ منتصؼ الثمانينات تكضحت الرؤية األيديكلكجية كالسياسية لمحركة، فانضمت إلييا مجمكعة الدار   
 .1986" سنة " سعد الدين العثمانيالبيضاء بزعامة

لنسبي، في عبلقة الحركة مع السمطة، نظرا ألنيا اتبعت نيجا كقد عرفت ىذه المرحمة نكعا مف االنفراج ا  
"الجماعة معتدال في إطار مسمسؿ سعييا لمبحث عف المشركعية القانكنية، فاستبدلت الحركة اسميا مف 

  "حركة اإلصالح والتجديد"إلى  اإلسالمية"
 : التجديد حركة اإلصالح و

 أىداف حركة اإلصالح والتجديد :
 أما عف أىدافيا فحددتيا كمايمي:     

تعامؿ مع _ التخمي عف كؿ أشكاؿ السرية كالعنؼ كالتطرؼ، أم اإليماف بالحؿ السممي الحضارم في ال
 . الكاقع

 _ الحرص عمى العمؿ في إطار المشركعية القانكنية الدستكرية.
 1_ التركيز عمى العمؿ الثقافي كاإلعبلمي كاالجتماعي.

 اإلسالمي: _ رابطة المستقبل 2
" احمد ، كاختارت الدكتكر1994أفريؿ  4لقد تـ اإلعبلف عف ميبلد رابطة المستقبؿ اإلسبلمي في     

نائبا لمرئيس كالرابطة عمؿ تكحيدم لثبلث جماعات إسبلمية  أحمد العماري"رئيسا ليا كالدكتكر " الريسوني"
"، "عبد السالم اليراسد الدكتكر عمى ي 1976في فاس التي تأسست عاـ  "جماعة الدعوة"رئيسة، ىي

كمجمكعة مف األساتذة المشتغميف في حقؿ التعميـ، كقد تحفظ مؤسسك ىذه الجماعة منذ البداية عمى 
"الجمعية االنضماـ إلى الشبيبة اإلسبلمية أك التعاكف معيا، نظرا لتبايف الرؤية كاختبلؼ المنيج ثـ 

" كقد حصرت "احمد الريسونيعمى يد الدكتكر 1976في القصر الكبير التي أسست لسنة  اإلسالمية"
"جمعية أنشطتيا بيف التبلميذ كالطمبة كبعض األطر التعميمية في شماؿ المغرب كبعض المناطؽ المجاكرة ك

التي ساىمت بدكرىا  "جماعة التوحيد"، باإلضافة إلى 1986التي أسست قانكنيا سنة  الشروق اإلسالمية"
 في عممية الكحدة.

 األىداف التالية: عمى القانون األساسي لرابطة المستقبل وقد نص"
 _ تمتيف الركابط التاريخية لممتجمع المغربي كفي مقدمتيا اإلسبلـ كتراثو العممي كالحضارم.

_ العمؿ عمى إشاعة ركح التعاكف كالتفاىـ كالحكار كالبناء بيف مختمؼ فئات المجتمع كمككناتو الفكرية بما 
 2كالتحامو.يخدـ كحدتو 

 _ نشر الكعي الحضارم كاإلسياـ في تكفير النيضة الحضارية ألمتنا.
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 _ العمؿ عمى معالجة اآلفات كالسمبيات التي تسبب تأخر مجتمعاتنا كتعرقؿ نيضتيا كرقييا.
 1_ العمؿ عمى بمكرة الحمكؿ العممية النابعة مف قيمنا كأصالتنا لممشاكؿ التي تعاني منيا مجتمعاتنا. 

رابطة "ك  "اإلصالحالتجديد و "ك مف العكامؿ التي ساىمت في تسييؿ عممية االندماج بيف حركة      
التقارب في نكعية القيـ الثقافية ك الدينية ك المعرفية المدافع عنيا ك التشابو في  "اإلسالميالمستقبل 

المرجعيات الفكرية ك األيديكلكجية , ك انحدارىـ مف نفس الشرائح االجتماعية ك الثقافية  ك االقتصادية,  
ندفاعيا لبلنفتاح عمى اومنو   2" كة التوحيد و اإلصالححر  " حيث أسيمت عممية الكحدة التنظيمية في كالدة

ك 3 كؿ مككنات المجتمع، كمككنات البمد، كجميع القكل الفاعمة في المجتمع، لمتفاعؿ كلمتفاىـ ما أمكف
عمد حيث  4في الحياة العامة ك الدفع بيا إلى األماـ ." حزب العدالة و التنمية "احتضاف تجربة اندماج 

حزب العدالة كالتنمية ذك المرجعية اإلسبلمية، كجناحو الدعكم حركة اإلصبلح كالتكحيد، إلى االحتجاج عمى 
 -2002الميرجانات، أك إلى ممارسة خطاب الكعيد الديني، كقد تمكف خبلؿ الكالية التشريعية السابقة )

خبلقية إلى داخؿ المؤسسة ( مف نقؿ بعض المشاكؿ االجتماعية ذات النزعات النفسية أك األ2007
إلى تنظيـ االعتصامات كاالحتجاج  2009يكنيك  12البرلمانية، كانتقؿ في االنتخابات الجماعية لػ 

  5كالمكاجيات مع السمطات المحمية أثناء تشكيؿ مكاتب المجالس الجماعية المحمية.
 اإلصالح:خصائص حركة التوحيد و 

 النقاط التالية:كيمكف إبراز أىـ خصائص الحركة في  
_ أصبح اليدؼ العاـ لمتنظيـ ىك إقامة الديف كلـ يعد إقامة الدكلة، كبذلؾ تحرر الفعؿ الحركي مف االنغبلؽ 
السياسي في قضية الحكـ لمخركج إلى مساحات أكسع، كاعتبر أف كؿ عمؿ يساىـ في إشاعة التديف في 

 المجتمع مف األعماؿ المعتبرة مف كجية نظر الحركة.
إقامة الدكلة بإقامة الديف، كىك ما يشكؿ تحكال مفصميا لدل اإلسبلمييف مف فكرة إقامة الدكلة اإلسبلمية  _ أف

 6)الخبلفة( إلى إقامة الديف عمى مستكل الفرد كاألسرة كالمجتمع.
د مف _ إنياء حالة الصداـ مع األنظمة الحاكمة كالمكاجية معيا، بإقرار جممة مف المراجعات الفكرية التي أعا

 خبلليا اإلسبلميكف فيـ الكاقع السياسي ، مما ساعد عمى إرساء نكع مف التطكر في العبلقة بينيما.
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www.aljazeera.net  
. 48, ص رشيد مقتدر,مرجع سابؽ_   4  
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 .  143, ص 2011
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_ اعتماد الشكرل كالديمقراطية دعامة لمتنظيـ، كتطكير الممارسة الديمقراطية داخؿ الحركة بشكؿ أكثر فاعمية 
 مف تمؾ الممارسة في الحزب.

_ نيج القطيعة مع مفيكـ القائد المخمص كثقافة األمير كالرعية، كالقطع مع مفيكـ الزعيـ المميـ القادر لكحده 
 عمى إنقاذ التنظيـ كتكجييو الكجية الصحيحة .

_ رسالية التنظيـ بدؿ فكرة مركزيتو، أم االنتقاؿ مف التنظيـ المركزم الجامع إلى العمؿ المتعدد 
البديؿ كاف يتكخى أف يأتي إليؾ الناس،بينما في الكضع الجديد عميؾ أف تذىب إلييـ، التخصصات، فالتنظيـ 

أم أف تشتغؿ في المجتمع كىك ما نعني بو التنظيـ الرسالي، إذ كاف في كقت الشبيبة االعتماد عمى التنظيـ 
نظيـ البديؿ عف السرم كالتغييرم في إطار الجماعة اإلسبلمية، كما بعد ذلؾ كاف االعتماد عمى فكرة الت

المجتمع، كالمرحمة الثالثة تـ االنتقاؿ إلى التنظيـ الرسالي، حيث يمكف لمعضك تبميغ الرسالة الدعكية، 
 كاإلنساف الرسالي المطمكب ىك الذم لديو إشعاع في المجتمع.

إيبلء المزيد _ إعادة االعتبار لمدعكم الذم استنزفو السياسي، نتيجة الكلكج لمعمؿ السياسي فاقتضت المرحمة 
 1مف االىتماـ لمجكانب التربكية كالدعكية.

 _ اإلسبلميكف باعتبارىـ مساىميف في اإلصبلح ال مخمصيف لممجتمع كالدكلة .
_ التأصيؿ االيجابي لئلسبلمييف كحثيـ عمى المشاركة في العمؿ السياسي، الذم يعد في نظرىـ كاجبا دينيا 

 2ج .كاالندماالسمبي الرافض لممشاركة بدؿ المكقؼ 
 :  جماعة العدل واإلحسان المغربية _  7

جماعة العدؿ كاإلحساف المغربية نمكذجا مختمفا كمغايرا لمنماذج السابقة، فالجماعة ترفض الكلكج  تقدم    
في المعبة السياسية كاالنتخابات النيابية كغيرىا، احتجاجا عمى "شركط المعبة كقكاعدىا"، في سياؽ ىيمنة 

كني النشاط كالفعالية داخؿ الجامعات تستبدؿ الجماعة المحظكرة بالعمؿ البرلماني كالسياسي القان "المخزف". ك
كالنقابات كالعمؿ عمى اكتساب األعضاء، كالقياـ بعممية تنشئة ركحية كسياسية صارمة ليـ، بمكازاة السعي 
لمتأثير في الرأم العاـ مف خبلؿ المسيرات كالمظاىرات كالبيانات السياسية تجاه القضايا المحمية كالعربية 

 3كاإلسبلمية.
 ر التاريخي :مالمح التطو 

 ك   4 "عبد السالم ياسين"ترتبط جماعة العدؿ كاإلحساف بصكرة كبيرة بمؤسسيا كمرشدىا العاـ، الشيخ    

                                                 

 . 92, ص رشيد مقتدر,مرجع سابؽ_  1
 .  93, ص نفس المرجع _  2
, الشبكة العربية لؤلبحاث ك النشر , السياسي في الفكر اإلسبلمي : المقاربات , القكل ,األكلكيات , االستراتيجيات _ محمد أبك رماف , اإلصبلح  3

 . 281, ص  2010لبناف ,
 ما ، درس العمـك الدينية ثـ عمؿ في حقؿ التعميـ سنكات طكيمة، إلى أف دخؿ في  1927كىك فبلح مف مكاليد عاـ "عبد السالم ياسين" _ الشيخ

 ست سنكات.أسماه "أزمة ركحية"، مع كصمكه سف األربعيف، دفعت بو إلى الطرؽ الصكفية فمـز الزاكية البكتشيشية إلى أف تكفي شيخيا، كخرج منيا بعد 
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ثـ تعرضت لمحؿ، ككضع ياسيف تحت  "جماعة العدل واإلحسان"،إلى  1987حكلت الجماعة اسميا عاـ قد 
 ، كتـ اعتقاؿ أعضاء مكتب اإلرشاد في الجماعة كحكـ عمييـ بالسجف.1989اإلقامة الجبرية منذ عاـ 

بداية ظيكرىا العاـ في الشارع كالنشاط السياسي العمني كالمباشر   1990أدبيات الجماعة رأت  في عاـ ف   
المرحمة احتكاكات عديدة مع السمطة كاعتقاؿ أعداد كبيرة مف أفراد في المسيرات كالجامعات، كقد تخممت تمؾ 

الجماعة، لكف في الكقت نفسو تؤكد الجماعة أنيا استطاعت تحقيؽ انتشار كنشاط كاسع عمى مستكل 
  1اجتماعي كجغرافي.

مع قدكـ عيد الممؾ محمد السادس بدت مبلمح انفراج في العبلقة بيف الحكـ كالجماعة، كجاءت  
يحات بعض المسؤكليف في ىذا االتجاه إلى أف ياسيف أرسؿ مذكرة) كاف كاضحا أنيا مكجية إلى الممؾ تصر 

كىي المذكرة التي عادت بالعبلقة بيف الطرفيف إلى المربع األكؿ، "إلى من ييمو األمر"، الجديد(، بعنكاف 
  2كبقيت األمكر عمى حاليا.

ة ، فإذا كانت في خطابيا المتشدد ضد المعبة السياسية كىكذا نصؿ إلى مفصؿ ميـ في أفكار الجماع    
كاألكضاع العامة ترفض المشاركة بصيغتيا الحالية، فإنيا في المقابؿ ترفض رفضا مبدئيا كقاطعا اتخاذ 
منيج العمؿ المسمح في التغيير عمى خبلؼ السمفية الجيادية، كعمى خبلؼ مبدأ" االنقبلبات العسكرية" 

ب التحرير اإلسبلمي( . إذ يقكؿ فتح اهلل رسبلف: "إف المكقؼ المبدئي كاالستراتيجي )طمب النصرة لدل حز 
لمجماعة منذ نشأتيا، كالتي برىنت فييا الجماعة عمى نبذىا العنؼ رغـ ما مكرس عمى أعضائيا مف أشكاؿ 

يقصد التعذيب الكحشي الذم ىشمت فيو الجماجـ ككسرت فيو العظاـ، يجعؿ مف الصعب تكظيؼ األحداث )
بدأ تضييؽ الخناؽ عمى الحركات اإلسبلمية  حيث 3 ( لمنيؿ مف الجماعة.2005تفجيرات الدار البيضاء عاـ 
 4بالدار البيضاء .  2003مام  10بالمغرب السيما بعد أحداث 

"التربية اإليمانية" لدل الجماعة عمى ثبلثة شركط أساسية ىي الصحبة كالجماعة كالذكر، ما  كتعتمد    
 يعني أف تأسيس العمؿ الجماعي ىك أحد السمات األساسية في رؤية الجماعة لمتغيير.

                                                                                                                                                             

البنا"، "سيد قطب" "حسن تعرؼ عبد السبلـ، في خضـ مساره الفكرم كالركحي، عمى أدبيات القيادات اإلسبلمية المعاصرة، كتأثر بيا، بخاصة اإلماـ    
 كما تتضح مف دراسات ياسيف كمقاالتو كرساالتو سعة إطبلعو عمى التراث اإلسبلمي، كعمى جزء مف العمـك الغربية. و"أبي األعمى المودودي"،

التخمي عف منيجو في الحكـ كجو ياسيف رسالة" اإلسبلـ اك الطكفاف" إلى العاىؿ المغربي الراحؿ، الحسف الثاني، يدعكه فييا إلى  1974في العاـ     
لى اتخاذ سيرة الخميفة األمكم عمر ابف عبد العزيز دليبل لو، كقد أدت بو الرسالة، التي تضمنت نقدا الذعا  غير معيكد في  كالتزاـ النيج اإلسبلمي، كا 

لمحركات كالجماعات اإلسبلمية، كمحاكرا المغرب، إلى السجف قرابة ثبلث سنكات كنصؼ، خرج بعدىا مكاصبل نشاطو، ليحاكؿ بناء إطار عمؿ مكحد 
 اء جماعتو الخاصة.العمماء كالفقياء، إال أف محاكلتو باءت بالفشؿ، فقرر إنش

)أصبحت في ما بعد الجماعة الخيرية(، كبدأ بإصدار مجمة الجماعة، ثـ جريدة الصبح، كقد تـ منع  1981ثـ أسس ما سمي بأسرة الجماعة عاـ     
رف كؿ القكبل المنشكريف، ككتب ياسيف في مجمة الجماعة مقاال بعنكاف "قكؿ كفعؿ" ردا عمى الرسالة الممكية التي نشرىا الحسف الثاني، بمناسبة حم

 ف.، كحكـ عميو لمدة سنتي 1973الخامس عشر اليجرم، كقد أدل بو ىذا المقاؿ إلى السجف مرة أخرل في عاـ 
 . 282ص مرجع سابؽ ,, اإلصبلح السياسي في الفكر اإلسبلمي : المقاربات , القكل ,األكلكيات , االستراتيجيات محمد أبك رماف , _  1
 . 283_ نفس المرجع , ص  2
 .  284_ نفس المرجع  , ص 3
 . 6, ص  2004, دارناشرم , ]د.ـ.ف [, لمسألة الدينية بالمغربإدريس كلد  القابمة , ا_ 4
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أف تركيز الجماعة عمى التربية، ال يعني إىماؿ العمؿ السياسي، الذم يشكؿ  "فتح اهلل رسالن" يكضح    
  1. ركنا رئيسا في تصكرىا كمنيجيا

التي تكجد بيف مغازلة العناصر  " المنطقة الرمادية "ك قد صنؼ " جيؿ كيبؿ " المغرب في مصاؼ      
التضامف األيديكلكجي المفترض ك  غط عمى العناصر المتطرفة , ك ذلؾ بغية اختراؽ مشاعرالضالمعتدلة ك 

تحجيـ األصكلية المغربية حتى ال تتطكر معيا كتمة " سياسية " منسجمة ك حاسمة في مكازيف القكل 
بالضمير الفردم ك لكنيا  كما يرل البعض ليست فقط أمر يتعمؽالسياسية الداخمية , ذلؾ أف الممارسة الدينية 

 2باألساس مشكمة سياسية ك اجتماعية بالدرجة األكلى . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                 

 .  285_ نفس المرجع , ص  1
 . 285,  284, ص  2009, دار األماف , الرباط , مقاربة أسس الشرعية في النظاـ السياسي المغربي_ ىند عركب ,  2
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 . اإلسالمية في تونس   الحركاتالثالث :   المطمب

لـ تكف الحركة اإلسبلمية التكنسية كليدة الصدفة ك إنما كانت نتيجة جممة مف الظركؼ ك   
ك ىي ما عبرت عنيا العكامؿ التي انصيرت في بكتقة كاحدة لتخرجيا بشكميا الحالي 

 بإرىاصات كالدة الحركة اإلسبلمية في تكنس .
 

 في تونس : إرىاصات والدة الحركة اإلسالمية / 1 
 :التحديث والعممانية والصراع مع المؤسسة الدينية التقميدية أ _ 
المعركؼ تاريخيان كسياسيان أف حيث أف مف  1االستقبلؿ  إعبلفإشارة العممنة أسابيع فقط بعد  أعطيت   

 الفكر السياسي البكرقيبي كاف متشبعان باإليديكلكجية الثقافية الفرنسية، كبالنزعة التحديثية لكماؿ أتاتكرؾ
النخبة التي ك ذلؾ لككف  2 بيدائـ نحك االقتداء بالغرب الرأسمالي األكرك  كفضبلن عف ذلؾ، كاف في سعي

حكمت الببلد التكنسية بعد االستقبلؿ تميزت بخمفيتيا الفكرية الميبرالية الديمقراطية , إذ درست ك عاشت 
لفترات متفاكتة في فرنسا , ك عاينت مف مكقعيا ذاؾ التجربة الديمقراطية الفرنسية , بؿ إف البعض منيا 

المنظمات الفرنسية قبؿ أف ينتقؿ إلى العمؿ في إطار الحركة  مارس نشاطا سياسيا في بعض األحزاب ك
 3الكطنية التكنسية سكاء في فرنسا أك عند العكدة إلى الببلد .

ك كاف الحبيب بكرقيبة  1934الذم تأسس سنة  إف تمركز السمطة السياسية في أيدم الحزب الدستكرم   
ما المؤلؼ أساسان مف الشرائح العميا مف الطبقة الكسطى، ذات التككيف الثقافي الغربي، ك   4أمينا عاما لو 

الفرنسية التي كقعيا  –إلى خكض الصراع ضد الحركة اليكسفية التي عارضت االتفاقيات التكنسية أدل 
ظرا لمتأثر بشخصية ن 5.  بكرقيبة بشأف استقبلؿ تكنس، كقد اتخذ ىذا الصراع طابعان دينيان كثقافيان كحضاريان 

 6اإلسبلمييف كتيديد حقيقي لطبيعة الدكلة . مصطفى كماؿ أتاتكرؾ حيث رأل بكرقيبة 
كمع تعمؽ عزلة األكساط الزيتكنية التي أقصيت عف كؿ حضكر في المؤسسات التقميدية باستثناء الكمية 

ريب قد دفعت بالنظاـ التكنسي غالتسياسة ف الزيتكنية، نجح بكرقيبة في تجريد المعارضة الدينية مف أسمحتيا، 
                                                 

, الطبعة األكلى ,مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت , المغرب العربي في مفترؽ الطرؽ في ظؿ التحكالت العالمية  براىيمي ,عبد الحميد _  1
 .  112,ص  1992

 . 229, ص  2001, منشكرات اتحاد الكتاب العرب, دمشؽ ,  المعارضة التكنسية:نشأتيا كتطكرىاتكفيؽ المديني , _  2
, العدد   , ص المجمة العربية لمعمـك السياسية اشي "نخبة االستقبلؿ المغاربية ك المسألة الديمقراطية : الحبيب بكرقيبة أنمكذجا " _ عبد المطيؼ الحنٌ 3

37 . 
نكبميس , ,الطبعة الثانية , مكسكعة عالـ التاريخ ك الحضارة : العالـ مف الحرب العالمية الثانية حتى مرحمة نزع االستعمار كىيب أبي فاضؿ , _  4
 . 154, ص  2005.ـ.ف [ , د]
 . 229تكفيؽ المديني , مرجع سابؽ , ص _ 5

6  _Steven Heydemann" What Tunisia Will Mean For Arab Democracy " From A Special Report : Marc Lynch, 

Susan B. Glasser, And Blake Hounshell , Revolution In The Arab World :Tunisia, Egypt, And The Unmaking Of An 

Era , The Slate Group ,P 64, 65 .  
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حيث تميزت السياسة الثقافية . 1اإلسبلميالجديد إلى قمع مف يرل فيو منافسا لو محتمبل مف التيار العربي 
 التي سادت في مرحمة الستينات بمجمكعة مف الخصكصيات : 

شرافيا عميو مباشرة مف خبلؿ مؤس -أواًل  سة الشعائر الدينية احتكار أجيزة الدكلة لمنشاط الديني كا 
 التابعة في البداية لرئاسة الجميكرية، كىي التي تضبط الكضع القانكني كاالجتماعي لمكظفييا. 

تحكيؿ العمماء التقميدييف كالمفتي إلى مكظفيف رسمييف كمستشاريف لدل السمطة السياسية كربطيـ  -ثانيًا 
 بحرية محددة تقمؿ مف إمكانية المعارضة. 

إزاحة المؤسسة الدينية عف كؿ دكر قيادم كركحاني عمى المستكل االجتماعي بحكـ أف  -ثالثًا 
االتنمجنسيا التقميدية أصبحت تخضع لكضع ميني معيف يتبع الكظيفة العمكمية كيتكلى المفتي 

 تمثيؿ رئيس الدكلة في المؤتمرات كالندكات. 
مف حيث االجتياد كالعبادة كتطبيؽ القكانيف احتكار األجيزة السياسية لكؿ األنشطة الدينية  -رابعًا 

 2.  اإلسبلمية، كتحكيؿ المفتي إلى مجرد مستشار لدل السمطة السياسية
لئلجراءات كالقرارات التي اتخذىا بكرقيبة في إطار تدعيـ  »الجذرية البرجكازية  «عمى الرغـ مف 

منة عمى المستكييف الثقافي كاالجتماعي، المؤسسات الفكقية لمنظاـ الجديد، كفي سياؽ سياسة التحديث كالعم
كاألدلجة الظرفية كالمرحمية لئلسبلـ، إال أنيا في المحصمة النيائية لـ تؤد إلى فصؿ الديف عف الدكلة، 

 بالشكؿ الجذرم كالعمماني كما حصؿ في الغرب. 
كلعؿ الخاصة األكلى لمخطاب التحديثي الجديد ىي اتجاىو إلى إنجاز مشركع الدكلة العممانية المختمفة عف   

ستقبللية الذاتية التكنسية مرجعيان كفكريان. كما أف ىذا الخطاب يتصؼ االبقية الدكؿ العربية كالدفاع عف مبدأ 
لى الطبقات بحكـ انتماء الطبقة السياسية في تك  Populiste بطابع شعبكم نس إلى البرجكازية الصغيرة كا 

 الكسطى.
قرار  ىذه التحكالت القانكنية كاالجتماعية التي ىزت النسيج التقميدم لممدينة كالريؼ عمى حد سكاء، كا 
سياسة عممانية في التعميـ مع مجانيتو في المدارس العصرية، كانت كميا عكامؿ خصبة لنشكء معارضة 

غييرات الجذرية كالسريعة التي شيدىا المجتمع، لذا جاء رد الفعؿ األكؿ عنيفان في دينية، حادة عمى مقاس الت
كانكف الثاني  17شكؿ ىبة كاسعة كدامية قادىا رجاؿ الديف في مدينة القيركاف ) االنتفاضة الشعبية في 

الذم صار  ( معقؿ اإلسبلـ في المغرب العربي، كفي مقدمتيـ إماـ الجامع األكبر عبد الرحمف خميؼ 1961
 فيما بعد مف أبرز الرمكز المعتدلة لمتيار الديني. 

كاعتقاؿ كؿ مف شارؾ فييا بمنزلة إسداؿ  1961ككانت النياية المأساكية النتفاضة القيركاف في سنة 
                                                 

 .  112عبد الحميد براىيمي , مرجع سابؽ , ص _ 1
 .   234,  233تكفيؽ المديني ,  مرجع سابؽ , ص  _ 2
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الستار عمى المعارضة الدينية لمخط التحديثي األتاتكركي، إذ لـ تعد ىذه المعارضة تجرؤ عمى رفع صكتيا 
فقدانيا لجياز حزبي يؤمف ليا استمرار الكجكد كالعمؿ تحت بعدائيا لمخيارات العممانية، فضبلن عف  كالمجاىرة
ىناؾ تنظيـ سياسي . كلعؿ ىذه الظاىرة ىي إحدل خصكصيات مرحمة الستينات في تكنس، كلـ يكف األرض

قية في زرع فركع محمية ديني عمى غرار حركة اإلخكاف المسمميف في مصر، كلـ تفمح التيارات الدينية المشر 
 عمى عكس ما حدث في الثمانينات.  ليا في تكنس

 . الجامعة إلىمن الجامع  اإلسالميةبداية انتقال الفكرة  ب _ 
ىياكؿ المجتمع  –مع مركر السنكات -عرفت تكنس في الستينات انقبلبات اجتماعية عميقة، غٌيرت      

، كمع بداية السبعينات عرؼ االقتصاد التكنسي انفتاحان كاسع النطاؽ عمى الخارج، كازدادت عبلقات التقميدم
التبعية المالية كالتجارية كالصناعية لمسكؽ الرأسمالية العالمية، كاالحتكارات العالمية. كتدعمت أسس 

ع الرأسمالية، كفي انتشار الرأسمالية التابعة، في نمط االستيبلؾ كالعيش، كفي تيافت الطمب عمى السم
ظكاىر األنانية كالربح السريع، كاستغبلؿ الفرص كالمصكصية، مما أدل إلى انحطاط القيـ األخبلقية المكركثة 

 . مف المجتمع القديـ
لقد شكمت ىذه األسباب الرئيسية القاعدة األساسية لنشكء الحركة اإلسبلمية في تكنس، التي تشكمت 

اإلسبلمية الشيرية، التي تحمقت حكليا أبرز العناصر  "المعرفة" ، تاريخ تأسيس مجمة1970تحديدان في العاـ 
( الرافضة لمعمؿ مف داخؿ جياز الدكلة. كيعكد  الشيخ راشد الغنوشي، وعبد الفتاح مورواإلسبلمية ) 

، لكف الديناميكية الجديدة التي 1965سنة "  لشيخ أحمد بن ميالد "الفضؿ في محاكلة اإلنعاش ىذه إلى
لنشر  «ميدت النبعاث الحركة اإلسبلمية التكنسية لـ تبدأ فعميان إال عندما تجمعت نكاة أكلى، كتعيدت بالعمؿ 

متأثرة خاصة بأدبيات البنا كقطب كالمكدكدم، مع انضباط مرجعو عمؿ جماعي، كفقو لمدعكة،  »اإلسبلـ 
الذم فضؿ اليجرة  "محمد صالح النيفر"، مستفيدة مف دعـ رجؿ زيتكني ىك الشيخ كبيعة لؤلكبر سنا كمكانة

إلى الجزائر عمى أف يبقى صامتان بعد خيبة أمؿ دينية في شخصية بكرقيبة، كمعتمدة عمى مجمة رجؿ ال يقؿ 
صمكدان )عبد القادر سبلمة( كضع صحيفتو تحت تصرؼ الجماعة لتعكس ثقافتيا األكلى، كتصبح شيادة 

  .ميبلد ككثيقة رئيسية تحدد مبلمح الكياف الجديد 
 «التي شيدت فييا تكنس أزمة سياسية كاقتصادية كاجتماعية عامة في نياية تجربة  1969كجاءت سنة    

، لتعجؿ بكالدة الحركة اإلسبلمية 1969كحتى أكاخر  1962التي امتدت مف العاـ  »االشتراكية الدستكرية 
أبناء المبلكيف الكبار كالبرجكازييف التقميدييف كالتجار الذيف زجكا قسران في التعاكنيات التي التقى في داخميا 

الزراعية في مرحمة الستينات، بمناضميف منحدريف مف فئات شعبية مدنية أك ريفية، أرىقيـ اإليقاع البلىث 
 لبلنقبلبات االجتماعية السريعة في الحياة المادية كالركحية.

الحبيب "القانكنية بقيادة الشيخ  "جمعية المحافظة عمى القرآن الكريم" العاـ كقد تككنت في ذلؾ
" ، الذم يعد نفسو رائدان في العمؿ اإلسبلمي عبر تككينو حمقة لنفسو بجامع الزيتكنة، كبعثو مجمة "المستاوي
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أنو عاد  . ككاف المستاكم متشيعان لصالح بف يكسؼ، غير1968الدينية في منتصؼ عاـ  "جوىر اإلسالم 
أراد أف إلى صفكؼ الحزب كانتخب عضك لجنة مركزية لمحزب الحاكـ. كيذكر صبلح الجكرشي أف الشيخ 

ندخؿ الحزب لتغييره مف الداخؿ، ، كاف شعاره: يستدرج اإلسبلمييف كمجمكعة شابة في إطار الحزب الحاكـ
نحف المسمميف يجب أف ال نترؾ المجاؿ لمحزب  «، ككاف يقكؿ كىك مف دعاة العمؿ مف داخؿ جياز الدكلة

الحاكـ يتصرؼ كما يشاء، بؿ ندخؿ الحزب نسيطر عمى الشعب كالمجنة المركزية، كنصبح قكة مؤثرة في 
 . »داخؿ الحزب، اختمفنا معو في ذلؾ، كلكف باستثناء ىذا الخبلؼ السياسي فقد كاف يرل فينا أمبلن لممستقبؿ

الذم سيمعب دركان رئيسيان في التأصيؿ الفكرم  "راشد الغنوشي"الشيخ عكدة  1969كما شيد العاـ 
النظرم لبلتجاه اإلسبلمي في تكنس. ككانت أكؿ تجربة حركية عممية خاضيا الشيخ راشد الغنكشي في العمؿ 

حميدة " ك "عبد الفتاح مورو"مع التقى الشيخ .ثـ  1969في باريس سنة  "جماعة التبميغ "اإلسبلمي ىي مع
الذم ينتمي إلى عائمة أخذت مكانان بارزان في المؤسسة الدينية، كصبلح الديف الجكرشي. ككاف ليذه  "نيفرال

جامع أكؿ حمقة نقاش في  1970النكاة نشاط مع جمعية المحافظة عمى القرآف الكريـ. كقد تأسست سنة 
ند الشيخ راشد الغنكشي في ، كتضـ نحك ثبلثيف أك خمس كثبلثيف شابان معظميـ كانكا طبلبان عسيدي يوسف

 صؼ الباكمكريا في معيد ابف شرؼ، حيث اضطمعكا بنقؿ العمؿ اإلسبلمي إلى الجامعة التكنسية. 
  : مرحمة التأطير اإليديولوجي وبناء الييكل التنظيمي ج _    
اإلسبلمية في تكنس ىي ممتقى لتيار كاسع مف األلكاف الفكرية كالمنازع السياسية كاألمزجة المتعددة  الحركة   

ضمف منظكر أصكلي إسبلمي. ككانت النكاة المؤسسة كالمبادرة لمعمؿ اإلسبلمي بتكنس مؤلفة مف الشيخ 
1"راشد الغنوشي"

  نما كاف تمازجان بيف مجمكعة مف الذم لـ يكف تككينو اإلسبلمي ذا اتجاه كاحد، كا 
الذم كاف لو كقع كبير في تمؾ المرحمة، كأيضان  ،"سيد قطب "االتجاىات، بيف االتجاه اإلخكاني كخاصة فكر

                                                 

 :  التكنسية ك نائب رئيس  حركة النيضة، زعيـ تكنسي إسبلميسياسي كمفكر  ية قابسكالفي  بالحامة 1941جكاف  22كلد في  _ راشد الغنوشي
تيمو كحركتو بالعديد مف كالذم ا 2011. حككـ الشيخ الغنكشي عدة مرات عمى يد النظاـ التكنسي الذم سبؽ ثكرة اإلتحاد العالمي لعمماء المسمميف

 التجاكزات، ككاف أىميا:
 عاما.  11كقد حكـ عميو بالسجف  1981محاكمتو عاـ 
 كقد حكـ عميو بالسجف مدل الحياة.  1987محاكمتو عاـ 

 مرة أخرل بالسجف مدل الحياة.  1991محاكمتو غيابيان عاـ 
 بنفس الحكـ السابؽ. 1998محاكمتو غيابيان عاـ 

كبقي فييا شيران كبعدىا ذىب  ليبيابعد خركجو مف السجف لجأ إلى الجزائر كبقي فييا ىك كأنصاره إلى أف دخمت مرحمة االضطراب كلذلؾ انتقؿ إلى    
 كذىب إلييا. لممممكة المتحدةكمكث فييا بضعة أياـ. كبعد ذلؾ طمب المجكء  لمسكداف

رآف ككاقع مف مؤلفاتو : طريقنا إلى الحضارة , نحف كالغرب, حؽ االختبلؼ ككاجب كحدة الصؼ , القضية الفمسطينية في مفترؽ الطرؽ , المرأة بيف الق
, القدر عند ابف تيمية , مقاربات في العممانية كالمجتمع المدني ,  المسمميف , حقكؽ المكاطنة في الدكلة اإلسبلمية , الحريات العامة في الدكلة اإلسبلمية

 الحركة اإلسبلمية كمسألة التغيير , مف تجربة الحركة اإلسبلمية في تكنس.
 كقد ترجـ بعض مف كتبو إلى لغات أجنبية، كاإلنجميزية، كالفرنسية، كالتركية، كاإلسبانية كالفارسية.   
ألفان مف  20عاما مف المجكء السياسي ببريطانيا، كاستقبمو بمطار تكنس قرطاج الدكلي أكثر مف  21نس بعد أكثر مف عاد راشد الغنكشي إلى تك    

 ) يمكن الرجوع للمالحق لالطالع على السيرة التفصيلية للشيخ في آخر المذكرة (  أنصار حركة النيضة
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الذم  "بانيناصر الدين األل "الفكر السمفي، كقد كاف يمثمو في دمشؽ في ذلؾ الكقت ) الستينات ( الشيخ
  1."مالك ابن نبي" تتممذ في حمقاتو، كأيضان كاف متأثران بكتابات

بدأت النكاة المؤسسة تعبئ الجماىير في جامع الزيتكنة الذم بدأ يستعيد نشاطو الثقافي في نياية 
جمعية المحافظة عمى القرآف "، كانضمت إلى 1970الستينات عمى يد الشيخ بف ميبلد بالعاصمة العاـ 

جامع صاحب "، التي سرعاف ما أخرجيا الحزب منيا، فأنشأت حمقة جديدة أخرل في 1971في العاـ "لكريـ ا
 ." الطابع

عبلمية كبيرة بأقطاب التيار الديني األصكلي كأبي األعمى  كتميزت ىذه الفترة ببذؿ جيكد فكرية كا 
ثبات  المكدكدم كحسف البنا كسيد قطب كمالؾ بف نبي كسكاىـ. كذلؾ في سياؽ ترسيخ العقيدة اإلسبلمية كا 

تفكقيا، عبر استغبلؿ عاطفة الجماىير الدينية، في تحكيؿ أنظارىا نتيجة الظمـ كالقير الذم القتو مف السمطة 
ة اإلسبلمية لمراغبيف مف البرجكازية إلى عزاء الديف اإلسبلمي كرجائو، باعتبارىا دعكة مكضكعيا التربية الديني

األفراد الدخكؿ في الحركة، كتربية األبناء كالشباب عمى أساس أخبلقي كاجتماعي إسبلمي يقكـ عمى نقد 
مظاىر الحياة الغربية مع التركيز عمى ما يعتبر انيياران لمعائمة كفسادان لممرأة كارتكاب المعاصي، كي يصبحكا 

إلنساف المسمـ، كالتقكل كالعبادة كاألخبلؽ اإلسبلمية. إنيا الدعكة التي أىبلن لتمثيؿ النمكذج اإلسبلمي في ا
 2جكىرىا بناء حياة اإلنساف عمى أسس مف المبادئ الدينية، كمف القيـ اإلسبلمية. 

 مكونات الظاىرة اإلسالمية بتونس : 
في تفاعميا اإلسبلمي في تكنس خصكصيتيا المتمثمة  االتجاهلفت نظر كثير مف الدارسيف لحركة    

اإليجابي مع ما شيده المجتمع التكنسي مف بعض نكاحي التطكر... كذىبكا في تفسير ذلؾ مذاىب شتى، 
نما ىـ تجار  معظمياتمحكر  حكؿ اتياـ نيات اإلسبلمييف، كاعتبارىـ غير مخمصيف لما يدعكف إليو كا 
 3 لكؿ حاؿ لبكسيا، كيجاركف التيار العاـ بمكاقؼ ظرفية. يمبسكفسياسة، 

يعترؼ راشد الغنكشي أٌف الظاىرة اإلسبلمية في تكنس غداة انطبلقيا كانت تخضع لتجاذبات حيث    
 عناصر قد تككف متناقضة كىي التي أٌدت إلى تكٌزع الفكرة اإلسبلمية عمى ثبلثة أجنحة . 

                                                 

 _  ك فيمسكؼ اجتماعي اىتـ  إسبلميق ( مالؾ الحاج عمر بف لخضر بف مصطفى بف نبي , مفكر  1973ق _  1391) :   مالك بن نبي
  بمشكبلت الحضارة ك أصكليا ك عكامؿ نشأتيا ك انحبلليا ك بالصراع الفكرم األيديكلكجي في الببلد المستعمرة .

 . 467,ص  2007, منشكرات دحمب, الجزائر ,  معجـ مشاىير المغاربةأبك عمراف الشيخ  ك آخركف ,  مف كتاب : 

. 234تكفيؽ المديني ,  مرجع سابؽ , ص _ 1  
 _ راشد الغنكشي " تحميؿ لمعناصر المككنة لمظاىرة اإلسبلمية بتكنس _ حركة االتجاه اإلسبلمي _ " في كتاب : إسماعيؿ صبرم  ك آخركف , 2

 . 300, ص  2004, الطبعة الخامسة , مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت ,  الحركات اإلسبلمية المعاصرة في الكطف العربي
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التديف التقميدم التكنسي: كيتككف مف عناصر ثبلثة متآلفة: التقميد المذىبي المالكي كالعقائد  1العنصر األول:
عاشر: في عقد األشعرم كفقو مالؾ طريقة  ابف، تمؾ التي صاغيا الفقيو المالكي  األشعرية كالتربية الصكفية

 1231.أم المذىب المالكي كالعقائد األشعرية كالتربية الصكفية -الجنيد السالؾ 
 خكاني، الكارد مف المشرؽ، كىك بدكره تآلؼ بيف العناصر التالية:التديف السمفي اإل العنصر الثاني:

صؿ: األالتي تقكـ عمى رفض التقميد المذىبي كالعقائدم، كالعكدة في كؿ ذلؾ إلى  نيجية السمفية:مال -1
بيف الخالؽ كالمخمكؽ بتقديس اب كالسنة كتجربة الخمفاء كاألصحاب كالتابعيف، كمحاربة الكسائط تالك

كتقكـ ىذه المنيجية أساسا عمى أكلكية  ية كالبدع في الديف، فاألضرحة كالتقرب إلييـ كمحاربة الطر 
 .النص المطمقة عمى العقؿ 

القائـ عمى تأكيد شمكلية اإلسبلـ، كمبدأ حاكمية اهلل سبحانو،  خوانيالفكر السياسي واالجتماعي اإل -2
 كالعمؿ عمى إزالتيا. ئمةالقا كتكفير األنظمة

 يماني كاإلاالستعبلء  الجماعية ك الجياد ك الذكر ك التككؿ ك يركز عمى التقكل ك   منيج تربوي -3
 التقمؿ مف الدنيا كتحرم السنة، حتى في الجزئيات. األخكة، ك

يضخـ الجانب العقائدم األخبلقي عمى حساب الجكانب السياسية كاالجتماعية، كيقيس  منيج فكري -4
 أعداء، ك خكة كإاألكضاع كالجماعات بمقياس عقيدم، مما ينتيي معو األمر إلى تقسيـ الناس إلى 

 الثقافات األخرل، كحتى مع المدارس اإلسبلمية األخرل، فيك ك يغمب جانب الرفض في تعاممو مع الكاقع
 أحادم النظرة، كيكاد يشكؿ منظكمة مغمقة.

ال في إف لـ يعبر عف نفسو في شيء مف الكضكح، إ ىذا العنصر، ك ك  العنصر الثالث: التدين العقالني:
مرحمة متأخرة نسبيا في النصؼ الثاني مف السبعينات، إال أنو كاف مكجكدا منذ كقت مبكر مف دكف كعي 

 في  األكؿ مف السبعينات مكجة التديف االخكاني السمفي العاتية، فسارقد جرفتو في النصؼ ك كاؼ بنفسو، 
لكف لـ يمبث أف تكقؼ متحيرا متسائبل، باحثا عف نفسو حتى اكتشفيا عمى مراحؿ اكتممت مع  قيا فترة، كيطر 

 . اتننياية السبعينات كبداية الثماني
 تفاعل ىذه التكوينات  : 

أما النزعة العقبلنية، فقد كلدت متأزمة، ألنيا لـ تكف منذ البداية عمى كعي بنفسيا، فتجمت بداياتيا في   
شكؿ تبـر بكاقع الحركة، كسخط متزايد عمى األفكار السائدة كالرمكز كاليياكؿ كاألساليب، مما جعؿ استمرار 

ال تتحممو البنية النظمية، فمقد كاف نزكع رمكز ىذا التديف ضمف تنظيـ الجماعة مع نياية التسعينات، أمرا 
اليدـ كردكد األفعاؿ يحكـ تمؾ الكالدة المتأزمة كىك المسيطر دكنما تمييز رشيد متعقؿ بيف ما ينبغي أف ييدـ 
في التديف االخكاني السمفي كالتديف التكنسي التقميدم، كما ىك ايجابي ينبغي االحتفاظ بو، كما يمكف أف ييدـ 

                                                 

 ألكلى ىك المؤثر _ اتسمت الظاىرة اإلسبلمية التكنسية منذ البداية بنكع مف التعقيد نظران لتنكع مككناتيا. فكاف العنصر اإلخكاني السمفي في المرحمة ا
 نسية، التي ليست طينة طبقة يمكف تشكيميا كما تشاء. األكبر، كلكف بعد ذلؾ تفاعؿ مع البيئة التك 

 .  82, المركز المغاربي لمبحكث ك الترجمة , ] د.ـ.ف[  , ] د.س.ف[  ,  ص  مف تجربة الحركة اإلسبلمية في تكنس_ راشد الغنكشي ,  1
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ف تأجيمو، كسرعاف ما تطكر اليجـك عمى اإلخكاف إلى ىجـك عمى السمفية، مف دكف تحديد دقيؽ اآلف كما يمك
لمسمفية المراد ىدميا كال ادراؾ لمنجزاتيا عمى صعيد النيضة كاإلصبلح في المشرؽ، أك عمى صعيد التحديث 

ستمرار إ التعايش كمكاف إفي المغرب، كتدرج اليجـك الشامؿ إلى نقد مدرسة أىؿ السنة جممة، مما جعؿ 
ا غير ممكف، فقادت رمكز التديف العقبلني حركة انشقاؽ لـ تمبث أف عبرت ات أمرن نالتركيب مع اقتراب الثماني

كتعتبر مجمة  ،" سالميين التقدمييناإل" ثـ اختار صفة  ،اإلسالمي "اليسار "عف نفسيا في تيار دعي باسـ 
  1303 لساف حاليـ. 21/15
ـ القطاع " التي ظمت اإلطار الذم يقس " الجماعة االسالميةك لكف لـ يمنع استمرار التفاعؿ في صمب    

عف نفسيا في   اإلسالمية " لجامعة" ا عبرت 1971سبلمييف التكنسييف ، كفي منتصؼ عاـ األكسع مف اإل
سبلمي ي صمب االتجاه اإل، مع ذلؾ ظؿ التفاعؿ ف اإلسالمي "حركة االتجاه " تنظيـ سياسي تسمى باسـ 

 بيف عناصر التركيب الثبلثة السابقة رغـ ظاىرة االنشقاؽ التنظيمي، التفاعؿ عبر الصراع الخفي ك
لئف استمر عنصرا فعاال في التركيبة ربما أكثر قكة  ك -مثبل -خكاني المكشكؼ، ذلؾ أف التديف السمفي اإل

ات أخذ يتراجع لمصمحة الكاقع، كتحت ضغطو، أم نمانيال أف دكره مع اقتراب الثإمف العنصريف اآلخريف، 
لحساب العقبلنية ضد التعامؿ المثالي أك التاريخي مع اإلسبلـ، فمقد نما النقد داخؿ الحركة، ككاف لمعقبلنية 

الشعكر بعزلة الحركة، نتيجة لبلنكسارات التي أحدثتيا في  إضافة إلى ضغكط الكاقع ك, دكر ميـ في ذلؾ 
في عبلقتيـ  العزلة سمتيف ألغمب العامميف مف أبناء الحركة مع كسطو حتى غدا التكتر ك عبلقة الفرد

 2.  السمفي في تعاممو كغربتو مع الكاقع خكانياإل اجيبمجتمعيـ، نتيجة لعنؼ المن
ؼ مف حدة ىجماتو، سكاء أكاف ذلؾ بفعؿ ضغط غمكائو، كخفٌ  مف  أما التديف العقبلني،  فيك مف جيتو حدٌ   

في التشيير  وف تستغؿ مكافقأسبلمية، أـ خشية الكاقع، كاقع التديف السمفي كالتقميدم الغالب عمى القاعدة اإل
.....  يعرضو لمحاصرة شديدة كيجابيو برفض مسبؽ لمكاقفو بو بخاصة بعد أف أصبح كضعو خارج التنظيـ

السمفية  أقطاب   ك اإلسبلميةركة كاتخاذ تناكلو لرجاؿ الح ،" الحدود" فمـ يعد يطرح قضية التخمي عف 
التحقير التي كانت سائدة لدييـ عند تناكؿ  المعاصريف كالقدامى طابعا أكثر جدية ، كأبعد عف تيمة اليزء ك

، كاستعاض  اإلسبلميسبلمية ،كما تخمى عف قكلة اليسار شخاص المنتسبيف إلى الحركة اإلاأل القضايا ك
ساسية حكؿ برؤيتو األ ظؿ يحتفظلكنو  ك "االسبلميكف التقدميكف  "لمحساسية السمفية  ثارةغعنيا باسـ أقؿ 

ف صاغ ىذه العبلقة صياغة جديدة : العبلقة الجدلية بيف العقؿ كالنص ، كىي إ ك أكلكية العقؿ عمى النص ،
 يمكف مما ال -كاحدة أنيا تجعميا في منزلة  في األمر تغير مف العبلقة السابقة شيئا كبيرا جؿ ما صياغة ال

ا عمى مكقفو مف تطكير الشريعة ، بما يتبلئـ مع ظؿ ىذا التيار محافظك  -بلمية قبكليا بحاؿ اإلسصكلية لؤل
الكاقع مف دكف تمييز بيف مجاؿ التطكر ك الثبات في الشريعة اإلسبلمية , حتى ك إف أدت مقتضيات  تطكر

يا تحقيقا لممقاصد ، كما ىك الشأف في مسألة تعدد كاىر النصكص القطعية كتعطيمظإلى تجاكز التطكر 
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البكرقيبي مكسبا تحرريا، كذلؾ اتخاذ  اـظالتي أصدرىا الن " االحكاؿ الشخصية"فاعتبرت مجمة  الزكجات ،
   النص مقياسا لمركاية ... العقؿ ال

 في تكنس :سبلمية اىرة اإلظكمع كؿ الصراعات التي حدثت ،استمر التفاعؿ بيف عناصر تركيب ال   
  1. الكاقع ، كلكنو تفاعؿ صعب النص ك العقبلنية ، أك بيف التراث ك خكانية كالتديف التكنسي كالسمفية اإل

كيبدك أف الذم بقي مف التديف التكنسي التقميدم ىك احتراـ خصكصياتو ، احتراـ المذىبية المالكية      
يفيا ، مع ظعياد كحسف تك األ في االحتفاؿ بالمكاسـ ككأسمكب في ممارسة العبادات كاحتراـ العادات الدينية 

الممارسات الطرقية ، كاعتبارىا  الزيارات ك تخفيؼ التكتر إلى أقصى حد تجاه بعض البدع في التكسؿ ك
لمحركة مع ترؾ حركة التطكر الطبيعي  االنتماء ال تمنع المقاء ك جزيئات ال تستأىؿ شف الحرب ضدىا ، ك

 . ليست لمصمحة مثؿ تمؾ الممارساتىي بالتأكيد  تفعؿ ك
 /  مختمف الحركات اإلسالمية الناشطة في تونس : 2

يختمؼ أساسا عف النظاـ بقدر ما يختمؼ عف المعارضة تمثؿ مختمؼ الحركات اإلسبلمية  اتجاىا     
اإلسبلميكف بأنو بحيث يعتبر  التقميدية ، ك ذلؾ بفعؿ انطبلقو مف تحديد مغاير تماما لمفيكـ الثقافة ك اليكية

ك قد عرفت تكنس  2اث الحضارم ك الديني ك الثقافي ،ال يمكف مجابية مشاكؿ المجتمع بالتجرد مف التر 
الدكلة حركات إسبلمية مختمفة كانت تنشط عمى غرار الحركات السياسية المتكاجدة , غير أف الذم يكحدىا 

 .لئلسبلـ  ك إف اختمفت في الكيفية ك الرؤية ىك اليدؼ الذم تعمؿ ألجمو ك المتمثؿ في إعادة االعتبار 
 أ _ حركة االتجاه اإلسالمي التونسية : 

 ىي مكضكع دراسة الحالة لذا سيتـ تناكليا بشيء مف التفصيؿ في الفصؿ الثالث  .
 ب _ حركة اإلسالميون التقدميون:

 24ك لقد عقدت مؤتمرىا التأسيسي في " الجماعة اإلسالمية التونسية " تعكد جذكر ىذه الحركة إلى       
ك التي  "الالئحة المستقبمية "ك فيو تـ كضع خطة عمؿ الحركة التي أطمؽ عمييا تسمية  1980جكيمية 

تيار  ك ىي 3تضمنت مكاقفيا االقتصادية ك العقائدية ك السياسية ك قد ترأسيا المشرؼ " زيادتريشاف" .
ط الجماعة اإلسبلمية منذ بداية السبعينيات في المساجد إسبلمي عقبلني االتجاه , اشتغؿ في أكسا

كالجامعات كالمعاىد التربكية , كعندما قرٌر راشد الغنكشي كعبد الفتٌاح مكرك تحكيؿ الجماعة اإلسبلمية إلى 
 "أحميدة النيفر "حركة االتجاه اإلسبلمي في بداية الثمانينيات , عارض اإلسبلميكف التقدميكف كعمى رأسيـ 

                                                 

 . 307سبلمي _ "  مرجع سابؽ , ص راشد الغنكشي " تحميؿ لمعناصر المككنة لمظاىرة اإلسبلمية بتكنس _ حركة االتجاه اإل _  1
 . 113, ص  1999, الطبعة الثالثة , مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت ,  المجتمع ك الدكلة في المغرب العربيمحمد عبد الباقي اليرماسي , _ 2
, كمية العمـك السياسية  03)جامعة  الجزائر  رسالة ماجستير  _ عباس عائشة" إشكالية التنمية ك الديمقراطية في دكؿ المغرب العربي : مثاؿ تكنس "3

 . 116( , ص   2008. 2007لية , السنة الجامعية ك اإلعبلـ , قسـ العمـك السياسية ك العبلقات الدك 
 .  79, ص  2003, ناشرم ) نشر إلكتركنيا ( ,  الحركة اإلسبلمية في تكنس مف الثعالبي ك إلى الغنكشييحي أبك زكريا , _  4
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كأصٌركا عمى االستمرار في خطيـ اإلسبلمي ضمف رؤيتيـ "زّياد كريشان" ك  ح الدين الجورشي""صالك
 الثقافية كالفكرية كالعقبلنية .

ككاف ىذا التيار يحمؿ في بدايتو عمى ما يسمى بمذىب السمؼ الصالح كأقطاب السمفية القدامى     
ىذا التيار يرٌكز عمى العقؿ أكثر مف تركيزه عمى كالمعاصريف كأعتمد عمى مقكلة اليسار اإلسبلمي , ككاف 

النص , كحمؿ اإلسبلميكف التقدميكف عمى عاتقيـ فكرة تجديد اإلسبلـ كطرح كؿ األشكاب التي عمقت بو 
الفقيية كالعقائدية كاألصكلية كغيرىا , كذىبت ىذه الجماعة إلى حٌد القكؿ بجكاز تعطيؿ الثكابت عندما تككف 

 1ؾ .ىناؾ ضركرة إلى ذل
الذم كتبو " " المقدمات النظرية لإلسالميين التقدميين : لماذا اإلسالم , وكيف نفيمو ؟ "كفي كتاب     

نجد ما يمي : تبدك مجمكعة  "" صالح الدين الجورشي " و "محمد القوماني" و "عبد العزيز التميمي
ا باالتجاه التربكم أم القائميف اإلسبلمييف التقدمييف أقرب إلى ما يسمى داخؿ الحركات اإلسبلمية عمكم

بأسبقية تربية أفراد المجتمع اإلسبلمي عمى تجنيدىـ ك تجييشيـ سياسيا , ليذا السبب كلخصكصٌية المسألة 
 الثقافية في تكنس كاف طرح اإلسبلمييف التقدمييف .

كيحدٌد اإلسبلميكف التقدميكف منيجيـ في التجديد الثقافي كاإلسبلمي باعتماد العقؿ كسيمة في فيـ    
النصكص المقدٌسة مف كتاب كسٌنة دكف الكقكع في الحرفٌية أك النصٌية , كيعتمدكف عمى االجتياد كمنيج نحك 

الجامعي ,كانكا يركٌزكف بالدرجة  تحقيؽ التجديد المنشكد . ككاف اإلسبلميكف التقدمٌيكف يتحرككف في الكسط
  2األكلى عمى النخبة ألٌف ىذه النخبة بيدىا تغيير مناحي الحياة .

 _   حزب التحرير اإلسالمي التونسي : ج
حزب التحرير اإلسبلمي في تكنس نتيجة نشاط العديد مف المؤمنيف بفكرة حزب التحرير المشرقي  ظٓر    

لتأسيسي اكات منخرطيف في حزب التحرير اإلسبلمي , كقد عقد االجتماع المكلد كالذيف كانكا عمى مدار سن
ـٌ إعادة  1983يناير  –لمحزب في كانكف الثاني  , ككاف ىذا الحزب يخطٌط لبلستيبلء عمى السمطة كمف ت

 تأسيس الخبلفة اإلسبلمية كذلؾ مف خبلؿ كسائؿ كطرؽ تبٌناىا الحزب في دستكره العاـ .
ـٌ اعتقاؿ     كمبلحقة معظـ قياديي حزب التحرير كبينيـ عدد مف العسكرييف في النصؼ الثاني سنة ك قد ت

بتيمة تشكيؿ جمعية سياسي كاالنتساب إلييا كحضكر اجتماعاتيا كتحريض عسكرييف عمى االنتساب  1983
ـ إلى ىذه الجمعية كأصدرت المحكمة العسكرية أحكاما بالسجف عمى عدد مف قادة الحزب ككادراتو كبيني

ـٌ تقديـ مجمكعة جديدة مف أعضاء  1990مارس  –محمد جربي زعيـ حزب التحرير في تكنس . كفي آذار  ت
 الحزب إلى المحاكمة بتيمة تكزيع منشكرات في المساجد .

                                                 

. 80ص  مرجع سابؽ ,  يحي أبك زكريا ,_ 0  
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عسكرية بالتكافؽ فيما بينيا كمف رمكزىا الطاىر العيادم كمحمد فاضؿ  –كتكٌلت قيادة الحزب مجمكعة مدنٌية 
 ربي , ككاف حزب التحرير اإلسبلمي يصدر نشرة سرٌية بعنكاف : الخبلفة .شطارة كمحمد ج

كقد ربطت السمطات التكنسية عدة مرات بيف نشاطات الحزب كمحاكالت انقبلبٌية فاشمة إلسقاط السمطة في   
, ككانت السمطات التكنسية تتكٌجس خيفة مف تغمغؿ ىذا  1986كعاـ  1983تكنس كأىميا ما حدث عاـ 

داخؿ المؤسسة العسكرية , ككانت إستراتيجية حزب التحرير تنٌص عمى غرس أكبر قدر ممكف مف  الحزب
العناصر داخؿ الجيش التكنسي , لتتمكٌف في نياية المطاؼ مجمكعة مف الضٌباط اإلسبلمييف مف 

ٌدكف االنقضاض عمى السمطة مف الداخؿ , كقد نجح الحزب في استقطاب عشرات العسكرييف الذيف كانكا يم
الحزب بالدخائر الحربية كاألسمحة الخفيفة , كتٌمت تصفية ىذا الحزب في كقت مبكر مف تاريخ الحركة 

 1اإلسبلمية التكنسية .
 د _ طالئع الفداء و التيار السمفي: 
 طالئع الفداء : /  1
عنيا في عاـ قد جرل الكشؼ  ك  " محمد حبيب األسود" طبلئع الفداء مجمكعة إسبلمية مسمحة يتزعميا    

قامة دكلة إسبلمية , كبعد تكلٌي زيف  1987 عندما اتيٌمتيا السمطات التكنسية بالتخطيط لقمب نظاـ الحكـ كا 
ـٌ إطبلؽ سراحيـ .  العابديف رئاسة الدكلة التكنسية صدرت قرارات بالعفك عف معتقمي المجمكعة ك ت

2  
 / التيار السمفي الجيادي : 2

فترة التسعينات مف القرف العشريف في فترة غياب الكجكد  إلىبتكنس  3 السمفية الجياديةيعكد ظيكر تيار     
األمريكية                حجـ ىذا التيار يتعاظـ بعد احتبلؿ الكاليات المتحدة  أالقانكني لحركة النيضة . كقد بد

  األمريكاف .ة العراؽ لمحارب إلىحيث سافر عديد التكنسييف  2003لمعراؽ كخاصة منذ سنة 
يفضمكف التكتـ  ألنيـال يمكف التعرؼ عمييـ بسيكلة  عدد السمفييف الجيادييف بتكنس قميؿ ك أفكالمعمكـ      
) أم  األمر أكلى. كتقكد ىؤالء فكرة مركزية ىي الجياد ضد  4األمنيةخكفا مف المبلحقات  أفكارىـعمى 

                                                 

.  10, ص مرجع سابؽ يحي أبك زكريا ,_  0  

.  12_ نفس المرجع , ص 2  

  _ إسبلميمف الناحية التاريخية . عف تيار  " السمفية "يعبر مصطمح  إذ. "السمفية الجيادية "ك "السمفية"ضركرة التمييز بيف  إلى اإلشارةتجدر 
  ميبلدم (لا 4) في القرف  "ابن قيم الجوزية" و "ابن تيمية" أمثاؿبارزكف مف  أعبلـقديما كحديثا كلو  اإلسبلميةعريض انخرطت فيو جؿ الحركات 

( كتكجد ضمف تيار 20كغيرىـ ) في القرف " األلبانيناصر الدين "و"المودودي  األعمى "وأ"بوحسن البنا "( ك18) في القرف "محمد بن عبد الوىاب "ك 
  السمفية الجياديةتيار  أماالسمؼ .  ألقكاؿالسمفية رؤل متعددة ، فمنيا مف يستمد فيـ الشريعة مف السمؼ الصالح كمنيا مف يطالب بالتطبيؽ الحرفي 

قتادة الفمسطيني ) مف مكاليد  أبكك  بف الدف ،  ألسامةالركحي  األب"عبد اهلل عزام "منظريو نجد  رزبأكمف فقد ظير في التسعينات مف القرف العشريف ،
" في تسعينات القرف الماضي  أنصارقتادة بفتكاه المنشكرة في مجمة "  أبك. كقد اشتير  بأكربابالضفة الغربية ( الممقب بسفير اسامة بف الدف  1959

المسمحة بالجزائر في  اإلسبلميةارتكبتيا الجماعات  التيستغمت ىذه الفتكل لتبرير المذابح بجكاز قتؿ الذرية كالنسكاف" كقد ا الشأفكعنكانيا " فتكل خطيرة 
الظكاىرم كتقكد عناصر ىذا التنظيـ فكرة مركزية تتمثؿ في الجياد ضد الحكاـ المسمميف  كأيمفحمزة المصرم  أبك، كيكجد كذلؾ  كاألطفاؿحؽ النساء 

 آك إسبلمية أرضا،كيشرعكف الجياد كذلؾ ضد " الكفار" الذيف يحتمكف  اإلسبلمية، في نظرىـ ، يعرقمكف تطبيؽ الشريعة  ألنيـالماسكيف بزماـ السمطة 
 .  يتكاطئكف ، في نظرىـ مع حاكـ مسمـ

زء الخاص بالمالحق . التحصل على نسبهم و الفئات العمرية التي ينتمون إليها ,  يمكن الرجوع إليها في آخر المذكرة بالج _ رغم هذا حاولنا 
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يحتمكف  إمافي نظرىـ    ألنيـلجياد ضد غير المسمميف يعطمكف تطبيؽ الشريعة ، ككذلؾ ا ألنيـالحكاـ( 
ك بشكؿ عاـ فاف التيار السمفي في تكنس ال يزاؿ في طكر 211.يتكاطئكف مع حاكـ مسمـ  أك إسبلمية أرضا

في تقدير حجمو . ك عمى سبيؿ المثاؿ فاف  إعبلمية، ك قد تككف ىناؾ مبالغات  اآلفالتقميدية العممية حتى 
في حي منكبو ، ك كضع بدال  اآلدابعمـ الدكلة مف كمية  أزاححكؿ حادثة الطالب الذم  اإلعبلمية األزمة

 3 2 2منو عمما أسكد ك صفتو بأنو سمفي رغـ انو ثبت مف حزب التحرير ك ليس مف السمفييف . 
 إلىتؤدم  ألنيايعتبركنيا كفرا  إذزب السياسي ككذلؾ الديمقراطية حكيرفض تيار السمفية الجيادية الت    

 .حاكميو اهلل في التشريع حسب اعتقادىـ  مبدأانتخاب برلماف يشرع القكانيف كىك ما يمس مف 
بف الدف  ألسامةالركحي  األبكيعد " عبد اهلل عزام "كمف المنظريف البارزيف لتيار السمفية الجيادية نذكر    
" صاحب كتاب "بصير "أبو أيضا، كىناؾ  "مصعب الزرقاوي "أبوشيخ الذم يعد  األردفمف "المقدسي" ، ك

 الظكاىرم . كأيمفحمزة المصرم  كأبكقتادة الفمسطيني  أبك ك التوحيد " آلىلاالنتصار 
تنظيم تنظيـ مكحد يسمى "  إطاراندمج تيار السمفية الجيادية بالبمداف المغاربية في  2007كمنذ جانفي    

محمد ضريؼ عف ميبلد  اإلسبلميةكقد تحدث الخبير المغربي في الشؤكف  " اإلسالميالقاعدة ببالد المغرب 
ليا مصمحة في تضخيـ حجـ ىذا  األمريكيةكخاصة  األجنبيةاالستخبارات  أفىذا التنظيـ الجديد معتبرا 

كاقتصادية كفي تكنس يمتؼ السمفيكف الجياديكف حكؿ شخصية دينية مغمكرة في  إستراتيجيةالتيار العتبارات 
عقكبة حبس عاميف بتيمة عدـ  2009الذم أنيى عاـ  3 1.  اإلدريسي"الخطيب "العممية كيدعى  كساطاأل

اإلببلغ عف جريمة إرىابية. ينتمي إلى مدينة سيدم بف عكف التابعة لكالية سيدم بكزيد. ألقت السمطات 
بيف مسمحيف كقكات بعد اشتباكات مسمحة في الضاحية الجنكبية لتكنس العاصمة  2006القبض عميو عاـ 

 بالقياـ بعمميات جيادية، كعدـ اإلرشاد عف كقكع جريمة". اإلفتاءاألمف، ككانت التيمة التي كجيت إليو "
ىذا التيار حسب الباحث صبلح الديف الجكرشي بسطحية في التككيف كتشبث حرفي بالنص  أنصاركيتميز 
)فيسبكؾ( كال ينظمكف أنفسيـ داخؿ تيار معركؼ لو عمى المكاقع االجتماعية خصكصا كف كينشط 4الديني .

 5زعاماتو كناطقكف باسمو، لكف تجمعيـ حكاراتيـ عمى الشبكات االجتماعية باالنترنت كالعبلقات الشخصية.
 إلى األسباب التالية :  "اعمّيو عالني " ك تعكد أسباب ظيكر ىذا التيار في تكنس حسب الباحث 

                                                 

,   2008,الطبعة األكلى ,  دار مصر المحركسة , القاىرة ,  الحركات اإلسبلمية في الكطف العربي : دراسة مقارنة بالحالة التكنسيةاعمٌيو عبلني , _  1
 . 263ص 

 .15, ص   2012,  47,المجمد 188, العدد  السياسة الدكلية_ كماؿ السعيد حبيب " تحت التشكيؿ: خريطة القكل اإلسبلمية بعد الثكرات العربية "  2
 . 263ص  مرجع سابؽ , , الحركات اإلسبلمية في الكطف العربي : دراسة مقارنة بالحالة التكنسية_ اعمٌيو عبلني ,  3
 . 264,  263نفس المرجع ,  ص _    4
النيضة أىميا كأقدميا.. كالسمفية أحدثيا كأكثرىا صعكدان الغنكشي إلى الشيخ الضرير ,خارطة التيارات اإلسبلمية في تكنس مف  " إسماعيؿ فراج_  5
 . 03:15, ساعة :     2013_ 04_ 08, يكـ :  http://www.alarabiya.net/assets/ar/css/blocks" : المكقع مف , ـ2011 يناير 19"



 ات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي قبل و بعد الربيع العربي الفصل الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحرك

 

 

 - 67 - 

_ غياب تيار ديني معتدؿ حيث تتيـ السمطة بالعممانية ك التغريب ك معاداة اإلسبلـ  ك في المقابؿ اتياـ 
التيار اإلسبلمي التقدمي بالميكعة الفكرية ك االبتعاد عف اإلسبلـ الصحيح , ك قد نتج عف ىذا الصراع فراغ 

 حاكلت بعض التيارات السمفية استغبللو .
الجزائر  البمد األقرب إلى تكنس سياسيا ك جغرافيا خصكصا بعد تحكؿ الجماعة _  التأثر بما كقع في 

 اإلسبلمية المسمحة إلى ما يعرؼ ب " تنظيـ القاعدة في ببلد المغرب اإلسبلمي " 
 _ انتشار ثقافة الفكر السمفي مف خبلؿ الفضائيات ك االنترنت .

  1سياستيا التعميمية . _ غياب أم رافد لحصانة مف المفترض أف تكفرىا الدكلة ك
 : ٔ بخصٕص انفئبث انعًرٌت انخً ٌُخًٌٕ إنٍٓب فًٓ يٕزعت كبنخبنً      

 .   30سنة : ما يقارب  24إلى  19مف  
 .   48سنة : ما يقارب  30إلى  25مف  
 .   11سنة : ما يقارب  37إلى  31مف  

 2ك البقية تتقاسميا الفئات العمرية األخرل .    
  7776_  7770انجغرافً نهتٍار انطهفً بتىوص بٍه  انتىزع

 
 ( انىطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )     انىالٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 77.97 تىوص

 77.00 بىسرت

 77.77 مذوٍه

 77.77 ضٍذي بىزٌذ

 79.77 قبهً

 77.79 انمهذٌة

 77.77 ضىضة

 77.67 انقصرٌه

 77.07 انقٍروان

 77.79 وابم

 77.07 صفاقص

 77.77 انكاف

                                                 

مف قبضة بف عمي إلى ثكرة في كتاب : تأليؼ مجمكعة مف الباحثيف , االجتماعية " " التيار السمفي في تكنس المككنات ك الفئات_ اعمٌيو عبلني  1
 .  355,  354,  353, ص   2011, مركز المسبار لمدراسات ك البحكث , دبي ,  الياسميف : اإلسبلـ السياسي في تكنس

 . 367 ص ,  _ نفس المرجع  2
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 77.07 به عروش

 77.97 ضهٍاوة

 77.97 قفصة

 77.70 انمىطتٍر

 77.77 تطاوٌه

 77.77 ارٌاوة

 77.77 جىذوبة

 77.67 قابص

 77.77 تىزر

 77.96 باجة

 77.96 مىنىدون بانخارج

 77.77 زغىان

 عهى بعض تقارٌر انبحث و عهى بٍاوات أصذرتها جماعات حقىقٍة بتىوص( )تم اوجاز انجذول اعتمادا

 .266, يرجع سببق , ص  " التيار السمفي في تكنس المككنات ك الفئات االجتماعية "اعمٌيو عبلني  المصدر :

 

 2007جانفي  4الغنكشي بتاريخ  أصدرهفي بياف  ك بخصكص مكقؼ حركة النيضة مف ىذا التيار نجد     
جاء في البياف :" نذكر الجميع بحرمة الدـ  إذقامت بيا جماعة السمفية الجيادية بتكنس  التيالعممية  إدانةب، 

لمثؿ ىذه  األمنية" االعتماد عمى المعالجة  أف أكدتالتكنسي كحرمة قتؿ النفس كتحت أم مسكغ كاف لكنيا 
سياسية جكىرية  إصبلحات بإقرار اإلسراعضركرة  إلىدعا البياف  تعقيدا كاستفحاال ك إالال يزيدىا  األحداث

دمقرطة المجتمع  أماـتيار السمفية الجيادية يشكؿ عقبة رئيسية  أفاحد المسؤكلييف بحركة النيضة  أكدكقد 
_ الشيعة عمى راديكالي  إسبلميتيار لـ يتبنى أم المجتمع التكنسي كعبر تاريخو  أف. كالجدير بالذكر 1

 . دكلة ليـ بالببلد التكنسية  امةإقفي سبيؿ المثاؿ _ 
 

 

 

 

                                                 

 . 264مرجع سابؽ , ص , العربي : دراسة مقارنة بالحالة التكنسيةالحركات اإلسبلمية في الكطف اعمٌيو عبلني ,   _  1
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 . اإلسالمية في ليبيا  الحركات:  رابعال المطمب

رغـ  حيث قامت الجيكش االيطالية باحتبلليا  1912كانت ليبيا جزء مف الدكلة العثمانية حتى عاـ    
باعتباره ممثبل لمزعامة الدينية  "السنوسي إدريسمحمد  "التعاكف بيف بعض القبائؿ ك الشخصيات ك خاصة

األمر  1إلى االمتيازات لو ك لعائمتو. لقب أمير يتكارث , إضافةو بمنح 1920حيث تكجت ىذه العبلقة سنة 
أٌم حركة أك تنظيـ، أك حزب  1952ر ظيكر الحركات اإلسبلمٌية، كلـ تفرز المراحؿ السابقة لعاـ أخٌ الذم 

ـٌ تنظيـ أٌكؿ انتخابات نيابٌية  1952فبراير مف عاـ 19ف اإلسبلـ صفتو الٌسياسٌية. كفي ييسٌمى أك يستمٌد م ت
في ليبيا، لكفَّ حزب المؤتمر شٌكؾ في نزاىتيا، ككقعت في أثنائيا صدامات كأعماؿ عنؼ بيف الٌشرطة 

ٌمتك ألغيت كالمكاطنيف، األحزاب بصكرة قانكنٌية أٌدل منع تشكيؿ جميعييا، فكرة األحزاب في كٌؿ الببلد كحي
ٌم، كمف ىنا كانت بدايات الحركات اإلسبلمٌية، كغيرىا مف الحركات القكمٌية ر كعمنٌية إلى خيار العمؿ الس

 كاليسارٌية، كىك الذم سيقكدىا جميعنا إلى صراعات كمكاجيات مع السيمطة الحاكمة.
 :  اإلخوان المسممين في ليبيا/  1

 اإلخوان المسممين .ظيور  أ _ المرحمة األولى :
ـٌ التي عرفتيا مصر,  الخبلفات كالٌصراعاتكسط       حيث الحمبلت اإلعبلمٌية، كحيث االعتقاالت، ث

اإلعدامات التي طالت عددنا مف قيادات اإلخكاف، كانت ليبيا ما زالت تستقبؿ الكثير مف الميدٌرسيف المصرٌييف 
لمعمؿ في مدارسيا كمعاىدىا؛ كمنيـ مف يحممكف دعكة اإلخكاف، دكف الجير بانتمائيـ إاٌل لمف يثقكف بو ثقة 

نشأ تٌيار اإلخكاف  -كبرغـ الٌظركؼ الٌصعبة ًنسبيًّا-العىقديف الخامس كالٌسادس مف القرف الماضي كاممة.كفى 
في ليبيا، كأصبح عددي المنتميف إليو كالمتعاطفيف معيـ ييقٌدر بالمئات، كذلؾ برغـ قانكف تجريـ األحزاب، 

اصرٌم في ليبيا ضٌد اإلخكاف بصكرة عاٌمة، كبرغـ المناكشات كاليجمات الكبلمٌية اٌلتي كاف يقكـ بيا التٌيار النٌ 
عبلمو.  2كىك التٌٌيار األكسع شعبٌيةن نتيجةى تأثير خيطب عبد الٌناصر كا 

، بفضؿ عددو مف  -خبلؿ تمؾ المراحؿ المتكٌترة سياسيًّا-كقد حافظ تٌياري اإلخكاف        عمى حضكرو مممكسو
معيد مالؾ بف أنس، كفي المدارس اإلعدادٌية كالثٌانكٌية  رمكزه اٌلتي كانت تعمؿي في المعاىد المتكٌسطة، مثؿ

المنتشرة في كٌؿ الببلد، كفى كمٌيات الجامعة الٌميبٌية، كفي جامعة محمد بف عمي السنكسٌي اإلسبلمٌية. كما 
، كاف لتمؾ الٌرمكز نشاط ميـ مف منابر المساجد في عددو مف المدف الٌميبٌية كمنيا: طرابمس، بنغازم، الٌزاكية

كىك أشيري  ،"الّشيخ فتح اهلل محمد أحواص"البيضاء، درنو، مصراتو، غرياف، نالكت. كمف تمؾ الٌرمكز: 
الذم كاف لو نشاط في نالكت مع األستاذ  ،"وعمرو الّنامي". "محّمد كريدان"خطيب إسبلميٍّ آنذاؾ، كالٌشيخ 

                                                 

 . 349ص  , 1997, [د.ـ.ف ] , الجامعة المفتكحة ,األنظمة السياسية المقارنة : دراسة مقارنة عبد اهلل حسف الجكجك , _   1

,     2013_ 07_ 11 , يـك : http://www.dohainstitute.orgأحمد مزاحـ " مسارات الحركات اإلسبلمية في ليبيا " مف المكقع :  ىيثـ_   2
 . 15:40ساعة : 

 



 ات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي قبل و بعد الربيع العربي الفصل الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحرك

 

 

 - 67 - 

لقاء كمف الٌرمكز اإلخكانٌية في بنغا، "عمي يحي معمر"المرٌبي الٌشيخ  زم، كالتي كانت تمارس الخطابة، كا 
 ."ادريس ماضي" ك "عبد الكريم الجياني"الٌدركس، 

 ب _ المرحمة الثانية  : 
بشيكر قميمة، بادرت مجمكعة مف الشخصٌيات المنتمية فكريًّا إلى مدرسة  1967 إسرائيؿ  بعد حرب    

اإلخكاف، ببحث إمكانٌية إنشاء تنظيـو يجمع أكبر عدد مف األشخاص المقتنعيف بأفكارىـ، كانتيت المشاكرات 
في  في منطقة زاكية الٌدىماني "محمد رمضان ىويسة"كاالٌتصاالت إلى عقد سمسمة مف االجتماعات في شقة 

طرابمس.انتيت سمسمة االجتماعات تمؾ، إلى االتٌفاؽ عمى تأسيس تنظيـو لئلخكاف في طرابمس، كضٌمت لجنتو 
مسؤكالن لمعبلقات : "محمد رمضان ىويسة"رئيسنا لمتٌنظيـ، ك : "فتح اهلل محمد أحواص"القيادٌية الشيخ 

عمرك خميفة الٌنامي: مسؤكالن عف الٌنشاط الخارجٌية، كمحمكد محٌمد الٌناككع: مسؤكالن عف شؤكف التٌنظيـ، ك 
 1الجامعٌي، كمختار ناصؼ: مسؤكالن عف الٌشؤكف المالية.

برزت ىذه الٌمجنة بحكـ نشاطيا كحضكرىا الفكرٌم كاالجتماعي كتاريخيا في تىٌيار اإلخكاف، كلـ تكف  ك   
كؿو بحكـ المنزلة كالقدرة كالثٌقة، ميختارةن أك مينتخبةن مف مجمكع األعضاء بصكرة مباشرة، بؿ كانت مكضع قىب

كلـ تىعرؼ تمؾ الٌتجًربة ما ييسٌمى عند اإلخكاف بالبيعة. كنظرنا لًسٌرٌيًة العمؿ، فمـ تىكتب المجمكعةي أٌم نظاـو 
، أك ميثاؽو، أك بياف.  2أساسيٍّ

، كاٌلذم أنيى 1969سبتمبر  كعندما كقع االنقبلب العسكرٌم بقيادة الٌضٌباط الكىحدكٌييف في األٌكؿ مف   
ـٌ حٌميا بصكرة حاسمة مف ًقبىًؿ  الٌنظاـ الممكٌي، لـ يكف ىناؾ كجكده فعميٌّ لمٌتجًربة التٌنظيمٌية اإلخكانٌية، كلـ يت

المكجكدة لدل الٌنظاـ الممكٌي، كاٌلتي تضٌمنت قائمةن بأسماء الٌمجنة القيادٌية لبلنقبلب، كعبر ًممىٌفات األمف 
العناصر اإلخكانٌية الٌنشطة كالمعركفة بحضكرىا الثقافٌي أك الصحافٌي أك الجامعٌي، جرل اعتقاؿي نحك ثبلثيف 

ا مف طرابمس في ، كاستمٌر االعتقاؿ لفتراتو متعٌددة، كاف أقصاىا حكالىى كاحد 1973ابريؿ عاـ  شخصن
يف شيرنا، كبرغـ البدء في إجراءات محاكمة تمؾ المجمكعة، إاٌل أٌف المحاكمة تكٌقفت بأمرو سياسيٍّ، كعشر 

كأيفرج عف الجميع، إثر خطابو لمعقيد القٌذافي رئيس مجمس قيادة الٌثكرة، قاؿ فيو: إٌنو إذا أراد اإلخكاف العمؿ 
جمعٌية الٌدعكة اإلسبلمٌية، كييتٌمكا بنشر اإلسبلـ في  لئلسبلـ، فعمييـ أف يعممكا لو خارج ليبيا، كأف يٌتجيكا إلى

فكر اإلفراج عنيـ، طمبت األجيزة األمنٌية مف عددو مف الٌشخصٌيات، االٌتصاؿ بجمعٌية الٌدعكة ك  إفريقيا كآسيا.
شاط في طرابمس، تنفيذنا لقرار القٌذافي، كطمبت مف عمرك الٌنامي أف يسافر لمعمؿ خارج الببلد، كبذلؾ انتيى ن

 حركة اإلخكاف في ليبيا، كأصبحت محظكرةن مثؿ كٌؿ األحزاب األخرل.
 ج _ المرحمة الثالثة : 
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في أكاخر العىقد الٌسابع، كأكائؿ العىقد الثٌامف مف القرف العشريف، انتشرت ظاىرة ما بات ييسىمَّى بالٌصحكة     
كقد كاف أعضاء اإلخكاف المسمميف مف  ,1979عاـ  إيرافاإلسبلمٌية، خاصةن بعد نجاح الٌثكرة اإلسبلمٌية في 

البمداف العربٌية عمى اٌتصاؿو مباشرو كنشطو في كٌؿ الٌساحات األكركبٌية كاألميركٌية؛ كفي تمؾ األجكاء، انجذب 
كثيره مف الٌشباب الٌميبٌي إلييـ، كشاركيـ في نشاطاتيـ الثٌقافٌية الٌتربكٌية، كفي لقاءاتيـ العاٌمة، كالحقنا أٌسس 

 -لٌشباب الٌميبٌي في الكاليات الميٌتحدة أٌكؿ تنظيـو لئلخكاف خارجى الببلد، أطمقكا عميو اسـ "الجماعة اإلسبلمٌية ا
ليبيا"؛ كاف مف قيادات تمؾ الجماعة عبد اهلل الشيباني كآخركف، كضٌمت مجمكعةن مف أصحاب المؤٌىبلت 

مجٌمةن ناطقةن باسميا، تحت عنكاف "المسمـ"، كاٌلتي  العممٌية اٌلذيف لـ ييعمىف عف أسمائيـ، كأصدرت الجماعةي 
 1980.1سبتمبر  / صدر عدديىا األٌكؿ في أيمكؿ

، بمبادرة مف مجمكعةو مف الٌشخصٌيات اإلسبلمٌية، 1981كعندما تأٌسست الجبية الكطنٌية إلنقاذ ليبيا عاـ     
أحمد  "ر أخرل تٌيارنا ميًيمًّا داخمىيا؛ ككافانضـٌ عدده مف أعضاء الجماعة اإلسبلمٌية إلييا، ككٌكنكا مع عناص

ا بذلؾ التٌٌيار، كظٌمت ا، "أحواس ؿى نشاًطياأكثر قيادات الجبية حماسةن كاىتمامن , غير أف  لجماعةي قائمةن بتكاصي
.  1999خالل اْخًبو ٔ ححهٍم انًخببعٍٍ  اإلساليٍت فً نٍبٍب نى حكٍ يٕضٕع أف المعارضة الجدير بالذكر 

2
 

ىكذا نبلحظ أٌنو كمف خبلؿ مسيرة اإلخكاف المسمميف في ليبيا ألكثر مف نصؼ قرف، لـ يكف العمؿ      
ـي كالعينؼ يمٌثؿ لدييـ كسيمةن لمٌتغيير، كبالتٌالي فقد ظٌمت كسائمييـ فكرٌيةن ثقافٌيةن تربكٌيةن؛ كلذلؾ  العسكرٌم كاستخدا

يا، قياداته كشخصٌياته ليا مكانتييا االجتماعٌيةي برزت عبر المراحؿ الٌثبلث المذككرة مف تاريخيـ في ليب
كالثٌقافٌيةي. فالخيطباءي كالدُّعاةي، كأساتذةي الجامعاًت، كالكيتٌابي كالٌصحافٌيكف، كاألدباءي كالٌشعراءي كالٌتٌجار؛ جميعييـ مف 

  تمؾ القيادات.

 : حزب الّتحرير اإلسالميّ /  2
تنظيـه سياسيٌّ ك ىك ، 1953عاـ  "تقي الّدين الّنبياني"ةو مف الٌشيخ تأٌسس حزبي الٌتحرير اإلسبلمٌي بمبادر    

إسبلميٌّ يدعك إلى استئناؼ الحياة اإلسبلمٌية، بإقامة دكلة الخبلفة مف جديد، يسعى إلى بمكغ ىذه الغاية عبر 
كار كآراء ثبلث مراحؿ؛ األكلى: عبر استقطاب العناصر. كالثٌانية: بالتٌفاعؿ مع المجتمع عف طريؽ نشر أف

رساؿ الكفكد، كالثالثة: بطمب النُّصرة مٌمف ليـ  الحزب مف خبلؿ الٌدركس كالمحاضرات كالٌنشرات الٌسياسٌية كا 
القدرةي كالتٌأثيري إلقامة دكلة اإلسبلـ. ىذا؛ كالحزب ال يتبٌنى كال ييجيز استعماؿ القٌكة كسيمةن لمٌتغيير أك الكصكؿ 

 إلى أىدافو تمؾ.
سيرعافى ما أيفرج عف أكثرىـ، كىـ مف لكف الٌسمطات الٌميبٌية معظـ قيادات الحزب كأعضائو،  اعتقمت    

 ، مع اإلبقاًء عمى قيرابة عشرةو مف العناصر القيادٌية.1974يكليك عاـ  صغار الٌسٌف في

                                                 

 ىيثـ أحمد مزاحـ " مسارات الحركات اإلسبلمية في ليبيا " , مرجع سابؽ . _  1
2_Louisa Dris-Aït-Hamadouchea And Yahia Zoubirb "Th E Maghreb: Social, Political, And Economic 

Developments" Perspectives On Global Development And Technology , N : 6 , 2007 , P 273 . 
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ـى المحكمة الٌثكرية، اٌلتي حكمت باإلعداـ حيضكريًّا عمى ك 1982كفي عاـ    ؿٍّ مف عبد جرت محاكمتييـ أما
اهلل المسبلتي، كحسف كردم اٌلذم كاف يعاني مف مرض الٌسؿ، كعبد اهلل حمكدة، كصالح النكاؿ، كمحمد 
أحفاؼ، كنمر خالد عيسى، كناصر سريس، كعمس عكض اهلل، كبديع حسف بدر. األربعة األخيركف مف 

. كحيكـ 1983فييـ جميعنا في ابريؿ عاـ  فمسطيف، ككانكا يعممكف بالتٌدريس في أجدابيا. كقد نيفِّذى حكـي اإلعداـ
غيابيًّا باإلعداـ عمى كؿٍّ مف: محمد سعد امعزب، كأحمد أحفاؼ، بعدىما تمٌكنا مف مغادرة الببلد، حيث غادرىا 

 1. 1978، أٌما الثاني فقد غادرىا قبمو في عاـ1981األٌكؿ في عاـ 
 :  الّدعوة جماعة الّتبميغ و / 3
ـ في 1867ق( عاـ  1364 - 1302)  "محّمد إلياس الكاندىمويّ "أٌسس جماعة التٌبميغ كالٌدعكة الٌشيخ     

اليند، كسيرعاف ما انتشرت في معظـ بيمداف العالـ شرقنا كغربنا، كمف مبادئيا: الكممةي الطىيِّبىةي "ال إلو إال اهلل 
 ، ـي كالٌذكري قامةي الٌصمكات، كالعم ، كالٌنفيري في سبيؿ اهلل.محمد رسكؿ اهلل"، كا  ـي كؿِّ مسمـ، كاإلخبلصي كرا  كا 

، يتبٌنى أصحابيو     بدأت الجماعة نشاطيا في ليبيا منذ ستينٌيات القرف الماضي، كىك نشاطه دىعًكمٌّ مفتكحه
تعتمد أسمكبنا متمٌيزنا في ماٌدتو كأدكاتو؛ فمضمكنيو ال يقترب مف الٌسياسة، كال يخكضي في أٌم شأفو مف شيؤكنيا. 

جماعةي التٌبميغ كالٌدعكة عمى تنقية الٌنفس مف شكائب الماٌدة بتزكيتيا بالقرآف كبالعبادات، كينطمؽ مريدكىا مف 
المسجد باعتباره مركزنا يستقطبي عاٌمة المسمميف كبارنا كصغارنا، فيدعكنيـ إلى الٌسياحة، أم الخركج في 

الجماعة في طرابمس منذ ستينٌيات القرف الماضي، كعيرفكا  مجمكعاتو لممارسة العبادة الجماعٌية.نًشط أبناءي 
بدعكتيـ الٌناسى إلى الخركج معيـ في رحبلت دىعكٌية، كىك أسمكبه تربكمٌّ تىعبًُّدمٌّ استفاد منو كثيره مف الٌشباب، 

 حيث أصبح بعضيـ مف كبار الٌدعاة.
، عيًثرى عمى الٌشيخ مبركؾ مقتكالن في مدينة جدة، كتقكؿ أكساطي 1985مىكسـ الحٌج مف عاـ  كفى   

ٌف عناصر مف الٌمجاف الٌثكرٌية أك مف األمف الٌميبٌي، ىي  ـي المِّيبٌي، كا  المعارضة، إٌف المستفيدى مف قتمو ىك النظا
 2في ليبيا منذ أكاخر ثمانينٌيات القرف العشريف.التي نٌفذت اغتيالىو. كيبدك أٌف نشاط جماعة التٌبميغ قد تكٌقؼ 

 : الجماعة اإلسالمّية المقاتمة/  4

تيعتبر الجماعة اإلسبلمٌية المقاًتمة، مف أىـٌ كأقكل التٌنظيمات اإلسبلمٌية الٌميبٌية اٌلتي اعتمدت خيار الٌتغيير    
 ثِّمىة في الجيش أك الشُّرطة أك المِّجاف الٌثكرٌية.بقٌكة الٌسبلح، كخاضت مكاجياتو عسكريَّةن مع قٌكات الٌسمطة الميتمى 

"الّمجان بدأت إرىاصات ميبلد ىذه الجماعة في أكائؿ ثمانينٌيات القرف الماضي، كتزامنت مع بركز تنظيـ 
أحد أذرع الٌسمطة الحاكمة، كىك تنظيـه مسٌمحه يجمع بيف أعدادو مف المدنٌييف كبعض الٌضٌباط  الّثورّية"،
ف، تٌمت تعبئتييـ جميعنا بمنطمقات كأىداؼ الٌثكرة، كقد مارست تمؾ الٌمجاف العينؼ، كصٌفت الكثير مف العسكرٌيي

 الٌشخصٌيات المعارضة، أك التي ييشىؾُّ في كالئيا لمٌسمطة الحاكمة.
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فِّيت بسبب خيطبيا كمىكاقًفيا اإلسبلمٌية الميعمنة كالٌرا    ًفضة لمخطاب كمف أبرز الٌشخصٌيات اإلسبلمٌية اٌلتي صي
اٌلذم قتمتو الٌمجاف " الّشيخ محّمد البشتي"الٌرسمٌي، كخاصةن فيما يتعٌمؽ بالٌسٌنة الٌنبكٌية كدىكر العمماء، ىك: 

 1983.1الٌثكرٌية عاـ 
يا، إلى     ، حيث صدر 1995أكتكبر   18كظٌؿ تنظيـ ىذه الجماعة يعمؿ بشكؿو ًسرِّمٍّ داخؿى الببلد كخارجى

أٌكؿ بياف بشأف اإلعبلف عف قياـ الجماعة اإلسبلمٌية المقاتمة في ليبيا؛ كجاء فيو: "تيعمف الجماعة اإلسبلمٌية 
.. كقد آف األكاف لمجماعة اإلسبلمٌية المقاتمة، كاجب الجياد في سبيؿ اهلل أداءالمقاتمة، عف قياميا مف أجؿ 

أف تخريج مف طكر الٌسرٌية إلى طكر العمنٌية، نظرنا لممرحمة الحٌساسة اٌلتي يميٌر بيا العمؿ الجيادٌم في ليبيا. 
ق في مناطؽ ليبيا شرقنا  1416كما تيعمف عف تبٌنييا لؤلحداث الجيادٌية المباركة اٌلتي اندلعت منذ شير محٌرـ 

 كغربنا".
"خطوٌط عريضٌة في منيج الجماعة اإلسالمّية كلمجماعًة منطمقاته عٌبرت عنيا في كتاب يحمؿ عنكاف:     

   اٌلذم ييعتبر فقيوى الجماعة، أك منٌظرىىا الشرعٌي.  ،"أبو المنذر الّساعديّ "بقمـ:  الُمقاتمة"
 :  حركة التجّمع اإلسالميّ  / 5  

جمال "، "مصطفى الطرابمسي"، كمف أبرز قياداتيا: 1990تأٌسست حركة الٌتجٌمع اإلسبلمي عاـ     
كانا مف اإلخكاف المسمميف  ، كاألخيراف "مصطفى الجياني"، "ادريس ماضي"، "محمد أحداش"، "الورفمي

ٌفذىا نظاـ القٌذافي المخضرميف، قبؿ أف ينضٌما إلى التجمع، ككبلىما قيتؿ في مجزرة سجف "أبك سميـ" اٌلتي ن
، كما قيتؿ جماؿ الكرفمي، كجماؿ الفيتكرم، كتكفيؽ بف عمراف، كجميعيـ ينتمكف إلى الٌتجٌمع 1996عاـ 

 اإلسبلمٌي.
ـٌ بالعقائد، كالفقو  كترٌكز    المنطمقات الفكرٌية لمتجمع عمى التربية الٌشرعٌية، كتدٌرس في حمقات، كما تيت

لمٌشيخ محٌمد سعيد رمضاف  "كبرى اليقينّيات الكونّية"المالكٌي. كمف الكتب التي كانت متداكلةن بيف األعضاء: 
 .اهلل، الرسول، اإلسالم" لسعيد حوىالبكطي، ك"األصكؿي الثبلثة: 

كييركل أٌف أفكار الٌشيخ راشد الغٌنكشي رئيس حركة الٌنيضة اإلسبلمٌية في تكنس، كانت إحدل مصادر    
التثقيؼ عند بعض عناصر الٌتجٌمع، بؿ كاف بعضيـ يكٌزع األشرطة التي تتضٌمف خطبو. كلمتٌنظيـ نشرة 

ت عمى األحداث الداخمٌية، كليـ ميثاؽ يعبر داخمٌية تيسٌمى "الٌسبيؿ" تتكٌكف ماٌدتيا مف تكجييات تربكٌية، كتعميقا
 عف منطمقات الٌتجٌمع.

ـٌ      كقد تضٌمف الٌتجٌمع مجمكعةن تؤمف بالعمؿ الجيادم؛ أم العمؿ المسٌمح، بقيت تحت لكائو نحك عاـ، ث
انسحبت كانضٌمت إلى الجماعة اإلسبلمٌية المقاتمة. كعندما حدثت الٌصدامات المسٌمحة بيف مجمكعات مف 
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شممت عناصر مف الجيادٌييف اٌلذيف كانكا في  1995جماعة الميقاتمة كقٌكات الٌدكلة، كجرت اعتقاالت عاـ لا
 1. ، كفٌر اآلخركف إلى خارج الببلدالٌتجٌمع، كعندىا اكتشفت الٌسمطات تنظيـ الٌتجٌمع كاعتقمت عددنا منيـ
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 . موريتانيااإلسالمية في  الحركات: خامس ال المطمب

في مكريتانيا دكرنا كبيرنا في الحفاظ عمى اليكية العربية _ المحاظر _ لعبت المعاىد اإلسبلمية التقميدية     
 يا ,  كمف رحم إلى القرف الثاني عشر ككاف اسميا في الماضي "الزكايا"يا كاإلسبلمية المكريتانية كيعكد تاريخ

بدأت تتشٌكؿ التيارات اإلسبلمية في مكريتانيا , كتعكد البدايات األكلى لمحركة اإلسبلمية المكريتانية إلى 
النصؼ الثاني مف الستينيات , ككانت ىذه الحركة تضع ثقميا السياسي في الجامعات كالمعاىد التربكية 

اإلسبلمي الكافد مف المشرؽ العربي كآسيا اإلسبلمية كبقية  كالتعميمية , كتأثرت ىذه الحركة اإلسبلمية بالفكر
سيد قطب" و"أبو األعمى مكريتانية الكثير مف فكر " إسبلميةالدكؿ المغاربية, حيث استميمت شخصيات 

. كلـ تتبمكر الحركة اإلسبلمية المكريتانية في ىيكؿ تنظيمي و"مالك بن نبي" و"راشد الغنوشي"  "المودودي
التي أسٌسيا "عبد الكريـ  "أقدـ حركة إسبلمية في المغرب كالتي ىي "منظمة الشبيبة اإلسبلميةكما ىك شأف 

مطيع" أك "الجماعة االسبلمية" في تكنس التي أسٌسيا "راشد الغنكشي" ك"عبد الفتٌاح مكرك" أك الجماعات 
أحمد سحنكف" كغيرىما , التي أسسيا "عبد المطيؼ سمطاني" ك " "اإلسبلمية في الجزائر , كجمعية "الٌقيـ

كالسبب يعكد إلى أٌف السمطة المكريتانية كانت تحظر قياـ أحزاب عمى أساس ديني. كينقسـ التيار اإلسبلمي 
 1ثبلث مجمكعات رئيسة أىميا إلىالمكريتاني 

 / مجموعة "السمفيين " :  1
كيصٌنؼ ىؤالء ضمف القكل التقميدية في المجتمع التي ستمعب دكرنا ىامنا في المرحمة القادمة ال كقكة     

حزبية مستقمة بؿ كقكة مؤثرة كضاغطة داخؿ حزب الرئيس "معاكية كلد طايع" كخارج الحزب الحاكـ . 
ضا رجاؿ أعماؿ مثؿ : ىي تعبير عف ىذه المجمكعة السمفية كالتي تضـ أي اإلسبلميةكالجمعية الثقافية 

كلد األميف المدير العاـ  محمد فاضل" "الذم تكفٌي في كقت سابؽ , كتضـ الداعية  "عبدو مجم" , و"حاجي"
كالداعية "محمد المختار كاكي" الذم يعمؿ مفتشا في التعميـ  ,لمعيد ابف عٌباس لمعمكـ كالدراسات اإلسبلمية 

الشخصيات كالكجكه التقميدية مف أبناء األسر العممية العريقة  األساسي كتضـ ىذه الجمعية أيضا مجمكعة مف
مثؿ "الحضرمي" ك"الحظرم" . كىذه المجمكعة تتحرؾ في الخط الفكرم كالثقافي كاالجتماعي العاـ , كليا 
كجكد كبير في مدينة "نكاكشكط" باإلضافة إلى كبريات المدف المكريتانية مثؿ "نكاذيبك" كغيرىا , كتؤمف ىذه 

سبلمية مكريتانيا كتعمؿ عمى تكريس مبادئ اإلسبلـ مف خبلؿ النشاط الفكرم كالثقافي , الم جمكعة بعركبة كا 
كألٌف ىذه المجمكعة غير سياسية فاٌف العديد مف األحزاب المعتمدة كحتى الحزب الحاكـ تعمؿ عمى استقطاب 

كل السياسية . كمجمؿ نشاطات شخصيات مف ىذا التيار اإلسبلمي اليادئ كالذم لو عبلقات محدكدة بالق

                                                 

, ساعة :     2013_ 07_ 11, يـك :  http://islamtoday.net"مف المكقع : ,  "خارطة األحزاب السياسية في مكريتانيا" يحيى أبك زكريا , _  1
15:45 . 
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ىذه المجمكعة في الجامعات كالثانكيات كالمعاىد التعميمية , كال تممؾ ىذه المجمكعة منابر إعبلمية , بؿ إٌف 
 1.  الشخصيات إلتي تنتمي الى ىذا التيار ليا حضكر محدكد في الصحافة المكريتانية

 / التيار اإلسالمي :  2
" التي اإلسبلميةبحركة النيضة التكنسية التي يتزعميا "راشد الغنكشي" ك "الجبية القكمية  متأثر كىك   

يتزعما "الدكتكر حسف الترابي" ك حاكلت ىذه المجمكعة أف تمٌيز نفسيا عف المجمكعة األكلى بادعائيا أٌنيا 
اإلسبلمي "بكمية كلد  تممؾ أطركحة إسبلمية شاممة كليا أىداؼ سياسية , كمف أبرز شخصيات ىذا التيار

أبياه" كىك أستاذ نقابي معركؼ يعمؿ في مدرسة تككيف األساتذة، كليذا التيار نشاط مرٌكز في المساجد 
كالمعاىد التربكية، كيتفاعؿ سياسينا مع الكثير مف األحداث في العالـ العربي كاإلسبلمي . كال يكجد ليذا التيار 

باسمو , بؿ يتحرؾ في كؿ المكاقع الجغرافية مع تركيز ممحكظ  ىيكمية محدٌدة كتنظيـ خاص كصحؼ ناطقة
 ك"نكاذيبك" كغيرىا . , "عمى العاصمة المكريتانية "نكاكشكط

 / الحركة اإلسالمية الموريتانية "حاسم" :  3
كثر حركية كليا عبلقات مع اإلسبلمييف خارج مكريتانيا , كتعرؼ ىذه المجمكعة باسـ األ المجمكعةىي     

المكريتانية , كبدأت مبلمح ىذه الحركة تتشكؿ في نياية السبعينيات  اإلسبلميةـ" كىك اختصار لمحركة "حاس
في إيراف اإلماـ "الخميني" , كأكؿ بياف أصدرتو ىذه الجماعة  اإلسبلميةكقد تأثرت بفكر مؤسس الجميكرية 

تأثركا في بدايات نشأتيـ بحركة قد  اإلسبلمية. كعمى الرغـ مف أف عناصر ىذه الحركة  1985كاف في سنة 
"سيد قطب" و "أبو األعمى الباكستانية كدرسكا كتب  اإلسبلميةالمسمميف المصرية ك الجماعة  اإلخكاف

"محمد باقر الصدر" و"عمي باتكا يطالعكف كتب  إيراف, إاٌل أٌنيـ كبعد الثكرة اإلسبلمية في  المودودي"
 أستاذ التاريخ في جامعة نكاكشكط .  "محمد ولد عبد اهلل", كقائد ىذا التيار ىك  و"االمام الخميني" "شريعتي

 1983كقد انقسمت الحركة اإلسبلمية المكريتانية حكؿ المكقؼ مف الحكـ كالتعامؿ معو , ك في سنة     
مية كما فعؿ أف يغطٌي حكمو الديكتاتكرم القمعي باالدٌعاء أٌنو يطٌبؽ الشريعة اإلسبل "ولد ىيدالة"حاكؿ 

"جعفر النميرم" في السكداف كتحديدنا في أخر عيده , ككاف إعبلف ىيدالة كفيؿ بإخراج الناس إلى الشارع 
بطؿ السبلـ كاإلسبلـ , عمما أف السجكف "ىيدالة" كبعض المجمكعات اإلسبلمية رفعت شعار  , داعمة لو

كإلرىاب الناس  ,مختمؼ التيارات السياسية  المعارضيف كالكطنييف مف باإلسبلمييفالمكريتانية كانت تعٌج 
ككانت ىذه المجاف أشبو بأفكاج قٌطاع  , لجاف التيذيب الكطنية "ىيدالة"كتخكيفيـ أسست الحككمة في عيد 

 الطرؽ . 
في مكريتانيا كجدت في جٌك لـ يساعدىا عمى التبمكر الصحيح كعمى التحدٌد كحركة  اإلسبلميةٌف الحركة إ   

حسب ىذا المثقؼ  -مؤثرة نتيجة لفشؿ المشركع التغريبي الذم لـ ييؤت أكمو في مكريتانيا , كالعامؿ الثاني 
مية , فممقبيمة فكرىا كالذم حاؿ دكف تبمكر حركة إسبلمية قكية فيك القبيمة المعادية لمحركة اإلسبل -اإلسبلمي
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الخاص كانتماؤىا المحدٌد، كال تعترؼ معظـ القبائؿ المكريتانية ااٌل بالتصكؼ الذم يدعك إلى الزىد في الدنيا 
كاالنصراؼ عف ممذاتيا كشيكاتيا كالسمطة ىي أبرز مصداؽ ليذه الممذات؛ كلذلؾ ال تعني القبائؿ كثيرنا 

بعض القبائؿ في شرؽ مكريتانيا احتضنت اإلسبلـ السمفي , كقبائؿ  مسألةي اإلسبلـ السياسي , كرغـ ذلؾ فإفٌ 
"أيدك عمي" احتضنت اإلسبلـ الصكفي . ك مع أف الحركة اإلسبلمية المكريتانية مكزعة عمى مجمكعات 

 1.إاٌل أٌنو ال أحد يشؾ في أٌنيا مكجكدة كقد تتحكؿ إلى طرؼ رئيس في معادلة السياسة المكريتانية  , عديدة
ككاف نظاـ الرئيس السابؽ معاكية كلد سيدم أحمد كلد الطايع قد كجو لئلسبلمييف تيمة قيادة ك قد     

تنظيمات إرىابية، كتعريض سمعة مكريتانيا لبلنتقاـ الخارجي، كرفض االعتراؼ باألحزاب التي أسسيا 
ي صفكؼ المجتمع، بينما اإلسبلميكف المكريتانيكف، كظؿ ينعتيـ بأنيـ قادة لمتطرؼ كنشر الفكر الجيادم ف

 2يؤكد اإلسبلميكف أنيـ كسطيكف معتدلكف ينبذكف كؿ أشكاؿ العنؼ.
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المبحث الثاني : الحركات اإلسالمية وتحدي مسار التحول الديمقراطي بعد الربيع العربي في 
 بمدان المغرب العربي .

 
الحركات االجتماعية العربية مؤشر عمى  تاستراتيجياأف التغييرات في أيديكلكجيا ك " بيرك "الباحث  يرل    

التغييرات التي كانت تعصؼ بالكطف العربي ك في بناه االجتماعية التي تعكد جزئيا إلى تأثيرات المستعمر 
، 2000مف أبرز سمات التطكرات السياسية كاالجتماعية منذ عاـ ى االحتجاجات اإلسبلمية كتبق 1األكربي . 

ككا بعد تجربة زمنية مف العمؿ األخبلقي كالكعظ في المساجد، أف ذلؾ "ال يشبع الجائع" كال فاإلسبلميكف أدر 
"يكسي العارم" ، كانتقمكا إلى العزؼ عمى األكتار االجتماعية الحساسة: "سد رمؽ الجائع" ك"كساء العارم"، 

حتجاج األخبلقي كالسياسي ليتحكلكا بعد أف أصبحت الدكلة تقارعيـ كتنافسيـ في ىذا المجاؿ إلى فضاء اال
  الكاضح.

 
 بمدان المغرب العربي بعد الربيع العربي . اإلسالمية في ات : خارطة الحركول األ  المطمب 
 
 بالتالي المنطقة التي عصفت بالمنطقة العربية ك  بعد أف شيد المغرب العربي مكجة التحكالت األخيرة   

برمتيا ك عكدة التيارات  أنظمةال يتجزأ مف المنطقة العربية , حيث نتج عنيا سقكط المغاربية باعتبارىا جزءا 
المعارضة التي كانت عمى طكؿ الدىر مقصية أك منفية لتجد نفسيا أماـ أكضاع جديدة تصب برىانات 

  جديدة تحمميا المرحمة المقبمة ك ما ينجر عنيا مف أحداث حيث نجد في :
 

 : في تونس
  

و انُبر فً َفسّ اضربإبطبل   ًبعذ أٌ قبو شبة جبيععبصًت حَٕس ٔسط سٍذي بٕزٌذ خرج يحخجٍٍ  فً    

  2011جبَفً  14فً  "به عهً "انرئٍس  رحٍمنٍخهِٕ 
األمر الذم أدل إلى انييار النظاـ السياسي , 2

رجع الغنكشي إلى تكنس  الثكرةالمدني التكنسي الذم ظؿ أكثر تأثران بالسياؽ الدكالتي التركي األتاتكركي،بعد 
سيطرت حركة النيضة اإلسبلمية عمى البرلماف بعد أيف  3ك تـ إعطاء الشرعية لحزبو  2011في مارس 

                                                 

, ) ترجمة : محمد شٌيا (, مركز دراسات الكحدة العربية , لبناف ,  إعادة التفكير في الدمقرطة العربية انتخابات بدكف ديمقراطيةالعربي صديقي , _  1
 . 288, ص  2010

2  _Africandevelopment  Bank , The Revolution In Tunisia: Economic Challenges And Prospects, 11 March 2011 , 

P 7 .   

3  _Daniel Novotný    and others, The Changing Security Situation in the Maghreb , April 2011 , Research Paper 
3/2011, p 16 . 
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مما يطرح   1. عمى أكؿ عتبات الدكلة اإلسبلمية الفكز بنتائج االنتخابات البرلمانية األخيرة، كأصبحت تكنس
2 ؟ك أم شكؿ ستككف عميو  الحككمة التكنسية ؟حكؿ أم نظاـ ستنتقؿ لو  عدة نقاشات 

 

ٔ ٌعخبرْب   يٍ انذٔل انخبرجٍت ك الذم كاف عميو أف يحذر تمت اإلطاحة بنظاـ العقيد القذافي، : في ليبيا

ٔقٕد انثٕرة ضذِ 
3

الشعبي ذم التكجيات ة إلى انييار النظاـ الجماىيرم األمر الذم أدل مف جي , 
مف جية األخرل لـ يسفر عف صعكد نظاـ لو تكجيات كاضحة، كيعتبر المجمس االنتقالي  كالعممانية،  

مصطفى عبد "الميبي ىك الكياف المسيطر كتشير التكقعات إلى تزايد قكة اإلسبلمييف الميبييف كمف أبرزىـ 
لخبلفة رئيس المجمس االنتقالي الميبي الذم أعمف صراحة عف تكجيات الدكلة الميبية نحك ا "الجميل

 4اإلسبلمية.
فقد   ؛2011فبراير  / شباط 17كاف لئلسبلمٌييف دكره بارزه في الٌثكرة الٌميبٌية منذ انطبلقتيا في ك قد    

قامت  كما 5تجٌندكا كمقاتميف عسكرٌييف كشارككا بفعالٌية في مصراتة كمعركة تحرير طرابمس ثـ تحرير سرت.
عمى النضاؿ مف أجؿ الكرامة ك حقكؽ اإلنساف ك التحرر مف االضطياد غير أف  2011عاـ  ةالثكرة الميبي

االنتقاؿ إلى بناء ليبيا جديدة يتطمب مكاجية الماضي ك تيسير المصالحة باالستناد إلى مبادئ العدالة 
أف ىناؾ خطة ، "يوسف أحمد المنقوش"قد أكضح رئيس أركاف الجيش الميبي، المكاء الركف ك  6االنتقالية .

 7ألفا مف الثكار، مشددان عمى أف ال دكر سياسي لمجيش الجديد. 25لبناء جيش ليبي جديد، تيدؼ الستيعاب 
كال يراه مؤسسكه ذراعا   " العدالة والبناء "أعمف اإلخكاف المسممكف عف تأسيسيـ لحزب سياسي باسـ     

نما يعدكنو حزبا سياسيا كطنيا ذا مرجعية إسبلمية ، كىك حزب مستقؿ تماما عف  سياسية لمجماعة ، كا 
اإلخكاف كجماعة عمى المستكل اإلدارم كالتنظيمي ، كعمى مستكل قراراتو السياسية ، كيرأس المجنة التي 

ىناؾ عضكا  أف، كىك احد األعضاء الكبار لممجمس الكطني االنتقالي ، كما  "بمحاج "أسست الحزب األميف
 أستاذ االقتصاد في جامعة بنغازم . ،"عبد اهلل شامية "س ، ىك خر ينتمي لئلخكاف في المجمآ

                                                 

 سيتـ تناكؿ الحالة التكنسية بأكثر تفصيؿ في الفصؿ الثالث باعتباره محؿ دراسة الحالة ._   1
2
  _Simon Hawkins "  Tunisia: Was It A Revolution? "  "  From The Book  : Alasdair Mckay, The Arab Spring Of 

Discontent   , 2011, The Uk Universities , P10 
3  _Jamsheed K. Choksy            " What If Libya’s Qaddafi Hangs On?   "  From The Book  : Alasdair Mckay, The 

Arab Spring Of Discontent , 2011, The Uk Universities , P 48. 

 يٍ انًٕقع :, يسخقبم  خبرطت انحركبث اإلساليٍت فً يُطقت انًغرة انعربً إنى أٌٍ ؟ " ثببج انعًٕر" _ 4
http://thabetalemour.blogspot.com  : 13:15, ساعة :  2013_08_22, يكـ  . 

,     2013_ 07_ 11 , يـك : http://www.dohainstitute.orgىيثـ أحمد مزاحـ " مسارات الحركات اإلسبلمية في ليبيا " مف المكقع :  _ 5
 . 15:40ساعة : 

,  2013الطبعة األكلى, دار زىراف ,المممكة األردنية الياشمية ,  ليبيا ,مسار المصالحة الكطنية ك السمـ االجتماعي : _ عبد السبلـ جمعة زاقكد,   6
 .  264ص 

 كاقع: العربية المنطقة في السياسية التحكالت:حكؿ األكؿ الكطني الممتقىلبنى بيػػػكلي " األدكار المتغيرة لممؤسسة العسكرية في الثكرات العربية "  _ 7
 . 2011أفريؿ 25 ك 24 ,-سكيكدة  1955 -أكت  20 جامعة ,كآفاؽ 
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كمف المتكقع اف يككف اإلخكاف قكة سياسية كبيرة في ليبيا ، كما نتكقع أف يككف لئلخكاف قكة كبيرة في     
 1المؤتمر الكطني الذم سيختار المجنة التأسيسية لكضع الدستكر .

السياسي لميبيا يثير إشكاليات كتحديات ال تتعمؽ فقط بككف ليبيا ما كمع ذلؾ، فإف التفكير في المستقبؿ    
تزاؿ تعيش حالة ما بعد الحرب كالتي تتفاعؿ فييا قكل مختمفة الطبيعة كالتكجيات كتمعب فييا القكل األجنبية 

جزء  تتعمؽ أيضا بأف ليبيا اليكـ ال تتكفر عمى سمطة فاعمة في أم, بؿ  دكرا مؤثرا كحاسما لدرجة كاضحة
منيا مثمما ال تتكفر عمى خبرة سياسية تساعد عمى استطبلع مستقبؿ الببلد مف خبلؿ قراءة مضاميف 

  2تكجيات القكل الفاعمة كخارطتيا السياسية كاالجتماعية.
النظاـ طرح مشكؿ غياب أجيزة الدكلة كاممة مثمما طرح، قضايا القبيمة، كالسبلح المنتشر في  فسقكط     

كؿ مكاف كالمتداكؿ بيف مختمؼ الحساسيات اإليديكلكجية )مظاىر العسكرة خارج مؤسسة الجيش الكطني (، 
 3كالزعامات. 

 
  :  في الجزائر

عمى مشارؼ مرحمة مفصمية في تاريخيا مع قرب مكعد  كانت الجزائر لـ تعرؼ ربيعيا العربي، فإنيا إذا   
 التشريعيات كتأكيد السمطة عمى سعييا إلنجاحيا قصد إطفاء فتيؿ الغضب الشعبي.

القاضية بعزمو مراجعة اإلصبلحات  لئلشاعاتكضع الرئيس الجزائرم عبد العزيز بكتفميقة حدا حيث    
الرسمي لمسنة  االفتتاحالسياسية المعمف عنيا السنة الماضية خبلؿ خطاب مقتضب ألقاه بمناسبة إشرافو عمى 

 .«اإلصبلحيةلمساعيو »القضائية. كلـ يفكت رئيس الجميكرية الفرصة لمياجمة المنتقديف 
اط عمى الحركؼ حكؿ نظرة السمطة في الجزائر لمسار خطاب الرئيس بكتفميقة جاء ليضع الكثير مف النق  

 اإلصبلحات عمى ضكء ما يحدث عند الجيراف المغاربة كالعرب. 
مباشرة بعد خطاب الرئيس بكتفميقة، قررت الحككمة التعجيؿ في دراسة ممفات األحزاب الجديدة حيث أنو    

جزائرية األحزاب السياسية الجديدة بمنح كقد كعدت الحككمة ال«. باألحزاب الصغيرة»التي كصفيا الرئيس 
أعمنت كزارة , كما  حزاب تطالب بذلؾ لمدة عدة سنكاتاإلعتمادات خبلؿ أسابيع بعد أف كانت ذات األ

ي االنتخابات حزبا سياسيا قيد التأسيس تنتظر الحصكؿ عمى االعتماد قصد المشاركة ف 15الداخمية أف 
 .التشريعية

                                                 

 . 14, ص 2012,  47,المجمد 188, العدد  السياسة الدكلية_ كماؿ السعيد حبيب " تحت التشكيؿ: خريطة القكل اإلسبلمية بعد الثكرات العربية "  1
 مف ليبيا لمؤتمر مقدمة القذافي" )كرقةيكسؼ محمد الصكاني"التحكؿ الديمقراطي في ليبيا: تحميؿ التحديات السياسية كاالقتصادية لمرحمة ما بعد  -2

الدكحة( , مف المكقع : – 2012 يناير 7-8االنتقالية، المركز الميبي لمدراسات كالبحكث،  المرحمة تحديات :الدكلة إلى الثكرة
http://lcsrlibya.org/ar/ 10:34, الساعة :  2013_01_3:   , يوم . 

 _ لبنى بيػػػكلي , مرجع سابؽ .   3
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تمع السمـ، الحزب الثالث في الجزائر مف حيث التمثيؿ اإلنسحاب مف ما يسمى رئيس حركة مجك قد قرر    
 الذم ظؿ يضـ طيمة عشرية كاممة لثبلثة أكبر أحزاب المساندة لبرنامج الرئيس. « التحالؼ الرئاسي»

ىذا كلـ يفكت التيار اإلسبلمي في الجزائر فرصة عكدة اإلسبلمييف بقكة لمحكـ في دكؿ الجكار إذ أطمقت     
مف التيار اإلسبلمي الجزائرم بكؿ تكجياتو مبادرة لتكحيد األحزاب اإلسبلمية ضمف تحالؼ  ات عدة شخصي

 انتخابي كالدخكؿ بقائمة كاحدة لمفكز باالنتخابات التشريعية. 
لسمطة كعمى لساف كزير الداخمية سرعاف ما قممت مف شأف ىذا التحالؼ إذ صرح الكزير أف الجزائر لكف ا   

ال يمكف »ذاكرا إنو  إفريقياعمى الحكـ في باقي بمداف شماؿ  اإلسبلمييفستككف أيضا اسثناء مف حيث سيطرة 
ف أحزاب إسبلمية أـ ال، ألحد أف يضع نفسو في مكاف الشعب لمقكؿ في أم اتجاه سيذىب خياره. تحالؼ بي

 1«.الناخب الجزائرم يعرؼ محيطو ك المقارنة مع الدكؿ األخرل ال يمكف إسقاطيا
 

كالتي اندلعت فييا االحتجاجات في فبراير الماضي كشاركت فييا القكل اإلسبلمية جنبان إلى  : لمغربفي ا
جنب مع القكل اليسارية، كالقكل السياسية المعتدلة ذات التكجيات المدنية، ىذا، كاختمفت التكجيات المطمبية، 

خرل بإجراء اإلصبلحات ففي حيف طالبت القكل اإلسبلمية بإسقاط النظاـ الممكي، فقد طالبت القكل األ
كالتعديبلت الفاعمة لجية تحكؿ النظاـ السياسي المغربي مف نظاـ الممكية المطمقة إلى نظاـ الممكية المقٌيدة 
دستكريان،كتفيد التقارير بأف الحركات اإلسبلمية المغربية تتميز حاليان بالفرصة األكبر لجية السيطرة عمى 

لنفكذ األمريكي ػ الفرنسي ػ اإلسرائيمي، فمف غير المتكقع أف تؤدم فعاليات االحتجاجات كبسبب تأثير ا
 2.ت أساسية في بنية النظاـ الممكي فعاليات االحتجاجات المغربية إلى تغيرا

النتخابات مبكرة،  " محمد السادس"إعمف الممؾ 2011نتيجة لبلحتجاجات العامة  التي اندلعت في فبراير    
المكاطنيف المزيد مف الحقكؽ المدنية الجديدة، كالتخمي عف بعض صبلحياتو  في عممية إصبلح دستكرم منح

 سبتمبر. 13، تـ التصديؽ عمى الدستكر الجديد في 2011يكليك  1اإلدارية. عقب استفتاء في 
 أىم اإلصالحات الجديدة:

، تطكير ك تفعيؿ دكر المعارضة 2011مف بيف أىـ اإلصبلحات الجديدة في الدستكر المغربي الجديد
البرلمانية، حيث خصيا الدستكر بمكانة متميزة، كخكليا العديد مف الحقكؽ، كما جعؿ منيا شريكا أساسيا في 

كىذا ما يبدك جميا مف خبلؿ  صناعة التشريع ك الرقابة عمى العمؿ الحككمي إلى جانب األغمبية البرلمانية.
 مف الدستكر، كيضمف الدستكر لممعارضة الحقكؽ التالية: 10الفصؿ 

 حرية الرأم ك التعبير ك االجتماع_ 
 االستفادة مف التمكيؿ العمكمي كفؽ مقتضيات القانكف_ 

                                                 

, يكـ :  http://arabic.babelmed.net" , مف المكقع : ، الجزائر تستعد لمكاجية مصيرىا «الربيع العربي»ما بعد  نسيـ براىيمي "_   1
 .19:00, الساعة :   2013_9_10

 مستقبؿ  خارطة الحركات اإلسبلمية في منطقة المغرب العربي إلى أيف ؟ " , مرجع سابؽ .ثابت العمكر" _   2
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مجمسي  المشاركة الفعمية في مسطرة التشريع، السيما عف طريؽ تسجيؿ مقترحات قكانيف بجدكؿ أعماؿ_ 
 البرلماف

المشاركة الفعمية في مراقبة العمؿ الحككمي، السيما عف طريؽ ممتمس الرقابة، ك مساءلة الحككمة، ك _ 
 األسئمة الشفكية المكجية لمحككمة، كالمجاف النيابية لتقصي الحقائؽ

 المساىمة في اقتراح المترشحيف كفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستكرية_ 
 .لمكمفة بالتشريع بمجمس النكابرئاسة المجنة ا_ 
 . المساىمة الفاعمة في الدبمكماسية البرلمانية، لمدفاع عف القضايا العادلة لمكطف كمصالحو الحيكية_ 
المساىمة في تأطير ك تمثيؿ المكاطنات ك المكاطنيف، مف خبلؿ األحزاب المككنة ليا، طبقا ألحكاـ _ 

 مف ىذا الدستكر 7الفصؿ 
 كطنيا، في نطاؽ أحكاـ الدستكر.ك عف طريؽ التناكب الديمقراطي، محميا ك جيكيا  ممارسة السمطة_ 

تحدد كيفيات ممارسة المعارضة ليذه الحقكؽ، حسب الحالة، بمكجب قكانيف تنظيمية أك قكانيف أك بمقتضى 
 النظاـ الداخمي لكؿ مجمس مف مجمسي البرلماف".

الجديد، أف المعارضة البرلمانية تتمتع بكضعية يتضح جميا مف خبلؿ مقتضيات الدستكر المغربي  
دستكرية متميزة، حيث بإمكانيا بقكة الدستكر أف تشارؾ في التشريع كما في الرقابة عمى العمؿ الحككمي، 

 كىذا األمر فيو رفع لمحيؼ كالتيميش الذم كاف يمس المعارضة في ظؿ الدساتير السابقة. 
شكؿ قطيعة مع الدساتير  2011السابقة الذكر، تؤكد بالمممكس، بأف دستكر كؿ المقتضيات الدستكرية ك     

عمى العمؿ الحككمي، كدكر  ةالسابقة عمى عدة مستكيات، مف بيف أىميا ما يتعمؽ بالرقابة البرلماني
التعديبلت الجديدة أف تتحكؿ ىذه ضمف حيث ستالمعارضة في إطار النظاـ البرلماني المغربي الجديد.

خبلؿ سنة كاحدة لتصبح ممكية دستكرية مع انتخابات حرة كنزيية. كسكؼ تعمؿ المزيد مف المممكة 
صبلحيات ك تمنح  1البلمركزية عمى تحكيؿ المزيد مف القكة كالمكارد مف المركز السياسي إلى األقاليـ. 

دينية كسيختار الممؾ سيحتفظ بسمطتو المطمقة عمى المجاالت العسكرية كال أفتنفيذية صراحة لمحككمة رغـ 
 2.رئيس الكزراء مف الحزب الفائز في االنتخابات البرلمانية

إلى أكتكبر  2012ككنتيجة ليذا اإلصبلح، تـ تقديـ مكعد االنتخابات البرلمانية إلى األماـ مف سبتمبر       
 107ب  "العدالة والتنمية "حزب أسفرت عف فكز  2011نكفمبر  27يكـ يا نتائج عف  أعمف  2011

                                                 

 11_22, يـك :  http://www.stumbleupon.com"اإلصبلح دكف تغيير النظاـ في المغرب؟ " , مف المكقع : " المغرب كالربيع العربي :_   1
 .    11:15, الساعة :   2011

_ " عاىؿ المغرب يفقد بعض السمطات بمكجب اصبلحات دستكرية " مف المكقع :   2
http://ARA.reuters.comhttp://s3.reutersmedia.net    : 12:45, الساعة :  2013_09_10, يكـ . 
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مقعدا، مما يجعمو أكبر تمثيؿ برلماني، عمى الرغـ مف أنيـ ال يشكمكف األغمبية. 

 
 

 مقعدا( 32) الحركة الشعبية      مقعدا( 107) حزب العدالة والتنمية     

 مقعدا( 23) االتحاد الدستوري      مقعدا( 60) حزب االستقالل     

 مقعدا( 18) حزب التقدم واالشتراكية      مقعدا( 52) التجمع الوطني لألحرار     

 مقعدا( 4) الحزب العمالي      مقعدا( 47) حزب األصالة والمعاصرة     

 مقعدا( 13أحزاب أخرى )      مقعدا( 39) االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية     

 elections2011.gov.ma الموقع : من  المصدر:

لكف رغـ الفكز الذم حققو حزب العدالة كالتنمية، كىك الحزب ذك التكٌجو اإلسبلمي يبقى االمتحاف       
ىك قيػدرتو عمى تنزيؿ دستكر ينحى بالببلد نٍحػك الحرية الشخصية كالتساميػح. كقد أعطى  ،األصعب أمامو 

إشارات تطميف لمجيات المعنية، لكف التناقيػض الذم ييحتمؿ أف يظير  خطاب الحزب خبلؿ حممتو االنتخابية،
 األخيرة السنكات يف الحزب برلمانيك نشط كقد 1خبلؿ الممارسة، سيضعو في إحراج أماـ ناشطيو كأنصاره.

 الحزب لكف .كالفقر كالبطالة الفساد مثؿ ميمة كاجتماعية اقتصادية قضايا عمى التشريعية جيكدىـ كانصٌبت
 إلى العاـ الرأم دفع الذم األمر البرلماني، التمثيؿ في المتكاضع سجمو ضكء في المشاكؿ مف عددان  كاجو

 المشاركة طريؽ عف مجدية كسياسات إجراءات إلى المعارض نشاطو ترجمة عمى الحزب قدرة في التشكيؾ

                                                 

,   2013_09_11, يكـ :  http://www.swissinfo.ch"_ " بعد فكزه، حزب العدالة كالتنمية المغربي يكاجو امتحانات صعبة " , مف المكقع :   1
 . 12: 55الساعة : 
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 الرغـ عمى .العربي العالـ في اإلسبلمية المعارضة حركات كاجو الذم عينو التحدم كىك السياسية، الحياة في
 1كخارجو المغرب داخؿ في القرار أصحاب جانب مف بارتياب إليو ينظر زاؿ فما المعتدؿ، الحزب برنامج مف
  :موريتانيافي 
شيدت فييا الساحة السياسية ، المزيد مف التقمبات خبلؿ األربعة أعكاـ الماضية، كبرغـ بعد مكريتانيا     

النسبي عف التطكرات التي حدثت في تكنس كليبيا، فإف القكل السياسية المكريتانية تتعرض حاليان لعممية 
الدستكرية كالسياسية، إضافة إلى استقطابات سياسية شديدة الحدة، بفعؿ الخبلفات الجارية حكؿ األكضاع 

ضغكط تدىكر األكضاع االقتصادية، كتجدر اإلشارة إلى أف مكريتانيا شيدت خبلؿ األشير الماضية حركات 
احتجاج سياسي متقطعة كمنخفضة الشدة، تضمنت المكاجية بيف تيار اإلسبلمييف المكريتانييف الصاعد، 

، فمف المتكقع أف تشيد مكريتانيا خبلؿ الفترة القادمة حراكان متزايدان كالتيار المدني العمماني، كعمى ىذه الخمفية
 2.بكاسطة اإلسبلمييف المكريتانييف

مف كؿ ما سبؽ أف الخاصية األكثر حضكران تتمثؿ في أف الحركات اإلسبلمية الناشطة في المالحظ      
بمداف المغرب العربي ترتبط جميعيا ضمف قكاـ سياسي مكحد، ، كفي ىذا الخصكص الحظت التقارير أف 

نما عمى الحركات اإلسبلمية المغاربية ال تتميز باالصطفاؼ كتعبئة العضكية عمى أساس االنتماء الكطني،  كا 
 .  ساس االنتماء اإلسبلمي المغاربيأ

محيا النيائية لـ تتحدد بعد ، كشأف خريطة القكل اإلسبلمية ال تزاؿ بعد في طكر التشكؿ ، فمبلكما أف    
 . ك بعد  مرفأالذم ال تزاؿ مبلمحو ىك األخر في طكر التشكؿ ، لـ تستقر عمى  النظاـ السياسي الميبي
 : لي بخصكص الحركات اإلسبلمية المغاربية بعد الربيع العربي يمكننا استخبلص التا

 أضافت الحركات االجتماعية اإلسبلمية إلى فعميا االجتماعي كالدعكل تأسيس أحزاب إسبلمية ._1
 األحزاب اإلسبلمية الجديدة أصبحت جزءا مف النظاـ السياسي لمدكلة ._ 2

استطاعت األحزاب اإلسبلمية أف تحكز ثقة الناس في االنتخابات البرلمانية ، كاف تسيطر عمى األغمبية  - 3
 البرلمانية في المغرب , تكنس ....

شكمت ىذه القكل اإلسبلمية ، ألكؿ مرة في تاريخ المنطقة الحديث كالمعاصر ، حككمات ، استنادا إلى - 4
 أغمبيتيا البرلمانية .

لقكل اإلسبلمية لمسمطة عف طريؽ صناديؽ االنتخابات ، كالتي تعد إحدل آليات الديمقراطية جاءت ىذه ا -5
، كىك ما يثير جدال متناقضا في مسيرة التحكالت السياسية كاإلنسانية ، يتمثؿ في أف القكل التي كانت 

مستقبؿ عبلقة  تنظر بعيف الشؾ إلى الديمقراطية قد استفادت مف آلياتيا . كىك ما يطرح التساؤؿ حكؿ

                                                 

 .  9, ص 93 العدد أكراؽ كارنيغي ,كمعضبلتيا "  المشاركة :المغرب العدالة كالتنمية في حمزاكم "حزب عمرك_   1

 مستقبؿ  خارطة الحركات اإلسبلمية في منطقة المغرب العربي إلى أيف ؟ " , مرجع سابؽ . ثابت العمكر" _  2
 



 ات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي قبل و بعد الربيع العربي الفصل الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحرك

 

 

 - 777 - 

اإلسبلمييف باحتراـ قكاعد المعبة السياسية القائمة عمى صندكؽ االنتخابات ، كعمى المؤسسات الحديثة 
 ،مثؿ البرلماف كاألحزاب .كما يطرح التساؤؿ حكؿ أف تصبح ىذه المؤسسات جزءا مف تصكراتيا الفكرية.

ارات خارج األحزاب السياسية ال تزاؿ تبحث فائض القكل السياسية اإلسبلمية ال يزاؿ كبيرا ، فيناؾ تي   -6
لنفسيا عف مكقع ، خاصة عمى األرضية السمفية ، بسبب أف التيار السمفي تيار فضفاض ككاسع ،كلـ 

 1يكف لو تنظيـ كاضح أك محدد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 16, ص 2012,  47,المجمد 188, العدد  السياسة الدكليةكماؿ السعيد حبيب " تحت التشكيؿ: خريطة القكل اإلسبلمية بعد الثكرات العربية " _   
.12  . 
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 ت اإلسالمية في بمدان المغرب العربي .خصائص  الحركاالمطمب الثاني : 

 
مة خصائص عامة تشترؾ بيا مع باقي الحركات مفي بمداف المغرب العربي بج اإلسبلميةتتميز الحركات     

يجعميا تكتسي  لكف رغـ ذلؾ ىناؾ مف الخصائص التي تنفرد بيا ما اإلسبلميفي العالـ العربي ك  اإلسبلمية
 يمي : طابعا خاصا خصكصية منطقة المغرب العربي ك أىـ ىذه الخصائص نكجزىا فيما 

، التي تشترؾ فييا سائر الحركات اإلسبلمية ىي اليدؼ الذم تنشده، أم إعادة االعتبار الخاصية األولى -7
 لدكر الديف اإلسبلمي في إدارة شؤكف المجتمع.

في النشاط الدعكم، يتطابقاف إلى حد ما مع صنفيف  –أك مستكييف  –مف المفيد ىنا أف نمٌيز بيف صنفيف 
 مف الفاعميف االجتماعييف اإلسبلمييف:

 الدعكة اليادفة إلى إحياء العقيدة كحٌث الناس عمى االلتزاـ بأداء الشعائر كبالسمككيات كاألخبلؽ اإلسبلمية -
 –ف كأحكامو: يشكؿ ىذا اليدؼ الدعكة اليادفة إلى إقامة دكلة إسبلمية تسير عمى االنضباط بمبادئ الدي -

غاية أغمب الجماعات اإلسبلمية كأكثرىا حضكران كفعبلن في الصراعات الجارية. كفي ىذا ما قد  –السياسي 
يبٌرز اعتبار الدعكة إلى إقامة الدكلة اإلسبلمية أك النظاـ اإلسبلمي عنصران مشتركان بيف الحركات اإلسبلمية 

 في مجمكعيا.
ارة إلى اختبلؼ التعبيرات كالشعارات التي تتـ بيا صياغة ىذا اليدؼ األساسي، مف الميـ ىنا اإلش

التي يتبعيا كؿ فصيؿ لبمكغو )العمؿ السممي أك العنؼ، المرحمية أك التطبيؽ الفكرم(، ككذلؾ  تكاالستراتيجيا
الفكارؽ كىي ذات االختبلفات في تصٌكر كؿ تٌيار أسمكب التعامؿ مع الشريعة ككيفية تطبيقيا. لكف رغـ ىذه 

أىمية، تتفؽ الحركات اإلسبلمية في ىدؼ إعادة الديف إلى دفة القيادة، كتجسيـ المفيكـ الشمكلي لئلسبلـ 
 1بكصفو دينان كدكلة. 

، إذ رغـ الفركؽ التي يمكف تسجيميا في سمكؾ مختمؼ النزعة الوصائية لدى الحركات اإلسالمية -7
الطبيعة المسممة لممجتمع، كفي مكقؼ الدكلة الكطنية مف الديف، الجماعات، فإف تشكيميا أك طعنيا في 

حساس أعضائيا بالصبلح الذاتي، كشعكرىـ بأنيـ يؤدكف ميمة  كاعتقادىا أنيا ىي الممثمة لمشرعية الدينية، كا 
كؿ ىذا يمٌثؿ دافعان قكيان لمتدخؿ مف أجؿ تقكيـ السمككات المنحرفة، كمقاكمة مظاىر الفساد  -رسالية 

نحبلؿ... الخ، كىك ما يجعؿ مف نزعة الكصاية، ككذلؾ النزعة إلى استخداـ العنؼ حاضرتيف باستمرار، كاال
ـٌ كبتيما أك تيذيبيما. ف ت  حتى كا 

، ككذا تعٌدد المرجعيات. فعمى صعيد الكاقع التنظيمي، تعّدد الجماعات اإلسالمية الذي يبمغ حّد التشرذم -3
حظ أىمية ظاىرة االنقساـ كالتشرذـ، كبخاصة في الجزائر كالمغرب كفي حدكد المعطيات المتكافرة، نبل

األقصى. ففي الجزائر تقدـ اثنا عشر حزبان بطمب لمنشاط القانكني كحصمت كميا عمى التأشيرة، أما المنظمات 
                                                 

 . 300,  299" الحركات اإلسبلمية في المغرب العربي : عناصر أكلية لتحميؿ مقارف " , مرجع سابؽ , ص ص  عبد المطيؼ اليرماسي_   1
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العاممة في السرية فبل تتكافر بشأنيا معمكمات كافية. كفي المغرب أحصى بعض الباحثيف ثبلثان كعشريف 
عية فيما تحدثت مصادر أخرل عف كجكد مئة كخمسيف مجمكعة سرية منفصمة، كاألرجح أف ىذا الرقـ جم

األخير يشمؿ جمعيات الدعكة الكعظ كاإلرشاد. أما المرجعيات العقائدية كالفكرية فتشمؿ الفكر السمفي مف ابف 
عبده بتفرعاتيا ) كمدرسة  –ي اإلصبلحي لمدرسة األفغان –تيمية إلى محمد بف عبد الكىاب، كالفكر السمفي 

ابف باديس في الجزائر، كفكر عبٌلؿ الفاسي في المغرب(، ككذلؾ فكر الجماعات اإلسبلمية بتفرعاتو ) 
مدرسة البٌنا، كمدرسة المكدكدم، كمدرسة قطب(، كفكر الحركات الشيعية الذم كجد طريقو إلى المنطقة مع 

لتعدد في التنظيمات كفي المرجعيات ال يشكؿ بالضركرة عامؿ قياـ الثكرة اإلسبلمية في إيراف. مثؿ ىذا ا
 1ضعؼ، بؿ بكسعو أف يتحكؿ إلى عنصر إثراء كقكة بحسب األكضاع.

فإذا استثنينا بعض المحاكالت الفريدة كالفاشمة )مثؿ: حركة  الحداثة، النسبية، لنشأة ىذه الحركات: -4
محيي الديف القميبي، في أكاخر األربعينيات(، ككذلؾ  البعث اإلسبلمي بالمغرب اإلسبلمي في تكنس، عمى يد

اإلصبلحية )كجمعية القيـ في الجزائر(، أمكننا القكؿ اف الحركات اإلسبلمية في  –امتدادات الحركة السمفية 
المغرب العربي ىي حركات شابة في مجمكعيا، إذ لـ تبدأ الجماعات بالظيكر إال مع أكاخر الستينيات كأكائؿ 

 ات.السبعيني
اسـ الجماعة اإلسبلمية، ثـ تاليان اسـ  1974لتتخذ سنة  1970تشٌكمت النكاة األكلى سنة  في تونس    

 حركة االتجاه اإلسبلمي، فحركة النيضة.
 1979تكٌكنت نكاة حكؿ المفكر مالؾ بف نبي في النصؼ الثاني مف الستينيات، كفي سنة  في الجزائر    

اإلصبلحي، كاالتجاه اإلخكاني، كجماعة  –زان تنتمي إلى االتجاه السمفي التأـ ممتقى العاشكر كضـٌ رمك 
الطميعة، كجماعة التبميغ، كاالتجاه الصكفي. كتذكر بعض المصادر أف الدعكة خرجت إثر ىذا الممتقى مف 

 الجامعة إلى األكساط الشعبية، كلكنيا بقيت مقٌسمة .
، لكف أبرز فصيؿ ىك 1970ظيرت بادئ األمر جمعية الشبيبة اإلسبلمية سنة  وفي المغرب األقصى   

الجماعة اإلسبلمية التي يتزعميا عبد القادر ياسيف، كالذم اشتير مف خبلؿ كتاباتو، كبخاصة رسالتو 
 2. إلى ممؾ المغرب: اإلسبلـ أك الطكفاف 1973المفتكحة المكجية سنة 

ٌد الحركة اإلسبلمية في الجزائر مف ركابط متينة إلى فكر كنشاط رمكز عمى أنو يجدر التنبيو إلى ما يش  
جمعية العمماء التي تزعميا البشير اإلبراىيمي بعد ابف باديس، ككذلؾ جمعية القيـ المنحدرة مف جمعية 

 –الذم يترأس رابطة الدعكة اإلسبلمية حاليان  –العمماء، كمف منشطييا عبد المطيؼ سمطاني كأحمد سحنكف 
ككذلؾ عباس مدني. ىذه المبلحظة تنطبؽ بالخصكص عمى الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ، بينما تجد بعض 
الجماعات األقمية مرجعيا في فكر مالؾ بف نبي. كنحف ال نكاد نجد مقاببلن ليذا التكاصؿ، سكاء في تكنس، 

                                                 

 . 301,  300عبد المطيؼ اليرماسي " الحركات اإلسبلمية في المغرب العربي : عناصر أكلية لتحميؿ مقارف " , مرجع سابؽ , ص _  1
2  _ Francois Burgat, L'Islamisme au Maghreb: La Voix du sud, les afriques , Karghala   , paris  ,  1988,p 182. 
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ك إجبارىـ عمى السككت أك حيث استطاعت السمطة تحييد كبار عمماء الديف كالمثقفيف الدينييف بإدماجيـ أ
اليجرة، مما جعؿ الحركة اإلسبلمية تنشأ بمبادرة قيادات شابة، أك في المغرب، حيث تبٌددت الركح الكفاحية 
التي غرسيا زعيـ السمفية الكطنية عبٌلؿ الفاسي نتيجة تضافر استراتيجية القصر كتأرجح حزب االستقبلؿ 

 1كالمعارضة الخجكلة لمعرش. بيف المشاركة القميمة الفاعمية في الحكـ
إذا كانت تكنس كالجزائر قد شيدتا تناميان لمحركة اإلسبلمية أفضى إلى بركز فصائؿ مييمنة داخؿ  _7

الساحة اإلسبلمية، كتحتؿ مكقعان رئيسيان في الخارطة السياسية لكبل القطريف: االتجاه اإلسبلمي/ حركة 
في الجزائر، فإف تأثير الجماعات اإلسبلمية في المغرب، كفؽ  النيضة في تكنس، كالجبية اإلسبلمية لئلنقاذ

 المعطيات المتكافرة، يبقى محدكدان.
فخبلفان لمحالة المغربية، استطاعت كؿ مف جبية اإلنقاذ، كبدرجة أقؿ حركة النيضة، بفضؿ ما يتكافر ليا   

مف ارتفاع في عدد األتباع كالكجكد المؤثر في أىـ المؤسسات كقطاعات المجتمع المدني )مدارس ، 
سية ذات انغراس شعبي. جامعات، نقابات، جمعيات كمساجد...( كالقدرة التعبكية، أف تتحكؿ إلى قكة سيا

كىذا المسار كجد تعبيره في نزعة االستقطاب التي مٌيزت الحياة السياسية في القطريف، كقاد، في ظركؼ 
لى دخكؿ قيادة جبية اإلنقاذ  التي تكىمت  –مختمفة، إلى انطبلؽ الحممة األمنية ضد النيضة في تكنس، كا 

  ؿ حتى اآلف.في مكاجية خاسرة، عمى األق -أف النظاـ قد انتيى 

بمكاقؼ الفصائؿ اإلسبلمية في الجزائر مقارنة التكجيات الفكرية كالسياسية لبلتجاه اإلسبلمي/ النيضة  -9
ف حركة النيضة أكثر مركنة كاستجابة لضغكط كمقتضيات الحداثة مف الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ، كأف فإ

الزكجات كاالختبلط كقضية الديمقراطية، كىي مكاقؼ ىذه األخيرة إزاء مسائؿ مثؿ تطبيؽ الشريعة كتعدد 
مكاقؼ تـ التعبير عنيا بيف أكاخر الثمانينيات كبداية التسعينيات، مطابقة لمكاقؼ الجماعة اإلسبلمية/ االتجاه 

 2.اإلسبلمي في المرحمة األكلى مف تطكره، أم مرحمة السبعينيات

ستعمار كضد محاكالتو اإلغارة مف جيات الضعؼ ىذه التيارات كانت كال تزاؿ كاجية دفاع قكية ضد اال  _7
 في الجبية العربية.

القت التيارات اإلسبلمية مقاكمة شرسة كقدمت تضحيات كبيرة، كلك أنيا لـ تكف في سبيؿ تحقيؽ  _8
الديمقراطية، إال إنيا جعمت الدعكة إلى الديمقراطية كالحرية جزءا مف الثقافة الجماىيرية، أم أنيا كانت السبب 

 3ف المغاربية .كستككف السبب الرئيسي في نشر الديمقراطية فيما لك انتشرت في البمدا

                                                 

 .  301عبد المطيؼ اليرماسي " الحركات اإلسبلمية في المغرب العربي : عناصر أكلية لتحميؿ مقارف " , مرجع سابؽ , ص  _  1
 . 301نفس المرجع , ص _   2
, يـك  http://infobelkzizabdelillah.over-blog.comالحركات اإلسبلمية سمبا ك إيجابا في نظر المفكر المغربي بمقريز " , مف المكقع : _"   3
 .12: 30, ساعة :  2013_08_22: 
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عادة _  9 ف كانت ليا صبغة سياسية إال أنيا جعمت الديف جزءا مف المككف السياسي , كا  إف ىذه الحركات كا 
صكغ العبلقة السياسية بالديف في مجتمعاتنا، كىي عبلقة لـ تنقطع تاريخيا كلكف ظيرت بصكرة أكثر 

 1لمعانا.
إسبلمي كالنكاة إسبلمية، كلكف كبل منيا لو اتجاه  ، فاالسـأنيا غير موحدة االتجاه أو الفكرة  _ 10

"لـ يفمح التيار اإلسبلمي في بناء رأم كاحد يديف بو   " بمقريز"المفكر مخالؼ، كأحيانا معاد لآلخريف، كيقكؿ
لتنكع لؾ اكنحف نعرؼ أف اإلسبلمييف فرؽ كمذاىب كشيع متعددة، كال نحسب ذ …سائر اإلسبلمييف 

كاالختبلؼ دليؿ ضعؼ كتفكؾ، إال أننا نحتج بيما عمى غياب الكحدة الفكرية التي ال يستقيـ أمر التماىي 
 2اإلسبلمييف كاإلسبلـ بدكنيا".  بيف

 

 المطمب الثالث :  الحركات اإلسالمية و مسار التحول الديمقراطي في بمدان المغرب العربي .

   
عبلميا متزايدا في السنكات األخيرة. كقد ال نبالغ إذا قمنا إف     عرفت منطقة المغرب العربي اىتماما دكليا كا 

ىذا االىتماـ كالمتابعة ليذه المنطقة كاف ذك أبعاد أمنية بالدرجة األكلى بفعؿ نشاط ما يعرؼ بالجماعات 
"تنظيـ القاعدة في ببلد المغرب اإلسبلمي"، اإلسبلمية المسمحة، كالتي يمكف اختزاليا أخيرا في ما يعرؼ ب

تو المسمحة، التي غطت الذم أعمف عف نفسو منذ حكالي عاميف، كاستقطب األضكاء بسبب تصاعد نشاطا
فأغمب اليجمات تككف في   3كؿ المنطقة. حيث يجد التربة الخصبة ك العكامؿ المساعدة لو في ىذه المنطقة 

خصكصا : الجزائر, تكنس ,  المغرب ك الجزائر ىي األكثر نسبة في  في شماؿ إفريقيا عمى دكؿ التالية
   .4 47, 9مظاىر اإلرىاب ضمف دكؿ شماؿ إفريقيا بنسبة  

، تكارل كتضاءؿ في خضـ ىذا التركيز اإلعبلمي عمى ىذا البعد مف المشيد العاـ في الساحة المغاربية   
األمنية المكجعة،  األجيزةحضكر الحركات اإلسبلمية الرئيسية في المنطقة مؤقتا، عمى األقؿ تحت ضربات 

رغـ أنيا كانت المظير الرئيسي لمساحة السياسية كالثقافية في ىذا المشيد، ال سيما كأنيا مثمت لفترة ال بأس 

                                                 

 "الحركات اإلسبلمية سمبا ك إيجابا في نظر المفكر المغربي بمقريز " , مرجع سابؽ ._  1
 _ نفس المرجع .   2

3  _Thomas Fingar  , Global Trends 2025: A Transformed World , The Superintendent Of Documents, Washington 
, 2008, p 69. 
4  _ Wafula Okumu And Anneli Botha,Understanding Terrorism In Africa : Building Bridges And Overcoming The 
Gaps, Institute For Security Studies, South Africa,2008 ,P 38 . 
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كرسـ معالـ الحراؾ السياسي كالثقافي كحتى االجتماعي  بيا البلعب األساسي إلى جانب األنظمة في تشكيؿ
 ىناؾ.
كبرل التنظيمات اإلسبلمية في -عممية انتخابات حققت فييا الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ أجريت  الجزائرففي 
فكزا ساحقا قادىا إلى الحظر القانكني بدال مف أف يقكدىا إلى السمطة، كتعرضت بدكرىا إلى حممة  -رالجزائ

طاراتيا، دمرت ىيئة أركاف الجيش  م مف خبلليا بنيتيا التنظيمية في الجزائر اعتقاالت كاسعة لقياداتيا كا 
محاكلة لشطبيا تماما مف الخارطة السياسية في الببلد، كدفعت باتجاه تحقيؽ ىذا اليدؼ بالعمميات األمنية 

إلى حرب شبو أىمية، تجاكز عدد ضحاياىا مف القتمى أكثر مف  كالعسكرية إلى حدكدىا القصكل أدت بالببلد
 ألؼ جزائرم، إضافة إلى عشرات اآلالؼ مف المتضرريف. 200
كاستثنت الحممة األمنية مبدئيا تنظيميف إسبلمييف آخريف، اختار أحدىما كىك التنظيـ اإلخكاني الذم     

عرؼ بجبية الدفاع عف الدكلة كمؤسساتيا في كجو ينشط تحت اسـ حركة مجتمع السمـ "حمس" االلتحاؽ بما ي
"المشككيف كالمتمرديف"، في حيف فضؿ اآلخر كىك تنظيـ حركة النيضة البقاء خارج لعبة الدكائر الرسمية، 
 لتنجح أجيزة السمطة عمى ما يبدك في اختراقو، كمف ثـ شؽ صفكفو مرتيف عمى التكالي، مرة بعد أخرل.

عبد اهلل "يمكف القكؿ إف حركة "حمس" ثـ "اإلصبلح كالنيضة" تمخصاف تجربة الزعيـ اإلسبلمي الشيخ     
كاحتفظ لنفسو بمسافة بعيدة عف نخبة "مجتمع السمم" الذم كاف قد اختار طريقا مغايرا لحركة  "جاب اهلل 

فقد اختارت سبيبل  "صالح والنيضةحركة اإل"أما الحركة "اإلخكانية الطابع" الثانية كىي ,  الحكـ في الببلد
مختمفا، كيمكف القكؿ إف حركة "حمس" ثـ "اإلصبلح كالنيضة" تمخصاف تجربة الزعيـ اإلسبلمي الشيخ عبد 
اهلل جاب اهلل الذم كاف قد اختار طريقا مغايرا لحركة "مجتمع السمـ" كاحتفظ لنفسو بمسافة بعيدة عف نخبة 

 الحكـ في الببلد.
دفع الشيخ جاب اهلل ضريبة ىذا المكقؼ مرتيف، مرة عندما أقصي مف حركة النيضة التي أسسيا  كقد  

التي دفعت ضريبة استمرارىا في  "حركة اإلصالح الوطني"كقادىا عمى مدل أعكاـ، كمرة أخرل عندما أسس 
االنتخابات  المرتبة الثالثة في  2002حٌصؿ حزب اإلصبلح في سنة فبعد أف  المعارضة لنخبة الحكـ.

مقعد،  40المرتبة الثانية، بأكثر مف  2004حركة النيضة في االنتخابات التشريعية لعاـ ك  1المحمية  , 
بادرت النخبة الحاكمة في الببلد إلى العمؿ عمى تحجيميا، فدفعت باتجاه تفجير صراع داخميا، يمكف القكؿ 

يككف العبا مستقبل عف دائرة صناع القرار في  أنو أنياىا كأنيى معيا تجربة تيار إسبلمي كاف يريد أف
الببلد. كلـ يكف كضع النيضة بأحسف حاؿ مف كضع اإلصبلح، فبعد أف ظؿ عدد برلمانيييا ال يزيد عف 
أصابع اليد الكاحدة، فقد زاد مف تكبيميا كالتحكـ بيا إيقاع خطابيا في شباؾ ميادنة السمطة، عبر تعييف 

                                                 

1  _Angel M. Rabasa And Others , The Muslim World  After 9/11 , The Rand Corporation, Pittsburgh, 2004, P 

156 . 
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الذم يعد أحد قياديييا "عبد الوىاب دربال "سفيرا في السعكدية، كتعييف  "آدميحبيب "أمينيا العاـ األسبؽ 
 أيضا سفيرا لمجامعة العربية لدل االتحاد األكركبي.

ياسي في الببلد بداية تفعيؿ حركتو كالتعبير عف مكاقؼ ناقدة لمكضع الس "فاتح الربيعي"كحاكؿ زعيميا الجديد 
 2008.1العاـ 

أفاد أيما إفادة مف تجارب العمؿ اإلسبلمي في المنطقة كبالخصكص في تكنس لذم  أما في المغرب 
  ك مف أىـ المجمكعات اإلسبلمية في المغرب  كالجزائر، فحتى جماعة العدؿ كاإلحساف كىي الجماعة األكبر

2
ف نسب فكرىا إلى التشدد أحيانا إال أنيا ظمت أبدا رافضة بشكؿ مبدئي معمؽ المجكء إلى    أساليب كالتي كا 

مؤسس ىذه الحركة  "عبد السالم ياسين "العنؼ في كؿ األحكاؿ، كذلؾ جزء مف فكر العبلمة الشيخ
كمرشدىا، ففي فكر ىذا الرجؿ عمؽ كتركيب يعسر معيما عمى فكر التشدد كالعنؼ اجتياحو، ففكر التشدد 

لمغرب الفقيية كالصكفية مع ىك أبدا فكر بسيط أحادم البعد، بينما فكر المرشد مركب تتمازج فيو مكاريث ا
المعاصرة  مع فكر الحداثة الغربية، يمتقي كؿ ذلؾ مع متابعة دقيقة لتاريخ المنطقة  اإلسبلمية اإلصبلحية

 3كتراثيا كما يمكر فييا مف أحداث المنطقة كالعالـ مف حكليا .
ا، ففي الكقت الذم ترل غير أف ثمة التباس في مكقؼ جماعة العدؿ كاإلحساف مف الديمقراطية كمضاميني   
أف النظاـ الذم تسعى إليو الجماعة ىك أقرب إلى الديمقراطية الغربية فإف أدبيات الجماعة  "نادية ياسين"فيو 

نما تقبؿ منيا ما يتعمؽ بآليات االنتخاب  كبياناتيا الرسمية تؤكد أنيا ال تتبنى الديمقراطية الغربية بالكامؿ، كا 
  4يز التجربة اإلسبلمية في الحكـ. كالبرلماف كالفصؿ بيف السمطات، كاستقبلؿ القضاء مع التأكيد عمى تما

فرؤية الجماعة لمديمقراطية مضبكطة بالنسؽ الثقافي اإلسبلمي، كبعبارة أدؽ فإف القيـ الحاكمة في تصكر    
الجماعة السياسي تكمف بالمزاكجة بيف الشكرل ) التي تمثؿ المقابؿ اإلسبلمي لمديمقراطية( كالشريعة 

ؽ مبادئ العدؿ كالحرية، في مكاجية تسكيغ اتجاه عريض مف الفقو اإلسبلمية، كفؽ تطبيؽ يضمف تحقي
اإلسبلمي لمسمطة التي لـ تأت عف طريؽ البيعة كالشكرل، كلـ تمتـز بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية كقيميا 

 5الحاكمة.
العدل "ىو نظام الشورى و تكضح الرؤية السابقة نادية ياسيف بتعريفيا نظاـ الحكـ الذم تطمبو الجماعة:     

واإلحسان...، نظام يرتكز عمى تحقيق ىدفين أساسين: العدل.. ثم اإلحسان..، وال سبيل لتحقيق ىذين 
 اليدفين دون استقرار الحكم عمى الشورى أن يكون لمشعب حقو في اختيار من يحكمو" .

                                                 

مف المكقع :  الحركات اإلسبلمية في المغرب العربي : بيف مكاجية السمطة كالتعايش معيا ""  جبلؿ كرغي_ 1
"http://www.turess.com/aljarida  : 13:00, ساعة :  2013_08_22, يكـ  . 

2  _Samir Amghar , Political Islam in Morocco , CEPS Working Document No. 269 , 2007 , p 1 . 
 .  13:10ساعة :  , 2013_08_22, يـك : http://alarabnews.com: مف المكقع  راشد الغنكشي " الخطاب الديني في المغرب العربي " _ 3
 . 387, مرجع سابؽ ,ص اإلصبلح السياسي في الفكر اإلسبلمي : المقاربات , القكل ,األكلكيات , االستراتيجيات محمد أبك رماف , _  4
 . 288_ نفس المرجع , ص  5
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تخفي نادية ياسيف مكقفيا مف أف النظاـ األفضؿ لممغرب، كاألقرب إلى تصكرىا ىك النظاـ الجميكرم،  كال   
 كليس الممكي.

 : موقف الجماعة من الحريات العامة واآلخر والقوى السياسية المختمفة ومبدأ تداول السمطة
ف كانت تؤكد في كؿ كقت تبدك حالة االلتباس كاضحة حتى في مكقؼ الجماعة مف ىذه القضايا، في     ي كا 

 عمى حؽ اآلخريف في التنافس كالتعبير عف مكاقفيـ كترؾ المعبة السياسية تحدد لمف األغمبية.
ف ىنالؾ منطقة رمادية كاسعة تضع عبلمة استفياـ عمى ىذا كف القكؿ، كفقا لمنصكص السابقة، أيم  

 المكقؼ. تتمثؿ معالـ ىذه المنطقة كحدكدىا بنقاط رئيسة:
ال: المكقؼ السياسي كالفكرم الحاد لمجماعة مف العممانييف كالشيكعييف كاتياميـ بالكفر كبأبشع األكصاؼ أك 

السياسية. كىك نكع مف الخطاب مف الصعب تصكر قبكلو التاـ كالنيائي بالتعايش مع اآلخر فكريا 
 كأيديكلكجيا.

صبلح اإلنساف المغربي) ثانيا: إف الجماعة تنطمؽ في تحديدىا لئلصبلح الذم تريده مف مض مكف الشريعة كا 
ىدؼ اإلحساف(، كىذا اليدؼ يتناقض مع تصكرات األحزاب العممانية األخرل، التي تدفع إلى كضع مسائؿ 

 الحريات الشخصية خارج دائرة السمطة كالحكـ.
تقبؿ التعدد الحزبي ثالثا: تربط الجماعة قبكليا باآلخر في سياؽ الحالة االنتقالية )ما قبؿ الحكـ اإلسبلمي(، "

ألنو مظير مف مظاىر الديمقراطية المقبكلة لدينا مؤقتا في انتظار الحكـ اإلسبلمي القريب بحكؿ اهلل، 
 لؤلحزاب الكطنية حؽ إبداء رأييا في حدكد عدـ التعرض لمعقيدة اإلسبلمية ..

كـ اإلسبلمي ىما المتاف ال تخرجاف إذا الديمقراطية كالتعددية المتيف تتبناىما الجماعة في تصكرىا لنظاـ الح  
عف دائرة الشريعة اإلسبلمية ، كال تتناقض معيا. كىي المبلحظة التي يمتقطيا الباحث المغربي عبد اإللو 

أف  -كلعميا المفارقة الحاكمة لكعي معظـ مفكرم اإلسبلـ المعاصريف -بمقزيز "المفارقة في فكر الشيخ ياسيف
تناكال  -سياسيا -العقائدية . فيك إذ يتناكليا  -السياسية يأخذه منيا بيسراه الفكرية ما يعطيو لمديمقراطية بيمناه

كاقعيا منفتحا، يأتي عمييا بحكـ اإلعداـ حينما يقاربيا مقاربة فكرية مف داخؿ منظكمتو الشرعية. كىكذا ينتيي 
 1إلى إنتاج خطابيف متعارضيف حكليا: خطاب مدني منفتح كخطاب ديني منغمؽ. 

فقد قاد عممية نكعية كاسعة لتطبيع عبلقة الحركة اإلسبلمية في المغرب  "التوحيد واإلصالح"أما فصيؿ    
 مع العرش العمكم الذم يتميز عف كؿ أنظمة المنطقة المغاربية بحرصو عمى استمداد شرعيتو مف اإلسبلـ ك

إلى العائمة النبكية الشريفة. إف خطاب "التكحيد كاإلصبلح" كما تبمكر في الحزب السياسي الذم  االنتساب
خطاب إسبلمي كطني حداثي ديمقراطي، انغرس بقكة في ثنايا  "العدالة والتنمية"غدا يعبر عنو سياسيا 

ؽ حلربية الكبرل كفيرا أالطبقة الكسطى كفي المدف كحتى األحياء المرفية، كلذلؾ كاف حصاده في المدف المغ
ك ىك ال  يعبر عف ارتباط مع فكر اإلخكاف المسمميف ، كلكنو يعبر عف بأحزاب "الحداثة كالتقدمية"  اإلفبلس
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تطكر ذاتي مستقؿ عنيـ ، متأثرا بالخصكصية المغربية مف ناحية ، كفكر حركة التكحيد كاإلصبلح مف ناحية 
استطاع  ىذا الحزب أف يككف في مقدمة حيث   1د بدرجة كبيرة .أخرل ، كىك فكر يركز عمى الكاقع كالمقاص

األحزاب في االنتخابات البرلمانية األخيرة ، كشكؿ الحككمة برئاسة عبد اهلل بف كيراف " ضمف ائتبلؼ مع 
كزيرا مف  11ثبلثة احزاب ىي ) االستقبلؿ ، كالحركة الشعبية ، كالتقدـ كاالشتراكية ( ، كلو في الحككمة 

قييـ الممارسة الديمقراطية تنبع مف مضمكف ك فعالية الممارسة عمى أرض ك بالتالي فتكزيرا . 23ع مجمك 
الكاقع المعيش السيما فيما يرتبط ببمكرة القرار ك المشاركة الفعمية في تدبير شؤكف الببلد ك الشأف العاـ ك 

 2.ك المكاطف ك الحرص عمى احتراميا  اإلنسافضماف حقكؽ 
إف الحركة اإلسبلمية في المغرب حبمى بالكثير مف اآلماؿ الكاعدة كالبشائر الصالحة التي ما يمكف قكلو      

قد تمس بطيبيا مجمؿ المنطقة، لتثرم عمـك التجربة اإلسبلمية بما تكفر ليا مف إطار سياسي مستقر معقكؿ 
قد شرع فيو مصمما عمى  التنمية""العدالة و مؤسس عمى شرعية إسبلمية ال تحتاج إال إلى تطكير يبدك أف 

حتى النياية، تطكير متدرج  يمكنو أف يستكعب مطالب المجتمع في إطار اإلسبلـ كالشرعية  إليوالمضي 
كالتحديث، كيبقى التحدم األكبر الذم يكاجو المغرب كقد استكل عمى أرضية فكرية أصيمة لمتطكر ىك 

، بسطا لمعدؿ بيف الناس كحدا مف الفكارؽ الطبقية الشاسعة كلجما لئلستغبلؿ الفاحش االجتماعيالتحدم 
 .الذم قد يفضي إلى تصدعات اجتماعية خطرة 

 
بيف خطاب الحركة اإلسبلمية التكنسية كبيف خطاب السمطة فبقدر ما مثمت  مفارقة  نجد أما تونس    

خطاب األكلى سبقا معتبرا عمى صعيد الحركة اإلسبلمية في تبني نيج التحديث السياسي كالديمقراطي مف 
انيا دكف لبس كال إقصاء كال تردد كال تمعثـ، إذ أف "حركة اإلتجاه اإلسبلمي" سمؼ "النيضة " الحالية منذ بي

قد التزمت التزاما كامبل بكؿ  1981إلعبلنيا الدخكؿ إلى حمبة السياسة باعتبارىا حزبا سياسيا األكؿ
حتى كلك أفرزت خصكميا الشيكعييف كانطمقت  االقتراعمقتضيات العمؿ الديمقراطي كالقبكؿ بحكـ صناديؽ 

قدر ما أكغمت الحركة في ىذا تؤٌصؿ ىذا النيج كتخٌرجو عمى أصكؿ اإلسبلـ كقيمو كتراثو. غير أنو  ب
 بيا في أم صكرة مف الصكر االعتراؼالمنيج الحكيـ كالكسطي السممي بقدر ما اشتٌطت السمطة في رفض 

كلكف كؿ أساليب القمع كاإلستدراج إلى مستنقع العنؼ التي استخدميا خطاب الحداثة المغشكشة لـ تمنع    
كالدعكة إلى تحكؿ ديمقراطي ال يستثني  االعتداؿخطاب  اإلسبلمييف النيضكييف مف العٌض بالنكاجذ عمى

أحدا بدأ بمصالحة كطنية شاممة، تصمح ما بيف الناس كتعيد لمسياسة اعتبارىا عبر أدكات الحكار كالتفاكض 
 3 .كالبحث عف الكفاقات كالحمكؿ الكسطى 
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كمؤسساتو  -ىنا-. التراث اإلسبلمي فاإلسبلـ ببل منافس إيدكلكجي "موريطانيا" أما في األقصى المغاربي    
حد ال تقكل معو الخطابات الحداثية االستئصالية عمى المجاىرة، كما ليا مف  إلىكقيمو مف العمؽ كاالتساع 

 -كلك الشكمي -سبيؿ غير االنضكاء عمى نحك أك آخر تحت عباءة اإلسبلـ. ىنا يتنافس الجميع عمى التقرب
 اإلسبلـالتي تجد ليا سندا ميما في مؤسسات  اإلسبلميةقداـ الحركة سحبا لمبساط مف تحت أ اإلسبلـمف 

التقميدية القكية بتراثيا كعممائيا ذكم النفكذ الشعبي الكاسع، حتى أف بعض قياداتيا البارزيف مثؿ الشيخ 
 اإلسبلميةالبارزيف. كيتعزز ىذا السند التقميدم لمحركة  اإلسبلـمعدكد مف بيف عمماء  "محمد الحسن الددو"

، فتراىا حاممة لكاء الدفاع اإلخكافالمشرقية باعتبارىا قريبة مف حركة  اإلصبلحيةباستيعابيا لتراث الحركة 
كالمطالبة بالديمقراطية كخكض المعارؾ االنتخابية متحالفة مع ىذا الطرؼ الكطني أك  اإلنسافعف حقكؽ 

 1.الرئيس السابؽ "لطائع "كلد ىيدالةمنافس لكلد ا إذ تحالفت مع أقكل األخيرةذاؾ كما فعمت في الرئاسيات 
عمى اتزاف خطابيـ رافضيف كؿ استدراج صكب محرقة العنؼ ماديف يدىـ  اإلخكاففقد حافظ  أما ليبيا    

في كجو كؿ حكار أك تفاكض فقد  بالمصالحة شأف إخكانيـ بتكنس كخبلفا لما كجده أكلئؾ مف أبكاب مكصكدة
 2نشبت ىنا خيكط لمتصالح كالحكار .

كقٌكات الٌنظاـ، كاٌلتي تصاعدت  اإلسبلمية في ليبيا  كمنذ المكاجيات اٌلتي كقعت بيف عناصر الجماعة   
 ، كقياـ األجيزة األمنٌية بتضييؽ الخناؽ عمييـ، كاعتقاؿ العدد األكبر1996ك 1995كتيرتييا خبلؿى عامىي 

منيـ، انتيى نشاط الجماعة داخؿ الببلد، ثـٌ جرل اعتقاؿي أميرىـ كنائبو مف قبؿ االستخبارات األميركٌية كسيمِّما 
  . 2006إلى الٌسمطات الٌميبٌية عاـ 

سعى سيؼ اإلسبلـ القٌذافي عبر مؤٌسسة القٌذافي لؤلعماؿ الخيرٌية، اٌلتي أبدت رغبتيا في    
لحكار مع المنتميف إلى ىذه الجماعة، في حاؿ استعدادىـ كرغبتيـ في ذلؾ في فتح باب ا 2005 / 6 / 15

ـٌ بدأت الجمعٌية في أيمكؿ حكارنا بٌناءن مع بعض قيادات الجماعة، بيدؼ إقناعيـ  2006سبتمبر  / الحكار. ث
ـٌ اإلفراج عف ت2007بالعدكؿ عف العينؼ. كمنذ عاـ  ا ، دخمت الحكارات مرحمةن متقٌدمةن نسبيًّا، كت سعيف شخصن
 ليـ عبلقةه ما بالجماعة المقاتمة.

ٌباط األمف، كشارؾ في      كاستمٌرت الحكارات مع قيادات الجماعة، كشاركت فييا عناصر مف كبار ضي
". ككبلىما كانا قبؿ مرحمة الحكار، عمى "نعمان بن عثمانك"عمي الّصالبي"، بعض جمساتيا كؿٌّ مف الٌشيخ 

كقامت قيادة الجماعة بمراجعة منطمقاتيا الفكرٌية، كأعمنت عف تصحيحاتو تىنبيذي العينؼ  صمة بسيؼ اإلسبلـ.
الذم لعب دكرنا في محاكلة  "الّشيخ يوسف القرضاوي"،كنٌكه بيا  "عبد الحكيم بمحاج"،ضٌد الٌدكلة، قاـ بيا 

 3اإلفراج عف أعضاء الجماعة.
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عدـ تكفرىا عمى مشركع كاضح المعالـ لدكرىا في ليبيا  غير أن يحسب عمى الحركة اإلسالمية في ليبيا     
"، عالـ "عمي الصالبيالمستقبؿ. إذ بمجرد خركج القذافي مف السمطة سارعت ىذه الحركة التي يمثؿ الشيخ 

رئيس المجمس العسكرم لطرابمس، أبرز زعمائيا، إلى  "عبد الكريم بمحاج"،الديف المقيـ في دكلة خميجية، ك
 1 ئي .تبني خطاب إقصا

تكافقان مع التطكرات في أقطار المغرب   كخبلصة لمحركات اإلسبلمية المغاربية  المتناكلة  نقكؿ بأف    
مكانية مشاركة الجماعات السياسية في المؤسسات  العربي، مف تحكؿ سياسي باتجاه التعددية السياسية، كا 

الربيع العربي ، ارتأت بعض الحركات اإلسبلمية  السياسية لمدكلة خصكصا في ظؿ االنفتاحات التي جاء بيا
أف تدخؿ العمؿ السياسي في إطار التقنيف الدستكرم كالشرعية السياسية. لقد كانت ىذه الجماعات في السابؽ 
غير معترؼ بيا، ككاف بعضيا معترؼ بو كجمعية ال حزب سياسي، كال تممؾ حماية قانكنية لنفسيا كىي 

ؿ كاإللغاء. كليذه الجماعات ثقة برصيدىا الشعبي كببرامجيا السياسية معرضة في أم كقت إلى الح
كاالقتصادية كاالجتماعية في أف تتمكف مف تحسيف أكضاع المجتمع، كفي تحقيؽ الكثير مف أىدافيا 
كتطمعاتيا عبر ىذا الطريؽ، خصكصان كأنيا ما كانت يكمان تؤمف بالسرية كال بالعنؼ. كفي معايير ىذه 

األسمكب الذم ال يجمب الضرر، خصكصان الذم ال يؤدم إلى سفؾ الدماء، ىك األنفع. كحتى  الحركات أف
بعض الجماعات التي ما كانت تؤمف بالحزبية السياسية أك كانت تنتقدىا، باتت اليكـ تعتمد أك تقترب مف 

 2النمط الحزبي كتتداخؿ مع األحزاب السياسية.
ربما في طكر تضييع فرصة تاريخية سبلمية في المنطقة المغاربية كذلؾ يمكننا القكؿ بأف الحركات اإل    

لمصالحة نفسيا مع ممارسة إنسانية حضارية أثبتت صبلحيتيا لتداكؿ السمطة أال كىي الديمقراطية. فمف 
سمككيات حزب العدالة كالتنمية في المغرب، كسمكؾ اإلسبلمييف التكنسييف كنظرائيـ في ليبيا   خبلؿ تحميؿ

نا أف فئة مؤثرة مف اإلسبلمييف يريدكف ديمقراطية متحكما فييا أك يسمح ليـ في ظميا بالكصكؿ إلى يتبيف ل
السمطة كال تختمؼ كثيرا عف ديكتاتكرية األنظمة البائدة باعتبار غرقيـ المفرط في الخصكصية الدينية 

اقضة عف الديمقراطية تتغير حسب يبعث برسائؿ متن" حزب العدالة كالتنمية "بدك لنا جميا أف يكما  كالثقافية.
االنتخابية كحسب ترمكمتر عبلقتو بكزارة الداخمية كليس حسب حاجة الشعب أك تبني خيار   مصالحو

 .الديمقراطية الحقة. فيذه المكاقؼ األخيرة ال تمثؿ التزاما بالديمقراطية بقدر ما تمثؿ كسيمة ضغظ عمى الدكلة
 
 

                                                 

, يـك : http://www.jadaliyya.com " مف المكقع : الحركة اإلسبلمية في شماؿ أفريقيا: تناقضات الخطاب كالممارسة"  ابراىيـ الكبمي_   1
 .   13:05, ساعة :  2013_08_22
الحركات في كتاب : مجدم حماد ك آخركف , زكي أحمد "تحكالت كمتغيرات الحركة اإلسبلمية المعاصرة في الكطف العربي في العقد األخير"  _   2

 . 209, ص   2001, الطبعة الثانية , مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت ,  اإلسبلمية ك الديمقراطية : دراسات في الفكر ك الممارسة
 



 ات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي قبل و بعد الربيع العربي الفصل الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحرك

 

 

 - 777 - 

 في بمدان المغرب العربي .إلسالمية المبحث الرابع : تقييم  الحركات ا

 
إف النقد الذاتي عممية جديدة عمى التنظيـ اإلسبلمي المعاصر ك لذلؾ فقد تثير مف ردكد األفعاؿ في       

الساحة اإلسبلمية ما قد ال تثيره في غيرىا مف الساحات ك رغـ ذلؾ فيي عممية ضركرية : شرعا ك سياسة ك 
أداة إنضاج لمكعي .ك يؤكد الدكتكر منيجا ك مصمحة فالنقد الذاتي حركة ديناميكية حية متطكرة نامية ك 

بأف مفيكـ النقد الذاتي يعتبر غريبا عمى المسمميف المعاصريف فيـ ال يركف فيو مصطمحا إسبلميا ك  "جمبي"
في "جيل كيبيل " ك ىذا ما انتبو إليو الباحث الفرنسي  1ال يفيمكف تحتو إال التشيير ك ىذا يجب تعديمو . 

ف في الحركات اإلسبلمية المعاصرة إلى خمع نظارتيما السميكة ك إحبلؿ أخرل كقت مبكر عندما دعا الباحثي
محميا تسمح برؤية ما ال يريدكف رؤيتو . ك لكف كاقع الحاؿ يشير إلى أف أغمب الباحثيف أدمنكا الرؤية 

ت الكميانية لئلسبلـ السياسي التي تصفو بالتخمؼ ك الجمكد التاريخي ك غياب الحراؾ داخؿ ىذه الحركا
ليذا كاف عمينا لزاما ك مف باب اإلنصاؼ في حؽ ىذه الحركات إدراج مطمبيف إحداىما  2األصكلية . 

لدكر ك اآلخر اختص با -تكنس  –لمحركات اإلسبلمية في بمداف المغرب العربي  اختص بالدكر اإليجابي
 إلسبلمية في بمداف المغرب العربي.الحركات االسمبي ليا لنختـ في المطمب الثالث بأىـ التحديات التي تكاجو 

 
 المطمب األول : الدور اإليجابي لمحركات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي  .

 
 يمكف إيراد ىذا الدكر اإليجابي في النقاط التالية :  

كنظريات اقتراب الحركة اإلسبلمية مف الكاقع، تفاعبلن كتعايشان كتصديان كعطاءن، كتنزيؿ ما عندىا مف أفكار  -
كمفاىيـ كمناىج كمشاريع كتبلحقيا بصكرة مباشرة مع الكاقع المكضكعي بكؿ تعقيداتو كتداخبلتو كحساسياتو 
كتناقضاتو. كىذاف االقتراب كالتنزيؿ دفعا بالحركة اإلسبلمية إلى التحكؿ مف طكر السرية إلى طكر العمنية، 

إلى الكسب االجتماعي العاـ، كما كاف ذلؾ يحدث  كمف االنغبلؽ إلى االنفتاح، كمف العمؿ الذاتي الداخمي
بعيدان عف العمميات الفكرية التي كانت تختمر مع الكاقع الستيعاب تطكراتو كمعطياتو، كلكي يككف متكازنان 

 كمتكامبلن مع الظركؼ المكضكعية الجديدة.
ك آفاؽ حضارية، كتجاكز المحاكالت التجديدية في فكر الحركة اإلسبلمية، كالنيكض بالعمؿ اإلسبلمي نح -

ما ىك قمؽ كمشكؿ في العمؿ اإلسبلمي كالفكر اإلسبلمي. كفي داخؿ الحركة اإلسبلمية المعاصرة اليـك 

                                                 

 . 18,  ص  2012, الطبعة األكلى , مكتبة آفاؽ , الككيت ,  , الحركة اإلسبلمية : ثغرات في الطريؽعبد اهلل  فيد النفيسي _  1
,  2006,الطبعة األكلى ,  المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء ,  المعاصرالحركات السبلمية في منظكر الخطاب العربي تركي عمي الربيعك , _  2

  . 260ص 
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لى الكسطية  لى الكاقعية مف المثالية، كا  تفكير جديد كمنيجية جديدة ىي أقرب إلى النسبية مف اإلطبلقية، كا 
لى التفص لى البناء مف اليدـ، كا   يؿ مف اإلجماؿ.مف التطرؼ، كا 

كعف ىذه المنيجية بيذه المبلمح يقكؿ حسف الترابي كىك يتحدث عف تجربة الحركة اإلسبلمية في     
السكداف: مف بعد الكقكؼ عند المطمقات كالمجردات كالعمكميات كالعالميات في دعكة الحركة كفكرىا، تطكر 

نحك التحاميا بشأف المجتمع تطكر بيا مف بيا األمر نحك الكاقعية، فالتطكر المطرد في كظائؼ الحركة 
لى التفاعؿ مع قكاه الفاعمة. فتطكر بخطابيا مف اإللقاء بو مجردان  اليمكـ الخاصة إلى ىمكـ المجتمع، كا 

 1كعامان إلى تصكيبو عمى حاجات المجتمع كأكضاعو كقطاعاتو.
ططو كاستراتيجياتو. ككاف ذلؾ في قياـ الحركات اإلسبلمية بكقفات المراجعة كالتقكيـ لمسارات العمؿ كخ -

مرحمتيف ميمتيف: مرحمة بداية الثمانينيات حيث النيكض اإلسبلمي الكاسع كالكبير كفي مختمؼ البمداف 
العربية، فكاف التقكيـ الداخمي لمحركة اإلسبلمية ىك مكاكبة النيكض اإلسبلمي بتصعيد كتيرة العمؿ، كاالنتقاؿ 

ثقيؼ إلى المرحمة السياسية، كلـ يقؼ عند ىذا الحد لدل بعض الحركات التي مف مرحمة الدعكة كالتبميغ كالت
تسٌرعت العنؼ كالعمؿ العسكرم كاعتمدتيما. ككانت مرحمة ساخنة كتطكراتيا الدراماتيكية متبلحقة كخطيرة. 

لـ تكف  المرحمة الثانية مف التقكيـ كانت مع أكاخر الثمانينيات حيف اكتشفت بعض الحركات اإلسبلمية أنيا
دقيقة في حساباتيا السياسية كاإلستراتيجية خبلؿ المرحمة السابقة، كأنيا اخترقت مراحؿ ما كاف مف السميـ أف 
تتجاكزىا، إذ عاد الضرر كبيران عمى ىذه الحركات، أك فٌكتت عمييا فرصان حيكيةن مف البناء كالنمك، كتمقت 

 ه الحركات شرخ داخمي عميؽ.صدمات كضربات ما كانت مستعدة ليا، فحصؿ في بعض ىذ
_ أصبح  الحركة اإلسبلمية ميٌيأة أكثر مف أم كقت مضى لمتحكؿ كالتطكر كالنمك، كىذا عمى سبيؿ القابمية 

 كليس الفعؿ. 
_ تضاعؼ حيكية التغيير كالتحكؿ داخؿ الحركة اإلسبلمية ، كانفتاح بعض التيارات السياسية عمى التيارات 

إلى درجة التعاكف كالتنسيؽ، كما حصؿ في تكنس كفمسطيف كالخميج، كبالذات مع  اإلسبلمية كاقتراب بعضيا
التيار القكمي العربي، كانفتاح بعض األنظمة السياسية عمى الحركات اإلسبلمية، باإلضافة إلى المتغيرات 

فكر إال في العالمية الكبرل التي غٌيرت مف المقاييس كمنيجيات التفكير عند الجميع كالتي جعمت الكؿ ال ي
 2التغيير التحديث.
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,  198ص _ص   ,  2001, الطبعة الثانية , مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت ,  الممارسة اإلسبلمية ك الديمقراطية : دراسات في الفكر ك
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 المطمب الثاني : الدور السمبي لمحركات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي .
 

أف يقطع بكجكد ك البمداف المغاربية خصكصا يكاد المتتبع لشأف الحركات اإلسبلمية في الكطف العربي     
تنجك منو  أكنظمو الحكـ القائمة ، ك ىذا التشابؾ يكاد ال يتخمؼ أظاىرة مطردة ىي التشابؾ المتجدد مع 

حركة إسبلمية ، أك بمد مف البمداف كما أف التشابؾ في أغمب األحياف كاف معطبل ألنشطة تمؾ الحركات ،  
الحركات نفسيا  مسؤكلية تمؾ إلىك قد يظيره كثيركف عمى انو قدر محتكـ ك سنة متكاترة ، ك قمما يمفت احد 

 , ك النقاط التالية تكضح ذلؾ : ي نشكب ذلؾ التشابؾ ف
ىناؾ خطأ سياسي شنيع ارتكبتو الحركات اإلسبلمية ك ال تزاؿ , ك  " La Tutelle" مسألة الوصاية " " _  

ىك أف الحركة تقدـ نفسيا كصيا عمى المجتمع , ك ليس طرفا سياسيا أك فكريا يستمد مشركعيتو مف قكة 
اىير ببرامجو  حيث مازالت الحركة اإلسبلمية تستنكؼ بشدة أف تعتبر نفسيا كغيرىا مف الحجة ك إقناع الجم

  1بقية األطراؼ السياسية _ شيكعية أك اشتراكية أك ديمقراطية _ طرفا مف المجتمع . 
ك في  ! إف الحركات اإلسبلمية المعاصرة تممؾ برنامج ثكرة ك ىدـ دكف أف تممؾ برنامج تأسيس ك بناء _ 

المغرب الظف أف ىذه ىي نقطة الضعؼ القاتمة لممشركع السياسي اإلسبلمي المعاصر : في الببلد العربية ك 
   2. العربي خصكصا 

فتقر ي،  اإلسبلميالرفضكم كاالحتجاجي  ياخطابلمحركات اإلسبلمية ك  عكية  التحريضية القكة الدٌ إف  _ 
قابمة لمتحقيؽ ، كقادرة عمى  تنمية حمكؿ كمخارج مكضكعية  ما يترجمو ماديا في صيغة بدائؿ سياسية إلى

  3. اإلسبلميكم ضالخطاب الرف إنتاجزمة كاالنسداد التي كانت في أساس أللحالة ا
الحياة كبالتاريخ، كبسنف اهلل في ب البصيرة ضعؼ المعرفة بالتاريخ كالكاقع كسنف الككف كالحياة: ضعؼ_ 

ككف، كيطمب ما ال يكجد، كيتخيؿ ما ال يقع، كيفيـ الكقائع عمى غير الخمؽ، فتجد أحدىـ يريد ما ال ي
ساس ليا مف سنف اهلل في خمقو كال مف أحكامو في أحقيقتيا، كيفسرىا كفقا ألكىاـ رسخت في رأسو، ال 

كالسياسية  االجتماعيةشرعو، فيك يريد أف يغير المجتمع كمو: أفكاره كمشاعره كتقاليده كأخبلقو كأنظمتو: 
ف غمت، كال تعبأ كاال قتصادية بكسائؿ كىمية، كأساليب خيالية، مع شجاعة كجرأة كفدائية ال تستكثر تضحية كا 

 بالمكت تقع عميو أك يقع عمييا، كال تيتـ بالنتائج أيا كانت ما دامت نيتيا هلل كىدفيا إعبلء كممة اهلل تعالى.
 "كيسمييا آخركف االنتحارية" "الناس يستغرب أف تندفع إلى أعماؿ كتصرفات يسمييا بعض  مف ثـ الك 

كلك رجع ىؤالء إلى السيرة النبكية لكجدكا أف  يسقط ضحيتيا عدد منيـ دكف أف يبالكا بذلؾ شيئا." جنكنية
ؿ ثبلثة عشر عاما في مكة يدعك كيربي، كالشرؾ ضارب أطنابو عف ظرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، 
                                                 

 . 285محمد عبد الباقي اليرماسي , " اإلسبلـ االحتجاجي في تكنس " , مرجع سابؽ , ص _  1
, الطبعة الثانية , المركز الثقافي العربي , بيركت ,  في صكغ المجاؿ السياسي اإلسبلميةالحركة اإلسبلـ ك السياسة : دكر عبد اإللو بمقريز , _   2

 .  148, ص  2008الدار البيضاء ,
 .  147عبد اإللو بمقريز , , ص نفس المرجع _  3
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صنما، كىك عميو السبلـ يصمي  360يمينو كشمالو، الكعبة بيت الحراـ تحيط بيا األصناـ التي بمغت نحك 
عند الكعبة كيطكؼ بيا، كتمؾ األصناـ مف حكلو، لـ يفكر أف يقكـ ىك كأصحابو بيجمة فدائية لتحطيميا 

أك تقاربيا، كلـ تنتو بذلؾ كالخبلص منيا، ألنو لك فعؿ لعرض نفسو كأصحابو لميبلؾ، لعدـ تكافؤ القكل 
المعبكد ذاتو، فما لـ  مكف بديبل ليا في اليكـ التالي ينحتكنو أك يشتركفيعبادة األصناـ، فإف عابدييا سيق

  1تحرر عقكليـ مف ىذا الزكر فمف يغني عنيـ تحطيـ األكثاف شيئا.ت
اف مف سنف اهلل : سنة التدرج بأف الحركات اإلسبلمية تيمؿ سنتاف ميمت" يوسف القرضاوي" _ يعمؽ الدكتكر

 , سنة األجؿ المسمى .
إنما أنزؿ  ))في ىذا المعنى تقكؿ عائشة رضي اهلل عنيا، كاصفة تدرج التشريع كنزكؿ القرآف:  سنة التدرج :

، نزؿ الحبلؿ كالحراـ، اإلسبلـأكؿ ما أنزؿ مف القرآف سكر فييا ذكر الجنة كالنار، حتى إذا ثاب الناس إلى 
((شيء: ال تشربكا الخمر كال تزنكا، لقالكا: ال ندع الخمر كال الزنى أبدا  ؿأك كلك نزؿ 

2
   

فبعض الحركات اإلسبلمية  تريد تطبيؽ اإلسبلـ بجدؿ الكؿ أك ال شيء ك ىدـ النظـ الجاىمية كميا ليبدأ    
 تغيير لما ىك تأسيس المجتمعات اإلسبلمية مف جديد , فبل رتؽ ك ال إصبلح ك ال ترميـ ك ال تعديؿ ك ال

قائـ كأف اإلسبلـ لـ يدع الناس إلى اإلصبلح ك عدـ الفساد في األرض ك لـ ييذب مناسؾ الحج في 
كمف ىنا كاف عمى الذيف يدعكف إلى استئناؼ الحياة  3الجاىمية دكف إلغائيا ك يتـ ذلؾ عف طريؽ النخبة .

قامة دكلة اإلسبلـ في األرض، أف يراعكا سنة ال ج في تحقيؽ ما يريدكف مف أىداؼ، آخذيف ر تداإلسبلمية، كا 
  4سمك اليدؼ، كمبمغ اإلمكانات، ككثرة المعكقات. االعتبارفي 

كالسنة الثانية كىي متممة لمسنة السابقة أف لكؿ شيء أجؿ مسمى يبمغ فيو نضجو    سنة األجل المسمى :
أك كمالو، كىذا ينطبؽ عمى الماديات كالمعنكيات فبل ينبغي أف يستعجؿ الشيء قبؿ أف يبمغ أجمو المقدر 

ؿ قد يضر كال لمثمو، فإف الزرع إذا حصد قبؿ إبانو، كالثمر إذا قطؼ قبؿ أكانو، ال ينفع بو النفع المرجك، ب
 ينفع.
إال بعد عقكد مف السنيف، ككمما كاف العمؿ عظيما كانت ثمرتو ا فبعض األعماؿ الكبيرة ال تقطؼ ثمارى   

ف، فبل يستفيد منو إال الجيؿ الثاني أك الثالث أك  ما بعد ذلؾ، كال أأبطأ، كقد يبدأ جيؿ عمبل تأسيسيا ذا ش
.ضير في ىذا ما داـ كؿ شيء يسير في خطو ال   5 معمكـ كطريقو المرسـك

_ االندفاعات غير المحسكبة في مكاجية السمطات الحاكمة في بمداف ىذه الحركات ذات األغمبية المسممة 
يؤدم إلى نتائج خطيرة ك كارثية عمى الحركات اإلسبلمية  لذا فإف االندفاع غير العاقؿ يؤدم إلى نتائج 

                                                 

 . 99,  98, ص  1998, مؤسسة الرسالة , الطبعة السادسة , بيركت ,  الصحكة اإلسبلمية بيف الجحكد ة التطرؼيكسؼ القرضاكم, _  1
 ) ركاه البخارم(._  2
 . 78حسف حنفي , محمد عابد الجابرم , مرجع سابؽ , ص _  3
 .  105, مرجع سابؽ, ص الصحكة اإلسبلمية بيف الجحكد ة التطرؼ يكسؼ القرضاكم,  _  4
  . 107,  106نفس المرجع , ص _  5
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إغراء استخداـ القكة ك تصكر أف يختصر المسافات لتحقيؽ الحمـ خطيرة تتعدل آثارىا إلى األمة كميا كما أف 
اإلسبلمي بقياـ السمطة اإلسبلمية ىك نكع مف الخداع ألصحابو لذا فتركيز الظاىرة اإلسبلمية عمى العمؿ 
المجتمعي ك األىمي ك االبتعاد عف استعجاؿ المكاجية مع سمطات بمدانو ىك المنيج الصكاب الذم يجعؿ 

 1اإلسبلمية عنصر إثراء ك إضافة ألمتيا ك ليست خصما منو .  مف الظاىرة
غمب عمى بعض المطالب التي عبرت عنيا بعض الحركات اإلسبلمية تجاكزىا لممقبكؿ ك حتى المعقكؿ ، _  

ك رفعت السقكؼ في بعض الفترات مما جعميا في بعض األحياف تعجيزية ، مف باب " كؿ شيء أك ال شيء 
ض الفترات الخصبة لحركات إسبلمية معينة ، نتيجة اعتقادىا بالتفاؼ المد الجماىيرم " . ك قد ساعدت بع

حكليا .. في عدـ تكاضعيا ، ك كقكعيا في خطأ القفز عمى الكاقع ، ك نسياف حقيقة حجميا ، ك استنقاص 
عمت مف حجـ منافسييا فبنت مطالبيا عمى ركائز خاطئة ، ك رفعت سقكفيا ، ك رفضت التنازؿ عنيا ، ك ج

 2نفسيا الكصي عمى المجتمع ، فكقع المحظكر ، ك خسرت الحركة كؿ شيء . 
_ تخمؼ الكعي الديني لدل األحزاب ك المنظمات الدينية  ك يتجمى ذلؾ في عدـ االىتماـ بعممية إصبلح  

عميؽ في كعي ك فكر ك ثقافة اإلسبلمييف أنفسيـ , حيث تدير كجييا إلى الخمؼ لكي ترل الماضي 
, لكنيا في نفس الكقت التاريخي لتجربة المسمميف منذ عيد النبكة إلى خبلفة عثماف كتجربة تاريخية مشعة 

 3تغض الطرؼ عف رؤية مستقبؿ المسمميف في عالـ يتغير بسرعة قصكل . 
_ إف القيمة أك الفكرة اإلسبلمية ىي أىـ بكثير مف التنظيمات اإلسبلمية لحساب التنظيـ ك لكائحو ك حساباتو 

عمى حساب المسمميف مف  ك منازعاتو كما ال يجب أف يتحكؿ العمؿ التنظيمي إلى مغنـ ألىمو حتى لك كاف
خارج التنظيـ , إف القيمة اإلسبلمية أبقى ك أىـ مف التنظيـ ك الكالء لؤلمة كميا مقدـ عمى الكالء ألىؿ الثقة 

كما أف الظاىرة اإلسبلمية كما ىي  بحاجة إلى منيج صحيح لفيميا مف الباحثيف الغربييف فيي  4المنتميف .
 الفقو ك الخبرة مف أىميا.تفتقر إلى فقو لمكاقع ك التاريخ ك 
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 المطمب الثالث :  تحديات الحركات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي .
 

 كآليةالديمقراطية  إلىتنظر   اإلسبلمييفحيث نجد قراءات جديدة ليذا المفيـك مف قبؿ  تحدي الديمقراطية :
ك منيج لتسيير الشؤكف  آليةحكـ تحتكم عمى مبادئ راجحة ك مطمكبة لمقضاء عمى االستبداد ك اعتبارىا 
 .  اإلسبلميةالعامة ك ليست عقيدة ك مذىب اجتماعي ك فمسفي مغاير لما جاءت بو العقيدة 

لشعب لنفسو بشكؿ كاف يعني حكـ ا إذاالمقصكد مف الديمقراطية أف ،  اإلسبلميةك يرل بعض قادة الحركة   
ال  اإلسبلـيعتبر خطا كبيرا الف  اإلسبلـغير مباشر فاف االعتقاد بكجكد تعارض بينيا ك بيف  أكمباشر 

البشرم ك تطكره كفقا لمتطكر الحضارم ، ك القكؿ بكجكد  لئلبداعيفرض شكبل محددا لمحككمة ، ك ترؾ ذلؾ 
 1ك ليس نظاـ حكـ . مبدأا الف الشكرل خطا فادح أيضاتطابؽ بيف الشكرل ك الديمقراطية يعتبر 

تعني حكـ الشعب ، بينما يؤمف  أنيا أساسلمديمقراطية عمى  اإلسبلمييفمسالة قبكؿ  ىلكف تبق    
ك استخداميـ  اإلسبلمييفبحكـ اهلل ك شريعتو ، يثير مخاكؼ النخب السياسية الحاكمة مف نكايا  اإلسبلميكف

ـ انتخابيـ تقميؿ مف الحكاـ الحالييف في المنطقة رغـ أف  االنتخابات السياسية لكي تختطؼ الديمقراطية 
االستخداـ المبالغ فيو لبعبع العنؼ مف أجؿ تبرير الحفاظ عمى الكضع إلى  ك ىذا ما يؤدم 2ديمقراطيا . 

ك  3. اإلرىابطكرية في سياؽ الحرب عمى القائـ في الببلد العربية أك مف أجؿ تبرير سياسات السيطرة االمبرا
قع عمى الحككمات أف تبدأ بصكرة جدية عممية التحكؿ الديمقراطي دكف أف تطمؽ بيف الحيف ك يبالتالي فإنو 

اآلخر "  فزاعة " اإلسبلمييف لتعطيؿ عممية التحكؿ الديمقراطي ، ك عمييا أيضا أف تضع القكاعد كالقكانيف 
لمساس بمدنية السمطة ، ك عدـ التمييز بيف المكاطنيف عمى أساس الديف، ك الصارمة التي تضمف عدـ ا

ك  4. تجعؿ ىناؾ استحالة النقبلب أم تيار عمى الديمقراطية في حاؿ كصكلو بكسائؿ ديمقراطية إلى السمطة
في مكاف  التأكيد أف خطر نشكء ديكتاتكرية إسبلمكية" يقكؿ : " ب برىان غميون "قي ىذا السياؽ نجد المفكر 

الديكتاتكرية الصفراء قائـ بالفعؿ اليكـ , لكف ليس ألف في ذلؾ أم حتمية تاريخية أك سياسية , ك إنما بسبب 
تقصير القكل الديمقراطية ك انعداـ ثقتيا بنفسيا ك استقالتيا السياسية ك عدـ سعييا بأف تككف ىي نفسيا 

 البديؿ .
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لمتطرفة ك المراىنة عمييا ك طمس القكل الديمقراطية ك السعي حرص األنظمة العربية عمى إبراز القكل ا   
إلى تفتيتيا , فيي تبالغ عمدا في تصكير قكة اإلسبلمييف ك في التركيز عمييا , حتى تبرر نظاـ إلغاء 
الحريات ك تأبيد األحكاـ العرفية , كما تقكـ عمدا بخمؽ بعبع إسبلمي تمحك فيو جميع الفكارؽ بيف التيارات 

مية السياسية ذاتيا فتردىا جميعا إلى قكة إرىابية متطرفة ك تنفي كجكد قكل إسبلمية ديمقراطية أك قابمة اإلسبل
 1لمتحكؿ الديمقراطي . 

ليس مف الخطأ أف نخاؼ مف أف تنقمب بعض القكل المتطرفة عمى الديمقراطية , ك ال أف نحسب لذلؾ    
نبغي ليذا الخكؼ ك لتمؾ الحسابات الكقائية الصحيحة أف ألؼ حساب , فيذا ما ينبغي أف نفعمو , لكف ال ي

تجعمنا نتخمى عف المشركع الديمقراطي أك نشؾ في قدرتو عمى النجاح أك أف نتجاىؿ قدرة جزء مف القكل 
اإلسبلمية ذاتيا عمى التكيؼ مع الديمقراطية بؿ عمى تبني مقكالتيا , ك إال فالنتيجة لف تككف انقبلبا عمى 

مف قبؿ أقمية متطرفة , ك لكف استقالة سياسية جماعية مف قبؿ القكل الديمقراطية قبؿ أف تبدأ  الديمقراطية
 2. "  معركة الديمقراطية ك التحكؿ الديمقراطي نفسيا

لمجدؿ بالنسبة  إثارةالقضايا  أكثر فتعد قضية العنؼ ك استعمالو في كجو النظـ السياسية م تحدي العنف :
، ك  2001سبتمبر  11 أحداثراية ك شعارا ، ك خاصة بعد  اإلسبلـتي تتخذ مف ال اإلسبلميةلمجماعات 

حتى ك لك كاف مشركعا ك تحرريا  –عمؿ جيادم  أم، ك السعي لكصؼ  باإلرىاب اإلسبلميةاتياـ الحركات 
،  األمنيةالدخكؿ في المنظكمة  اإلسبلمية، ك مساندة الدكؿ العربية ك  إرىابيعمؿ  بأنو –ك ضد المحتؿ 

 3ك كضع حد لمتطرؼ .  اإلرىابثنائية ك دكلية ، لمكاجية   إقميميةالغربية عبر بناء اتفاقيات 
ك  قد يككف العنؼ مؤشرا ذا داللة عمى التطرؼ ك ال شؾ في أف ثمة عبلقة عضكية بيف نكعية التغيرات    

ستخداـ العنؼ تزيد مع ضيؽ التي يستيدفيا تنظيـ ما , ك بيف أساليبو في السعي إلييا , ك إف احتماالت ا
 4دائرة التحالفات الممكنة . 

 :  وسمات تتبنى منيجا كسطا أىـ  ك منو ينبغي عمى الحركات االسبلمية في المغرب العربي أف    
السياسية  األحكاـف السياسة فكرا ك ممارسة في المدرسة الكسطية مجاؿ اجتياد ك مجاؿ مقاصد أل -

 الشرعية المنصكص عمييا في الكتاب ك السنة محدكدة جدا ك البقية محؿ اجتياد . 
الذاتية ال مف منطؽ  اإلمكاناتك الفرص المتاحة ك  األكلكياتالفعؿ السياسي ينطمؽ مف النسبية ك  - 

 المطمقة .  األحكاـ
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كابت لث، فا اإلنسانيةاسي ك بيف عطاء التجربة تجمع الكسطية بيف الثكابت الدينية المرتبطة بالمجاؿ السي -  
ك  األمة إلبداعكسائؿ تنزيؿ تمؾ القيـ في الكاقع مفتكحة  , بينماىي القيـ المنصكص عمييا في القراف ك السنة

 عصر .  إلىاجتياداتيا التي تتعدد ك تتطكر مف عصر 
درجة ، تراعي الكاقع السياسي الخطاب السياسي الكسطي يرفض العنؼ ، ك يعمؿ بطريقة منظمة ك مت - 

 1قدر المستطاع . 
ما تزاؿ تثير الخبلؼ بيف  ألنياك مكانتيا مف المسائؿ الشائكة  المرأة: مسالة حقكؽ  المرأةحقوق تحدي  

مف حقكقيا المدنية ك السياسية ،  المرأةيتعمدكف حرماف  بأنيـ اإلسبلميكف ك ييتيـ ك العممانييف ،  اإلسبلمييف
 المرأةمعالجة قضية  أفعف الحياة العامة ك معاممتيا كقاصر تحت كصاية فرض رجؿ ، خاصة ك  إبعادىاك 

الناتج عف  األخبلقيبعد االستقبلؿ جاءت سمبية نظرا لبلنحبلؿ ك االنحراؼ  اإلسبلميةمف قبؿ الحركات 
 لدكرىا في المجتمع .  االعتبار إعادةتنادم بتحريرىا ، ك أصكات ظيكر  إلى أدلالسياسة االستعمارية ، مما 

باعتبارىا تمثؿ نصؼ المجتمع ، ليس  بالمرأة أكثراالىتماـ  اإلسبلميةلذلؾ يجب عمى الحركات       
فرصة المشاركة في رسـ السياسات العامة لمدكلة ك في  بإعطائياسياسيا ك اجتماعيا  إنمافقط ك  أخبلقيا

 األداءك ما لو مف انعكاسات عمى  المرأةدكر  ألىميةالقرارات ك التعبير عف صكتيا بكؿ حرية ، نظرا  خاذات
 المرأة أقصت أنياالسياسية في المغرب العربي ،  األحزاب إخفاؽيرجع سبب مف ىناؾ  إذ، ةالسياسي لمحرك

، كيبقى تمكينيا مف  ـخؿ التنظيبمكانتيا دا تحظىية ما زالت لـ مممف مكقع القرار ، فيي مف الناحية الع
، مما يستدعي منيا بناء تصكر كاضح ك  اإلسبلميةحقكقيا السياسية ك االجتماعية رىانا يكاجو الحركات 

 2عممي اتجاه ىذه القضية . 
رؤية منيجية ك كاضحة ك محددة لممشركع المراد بناءه  إلى اإلسبلميةافتقار الحركات   التحدي المنيجي : 

شامؿ ك  إصبلحيمشركع سياسي  إلىتحتاج  ك منو فيياالقتصادم ، أكسكاء عمى المستكل السياسي 
ك تحتاج كذلؾ إلى إعادة النظر في مكقع السياسة مف برامج انتخابية مناسبتية ،  إلىمتكامؿ ك ليس 

 بآفةكقكع الحركات فيما يسمى  إلى أدل اإلصبلحالسياسي القدرة عمى  المشركع اإلصبلحي فإفراد الجانب
 3عمى تماسكيا .  أثرتك  اإلسبلميةالتي كقعت فييا الحركات  اآلفاتالتسييس ، ك ىي مف اخطر 

عمى المستكل االقتصادم فالكاقع الذم نعيشو اليكـ يشيد ثكرة اقتصادية ال مثيؿ  أما  التحدي االقتصادي :
حكؿ  األفكارعمى المحؾ ، ك المشكمة ىنا ال تكمف في غياب  اإلسبلميةيضع الحركة  أفانو ليا مف ش

كاقعية لتنفيذه ميدانيا ،  أكثرتقنية  إستراتيجيةاالقتصادية بقدر ما تكمف في غياب  أكالرؤية السياسية 
 4تطبيؽ . لفي مجاؿ التنظير قميمة فما بالؾ با اإلسبلمييف فإسيامات
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مزيد مف االنفتاح عمى كاقعو المعيش ،  إلىما زاؿ بحاجة الحركات اإلسبلمية  طابخ االجتماعي :التحدي 
عف قضايا التنمية ، ك ات اإلسبلمية  تسكت الحرك أفقع افميس مف الفاعمية االجتماعية ك ال مف الكفاء لمك 

 1متصدرة جدكؿ اىتماـ قطاعات كاسعة مف المجتمع .  أصبحتقد 
التفكير في تجسير الفجكة  إعادةمف المؤسسات الدينية في مجتمعاتنا ك  اإلسبلميةالحركة مراجعة مكقؼ  –

رمكز مف العمماء العامميف المجاىديف  إلىيحتاج  فاإلسبلـك رمكز ىذه المؤسسات ..  اإلسبلميةبيف الحركة 
قيادتيا سكؼ يسبغ  ك المكقعيف عف اهلل ك كجكدىـ ضمف الحركة ك في األنبياءك ىؤالء العمماء ىـ كرثة 

المتصديف  أف اإلسبلميةحد مشاكؿ الحركة أكراءىـ .. ك  يالشرعية عمى الحركة كما سيجعؿ الجماىير تمض
عمماء متخصصيف في الشريعة  إلىلمدعكة فييا ىـ مف المتخرجيف مف كميات مدنية .. فالحركة بحاجة 

 . 2 لمتصدر لمفتكل ك الدعكة .. ك العمؿ لضبط قكاعد الحركة .
حيث الثابت نمحظ في معالجتو نصكصا  اإلسبلميك المتغير في النسؽ التشريعي ابت التمييز بيف الث _ 

ك بينما االجتياد في  األساسقد ال نجد فيو نصكصا مف  أكمفصمة بينما المتغير نجد فيو قكاعد مجممة 
الثبات يككف في التفسير ك الفيـ ، يككف االجتياد في الجانب المتغير لو مجالو الكاسع الذم يتجاكز الفيـ ك 

 3ك فتاكل جديدة .  أحكاـفيـ الكاقع ك معرفة العمؿ ك تحقيؽ المناط ك بناء  إلىالتفسير 
سد ، ك يرجع بينيا حيث ال يككف ىناؾ شيء في فقو المقاصد الذم يكازف بيف المصالح ك المفا إحياء _ 

 أقؿ أكالمصالح  أعظـمفسدة تامة ك لكف المصمحة تنازعيا مفسدة ، ك تغميب  أكمصمحة تامة  اسموالكاقع 
بمقاصدىا ، ك الشريعة مقصدىا تحقيؽ  فاألمكريككف حاكما ،  أفالمفاسد حيف التعارض ىك الذم يجب 

 المصالح ك درء المفاسد .
التعامؿ مع المطمؽ مريح لمنفس  أفىي بطبيعتيا نسبية اجتيادية ك ال ريب  أمكربعد عف المطمؽ في ال _ 

بالنسبة لممستمع ، ك لكف المعركة الحقيقية ىي في مجاؿ التعامؿ مع الكاقع  أكالمعمـ  أكسكاء بالنسبة لمقائؿ 
بناء نظرية  إففي فضاء المطمقات ،  و ك تعقيداتو ك مشاكمو ، فكيؼ يمكف التعامؿ معو دكف الدكرافيتبنسب

الراىنة في التعامؿ  أزمتيا اإلسبلميةضركرم ك حاسـ لتتجاكز الحركات  أمرلمسياسة لمتعامؿ مع الكاقع ىك 
 4مع الكاقع ك التعامؿ مع الدكلة ك المجتمع . 

جممة مف التكصيات التي يجعميا رىانات في نشاط  الحركات اإلسبلمية "راشد الغنوشي "يقدـ الشيخ  اكم    
 ك ىي : 

ف الممـز بالنسبة إلى المسمـ ىك نصكص الكتاب كالسنة مف دكف تأكيؿ متعسؼ أك تعطيؿ جائر ، أاعتبار _ 
نمافدكر العقؿ ليس منشئا لمحكـ الشرعي ،   ما مباشرة في حالة صحة النص في كركده كإكاشؼ عنو  كا 
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ف المعركفة ، كذلؾ أل االستنباطغكية كعدـ خصكصيتو ، أك عف طريؽ ضرب مف ضركب مكضع داللتو ال
ف تطكرت بؿ ينبغي أف يتطكر الفقو بتطكر إ جماع المسمميف ىك اهلل تعالى كشريعة ثابتة كإالمشرع كما ىك 

ار مف المكاقؼ الفقيية قديميا مر أف يختك لكلي األأغ درجة االجتياد محكاؿ المجتمعات ، كأف لممسمـ الذم بأ
كاف مف أصؿ  إذاصكؿ ،حد كأف يستنبط مف األأحديثيا ما يناسب أكضاعو ببل اعتراض مشركع مف  ك

 .االستنباط
نساف إلكؿ خاصيات ا ا:كؿ البشر ، كعمقن  ا:كعرضن  كؿ الزماف ، : طكالن  يماف بشمكلية اإلسبلـ :اإل_ 

 .ةكالشيادكطمكحاتو في عالمي الغيب 
اـ فعمي لمحياة كالحضارة ، أما ظسبلمي إلى نـ مف أجؿ تحكيؿ المنيج اإلظالعمؿ الجماعي المن ةضركر _ 
 . بقي مف العقبلنية فعنصر في مككنات االتجاه ما
سبلمي ليس فييا ضركرة التحرر مف التقميد لمتراث كاعتبار أف النماذج االجتماعية التي عرفيا التاريخ اإل_ 
لممـز ىك النص كتفاعمو مع الكاقع ، عف طريؽ االجتياد الستنباط نماذج جديدة لممجتمع أف ا ك ىك لنا ، ما

 كالحضارة .
اإلنسانية في يؼ كؿ المكاسب ظتك  ك مكاسبو ، ك والعالمي بكؿ تطكرات ضركرة استيعاب الكاقع المحمي ك_ 

 عممية البناء بعقؿ منفتح ك ركح متحررة .
 1 كاجب كحدة الصؼ . حؽ االختبلؼ في ما يجكز االختبلؼ فيو ك _ إقرار

ذلؾ يعتمد  لكفاتجاه الحركة اإلسبلمية إلى االعتداؿ يمثؿ رغبة حقيقية ك جادة .. _كذلؾ يقكـ تحدم ككف 
لحركة اإلسبلمية مدعكة فا 2. عمى النظـ السياسية ك المجتمعات ، إضافة إلى الحركات اإلسبلمية نفسيا

ذاتية تقكـ بيا بنفسيا ، قائمة عمى شبكية العمؿ اإلسبلمي ك مجتمعيتو ك ليس ىرميتو ك تنظيميتو ،  لمبادرة
فتجرم انسحابا لمشاركة غيرىا ك  فصبل تاما ك حقيقيا في القيادة ك العمؿ بيف العمؿ السياسي الحزبي ك 

ركة اإلسبلمية فيما يفترض أف العمؿ النقابي ك الخيرم ك العمؿ الدعكم ، ك ال يعقؿ أف تقع قيادات الح
تكافح مف أجؿ محاربتو مف احتكار ك سيطرة ، فترل القائد قائدا في العمؿ الخيرم ك الدعكم ك السياسي ك 
النيابي . ك قادة الحركة اإلسبلمية بسمككيـ ىذا ال يقعكف في زلؿ االستبداد ك االحتكار فقط ، ك لكنيـ أيضا 

عزكال يسيؿ إصابتو ك تصفيتو ، ك يجعمكف مغانميـ الشخصية قضية األمة يجعمكف الحركة اإلسبلمية ىدفا م
ينتظركف مف الناس أف يؤيدكىـ بيا ، ك يسيمكف عمى الحككمات ضرب العمؿ اإلسبلمي تحت غطاء محاربة 

  3. التجاكزات القانكنية ك السياسية 
 :العربية  مرحمة ما بعد الثوراتتحديات  
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فقد أسقطت ىذه الثكرات  ,كبر في الثكرات العربيةالحركات اإلسبلمية ىي الفائز األكىمة أف مقد يبدك ل    
بيد أف الكجو ,  اإلسبلميةتمؾ األنظمة األكتكقراطية التي أقصت كىمشت كحجبت الشرعية عف الحركات 

العقكد  اآلخر ليذا االنطباع ىك أف ىذه الحركات سكؼ تكاجو تحديات كاستحقاقات لـ تعمؿ ليا حسابا طيمة
فالثكرات كما تمنح فرصا، فإنيا تفرض قيكدا كقكاعد جديدة ممزمة لكافة األطراؼ، حتي , لماضيةالثبلثة ا

 1تكتمؿ أىداؼ الثكرة.
ي مرحمة ما بعد الثكرات يمكف اإلشارة إلي بعض المكاسب التي سكؼ تحصدىا الحركات اإلسبلمية ف    

 :العربية
سيككف مف حؽ ىذه الحركات الحصكؿ عمي كضع شرعي كقانكني يمكنيا مف العمؿ بحرية كعمنية.  / أوال

نما أسقطت معيا ثقافة اإلقصاء كاالستبعاد التي كانت حاجزا  فالثكرات لـ تسقط فقط األنظمة السمطكية، كا 
لدكلة منذ أكائؿ الثمانينيات حركة النيضة التكنسية لـ تحظ باعتراؼ رسمي مف اأماـ القكم كالتيارات الدينية. ف

 مف القرف الماضي.
سكؼ يفتح المجاؿ السياسي ليذه الحركات بشكؿ أكبر مما كاف عميو الكضع سابقا، كسيككف بمقدكرىا / ثانيا 

أف تمارس دكرا سياسيا كثيفا، سكاء مف خبلؿ المشاركة في المناسبات االنتخابية بدكف قيكد، أك مف خبلؿ 
 ؿ في ائتبلفات سياسية عمنية. عقد تحالفات كالدخك 

فتح المجاؿ االجتماعي كالحركي أماـ التيارات اإلسبلمية مف أجؿ تأكيد كترسيخ حضكرىا الشعبي،  / اثالث
 مما يعني إمكانية التمدد القاعدم مجتمعيا كثقافيا.

 : لعل أىميا  في بمدان المغرب العربي  بعد الثورات بيد أن ثمة تحديات كثيرة تنتظر الحركات اإلسالمية
تحدم االنتقاؿ مف السرية إلي العمنية. فقد دأبت الحركات اإلسبلمية عمي العمؿ بعيدا عف القكاعد  -أوال

، كىك ما كفر ليا قدرا مف السيكلة كالتغمغؿ في األخرلالسياسية  لسية التي تحكـ عمؿ األحزاب كالقك المؤس
العمؿ السرم سمسمة طكيمة مف القيـ كالمبادئ التي ينشأ عمييا أفراد الحركة  ىتب عمر المجتمعات العربية. كيت

كأعضاؤىا، مما يخمؽ ثقافة كمنظكمة قيمية بعيدة عف الشفافية كالكضكح. لذا، فإف أكؿ تحد سكؼ يكاجو ىذه 
لياتو كتفاعبلتو إلي الحركات ىك كيفية تغيير البنية العقمية كالفكرية ألعضائيا، كنقميا مف الحيز السرم بآ

 اإلطار العمني بمسئكلياتو كالتزاماتو.
تحدم الفصؿ ما بيف النشاطيف الديني كالسياسي. فقد دأبت الحركات اإلسبلمية عمي الخمط بيف  -ثانيا

الدعكم كالسياسي، كلـ تكجد حدكد فاصمة بيف الدكر الديني كاالجتماعي ليذه الحركات كنشاطيا السياسي. 
نما مف خبلؿ كىذا التحدم  ال يمكف حمو بمجرد التمييز بيف المجاليف الديني كالسياسي عف بعضيما بعضا، كا 
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كال تشجع  ,عممية فصؿ كمي في الكعي كالفكر الحركي بيف منطؽ الجماعة الدينية كمنطؽ الحزب السياسي
المغرب ية تكرارىا في كاليمف( التي تجمع بيف األمريف عمي إمكان )كما ىي الحاؿ في األردف النماذج العربية

كتكنس. فالمشكمة لـ تكف يكما في العبلقة التنظيمية التي تحكـ عبلقة الحزب بالجماعة كمساحات االنفصاؿ 
نما في الفمسفة التي يستند إليو كبلىما. فالعضك الذم يقرر االنتماء لجماعة دينية ليس ىك  كالتبلقي بينيما، كا 

 ي كبالعكس. حتما مف يقرر االنتماء إلي حزب سياس
تحدم إدارة التكازنات كالعبلقات الداخمية في الحركات اإلسبلمية. فمف المعركؼ عف ىذه الحركات  -ثالثا

أحد أسباب ذلؾ ىك شعكر الحركة بككنيا دكما  تماسكيا الداخمي كالتزاميا التنظيمي كاأليديكلكجي. كلعؿ
مستيدفة مف األنظمة السمطكية، كىك ما كاف سببا في تأجيؿ كثير مف االستحقاقات التي كانت مفركضة 
عمي ىذه الحركات تحت كطأة القمع الخارجي. أما اآلف، كقد سقطت ىذه الحجة، فإف ممفات داخمية كثيرة 

إمكانية االنتقاؿ مف  -عمي سبيؿ المثاؿ  -داخؿ ىذه الحركات، منيا سكؼ تككف محؿ نقاش كجدؿ كبيريف 
ثقافة التمقيف كالطاعة إلي النقاش كاالختبلؼ، كالعبلقة بيف األجياؿ، كالعبلقة بيف المستكيات التنظيمية 

 كالمكاتب التنفيذية كسمطات رئيس الحركة(، كما يتعمؽ باالنتخابات الداخمية، لكر المختمفة )مجالس الش
 كمنظكمة الحراؾ كالترقي الداخمي.

تحدم تطكير الخطاب الفكرم كاأليديكلكجي لمحركات اإلسبلمية. ففي مرحمة ما بعد الثكرات، لف يككف  -رابعا
تاح عمي غيرىا مف مقبكال مف ىذه الحركات أف تظؿ متخندقة في أطركحاتيا الدينية كالفكرية دكف االنف

ال فستخسر حتما الكثير مف قكاعدىا كمؤيدييا. كاألكثر كاألفكار األكثر  لالتيارات كالرؤ  تقدمية كاعتداال، كا 
مف ذلؾ أف ىذه الحركات سكؼ تككف مطالبة بأف تضبط خطابيا كتفاعبلتيا الداخمية مع الكاقع الجديد الذم 
ال فإنيا ستفقد الزخـ الثكرم كتسير خمؼ المجتمع كليس في مقدمتو.  1فرضتو الثكرات العربية، كا 

 تحدم االنقسامات كاالنشقاقات الداخمية. مف المتكقع أف تتعرض بعض الحركات اإلسبلمية العربية -مساخا
الحالة الثكرية التي تتطمب تجديدا لمبنية التنظيمية كالفكرية ليذه  ىإلي ىزات داخمية عميقة، عطفا عم

لعربية لمشارع العربي. كقد الحركات، كي تككف عمي مستكم التكقعات كالطمكحات التي حممتيا الثكرات ا
ف بشكؿ غير عمني حتي اآلف. فعمي  بدأت بالفعؿ مؤشرات عمي ىذه االنقسامات في بعض الحركات، كا 
سبيؿ المثاؿ، ىناؾ خبلؼ متزايد بيف قادة حركة النيضة التكنسية حكؿ كيفية التعاطي مع المرحمة الجديدة. 

داخؿ كالخارج في الحركة. فالجناح األكؿ يبدك األكثر كىك انقساـ يعكس عدـ تكافؽ الرؤية بيف جناحي ال
انغبلقا كتحفظا عمي تقديـ تنازالت، سكاء في خطاب الحركة، أك في مكقعيا الحركي داخؿ النظاـ السياسي 

                                                 

 , مرجع سابؽ .  خميؿ العناني_   1
  
 



 ات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي قبل و بعد الربيع العربي الفصل الثاني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحرك

 

 

 - 779 - 

الجديد، في حيف يبدك جناح الخارج أكثر مركنة كاستيعابا لمحظة الثكرية، بحكـ احتكاكو بالثقافة الغربية، 
 1ددية الفكرية كاأليديكلكجية. كقبكلو بالتع

 
كخبلصة القكؿ، فإف مستقبؿ الحركات اإلسبلمية كالتحكالت التي قد تطاليا سكؼ يتكقؼ عمي ما قد     

في  الجديدةالدكلة الطكيؿ، كأم األشكاؿ قد تأخذىا  لعربية الراىنة مف نتائج عمي المدتفضي إليو الثكرات ال
نحك نظـ ديمقراطية حقيقية، أك الكقكع مجددا في براثف السمطكية ، سكاء باالنتقاؿ  2المغرب العربي
سبلمييف في ىذه المرحمة االنتقالية ىك أمر صعب لككنو ينعكس بالسمب عمى لئلفشؿ فأم . كاألكتكقراطية

ؿ فإف البناء الداخمي لمدك ك منو  : األكؿ عمى مستقبؿ ىذه الدكؿ الناشئة بعد الثكرات كبنائيا الداخمي، 3أمريف
يجب أف يتـ بالشكؿ السميـ، أما األمر الثاني فشؿ اإلسبلمييف في ىذه المرحمة االنتقالية يضعفيـ كيقمؿ مف 

 ثقة الجميكر العريض بيـ، مما يضعؼ مستقبميـ السياسي إضافة لمدعكم.
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 الصة و استنتاجات : خ
 مف خبلؿ ما تـ التطرؽ إليو يمكننا استنتاج ما يمي :     

_ إف الحركة اإلسبلمية المعاصرة تصكغ نفسيا كفؽ أفكار كنظريات جديدة كمتطكرة. كلك كنا في صدد 
التأريخ لمحركة اإلسبلمية لقمنا إنيا اليكـ تؤسس لنفسيا نمطان جديدان، كتعيش دكرة تاريخية جديدة، كقد خرجت 

 عف المنيج كالنمط التقميدييف في الحركة اإلسبلمية.
 صراع عبلقة ىي عامة الحكـ المغاربية كأنظمة اإلسبلمية الحركات بيف العبلقة ميزت التي السمة ف_ إ

 كالخسائر المشاكؿ مف الكثير إلى ذلؾ مف كأبعد التحكؿ الديمقراطي مسيرة إعاقة إلى ىذا أدل كقد كصداـ،
 الصراع ىذا إطار في نؼالع دكامة في الجزائر دخكؿ نتيجة الجزائرم الكضع ما يمثمو كىك .كالبشرية المادية

 .الماضي القرف ثمانينيات منذ
معضبلت تمؾ االحتجاجية  _  لـ تفمح في حؿالذم نجح  نسبيا  بمداف المغرب العربي _ باستثناء المغرب _

فادحة في  الشعبكية اإلسبلمية خارج المقاربة األمنية المستندة إلى فكرة االستئصاؿ ك قد كانت أكبلفيا
الجزائر مثبل حيف قادت إلى حرب أىمية طاحنة مازالت الببلد تعيش آثارىا العميقة حتى اليكـ عمى الرغـ مف 
مشركع الرئيس بكتفميقة لػ "الكئاـ المدني " ك يرد ىذا اإلخفاؽ في التعاطي مع متغيرم اإلرىاب ك االحتجاجية 

قؿ السياسة العربية ك إرادتيا : معضمة غياب رؤية الشعبكية اإلسبلمية إلى معضمتيف مترابطتيف في ع
إستراتيجية لمعبلقة بيف الديني ك السياسي في مجتمع مثؿ المجتمع العربي , ك معضمة غياب الديمقراطية ك 

 انعداـ الحريات العامة . 
ؿ كالتعامؿ مقبمة عمى تحديات كبيرة يجب عمييا محاكلة العمفي بمداف المغرب العربي الحركات اإلسبلمية  _

معيا بحكمة كبجدية لكي تككف تجربتيـ بالحكـ ناجحة، كلكي يتـ بناء دكؿ الربيع العربي الخارجة مف ثكرات 
 كتغييرات جذرية يتـ بناؤىا عمى أساس سميـ، فيذه المرحمة االنتقالية ىي مرحمة حرجة كليا ما بعدىا.

التي انيارت ىي أنظمة كانت بنيكيان تحتكر  التحديات التي تعصؼ باإلسبلمييف ىي كثيرة ككف األنظمة _
الدكؿ كجعمت منيا دكؿ متخمفة كفاسدة تسير كفؽ منظكمة مف الفساد كالقمع ككبت الحريات كبعيدة كؿ البعد 

رادتو.  عف الشعب كا 
يارات التحديات كبيرة ككثيرة منيا الداخمي المعني ببناء الدكلة كشكميا كعبلقة الديف بالدكلة فييا كعبلقة الت _

كؿ ىذه التحديات ىي تحديات ,الناس، كمنيا التحديات الخارجية السياسية فييا، كمنيا االقتصادم الذم يؤرؽ
صعبة يككف المفتاح فييا ىك السعي الحثيث لنيضة الدكلة كاألمة عمى أساس سميـ، أساس يضع التكافؽ، 

 كاليكية الجامعة لمككنات األمة، كمصالح الدكلة كمعايير أساسية لبناء الدكلة كالنيكض بيا.
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 المبحث األول : حركة النيضة التونسية تاريخ البداية و التطور .

 النيضة  بين متطمبات الواقع التونسي و مثالية المبادئ . المبحث  الثاني: حركة

 –الربيع العربي  –المبحث الثالث : صعود حركة النيضة التونسية  بعد الثورة 

المبحث الرابع : دور حركة النيضة التونسية في مسار التحول الديمقراطي في 

 تونس .

مسار التحول المبحث الخامس :  تقييم دور حركة النيضة التونسية في 

 . بعد الربيع العربي الديمقراطي و آفاقيا المستقبمية

 خالصة و استنتاجات 
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الفصل الثالث  : دور الحركات اإلسالمية في مسار التحول الديمقراطي " حركة النيضة 
 التونسية نموذجا "

 
 إشعاعيا كأصبح العربية، اإلسالمية الساحة داخؿ كمتناميا عصريا تياران  تمثؿ النيضة حركة أصبحت    

 أم الحداثة، أسممة مف النيضة حركة تمكنت النضاؿ مف قرف ربع كخالؿ .الصغير البمد تكنس حجـ يتجاكز
 اإلسالـ نقمت أنيا التكنسية، اإلسالمية الحركة أنجزتو إنجاز أكبر كىذا الحداثة، عالـ قمب إلى اإلسالـ إدخاؿ
 أصال ظيف المذيف العالميف ىذيف بيف العالقة كجسدت اإلسالـ، عالـ إلى الحداثة كنقمت الحداثة، عالـ إلى

مف انطالقا ة ك ىك األمر الذم سنستشفو مف خالؿ تناكؿ تطكر ىذه الحركة مرحمة بمرحم.يتصالف ال أنيما
ك مثالية المبادئ التي تحكميا ك متطمبات الكاقع التكنسي ىا إلى محاكالتيا لممكازنة بيف تاريخ بدايتيا ك تطكر 

لنقكـ بتقييـ عاـ خاص بحركة  بعد الثكرة  مرحمة مايتيا لالثكرة التكنسية ك جاىز  حتى كيفية مكاكبتيا ألحداث
 النيضة التكنسية كتجربة فريدة كليدة البيئة التكنسية ك مدل مساىمتيا في عممية التحكؿ الديمقراطي بتكنس . 

 
 .: حركة النيضة التونسية تاريخ البداية و التطور األول المبحث 

 
المطالب تتناكؿ  مرت حركة النيضة التكنسية بعدة مراحؿ تطكر أممتيا عمييا البيئة التكنسية  حيث     

, حركة  1981_  1971التالية :  نشأة ك بداية حركة النيضة التكنسية , الجماعة اإلسالمية التكنسية 
 . 1989, حركة النيضة التكنسية انطالقا مف  1989_  1981تكنسية االتجاه اإلسالمي ال

 
 .النيضة التونسية األول: نشأة و بداية حركة   بلمطما

 

يذىب بعض الباحثيف كالكتٌاب إلى القكؿ بأٌف الحركة اإلسالمية التكنسية عريقة عراقة جامع الزيتكنة في     
تكنس , كمعركؼ أٌف ىذا الجامع لعب دكرا كبيرا في تاريخ تكنس كما ساىـ في الحفاظ عمى اليكية العربية 

لذم كاف يعمؿ عمى فرنسة تكنس كجٌرىا كاإلسالمية لتكنس ككقؼ سٌدا منيعا في كجو االستعمار الفرنسي ا
 إلى دائرة التغريب كالفرنسة .

كقد خرٌج جامع الزيتكنة عشرات الشخصٌيات المغاربية التي قادت العمؿ الكطني كالنضالي في أقطار    
المغرب العربي , ككاف مناىضك االستعمار يمجأكف إلى الزيتكنة إلكماؿ دراستيـ كالتزٌكد مف معيف الكطنية 

اإلسالـ , كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر فاٌف رئيس جمعية العمماء المسمميف في الجزائر الشيخ عبد الحميد ك 
بف باديس قد درس في جامع الزيتكنة , كالرئيس الجزائرم األسبؽ ىكارم بكمديف درس في جامع الزيتكنة ىك 

 1. األخر ,كذلؾ شيخ الحركة اإلصالحية في تكنس الشيخ الثعالبي كغيرىـ 
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كيرتبط ظيكر الحركات اإلسالمية في تكنس بتحركات بدأت في جامع الزيتكنة في أكاخر الستينيات حيث     
" عبد القادر سالمة " و "محمد صالح النيفر" والشيخ "بن ميالد " شرعت شخصٌيات إسالمية منيا الشيخ 

تنتقد الحالة السياسية كالثقافية في إلقاء محاضرات كمكاعظ كدركس دينية كبعض ىذه المحاضرات كانت 
 كاالقتصادية في تكنس .

" أحد أىـٌ المشاركيف في "عبد الفتّاح موروككاف مف بيف الذيف درسكا في الزيتكنة في ىذه الفترة بالذات    
تأسيس الحركة اإلسالمية المعاصرة في تكنس , كبدأ ميمتو تمؾ في عقد صالت كثيقة بشخصيات كأكساط 

براشد الغنكشي الذم كاف في كقت سابؽ معجبا  "عبد الفتّاح مورو "ي بداية السبعينيات التقى تكنسية . كف
ـٌ تبنٌى الفكر اإلسالمي , كنشأت صداقة بينيما انعكست عمى نشاطيما السياسي  بالفكر القكمي الناصرم ث

قامة حمقات دينية الشركع في إعطاء دركس كا   " عبد الفتّاح مورو "قرٌر مع 1970فيما بعد . كفي سنة 
كخطكرة الثقافة الغربية  تعميمية في المساجد , ككانت جٌؿ ىذه الدركس تتمحكر حكؿ حضارية اإلسالـ

 .المادية
كأخذا يمارساف نشاطيما.  1971سنة  " جمعية المحافظة عمى القرآن الكريم  "كأنضما كالىما إلى      

فكرة اإلسالمية تسطع كبدأت الفكرة اإلسالمية تخرج كمف جامع سيدم يكسؼ في العاصمة التكنسية بدأت ال
 مف دائرة المسجد إلى دائرة الجامعة  .

كقد عمؿ راشد الغنكشي كعبد الفتٌاح مكرك عمى إقناع أكبر عدد ممكف مف النخب المثقفة في المساجد    
ي كتابة مقاالت في جريدة كالمعاىد التعميمية بأٌف اإلسالـ ىك البديؿ الحضارم الحٌي , كشرع راشد الغنكشي ف

الصباح اليكمية كالتي أتاحت لو نقؿ أفكاره إلى أكبر شريحة ممكنة مف المثقفيف , كما كاف يكتب في مجمة 
جكىر اإلسالـ لصاحبيا الشيخ المستاكم . كمع بركز مجمة المعرفة التي كانت المنبر الفعمي لمحركة 

فرازاتيا المادٌية  اإلسالمية في تكنس كثٌؼ راشد الغنكشي مف كتابة المقاالت التي تتناكؿ الحضارة الغربية كا 
كانعكاساتيا الخطيرة عمى مجمؿ األكضاع في البالد اإلسالمية , ككاف راشد الغنكشي في ىذه المرحمة معجبا 

 بفكر سيد قطب كمالؾ بف نبي كأبك األعمى المكدكدم ك محمد الغزالي. 
الغنكشي أحد كتٌابيا ترٌكز عمى مكاجية الفكر اليسارم كالعمماني ككانت مجمة المعرفة كالتي كاف راشد   

كمكضكع المرأة في اإلسالـ .كأثناءىا تأسٌست مجمة المجتمع حيث بدأ معيا الخطاب اإلسالمي يتبمكر شيئا 
 1 فشيئا .

كانت تراقب كلـ تكف ىذه التحركات لراشد الغنكشي كعبد الفتٌاح مكرك بمنأل عف رصد السمطة التكنسية التي 
الثانكيات  عف كثب ىذه التطكرات كخصكصا بعد أف أصبحت الظاىرة اإلسالمية بارزة في الجامعات ك

أمني ، تأكد لدل السمطة مف خاللو كجكد تنظيـ  انكشاؼحصكؿ مما أدل إلى  كالمعاىد التعميمية كالمساجد .
الحركة في نفس  أيقنت ك .ئح كقكانيف جيكية ، كتحكمو لكا إسالمي ميييكؿ ، لو مؤسسات قيادية مركزية ك

أنو ال أحد مف األطراؼ القائمة كالمتصارعة يمثميا سياسيِّا , أك يعبر عف أىدافيا الدعكية كاإلصالحية الكقت 

                                                 

 .  49,  48,  47ص  مرجع سابؽ ,  يحي أبك زكريا , _ 1
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الشاممة ، كأف عمييا أف تأخذ مصيرىا بيدىا ، كتنتزع زماـ المبادرة مف األطراؼ العممانية ، ك ال أقؿ مف أف 
  1عادلة . تصبح طرفا في الم

كقد ساعدىا عمى ذلؾ استعدادىا لمتحكؿ إلى حركة احتجاجية ، بعد أف القى خطابيا الدعكم السياسي ،    
ا فاؽ انتظاراتيا ،  الذم كانت تبٌثو في الخطب المساجدية ك الفضاءات الشبابية ، التمميذية ك الطالبية ركاجن

، بزعامة شخصية دينية ثكرية ، عرفت كيؼ تهفٌعؿ ساعدىا أيضا انتصار الثكرة اإلسالمية ضد شاه إيرف 
المذىب الديني ، كتحكلو إلى أيديكلكجيا ثكرية كثكرة اجتماعية ، سياسية كأيديكلكجية ، أفصحت عف ممكنات 

 لذلؾ  2 عقيدة دينية متغمغمة في النفكس ، كىي أكثؽ رابطة اجتماعية ك ركحية ، كأىـ مخزكف عند األزمات .
 "عبد الفتّاح مورو"و "راشد الغنوشي"في تكنس قرٌر إثرىا  "منوبة" بضاحية 1979ٌرم عاـ انعقد اجتماع س

 3." الجماعة اإلسالمية"تأسيس تنظيـ إسالمي عمى غرار تنظيـ اإلخكاف المسمميف , أطمقكا عميو اسـ : 
 

 . 1981_  1971الثاني : الجماعة اإلسالمية التونسية  المطمب

راشد "التي تزعميا  "الجماعة اإلسالمية "أم فترة عشر سنكات كانت  1981ك  1971بيف سنتي     
تتحرؾ مف منطمؽ بعث الشخصية اإلسالمية ك تقصر عمميا عمى النشاط الثقافي كالتربكم كالفكرم  "الغنوشي

منطمقات الثقافية كالفكرية كضع حٌد لإلنسالب الثقافي كالتبعية لمغرب كتجديد الفكر اإلسالمي , ككانت ال ك
تحكؿ دكف دعكة ىذه الجماعة إلى العنؼ ألٌنيا كانت تعتبر معركتيا ثقافية بالدرجة األكلى في صراعيا مع 

 التيارات العممانية التي كانت تجٌر تكنس إلى دائرة التغريب .
تسير عمى نمكذج حياة الكثيريف مف الناشطيف   " راشد الغنوشي "ننا نالحظ حياة زعيميا األعمى حيث أ    

 (" راشد الغنوشي"  في آخر المذكرةمف أبناء جيمو : ) كما جاء في الممحؽ الخاص بالسيرة الذاتية لمشيخ 
 تعميـ تقميدم ثـ تعميـ حديث ، لكف مع تركيز كاضح عمى المغة العربية بدال مف الفرنسية .   – 1
 في حركة القكمية العربية بزعامة جماؿ عبد الناصر .  حماسة شبابية ك مشاركة  – 2
ما تمى ذلؾ مف ارتباؾ ك أزمة ىكية حينما خسرت القكمية العربية جدارتيا بسبب اليزيمة العربية المريرة  – 3

 ـ .  1967في حرب سنة 
كلكجية إحيائية التحكؿ عف القكمية العربية ك العكدة إلى اإلسالـ ، ك ال سيما إلى رؤية عالمية أيدي - 4

 بفضؿ حسف البنا ك سيد قطب ك مكالنا أبك األعمى المكدكدم . 
رد فعؿ سمبي قكم تجاه قرينو المباشر صاحب الثقافة ك القيـ الغربية ، ك إعادة مكاءمة أعمؽ لتراثو  – 5

 اإلسالمي بعد الدراسة في فرنسا .  –العربي 

                                                 

قبضة بف عمي إلى ثكرة الياسميف : اإلسالـ مف ك السمطة في تكنس "  في كتاب : تأليؼ مجمكعة مف الباحثيف ,  اإلسالميكفالعجمي الكريمي " _  1
 . 154,  153  , ص 2011, مركز المسبار لمدراسات ك البحكث , دبي ,  السياسي في تكنس

 . 154نفس المرجع , ص  _  2

 .    49  يحي أبى زكريا , مرجع سابق , ص _  3
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ناشطا ، ك ىك مسار يشبو مسار ناشطيف كثيريف آخريف  اتخاذ الدكر المزدكج لمقيادة بكصفو مدرسا ك – 6
مثؿ حسف البنا ك سيد قطب في مصر ، ك المكدكدم في باكستاف ، ك زعماء العصر الحديث مثؿ أـ عبد 

 السالـ ياسيف في المغرب ك عباسي مدني في الجزائر ، ك حسف الترابي في السكداف . 
ة لمناشطيف في الخارج ، الذيف كانت رؤيتيـ ك استراتيجياتيـ ما تمى ذلؾ مف التحقؽ مف الصمة المحدكد – 7

 محككمة بتجاربيـ المحمية ، ك مف ثـ الحاجة إلى كضع الرسالة ك األيديكلكجية اإلسالمية في سياقيا . 
ك ينتج عف ىذا التحكؿ مف الميؿ نحك اإلخكاف المسمميف المصرييف إلى حركة أكثر تمركزا في تكنس ك  – 8

 1المقاتؿ المستكحى مف سيد قطب إلى نشاط أكثر براجماتية ك اعتداال ك تكافقا مع البالد .  مف النشاط
 ترّكز عمى : في ىذه الفترة تركز  وكانت الجماعة اإلسالمية التونسّية

 الدركس الكعظية كالحمقات الدراسية في المساجد .-
 تكثيؼ المحاضرات في المعاىد الثانكية كالجامعات . -
 معارض لمكتاب اإلسالمي كما يتخمؿ ذلؾ مف عقد ندكات كحمقات دراسية . إقامة -
المشاركة في مؤتمرات إسالمية داخمية كخارجية كممتقى الفكر اإلسالمي الذم كاف يعقد سنكٌيا في الجزائر  -
 . 
 إقامة صالت كمٌد جسكر مع شخصيات إسالمية خارج تكنس عمى قاعدة التكاصؿ الثقافي كالفكرم . -
تركيز الدعكة في أكساط النساء إلقناعيٌف بارتداء الحجاب كتبٌني الفكر اإلسالمي عمى أساس أٌف المرأة  -

 نصؼ المجتمع كعمى أساس أٌف النظاـ التكنسي عمؿ المستحيؿ مف أجؿ تغريب المرأة التكنسية .
 كقت الحؽ . نشر المقاالت اليادفة كالكاعية في جرائد الصباح , المعرفة كالجيب كالفجر في -

كمف خالؿ ىذه المنابر اإلعالمية كانت الجماعة اإلسالمية كبعدىا حركة االتجاه اإلسالمي تعٌبر عف 
 2طركحاتيا كتفاعميا مع القضايا العامة كمكقؼ اإلسالـ منيا .

ث حيعف السجاؿ السياسي .  ببعدىا دبيات الخاصة بالجماعة اإلسالمية في ىذه المرحمة كـ اتسمت األ     
كانت تحدث إسقاطات عمى الكاقع المعيش , فالغنكشي مثال كعندما كاف يمقي محاضرات عف العممانية 
كضررىا عمى المجتمعات اإلسالمية كاف البعض كخصكصا في دكائر السمطة يفيمكف ضمنا أٌنو يقصد 

 الحالة التكنسية ك النظاـ تحديدا لكٌف الغنكشي لـ يكف يسٌمي األشياء بمسمياتيا .
ككانت الحمقات الداخمية لمجماعة اإلسالمية التكنسية ترٌكز عمى أساليب تفعيؿ الدعكة اإلسالمية كتكثيؼ    

يصاؿ التبميغ اإلسالمي إلى القرل ك  ككاف ,  األرياؼالتبميغ اإلسالمي في مؤسسات التربية كالتعميـ كا 
السمطة التكنسية تغٌض الطرؼ عف  الغنكشي باستمرار يعمف أٌنو ضٌد العنؼ كالعنؼ المضاد كىذا ما جعؿ

 3تحركاتو , لكنٌيا كانت تحصي كؿ أنفاسو لمعرفة كجية الغنكشي ك إلى أيف يريد أف يصؿ ىذا الرجؿ .

                                                 

 . 225, ص   2001, دار الشركؽ ,) تر : قاسـ عبده قاسـ (, دار الشركؽ , القاىرة ,  التيديد اإلسالمي خرافة أـ حقيقة ؟جكف إسبكزيتك , _  1
 .  57يحي أبك زكريا , مرجع سابؽ , ص _  2
 .  56, صنفس المرجع _  3
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" في كتابو    التكنسيةاإلسالمية زعيـ الحركة   " الغنوشي" راشد ك عف نشأة الحرؾ نجد ا نجد الشيخ     
الحركة اإلسالمية التكنسية لـ تظير في مجتمع بدكم تسكده عالقات ٌف "إيقول " المرأة المسممة في تونس

اء الفطرة بؿ ظيرت في مجتمع أرىقتو الحضارة الغربية كفٌت عضده كنخر كيانو تقميد الغرب كالجرم كر 
المظاىر الزائفة مف حضارتو , لقد خٌيؿ لزعماء البالد ككميـ إعجاب بالغرب أنٌنا لف ننضـٌ إلى ركب 

 1" الغربييف حتى نسير سيرتيـ في مظاىر حياتيـ . المتحضريف 
كعمى الرغـ مف حٌدة التغريب كالتبعية المفرطة لمغرب في تكنس ثقافيا كاقتصاديا كسياسيا, فقد تمكنت   

الجماعة اإلسالمية مف إعادة بعث الشخصية اإلسالمية في تكنس , كتمكنت ىذه الجماعة مف تجنيب نفسيا 
 ية التكنسية . معارؾ جانبية مع السمطة كمع القكل العممانية المكجكدة في الخارطة السياس

 
 . 1989_  1981الثالث : حركة االتجاه اإلسالمي التونسية المطمب 

 
 اعتراضو عدـ عف ـ،1981 أفريؿ في بكرقيبة الرئيس أعمف تكنس حيثفي  االنفتاحات عممية  بدأت      
 خارجية قكل عمى االعتماد كعدـ كالتعصب العنؼ عف تتخمى أف شريطة معارضة أحزاب تأسيس إنشاء عمى
 االنتخابات في األقؿ عمى األصكات مف % 05 نسبة عمى الحزب حصكؿ شريطة ككذا األشكاؿ، بكؿ

 مف بالكثير عادت اإلصالحات ىذه أف إال ـ، 1981 نكفمبر في إجراؤىا مقررا كاف التي التشريعية
 عمي بف العابديف زيف ستغؿ, ادىابع الطكارئ حالة إعالف إلى أدل ما التكنسية الساحة عمى االضطرابات

)  3. ـ1987نكفمبر مف السابعفي  2بانقالب دستكرم  خمع بكرقيبةفلمكزراء  كرئيس الفترة تمؾ في مكقعو
 انفتاحات ك إصالحات بعممية بعدىا باشرك  4(2222فريل أ 6 في  تىفي بىرقيبة)  (الصحي  بسبب العجز

 ككذا النقابية، كالتنظيمات الييئات مع العالقة تطبيع في كشرع السابؽ النظاـ سياسةألغى  حيث.  سياسية
 تـ حيث المعارضة، صحؼ إصدار بإعادة كالسماح السابقة، كالقكانيف كالمحاكـ المؤسسات مف العديد إلغاء
 تعديؿ تـ كما كالقانكف، بالدستكر االلتزاـ الحزبية بشرط بالتعددية يسمح ـ 1988 أفريؿ في جديد تشريع إقرار
 الديمقراطي إضفاء الطابع عيده بداية في حاكؿ عمي بف الرئيس أف ىذا مف كيالحظالصحافة  قانكف

  .5التكنسي الداخمي لمكضع السياسي كاالجتماعي االحتقاف كتيدئة الحتكاء التكنسي النظاـ عمى كاالنفتاحي
بادر أعضاء  1981اثر إعالف الحزب الدستكرم الحاكـ في تكنس عف مشركع التعددية السياسية في سنة    

الجماعة اإلسالمية إلى عقد مؤتمر أعمنكا في ختامو عف حٌؿ الجماعة اإلسالمية كتأسيس حركة جديدة باسـ 
                                                 

 . 56,  ص مرجع سابؽ  يحي أبك زكريا ,_  1
2  _Fitzroy Dearborn , Encyclopedia of African History , Volume1 ,Taylor & Francis Group ,New York , 2005  , p 

1606   .  

, ) تر : الياس عبدك الحمك( , الطبعة األكلى  تاريخ العالـ مف البدايات حتى الزمف الحاضر  dtv –أطمس _ ىيرمف كندر , قيرنر ىيمغيمف ,  3
 . 587, ص  2003,المكتبة الشرقية, بيركت , 

4  _John G. Hall ,Exploration Of Africa: The Emerging Nations : North Africa , (Introduction : Richard E. Leakey 

Chairman, Wildlife Clubs Of  Kenya Association) , CHELSEA HOUSE , Philadelphia,2003,P  .84  

,  3) جامعة الجزائر رسالة ماجستير_ سيد أحمد كبير " التحكالت السياسية في بمداف المغرب العربي بيف المطالب الداخمية ك التأثيرات الخارجية "  5
 .  96(, ص  2010,  2009كمية العمـك السياسية ك اإلعالـ, قسـ العمـك السياسية ك العالقات الدكلية , 
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أمينا عاما  "عبد الفتّاح مورو"لمحركة كالشيخ  رئيسا"راشد الغنوشي ",أنتخب  "حركة االتجاه اإلسالمي"
ـٌ اإلعالف عف الحركة بشكؿ رسمي في  كتقدٌمت في اليـك نفسو بطمب إلى  1981-06-06لمحركة , كت

 السمطات لمحصكؿ عمى اعتماد رسمي كلـ تتمؽ الحركة أٌم رٌد مف الجيات المعنية .
ـٌ إلقاء القبض عمى راشد الغنكشي ك أحيؿ إلى  1981كفي شير يكليك    المحاكمة في العاـ نفسو مع ت

مجمكعة مف قيادات حركة االتجاه اإلسالمي بتيمة االنتماء إلى جمعية غير شرعية كحكـ عميو بالسجف لمدة 
بعفك رئاسي بعد كساطة  1984-08-02سنكات أمضى ثالث سنكات منيا في السجف , كأفرج عنو في  10

الفاضل "اعتقالو خمؼ الغنكشي في قيادة الحركة  مف رئيس الحككمة في ذلؾ الكقت محمد مزالي , كأثناء
ـٌ  "البمدي جرل  1984  مؤتمرا سرٌيا في ديسمبر  "حركة االتجاه اإلسالمي".كقد عقدت  "حمادي الجبالي"ث

عقدت الحركة مؤتمرا صحفيا  1985 – 06 -06فيو تثبيت زعامة الغنكشي كعبد الفتٌاح مكرك . كفي 
 1الرابعة لتأسيسيا عف كؿ أكراقيا كأسماء أعضاء المكتب السياسي المنتخب .كشفت فيو عالنية في الذكرل 

كعندما اندلعت أعماؿ العنؼ في تكنس ككضعت عدة عبكات ناسفة في فنادؽ سياحية أعيد اعتقاؿ راشد   
ك  ت التي عرفتيا تكنس في ذلؾ الكقتبتيمة أٌف لو صمة بأحداث العنؼ كالتفجيرا 1987الغنكشي في 

لتكاطؤ مع دكلة أجنبية ىي ميو محكمة أمف الدكلة بالسجف المؤٌبد كذلؾ بتيمة تيديد أمف الدكلة كاحكمت ع
أصدر الرئيس زيف العابديف بف عمي عفكا خاصا عف الغنكشي كذلؾ بعد  1988 -05 -15كفي , إيراف

 كصكلو إلى السمطة كانقالبو عمى الحبيب بكرقيبة .
 :  ي إلى الطابع  السياسياالنتقال من الطابع الفكري الثقاف

ك فكرة تأسيس حركة االتجاه اإلسالمي ذات الطابع السياسي لـ تكف محؿ إجماع بيف كؿ عناصر الجماعة   
اإلسالمية , ك حكؿ مستقبؿ االتجاه اإلسالمي برز اتجاىاف األكؿ يمثمو راشد الغنكشي ك عبد الفتاح مكرك 

خكاف المسمميف , كاالتجاه الثاني ككاف يرياف ضركرة المضٌي بالحركة نحك بمكرة تنظيـ عمى غرار تنظيـ اإل
الذيف رفضكا النمكذج اإلخكاني ك  "زّياد كريشان"و  "أحميدة النيفر"و "صالح الدين الجورشي "كمف رمكزه 

باإلسالميين إبقاء الحركة في بكتقتيا الفكرية كالثقافية , كمف رحـ االتٌجاه الثاني تأسٌس ما عرؼ  اقترحكا
 التقدميين.

 ماعة اإلسالمية من الدائرة الفكرية  إلى الدائرة السياسية : أسباب خروج الج
نضج الخطاب اإلسالمي كبداية اقتناع ككادر الفكرة اإلسالمية بضركرة لعب دكر في الكاقع السياسي _ 

 التكنسي .
 السياسي.إغراؽ السمطة التكنسية في حالة التبعية ك ضركرة التصٌدم ليا مف خالؿ المساىمة في التغيير _ 
 تحدٌيات التيارات كالقكل العممانية كالتغريبية._ 
 التحديات التي عاشيا العالـ العربي كاإلسالمي مثؿ أحداث أفغانستاف كلبناف كفمسطيف كغيرىا ._ 
 2انتصار الثكرة اإلسالمية في إيراف . -
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كرة تككيف حزب سياسي . كؿ ىذه العكامؿ الداخمية كالخارجية أممت عمى راشد الغنكشي ك رفاقو ضر      
"االتجاه أعمف راشد الغنكشي عف تحكيؿ الجماعة اإلسالمية إلى حزب سياسي تحت اسـ  1981كفي يكنيك 
 االتجاهالذم أصبح أمينا عاما لحركة  "عبد الفتاح مورو"برئاسة راشد الغنكشي , ك عضكية  اإلسالمي"
كتفصيال الترخيص لحركة االتجاه اإلسالمي ك كزارة الداخمية التكنسية رفضت جممة غير أف اإلسالمي 

 ؿ قيادات حركة االتجاه اإلسالمي لمحؤكؿ دكف أف تكبر في الكاقع السياسي التكنسي بادرت إلى اعتقاؿ ك
 األداء السياسي لحركة االتجاه االسالمي في تونس :

الغنكشي عمى إعادة بعث  خالؿ عشر سنكات عممت الجماعة اإلسالمية التكنسية التي كاف يتزعٌميا راشد   
الشخصية التكنسية عمى قاعدة اإلسالـ الحضارم كالرٌد عمى المشركع التغريبي العمماني الذم فرضو الحبيب 
بكرقيبة فرضا عمى المجتمع التكنسي , كلـ يتطاكؿ بكرقيبة عمى المساجد التي أغمؽ الكثير منيا , كعمى 

حياتو فحسب , بؿ تطاكؿ عمى رسكؿ اإلسالـ )ص( بقكلو : جامع الزيتكنة العريؽ الذم جرٌده مف كؿ صال
 .  محمد بدكم كأنا " أفككا " أم أٌف محمدا رسكؿ اهلل كاف بدكٌيا جاىال كبكرقيبة يحمؿ شيادة في المحاماة

كفي حمقات التشاكر التي كانت تتـٌ بيف الغنكشي كرفاقو كاف يجرم الحديث عف جدكل الدعكة اإلسالمية     
ت لكاءىا الجماعة اإلسالمية التكنسية , فيذه األخيرة كمما أقامت لبنة في صرح مشركعيا اإلسالمي التي رفع

ىدمتو السمطة مف خالؿ كسائميا الكثيرة كالمتنكعة . كمف خالؿ حمقات التقييـ كاف الغنكشي كرفاقو يركف أٌف 
كالمعاىد التعميمية , كبناء عميو البٌد الفكرة اإلسالمية كجدت طريقيا بشكؿ ايجابي إلى الجامعات كالثانكيات 

مف تأطير المؤمنيف بالفكر اإلسالمي في إطار تنظيـ إسالمي سياسي يشرع في تغيير النظاـ القائـ بالطرؽ 
 السياسية المشركعة , كمف ىنا كانت فكرة تنظيـ االتجاه اإلسالمي .

التحدم كبير خاصة ك أف  الكضع القائـ ,ككاف الغنكشي يريد أف يتخذ مف المرحمية سبيال ألجؿ تغيير     
كلذلؾ كأثناء اإلعالف عف تشكيؿ  1حيث يحمؿ عمى عاتؽ سياسييف إسالمييف  في غياب المنافسة الحزبية 

مف قبيؿ أٌف حركة االتجاه  التكنسيأخذ يبعث برسائؿ تطمينية إلى النظاـ  "االتجاه اإلسالمي"حزب 
اإلسالمي ضٌد العنؼ , ك سكؼ تعمؿ عمى إثراء الساحة السياسية كالثقافية أيضا مف خالؿ مشركعيا 

 السياسي المنفتح عمى القكل السياسية بمختمؼ تكجياتيا . 
الشخصيات  كلـ يكف ىـٌ حركة االتجاه اإلسالمي في البداية ىمٌا سياسيا بؿ كاف ىٌما ثقافٌيا , كحتى    

القيادية في حركة االتجاه اإلسالمي كانت شخصيات ثقافية تزاكؿ التعميـ كالتدريس . كيصعب الحديث عف 
األداء السياسي لحركة االتجاه اإلسالمي ألٌنو كبمجٌرد اإلعالف عف تأسيس الحركة اندلعت أعماؿ عنؼ قد 

ـٌ تككف مفتعمة كالغرض منيا التمييد لقٌص جناح حركة االتجاه ا إلسالمي , كىك ما جرل بالفعؿ حيث ت
 2اعتقاؿ الغنكشي كرفاقو .

                                                 

1   _ Emma C. Murphy ,Economic And Political Change In Tunisia From Bourguiba To Ben Ali , ST. MARTIN’S 

PRESS, The United States Of America ,1999 , P 6 
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كقبؿ تأسيس حركة االتجاه اإلسالمي انعقدت العديد مف االجتماعات بيف قياديييا تـٌ كضع ىيكمية لمتنظيـ    
" وأمرىم شورى بينيم حيث تقرٌر أف يككف ىناؾ مكتب سياسي لو صالحية اتخاذ القرار بالشكرل عمى قاعدة 

جراء انتخابات داخمية النتخاب الرئيس كاألميف  " ـٌ تشكيؿ فركع في كافة المناطؽ التكنسية , كا  , كتقرٌر أف يت
 العاـ كرؤساء المكاتب التنفيذية في مختمؼ المناطؽ التكنسية .

زعيـ تنظيـ اإلخكاف المسمميف انطمؽ راشد الغنكشي كعبد الفتاح مكرك في "حسن البنا "كعمى نمط عمؿ   
نشاطيما كأخذ عمى عاتقيما كىي بعث الشخصية التكنسية كتجديد الفكر اإلسالمي في ضكء أصكؿ اإلسالـ 
عادة بناء الحياة  الثابتة كمقتضيات الحياة المتطكرة كتنقيتو مف الركاسب كاالنحطاط كأثار التغريب كا 

لإلسالـ عمى المستكل االقتصادية عمى أسس إنسانٌية كالمساىمة في بعث الكياف السياسي كالحضارم 
 العالمي . كالعربي ك  المغاربي المحمي ك

أممت عميو أف يجرم مراجعات جذرية في حيث ثكرة اإلسالمية في إيراف بتأثره بالكيعترؼ راشد الغنكشي     
طريقة تفعيؿ عممو السياسي , بؿ إٌف الثكرة اإلسالمية جعمتو يراجع بشكؿ كاسع منطمقاتو الفكرية كخططو 

: قامت الحركة اإلسالمية في تكنس بمراجعات في الفكر كالمنيج  "راشد الغنوشي "ىذه الفترة قاؿكعف 
الديمكقراطية كمدخؿ إلصالح المجتمع , مدخؿ  أفضت إلى جممة مف التكجيات تقكـ عمى تأصيؿ الحرية ك

حركة السياسية ىك يرسي أساس المكاطنة في الدكلة كأساس لمقبكؿ بيذا األساس الديمكقراطي , كمشركع ال
 1مشركع مجتمع مدني يقكـ عمى التعددية السياسية كالثقافية كاالنتصار لمفئات الضعيفة كالمحركمة .

 ـف "حركة االتجاه اإلسالمي" ـف"الجماعة اإلسالمية "كالحركة اإلسالمية التكنسية التي انطمقت بعنكاف    
فعمى صعيد الفكر حدثت قراءة لمجمؿ  ة كالتنظيمية .قد مٌرت بالعديد مف التحكالت الفكري "حركة النيضة"

ك الجدير بالذكر أننا نجد , "مالك بن نبي"و "أبو األعمى المودودي" و "حسن البنا" و "سّيد قطب"أفكار 
 جامع الزٌتونة بل لم ٌكن للجامعا للم تكن ثمار يقر عمى عكس ما يكتب حكؿ الحركة "بأنيا "راشد الغنوشي"

 2فً المشرق . كانت الحركة إلى حد كبٌر انعكاسا ألثر الفكر اإلصالحًحٌث دور ٌذكر فً نشأتها ,  أي 

كالمفكر ك العالـ " عمي شريعتي"و "مرتضى مطيري "كقع انفتاح عمى كتابات منظٌرم الثكرة اإليرانيةكما 
 . "محمد باقر الصدر "العراقي

 

 . 1989الرابع  : حركة النيضة التونسية انطالقا من  لمطمبا

 التغيير، في كالعمني السممي المنيج اعتماد قكاميا سياسية إستراتيجية التكنسية " حركة النيضة "  تبنت    
 كالفكرية السياسية الصراعات لحسـ كسيمة العنؼ استعماؿ كرفضيا كسائمو، ك الديمقراطي العمؿ كآليات
 ك المعتدؿ المعارض كالخطاب السممية، الضغط كسائؿ باعتماد بيا التمسؾ أك السمطة إلى لمكصكؿ كمنيجا
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 العمؿ بضبط كحده الكفيؿ ىك الكطني الحكار بأف تؤمف كىي .اإلنساف حقكؽ حماية عمى كالعمؿ المسؤكؿ،
  .شاممة كطنية معالجة إلى كالتكصؿ الديمقراطي السياسي

نما اإلسالمية، الصفة تحتكر ال أنيا النيضة حركة تؤكد كما     معالجة في بشريا اجتياديا مشركعا تقدـ كا 
يستدعي  الذم الشامؿ ك النيضكم الحضارم لممشركع السياسي أك االختزاؿ الحزبي عف بعيدا المجتمع، أزمة

نضاجو لبمكرتو المجتمع تيارات كؿ مساىمة  .كا 
 كخارجية، داخمية أكضاع ىيأت ليا الجذرية، في غاية حقيقية تحكالت التكنسية اإلسالمية الحركة شيدت    

 راشد "اإلسالمي كالفيمسكؼ المفكر صاغيا التي الجديدة المستنيرة، اإلسالمية األطركحات في كتبمكرت
 في الندكات أك ،"اإلسالمية الدولة في العامة الحريات"  منيا بالذكر نخص ألفيا الكتب التي في الغنوشي"،

 كالتي العربية، كالمجالت في الصحؼ أك اإلسالمي، – القكمي الحكار كمؤتمرات المتخصصة، الفكرية
 مستنير ديمقراطي إسالمي لمشركع حاممة النيضة حركة التكنسية، باعتبار اإلسالمية الحركة ىكية تضمنت

 1.عامة اإلسالمية الحركة في نكعية نقمة يزاؿ كال الراىف العربي في الزمف ٌمثؿ
 كبرفع كالقانكف، الحؽ مع دكلة بالتالـز حديث مدني مجتمع بناء بضركرة النيضة حركة تطالب كما   

 كصيانة الصحافة حرية كاحتراـ المدني، المجتمع السياسية كمؤسسات الحياة عمى األمنية األجيزة كصاية
 مع الكياف تطبيعال لمظاىر كالتصدم الدكلة، كحيادية الكطنية الشعبية القضاء، كالمنظمات استقاللية

 .كالتكجو الكحدكم اإلسالمي كالعربي المغاربي التضامف عف كالدفاع الصييكني،
 لتأسيسيا كالعشريف الرابعة إحياء الذكرل بمناسبة بمندف صحفية ندكة عقدت التكنسية النيضة حركة ككانت   
 تحميال احتكل شامال بيانا الحركة رئيس "الغنوشي راشد "فييا الشيخ تال إذ ، 1981 يكنيك/حزيراف 6 في

 جممة مف النيضة كمكاقفيا لحركة العامة لممبادئ تعرض ثـ كالكطنية كاإلقميمية الدكلية لمجمؿ األكضاع
 الداخمية اإلصالح دعكات مف المكقؼ اإلسالمي كمنيا التيار عمى المطركحة كالسياسية الفكرية القضايا

 .كالغرب كالمرأة مف الديمقراطية كالمكقؼ كالخارجية
 ما تعرضت، رغـ الكطنية الشاممة، المصالحة تحقيؽ إلى بالسعي حركتو التزاـ الغنكشي الشيخ كجدد   

 أبرز أحد يعد مما سنة عشرة خمس منذ الشاممة كالسجف كالمحاصرة االستئصاؿ سياسات مف لو كتتعرض
 سائر أك في السياسي المجاؿ في ذلؾ أكاف سكاء تكنس، فييا تتخبط التي الشاممة كأسباب األزمة عناكيف

 كؿ لمصافحة يدىا كمد كراءىا مآسي الماضي لكضع استعدادىا عف معربا األخرل، كالقطاعات المجاالت
 .القرار أىؿ مف ليا يده يمد مف
 كؿ السياسي العمؿ فيو الذم فقد الحد إلى تتأـز ٌظمت تكنس في األكضاع أف النيضة حركة كتعتبر   

 التكنسية السياسية فالحياة ..شعبيا عف الحكـ نخبة كالدكلة، كاغتربت المجتمع بيف اليكة كاتسعت .معانيو
 في األساليب األمنية استخداـ في الحكـ إمعاف بسبب كذلؾ البالغيف، كاالختناؽ مف االنسداد بحالة تتسـ

 فضال كاالجتماعية، السياسية القكل كالتكاصؿ مع الحكار سياسة انتياج بدؿ السياسية، الممفات مع التعامؿ
 لكؿ الزاجرة كالعقكبات التيـ، لتمفيؽ القضاء مؤسسة كاستعماؿ لتشكيو السمعة، كتكظيفو اإلعالـ تأميـ عف
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 كتابعة مستمحقة أحزاب بيف السياسية األحزاب كضع كتراكح ..الجاد المعارض دكره بممارسة نفسو مف تحدثو
 ظمت أنيا إال االعتراؼ القانكني، نالت أنيا رغـ معارضة، كبيف لمحكـ، التزكية كظيفة أداء يتجاكز دكرىا ال

 القانكنية الشرعية عنيا حجبت كأخرل الجاد، دكرىا المعارض لتيميش األمنية كالمالحقات لممضايقات، ىدفا
 1جممة .

ة األكلى مرحمة التسعينات ، ىي المرحمة  األشد أثرا في حياة حركة النيضة التكنسية إذ كضعت لممر    
كجكدىا كأمنيا كبقائيا محؿ امتحاف غير مسبكؽ ، ككضعت خياراتيا محؿ تمحيص كمراجعة ، فبعد أف 
شارفت عمى  االنتقاؿ بنجاح مف السرية إلى العمنية ، كمف غير الشرعية إلى الشرعية القانكنية ، كقد رغبت 

في عالقة القطيعة كالتأـز ، مع نظاـ  في ذلؾ كسعت إليو بكؿ جيدىا، كجدت نفسيا تعكد إلى المربع األكؿ
، لكف نيج زيف العابديف بف عمي مف بعد بكرقيبة سياسة إقصاء مركعة 2اعتقدت أنيا يمكف أف تتعايش معو  

ك نجح في مراكغة الشريؾ األمريكي ك  3لكؿ صكت مخالؼ ك أرغـ البالد عمى الدخكؿ في صمت ثقيؿ .
إقناع الحميؼ األكربي بالخطر اإلسالمي الداىـ متذرعة بالمثاؿ الجزائرم , مما جعمو يغض النظر عف كؿ 

 4التجاكزات التي كصمت إلى حد المكت تحت التعذيب . 
اطب تسيطر مف جديد ، بدأت أجكاء التق1991حيث أنو مباشرة بعد إجراء االنتخابات التشريعية لعاـ      

عمى الحقؿ السياسي التكنسي، فعمى عكس أجكاء التكافؽ التي سادت فيما قبؿ، كبفعؿ حصكؿ حركة النيضة 
اإلسالمية بالمرتبة الثانية بعد حزب الرئيس، كأصبحت العالقة بيف ىذه األخيرة كباقي القكل السياسية تحتد 

نكفمبر، كانت ىناؾ حرب  7ؼ اإلعالنات المرحبة بتغيير شيئا فشيئا، بؿ كحتى قبؿ إجراء االنتخابات، كخم
بيف ىذه االتجاىات، فبالنسبة ألحزاب اليسار، كانت دائما تشكؾ في نكايا النيضة، كتجتيد في إخراج 
تناقضات خطاب قيادتيا بشأف المرحمة فالقبكؿ بالتعددية كشعارات المصالحة التي أطمقتيا الحركة لـ تكف 

زاب سكل نكايا تكتيكية، فاليسار كاف دائما ينظر إلى اإلسالمييف ليس فقط كخطاب بالنسبة ليذه األح
نما كقكة يمكف أف تحصد نتائج سنكات كثيرة مف النضاؿ خاضيا اليسار ضد السمطكية البكرقبية،  معارض، كا 

 5كىك الشيء الذم ترجمو عمميا تراجعو أماـ اإلسالمييف في الجامعات كالنقابات .
 :  قبل الربيع العربي غمار االنتخابات التونسية فية حركة النيض 
 : كالتالي انأخذ بعض األمثمة عمى االنتخابات التكنسية ك كيؼ كانت مشاركة حركة النيضة التكنسية فيي  

 : 1989االنتخابات التشريعية التي أجريت في ابريل 
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حاكؿ نظاـ بف عمي استغالؿ الميثاؽ الكطني كأساس إلجراء تكزيع مسبؽ لمقاعد البرلماف التكنسي قبؿ    
االنتخابات ، مف خالؿ  تأسيس تحالؼ انتخابي بيف التجمع الدستكرم الديمقراطي الحاكـ  مف ىذه إجراء 

 مقعدا من 30 ناحية ، ك أحزاب المعارضة مف ناحية أخرل ، بحيث تحصمت أحزاب المعارضة عمى
تكزيعيا عمى تمؾ األحزاب طبقا لنسبة األصكات التي تحصمت عمييا ، ك يبدك أف  تـٌ ،  مقعدا 140إجمالي 

اليدؼ الحقيقي مف تخصيص ثالثيف مقعدا فقط لممعارضة ىك ضماف عدـ إقداـ المعارضة عمى الدخكؿ في 
معركة انتخابات رئاسية ، بسبب اشتراط حصكؿ المرشح في تمؾ االنتخابات عمى تزكية ثالثيف عضكا عمى 

ألقؿ داخؿ البرلماف ، ك بما يضمف مف ناحية أخرل ، إضفاء كاجية ديمقراطية عمى النظاـ الجديد ، إال أف ا
المعارضة انتيت إلى رفض العرض الحككمي ك تفضيؿ المشاركة في االنتخابات بقكائميا الحزبية الخاصة ، 

،إال أف  نتخابات بقائمة خاصةكلت مقايضة االعتراؼ بالمشاركة في تمؾ االفقد حاحركة النيضة أما عف 
الحككمة رفضت االقتراح أيضا ، مما اضطر الحركة إلى المشاركة في االنتخابات بقكائـ مستقمة ك ليس 

 1ضمف القائمة المكحدة لمحزب الحاكـ أك أحزاب المعارضة .
النتخابية المطمقة ، غير أف التجمع الدستكرم الديمقراطي الحاكـ قد استطاع باالعتماد عمى نظاـ القائمة ا   

مف إجمالي األصكات االنتخابية ، مقابؿ %  8005السيطرة عمى جميع مقاعد البرلماف رغـ حصكلو عمى 
حصكؿ أحزاب المعارضة ) الديمقراطييف االشتراكييف ، الكحدة الشعبية ، التجمع االشتراكي التقدمي ، 

مف إجمالي األصكات ك حصكؿ %  503االجتماعي التقدمي ، االتحاد الديمقراطي الكحدكم ( عمى 
 2% .  13حصمت حركة النيضة بمفردىا عمى %،  1405المستقميف عمى 

كما حاكلت الحككمة تعكيض عدـ تمثيؿ المعارضة في مجمس النكاب مف خالؿ العمؿ عمى تكفير      
تخابات المحمية في ىامش اكبر لمتمثيؿ داخؿ المجالس البمدية ، مما اضطر الحككمة إلى تعديؿ قانكف االن

مقعدا مكزعة عمى  3784% فقط مف المقاعد تمؾ المجالس ك التي بمغت  50، ك تخصيص  1990مايك 
% عمى أحزاب المعارضة المشاركة في االنتخابات كفؽ  50مجمسا ، عمى أف يتـ تكزيع النسبة الباقية  245

ضافة إلى حركة النيضة ، رفضت نسب األصكات التي تحصمت عمييا ، إال أف أحزاب المعارضة ، باإل
، ك حصؿ التجمع الدستكرم الديمقراطي  1990جويمية  10في المشاركة في تمؾ االنتخابات التي أجريت 

عمى المستقميف ، كاف  مقعدا 34بينما تكزعت المقاعد الباقية  %، 9901أم ما نسبتو  مقعدا 3750عمى 
مقابؿ سيطرة  مجمسا 244سيطر التجمع الدستكرم عمى  أغمبيـ أعضاء سابقيف في التجمع الدستكرم ، كما

 3فقط .  مجمس واحدالمستقميف عمى 
 :  1989عام لنتخابات البرلمانية اال 
عمى أف القكل اإلسالمية ، ممثمة في حركة النيضة باألساس  1989كشفت االنتخابات البرلمانية في عاـ    

لى التركيز ابتداء مف عقد التسعينات عمى بالنظاـ إ، تمثؿ التيديد الحقيقي لمنظاـ الجديد ، األمر الذم دفع 
اإلطار آيتيف  رئيسيتيف ، األكلى ىي  التخمص مف ىذا التيار ك تحجيمو ، ك قد اتبع نظاـ بف عمي في ىذا
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تأسيس نكع مف التحالؼ مع القكل الحزبية ك السياسية العممانية ضد ىذه القكل ، باعتبارىا التيديد المشترؾ 
لمطرفيف ، أما اآللية الثانية فقد تمثمت في تكجيو سمسمة مف الضربات األمنية إلى رمكز ك قكاعد ىذه القكل ، 

 1المرحمة انعكاساتيا السمبية الشديدة عمى عممية التحكؿ الديمقراطي في البالد . ذه ى ك قد  كاف لطبيعة
 .  إن التعددية السياسية و الديمقراطية المراقبة بحسب إستراتيجية الحكم التونسي / اآللية األولى

تتخندؽ  و ، لكيتيجب أف ال تخرج عف نطاؽ برنامجو ، الداعي إلى استقطاب قكل المعارضة تحت مظم   
سياسيا ك أيديكلكجيا في الخندؽ عينو لمنظاـ ، ك بالتالي حزب التجمع الدستكرم الحاكـ في مكاجية شاممة 
مع الحركة اإلسالمية ، باعتبارىا حركة سياسية تعمؿ عمى مستكل أعمؽ ، كتطرح قضية السمطة اإلسالمية 

حدد ، ك ىك اعتبار الخالؼ السياسي بيف البديمة ، ك يستند بف عمي في رؤيتو السياسية ىذه إلى منطؽ م
في  1994النظاـ ك المعارضة خالفا ثانكيا . ك ىذا ما تجسد خالؿ االنتخابات البرلمانية ك الرئاسية عاـ 

ظؿ نكع مف التحالؼ الضمني بيف الدكلة ك القكل السياسية العممانية ضد حركة النيضة ، ك مف ثـ كاف مف 
ممانية بيامش مف التمثيؿ النسبي داخؿ المؤسسة التشريعية ، ك ىك ما استمـز المنطقي السماح لممعارضة الع

، بما يسمح بقدر  1993ضركرة تعديؿ قانكف االنتخابات القائـ ،حيث تـ تعديؿ قانكف االنتخابات في عاـ 
النسبي ، إذ  مف التمثيؿ النسبي لممعارضة ،إال انو لـ يتـ التحكؿ عف نظاـ القائمة المطمقة إلى نظاـ التمثيؿ

  2.  كقؼ القانكف في منطقة كسط بيف النظاميف
 .  العسكري في عممية الحسم مع النيضة –سياسة الحل األمني  / اآللية الثانية  

انتيج الرئيس بف عمي سياسة الحسـ العسكرم ك الحؿ األمني في مكاجية حركة النيضة ، باعتبارىا    
،  " المؤامرة ضد أمن الدولة "تشيده الساحة التكنسية فكاف سيناريك  السبب الرئيس في عدـ االستقرار الذم

قائدا أك كادرا مف ككادر حركة  279التي سمحت لمنظاـ بتقديـ غطاء سياسي قانكني صالح لمحاكمة 
، أماـ المحاكـ العسكرية ، التي  1992النيضة ، تمت محاكمتيـ في شيرم جكيمية ك أكت مف سنة 

سياسة غير أف  3إسالميا ، منيـ الشيخ راشد الغنكشي .  46أصدرت أحكاما مختمفة ، منيا السجف المؤبد لػػ 
 التي يتبناىا النظاـ . الحؿ العسكرم ك األمني ىذه تتناقص جذريا مع الديمقراطية النظرية 

 : 1994 البرلمانية في عام نتخاباتاال 
 كضد حركة النيضة في إطار نكع مف التحالؼ بيف الدكلة ك القكل السياسية العممانية ت نتخابااالت جر    

عبر عف ىذا التحالؼ حضكر قادة المعارضة العممانية أعماؿ المؤتمر العاـ لمتجمع الدستكرم الديمقراطي 
، ك إقرارىـ بنتائج المؤتمر ك التي عنت ضمنا تفكيض المعارضة التجمع الدستكرم بتكلي  1993في عاـ 

ة أخرل ، فقد غاب عف تمؾ الحكـ ك قيادة المؤسسة التشريعية لمدكرة البرلمانية الجديدة ، ك مف ناحي
االنتخابات قكتاف ىامتاف مثمتا الفاعميف الرئيسييف في االنتخابات التكنسية ، ك ىما المستقمكف ك االتحاد العاـ 
التكنسي لمشغؿ ، فقد اقتصرت مشاركة المستقميف عمى قائمة كاحدة في إحدل دائرتي تكنس العاصمة ، كما 
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اد العاـ التكنسي لمشغؿ ك إقناعو بعدـ المشاركة في االنتخابات ، ك نجح الحزب الحاكـ في احتكاء االتح
 ىكذا اقتصرت المشاركة في تمؾ االنتخابات عمى الحزب الحاكـ ك األحزاب العممانية المرخص ليا . 

ك في ضكء الظركؼ السابقة لـ يكف مف المستغرب حصكؿ التجمع الدستكرم الديمقراطي عمى إجمالي   
مقعدا ( ك تكزيع المقاعد  144كاب المخصصة لالنتخاب كفؽ نظاـ القائمة المطمقة ، ) مقاعد مجمس الن

مقاعد  10المخصصة لتمثيؿ المعارضة عمى أربعة أحزاب فقط ىي حركة الديمقراطييف االشتراكييف )  19اؿ
عبية ) مقعداف مقاعد ( حزب الكحدة الش3مقاعد ( ، االتحاد الديمقراطي الكحدكم )  4( ، ك حركة التجديد ) 

 . )1 
 : 1999في عام   نتخابات البرلمانية و الرئاسيةاال 

تميزت بتطكريف ىاميف ، األكؿ ىك تعدد المرشحيف ألكؿ مرة في االنتخابات الرئاسية بالمقارنة     
، ك التي اقتصرت عمى مرشح كاحد فقط ىك الرئيس  1994ك  1989باالنتخابات السابقة التي أجريت في 

ابديف بف عمي ، أما التطكر الثاني فقد تمثؿ في زيادة نسبة تمثيؿ المعارضة في البرلماف ، فقد زيف الع
أجريت تمؾ االنتخابات في إطار عدد مف التعديالت اليامة التي أجريت عمى قانكف االنتخابات سمحت بقدر 

ة بالمقارنة باالنتخابات السابقة أكبر مف المنافسة السياسية سكاء عمى صعيد االنتخابات الرئاسية أك البرلماني
نائبا عمى األقؿ داخؿ  30، فقد تـ العدكؿ عف شرط حصكؿ المرشح في االنتخابات الرئاسية عمى مكافقة 

البرلماف ، ك ىك األمر الذم كاف مف الصعب تحقيقو بالنظر إلى ضعؼ تمثيؿ المعارضة السياسية داخؿ 
عضكا  19رضة السياسية داخؿ البرلماف كقت إجراء تمؾ االنتخابات البرلماف ، إذ لـ يتعد تمثيؿ إجمالي المعا

مقاعد فقط ، ككفؽ ىذا التعديؿ أصبح مف حؽ  10فقط ، تكزعت عمى أربعة أحزاب حصؿ أكثرىا عمى 
رئيس أم حزب أك أمنيو العاـ الترشح لمنصب الرئاسة بشرط أف يككف قد أمضى خمسة أعكاـ عمى األقؿ 

ف يككف حزبو ممثال في البرلماف بنائب كاحد عمى األقؿ ، ك عمى الرغـ مف أف ىذا في رئاسة الحزب ، ك أ
التعديؿ قد مثؿ تطكرا ىاما بالمقارنة بالمرحمة السابقة ، إال انو ظؿ ينطكم عمى قيكد بالمقارنة بالتجارب 

 2.الدكلية األخرل 
المرصد ىيئة مستقمة عمى االنتخابات ) شممت تمؾ التعديالت إشراؼاالنتخابات البرلمانية ك عمى مستكل   

مف الشخصيات المستقمة ، باإلضافة إلى زيادة عدد مقاعد البرلماف  44الكطني لالنتخابات العامة ( ضمت 
، إال أف التعديؿ األىـ تمثؿ في العدكؿ عف نظاـ  1994مقعدا في انتخابات  163مقعدا بدال مف  182إلى 

، ك قد شمؿ القانكف الجديد الجمع بيف نظامي  1994و في انتخابات القائمة المطمقة الذم جرل تطبيق
االنتخاب بالقائمة المطمقة ك التكزيع النسبي معا ، فعمى مستكل الدكائر االنتخابية نص القانكف عمى إجراء 

مقعدا ، ك عمى المستكل القكمي يتـ  148االنتخابات كفؽ نظاـ القائمة الحزبية المطمقة لمتنافس عمى 
مقعدا في انتخابات  19% مف إجمالي مقاعد البرلماف ، مقارنة ب  20مقعدا ما نسبتو  34صيص تخ

، عمى أف يتـ  تكزيعيا بشكؿ نسبي كفؽ نسبة األصكات التي تحصؿ عمييا المعارضة ، ك عمى  1994
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ا التي ستؤكؿ مقعد 34الرغـ مف أف القانكف يعني أف الحد األدنى لتمثيؿ المعارضة في البرلماف لف يقؿ عف 
إلييا كفؽ نظاـ التكزيع النسبي ، باإلضافة إلى ما قد تحصؿ عميو مف مقاعد إضافية عمى مستكل الدكائر 
االنتخابية ، إال أف ذلؾ لـ يحدث بسبب فشؿ األحزاب المعارضة في الحصكؿ عمى أية مقاعد إضافية كفؽ 

 1نظاـ القكائـ الحزبية المطمقة . 
نتخابات البرلمانية عمى مستكل الدكائر االنتخابية تغيرا ممحكظا بالمقارنة بانتخابات ك لـ تشيد نتائج اال   

% مف إجمالي األصكات ، مما كفر 91، فقد حصؿ التجمع الدستكرم الديمقراطي عمى  1994أك  1989
ئمة لو الفكز بإجمالي مقاعد البرلماف المخصصة لمتنافس عمى مستكل الدكائر االنتخابية كفؽ نظـ القا

مقعدا (  34مقعدا ( ك اقتصر نصيب المعارضة عمى المقاعد المخصصة لمتكزيع النسبي )  148المطمقة ) 
 7مقعدا ، ك حصؿ حزب الكحدة الشعبية عمى  13، حيث حصؿ حزب الديمقراطييف االشتراكييف عمى 
مقاعد ، ك  5د عمى مقاعد ، بينما حصؿ حزب التجدي 7مقاعد ، ك حزب االتحاد الديمقراطي الكحدكم عمى 

أخيرا حصؿ الحزب االجتماعي التحررم عمى مقعديف فقط ، بيمنا لـ يحصؿ حزب التجمع االشتراكي عمى 
أم مقعد ، ك ظؿ الفارؽ الكحيد بالنسبة لالنتخابات السابقة ىك ارتفاع عدد األحزاب الممثمة في البرلماف إلى 

 .  خمسة ، مقارنة بأربعة فقط في االنتخابات السابقة
التي فاز بيا زيف العابديف بف عمي  2004، ك انتخابات  2002مايك 26ك مع التعديؿ الدستكرم  في     

بأغمبية األصكات ، ك رغـ أخذ تكنس بالتعددية الحزبية ، إال انو في كاقع األمر ، ك مف خالؿ ما ذكرنا 
نيا ما زاؿ يعيد ترتيب أكراقو ، ك يعدؿ سابقا ، نجد أف األحزاب السياسية ما زالت تنقصيا الخبرة ، ك عدد م

 . تصادية التي تشيدىا تكنس حاليا مكاقفو في ظؿ التحكالت السياسية ك االق
 

 حركة النيضة  بين متطمبات الواقع التونسي و مثالية المبادئ . الثاني: المبحث
 

تسعى حركة النيضة جاىدة ألف تكفؽ بيف األسس النظرية التي تنطمؽ منيا ك المركنة التي    
يتطمبيا الكاقع التكنسي الذم تعيشو بما يحممو مف حداثة ك تطكر سريعيف ليذا يأتي ىذا 

 كاآلتي .  مطالب  ك الذم بدكره يشمؿ أربعالمبحث 
 

 السياسي التونسي .بالنظام عالقة حركة النيضة األول :  مطمبال
 

 يمكف تقسيـ ىذه العالقة عمى فترة الركساء التي عرفتيـ دكلة تكنس كفؽ التالي :    
 أوال / عيد  الحبيب بورقيبة : 
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ـ ، لـ يحكميا غير  1987سنة  إلى 1956عمى مدل معظـ فترات تاريخ تكنس مف استقالليا سنة     
" في نضاؿ تكنس الكطني . ك كاف يحكـ دكلة مكحدة  األكبرحاكـ كاحد ، ىك الحبيب بكرقيبة " المجاىد 

 مف ثالثيف سنة . أكثرذات حزب سياسي كاحد عمى مدل 
، عمى حركة االتجاه  "حديثة  إداريةدكتاتكرية  " بأنياحككمة بكرقيبة ، التي كصفيا بعض الخبراء  أنقضت   

بيـ في السجكف . ك تـ تعذيب الكثيريف  تألق، ك قبضت عمى الغنكشي ك كثيريف مف زعمائيا ك  اإلسالمي
خارج . ك عمى الرغـ لبا ارم يالنفي االخت أكفي غياىب السرية  اختفكاالذيف ىربكا فقد  أكلئؾ أمافي السجف ، 

ك حركة  أصكلييفحركة رجعية لمتعصبيف  أنياعمى  اإلسالميمف محاكلة الحككمة تصكير حركة االتجاه 
، فاف الغنكشي كاف قد ابعد الحركة عف تجاكزات الثكرة ك حبذ حال تكنسيا بدال مف  إيرافثكرية عنيفة تساندىا 

 1.  اإليرانيالحؿ 
 أيديكلكجيةمف محدكدية  اإلسالمي، تحققت حركة االتجاه  أخرلفترة  أيةمف  أكثركخالؿ ىذه الفترة     

ك تجربتيا المصرية . ك كانت ثمة قناعة متنامية بالحاجة  بأصكلياالمسمميف ، التي كانت محككمة  اإلخكاف
 2تناسبا مع التجربة التكنسية .  أكثرك برنامج ك حمكؿ  أيديكلكجيةتكنس الخاصة بتطكير  أحكاؿمخاطبة  إلى
سراح الغنكشي ك غيره مف السجناء  إطالؽبكرقيبة عمى  1984انتفاضة الخبز سنة  أرغمتكقد    

حاؿ ، استمر ضغط  أيةسنكات مف السجف كجزء مف محاكلتو لتخفيؼ التكتر . ك عمى  السياسييف بعد ثالث
 .  اإلسالميالحككمة عمى حركة االتجاه 

 أماكفك غيرىا مف أ كاف ممنكعا مف الحديث في المساجدسراحو ، ف إطالؽالغنكشي ، فعمى الرغـ مف  أما 
الخارج . كردا عمى تجربة  إلىبالسفر  أكشر كتاباتو ، بن أكالتجمع العامة ، كما انو لـ يسمح لو بالتدريس ، 

السرية  أبعادىامع التركيز عمى  اإلسالميبناء حركة االتجاه  أعيد،  1987سنة  إلى 1984السجف مف سنة 
جانب التركيز عمى الخاليا الخفية ، كاف دكر زعامة  إلىك العمنية عمى السكاء ك عدـ مركزية القيادة . ك 

رض مف جديد بخمؽ ، قد في  األكحد، عمى الرغـ مف انو لـ يكف الزعيـ  األساسيالغنكشي باعتباره المنظر 
حد بمفرده أال يحتفظ  أفالتي تضمف  األمنيةالتدابير  تأسيسالبالد . ك تـ  أنحاءكادر مف الزعامات في 

  3ك نشاطاتيا . اإلسالمية االتجاه حرك أعضاءبمعرفة 
نو حينما حكمت المحاكـ عمى ألدرجة  " اإلسالمي هتيديد "كاف بكرقيبة عازما عمى استئصاؿ  ك قد      

المحاكمة .  ك قد كضعت  بإعادة أمر،  اإلعداـالشاقة ك ليس  األشغاؿالغنكشي بالسجف مدل الحياة مع 
عمدا في تصكير قكة  تبالغ, ك في مقابؿ ذلؾ  1981في سنة  اإلسالميالقمع ضد حركة االتجاه  إجراءات

عمدا  امتقك تأبيد األحكاـ العرفية , كما  اإلسالمييف ك في التركيز عمييا , حتى تبرر نظاـ إلغاء الحريات
قكة بخمؽ بعبع إسالمي تمحك فيو جميع الفكارؽ بيف التيارات اإلسالمية السياسية ذاتيا فتردىا جميعا إلى 
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فرضت   1987ك سنة  1إرىابية متطرفة ك تنفي كجكد قكل إسالمية ديمقراطية أك قابمة لمتحكؿ الديمقراطي . 
الشائعات  الخالفات في داخؿ الحركة . ك عندما سرت أثارت مما قيكدا قاسية عمى القيادة ك مكقفيا المعتدؿ 

الحركة حكؿ  أعضاء، انقسـ  اإلسالميالغنكشي ك استئصاؿ حركة االتجاه  إعداـف بكرقيبة ينكم أب
ك في  2صالبة عمى القمع الحككمي . أكثرالتي تنادم برد  األصكاتالمناسبة ، فقد تزايدت  اإلستراتيجية
 ي"زيف العابديف بف عم"يكة ، استكلى ، عندما اشتد الجدؿ ك باتت االنتفاضة الشعبية كش 1987نكفمبر سنة 

 مف الدكتاتكر العجكز . رئيس كزراء بكرقيبة عمى السمطة 
 عيد زين العابدين بن عمي :  ثانيا / 

العالقة بيف الطرفيف ، حركة النيضة ك النظاـ في تكنس ،  أف إلى اإلشارةقد يككف مف المفيد ابتداء    
، عالقة عادية طبيعية ، فالبالد خرجت يكميا مف أزمة سياسية خطيرة ، قاـ فييا  1988كانت في سنة 

مف الحركة االحتجاجية  أشيراإلسالميكف بتحرؾ كاسع ضد النظاـ ) حكـ بكرقيبة (، ك نجحكا خالؿ ستة 
 3ػ، حيث قاـ نظاـ جديد  1987بر اخ التغيير ، ك ىك ما حدث فعال في السابع مف نكفمالسممية في تييئة من

ضد  اإلسالميةالشرعية عمى حكمو ك لمكاجية المعارضة  إلضفاءبسرعة  "زين العابدين بن عمي "فيو  تحرؾ
 حككمتو . 

ك كعد بالتحررية السياسية ك الديمقراطية ك تعددية النظاـ السياسي ، ك ىك بالضبط كؿ ما كانت جميع     
.  بعد قطيعة حصلت في عهد الرئيس بىرقيبة بين الشعب وإسالمهذلك و المعارضة تطالب بو .  أحزاب

 ك  4
االعتقاد  , الحريات الفردية . حريةأقر بكؿ ضركرات المنافسة الديمقراطية , الشفافية ,حرية الرأم ك التعبير 

ك ذلؾ ضمف الميثاؽ الكطني الذم أمضي عاـ  5ي _ _ لـ يكف ديقراطي فقط بؿ كاف ليبرالي ديمقراط
السادات في  ألنكرما جرل ببف عمي كعي الرئيس فضال عف   , 6ك صادقت عميو األحزاب السياسية  1989

زيادة شرعيتو ، ك  إلىمصر ، ك جعفر النميرم في السكداف ، ك ذك الفقار عمى بكتك في باكستاف ، قد سعى 
مف  اإلسالمييفالشعبي لو ، ك لكي يكقؼ النقد ، ك مف ثـ يقمؿ مف جاذبية الناشطيف  التأييدتكسيع قاعدة 

ك ذىب بف عمي في رحمة حج حظيت بتغطية .  اإلسالميتراث تكنس العربي  إلى خالؿ جاذبية الدعكة
 إذاعةك التمفزيكف في  اإلذاعة أخذت، ك  إسالميةمكة ، ك كانت خطبة تتضمف صيغا  إلىكاسعة  إعالمية

باف  ميكعد بف ع اـ رمضاف بشكؿ رسمي ، كفتح كمية الزيتكنة الشرعية ك ركعي صي أعيدالصالة ، ك  أذاف
 نشر مجمتيا ك صحيفتيا .  بإعادة اإلسالمييسمح لحركة االتجاه 
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 أفالكعكد بالتحرر السياسي ك السير في طريؽ الديمقراطية  إزاء اإلسالميككاف رد حركة االتجاه     
تسيـ في دعكتو لمميثاؽ الكطني في مقابؿ االعتراؼ الرسمي بيا  أفتعمؿ مع الزعيـ الجديد ك  أفعرضت 

، بكصفو كزيرا لمداخمية في حككمة بكرقيبة قد اشرؼ عمى بف عمي  أفحزبا سياسيا . ك عمى الرغـ مف 
 أف، فاف قيادة الحركة قبمت بالمخاطرة . ك تكقع معظـ المراقبيف  اإلسالميمحاكلة سحؽ حركة االتجاه 

اعتراؼ  أماستبعد بف عمي عف قصد  1989تعترؼ الحككمة بحزب النيضة ، ك لكف في ديسمبر سنة 
سياسة ، عمى لخمط الديف با إلىمف اعتقادنا الثابت بالحاجة ليس ينبعث  "ار ىذا القر  أفسياسي بو زاعما 

  1" الفكضى تسكد ك ينيار حكـ القانكف ك المؤسسات عندما يحدث مثؿ ىذا الخمط  أفالتجربة  أثبتتنحك ما 
في حصكليا عمى الشرعية القانكنية ك تقدمت كحزب سياسي حمؿ   " حركة االتجاه اإلسالمي "سعت    

اسـ " حركة النيضة " . لكف ذلؾ لـ يشفع ليا إذ نظر إلييا بارتياب ك تييب بكصفيا حركة دينية ك سرعاف 
ىا ال زالكا تحت طائمة األحكاـ ءبحجة أف زعماك  2ما جرل إخراجيا مف الحياة السياسية بدؿ إدماجيا فييا . 

تكضيح بشأف  أمحجة خمك مشركعيـ مف ب، ك 1987 ي أصدرتيا في حقيـ محكمة أمف الدكلة في عاـالت
العديد مف المسائؿ األساسية الكاردة في الميثاؽ، كعدـ تعيدىـ باحتراـ مساكاة المكاطنيف كالمكاطنات في 

تقدمت بو حركة الحقكؽ كالكاجبات كباستناده إلى ىذه المبررات لرفض طمب الترخيص القانكني الذم 
نظاـ ال إعالفؼ كال االتجاىيف الميبرالي كاليسارم، ليظير فيما بعد أف ك النيضة، يككف النظاـ قد اقتنع بمخا

جيا استراتيجيا راغبا في خمؽ منافسة  سياسية حقيقية، كتدشيف االنتقاؿ فتح باب التعددية لـ يكف تك 
تكاجد أطراؼ جديدة في ب تكتيكا يقكـ عمى القبكؿ الشكميه إال ر الديمقراطي، فانفتاح النظاـ ال يمكف اعتبا

 اإليديكلكجيةالساحة السياسية كليس في السمطة، مع ما يطمبو ذلؾ مف إقصاء أم خصـ قادر عمى المنافسة 
 3. كاالنتشار التعبكم

  تصارعيةفي تكنس كانت اإلسالمية  النظاـ كالحركات التي حكمت  العالقةك منو يمكننا القكؿ بأف      
,  اإلسالمية الحركات لزعماء اعتقاالت مف القرف الماضي سبعينيات بكرقيبة الرئيس عيد في صةصدامية خا

 عمي بف العابديف زيف الرئيس تكلي بعد اإلسالمية الحركات عمى النظاـ التكنسي عرفو الذم االنفتاح رغـ ك 
 نحك األحسف.  تصاعدية تكف لـ ىذه العالقة أف إال الحركات، كىذه النظاـ بيف العالقة كمحاكلة تجديد الحكـ

 
 التونسية و العنف . حركة النيضةالثاني :  المطمب

 
منو , ففي تفسيره معنى الجياد  اإلسالميةاىتمت مكاقؼ الغنكشي كثيرا بمكضكع العنؼ ك مكقؼ الحركة     

 اإلسالـاعتبر الغنكشي أنو " ال يزيد عف مجمكعة مف األعماؿ السممية التي يقكـ بيا الدعاة مف أجؿ تحقيؽ 
في أنفسيـ ك تربية الجماىير بحقائقو ك تنفيرىـ مف ألكاف الظمـ ك االستغالؿ , ك تجميع صفكؼ المؤمنيف ك 

                                                 

 . 235, ص , مرجع سابؽ   التيديد اإلسالمي خرافة أـ حقيقة ؟جكف إسبكزيتك , _ 1
 .53,  52, ص 2007,الطبعة األكلى , العالمية لمكتاب , بيركت , في االصالح السياسي ك الديمقراطيةعبد اإللو بمقريز, _ 2
 . 169,  168, ص  2007,  26, العدد   الديمكقراطيةعبد الحكيـ أبك المكز " أنماط االنتقاؿ في دكؿ المغرب العربي " _  3
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الحدكد , ك حمؿ الناس  إقامةك ليس مف عمؿ الدعاة ىنا  هادة اهلل كحدتربيتيـ عمى التحرر عف طريؽ عب
 1. عمى قكانيف اإلسالـ 

يعمؿ مف داخؿ النظاـ ، مؤكدا عمى العممية  أفالغنكشي استخداـ العنؼ ك اختار بدال مف ذلؾ  أداف ك   
 اإلسالميحركة االتجاه التدريجية لمتحكؿ االجتماعي ك المشاركة السياسية باعتبارىا كسائؿ تحقيؽ ىدؼ 

المؤسسي بدال مف  حاإلصاليتكمـ عف  أف. ك كاف حريصا عمى  اإلسالميةالدكلة  إقامةبعيد المدل في 
بدال مف تطبيؽ صيغ العصكر الكسطى في  اإلسالمي اإلصالح، ك عف  أعمىمف  اإلسالميفرض النظاـ 

 2.  اإلسالميةالشريعة 
تدعك إلى إسقاط النظاـ باعتباره ) ال يىصميح  ال ييصمح ، حسب تعبير كانت ك بالرغـ مف كجكد أحزاب     
، فاف التيار األغمب داخؿ حركة النيضة بقي رافضا لكؿ صيغ التصعيد (دكتكر منصؼ المرزكقي ال

السياسي ، ك متمسكا بالدعكة إلى اإلصالح التدريجي ، بؿ إف شقا مييما مف ككادر الحركة قد رفعكا في 
الـ الماضي ، ك فتح صفحة جديدة آبدكا استعدادىـ لنسياف أرة شعار : المصالحة الكطنية ، ك ياآلكنة األخ

لرئيس بف عمي نجح إلى حد كبير ا مع نظاـ الرئيس بف عمي . رغـ أف السمطة لـ تبادليـ االستعداد نفسو ،
يضة ، التي كانت حركة الن  في إضعاؼ الحركة اإلسالمية التكنسية إلى حد بعيد , ك تمكف مف تيميش

 3.قـ الصعب في المعادلة السياسية التكنسية ر ال –ر الكثير مف المراقبيف ظفي ن – رتعتب
" نجده يخصص جزء بعنكاف  " الحريات العامة في الدولة اإلسالمية راشد الغنوشيك في كتابو الشيخ     
 تجارب بعد سيما ال – العاـ تياره في اإلسالمييف رد أماحيث يقكؿ فيو : "  الحركة اإلسالمية و العنف ""

 االستدراج برفض العاـ تياره في اتسـ فقد العالـ، في الديمقراطية أفكار ذيكع كبعد – القساكة غاية في مرت
 كثيران  كىناؾ ىنا معزكلة فردية أحداث عدا الجميؿ، الصبر ك المبيف البالغ منيج عمى كاإلصرار العنؼ إلى
 الحركة في األكسع التيار يشمؿ المنيج ىذا يزاؿ كال .السياسي المنافس لتصفية كمبرر ضخمت  ما

 .اإلسالمية
 مف اإلسالمية الحركة تستثني ظالمة قكانيف بانتشار السياسي العمؿ آفاؽ انسداد ك الضغط اشتداد أف غير   

 التضييؽ كصؿ بؿ الدكلة، مف بإذف إال المساجد في العمؿ تمنع أخرل كقكانيف القانكني، االعتراؼ في حقيا
 كصؼ عميو يصدؽ مما لصالة،,االنساء طرؼ مف الحجاب كحمؿ الفردم الديني السمكؾ مطاردة حد

 كالخاصة، العامة الكظائؼ إلى االنتداب في مسقطة عالمة التديف اتخاذ جانب إلى ؽ ,بح الديني االضطياد
 لمجماعات المحاكر الطرؼ السياسي البكليس اعتماد عف فضالن ,  الشغؿ مف كالحرماف لمطرد مبرران  أك

, التعذيب كسائؿ كاعتماد لمحريات، كانتياكات كمطاردات حمالت مف ذلؾ أنتج كما الدكلة، باسـ اإلسالمية

                                                 

, العدد المجمة العربية لمعمـك السياسية "  1991_  1981عبد الحكيـ أبك المكز " عالقة الحركات اإلسالمية مع األنظمة السياسية : الحالة التكنسية _ 1
 .  139, ص  2009,  22
 . 232, مرجع سابؽ ,   قيقة ؟التيديد اإلسالمي خرافة أـ حجكف إسبكزيتك , _  2
مف قبضة بف عمي إلى ثكرة _ صالح الديف الجكرشي " المشيد اإلسالمي في تكنس : قكل ك مكاقؼ " في كتاب : تأليؼ مجمكعة مف الباحثيف ,  3

 .  47,  46, ص  2011, مركز المسبار لمدراسات ك البحكث , دبي ,  الياسميف : اإلسالـ السياسي في تكنس
 ىك باحث في شؤكف الحركات اإلسالمية ك أحد مؤسسي تيار اإلسالمييف التقدمييف . ""  ك 
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 البمد حكاـ – الفائزيف كمعاقبة االقتراع، صناديؽ عمى بالدبابات الدكس كحتى االنتخابات تزييؼ عف فضالن 
 1. دكلة مف أكثر في حدث كما كالمشانؽ بالسجكف الشرعييف

 طرؼ مف كامؿ دعـ مف تمقاه ما العنؼ، إلى كاندفاعان  كقيران  استفزازان  كاإلسالمييف بمة الطيف كيزيد     
 في العاـ التيار يزاؿ ال ذلؾ كمع االنتخابات، بإلغاء مطالبة مسيرات في خركجيا حد إلى العممانية النخب
 قانكينة مساحة أية عف باحثنا بالصبر يتذرع العربية البمداف معظـ في أغمبية تيار كىك اإلسالمية الحركة
قصاء الدكتاتكرية تبرير رزقيـ جعمكا الذيف أكلئؾ العممانييف خصكمو مجادالن  لمعمؿ، أنيـ  بحجة اإلسالمييف كا 

 في كنمكذج تجربة مف كيقدمو بو يفخر ما النخبات فرؽ مف فريؽ ألم ليس أنو مع الديمقراطية، أعداء 
 .كتبريرىا الكاحد الحزب بأنظمة لمتنكيو أكفيـ كالتيبت حناجرىـ تحب القريب باألمس أكثرىـ بؿ .الديمقراطية

ذا السمطة، عمى االنقضاض إلى بالسعي يتيـ  اإلسالمي التيار إف       السعي مجرد ىك المقصكد كاف كا 
 معنى مف الديمقراطية في كليس التطبيؽ، مكضع برنامجيا لتضع األحزاب، تنشأ ذلؾ ألجؿ فإنما السمطة إلى
 المقصكد كاف إذا أما .السمطة عمى السممي التداكؿ لتحقيؽ متاحة أداة أفضؿنيا كك  مف أبرز فضؿ أك

 بذلؾ تكصـ أف فأكلى االنقالبيكف، يفعؿ كما مشركع طريؽ غير مف السمطة عمى السيطرة ىك باالنقضاض
 ظير عمى الميؿ مف األخير اليزيع في السمطة إلى سرت التي حديد، مف بيد السمطة عمى القابضة النخبات
 ذكر كما اإلسالميكف، يحتاج كلماذا .السمطة عمى التداكؿ كترفض االنتخابات ؼ تزي التي تمؾ أك الدبابات،
 غير الطريؽ كاف إذا إال الميـ األغمبية، كىـ السمطة عمى االنقضاض إلى " عمارة محمد "اإلسالمي المفكر
 2."  سالؾ
فحسب ىذه النظرية فإف استبعاد اإلسالمييف مف خالؿ المنع كالمالحقة كالقمع أجبرىـ عمى المجكء إلى    

سالميكف في صراعات حادة مع حككمات فترة المد قد دخؿ اإل كسائؿ غير ديمقراطية كمتطرفة أحيانا، ىذا ك
  "محمد سعد أبو عامود "  ك كما يعمؽ عف ذلؾ الباحث  ، 3  بعدىاالقكمي في الخمسينيات كالستينيات كما 

اليمنظم و شبه اليمنظم في شتى أرجاء العالم يعد عايمال يم  عوايمل ألعيمال العنف يميي  سالتعرض اإلبأف 

، في تكنس  ف كحدىـييكعمى الرغـ مف أف ىذا القمع لـ يكف المقصكد بو اإلسالم 4,  توليد العنف اليمضاد
معارضة، إال أنيـ بسبب ككنيـ األكثر حركية كتنظيما كتأثيرا محتمال، فقد كاف ليـ نصيب أكبر مف بؿ أية 

  5. سالمييفاالضطياد كالمالحقة، فعممية االستبعاد عف المشاركة السياسية لـ تكف كقفا عمى اإل
 

 

                                                 

 . 311ص  , ز دراسات الكحدة العربية , بيركت, مرك الحريات العامة في الدكلة اإلسالميةراشد الغنكشي , _  1
 .  312ص  نفس المرجع ,  _2
 .  39, مرجع سابؽ , ص  الديمقراطيةالتيارات اإلسالمية ك قضية حيدر عمي إبراىيـ , _  3
,ص  2003,  151, العدد  مجمة السياسة الدكلية _ محمد سعد أبك عامكد "الظكاىر السياسية في الدكؿ اإلسالمية ك أثرىا عمى عالقاتيا الدكلية " 4

87 . 
 . 39, مرجع سابؽ , ص  التيارات اإلسالمية ك قضية الديمقراطيةحيدر عمي إبراىيـ , _  5
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 الثالث : الخطاب السياسي اإلسالمي لحركة النيضة التونسية .المطمب 

دائو ، أثقافي في مضمكنو ، بيداغكجي في  كلى عمى خطابمنيج  الحركة في السنكات األمد اعت   
  1. دكف أف ييمؿ العنصر النسائي  استطاع بنجاح أف ينفذ إلى فئات عمرية مختمفة ، مف

ي برزت كتكلت تدريجيا قيادة الحركة ، ثـ تكما حقؽ ليذا المنيج المصداقية كالتأثير ،أف العناصر كافة ال  
لتأثير ، كانت تمتقي ا قت في جممة خاصيات تمكنيا مفلت، ا 1975مف سنة اءن ، ابتد تنظيمياي فالشركع 

 في مكاصفات ، نذكر منيا:
 سنة . 32لىإ 22تقارب  في المعدؿ العمرم ، مف  -1
 . الجامعيةالحصكؿ عمى مستكل تعميمي ، يتراكح بيف البكالكريا ك  -2
  2.  إلى طبقة كسطى ، مدينية أك قريبة عيد بالمدينة جتماعياانتماء  -3
 ك عمكما يمكننا تقسيـ التطكرات التي مٌر بيا تطكر خطاب حركة النيضة  ك فؽ الفترات التالية :    

 
 ( 1984 - 1981توافق )  ولى :الفترة األ 

يتضح مف خالؿ المكاضيع التي اىتمت بيا بيانات الحركة ، أف خطاب ىذه األخيرة كاف في مجممو      
ك استجابة لشركطيا الخاصة بفتح باب التعددية السياسية  ، ففي  عف ردكد تجاه مبادرة السمطة ،عبارة 

رز ما جاء في ىذا االتجاه مقابؿ شرط نبذ العنؼ , جاء الخطاب مخصصا حيزا ميما ليذه النقطة , ك كاف أب
" رفض العنؼ كأداة لمتغيير، كتركيز  3، ىك ما نص عميو البياف التأسيسي لمحركة ، مف أف ىذه األخيرة 

 4" .مجاالت الفكر كالثقافة كالسياسة الصراع عمى أسس شكرية تككف ىي أسمكب الحسـ في
كة مركزة عمى الطبيعة الحزبية لمتنظيـ ، ك انسجاما مع شرط عدـ التعصب الديني ، جاءت بيانات الحر     

حركة االتجاه اإلسالمي" ال تقدـ نفسيا كمف أىـ التأكيدات عمى ذلؾ ما جاء في البياف التأسيسي مف أف " " 
كال تطمع يكما في أف ينسب ىذا المقب إلييا. فيي مع إقرارىا حؽ جميع  ناطقا رسميا باسـ اإلسالـ في تكنس

 الصادؽ المسؤكؿ مع الديف، ترل مف حقيا تبني تصكر لإلسالـ يككف مف الشمكؿ التعامؿ التكنسييف في
السياسية كاالقتصادية  بحيث يشكؿ األرضية العقائدية التي منيا تنبثؽ مختمؼ الرؤل الفكرية كاالختيارات

كمف مظاىر  5اإلستراتيجية كمكاقفيا الظرفية. ". كاالجتماعية التي تحدد ىكية ىذه الحركة كتضبط تكجياتيا

                                                 

مف قبضة بف عمي إلى ثكرة الياسميف : اإلسالـ السياسي أحميدة النيفر " شيادة عف سنكات التأسيس "  في كتاب : تأليؼ مجمكعة مف الباحثيف , _ 1
 .  99, ص  2011, مركز المسبار لمدراسات ك البحكث , دبي ,  في تكنس

 " ك ىك أحد ًمؤسسي الحركة اإلسالمية في تكنس " 
 .  102_ نفس المرجع , ص  2
مف في كتاب : تأليؼ مجمكعة مف الباحثيف , ( "   1991 – 1981عبد الحكيـ أبك المكز" الخطاب السياسي اإلسالمي في تكنس بيف عامي ) _  3

 .  118, ص  2011, مركز المسبار لمدراسات ك البحكث , دبي ,  قبضة بف عمي إلى ثكرة الياسميف : اإلسالـ السياسي في تكنس
 " ك ىك أحد ًمؤسسي الحركة اإلسالمية في تكنس "

 _ البياف التأسيسي لحركة النيضة  , جزء الكسائؿ منو , يمكف الرجكع لمبياف التأسيسي لحركة النيضة في آخر المذكرة جزء المالحؽ . 4
 .التكطئة البياف التأسيسي لحركة النيضة  , _  1
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اىتماـ الخطاب ، التأكيد عمى الطبيعة السياسية كليس الدينية لمحركة ،كاف المياـ المحددة في البياف 
التأسيسي كمسائؿ تنفيذ ىذه المياـ ، تـ التعبير عنيا في صيغ تجعؿ الحركة مجرد مساىـ في عممية 

 الحركة القياـ بما يمي :النيكض بالمككنات الحضارية لألمة التكنسية ، التي تتطمب في نظر 
اإلسالمية بأفريقيا ككضع  أ ػ بعث الشخصية اإلسالمية لتكنس حتى تستعيد ميمتيا كقاعدة كبرل لمحضارة

 .حد لحالة التبعية كاالغتراب كالضالؿ
المتطكرة كتنقيتو مف ركاسب  ب ػ تجديد الفكر اإلسالمي عمى ضكء أصكؿ اإلسالـ الثابتة كمقتضيات الحياة

 .النحطاط كآثار التغريبعصكر ا
 .أك ىيمنة خارجية ج ػ أف تستعيد الجماىير حقيا المشركع في تقرير مصيرىا بعيدا عف كؿ كصاية داخمية

عادال عمى ضكء المبدأ  د ػ إعادة بناء الحياة االقتصادية عمى أسس إنسانية كتكزيع الثركة بالبالد تكزيعا
يتمتع بثمار جيده في حدكد مصمحة  )مف حؽ كؿ فرد أف اإلسالمي "الرجؿ كبالؤه، الرجؿ كحاجتو" أم

 الجماعة كأف يحصؿ عمى حاجتو في كؿ األحكاؿ(  .
كالمغربي كالعربي كالعالمي  ىػ ػ المساىمة في بعث الكياف السياسي كالحضارم لإلسالـ عمى المستكل المحمي

 1 .يؼ اجتماعي كتسمط دكليضياع نفسي كح حتى يتـ إنقاذ شعكبنا كالبشرية جمعاء مما تردت فيو مف
مف خالؿ ىذه الصيغ التي تحدد فييا الحركة دكرىا في انجاز ىذه المياـ ) دعـ ، تنشيط ،  فالمالحظ     

تقدـ نفسيا كطرؼ مشارؾ في تحقيقيا ، خصكصا أف العديد منيا كاف  فمساىمة ...( أنيا حريصة عمى أ
اـ عدـ التعصب المذىبي كالديني ظالمسائؿ التي اشترط الن إطاريتصؿ بمسائؿ دينية ، يمكف تكييفيا في 

 . بصددىا
كعمى الرغـ مف تأكيد الحركة عمى طبيعتيا الحزبية ، كعدـ احتكار اإلسالـ ، فاف النقاش السياسي يبيف    
ادتيا في الحكار السياسي ، ذلؾ أف بيانات الحركة ككتابات قي اإلسالميدخمكا فعال البعد أقد  اإلسالمييفأف 

لتكنس ، كبعث الكياف  اإلسالميةاالعتبار إلى اليكية  إعادة، كانت الكحيدة التي جاءت مركزة عمى 
  2. مة ، في حيف غابت ىذه المكضكعات عف خطابات باقي الفاعميف السياسييفالحضارم لأل

ياؽ رد إيجابي عمى أما بالنسبة لمحركة فبالرغـ مف أف بياناتيا تشدد عمى التكافؽ كخيار يندرج في س    
مبادرة النظاـ بالسماح بالتعددية، فإف بعض الكتابات األخرل تؤكد أف غاية التكافؽ لـ تكف عند حدكد إنجاح 

قامة الدكلة اإلسالمية، حيث نجد  إستراتيجيةالتجربة، كلكف في  عامة لمحركة، مف أجؿ التغيير اإلسالمي كا 
ة بناء المجتمع المسمـ، )) كمناىج الدعكة في ىذه المرحمة عند زعيـ الحركة تمييزا بيف مرحمتيف: مرحم

بالغ المبيف كالصبر الجميؿ، كما أكضحتو اآليات القرآنية كالمرحمة المكية مف السيرة النبكية، ال يتمخص في
يصدع بالحؽ في إبطاؿ العقائد كالمفاىيـ الخاطئة، كما ارتبط بيا  -عميو الصالة كالسالـ  -حيث كاف النبي 

مظالـ اجتماعية، كمفاسد خمقية، كاستبداد سياسي ... محتمال بكؿ صبر ما يتمقاه مف اضطياد مف القرل  مف
المضادة لحركة التغيير... فالتكجييات النبكية لنبذ العنؼ مع الحرص عمى الصدع بكممة الحؽ تجد تفسيرىا 
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نما دعكل إلى تصحيح المفاىيـ، كتقكيـ سالح الصبر بالمكازيف مع التسمح  ال عمى أنيا دعكة لالستكانة، كا 
الجماىير في قطاعيا المريض ىذه الدعكة، قامت  تكاستجاب اإلسالميةالجميؿ، فإف أثمر عمؿ التكعية 

ي فعدالة، كمنع الظمـ الكـ اهلل، كتمارس مياميا في نشر لإلسالـ دكلتو، ككاف عمى تمؾ الدكلة أف تنفذ ح
 1. الناس
كانت إقامة الدكلة اإلسالمية كاألىمية اإلسالمية كمرحمة لبناء تمؾ الدكلة غايات دينية، سعت  ىكذا    

في  يالسياسأف الديني كاف متحكما في سطة ممارسة سياسية تكافقية، كىذا يعني االحركة عمى تحقيقيا بك 
 2 . الخطاب خالؿ ىذه الفترة

 
 (1987-1984الفترة الثانية: توافق ) 

، التي كجيت ليا مف قبؿ السمطة  تاالتيامافي صيغة ردكد عمى  -في ىذه الفترة -جاء خطاب الحركة    
مة امركزة عمى مسألة االعتراؼ القانكني كالمطالبة بو انطالقا مف التأكيد عمى دعـ الحركة التاـ لمحرية الع

ا المتكررة بإطالؽ سراح المعتقميف كقبكليا العمؿ عمى احتراـ القكانيف الجميكرية، باإلضافة إلى مطالبتي
 السياسييف.

كمسألة اليكية، فانخراط الحركة في المجاؿ السياسي،  اإلسالميةكبالمقابؿ تراجع الحديث عف الثقافة    
كمراكحة كضعية قيادتيا بيف السراح كالسجف، لـ يكفر ليا كقتا لالىتماـ بالمسائؿ النظرية كاأليديكلكجية، 

في ىذه الفترة لـ يعد حكرا عمييا، بؿ أصبحت تردده معظـ  اإلسالميةالىتماـ بالثقافة إلى أف ا باإلضافة
 3.  التشكيالت السياسية، بما في ذلؾ الحزب الحاكـ

كما لـ تعد اإلشارة إلى الدكلة اإلسالمية كأكلية مف أكليات الحركة، تتردد كثيرا، ما يمكف معو اعتبار سنة   
سجؿ فييا الخطاب اإلسالمي التكنسي قطيعة مع المرجعية االخكانية كمع مفاىيـ ، بمثابة السنة التي 1984

الحديث في ىذه  الثكرة االيرانية، ليصؿ إلى درجة عالية مف التكيؼ مع الخصكصيات المحمية، حيث يمكف
ركة اكتفت الح, حيث كفي المقابؿ تراجع الكتابات األيديكلكجية  الفترة عف نسخة تكنسية حقيقية لمحركة

بإصدار العديد مف البيانات المؤكدة تجاكبيا مع رغبة النظاـ في االنفتاح عمى التنظيمات السياسية، كقبكليا 
قد يككف بينيا كبيف الحركة مف خالفات  ، كحؽ التعبير كالتنظيـ لجميع األحزاب، رغـ مالمديمقراطيةالصريح 

 4أيديكلكجية.
كنة كبيرة، إزاء المماطمة التي أبداىا النظاـ بخصكص االعتراؼ كقد أبدت الحركة طكاؿ ىذه المرحمة مر     

الرسمي بيا، فعمى الرغـ مما حققتو الحركة مف نجاحات عمى مستكل امتدادىا االجتماعي إال أف قيادتيا 
 5أبدت تقديرات معقكلة لمكضع السياسي القائـ. 
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، كعمى أثر أعماؿ عنؼ 1984كبعد ثالث سنكات مف االنفراج كالتي خمقتيا مبادرة النظاـ في عاـ     
شيدتيا البالد، قامت السمطة بحممة اعتقاالت كاسعة في صفكؼ الحركة، حكـ عمى أثرىا عمى قادة االتجاه 

حاد بيف الحركة كالنظاـ السياسي   اإلسالمي باإلعداـ، فكاف نياية المرحمة الثانية مف التكافؽ، كبداية تقاطب
 ليتغير بذلؾ الخطاب الذم تنتيجو الحركة .

 
 ( 1991-1988الفترة الثالثة: توافق ) 

بدأت المرحمة الثالثة مف التكافؽ بيف الحركة اإلسالمية ك النظاـ السياسي، بعد التغيير الذم طرأ عمى    
 1987نكفمبر   7مستكل ىـر السمطة، بإعفاء بكرقيبة مف ميامو كرئيس لمجميكرية، كتكلي زيف العابديف في 

ف مف خالليا رغبتو في إقرار مصالحة فبعد تسممو السمطة، أصدر الرئيس الجديد مجمكعة مف البيانات، أعم
جديدة مع مختمؼ الييئات السياسية، كعمى الخصكص مع الحركة اإلسالمية حيث كانت مبادرتو تيدؼ إلى 

 1تخفيؼ التقاطب بينو كبيف الحركة، عبر مجمكعة مف اإلجراءات . 
الحركة  أخذتحداث الالحقة، ، كبفعؿ تفاعميا مع األ1987كبعد األجكاء المشحكنة التي خمقتيا اعتقاالت   

مف جديد فإذا كاف التكافؽ المعبر عنو سابقا، ييدؼ إلى جمع شركط االستعصاء كتكريس  إستراتيجيتياتغير 
 "بشعار جديد ىك  "االستعصاء"عزلة النظاـ، فإف الخطة الجديدة أخذت طابعا إيجابيا، حيث استبدؿ شعار 

، كذلؾ عف طريؽ استعماؿ مختمؼ اإلمكانيات التي كفرىا  "استجماع الشروط من أجل فرض الحريات
تكيؼ مع المناخ الجديد، كمع الشركط القانكنية التي تطمبيا النظاـ، لكفي إطار ا التغيير في ىـر السمطة، 

خصكصا ما يتعمؽ بعدـ االستناد إلى الديف، بإعتبار مف مككنات  حزاب بالعمؿ القانكنيألمف أجؿ السماح ل
 تأكيدا عمى ،"النيضة اإلسالمية " أسـطنية، أقدمت الحركة عمى تغيير اسميا، فأصبحت تحمؿ اليكية الك 

  2.ككنيا امتدادا لمتقميد اإلصالحي
كىنا نممس انعطافا حادا لمخطاب اإلسالمي بشأف ىذه المسألة فقد غير الغنكشي رأيو بشأف القانكف    

يدعك إلى إجراء حكار قكمي بصدد المدكنة، ما كاف ينـ عف  المحجر لتعدد الزكجات تغييرا بينا، فبعد أف كاف
كبالتالي كص القرآنية، معارضتو فمسفتيا العامة كبالتالي، مضامينيا القانكنية أصبح يعتبرىا تأكيال ممكنا لمنص
لـ تتكفر لمقادة  نظرم فيك مكقؼ ينطكم عمى إخضاع ما ىك ديني لما ىك سياسي، في غياب أم تأصيؿ

 3.  الكبير في الممارسة السياسية النخراطيانظرا   ـ بوفرصة لمقيا
 اإلسالمي، كفي ما يخص تفاعؿ السياسي بالديني في متف الخطاب  األخيرة المالحظةكتأسيسا عمى     

خطابيف سياسييف متناقضيف : يمكننا تفسير سبب القكؿ بازدكاجية ىذا األخير حيث تبٌنت الحركة  التكنسي ،
زىا يكتركر عنو ابتعادىا عف إطارىا المرجعي األساسي كما شكمو اإلخكاف المسممكف ، بٌ أحدىما عمماني ع

أما الخطاب الثاني فيك ية , كسبيا تأييد قطاعات غير تقميدأعمى التعددية الحزبية كالعمؿ السياسي ، مما 
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ك قد تعكد ىذه ، 1. "دعاء الحركة احتكار الرمكز الحقيقية أك العالمية لإلسالـ إكعبر عنو ي : " إسالم
تناقضات الداخمية لمحركة اإلسالمية ، كىي تشيد نزاعات فكرية كسياسية تجد االزدكاجية أيضا إلى ال

مصدرىا في تنكع المرجعيات كعدـ تجانس القكاعد االجتماعية كما يفرضو االحتكاؾ بالكاقع كالصراع مع 
  2 لمعطيات عند معالجة مسألة الخطاب المزدكج.الخصكـ مف تعديالت أك مراجعات. كال بد مف اعتبار ىذه ا

عمى  النظاـالبراغماتية في أفكار قيادة الحركة ، فسابقا كانت تنتقد  ةتساع التدريجي لمنزعكما يالحظ اال
الديف كالسياسة ، كتنادم في المقابؿ  خمفية استيراد النمكذج الغربي في الحكـ ، الذم يفصؿ في نضرىا بيف

كاالعتراؼ بو كمككف مف مككنات اليكية الكطنية ، في مرحمة تالية ، كبعد انخراط  اإلسالميالبعد  بإدخاؿ
التنظيمية كالمفاىيـ  تناكر باألدكات أصبحتالحركة في الممارسة السياسية ، كقبكليا شركط النظاـ السياسي، 

 3 اليسارية . األحزاب الحديثة ، التي كانت مف احتكار النظاـ ك
في دراستو  " Roy Olivier"  روا اوليفيةة تؤكد المالحظة التي سبؽ أف خرج بيا الباحث ىذه الخالص  

فيقية التي ك الغربية عبر رفض الت األساسية)) رغـ رفض المفاىيـ  عف أفغانستاف ، حيث خمص إلى أنو 
خمؽ فضاء سياسيا جديدا كمستقال ، ي ـالمفاىيالقرف الماضي ، فالرجكع إلى ىذه  إصالحٌييميزت بعض 

كعمينا أف نتذكر أف مساىمة الفكر الغربي لـ تكف مفاىيمية ، بقدر ما كانت في كضع فضاء جديد لمسياسي 
كبعيدا عف تفسير انعطافات الخطاب ،   (( االجتماعية األخرل ، يككف فيو مستقال عف جميع المجاالت 
الشركط السياسية التي حكمت الحركة  أفككنيا مناكرة ، نقكؿ كاختالؼ عالقة السياسي بالديني داخمو ب

في ىذه المرحمة ، ىي التي تفسر كركد الخطاب بالشكؿ الذم  فالسياسييبغيرىا مف الفاعميف  اإلسالمية
نتاج لتناقضات كاستراتيجيات بقية الفاعميف داخؿ  إالفخطاب الحركة بكؿ متناقضاتو ، ما ىك أكضحناه ، 

  الحقؿ التكنسي .
 

 : التونسية  مرونة خطاب حركة النيضة
إف الخطاب الفكرم لحركة النيضة ىك خطاب أصكلي متطكر: خطاب إسالمي ينزع نحك استيعاب جممة   

عند مقارنة التكجيات الفكرية ا بفضؿ تفاعمو مع الكاقع المحيط , ك مف القيـ كالمبادئ المككنة لمحداثة، كىذ
مثال في في البمداف األخرل  كالسياسية لالتجاه اإلسالمي/ النيضة بمكاقؼ الفصائؿ اإلسالمية األخرل 

الجزائر نجد أف حركة النيضة أكثر مركنة كاستجابة لضغكط كمقتضيات الحداثة . ك الجدكؿ التالي يكضح 
 مركنة مكاقؼ الحركة تجاه بعض القضايا كالتالي :  تطكر ك

 ( : الموقف من تطبيق الشريعة8الجدول رقم )
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 ( : الموقف من مجمة األحوال الشخصية 1الجدول رقم )

 

 
 الزوجات ( : الموقف من تعدد3الجدول رقم )

 

 
 ( : الموقف من االختالط وتعميم المرأة وعمميا4الجدول رقم )

 

 
 ( : الموقف من الديمقراطية5الجدول رقم )

 

قياـ المجتمع المسمـ، التي تمي مرحمة  الدعكة: مرحمة
 الدعكة كالبناء

 الحدكد حتى تزكؿ أسباب الجريمة كتتكفر شركط التطبيؽ.

 حركة االتجاه اإلسالمي/ حركة النيضة الثمانينيات السبعينياتالجماعة اإلسالمية/ حركة االتجاه اإلسالمي 
اعتبار القكانيف التي تضمنتيا مجمة األحكاؿ الشخصية  -

 حاممة ركح التمرد عمى اإلسالـ كدافعة المرأة إلى التحمؿ.
* مالحظة: المجمة تمنع تعدد الزكجات كتحكـ القضاء 

 في الطالؽ، كتقٌر بحؽ التبني.

المجمة في الجممة إطاران صالحان لتنظيـ اعتبار  -
العالقات األسرية كالحكار حكليا لتطكيرىا ممكف 
كبخاصة إذا كضع ضمف اإلطار المرجعي لالجتياد 

 اإلسالمي .
المجمة عمؿ إيجابي في مجممو كمعظـ نصكصيا  -

 ذات عالقة بالفقو اإلسالمي، مع رفض تقديسيا .

 حركة االتجاه اإلسالمي/ حركة النيضة الثمانينيات الجماعة اإلسالمية/ حركة االتجاه اإلسالمي السبعينيات
تعٌدد الزكجات مباح كجائز، بصريح النص المحكـ الذم ال 

 .شبية فيو، كال يجكز لمحاكـ المسمـ أف يمنعو مطمقا 
المكقؼ كاف * مالحظة: نجد تأكيدان عند الغنكشي بأف ىذا 

بالفعؿ مكقؼ الجماعة/ االتجاه، إذ يقكؿ في تقييمو لػ كضع 
المرأة في الحركة اإلسالمية: دافعت )الحركة( بشٌدة عف تعٌدد 

 الزكجات ككأف التعدد كاجب ديني كليس عالجان استثنائيان.

إف حركة االتجاه، ما كانت تيدؼ كال ىي تيدؼ اآلف إلى 
ي ال تعتبر التعدد أصالن مراجعة منع تعدد الزكجات. كى

مف أصكؿ الديف كال تعتبر أف حؿ مشكؿ األسرة يتكقؼ 
 .عمى السماح بالتعدد

 حركة االتجاه اإلسالمي/ حركة النيضة الثمانينيات  الجماعة اإلسالمية/ حركة االتجاه اإلسالمي السبعينيات
االختالط سبيؿ لمفجكر. حؽ المرأة في التعميـ محدكد  -

في ما يكفؿ قياميا بكظيفتيا الطبيعية: شؤكف المنزؿ 
كرعاية األطفاؿ، اشتغاليا ال يجكز إال عند شدة الحاجة 

 .كشرط أف تككف المينة شريفة، كالمرأة دكف عائؿ 

اعتبار أف كجكد المرأة في المؤسسة غدا أمران  -
مف مكاجيتو بركح جريئة. اعتبار  كاقعان ال بدٌ 

الممانعة في تعميـ البنت تصٌكران بدائيان ليس لو أساس 
مف الديف كال مف المصمحة القكؿ باالختالط 

 . بشركطو اإلسالمية
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حميؿ مقارف " عبد المطيؼ اليرماسي " الحركات اإلسالمية في المغرب العربي : عناصر أكلية لت  المصدر :

,  الحركات اإلسالمية ك الديمقراطية : دراسات في الفكر ك الممارسة, في كتاب : مجدم حماد ك آخركف , 
 .  329,  324ص _ص   ,  2001الطبعة الثانية , مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت , 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي/ حركة النيضة الثمانينياتحركة االتجاه اإلسالم الجماعة اإلسالمية/ حركة االتجاه اإلسالمي السبعينيات
اإلسالـ يتضمف كؿ ما نحتاج إليو إلدارة المجتمع. كؿ 
محاكلة إلدخاؿ مفاىيـ مثؿ الديمقراطية كاالشتراكية ىي 

 .تعبير عف شعكر داخمي باليزيمة 
الحرية كالديمقراطية كالمساكاة ليست سكل أصناـ حديثة أك 

 .كسائؿ تخدير كاستعباد 

 .رفض كؿ النظـ البشرية كالقكؿ بمفيـك الحاكمية 

العالقة مع اهلل تمٌر بالشعب ثـ بالحاكـ الممتـز بتطبيؽ 
البرنامج الذم اختاره الشعب. نحف ال نعارض قياـ 

ف اختمفت معنا اختالفان جذريان   .حركة سياسية كا 
نحف اإلسالمييف استحدثنا مشكالت عديدة مثؿ مشكمة 

الجدؿ بيننا ىؿ اإلسالـ مع  الديمقراطية فأصبح
الديمقراطية أـ ضد الديمقراطية؟ العجيب أف ضحايا 
االستبداد يتجادلكف ىؿ االستبداد مشركع أـ غير 

الحاكمية لمشعب كحاكمية اهلل تمٌر عبر  –مشركع 
 الشعب 
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 لحركة النيضة التونسية .الخارجية الداخمية و الرابع : العالقات المطمب 

مف أجؿ معرفة مدل تعايش حركة النيضة التكنسية ك تفاعميا مع مختمؼ النشطاء السياسييف داخؿ ك   
 خارج تكنس نرصد أىـ عالقاتيا كفؽ التالي : 

 أوال / عالقة حركة  النيضة بالتيارات اإلسالمية: 
 : ) اإلسالميون التقدميون  0 حزب التحرير( التونسية  بالتيارات اإلسالميةالنيضة  عالقة حركة_  1
 _ العالقة مع " اإلسالميين التقدميين " :  أ
كميـ مف المثقفيف كمف  إليياالمنتميف  أفمنو سياسيا بدليؿ  أكثركتعتبر ىذه المجمكعة تيارا ثقافيا نخبكيا   

ومحمد عابد الجابرى وفتحي عثمان  حنفيحسن بكتابات  اأساس متأثرةرجاؿ التعميـ بالخصكص ككانت 
 أفكغيرىـ كيعتبر ىذا التيار "  اإلسالميالذم لو مؤلفات خاصة في تحديد مالمح اليسار  محرم ورضا
يحبيا اهلل كرسكلو  التيالعاممة  األيدماليسارم ىك الذم يجاىد في سبيؿ اهلل كالمستضعفيف كيناصر  ـالمسم

 األصكؿف الجذرية ال بد كاف تستكعب أيؤمف ب, لسياسية كاالجتماعية الحمكؿ الجذرية لمقضايا ا إلىكيسعى 
ىي حكـ اهلل في  إذيتمسؾ بالديمقراطية  كالركحي معا. كما انو المادمكالجذكر في كاقع الكياف  كاألسس

 246, 245. يي القاطع في كركده كداللتوللنص اإلحيث ال يككف ا اإلنسانيةالمصالح كالعالقات 
 التيالرؤيا الفكرية  أكالبرنامج  إعدادالتقدمييف في  اإلسالمييفكانطالقا مف ىذه الكتابات شرعت مجمكعة   

تككف منافسا  أفلـ تتمكف مف لكنيا  اإلسالميخكاني مف داخؿ حركة االتجاه ستستقطب المعارضيف لمخط اإل
تككف  أف" 21-15مجمة " . كقد حاكلت  األمسمحؿ نقد شديد مف طرؼ رفاؽ  كأصبحتجديا لمحركة 

الصحيفة عمى  تالمادية اجبر  اإلمكانياتكمحدكدية  األنصارلكف قمة  مساف الناطؽ ليذه المجمكعة ال
 االحتجاب المرار العديدة .

ينتمياف لنفس العائمة الفكرية . كقد  أنيمابيذه المجمكعة حسنة رغـ  اإلسالميكلـ تكف عالقة حركة االتجاه   
 بمعاداة الديف كالتغريب : اإلسالميتتيـ فييا اليسار  1983دراسات في نكفمبر صدرت عف الحركة 
 أف فأدرؾ اإلسالميبفشمو في العالـ  إلحساسوحيمة افتعميا الفكر المتغرب  اإلسالمي" كقد يككف اليسار 

عنو كلممناداة  اإللحادلرفع تيمة  اإلسالـظير التعاطؼ مع أة الذكاء فمعاداة الديف جيارا نكع مف السذاجة كقم
التقدمييف  لإلسالمييفكاف النقد الالذع المكجو "  اإلسالميالماركسية بغالؼ االعتقاد  أساسبالتجديد عمى 

 1. تحذير بعض عناصر التنظيـ مف االنضماـ ليذا التيار  إلىربما ييدؼ  كاإللحادكاتياميـ صراحة بالفكر 
 ياد بتونس : العالقة مع حزب التحرير و منظمة الجب _ 
بمجمكعة حزب التحرير بتكنس حسنة فمـ يعرؼ عف  اإلسالميتربط حركة االتجاه  التيكانت العالقة    

فتكاؾ إىذه الجماعة ال تستطيع  أفالتقدمييف ، كىي تعرؼ  اإلسالمييفىاجمتيا مثمما فعمت مع  أفالحركة 
 أيدتحككمت ثالث مرات . كقد  أنياالحكـ لكنيا تعبد بنضاالتيا الطريؽ لفائدة الحركة كالدليؿ عمى ذلؾ 

:"  1983الصادرة ضدىا سنة  باألحكاـالحركة صراحة حؽ ىذه المجمكعة في العمؿ السياسي كنددت 
                                                 

 . 246مرجع سابؽ , ص , الحركات اإلسالمية في الكطف العربي : دراسة مقارنة بالحالة التكنسية_ اعمٌيو عالني ,  1
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ضحايا الكبت  إحدلا تعبر عف تضامنيا المبدئي مع ىذه المجمكعة بكصفي اإلسالميكحركة االتجاه 
 " .جائرة  أحكاـكاالضطياد كتندد بما مكرس ضدىا مف تعذيب كما سمط عمييا مف 

 ج _العالقة مع منظمة الجياد بتونس : 
 اإلسالميكانكا مف قدماء المنخرطيف بحركة االتجاه  أفرادىابتكنس فاف  " اإلسالمي" الجياد ما منظمة أ   

الذم صدر بشاف كقد ظير ىذا التيار كرد فعؿ عمى قبكؿ الحركة بالنشاط العمني بمناسبة العفك الرئاسي 
 "كقد قامت ىذه المجمكعة ببعض االعتداءات عمى مراكز لمبكليس كمف ابرز عناصرىا 1984قادتيا في 

 باإلعداـ أحكاـكقد صدرت ضدىـ  " حمد االزرق"أ و "الحبيب الضاوي"وضابط بالجيش   "كيالني لوشاشي
قامت بتفجير النزؿ السياحية بالساحؿ  التيمنظمتيـ ىي  أفىذا التنظيـ  أفراد يكيدع,   1986 ةفائصفي 
مف أفي قضية محكمة  األبحاثصدرت ضد قادتيـ ، لكف  التي اإلعداماتكرد فعؿ عمى  1987 آكت 2في 

 في ىذه االعتداءات. اإلسالميه ، رجحت مسؤكلية حركة االتجا 1987الدكلة لسنة 
مكاقفيا  أفكيؤكد  لكنو خرج عنا "  أخكنا األزرؽصالح كركر مف عمؿ ىذه المجمكعة فيقكؿ :" احمد  أكيتبر 

 1طابعا انتقاميا بحتا. تكتسي التي بإعمالياكتحركاتيا ال تمـز الحركة في شيء كمع ذلؾ لـ يندد صراحة 
 بالحركات اإلسالمية خارج تونس :  النيضة  ةك_ عالقة حر 2

 اإلخوان المسممين بمصر : أ_ 
 المسمميف فزرت  لإلخكافالمرشد العاـ " بعمر التممساني" تصؿ  ازكر القاىرة كا أف يمنطمب يقكؿ النيفر : 

مجمة الدعكة بالقاىرة ك جمست مع التممساني ك ىذا أكؿ اتصاؿ رسمي بحركة اإلخكاف لكف مع بركز الثكرة 
اإليرانية بدأ التأثير اإلخكاني يتقمص حجمو لفائدة األشكاؿ ك األساليب المستكحاة مف الثكرة اإليرانية لكف ذلؾ 

 لـ ينو العالقة التنظيمية بحركة اإلخكاف المسمميف . 
 الجبية القومية اإلسالمية بالسودان : ب _
. انطمقت منذ  "حسن الترابي"يتزعميا  التيبالسكداف  اإلسالميةكاف لمحركة عالقة متينة بالجبية القكمية    

" بمصر كذلؾ لما لمتجربة اإلخكافعمى حساب العالقة مع "  فأكثر أكثرتتمتف  أخذتمطمع الثمانينات ثـ 
 .كالتعبئة  لتأثيراالسكدانية مف فاعمية في 

السكداف  "محمد العكروت"زار كفد مف الحركة يتركب مف عنصريف نسائييف كيقكده  1984 أكتكبركفي   
 أخرلكما تحكلت عناصر , جاؿ العمؿ االجتماعي كالنسائيالسكدانية في م اإلسالميةلالطالع عمى التجربة 

 2.تربصات تككينية  يمف التنظيـ ليذا البمد لتمق
 المستوى المغاربي :ت _ 
ف التنظيـ التكنسي عمى دراية عميقة بما يجرم ألتعتبر العالقة بالجزائر متميزة مستكل المغاربي فالعمى    

في البمديف ليست مف قبيؿ صالت التعاكف كالتضامف كما قد  األصكليةفي الجزائر ، فالصمة بيف التيارات 

                                                 

 .  248,  247 صمرجع سابؽ ,  , مقارنة بالحالة التكنسية الحركات اإلسالمية في الكطف العربي : دراسة  اعمٌيو عالني ,_  1

 .248ص  _ نفس المرجع ,  2
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ابط كتشابؾ في في بمداف مختمفة ، بؿ ىي صمة اتحاد كتماثؿ في مستكل الفكر كتر  كأخريحدث بيف تنظيـ 
 .مستكل المصالح 

 " محفوظ النحناح" يرأسيا التيالجزائرية  " حماس "عالقة متينة بحركة  اإلسالميكقد كاف لحركة االتجاه 
 و خاصة السعودية : العالقة مع دول الخميج ث _ 
في   1984عف القيادة المتنقمة في  إلفراجاخصكص تدخمت دكؿ الخميج ك خاصة السعكدية لمضغط ب    

كخاصة اثر  1981 إلىكيذكر عبد القادر الجديدم اف ربط الصمة مع السعكدية يعكد  "ىمزال"عيد حككمة 
سمطت  التيلمظممة التنظيـ حسب قكلو " بالتعريؼ با أعضاءحيث قاـ  1981في سبتمبر  األكلىالمحاكمة 

 اإلسالمي"رابطة العالم "عاـ  أميف "ناصيف" عمى حركتنا فتـ االتصاؿ ببعض العمماء كالكجياء مثؿ الشيخ 
عبد "ككاف رئيسا لجامعة الممؾ عبد العزيز كىك الذم ساعد حركتنا عمى الخركج مف منحتيا ككذالؾ الشيخ 

بمناسبة محاكمة  أعادالشيخ بف باز  أفالذم كاف يتعاطؼ معنا نكاية في بكرقيبة ، مع العمـ  "العزيز بن باز
 . فرض الصياـ  أنكر ألنوفيو بتكفير بكرقيبة  أفتى، طبع كتابو الذم  1981

الحركة الفاريف :" كانت الحركة تبعث  ألفرادالعالقة مع ىذه الدكؿ تتمثؿ في تكفير الشغؿ  أفكيذكر    
 "  األخرلفي دكؿ الخميج  أكلمعمؿ في الجامعات الخميجية سكاء السعكدية  أفرادىا ببعض

مع دكؿ الخميج مرت بمرحمتيف : مرحمة تكتر  اإلسالميعالقة حركة االتجاه  أفكيعتبر عبد الفتاح مكرك    
 كمرحمة انفراج :

الذم لـ يعجب  المكييتعمؽ بمكقؼ الحركة مف حادث الحـر  أكالىماكانت بسبب مكقفيف  : مرحمة التوتر_ 
السعكدية  أففي حيف  اإليرانيةخالؿ الحرب العراقية  إليرافالسمطات السعكدية . كثانييما مساندة الحركة 

 . جانب العراؽ  إلىكانت في تمؾ الفترة 
 مع دكؿ الخميج جاءت نتيجة عامميف :  : مرحمة االنفراج_ 

 ة في معاداتو لمديف.مبالغة بكرقيب - أ
مع العمـ  إعداموبعدـ   كعدتيا  أفالذم سممتو السمطات السعكدية لتكنس بعد  "األزرؽحمد " أ إعداـ - ب

كميتما بمكتب االفغاف في مكة ، فاغتاظ  " الجياد"كاف مسؤكال عف تنظيـ مجمكعة  األزرؽاحمد  أف
ال يعبا بتحسيف العالقة مع بكرقيبة . كفي ىذه الفترة تحسنت عالقة الحركة  كأصبحالنظاـ السعكدم 

 1كتحركاتيا "  كأنشطتياالحركة  أخبارالجرائد الخميجية تتحدث عف  كأصبحتبالسعكدية 
لزىر "" فتح مكتب ليا في باريس يشرؼ عميو  إلىالجالية التكنسية بالميجر ، سعت الحركة  ألىميةكنظرا    

التضامف  مبدأ، كانطالقا مف ركع بالمغرب كالجزائر كالسعكدية ، كما تـ فتح ف "الحبيب المكنى"ك "العبعاب
يبعث ليا  التي " األمريكيةالطالبية  اإلسالمية" الجمعية العالمي ربطت الحركة عالقات مع  اإلسالمي

 .اليات المتحدة استيـ في الك التنظيـ التكنسي كؿ سنة بقائمة في الطالب  المعنييف لمتابعة در 

                                                 
1
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عمى الساحة الدكلية خالؿ كامؿ فترة الثمانينات يطرح تساؤال  اإلسالميالبركز القكل لحركة االتجاه  إف   
سكاء بتقديـ الدعـ المادم  األصكليةكبيرا حكؿ سر االىتماـ الدكلي بيذه الحركة ككذلؾ ببقية الحركات 

 سياسييف. كالجئيفبعض رمكزىا  إيكاء أككالمعنكم ليا 
كذالؾ باستعماليا ككرقة ضغط  أحيانا اإلسالميةكلعؿ ىذا الدعـ يمكف الدكؿ الغربية مف تكظيؼ الحركات 

 .تناؿ مف مصالح ىذه الدكؿ كامتيازاتيا  التيضد الحككمات 
 ثانيا / عالقة حركة النيضة  بأحزاب المعارضة التونسية : 

 " اإلسالمي" االتجاه بيا  حظي كالتيالمجتمع المدني  أحزابلـ يحظ تنظيـ في تكنس بمساندة قكية مف     
المعارضة المعترؼ بيا كغير المعترؼ بيا نددت في بياناتيا بالمحاكمات التى شيدتيا الحركة  أحزابفكؿ 
  " اإلسالمي" بحركة االتجاه كما طالبت كميا باالعتراؼ القانكني  1987 إلى 1981منذ 

حزبو في التعامؿ مع  إستراتيجية 1981جكاف  6لمحركة يكـ  األكلىكقد حدد الغنكشي في الندكة الصحفية 
المستكل العممي .... ىناؾ  إلىا مع المعارضة فقد تجاكز المستكل النظرم نما لقاؤ أ المعارضة :" أحزاب

تنظيمات مختمفة في البالد ، تناقضات كىناؾ اختالفات بيننا كبيف المعارضات كذلؾ ىك الذم يبرز كجكد 
ال تنفى كجكد غيرىا في  أفكىذه الخالفات ليست مانعا مف التعاكف معيا عمى المستكل السياسي بشرط 

الذم جمع  1981فريؿ أ 30مشتركة مع المعارضة مثؿ لقاء كقد شاركت الحركة في عدة لقاءات  البالد " 
الحمد بف صالح "حركة الوحدة الشعبية "و" اإلسالميحركة االتجاه "و"حركة الديمقراطيين االشتراكيين "

كذلؾ بيدؼ تنسيؽ المكاقؼ مف مجمؿ القضايا المطركحة كطنيا كعربيا    "الحزب الشيوعي التونسي"و
في تعامميا مع  أساسيىذه التنظيمات لـ تطرح مسالة فصؿ الديف عف السياسة كشرط  أفكدكليا . كالغريب 

ربما تككف  اإلسالمييفكانت تدفعيا في قبكؿ العمؿ المشترؾ مع  التيف الغاية أل اإلسالميحركة االتجاه 
 1عزؿ النظاـ البكرقيبي جماىيريا كاالستفادة مف الزخـ الشعبي الكبير لمحركة .

ىذه  إلىتيدؼ مف خالؿ التقرب  اإلسالميالمعارضة كانت حركة االتجاه  أحزابكفي مقابؿ مكقؼ   
 اإلسالمييفمنع حصكؿ أم تقارب بيف السمطة كالمعارضة الف ذلؾ سيككف حتما عمى حساب  إلى األحزاب

حركات عممانية ال تختمؼ كثيرا عف السمطة . ككاف تعاممنا  أنياحركات المعارضة عمى  إلى:" كنا ننظر 
ة حصكؿ ىذا في صكر  ألنوالسمطة كالمعارضة ،  يفال يقع أم تقارب ب أفانو يجب  أساسمعيا مكيافيا عمى 

حضير تقاربنا مع المعارضة الت أسباب. ككاف مف بيف  اإلسالميةالتقارب فانو سيككف عمى حساب الحركة 
 2. بجدية لخالفة بكرقيبة 

ذا    في الكجكد القانكني نجد في المقدمة : اإلسالمييفالمؤيدة بقكة لحؽ  األحزابتصنيؼ  أردنا كا 
 فإنيا لإلسالمييفتنسب  التيالعنؼ  أحداثببعض  أحياناكاف نددت  التي  حركة الديمقراطيين االشتراكيين

 : أسبابعدة  إلىعتراؼ القانكني كىذا يعكد مف حؽ اإل اإلسالميساندت بقكة تمكيف حركة االتجاه 
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 .  251 ص نفس المرجع ,  _ 2
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في أم  اإلسالمييف أصكاتحصكليـ عمى  إلمكانية سبب انتخابي يتعمؽ بتصكير الديمقراطييف االشتراكييف -
 "  اإلسالميانتخابات ال تخكضيا " حركة االتجاه 

سبب داخمي يتعمؽ بكجكد شريحة ال باس بيا في صمب حركة الديمقراطييف االشتراكييف تطالب بتحالؼ  -
منيا بسبب المالحقات كخرج  اإلسالميالء كاف ينتمي تنظيميا لحركة االتجاه . كعدد ىؤ  اإلسالمييفمع  أقكل

 .  األمنية
كاف يؤكد مرارا عمى ضركرة الفصؿ بيف ما ىك ديني كما  إذمشركطا  تأييدهفقد كاف الحزب الشيوعي  أما   

نظرا لمعداء الشديد الذم يكنو  اإلسالمييفيككف لمحزب الشيكعي احتراز تجاه  أفىك سياسي . كمف الطبيعي 
الديمقراطية كالقكمية فيي ال  خرلاأل األحزاب أمالمفكر الماركسي حيث يعتبركنو فكرا ممحدا .  األصكليكف

 1. تصنؼ مكاقفيا ضمف المكاقؼ المعتدلة  أف، بؿ يمكف  اإلسالميتبدل عداء لحركة االتجاه 
 

 –الربيع العربي  –حركة النيضة التونسية  بعد الثورة  صعود الثالث : المبحث

 

 الثكرات دكؿ كباألخص كاإلسالمية العربية الدكؿ مف عدد في األخيرة االنتخابات نتائج أظيرت لقد    
 اإلسالـ حركات تشكميا التي الكبيرة القكة كالككيت المغرب مثؿ الدكؿ مف كغيرىا تكنس، مصر، – العربية

 السياسية االنتصارات تحقيؽ عمى القادر البديؿ تشكيؿ عمى قدرتيا خالؿ مف كذلؾ الدكؿ تمؾ في السياسي
 كنشرتكات , السن لعشرات مكاطنييا حكمت بأنظمة أطاح كالذم ، "العربي الربيع"  باسـ عرؼ ما بعد ما

 القكل تمؾ كبنكايا جية،ف ك م الديمقراطية العممية في المشاركة عمى السياسي اإلسالـ قكل بقدرة التشكيؾ ثقافة
 اإلعالـ كسائؿ مستخدمة  الدينية كاألقميات المدنية كالدكلة السمطة تداكؿ أبرزىا مف القضايا مف عدد تجاه

دكر حركة النيضة التكنسية المبحث ك منو سيتناكؿ ىذا  .الحركات تمؾ مف مكاقفيا إلسناد كالحزبية الرسمية
في ىذه الثكرة ك تطكرات المشيد السياسي التكنسي بعدىا ك البديؿ الذم تقدمو حركة النيضة ك مدل 

 جاىزيتو ك فعاليتو .
 

 التونسية  دور حركة النيضة في الثورةاألول: المطمب 
 

عندما اندلعت شرارة الثكرة التكنسية في سيدم بكزيد امتدت إلى كافة المدف المجاكرة المكناسي , منزؿ     
بكزياف , الرقاب ك منيا إلى القصريف ك تالة ك سميانة ك الكاؼ ك جندكبة , انتياءن بتكنس العاصمة بأحيائيا 
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,األساتذة  , المحاميف , الصحافييف , ناشطي حقكؽ  بمشاركة الطمبة  1الشعبية , ك خاصة "حي التضامف " .
ليظير الرئيس " بف عمي" عمى  2اإلنساف  ك معارضيف سياسييف  لمتنديد بالسياسة االقتصادية لمحككمة 

 مساءلكف بعد فكات الكقت , ليتـ اإلعالف  3منصب شغؿ  300000جانفي ليعمف عف خمؽ   10التمفاز في 
 اندالع عمى فقط أسابيع أربعة مف بعد أقؿ تكنس، عمي بف العابديف زيف الرئيس مغادرة عف يناير 14  يـك

معايير  نظاـ حكـ كثيرا ما كصؼ بأنو مف أكبر النظـ التي تتبنى  4.الحكـ نظاـ ضد االحتجاجية المظاىرات
في شعارات كاضحة ك لكنيا ذات عمؽ ك االحتجاجات صيغت  5.  لدكتاتكرية في العالـ العربيا األنظمة

فبيذه البساطة ك الكضكح تشكمت عالقات جديدة بيف الناس تفيـ  الشعب يريد إسقاط النظام "مزلزؿ : " 
األمكر مف خالليا فيما مبسطا يقكـ عمى منطؽ مممكس في معادالت بسيطة ذات مجيكؿ كاحد تسير كميا 

 الرئاسة، منصب تكليو عف  "الغنوشي محمد"  األكؿ الكزير فأعم ساعات قميمة، بعد 6باتجاه إسقاط السمطة
استبشرت الغالبية بيذه األحداث ك فرحت بيا ك عدتيا الخطكة عندئذ   7. لممنصب لمفراغ المؤقت نظران 

األكلى نحك استعادة األمة إلرادتيا السميبة ىذه النظرة التفاؤلية قابمتيا نظرة تشاؤمية لدل شريحة مف 
تتبنى نظرية المؤامرة في اندالع ىذه الثكرات , ك تدعـ رؤيتيا بما شاع في األكساط الدكلية فيما اإلسالمييف 

صناعة ما أمكف مف الفتف حتى تفقد كما قد تككف ىذه الرؤية ضمف  8سيمي  بنظرية " الفكضى الخالقة ".
في التاريخ مف حيث قدرة العربي  اىذه الثكرة بريقيا ك عظمتيا ك سمميتيا ك تفشؿ في أف تككف نمكذجا فريد

   9. عمى مكاجية االستبداد ك عمى صناعة الديمقراطية فتتـ إعادة الييمنة التي تأتي بعد الثكرة 
االعتراؼ بالنيضة ك تـ ضربت المنظكمة القانكنية السابقة عرض الحائط يحسب كذلؾ ليذه الثكرة أنيا     

د الثامف مف الدستكر السابؽ يمنع األحزاب ذات المرجعية بالرغـ مف أف البن  2011مارس  1  بتاريخ
 كذات إيديكلكجية، ال ثكرة أنيا كىى سمات ثالثب التكنسية الثكرةغير أف المالحظ ىك تميز ىذه 10الدينية. 
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 لعب كقد الثكرة خانت قد النخب ،ألف نخبكية قيادة ليا ليس أدنى مف ثكرة كأنيا كاضحة، سياسية أىداؼ
ك ىك األمر الذم قد يؤدم بنا إلى  2  ثكرة مصدرىا ركح  الشعبفيي   1الثكرة ىذه في دكره المدني المجتمع

إلى القكؿ بأف حركة النيضة لـ يكف ليا أم يد في ىذه الثكرة , غير أننا نجد بعض التصريحات التي تكميئ 
عادل " حيث يقكؿ الباحث االجتماعي  مجمة الغدير"ـ " لبمشاركة غير مباشرة ك ىذا ما جاء في مقاؿ 

" حركة ألف ك يبرر بعض المناضميف اإلسالمييف عدـ مشاركتيـ الصريحة بتمؾ االحتجاجات : "  " بالكحمة
النيضة ك أنصارىا ارتأكا أف ال يشارككا صراحة ك عمنا حتى ال تتخذ االحتجاجات لكنا معينا مما يفقدىا 
عفكيتيا ك ربما جماىيريتيا " ، بينما يضيؼ بعضيـ أنيـ لـ يككنكا حاضريف صراحة ك عمنا حتى " ال يتخذ 

ءىا خصـ تقميدم " ، في حيف يرل البعض النظاـ ذلؾ ذريعة لإلجياز سريعا عمى االحتجاجات بعمة أف كرا
"  Stephen J. Kingك كذلؾ يقر الباحث  "    3" األخر أف " األحداث كانت مفاجئة ، ك غير متكقعة 

 4بمشاركة الحركة اإلسالمية في الثكرة . 
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 . تونس بعد الثورة فيي تطورات المشيد السياسالثاني :  مطمبال

 مرحمة ما قبل انتخابات المجمس التأسيسى : /1
أعقاب شغكر منصب الرئيس حيث اتسمت تمؾ المرحمة  فيكاجيت الثكرة التكنسية أكلى تحدياتيا السياسية 

 يمكف إجماؿ معالمو فى ثالثة نقاط محددة: الذمباالرتباؾ كالتردد 
أف الثكرة التكنسية كخالؿ الشيكر األربعة األكلى شيدت مرحمة تجاذب كاضحة بيف نظاـ  النقطة األولى :

مكجة االحتجاج نتيجة لمغياب الكمي  لممؤسسات الديمقراطية ك القمع الرىيب  الذم مارستو  ىزتو قديـ 
تطالب بيا القكل  التيمكاجية التغييرات  فيالبقاء كالصمكد  فييستميت  1 الحككمة عمى الحريات العامة

مع الكاقع  االضطرارمالثكرية كبيف نظاـ جديد يتشكؿ مف رحـ ثكرة شابة كذلؾ عبر محاكلة النظاـ التكيؼ 
أعقاب سقكط بف عمى لـ  فيتكلت السمطة  التيالجديد بيدؼ إعادة إنتاج نفسو، إال أف تمؾ النخبة القديمة 

الرئاسة مؤقتا  "محمد الغنوشى" ث تكلى رئيس الكزراءتكف تمتمؾ مشركعا كاضحا لتحقيؽ أىداؼ الثكرة، حي
يناير عف تكلى  15 فيطالبت الثكرة بتعميقو أعمف  الذم( 1959كألف ىذه الخطكة تعد مخالفة لمدستكر)دستكر

مف الدستكر بصكرة مؤقتة إلى  57منصب الرئيس طبقا ألحكاـ الفصؿ رقـ "فؤاد المبزع " رئيس البرلماف 
 2.يكما مف تاريخ تسمـ الرئيس المؤقت المنصب 60مدة أقصاىا  فيت رئاسية مبكرة حيف إجراء انتخابا

مسار الثكرة التكنسية نحك حشد المطالب خاصة بعد الرفض  فيتشير إلى بدء التحكؿ  النقطة الثانية:
الباجى قائد "االنتقالية مما اضطرىا إلى التقدـ باستقالة جماعية، كتـ تعييف  يلحككمة الغنكش الشعبي

بدا كاعيا بسقؼ المطالب الشعبية المرتفعة ك بحجـ القطيعة الجذرية ك الذم رئيسا لمحككمة  "السبسى 
كىنا بدأ مسار  3المطمكبة مع العيد السابؽ ك بضركرة إشراؾ  مختمؼ الفاعميف في إدارة المرحمة االنتقالية  .

تغيير نظاـ بف عمى بالكامؿ، حيث تقدـ الثكار  فيأت عف رغبة عارمة الثكرة التكنسية يشيد تطكرات نبٌ 
 بمجمكعة مف الطمبات منيا: 

عمى أف تككف ميمة المجمس صياغة دستكر جديد يتـ بعدىا  تأسيسي شعبيإجراء انتخابات مجمس • 
 التحضير النتخابات برلمانية كرئاسية.

 النكاب كالمستشاريف. مجمسيحؿ • 
 إيقاؼ العمؿ بالدستكر.• 
 كتصفية أمكالو كممتمكاتو. قضائيالحاكـ بحكـ  الدستكرمالتجمع  حؿ حزب• 
 .السياسيإلغاء إدارة األمف • 
 األحزاب  ممثميكتضـ  الديمقراطيكالتحكؿ  السياسيتككيف الييئة العميا لتحقيؽ أىداؼ الثكرة كاإلصالح • 

                                                 

1 _ Marc Lynch" Wages Of Arab Decay "  From A Special Report : Marc Lynch, Susan B. Glasser, And Blake 

Hounshell , Revolution In The Arab World :Tunisia, Egypt, And The Unmaking Of An Era , The Slate Group ,P .43  

_  04_  10يـك :  http://acpss.ahramdigital.org.eg"" عاـ مف الثكرة التكنسية: المسار كالتحديات " مف المكقع :  أحمد محمد صافيناز_ 2
 . 12:  00, الساعة :  2013

 .  24,ص 2011, الطبعة األكلى , جداكؿ , بيركت, الثكرات العربية الجديدة المسار ك المصير : يكميات مف مشيد متكاصؿالسيد كلد أباه ,  _3
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ية ذات العالقة بالتنظيـ كالمنظمات كالخبراء كممثميف عف الشباب تككف ميمتيا إعداد النصكص التشريع
يتكلى دكره  تأسيسيكاقتراح اإلصالحات الكفيمة بتحقيؽ أىداؼ الثكرة إلى حيف انتخاب مجمس  السياسي
 .كالرقابي التشريعي

 العاـ عف رمكز المعارضة مف المقيميف كالمنفييف. التشريعيسف العفك • 
 إنشاء ىيئة عميا مستقمة لإلشراؼ عمى االنتخابات.• 

الشيكر  في التكنسي السياسيالمكاقؼ السياسية بصكرة طبعت المشيد  فيتشير إلى التناقض  الثالثة: النقطة
 1.بقدر كبير مف عدـ الكضكح التأسيسيسبقت إجراء انتخابات المجمس  التي

 :التأسيسيمرحمة انتخابات المجمس  /2 
بناء  فيعف رغبة جماىيرية عارمة  2011أكتكبر  23 فيأجريت فعاليتيا  التيعبرت العممية االنتخابية    

بانتخاب الرئيس، فقد غمب  كتنتييالجميكرية التكنسية الثانية عمى أسس كقكاعد ديمقراطية تبدأ بالدستكر أكال 
حالة مف التداخؿ بيف  التأسيسيسبقت انتخابات المجمس  التيخالؿ األسابيع القميمة  السياسيعمى المشيد 

ف تكافقت القكل الحزبية عمى جعؿ  الرؤل الحزبية كالدينية بصكرة غمب عمييا الطابع األيديكلكجى كا 
 . ائية ذات طابع "كسطى" إلى حد ماالمكاجيات السياسية الدع

إزكاء  فيالعممية االنتخابية دكرا  فيكما كاف لمعدد الضخـ مف القكائـ الحزبية كالمستقميف المشاركيف     
آالؼ  10قائمة حزبية كمستقمة ضمت ما يقرب مف  1500االنتخابات  في، حيث شارؾ االنتخابيالتنافس 

 الحزبيمقعدان، بيذا السياؽ يككف المشيد  217يتنافسكف عمى  سياسيحزب  100مرشح يمثمكف  500ك
 : يميعميو يمكف رصدىا فيما ك  قبؿ االنتخابات قد اتسـ بمتغيرات جديدة  التكنسي

استحساف العديد  االنتخابيناؿ برنامجو  حيث ، اإلسالمي"النيضة "صارخ لحزب  كجماىيرم شعبيتأييد • 
بيف المنابر السياسية كالمنابر  السياسيمف فئات المجتمع بالرغـ مف تخكؼ النخبة المثقفة مف تبايف خطابو 

 2.الدينية 
 في القانكنيكمنح الترخيص  1994عاـ  فيتأسس  الذم  "التكتل من أجل العمل والحريات"تقديـ حزب • 

برنامجا يكفر بديال كسطيا لمعممية السياسية التكنسية يقكـ عمى إدارة الدكلة كفقا  -ممثال لتيار اليسار  2002
 الداعي، كقد اكتسب ىذا الحزب مزيدا مف الشعبية مف خالؿ برنامجو رئاسي - برلمانيمختمط  سياسيلنظاـ 

 رمكزه.  إلى القطيعة التامة مع النظاـ القديـ ك
 القانكنيكحصؿ عمى الترخيص  "المحافظين التقميديين"بركز دكر العريضة الشعبية المستقمة كيمثميا حزب • 
 تكافقيعبر خطاب  التكنسي السياسي. حيث طرحت العريضة نفسيا عمى الكاقع 2011يكليك 15 في

 .يحمؿ أبعادا اجتماعية تقدمي إسالمي

                                                 

 , مرجع سابؽ .  أحمد محمد صافيناز_  3
  _( مف المذكرة . 176) الصفحة األخيرة لفترة ما  بعد الثكرة  مستقؿ لدراسة برنامج حزب النيضة  المقدـ في االنتخابات  مطمب  سيخصص 
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حزبا  11، كيضـ 2011مايك  31 فيكىك حزب ذك تكجيات يسارية تأسس " يالحداث الديمقراطيالقطب " • 
متطرؼ مستيدفا مكاجية اإلسالمييف كلكنو حصؿ عمى نسبة تمثيؿ  عممانيكقدـ نفسو مف خالؿ برنامج 

 1.  التأسيسيالمجمس  فيضئيمة 
ك قد كقع زعماء التحالؼ الحزبي الثالثي في تكنس  ) النيضة , ك المؤتمر مف أجؿ الجميكرية ك التكتؿ    

الديمقراطي مف أجؿ العمؿ ك الحريات ( الذم يحظى مجتمعيا بالغالبية في المجمس التأسيسي , إعالف تكافؽ 
"منصف ي ك زعيـ "المؤتمر" لرئاسة المجمس التأسيس "مصطفى بن جعفر"يتـ بمكجبو:  زعيـ التكتؿ 

" لرئاسة الحككمة , ك قد انتخب حمادي الجبالي لرئاسة الجميكرية ك األميف العاـ ؿ " النيضة  "" المرزوقي"
"الباجي قائد المجمس التأسيسي التكنسي مصطفى بف جعفر رئيسا لو , فيما قدمت الحككمة المؤقتة برئاسة 

 2بتشكيؿ الحككمة بعد انتخاب رئيس لمجميكرية . بالي""الج" استقالتيا تمييدا لتكميؼ السبسي
 

 الثالث : حركة النيضة في غمار االنتخابات بالمطم
 

  حرة كنزييةانتخابات أكثر ما كصفت بو ىذه االنتخابات أنيا  دخمت حركة النيضة غمار االنتخابات,     
خضعت العممية االنتخابية التكنسية األكلى مف  ك ذلؾ بعد حكالي عشركف عاما مف النفي ك اإلقصاء حيث

قاعدة ك ب % 70 حكالياالقتراع  فينكعيا لمرقابة بما يضمف النزاىة كالشفافية، كبمغت نسبة المشاركة 
 % 40 حكاليالخارج  فيف يكما سجمت نسبة تصكيت التكنسييف المقيم, مالييف مكاطف 7 تانتخابية ضم
حركة النيضة "كقد جاءت النتائج معمنة فكز  عضوًا. 18بػ  التأسيسي الكطنيالمجمس  فيكتـ تمثيميـ 

العريضة "ثـ  مقعدا، 30فائزا بـ  "المؤتمر من أجل الجميورية"، يمييا حزب مقعداً  89بـ "اإلسالمية 
التكتل من أجل العمل والحريات "، ثـ حزب مقعداً  26كحزبيا المحافظيف التقدمييف بحصكليا عمى  "الشعبية

حائزا عمى  التقدمي" الديمقراطيالحزب "المرتبة الخامسة  في كجاء مقعدًا، 21بـ احتؿ المرتبة الرابعة  الذم "
 3مقاعد لكؿ منيما.  5بـ  "حزب المبادرة"وي" الحداث الديمقراطيالقطب "كأخيرا فاز كؿ مف  مقعدًا، 16
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 2011نتائج انتخابات المجمس التأسيسي التونسي 

 

 

 
 )أزرق بحري(مقعد 90 : النيضة
 )أخضر فاتح(مقعد  30 : المؤتمر

 )مارون( مقعد 21  : التكتل
 )أخضر(مقعد  19  : العريضة

PDP  :17  مقعد(yellow) 

 (aqua)مقعد  5 : المبادرة
PDM : 5  مقعد(blue) 

 (deep red)مقعد  4 : آفاق
PCOT: 3  مقاعد(red) 

 )رمادي(مقعد  23: واألحزاب األصغرالمستقمون 

_  02_  07يـك :  " http://www.marefa.org, مف المكقع :  "2011انتخابات المجمس التأسيسي التكنسي " المصدر :
 . 14:  00, الساعة :  2013

 النقاط التالية: فيتبمكرت  التيىذه األثناء بحالة مف التكافؽ  في التكنسي السياسيكقد اتسـ المشيد    
حتـ  كالذملألغمبية البرلمانية  سياسيفصيؿ  أمصيغ بطريقة تمنع احتكار  الذمصدكر قانكف االنتخابات  -

عمى القكل السياسية الفائزة باالنتخابات الدخكؿ فى تحالفات مف أجؿ تشكيؿ الحككمة، حيث يمكف أف يتشكؿ 
مف عشرات المجمكعات السياسية التى تحظى بنفس األىمية العددية  التأسيسي الكطنيتخاب المجمس ان

داخؿ المجمس، ال باألىمية العددية داخؿ الشعب كاليدؼ مف ذلؾ ىك تمثيؿ أكبر عدد ممكف مف األطياؼ 
 . يالتكافقمجمس يغمب عميو الطابع  التأسيسيكالقكل السياسية، كىك ما يعنى أف المجمس 
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 141عمى دستكر مؤقت لمبالد كعمى قانكف التنظيـ المؤقت لمسمطات بغالبية  التأسيسيالمجمس  ةصادقم -
عشر مف  الحادم فيجمسة تاريخية جرت فعاليتيا  في عضواً  39صوتًا معارضًا وامتناع  37صوتًا مقابل 

 2011.1ديسمبر 
تكنس كعبر انتخابات حرة كنزيية صدمة لمتيارات  فيثؿ صعكد التيارات اإلسالمية المعتدلة ك قد م   

العممانية خاصة المتشددة منيا كالتي ترغب في الحفاظ عمى اليكية العممانية في مكاجية اليكية اإلسالمية 
قبمت التحالؼ مع اإلسالمييف  كالتيتتسـ بقدر مف االعتداؿ  التيعمى العكس مف األحزاب العممانية األخرل 

ة عند صياغخاصة  ة إليو، كىك ما ينذر بمكاجيات سياسية مستقبمية مع النخبة اإلسالمية كما سبقت اإلشار 
 .  الدستكر الجديد

أف خطتي السمطة التكنسية السابقة   خير دليؿ عمى  تك تعتبر ىذه النتائج التي أسفرت عنيا االنتخابا   
في تجفيؼ منابع التديف كاستئصاؿ النيضة قد منيتا بالفشؿ الذريع، كذلؾ بالقياس إلى رد فعؿ المجتمع 

 2شيادة عمى أف ىكيات الشعكب أصمب كأعمؽ مف كيد الدكؿ. ك ىي  الحاسـ إقباال عمى سمت التديف،
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 حركة النيضة كبديل سياسي( النيضة المقترح)برنامج حزب الرابع :  مطمبلا

 
ـ االعتراؼ بالحركة كحزب رسمي مف قبؿ حككمة رئيس الكزراء المؤقت ت,  2011في األكؿ مف مارس      
ثر ذلؾ دخؿ حزب حركة النيضة في انتخابات الجمعية التأسيسية لمدستكر إك عمى  "محمد الغنوشي  "

 مف األصكات. 37, كحصؿ عمى 2011أكتكبر  22الجديد , كالتي عقدت في 
كيمثؿ برنامج حزب حركة النيضة نمكذجا فريدا في الفكر السياسي لمحركات اإلسالمية في الكطف    

نص عمى أنو ديف الدكلة التكنسية, ك عمى أف المغة ي فالبرنامج يعتز بالقيمة الحضارية لإلسالـ, ك العربي.
يتعرؼ برصيد الخبرات الكطنية لتكنس, بؿ كبالخبرة اإلنسانية  العربية ىي لغتيا, ك لكنو في الكقت نفسو

لمعالـ. إنو يرل الديف مصدرا لإللياـ, كيسعى إلى عدـ فصؿ مجاالت الحياة عف فمؾ القيـ ك األخالؽ, بؿ 
 1إنو يقـك عمى فكرة استخداـ " تعاليـ اإلسالـ" كأساس لنيضة البالد.

صراحة بالدكلة المدنية, ك يحدد كظائفيا, ك ذلؾ في المادة العاشرة رؼ عتلمنظر أف البرنامج ي مف الالفت   
السمـ االجتماعي, ك تعمؿ  يية التي ترعى الشأف العاـ, ك تحمتتبنى حركة النيضة نمكذج الدكلة المدن منو: "

 مف أجؿ الرقي االقتصادم, ك تسعى إلى ترسيخ الحريات العامة ك الخاصة, ك تحتـر قكاعد الديمقراطية ك
 (8المساكاة بيف المكاطنيف في الحقكؽ ك الكاجبات. ) برنامج  حركة النيضة ص

برنامج الحركة يتبنى النظاـ البرلماني الخالص كنظاـ حكـ لمبالد, حيث الحزب الحائز عمى أغمبية        
 المقاعد ىك الذم يشكؿ الحككمة التي تككف مسئكلة أماـ البرلماف.

ر مف خالؿ البرلماف. ك ليس مف خالؿ انتخابات شعبية, كذلؾ في تطبيؽ أميف أما الرئيس, فإنو يختا     
فإنو مستقؿ عف السمطة التنفيذية, ك تحدد محكمة دستكرية القكانيف  البرلماني الكالسيكي. أما القضاءلمنظاـ 

حكمة التي يصدرىا البرلماف. البرلماف ذك غرفة تشريعية كاحدة, ك البرلماف ىك الذم يعيف رئيس الم
 .ةالدستكري

عمى أف  12المادة برنامج الحزب منفتح عمى المجتمع المدني, ك يدعـ مؤسساتو بقكة, حيث ينص في    
الحككمة تعمؿ عمى قياـ مجتمع مدني منظـ ك مستقؿ يسعى إلى تحرير طاقات األفراد, ك إشراكيـ في الشأف 
العاـ, ك تكحيد جيكدىـ, درءا لالستبداد, كتكغؿ ك طغياف الدكلة أك رأس الماؿ عمى المجتمع". ىذا باإلضافة 

 2قكؽ ك الحريات.لتي تحد مف الحإلى العمؿ عمى إلغاء القكانيف القمعية, ا
يالحظ عمى البرنامج بشكؿ عاـ أنو ال يدخؿ في تفاصيؿ بخصكص عالقة اإلسالـ بالدكلة, كأنو ال كما     

يتحدث كمف يريد أف يقيـ تكازنا حرجا بيف اإلسالـ ك الدكلة المدينة, ك ىذا يدؿ عمى أف التيار اإلسالمي في 
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لة بمعناىا الحديث, بؿ إنو ال يجد أية غضاضة في قبكؿ تكنس لديو قدرة أكبر عمى التعايش مع فكرة الدك 
 1آلياتيا ك مؤسساتيا ك إجراءاتيا.

ك إجماال فإف رؤية حركة النيضة اإلسالمية الصاعدة لمحكـ إلى القضايا االقتصادية الشائكة يمكف     
 إبرازىا في عدد مف القضايا الميمة كالتالي : 

  / السياحة: 1
حزب النيضة سيقكـ بتطكير السياحة في  أفرئيس الكزراء ،  "حمادى الجبالي "في ىذا السياؽ  أكد     

تكنس ك تفعيؿ ىذا القطاع في عممية التنمية ك الرقي االجتماعي ك االقتصادم ، مشيرا إلى انو لف يتـ اتخاذ 
 أم قرار إال بمشاركة ك مشاكرة أىالي كؿ قطاع السياحة . 

يعيؿ  –المحمي  بالمائة مف إجمالي الناتج 7الذم يمثؿ  –الذكر أف القطاع السياحي في تكنس الجدير ب    
ألؼ تكنسي .  900سرة تكنسية ، ك يكفر بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمال ألكثر مف أألؼ  400أكثر مف 

القطاع السياحي يعد مف المكتسبات " أف  :النيضة حزب األميف العاـ ل  "حمادي الجبالي" كما أعمف   2
التي ال مجاؿ لممساس بيا ، ك أضاؼ : " ىؿ مف المعقكؿ أف نصيب قطاعا حيكيا مثؿ السياحة بالشمؿ 
بمنع الخمكر ك ارتداء لباس البحر ك غيرىا مف الممارسات ؟ ىذه حريات شخصية مكفكلة لألجانب ك 

 لمتكنسييف أنفسيـ " . 
لمجمة  "راشد الغنوشي "قاؿ ك ارتداء النساء لمالبس البحر  حزبو مف بيع الخمكرك فيما يتعمؽ بمكقفو ك   
: " ال احد يفقو تاريخ التشريع في اإلسالـ  2011أكتكبر  3الصادرة في لندف ، بتاريخ  "المجمة العربية"

ديد ، فاهلل يسمح لنفسو باف يغير أنماط الحياة مف مأكؿ ك ممبس ك مشرب عف طريؽ القسر ك اإلكراه ك التي
 3خمؽ الناس أحرارا ، ك لـ يعط ألحد سمطة في أف يقكد الناس ، حتى لمجنة  بالسالسؿ" .

 البنوك : /  2
يرل حزب النيضة ضركرة انفتاح القطاع المالي لممزيد مف المشاركة عف طريؽ البنكؾ المتكافقة مع       

الشريعة اإلسالمية ، ك قد كصمت ىذه البنكؾ بالفعؿ إلى تكنس أخيرا ، لتكمؿ الدائرة التي تسعى ليا الحككمة 
عيا اإلنمائية . ك مف خالؿ الجديدة ، ك ىي استخداـ الصككؾ أك السندات اإلسالمية في تمكيؿ مشاري

تشجيع المزيد مف البنكؾ اإلسالمية لمدخكؿ إلى السكؽ المحمية ، ك االستفادة مف منتجات ىذا القطاع ، فاف 
، يعتقدكف انو سيتـ تعزيز قطاع المصارؼ في البالد ، ك  "رضا شكوندالي"مسئكلي النيضة ، مف أمثاؿ 

ك  – "شكوندالي"كال مف المصارؼ التقميدية ك اإلسالمية . ك قاؿ  بالتالي فاف السكؽ المالية التكنسية ستضـ
أف مثؿ ىذا الكضع  –ىك أستاذ االقتصاد ك أحد القائميف عمى تشكيؿ برنامج حزب النيضة االقتصادم 
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سيتيح المزيد مف المنافسة ، خاصة مع رغبة الحككمة في االبتعاد قدر اإلمكاف عف القركض الخارجية ذات 
 1مرتفعة . التكمفة ال

    االجتماعية:العدالة قضية /  3
تشبثو بمبادئو اإلسالمية في بناء الدكلة الحديثة , قكاميا اإلسالـ ك الديمقراطية ك  "راشد الغنوشي " أكد  

الحرية ك المساكاة ك التنمية ك العدالة االجتماعية ك ىي الشعارات التي رفعيا حزب النيضة التكنسي منذ 
 2ثالثة عقكد .تأسيسو قبؿ 

 : الحوكمة /  4
 إف الحزب كيقترح .كتقميص البيركقراطية االستيالؾ في كاليدر الفساد مكافحة النيضة حزب برنامج يمتـز 

 سيخدـ بالفساد االىتماـ .المسؤكليف كبار عف أصكؿ الكشؼ سياسات كاعتماد الفساد لمكافحة عميا لجنة شاء
 بكجو الجميكر تجذب جٌدان  شعبية قضايا كالمساءلة ألف الشفافٌية ناخبيو، جميكر عند جيد بشكؿ النيضة

 3 .عاـ
 :  والضريبية المالية السياسة/  5

 يعيد كىك .كالمنخفض المتكسط الدخؿ ذات الفئات عمى األعباء الضريبية بتخفيؼ الحزب برنامج يتعٌيد    
 ربط الحزب إلى يسعى حيث الفائدة، أسعارك  الضرائب ذلؾ في بما الحكافز المالية، ىيكؿ في أيضان  النظر
التمكيؿ  احتياجات لتمبية القائـ المالي النظاـ مع كالتكٌيؼ أكسع، كاقتصادية اجتماعية الحكافز بأىداؼ ىذه

 4.  الصغيرة كالقركض اإلسالمي
 االستثمار األجنبي : /  6
حزب النيضة التكنسي في االنتخابات التشريعية ، ىبط مؤشر البكرصة ، مما استدعى تدخؿ  بعد فكز    

فالتقى بمسئكلي البكرصة ، ك طمأنيـ حكؿ التزاـ حزب  النيضة بالسكؽ  "راشد الغنوشي  "رئيس الحزب 
 5.االرتفاعر البكرصة التكنسية إلى الحر ، ك تشجيع االستثمار األجنبي ، مما أدل إلى عكدة مؤش
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 في مسار التحول الديمقراطي في تونس . التونسية  : دور حركة النيضة المبحث الرابع

باستقراء المسار التاريخي لحركة النيضة منذ ظيكرىا حتى كتابة ىذه األسطر نجدىا قد لعبت دكرا كبيرا      
في مسار التحكؿ الديمقراطي في تكنس ك ذلؾ مف خالؿ إثراء الساحة السياسية التكنسية بالرأم اآلخر 

مؿ مع السمطة مما أكسبيا طابعا المخالؼ ك في نفس الكقت تحمييا بالمركنة ك إتباع أساليب التدرج في التعا
ما أدل إلى قكؿ البعض المراقبيف  ك ىذاخاصا مقارنة بالحركات اإلسالمية في البمداف اإلسالمية األخرل , 

في نجاح ىذه الحركة في التكيؼ ك التأقمـ  مع المجتمع التكنسي مما جعميا حركة إسالمية ذات خصكصية 
راصديف بذلؾ  ىذا ما سنحاكؿ تبيانو في المطالب التالية  ك مر.تكنسية عمى عكس انطالقيا في بداية األ

مكاقفيا تجاه لفي فكر حركة النيضة ك ممارستيا ك التعرض مكقع الديمقراطية  ك أسس التحكؿ الديمقراطي 
 Nathan" ناثان براون" " ا لػبعض القضايا المعينة ك التي يصطمح عمى تسميتيا بالمناطؽ الرمادية كفق

Brown"  ك منو معرفة كضع حركة النيضة في ميزاف التحكؿ الديمقراطي ك مدل تناقض أك تكافؽ ىذه
 األخيرة مع التحكؿ الديمقراطي . 

 
 األول: موقع الديمقراطية في فكر حركة النيضة التونسية و ممارستيا . المطمب

إلى بناء نظاـ ديمقراطي كمدخؿ لتحقيؽ اإلصالح الشامؿ ك ينقد بشدة سيكلة  "الغنوشي" يدعك السيد   
تكفير المخالؼ ك الطعف بدينو لدل الحركات اإلسالمية بسبب انغالقيا ك تكجسيا مف كؿ جديد لكف بطبيعة 

اطية تصكره الخاص لمنظاـ الديمقراطي ك ىك ينتقد مف يطالب باألخذ بالديمقر  "الغنوشي"الحاؿ لدل السيد 
خض عنيا تطكر الحياة المجتمعية , ك اىتدل مالغربية كما ىي , رغـ أنو يقر بأنيا أفضؿ األنظمة التي ت

إلييا الفكر اإلنساني ماعدا النظاـ اإلسالمي , ك لكي تصمح الديمقراطية لمكاقع اإلسالمي البد مف إعادة 
الغنكشي يفرؽ مثؿ غيره مف ف 1استنباتيا في األرض اإلسالمية ك تبيئتيا ك تخميصيا مف شكائب العممانية . 

ك بيف كسائؿ الديمقراطية ك آلياتيا كما تظير في  بيف الديمقراطية كمبدأ أك عقيدة، فياإلسالمييف المعاصر 
  2المؤسسات ك التنظيمات .

إف اإلنساف كائف مكـر بالعقؿ كالحرية كالمسؤكلية كالرسالة ، كقد اكتسب بمقتضى ذلؾ ك نجده يقكؿ "     
انفكاؾ لو منيا ، كىي في جمميا تشكؿ عيدا أك  ليؼ الحمؿ تكاي التكريـ ، حقكقا ال سمطاف ألحد عمييا ك

كفي  خرآ سمطافكؿ الشريعة عف  ك، كىذا يعني عم "أحدا كفؽ شريعتو  ويعبد اهلل ال يشرؾ ب فأ : عقدا 
عتقد أف ىذه ىي أ الفعؿ ، ك ك مف حرية اإلرادة دال تحـر الفر أالكقت نفسو ، تحاكؿ اإلنسانية اإلسالمية 

ؽ بف النص كالحياة ، يفك ث كالمعاصر حيف يحاكؿ التيؿ الفكر اإلسالمي الحدالقضية الكبرل في مجم
لذلؾ احتاج مفيكـ مثؿ  . ذات في القرف العشريف بكؿ ما يحمؿ مف تحكالت كتحديات ال تتكقؼلكبا
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كما ىك معمكـ القكؿ بأف اإلسالـ ال يتعارض مع  ي، كال يكف يف يتأصؿ في الفكر اإلسالمأالديمقراطية إلى 
ك منو   1رؤيتيـ العامة. مف عقيدتيـ كجزء ، كلكف أف يتمثؿ المسممكف الديمقراطية ككأنيا  الديمقراطية

الديمقراطية ىي سبيؿ إلى استقرار نظاـ معيف أم أنيا آلية ك أف الحككمة لمشعب ك إرادة الشعب ىي التي ف
ك ىذا قد أدل في الغرب إلى العممانية ك الميبرالية ك البد مف أف يؤدم في المجتمع  تحدد شكؿ الحككمة ,

 2اإلسالمي إلى شكؿ يساير فكر الناس اإلسالمي . 
أف اإلسالـ يتفؽ مع الديمقراطية مف الناحية النظرية ، ك ىذه تصمح كنقطة بداية  "ىنتجتون"كيعتقد    

حيث   3صياغة رؤية محددة نظريا ك عمميا لتشجيع ك حفز المفكريف في العالـ اإلسالمي عمى استجالء ك 
ات الحكـ ك النمط الثقافي اإلسالمي الرفيع يقدـ عددا مف السمات _ كالتكحيد ك أخالقيبأف  ىنتجتكف يشير 

النزعة الفردية ك الحفاظ عمى حرفية النص ك الطيارة ك كراىية الكينكت ك التدرج اليرمي _ مما يعد مالئما 
ك إف كاف ىناؾ   4أف ىذه الخصائص تتناسب مع متطمبات الديمقراطية .لمتطمبات الحداثة ك التحديث كما 

 Michael Herb . "5 مف يرل غير ذلؾ مثؿ المفكر "
ظيرت حاجة كاقعية ، كتبعتيا حاجة معرفية كفكرية  فرضت عمى الحركة اإلسالمية التكنسية أف تككف     

طياتو  يذات اىتماـ خاص كجاد بقضية الديمقراطية ، كعمى رغـ أف المكقؼ جاء متأخرا كما زاؿ يحمؿ ف
أحزاب إسالمية قميمة ،  التناقضات العممية , إال أف الحركة تميزت بالريادة في ىذا المكضكع مع بعضبعض 

ليا لكؿ شركط المعبة الديمقراطية كما يترتب ك تعمف صراحة كبكضكح قب  1984 فقد بدأت الحركة بعد عاـ
  . عمييا مف نتائج

جيدا فكريا لتبيئة أك  " الحريات العامة في الدولة اإلسالمية "ك قد كاف كتاب راشد الغنكشي األخير   
ك حقكؽ اإلنساف في فكر الحركات اإلسالمية , ثـ في المجتمعات ك الدكلة  تكطيف الديمقراطية ك الحرية

   6اإلسالمية .
ستمر متمسكا بالخيار الديمقراطي في العمؿ ا، ف كاإلصالحيكفيا الختياره النقدم راشد الغنكشي ك قد ظؿ    

رابي فاف حسف الت عمى عكس بعض الحركات اإلسالمية مثال ر في ميداف الدعكة ،السياسي ، كبنيج الحكا
لمدني ( امف مؤسسات ) المجتمع ال ميداف الدعكة قان االنقالبي ) العسكرم ( اإلغراءفي  –سريعا  –سقط 

ر مف رأكا فيو صكتا ظقؿ في نعمى األ لى السمطة ، مغامرا بتصفية تراثو الفكرم االجتيادم الخالؽ :إ
 7 صالحيا نكعيا متميزا !إ –سالميا إ

                                                 

 .  247، مرجع سابؽ , ص التػيارات اإلسػالمية كقضػية الديمقػراطية ػيدر إبراىػيـ عمي ،_ ح 1
 .  103, ص  1999, الطبعة الثالثة ,دار الجديد , بيركت ,  مطالعات في الديف ك اإلسالـ ك العصرمحمد خاتمي , _ 2
 .  23, ص  2004, جامعة القاىرة ,  القاىرة ,  الديمقراطي في عصر المعمكماتالرأم العاـ ك التحكؿ _ عبد الغفار رشاد القصبي ,  3
مركز ابف خمدكف لمدراسات  ( ,تر : عبد الكىاب عمكب  ) , المكجة الثالثة : التحكؿ الديمقراطي في أكاخر القرف العشريفصامكيؿ ىانتنغتكف , _  4

 . 397, ص  1993, د.ـ,ف , اإلنمائية

5  _Michael Herb  " Islamist Movements And The Problem Of Democracy In The Arab World   " Annual Meeting Of 

The Middle East Studies Association ,Georgia State University , November 19 – November 22, 2005.p 5 . 

 .  248, ص ، مرجع سابؽالتػيارات اإلسػالمية كقضػية الديمقػراطية ػيدر إبراىػيـ عمي ،ح_  6
     2008السياسي , الطبعة الثانية ,المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء ,  اإلسالـ كالسياسة : دكر الحركة في صكغ المجاؿعبد اإللو بمقريز , _ 7

 . 176, ص 
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إف الحركة لـ تتراجع عف المسار " يقكؿ :  راشد الغنوشي" ك كمحاكلة منو لتأصيؿ الديمقراطية نجد     
الديمقراطي كرد فعؿ عمى البكرقيبية بؿ اعتبرت أف الخيار الديمقراطي خيار أصيؿ، كأف الديمقراطية ليست 

نما بضاعتنا التي رٌدت إلينا، كأف أىـ فشؿ عاناه تاريخنا ىك أف  الشكرل ظمت قيمة أخالقية بضاعة غربية كا 
، فالغرب ىك الذم حٌكؿ الشكرل إلى نظاـ لمدكلة كليس مجرد قيمة ةعميا كلـ تتحكؿ إلى مؤسسة سياسي

سياسية، رغـ ما يؤخذ عمى النظاـ الديمقراطي بسبب مضامينو العممانية، كليس بسبب الجياز السياسي 
 1الديمقراطي مف برلماف كانتخاب كتداكؿ عمى السمطة كاستفتاء. 

,  الديمقراطية كالعدالة االجتماعية كقيمة النضاؿ الكطنيكىكذا عممت الحركة عمى تأصيؿ قيمة الحرية ك     
كفي مكاف آخر يقكؿ الغنكشي إف المشركع السياسي لمحركة اإلسالمية في تكنس، يقكـ عمى جممة مف 
التكجيات، تسعى لتأصيؿ الحرية كالديمقراطية كمدخؿ إلصالح المجتمع، كىك مشركع مجتمع مدني يقـك 

 . لثقافيةعمى التعددية السياسية كا
 

 في فكر حركة النيضة التونسية و ممارستيا .  2موقع الدولة المدنيةالثاني :  مطمبال
 

 حركة باعتبارىا لمحركة كصفي تفسير عمى الكقكؼ تتطمبالنيضة التكنسية  حركة دراسة منيجية إف    
 الحركة كتتبع  .عدمو مف الديمقراطية األدكات كفؽ الحكـ في السياسية المشاركة عمى تقـك سياسي إسالـ
 الحركة كتعتمد .العالمي أك السياسي القطرم أك كالمجتمعي الفردم الصعيد عمى سكاء شامال، ريايتغي نيجا

                                                 

الحركات اإلسالمية ك الديمقراطية : في كتاب : مجدم حماد ك آخركف ,  زكي أحمد " الديمقراطية في الخطاب اإلسالمي الحديث كالمعاصر" _ 1
 . 61ص  ,  2001, الطبعة الثانية , مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت ,  دراسات في الفكر ك الممارسة

  _مع التعامؿ في المكاطنة مبدأ تستند إلى التي كىي الديمقراطي، النظاـ ك تتبنى القانكف إلى تحتكـ التي الدكلة ىي المدنية الدكلةالمدنية :  الدولة 
التي  كالكاجبات الحقكؽ مف مجمكعة عمى تقـك التي الدكلة كىي السياسي، أك الديني أك معتقدىـ ديانتيـ أك لكنيـ أك أصكليـ عف النظر بغض مكاطنييا

 .القائـ بالنظاـ المكاطف عالقة طبيعة تحدد
 أساسي مبدأ عمي تقكـ المدنية الدكلة أف ذلؾ كفكرىـ، لمناس فييا اإلرادة تككف التي الدكلة " :بأنيا المدنية الدكلة الجمل" يحيى "القانكني الفقيو يعرؼ   

  "النيائية  كمرجعيتيا السمطات كؿ مصدر ىي الناس إرادة أف مقتضاه
 التجارب مف المستمداف الكضعي كالدستكر القانكف دكلة" :المدنية "  والدولة الدينية " الدولة بعنكاف لو مقاؿ في التميمي" خمف الممك "عبد يعرفيا فيما

، الحاكـ بيف العالقة بتمديد المجتمع لتنظيـ حياة الكاقع كمف اإلنسانية  سمطات ثالث المجتمعفي  كتككف المكاطف، ك كاجبات حقكؽ كتحديد كالمحكـك
 "اآلخر الرأم كاحتراـ الحرية المجتمع في كتتكفر تكامميا، بؿ  السمطات ىذه تداخؿ كعدـ كالقضائية، كالتشريعية التنفيذية ىي أساسية
و  الدينية الدولة "حكؿ  لو مقاؿ في  سعيد" احمد " طالليقكؿ  حيث عممانية دكلة إال تككف أف يمكف ال المدنية الدكلة أف اآلخر البعض كيرل    

 النعرات النيائي مف لمخالص كتفضي السمفي، الرجعي لمتيار نقيض بحؽ تعتبر كىي الميبرالية، العممانية الديمقراطية الدكلة ىي المدنية الدكلة"  المدنية
 التي الدكلة كىي الحاكميف، لمصمحة الديف تسخير مف تحد التي المدنية ىي الدكلة المعتقدات، كؿ مف المحايد مكقفيا بحكـ كالمذىبية كالطائفية الدينية
 إبعاد إلى تيدؼ باختصار العممانية المدنية الدكلة السمفي، كالتقميد بالماضي التمسؾ ثقافة كراءىا تاركة القيكد متخطية المتمدف العالـ ركب مع يرتسي

  " السياسة عف الديف
 كتحتـر العقائد ك األدياف بحرية تقر المدنية ةلالدك  لمديف، فيما مناىضة حقيقتيا في العممانية فالدكلة العممانية الدكلة مع تتطابؽ ال كالدكلة المدنية    
  مكضكع فإف ىنا كمف ,  المعتقد أك العرؽ أك الديف أساس عمي تفرقة أم المكاطنيف بيف تفرؽ ال ك معتقداتيـ في االختالؼ في حقيـ ك المكاطنيف آراء
نما غاية ليست فالدكلة بالدكلة المناط األساسي اليدؼ في كليس الدكلة فمسفة في تدخؿ عدمو مف الدكلة ممانيةع  المجتمع غايات لتحقيؽ كسيمة ىي كا 

  .المكاطنيف مف الشرعية كاكتساب كالمكاطنة االستقرار تحقيؽ في المطاؼ نياية في تتمثؿ كالتي
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 كلكف لمحاكـ الرشيد كاالختيار مفاىيـ المكاطنة إقامة عمى يقـك إليو تسعى الذم األساسي اليدؼ أف عمى
 .إسالمية بمرجعية

النيضة  قضية حركة ذكرت كمما تثار التي اإلشكاليات مف العديد عف المثاـ تمط لـ القضايا ىذه كؿ   
 مؤشرات مف ويتضمن بما المكاطنة مبدأ تفعيؿىذا األخير الذم يقكـ عمى :   التحكؿ الديمقراطي ,ك التكنسية 
عالء العامة، كالحريات المساكاة رعاية حقكؽ اإلنساف   الشعبية، كاإلرادة األمة سيادة كاحتراـ القانكف، حكـ كا 

 ك كؿ ىذه  كما سبؽ تناكليا في الفصؿ األكؿ بإسياب , بيا كاالرتقاء المجتمعات تنميةك 
األسس تشكؿ األسس نفسيا التي تقكـ عمييا الدكلة المدنية لذلؾ كاف االختبار لحركة النيضة في فكرىا مف 

 . الكاقع لمدكلة المدنيةخالؿ نظرىا لمدكلة المدنية ك مدل تطابؽ ممارساتيا عمى أرض 
زعيميا مف  جاء كتاب الحريات العامة في الدكلة اإلسالمية ليجمؿ مكاقؼ لحركة اإلسالمية التكنسية ك    
 إثبات في ىذا الكتابكشي ، كيحاكؿ الغن ا كمستقبالن يدكلة اإلسالمية تاريخالكالحريات في  طة السم ةقضي

عات الحقكؽ ضك ناقش ضمف ذلؾ مك يل ، يساسية لمحكـ اإلسالمثـ تحديد المبادئ األ كجكد دكلة إسالمية 
 1اإلسالمي . لنظاـ ا يالحريات العامة فأك  ات السياسية ، ثـ ضمانات عدـ الجكريكالحر 

اإلسالم  و أصول  " "عمي عبد الرازق"اإلسالميكف منذ ظيكر كتاب  كفالحركي انشغؿ  المفكركف كحيث   
كقد استيؿ الغنكشي  . ويالمتعارؼ عم ىاإلسالـ كجكب  قياـ دكلة بالمعن إقراربتنفيذ فرضية عدـ  "الحكم

قكؿ بكجكد إجماع بيف , ك يكتابو بمقدمة تعتبر السمطة في اإلسالـ ضركرة أك طبيعة اجتماعية ضركرية 
ة اإلسالمية اعتبركا إقامة اإلماـ أك الدكل" الخكارج  عفرك  القدماء باستثناء عالـ مف المعتزلة كفرع صغير مف

نما مصمحة شرعية  يؤخذ بليس كاجبا دي ا بقدر الحاجة إلييا ، فإذا أمكف إقامة العدؿ مف غير إمامة ينيا ، كا 
اإلجماع ، الدليؿ التاريخي المتمثؿ في مجتمع دليؿ باإلضافة إلى  نكشي يكردكلكف الغ " انتفت الحاجة إلييا 

االجتماعية  ، كيقصد بذلؾ طة ضيؼ إلى ذلؾ السم, يأك دكلة المدينة بحسب الصحيفة أك دستكر المدينة 
ف البشر ، التي تقتضي تنظيـ أمكرىـ ، لذلؾ لـ يحتج اإلسالـ إلى أمر بإقامة السمطة ، يسنف  االجتماع ب

تيا ، كىي إقامة العدؿ ظيفكعناية ىك الضمانات األساسية لعدـ خركجيا عف ك  كلكف ما يحتاج إلى تنصيص
كيضيؼ  ،2يفة اجتماعية لحراسة الديف كالدنيا ظف السمطة ك أ، كانتيى مثؿ غيره مف جميكر المسمميف إلى 

ة مدنية سمط" فيف كخداما عند األمة، قصد بيذا أف يستنتج أنيا ظالقائميف عمييا ليسكا إال مك  ف إلى ذلؾ أ
سيادة الشريعة أك التقنيف اإلليي  ية كؿ كجو ، ال تختمؼ عف الديمقراطيات المعاصرة إال مف حيث عمك  مف

تحسيف  يا عمى قدر مساىمتيا فيؤخذ بيما ما تبقى ، فيك كسائؿ أعمى كؿ سيادة أخرل في ىذا النظاـ ، 
قامة العدؿ عمى مقتظال كىي ، دحض الأيفة ، ظأداء تمؾ الك  بحسب ما نص أم اإلليي ،  ضى الشرعمـ كا 

  3" .عميو أك تضمنو ، أك بحسب ما يكافقو أك بحسب ما ال يخالفو 

                                                 

 . 246، مرجع سابؽ ,  ص التػيارات اإلسػالمية كقضػية الديمقػراطية حػيدر إبراىػيـ عمي ،_  1
 . 246, ص  نفس المرجع _   2
 .  93,  92, ص مرجع سابؽ ,  , الحريات العامة في الدكلة اإلسالميةالغنكشي ,  راشد_   3
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ما  ك، مختارة مف الشعبأنيا عمى اعتبار  لحركة اإلسالمية تعترؼ  بالشرعية القانكنية لمدكلةفاكمنو    
ديف ىك قاعدة المجتمع دامت ىذه الدكلة ال تحكـ باإلسالـ ال تعترؼ ليا بالشرعية الدينية حتى يككف ال

الدكلة في اإلسالـ ليست دكلة دينية , : " "محمد اقبال"ك كما يقكؿ الفيمسكؼ ك الشاعر اليندم  1"  كالتشريع
الدكلة ك  ف ىذا الحاكـ خميفة اهلل عمى األرض ,مما يمكف لمحاكـ أف يستر إرادتو فييا بعصمة مزعكمة , بحسبا

أما اإلسالـ فقد " كاف  2 ليست إال محاكلة لتحقيؽ الركحانية في بناء المجتمع اإلسالمي "  في نظر اإلسالـ
فميس ثمة فصؿ في اإلسالـ بيف الديف ك الدكلة فيك نظاـ  3مف أكؿ أمره مجتمعا مدنيا عنى بشؤكف الدنيا ."

 4.بما يخص العقيدة ك المعتقد , بؿ الفعؿ ك النشاط أيضاكمي ليس فقط 
إشكالية الدكلة في العالـ العربي في صكرة تقابؿ الدكلة الدينية ك الدكلة المدنية يعد بمثابة  ك بالتالي فاختزاؿ

دكلة التي عني بيا إشكالية الدكلة التابعة... ىذه النتغييب إلشكالية الدكلة الحقة في العالـ العربي بأسره , ك 
 5.ال يمكف أف تككف مدنية بسبب عدائيا الصاـر لقاعدتيا المجتمعية 

القكمية، يدفعيـ   ىذه، التحاـ اإلسالـ بالكاقع المعاش، كالتحاـ اإلسالمييف بالمجمكعة االلتحاـرادة إف إ    
الشعب كعمى حكـ دكدم أك سيد قطب، بؿ عمى ك عمى طريقة الم " الحاكمية " عمىبالضركرة إلى التأكيد ال 

نعتبر أف الشعب بعد اهلل ىك السمطة العميا في المجتمع، فال حؽ ألحد أف يككف كصيا عميو  فيقكؿ " الشعب
ألنو ليس طفال كال سفييا، بؿ ىك خميفة اهلل في أرضو، مصريف عمى أف الجياد مف أجؿ الحرية ىك جياد 

في  دةءك ك المتؿ الستعادة الحرية المغتصبة تكمف أجؿ اإلسالـ، كأف مف حؽ كؿ التجمعات السياسية أف ت
   6"العالـ اإلسالمي

الممارساتي فنجد أف  "الغنكشي" قد ناضؿ منذ بداية مسيرتو الفكرية ضد فصؿ الديف عف  فأما عمى الميدا   
السياسة ك الحياة العامة ففي بياف حركة االتجاه اإلسالمي التأسيسي يعتبر " أف ىذا الفيـ يعبر عف تصكر 

 7كنسي دخيؿ عمى ثقافتنا األصيمة " 
ح عف مناىضتو لمعممانية , بؿ غير اسـ الحزب الذم بكضك ك مع مركر الكقت لـ يستطع الغنكشي الحديث 

أسستو مجمكعة االتجاه اإلسالمي إلى حركة النيضة التزاما بمقتضيات الدستكر التكنسي , فقد تـ نزع 
اإلشارات الكاضحة عف تبني الديف اإلسالمي كمرجعية فكرية ك سياسية لعمؿ حركة النيضة .أما بداية 

دة في خطاب الغنكشي حيث رأل أف " مشكمنا األساسي , إف كاف لنا مشكؿ التسعينات شيدت  مرحمة  جدي
ليس مع الحداثة بما ىي تقدـ عممي ك تقني ك ال حتى مع العممانية , بما ىي حياد الدكلة إزاء العقائد ك إنما 

لسياسي , مشكمنا المزمف مع حداثة مزيفة , مع تسمط لألقمية المنعزلة عف الشعب محتكرة لمثركة ك القرار ا
                                                 

الحركات اإلسالمية المعاصرة في الكطف  _ محمد عبد الباقي اليرماسي " اإلسالـ االحتجاجي في تكنس " في كتاب : إسماعيؿ صبرم  ك آخركف ,  1
 . 270, ص  2004, الطبعة الخامسة , مركز دراسات الكحدة العربية , بيركت ,  العربي

 .  32, ص  2005,الطبعة الثانية , دار الشركؽ , القاىرة ,  ماىية المعاصرةطارؽ البشرل , _   2
 .  33_ نفس المرحع , ص   3
 . 44, ص  2006, )تر : محمد كرزكف (, دار  نينكل , سكرية ,  , تغطية اإلسالـإدكارد سعيد _   4
 . 82, 81, ص  2006,الطبعة األكلى , رؤية , ]د.ـ,ف[ ,  لعبة الحداثة بيف الجنراؿ ك الباشاعمي مبركؾ , _   5
 .  271_ محمد عبد الباقي اليرماسي " اإلسالـ االحتجاجي في تكنس " مرجع سابؽ ,  ص   6
 . 336, مرجع سابؽ , ص  الحريات العامة في الدكلة اإلسالميةراشد الغنكشي , _   7
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متسمطة عمى ضمائر الناس ك أركاحيـ ك عقكليـ باسـ الديمقراطية ك الحداثة ك العممانية ك المجتمع المدني 
 1ك أحيانا باسـ اإلسالـ أيضا " 

ك يميز الغنكشي بيف الحداثة ك العممانية " ك إذا كاف الغرب دخؿ الحداثة مف بابو الخاص , أم التراث   
المسيحي , فنحف أريد لنا أف ننسمخ عف كؿ ماضينا ك حاضرنا ك التفريط في ىكيتنا  اليكناني ك الركماني ك

 ك استقاللنا حتى نناؿ حركة الحداثة كما فيمت في الغرب  ك ندخؿ إلييا مف الباب نفسو أم العممانية " . 
اثة ك العممانية ك في ىذه المرحمة بات لمعممانية مفيكماف كاحد في الغرب ك آخر في البمداف العربية " الحد

الديمقراطية في الغرب قد حررت العقؿ ك حررت الشعب ك أعطت السمطة لمشعكب ك فصمت الدكلة عف 
شخص الحاكـ ... بينما الحداثة المزعكمة ك العممانية المدعاة في منطؽ بكرقيبة  ك أتاتكرؾ ك شاه إيراف 

 المتطرفة مف حكليـ لـ تكف كذلؾ "  محمد رضا بيمكم ك أمثاليـ مف بقية الدكتاتكرييف كاألقميات
ك في مكقؼ غير مسبكؽ يعبر الغنكشي عف يأسو الشديد مف النمكذج العربي بتطبيؽ العممانية المجتزأة ك   

المشكىة ليقكؿ " ك ذلؾ ما يجعمنا فيما لك لـ نجد بدا مف االختيار بيف عممانية غربية ك تديف كنسي مستبد 
 2"  منحط , ستختار العممانية الغربية ك الديمقراطية بحمكىا ك مرىا .

كما نالحظ  فإف مكقؼ راشد الغنكشي قد تغير تجاه العممانية فيك حاد ك سمبي في السبعينات , ثـ      
متفيـ لدكرىا في أكربا ك الغرب أكائؿ الثمانينات , ثـ لتنتيي مسيرتو الفكرية في التسعينات إلى مصالحة بيف 

لممجتمعات بخصكصية إسالمية , قبكؿ نكع مف  " األسممة " ك " العممنة " بمعنى قبكؿ نمط التحديث الغربي
العممنة تحت إطار إسالمي ك قد تكصؿ إلى ىذا المكقع التصالحي مع العممانية بعد مخاض عسير انطكل 

 عمى تحكالت حقيقية في تجربتو . 
يرل اإلسالميكف أف الدكلة اإلسالمية تقدـ المبادئ البديمة التي يمكف أف تتفكؽ عمى مبادئ ك كخالصة    

الدكلة الغربية , فيذه األخيرة تعتز بتقدميا الديمقراطي بسبب اعتمادىا مبدأ الشرعية المتمثؿ في سيادة حكـ 
يك قيامو عمى دعامتيف : النص القانكف ك اعتبار الشعب مصدر السيادة ك السمطات , أما ما يميز اإلسالـ ف

 ك الشكرل . 
 الثالث : موقف حركة النيضة من قضايا المناطق الرمادية . مطمبال

) تطبيق الشريعة اإلسالمية ـ استخدام العنف ـ التعددية السياسية ـ الحقوق المدنية 
  والسياسية ـ  حقوق المرأة ـ األقميات الدينية (

  
ف يساىمكا أ، كقد حاكلكا  يفكالحريات القضية المركزية لدل اإلسالمييف التكنسيالديمقراطية شكمت قضية    

ك  يفي الكصكؿ إلى مكقؼ إسالمي متكامؿ يتقاطع مع الفكر الميبرالي مع االحتفاظ بتمايز الفكر اإلسالم
الخاصة  كتابا كامال لمناقشة المفاىيـ كالمسائؿ "راشد الغنوشي"ىذا كقد كرس الشيخ  تاريخو المختمؼ ،

                                                 

 . 169, ص  2007, دار بترا , دار أطمس , دمشؽ , العممانية في المشرؽ العربيلؤم حسيف , _   1
 . 169_  نفس المرجع , ص   2
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 اليـٌ   ""الحريات العامة في الدولة اإلسالمية لقد كانت قضية  "  مقدمة الكتاب يبالحكـ كالحرية ، يقكؿ ف
ذ بدأت الحركة اإلسالمية في تكنس تتحكؿ مف مرحمة الدعكة لمبادئ اإلسالـ في نم بيالذم استبد  ظـاألع

ككاف  كالعربي  عامة ىمكـ المجتمع التكنسي،ع ع  ميالكسمكاجية الثقافة الكافدة المييمنة إلى مرحمة التفاعؿ 
عمى الفكر اإلسالمي  فكاف تقديـ إجابات كاضحة عف التحديات المطركحة . زاؿت ال كأىميا قضية الحرية،

الثقافة، ضركرة معرفة ال بديؿ عنيا لمحركة اإلسالمية  قد ضرب بسيـ كافر في التغرب ك تكنس في بمد مثؿ 
  1"  فييا
قضايا كثيرا ما تكصؼ بأنيا  لذلؾ سنحاكؿ عرض مكاقؼ اإلسالمييف التكنسييف النظرية كالعممية مف    

" ناثان محرجة لمحركات اإلسالمية ك غامضة ك مكمف ازدكاجية الخطاب فييا ك ىي التي عبر عنيا الباحث 
تطبيؽ الشريعة اإلسالمية ػ استخداـ العنؼ  "  ك تشمؿ :"المناطق الرماديةب  "Nathan Brownبراون" " 

ة الفمسفية فيمكنت الخمحيث  .حقكؽ المرأة ػ األقميات الدينية ػ التعددية السياسية ػ الحقكؽ المدنية كالسياسية ػ  
مجيا دبعض اإلسالمييف مف تقديـ أطركحات فكرية مقنعة نسبيا ، كتبنت الحركة مفاىيـ جديدة كحاكلت  للد

 .ية اإلسالمفي العقيدة 
 _ تطبيق الشريعة اإلسالمية :   1

حكـ اإلسالـ يتأسس عمى جممة مف القيـ، إف تحققت مجتمعة فذلؾ الكماؿ أك قريب بأف   "الغنوشي"يقكؿ    
ف لـ يتسـ بإسـ اإلسالـ أك يطبؽ نصكص شرائعو فيك أقرب  منو، لكنيا يمكف أف تتجزأ، كالحكـ العادؿ كا 

كاف فعال  إليو، بؿ إنو العدؿ فثـ العدؿ شرع اهلل، بؿ إف السياسة الشرعية كما عرفيا ابف عقيؿ ىي : " ما
ف لـ يصفو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كال نزؿ بو  يككف معو الناس أقرب إلى الصالح كأبعد عف الفساد، كا 

ف أردت كحي "، فإف أردت بقكلؾ " إال ما كافؽ الشرع" أم لـ يخالؼ ما نطؽ  بو الشرع، فذلؾ صحيح كا 
رل مف الخفاء الراشديف ما ال يجحده عالـ سياسة إال منطؽ بو الشرع، فذلؾ غمط كتغميط لمصحابة، فقد جال

بالسنف مف التصرفات الشرعية االجتيادية ما لـ ينص عميو في كتاب أك سنة، كفي عصرنا ىذا تعددت 
 2. ة ما لـ ينص عميو في كتاب أك سنةاألمثمة عمى االجتيادي

، مية، إنفاذا ألمر اهللكانت إقامة الحكـ اإلسالمي ىي اليدؼ القريب أك البعيد لكؿ جماعة إسالك إف   
إمكانات  –إذ تعذر ذلؾ اليدؼ  –شريعة تضع أماـ المسمميف أفرادا كجماعات كتحقيقا لمصالح العباد، فإف ال

بديمة لمعالجة الحاالت االستثنائية ، كمف ىذه البدائؿ التحالؼ مع الجماعات غير اإلسالمية مف أجؿ إقامة 
ائز باألغمبية، أك التحالؼ التزاما يضر بالرسالة اإلسالـ، أك يغؿ يد حكـ تعددم تككف السمطة فيو لمحزب الف

الدعاة عمى الصدع بالحؽ أك السعي إلقامة حكـ اإلسالـ كلك بعد حيف، ككؿ ذلؾ تأسيسا عمى قاعدة 
المكازنة بيف المصالح كالفساد كقاعدة ما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب، كقاعدة النظر في المآالت، كمبدأ 

                                                 

 .17, مرجع سابؽ ,  ص  الحريات العامة في الدكلة اإلسالميةراشد الغنكشي , _   1
, منظمة ليبرتي ,  في السمطةمشاركة اإلسالمييف راشد الغنكشي " حكـ مشاركة اإلسالمييف في نظاـ غير إسالمي "  مف كتاب : عزاـ التميمي , _   2

 .  20, ص  1994لندف , 
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حسب  -كميا أك جزئيا –الضركرة، كغيرىا، فاليـ أف يضؿ المؤمف أبدا إيجابيا، عامال عمى إقامة حكـ 
المستطاع، كمف حكـ اهلل، بؿ جكىر حكـ اهلل، إقامة العدؿ، فإنما مف أجؿ ذلؾ أرسؿ اهلل الرسؿ ليـ، قاؿ 

 1 كالميزاف ليقـك الناس بالقسط{تعالى: } كأنزلنا الكتاب 
التأمؿ في كاقع البالد اإلسالمية المطحكنة بالدكتاتكرية يكشؼ أف المشكؿ ال يتمثؿ في إقناع غير أف   

ف تكف عممانية –المسمـ بالديمقراطية كالمشاركة في السمطة  مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مشتركة كالتضامف  -كا 
كتحرير فمسطيف، كما إلى الكطني، كالحقكؽ كالحريات، كالتنمية، كدفع مخاطر االجتياح كالتيديد الصييكني، 

نما يكمف المشكؿ أساسا في إقناع اآلخر  بحقكؽ المكاطنيف، أك بمبدأ سمطة  –أم األنظمة الحاكمة  –ذلؾ كا 
 2. كمنيا المشاركة في السمطة الشعب، كبحؽ اإلسالمييف عمى قدـ المساكاة مع غيرىـ في حرية السياسي،

 :استخدام العنف _  2

مف  مف المبحث الثاني مف الفصؿ الثالثالثاني  بحثالثاني مف الم لمطمبفي ا ىذه القضيةسبؽ تناكلو  
 تفاديا لمتكرار. الدراسة 

 :  التعددية السياسية_  3

دة جعميا ركيزة شرعية الحكـ، كقاعدة لممساىمة في بناء ار ا  ك  الديمقراطيةالمعقكد عمى التكنسي رىاف لإف ا    
أم طرؼ تجاه أم تحفظ  اإلسالمي ليس عندىا االتجاهحركة إف  "حيث يقكؿ الغنكشي  الكياف الكطني

نقدـ أنفسنا عمى أننا نمثؿ اإلسالـ... لـ ك غير إسالمي، إننا أسياسي آخر سكاء كاف ىذا الطرؼ إسالميا 
كلكف لنا رؤية لإلسالـ كما لغيرنا رؤيتو كال نرل مانعا مف تمثيمو معنا فإذا كانت أطراؼ أخرل ليا تحفظات 

ليس ليا تحفظ إزاء أم طرؼ آخر يقبؿ الحكار، كيقبؿ الصراع  اإلسالميء أطراؼ أخرل، فحركة االتجاه إزا
  3 " ينفي كجكد غيرهك ال في البالد  الديمقراطي

مف خالؿ اإلشارات العديدة التي ك كذلؾ نممس التعددية السياسية اإلسالمية لحركة النيضة التكنسية  
اعترفت الحركة بتعددية اإلسالـ المعيش ك أيف  احتكتيا بيانات الحركة  عمى الخصكص بيانيا التأسيسي 

أبقت الباب مفتكحا في كجو كؿ طرؼ يريد أف يساىـ في انجاز المياـ الكبرل التي نص عمييا اإلسالـ ك إف 
 4 .كانت لو نظرة مختمفة بصدد ىذه المياـ 

في تكنس في ككنو يعتبر نفسو معنيا ال بإقامة الدكؿ  اإلسالميتتحدد النقطة المركزية في التكجو ك   
نما بتركيز الحريات العامةاإلسالمية ير أف ىذا ال يعني نفي الطمكحات التاريخية لإلسالمييف، إنما . غ ، كا 
أكثر ( Principe De Réalitéدأ الكاقع )يخضع لمب " لمحركة" فقط بأف االتجاه الحالي  نالحظ يعني أننا

كيميز المرشد العاـ لمحركة بكضكح بيف مرحمة بناء المجتمع    (Principe De Plaisirمنو لمبدأ الرغبة )

                                                 

 .  22, ص مرجع سابؽ راشد الغنكشي " حكـ مشاركة اإلسالمييف في نظاـ غير إسالمي "  _   1
 .  23,  22نفس المرجع , ص _   2
 . 270محمد عبد الباقي اليرماسي " اإلسالـ االحتجاجي في تكنس "  , مرجع سابؽ ,  ص   _  3
  . 140" مرجع سابؽ,  ص  1991_  1981عبد الحكيـ أبك المكز " عالقة الحركات اإلسالمية مع األنظمة السياسية : الحالة التكنسية _   4
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فعال في التصكر، كلكنو إذا كاف غامضا حكؿ النقطة  ااإلسالمي كبيف الدكلة كالمجتمع اإلسالمي كقد قام
إذا تحقؽ لنا " ففي نظاـ يعترؼ بالحريات العامة:. الثانية فإنو كاف صريحا جدا في ما يتعمؽ بالنقطة األكلى

كطرؼ سياسي معترفة بغيرىا نظاـ يعترؼ بالحريات العامة، فينبغي عمى الحركة اإلسالمية أف تمارس حقيا 
الذم تريد، فتخكض المعارؾ االنتخابية  االجتماعيمقدمة اختياراتيا لمنمكذج   لسياسية األخرلمف األطراؼ ا

ـ في البرلماف كمؤسسات المجتمع بالبمديات كتشارؾ في الحكـ كلك جزئيا لتدريب أفرادىا اكتضع مكاطف أقد
سالمية، إذ المجتمع عمى إدارة المؤسسات كعمى قيادة الجماىير كتعبئتيا كتكعيتيا بأىداؼ الحركة اإل
، إنما بني حجرا كسقط حجرا حجرا  ىكذا إعادة البناء. –اإلسالمي لـ ينزؿ مف السماء مكتمال كال سقط في يـك

 "1 
 :الحقوق المدنية والسياسية  _ 4

تعد الحركات اإلسالمية التي تسعى لمكصكؿ إلى السمطة مف خالؿ العممية السياسية مف أشدم      
مناصرم الحقكؽ المدنية ك السياسية ك الحريات, مع التأكيد عمى حرية التعبير, ك الديف, ك الحؽ في تككيف 

عمى استعداد لقبكؿ معظـ العممانييف, العرب ك كذلؾ بالطبع داخؿ إطار المرجعية اإلسالمية.  -جمعيات
 ك ىذا ما يتكافؽ مع الطرح اإلسالمي التكنسي لحركة النيضة .  2درجة مف القيكد عمى الحريات.

 
 :  (األقميات الدينية و المرأة اإلنسان ) حقوق_  5

فقد ،  ةة كفكرية تأصيمييعمم السالمة مؤخرا باالىتماـ بمكضكع حقكؽ اإلنساف ألسباببدأت الحركات     
إمكانية االستفادة مف المطالبة العالمية باحتراـ حقكؽ اإلنساف كتنامي الحمالت كالمنظمات الميتمة رأت 

برعاية عدـ انتياؾ ىذه الحقكؽ ، بما يعني عمميا دعـ الحركات اإلسالمية ك مساندتيا حيف تتعرض 
ي ك التعاطؼ العالمي مع لالضطياد ك القمع في بمدانيا ، ك بالفعؿ استفادت كثيرا في جذب االنتباه الدكل

، فقد أصبحت الحركات اإلسالمية معينة بمسألة حقكؽ اإلنساف ميا تيا محاقضاياه في صراعيا مع حككم
د مكقؼ فكرم كاضح يدحت مطالبة بتحيتكقؼ عند ىذا الحد، فقد أصب مر ال، كلكف األ يةألسباب عممية نفع

 ك حقكؽ اإلنساف عمى المستكيات المختمفة : الفمسفيةف تتجنب مناقشة ألـ يعد مف الممكف  لة ، كأمف المس
 .العممية  الثقافية ك

مات حقكؽ اإلنساف ظدكر من  1981ية عرفت مباشرة خالؿ محاكمات عاـ سنك إف الحركة اإلسالمية الت    
 ف كتاباتأالمحمية كالعالمية في التضامف مع سجناء الضمير ، كضماف محاكمات عادلة كقانكنية لذلؾ نجد 

كىي , التكنسييف تسعى إليجاد مكقع لقضية حقكؽ اإلنساف في خطابيا السياسي كفكرىا المكتكب ييف اإلسالم
الدينية كمتغيرات العالـ المعاصر، كبالذات في مرحمتو الحالية المتجية  تف الثكابيتكاجو بإشكالية التكفيؽ ب

                                                 

 .  270, ص  _ محمد عبد الباقي اليرماسي " اإلسالـ االحتجاجي في تكنس "  , مرجع سابؽ  1
 .  13ص نيثاف براكف ك آخركف , مرجع سابؽ , _   2
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د ي، ألنيا تعمؿ عمى تأك ـقدر مف الالحسمكقفيا مف حقكؽ اإلنساف ب تسـانحك العكلمة أك الككننة لذلؾ 
 دينية . الخصكصية الثقافية كفي الكقت نفسو تبني مبادئ قد تصطدـ بنكاهو 

ك  حقكؽ اإلنساف ، األخيرة تفرد حيزا معتبرا لمتصكر اإلسالمي لمحرية ك "الغنوشي"ف كتابات أنالحظ    
نساف في اإلسالـ ، العقيدة ىي أساس حقكؽ اإل قكؿ بأفبالتقدـ مدخال مختمفا  ك حقكؽ المرأة ك األقميات 

" يمثؿ تطكرا محمكدا في الفكر البشرم , نعتز بو  ف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف أكذلؾ يرل الغنكشي 
ك نتمنى لك كضع مكضع التطبيؽ " , ك يضيؼ أف ىذا التطكر المحمكد سببو أف اإلعالف " ينظر إلى 

ف اإلعالف العالمي البشر متساككف في الحقكؽ , فيذا ىك المثاؿ اإلسالمي " إ البشرية عمى أنيا كحدة , ك أف
لحقكؽ اإلنساف في فكرتو األصمية، في ركحو العامة ، ىك تجسيد لمثاؿ اإلسالـ ، كالخطاب اإلسالمي أكؿ 

ال  خ البشرية ينادم الناس ير اأكؿ مرة في ت يا أييا الناس  :صفتيـ خطاب في التاريخ دعا الناس ب
  1اميـ .بأقك 

 دائرة عف اإلسالمي تمعلمجا نصؼ إقصاء يبرر ما اإلسالـ في ليس " يقكؿ  الغنكشي :  حقوق المرأة :
 لممرأة ظممان  يككف أف قبؿ كألمتو لإلسالـ الظمـ مف ذلؾ أف بؿ ...العامة الشؤكف في كالفعؿ المشاركة

 اتيكقدر  بالعالـ كعييا يزداد ما قدر عمى العامة، الحياة في المرأة مشاركة تنمك ما قدر عمى ألنو ...اتيذا
 في مشاركتيا طريؽ مف كالعممية الفكرية العكائؽ إزالة غير مف ذلؾ إلى سبيؿ ال كأنو فيو، التأثير عمى

 جيؿ صناعة في فعالة مساىمتيا تككف حتىتيا بقدرا كالثقة كالعاـ اإلسالمي بكعييا كاالرتقاء العامة الشؤكف
 يرتفع قد الذم المرأة حؽ مع إذف نحف .كاإلنسانية لألمة العامة اليمـك في لينخرط نفسو خكيصة عف يخرج
 أخالقيات احتراـ إطار في المساكاة أساس عمى السياسية الحياة في مشاركتيا في الكاجب مستكل إلى أحيانان 

 2" المكف أك بالجنس ال كالخمؽ بالكفاءة التفاضؿ فإنما اإلسالـ،
السكانية لمعظـ الدكؿ العربية, فإف قضية حقكؽ  ةالتركيباالعتبار بعيف األخذ بف األقميات الدينيةأـ عف    

تعتقد الحركات   حاالت قميمة. مف الناحية النظريةاألقميات غير المسممة غير مطركحة لمنقاش العاـ سكل في 
اإلسالمية المعتدلة أف المسيحييف ك غيرىـ مف أتباع الديانات التكحيدية األخرل مثؿ الييكدية ينبغي أف 

" راشد ك ىك ما تناكلو الشيخ  3يتمتعكا بالحرية في تنظيـ شؤكنيـ فيما يتعمؽ بالعبادة ك األحكاؿ الشخصية.
 .  اإلسالمية "الحريات العامة لمدولة " في كتابو "الغنوشي
 ) –التكنسية خاصة  -اإلسالمية المعتدلةالحركات  تعد المناطؽ الرمادية في فكر ك ممارسات ك  منو       

شاممة ك مؤثرة عمى  ( حقكؽ المرأة ك األقميات الدينية الشريعة, ك العنؼ, ك الحقكؽ المدنية ك السياسية, ك
تمؾ القضايا إذا ما كاف صعكد الحركات اإلسالمية سيؤدم عدد مف القضايا السياسية اليامة. ك سيحدد حؿ 

إلى شكؿ جديد مف أشكاؿ السمطكية ذات طابع   بدكؿ العالـ العربي, أخيرا, إلى الديمقراطية أك عمى العكس
 إسالمي.

                                                 

 .  251، مرجع سابؽ ,  ص التػيارات اإلسػالمية كقضػية الديمقػراطية حػيدر إبراىػيـ عمي ،_   1
 .  133,  132, مرجع سابؽ ,  ص  الحريات العامة في الدكلة اإلسالميةراشد الغنكشي , _   2
 .  15نيثاف براكف ك آخركف , مرجع سابؽ , ص _   3
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المبحث الخامس :  تقييم دور حركة النيضة التونسية في مسار التحول الديمقراطي و 
 بعد الربيع العربي . آفاقيا المستقبمية

 
كاف ىذا الدكر  سكاءدكر حركة النيضة التكنسية لحكصمة ك  لنقكـ بعممية تقييـالمبحث نأتي في ىذا   

كالرىانات التي تكاجو  لنقدـ بعد ذلؾ أىـ التحدياتتكنس  مقراطي فيسمبيا عمى مسار التحكؿ الدي إيجابيا أـ
  المستقبميةخالصات لنختـ بعد ذلؾ باآلفاؽ  ما ينبغي أف تككف عميو ككصايا ك حركة النيضة  التكنسية ك 

 ىذه األخيرة في مسار التحكؿ الديمقراطي .  لدكر
  

 المطمب األول: الدور االيجابي لحركة النيضة التونسية في مسار التحول الديمقراطي .
  

اإلسالميكف رؤية جديدة ، ك نمطا مغايرا ، يتعارض مع المبادئ التي تأسست عمييا الدكلة التكنسية مٌثؿ     
الحديثة ، ك إذا كانكا قد نجحكا في تكفير مناخ التغيير في بعده السياسي ، فإنيـ لـ يراعكا التدرج المطمكب ، 

مرحمة الجديدة ، ما يسمح ليـ بمراجعة ، ثـ القبكؿ بو شريكا في تأسيس ال ابتداءليغدكا طرفا مقبكال بو 
 فكرة جديدة في أبعادىا السياسية ك الثقافية ك االجتماعية ك االقتصادية .  إنضاجمكضكعية لمقديـ ك 

فالحركة اإلسالمية التي ظيرت منذ أكائؿ السبعينات ، قد استطاعت أف تصنع كعيا جديدا ، ك تشيع قيما     
مشيكدا لو بالعطاء النضالي ، ك النظافة عمى الصعيد األخالقي ، ك ذلؾ مف ايجابية ، ك تبني جيال نظيفا 

خالؿ االعتماد عمى كسائؿ كثيرة ، مثؿ : المحاضرة ك الدرس ك الندكة ك الدعكة ك الجريدة ك المجمة ، ثـ في 
 ما بعد االنخراط في الجمعيات ، ك المنظمات الكشفية ك النقابية ك االجتماعية . 

حت الحركة في رد االعتبار لمغة العربية ، كترغيب الشباب في القراءة ، ك تربيتو عمى نظافة كما نج     
التفكير ك السمكؾ ، ك ىك ما كاف سببا في سرعة االنتشار ك التكسع ، حتى غدت الحركة اإلسالمية ظاىرة 

ـ السمكؾ ( ، ك بدا بارزة في المجتمع ، ثـ لـ تمبث أف بدأت تثير حفيظة الخصكـ ) خصكـ الفكرة ك خصك 
تعدل أنيا تؤسس لنمط مجتمعي جديد ، يتعارض مع النمط الذم قامت عميو الدكلة البكرقيبية ، ك ىك ما اس

  1.نظاـ الحكـ في مرحمة مبكرة 
 
 
 
 
 

                                                 

مف قبضة بف عمي إلى ثكرة الياسميف : , " الحركة اإلسالمية في تكنس قراءة نقدية " في كتاب : تأليؼ مجمكعة مف الباحثيف , الفاضؿ البمدم_  1
 .  59, ص  2011, مركز المسبار لمدراسات ك البحكث , دبي ,  اإلسالـ السياسي في تكنس
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 المطمب الثاني : الدور السمبي لحركة النيضة التونسية في مسار التحول الديمقراطي .
 

قراءة نقدية لحركة النيضة التكنسية في كتاب صدر بعد الثكرة التكنسية في   1" الفاضل البمدي "يقدـ    
ا النقد مف ممارس عايش مختمؼ حيث يأتي ىذ " الحركة اإلسالمية في تونس قراءة نقدية "مقاؿ بعنكاف 

 فيقكؿ:  اإلسالمية التكنسية ار التي شيدتيا الحركةاألطك 
 اإلصالحالحركات اإلسالمية ، ك الحد مف دكرىا في التكعية ك  تكرار المكاجيات كاف سببا في ابتالء إف_ 

ك مراحؿ كثيرة إلى تضميد الجراح ، ك لمممة الصفكؼ ك معالجة  أكقاتك صناعة الكعي ، ك انصرافيا في 
اآلثار السمبية لممحف ، عمى المستكيات النفسية ك الصحية ك الثقافية ، كما كاف سببا في تكجيو جيكد 

اية نفسيا ك مصالح القائميف عمييا ك أىدرت بسبب ذلؾ إمكانياتيا ك أكقاتيا ك أمكاليا ، في األنظمة لحم
 231تقكية آلة األمف ك الدعاية ، ك احتكرت اإلعالـ ك الثقافة ، ك اعتدت عمى الحريات . 

اإلسالمييف مف أعضاء ) حركة االتجاه اإلسالمي ( كانكا أيضا غير مطمئنيف لمنظاـ الجديد ،  أفكما       
لذلؾ كانت خطكاتيـ ك مكاقفيـ تجاىو متحفظة أك مترددة ، فما كادكا يشارككف في مراسـ التكقيع عمى 

ـ يحسنكا إستثمار الميثاؽ الكطني ، حتى عادكا ك اعرضكا عف المشاركة في الييئة العميا لمميثاؽ ، ك ل
الفرص المتاحة ليـ ، ك لـ يقدركا عمى ضبط أنفسيـ ، ك التحكـ في خطابيـ ك في تحركاتيـ ، ك ذلؾ كفؽ 

ك ما يتطمبو مف مراعاة لمتكازف ك العمؿ عمى إشاعة مناخ االطمئناف ك  الجديد ،ما يقتضيو الكضع 
تكف تخمك مف مشكالت عكيصة ،قد يككف  االستقرار ، ك إدراؾ طبيعة المرحمة الجديدة ك ىي مرحمة لـ

ضعؼ المعارضة أىـ عنكاف فييا ، باإلضافة إلى تشكه صكرة اإلسالمييف في نظر خصكميـ ، ك في 
مقدمتيـ اليسار بمختمؼ شرائحو ، ك ىك تشكه مثير لممخاكؼ ، خصكصا إذا عممنا انو يحمؿ مشركعا جديدا 

تأسس عمييا النظاـ البكرقيبي ، ك يبشر باإلسالمية ك ما  ، يقطع أك يظف انو يتقاطع مع الحداثة ، التي
تعنيو ىذه الكممة مف منظكر خصكـ اإلسالمييف مف ظالمية ، ك رجعية ك استبداد ، ك نككص عف الحرية ك 

 2 3الديمقراطية ، ك تراجع في مكاسب تحرير المرأة ...
لـ تمض ثالث سنكات عمى قياـ النظاـ الجديد ، ك لـ كذلؾ بالرجكع إلى تاريخ الحركة التكنسية نجد بأنو  _ 

يكد التكنسيكف يفرحكف بمناخ االستقرار ك الكئاـ ك األمف ، ك يتفرغكف لمتنمية السياسية ك الثقافية ك 
االجتماعية ك االقتصادية ، حتى تجدد االشتباؾ ، ك دخمت البالد في معركة عنيفة ، طرفاىا ىما : حركة 

 3 4.  أخرلالنظاـ الفتي الجديد مف جية  النيضة مف جية ، ك
 ما يمي :  نتج عن ىذا الصدام

 : االبتعاد عن التعددية   – 1  

                                                 

  _تجاه اإلسالمي .أحد مؤسسي " الجماعة اإلسالمية في تكنس " ك أيضا " حركة اال 
 .  51ص الفاضؿ البمدم , مرجع سابؽ , _ 1
 .  55ص , نفس المرجع _ 2
 .  57نفس المرجع , ص  _ 3
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تمثمت الخسارة األكلى في حرماف تكنس مف تجربة تعددية متدرجة ، يككف اإلسالميكف طرفا فييا مف     
غيرىـ ، مقبكليف غير مرىكبيف ك ال مستثنيف ، يساىمكف إلى جانب بقية األطراؼ في بمكرة ثقافة جديدة 

شعارات ، التي رفعكىا ، ك نادكا حنكف قدراتيـ عمى تجسيد النيم تزاكج بيف الحداثة ك اليكية اإلسالمية ، ك
، ك يأخذكف كاقع بالدىـ بالرفؽ ،  1981في سنة  اإلسالميبيا منذ اإلعالف عف تأسيس ) حركة االتجاه 

يثيركا حفيظة خصكميـ السياسييف ك األيديكلكجييف ك الثقافييف ، الذيف خٌرجتيـ المدرسة  أفمف دكف 
تفيديف مف الكضع القديـ ، أك الطامعيف في االستفادة مف النظاـ البكرقيبية ، ك مف دكف أف يىٍستىعدكا المس

 الجديد . 
 :  ات قالطا إىدار -2
مكانياتأكقات  أىدرتضا أف يأكاف مف نتائج المكاجية     تاستخدمفي صداـ عنيؼ ،  أمكاؿ ات كقكطا كا 

ا ، متابعة كاعتقاال كتمشيطا ، كطالت ىذه العممية كؿ يمنية عمى طكؿ البالد كعرضاأل أجيزتيافيو الدكلة 
مف أتباع الحركة كقياداتيا كأعضائيا كأنصارىا  بآالؼالمعتقالت كالسجكف  فامتألتالفاعمة ،  األطراؼ

النيضة تبؽ أسرة إال ك طاليا األذل , ك كاف ىدؼ السمطة مف ذلؾ تصفية حركة كالمتعاطفيف ، حتى لـ 
اة السياسية يبعادا ليا نيائيا مف الحإ فييا ، ك ثخاناا  ك لعشريف سنة الماضية ، تعطيال ليا ، خالؿ ا

 1ر.كاالجتماعية كالثقافية ، مف دكف اعتبار ما قد يصيب البالد مف ضي 
 : اىتزاز اليوية -3
برز النتائج الخطيرة ، التي ترتبت عمى حالة االشتباؾ بيف اإلسالمييف كالسمطة ، مف استيداؼ أكلعؿ مف   

المرتبطة بيا ،مثؿ :إشاعة الميكعة ، كاالنحالؿ األخالقي ، كالفساد ،  رالمظاىلميكية كالمساس بكؿ 
ف جيال ك دذيف سيجمستقبال ، ال عقد عمؿ اإلسالمييفما ي كاالستيتار بالقيـ في صفكؼ الشباب ، كذلؾ 

التي نشطة كغير ذلؾ مف األيمو ، مستغرقا في ممارسة شيكاتو جديدا جاىال بالديف ، غير عابئ بمبادئو كق
ي لديو االستقالة ، كتجعمو في حالة اضطراب ، كعدـ تحمؿ لممسؤكلية ،كىي إشكاليات خطيرة ، أصبحت تنمٌ 

 بوابأحز كجعمت عمؿ مؤسسات المجتمع المدني  مطركحة بحدة عمى األسرة ، كالمجتمع ، كالسمطة نفسيا
سالمييف ، كما إليف السمطة كاكىذا يستدعي التكقؼ عند خطر التشابؾ ب ,أكثر تعقيدا  وكجمعياتو كنخب

مختمؼ مستكياتيا :الثقافة ،كالفكرية مف انشغاؿ ك استغراؽ في السمكؾ الدفاعي , بدؿ التنمية في يتسبب 
 ،كاالجتماعية ،كالنفسية.

يتجمى ىذا الخطر في تفشي قيـ سمبية عديدة، مثؿ: انتشار النرجسية كاألنانية، كضمكر السمكؾ  ك  
النضالي كحب اآلخر، كالغيرة عمى المصمحة العامة، ككذلؾ التكرط في التنافس عمى المنافع العاجمة 

 2.  رادكاالستغراؽ في تكفير الحاجات االستيالكية التي تتكسع باطٌ 
 : ن التنميةع االنحراف_  4
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ىذه الجيكد الميدكرة في مكاجية غير محسكبة، كال مقدر حجـ ضررىا حكلت االتجاه العاـ عف التنمية   
سمطة، كمعارضة،  -كصرفت الفرقاء " عبثية "السياسية كالثقافية كاالجتماعية إلى تدافع عنيؼ في عممية 

سالمييف عف تأسيس كضع جديد، يجسد عمميا الشعارات المرفكعة في بياف السابع مف نكفمبر، كيؤسس  -كا 
لجميكرية جديدة تقطع مع سمبيات النظاـ القديـ كعكراتو، التي كانت سببا في الثكرة عميو، كيبشر بقيـ جديدة 

، كدعـ الحريات العامة بما يجعؿ كاإلقصاءلسمطة، كاستبعاد االستثناء ىي المشاركة كالتداكؿ السممي عمى ا
ة عمى ذلؾ: إنساف ينالتكنسييف يقبمكف طائعيف متحمسيف لمنيضة بكطنيـ، الذم يممؾ كثيرا مف الشركط المع

متعمـ، نخبة كاعية، حركة سياسية متطكرة كمرشحة لمزيد مف التطكر، مكقع جيكسياسي نكعي، نيضة 
كاجتماعية كثقافية مؤكدة، إذ ال عبرة بعد ذلؾ بشح المكارد الغذائية، ألنو  عندما يتعمؿ القائمكف  اقتصادية

عمى السمطة بشح المكارد لتبرير التقصير، كعدـ تحقيؽ النجاح المطمكب في التنمية في أبعادىا المختمفة، 
 فيـ يجانبكف الصكاب، كيتيربكف مف تحمؿ مسؤكلية ذلؾ.

نساف تعميما يجابية، ككقع التركيز عمى اإلممكنة ، لك تكفر مناخ العطاء كاإلفالتنمية المطمكبة كانت    
، أم بيف السمطة كالشعب، ككانت خدمة المصمحة  كتأىيال كتدريبا، كمدت جسكر الثقة بيف الحاكـ كالمحكـك

ستثمار الجيد الختالؼ كجيات العامة ىي مكضكع المنافسة، كفتح مجاؿ المشاركة لمناس جميعا، ككقع اال
النظر، كاستبعدت كؿ أشكاؿ اإلقصاء كاالستثناء، ليشعر المكاطنكف جميعا بأنيـ معنيكف باإلصالح كالتطكير 

 1. كالتنمية كأف الكطف كطنيـ جميعاكالنيضة 
ذا كانت السنكات الثالثكف األكلى لالستقالؿ ، قد ضاعت فييا فرص كثيرة لبناء مجتمع ديمقرا   طي تعددم كا 

، ك شابتيا ىزات كثيرة ، فقد كاف األمؿ في التدارؾ كبيرا ، عندما جاء تغيير السابع مف نكفمبر ) تشريف 
، كىك ما جعؿ الناس جميعا يتفاعمكف معو بكؿ ايجابية ، ك يؤٌممكف تدارؾ ما فات ، ك  1987الثاني ( 

 ، ك لكف الفرصة ضاعت مرة أخرل . كضع الكطف عمى سكة اإلصالح ، ك حسف استثمار الكقت ك الجيد 
لقد كانت المكاجية ، بيف النظاـ الجديد ك الحركة اإلسالمية ، تحكيال لمكجية عف مسار ىائؿ طبيعي ، ك    

تضييعا لمفرصة ، ك تأخيرا طكيال ك ممتدا لتجربة ديمقراطية ، كانت ممكنة ، لك كاف العقؿ ك المسؤكلية 
  2ك األمزجة ، ك المصمحة الحزبية الخاصة . األخالقية ضابطيف لإلنفعاالت ،

 _ انجرار الجميع لمصراع : 5
انخرطت المعارضة ، ك كثير مف منظمات المجتمع المدني ، في الصراع الذم دار بيف السمطة ك      

الحركة اإلسالمية ، ك قد قدـ العديد منيا إسنادا طكعيا لنظاـ الحكـ ، بسبب الغيرة ك الخكؼ مف تضخـ 
الحصكؿ عمى مكاقع حجـ الحركة اإلسالمية ، كذلؾ طمعا في الحصكؿ عمى مكاسب محتممة ، ك رغبة في 

 3في الكضع الجديد . 
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ك إذا كاف اليسار قد كضع إمكاناتو عمى ذمة النظاـ ، ليثأر مف خصمو التقميدم في الجامعة ك النقابات     
ك التعميـ ، ك يغنـ مكاقع تساعده عمى الدعاية ألفكاره ، مستغال حاجة النظاـ لسند فكرم ك ثقافي ، ك إذا 

تفادكا في البداية ك مؤقتا مف بعض المكاقع ك المكاسب الحزبية ك الجمعياتية ، ك كاف ىؤالء جميعا قد اس
ك  –التجمع الدستكرم الديمقراطي  –حصمكا عمى منافع مادية ، حيث فتحت أماميـ مؤسسات الحزب الحاكـ 

لمقياس أبكاب رابطة حقكؽ اإلنساف ك بعض الكزارات ، إال أف المحصمة النيائية لكؿ ذلؾ كانت خطيرة با
 الحضارم ك ذلؾ في ذلؾ في ضكء المعطيات التالية : 

المبادئ ك الشعارات التقدمية التي كانت حمما عند الجميع ، ك ناضمت مف اجميا النخبة السياسية ك  –أ    
الفكرية خالؿ السبعينات ك الثمانينات ، لـ تمبث أف تبخرت ك ضاعت ، ك تركت المجاؿ لالستبداد ك 

ستثناء ك التدجيف ، ك شمت أىـ منظمتيف جماىيريتيف في البالد ، ىما : االتحاد العاـ لطمبة اإلقصاء ك اال
تكنس ، ك االتحاد العاـ التكنسي لمشغؿ ، كما نتج عف ىذه المكاجية أيضا تغكؿ الحزب الحاكـ مف جديد ك 

لتي كجدت نفسيا غير قادرة ىيمنتو عمى الحياة العامة ، مقابؿ ضعؼ األحزاب القانكنية ك غير القانكنية ، ا
 1عمى مأل الفراغ الكبير الذم تركتو حركة النيضة . 

تراجع المشيد السياسي إلى ما كاف عميو قبؿ عشريف سنة أخرل ، مف حيث درجة التعددية الحقيقية ،  –ب  
أظيرت  ك تحرير اإلعالـ ، ك دعـ الحريات األساسية : حرية التعبير ، ك االجتماع ، ك التنظيـ ، ك قد

األحداث المتتالية مدل انخراط قسـ ميـ مف النخبة السياسية بشكؿ كاع أك غير كاع في معاضدة ك مساندة 
قمع خصـ أيديكلكجي ك ثقافي ك سياسي ، بيدؼ إقصائو ك شطبو مف المشيد السياسي ، ك ىذا االنخراط 

نشر الظمـ ك االستبداد ، ك حرماف في دعـ أكضاع غير ديمقراطية ك منافية لحقكؽ اإلنساف سيككف سببا في 
المجتمع مف التطكر االيجابي ، ك يعطي الفرصة في المستقبؿ التساع دائرة االستبداد ، لتتجاكز نطاؽ 

 اإلسالمييف ، ك ما تمبث أف تضيؽ الخناؽ عمى الجميع ، ك تؤبد األزمة .
ظنِّا أف ذلؾ سيحـر  في ما سمي مشركع تجفيؼ المنابع -سمطة ك معارضة  -انخراط الجميع  -ج

اإلسالمييف مف التكسع ك االمتداد داخؿ المعاىد ك الجامعات , خصكصا أف ىذا المشركع كاف ييدؼ إلى 
المساعدة عمى بناء جيؿ مف دكف ىكية ك ال مرجعية , ك ىك ما سيطرح عمى البالد ك المجتمع تحديات ك 

 مشكالت كبيرة ك معقدة . 
لنظاـ ، عندما قرر الدخكؿ في مكاجية مع اإلسالمييف كحركة سياسية ، تكرط ىذه المسالة تعكد إلى أف ا -د
في استيداؼ الديف كثقافة ك فكر ك شعائر ك مظاىر لمتديف مثؿ الحجاب ، ك  –عف قصد أك غير قصد  –

ك تنظيـ أكقات البقاء داخؿ المساجد ، ك ىك ما أدل إلى محاكلة تيميش الديف ك إقصائو مف الحياة العامة ، 
العمؿ عمى تكجيو الحياة الدينية ، مف أجؿ الحفاظ عمى التكازف ، ما أبقى المجتمع في حالة اضطراب 

 2أخالقي ك قيمي ، خصكصا في صفكؼ الشباب .
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ساىـ مناخ الخكؼ ، الذم طبع فترة التسعينات ، بسبب تمؾ المكاجية المغمظة ، في ترىيب الناس  –ق    
انحسر دكر العمماء كالمفكريف ك األساتذة ك المعمميف ، ك عزؼ قادة الفكر  ك دفعيـ إلى االستقالة ، لذلؾ

عف النيكض بدكرىـ في التنبيو إلى خطر ذلؾ السمكؾ ، ك آثركا السالمة ، ك انخرطكا حبا أك كراىية في 
نبيو ك بمكل االستغراؽ في طمبات الحياة كغيرىـ مف العامة ، متخميف عف كظيفتيـ ك دكرىـ في التكجيو ك الت

المقاكمة السممية لمخيارات الخاطئة ، المتعمقة بعدـ التمييز بيف المعركة مع حزب أك حركة ، ك بيف المكاجية 
  1الشاممة مع الفكرة ك الديف ك الثقافة ك اليكية .

كاف لذلؾ أثر سيء ، كاد أف يؤدم إلى فقداف المرجعية التي تحصف المجتمع مف التطرؼ ك التشدد ك   –ك 
حراؼ مف ناحية ، ك األمية الدينية مف ناحية أخرل ، لذلؾ تشكؿ جيؿ مف الشباب مكزعا بيف نمطيف في االن

التفكير ك السمكؾ ، فيك إما منقاد لتكجو ديني صكفي أك سفمي أك شيعي أك غير ذلؾ مف المذاىب ك النحؿ 
فاعمة في الثقافة ك التعميـ ك ، التي لـ يعرفيا المجتمع التكنسي عندما كانت الحركة اإلسالمية حاضرة ك 

المساجد ك المناشط العامة ، ك إما عازؼ عف الديف ، ك كاقع في االنحراؼ األخالقي ، ك المخدرات ، ك 
 2 العنؼ ، ك التسيُّب .

، تتمتع بقدر جيد مف حرية الحركة ، ك ليا  1999 – 1989 – 1988كانت حركة النيضة في سنكات _ 
الطرؼ الذم انتيجتو السمطة ، ك كادت تبمغ مرتبة االعتراؼ ، ك كاف  ىامش كبير بفضؿ أسمكب غض

مف ) حركة االتجاه اإلسالمي (  االسـبينيا ك بيف النظاـ الجديد شيء مف الحكار ، ك الذم نتج عنو تغيير 
إلى ) حركة النيضة ( ، ك إشراكيا في الميثاؽ الكطني ، ك تمكينيا مف جريدة ) الفجر ( ، إلى غير ذلؾ 
مف اإلجراءات التطمينية المشكبة بالحذر ك االحتياط ، ك كانت تمؾ المرحمة تساعد عمى حسف االستثمار لما 

حكار الذم يساعد عمى إنضاج الرؤل ك االختيارات ، ك تمكف مف تراكـ مف مكاسب ، ك تسمح بإدارة ال
  3تضميد الجركح ك ترميـ البناء .

لكفَّ اإلسالمييف المنتشيف بالنصر ، ك المعجبيف بكثرتيـ ، لـ يقنعكا بذلؾ القدر مف الحرية ك غض    
المطمكب ، ك لـ ينتبيكا إلى الطرؼ ، ك لـ يكترثكا بما في الكاقع مف صعكبات ك مطبات ، لـ يراعكا التدرج 

حاجة النظاـ الجديد إلى االستقرار كشرط ضركرم لمتمكف ، ك لـ يدرككا تماـ اإلدراؾ قيمة ذلؾ اليامش مف 
حرية الحركة ، كلـ ينتبيكا إلى انو في الكاقع السياسي الجديد يكجد خصكـ يسكؤىـ أف تعيش الحركة 

 االستثمار لمفرص المتاحة .  اإلسالمية فترة مف الرخاء ، تعينيا عمى حسف
، ك كاف ذلؾ سببا في استعداد النظاـ المتربص بيا  االستعجال واالستدراجىكذا ، تكرطت الحركة في    

أصال ، فتجددت نتيجة ذلؾ المكاجية ، لكف ىذه المرة بغرض اإلثخاف فييا إثخانا ، ك تأديبيا ك إعاقتيا 
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كىك ما حصؿ فعال كما  اد ، األسر ، ك العالقة بالمجتمع ك الكاقع ،إعاقة دائمة ، عمى مستكل البناء ، األفر 
 1أسمفنا . 

إذا كاف أفراد الحركة باألمس متعافيف كمتفرغيف لمنضاؿ كالعطاء، يتمتعكف بقدر معقكؿ مف حرية الحركة     
سرىـ، فإنيـ اليكـ منيككف كمنشغمكف بتدارؾ ما فاتيـ، ميمكمكف بإصالح أكضاعيـ الصحية كأحكاؿ أ

كمحاكلة التغمب عمى ظركفيـ االقتصادية الصعبة، كما أنيـ مدعككف لفؾ االشتباؾ مع السمطة كتطميف 
، حتى ترفع عن تخؼ سياسة الضبط، كىي مسائؿ تستدعي كقتا طكيال كفكرا جديدا ك ، بةقاالمر  يـالخصـك

ذا كضعنا في االعتبار  التراكمات النفسية، كمناخ الحذر كالريبة كسمككا كاقعيا، كىك أمر ممكف لكنو عسير، كا 
 كالتكجس، كالحاجة إلى الشجاعة كتحمؿ المسؤكلية في تقييـ التجربة، كالرغبة في التجاكز كالتدارؾ.

و في األخير نجده يعترف بوجود تقصير و إخالل من طرف حركة النيضة حيث يطرح التساؤل       
ورية ؟ و ىل كانت قدرا ال يمكن اليروب منو و تجنبو ؟ التالي : ىل كانت تمك المواجية حتمية و ضر 

 ليجيب بعد ذلك بالتالي :  
من موقع المعايش والمشارك وأحد صناع القرار في تمك الحقبة، أوكد أن الحركة اإلسالمية ) حركة   

 2.را كبيرا من المسؤولية في ما جرىالنيضة( كانت تممك القدرة عمى تجنب المواجية، بل وتتحمل قد
عمى قدر اهلل، وتأدبا مع اهلل، ومن باب الوعي بمفيوم الكسب في الفكر اإلسالمي  دون االعتداء ومن   

عمى إرادة التقويم والتحسين والتجاوز، تحقيقا لمفيوم المحاسبة، ىو  اإلسالميينأقول: إن مما يعين 
الجرأة عمى أنفسيم وواقعيم وتاريخيم ، والشجاعة في تناول أعماليم ،مادامت من باب االجتياد والكسب 
،ولنا في كتاب اهلل وسيرة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عبر.لذلك ، فميس من باب التعدي عمى القدر ، 

يف صجرى ، ولكنيا رغبة واعية في تو  عذار السمطة والخصوم والتقميل من مسؤوليتيم في مااال من باب و 
ىذا من باب الشعور بالكمد والحزن  أقول،  لألصحاب منفس ول إيذاءالوقائع كما جرت ،ولو كان في ذلك 

الوطن ، وىي  إصالحفي  في بنائيا ، لتكون وسيمة شاركت   إسالميةن أرى حركة أسف الشديد والندم واأل
أخرجت من دائرة الفعل الثقافي واالجتماعي  مفككة منيوكة غير قادرة عمى الفعل كما كانت ، خرجت و

في اتجاه تقويم  األوضاعوالسياسي لزمن قد يطول ، وحرم الوطن من مساىمتيا االيجابية في تطوير 
اء الديمقراطي ، وتفعيل قيم الحرية ، والتعددية ، وتحقيق الوئام االجتماعي ،وتأكيد البن واألخالقالنفوس 

،  باألخرزاوجة الرشيدة بين اليوية والحداثة ، وال يكون ذلك بغير التواضع ، والقبول م، والحوار ، وال
 ومراعاة التدرج والرفق والدفع بالحسنى .

سالمية والحركة اإل -ر السابع من نوفمب -الجديد  النظام إنقمت  إنلذلك فال أحسبني متجنيا أو متعديا 
األزمة و لم يقدرا عمى ضبط النفس و لم يستطيعا بناء مناخ الثقة  لم يحسنا معالجة -النيضة  -

   3الم ذىب لمريبة و الشك و التوجس .
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بعد الربيع المطمب الثالث :  تحديات حركة النيضة التونسية في مسار التحول الديمقراطي 
 .العربي
 

المرحمة القادمة تحديات عدة نابعة مف طبيعة العالقة بيف القكل السياسية  فيتكاجو تكنس الجديدة       
عمى إثر نتيجة االنتخابات األخيرة،  التأسيسيتقاسمت مقاعد المجمس  التيالعاممة عمى الساحة خاصة تمؾ 

ب حزب النيضة بيف خطاب خطا ازدكاجيةىناؾ تخكفات عديدة لدل الشارع كالقكل السياسية مف  ؿفال تزا
طرح برنامجيف فكرييف متناقضيف، تمؾ الكضعية المحتممة قد إلى قد يؤدل  الذماألمر  دينيكآخر  سياسي

تترؾ أثرا سمبيا عمى ك قد الحياة السياسية كاالجتماعية  فيك عمؿ الحزب  فيتؤدل إلى "أزمة فكرية" 
معالجة  في الديكتاتكرمالمكاطنيف مف ناحية، كعمى القكل السياسية مف ناحية ثانية تككف منفذا لعكدة النمط 

 1الحريات كقضايا الفكر كالتعبير . 
حزبان البعض  50كما كتكاجو النيضة خطر تشرذـ الحركة اإلسالمية بعدما جرل االعتراؼ بما ال يقؿ عف   

تكجيات إسالمية صريحة قد تنافس النيضة في قاعدتيا الشعبية التقميدية. كتكاجو النيضة أيضان  منيا ذك
البركز غير المنتظر لمحركة السمفية الشبابية كبخاصة حزب التحرير الذم رفضت اإلدارة رسميان االعتراؼ بو 

لغاء األحزاب السياسية . كىذا قد يدفع النيضة إلعادة بعدما صٌرح أف ىدفو األكؿ ىك الخالفة اإلسالمية كا 
ترتيب البيت كيضعيا في مكقؼ حرج أماـ تنامي ىذه التيارات األصكلية السمفية التي قادت تظاىرات نادت 

بات. كما يكاجو   2بشعارات عنصرية كمعادية لمسامية كتيجمت عمى بائعي مكاد كحكلية كنسكة غير محجَّ
عدد المنخرطيف بالمكتب حيث أف لتشبيب ك مشكؿ السمفية ، لحركة اإلسالمية المحمية تحدياف : مشكؿ اا

جؿ ىيئة المكتب المحمي لحركة ف 3في المئة  18المحمي دكف الخامسة ك الثالثيف مف العمر ال يتجاكزكف 
 4مف العمر .  45 ػالنيضة مف جيؿ تجاكز ال

ذا أبعاد اجتماعية شديدة الكطأة فإذا  اقتصادمباإلضافة إلى ذلؾ تكاجو الحككمة التكنسية االنتقالية تحدل   
الشباب باليأس مف أكضاعيـ االجتماعية كاالقتصادية المتردية فإف  إحساسكانت الشرارة األكلى لمثكرة بسبب 

يجب عمى  التيارتفاع معدالت البطالة بصكرة كبيرة بعد مركر العاـ األكؿ عمى الثكرة يعد مف التحديات 
ألف  800عالية خاصة بعد كصكؿ عدد العاطميف عف العمؿ ما يقرب مف حككمة الجبالى مكاجيتيا بف

 600مصنع كعاد أكثر مف  100حيث أغمؽ ما يقرب مف  ألف شخص 300 حكاليبعد أف كانت  شخص
ألؼ عامؿ مف العامميف فى ليبيا عمى إثر المكاجيات التى شيدتيا الثكرة الميبية مع نظاـ القذافى البائد مما 

كانت تشكؿ مصدرا ميما مف  التيألكضاع االقتصادية، أضؼ إلى ذلؾ تكقؼ حركة السياحة زاد مف كطأة ا
المناطؽ الريفية،  في، يضاؼ إلى ذلؾ ارتفاع معدالت الفقر كالعكز خاصة التكنسي القكميمصادر الدخؿ 
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 16مؾ عبر ت االقتصادمأف بإمكانيا التغمب عمى حالة التراجع  "حماد الجبالى"كفى إطار ذلؾ ترل حككمة 
منيا  الماضيأكاخر شير ديسمبر  التأسيسيبياف حككمتو أماـ المجمس  فيخطكة إنمائية أقرىا الجبالى 

تاحة المجاؿ أماـ إقامة البنكؾ ذات المعامالت اإلسالمية، كمراجعة المنظكمة  المصرفيإصالح القطاع  كا 
 ، كتنشيط السكؽ المالية..الخ . السياحيكدعـ القطاع يبية ,الضر 
 التيعبكر اختبار الديمقراطية األكؿ، لكف التحديات  فيكأخيرا يمكف القكؿ أف ثكرة تكنس نجحت بال شؾ    

مف  الديمقراطياالنتقاؿ  مجمميا كأبعادىا أكثر تأثيرا عمى مسار فيتفرضيا المرحمة االنتقالية الثانية تبدك 
تمت انييار النظاـ السابؽ، كىك ما يفرض عمى القكل السياسية الجديدة ضركرة الحفاظ عمى  التيالمرحمة 

 1. طريقيا إلى بناء الديمقراطية المنشكدة فيبدت  التيحالة التكافؽ 
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بعد المطمب الرابع : مستقبل دور حركة النيضة التونسية في مسار التحول الديمقراطي 
 .العربي الربيع

 
عمى كجو اإلجماؿ  نستطيع   كالعالـ العربي،تكنس السياسية في  اإلسالميةحاؿ الحركات  عند تقييـ    

سية نجحت نجاحا كبيرا كأخفقت إخفاقا قريبا مف نجاحيا.. نجحت في ايلقكؿ بأف الحركات اإلسالمية السا
عالقة خاصة بيف العبد  باعتبارهبعث فكرة اإلسالـ الشامؿ في نفكس الناس، فمـ يعكدكا ينظركف إلى اإلسالـ 

نما  ت فيو دينا كنظاما متمثال في العقيدة كالشريعة، ىذا ىك الجديد الذم جاءت بو كنجح باعتبارهكربو فقط، كا 
  1في تكنس .  " حركة النيضة"الحركات اإلسالمية السياسية نجاحا عظيما، كعمى رأسيا 

في كجييا اآلخر  باعتبارىاخفاؽ الذم منيت بو ىذه الجماعات، فتمثؿ ىذا اليدؼ الذم تسعى إليو أما اإل   
ت في ذلؾ، كىذا جماعات نضاؿ سياسي كأحزاب سياسية، كىك المنافسة عمى مقاعد الحكـ، لكنيا أخفق

نما سببو طريقة التطبيؽ الديمكقراطي في بالدنا، فيي  اإلخفاؽ ليس سببو عيبا يرجع إلى ىذه الجماعات، كا 
ف، ألنو بر تعبيرا صادقا عف إدارة حرة لمناخبيتطريقة خاصة، تعتمد عمى نكع مف أنكاع التمثيؿ الذم ال يع

اء سالمية السياسية ىي الفائز األكؿ في االنتخابات، سك يف حرة كانت الحركات اإلحينما كانت إدارة الناخب
جرل في الجزائر، أك انتخابات نقابية مثؿ التي كانت تجرل في مصر، أك أكانت انتخابات سياسية مثمما 

خفاؽ الذم أصاب اإلانتخابات طالبية مثؿ التي كانت تجرم في مصر كبالد أخرل كثيرة مف العالـ حاليا، ف
دارة شئكف البالد، إخفاؽ ال تعتبر  صباإلسالمية فيما يتعمؽ بالكصكؿ إلى  منا الحركات السياسية الحككمة كا 

الديمكقراطي المنقكص في البالد  ىي المسؤكلة عنو كحدىا، كلكف المسؤكؿ عنو في المقاـ األكؿ ىك النظاـ
  2. العربية كميا

سيناريك االعتداؿ تجاه العالقة مع اإلقميـ . في ضكء ىذا  "حزب النيضة التونسي "يرجح أف يتبنى    
السيناريك ، سيسعى حزب النيضة إلى استعماؿ خطاب براجماتي ، يضع في حساباتو الشرعية الدكلية ، ك 
مكازيف القكل ك، العالقات الخارجية . بمعنى أخر بدأ يعتمد نكعا مف التكتيؾ السياسي الذم لف يغير في 

عمميا ، سيتعامؿ مع القضايا العربية ، خاصة الفمسطينية ، بأكثر مركنة ، ك يترؾ مساحة  عقيدتيـ . لكف
الخطاب ، مثال بيف خطاب رئيس الحككمة  بازدكاجيةأكبر لمتفاكض مع الغرب ، مما سيجعمو يكاجو اتيامات 

بدأ مف تكنس ، ك الحالي في تكنس ، الشيير ك المتعمؽ بالخالفة ، ك الذم أكد فيو إف تحرير فمسطيف سي
 3تصريحات راشد الغنكشي في كاشنطف ، ك التي أشار فييا إلى عدـ كجكد مكانع في التعامؿ مع إسرائيؿ . 

ع فكرىا بأصكؿ ك كالحركة اإلسالمية أيا كاف زمنيا كمكانيا، تناؿ مف النجاح بقدر ما تتصؿ أصكليا كفر    
نافسة الحزبية أك الغتياؿ األرض مف تحت أقادـ حركة ا كبقاء الحركات التي تنشأ لمماإلسالـ، ستجد دكامن 
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أخرل أك لممكاسب المادية، كىي كثيرة اآلف في ىذا الزمف أك تحت مظمة نظـ حاكمة تريد أف تستقطب 
الشباب معيا بدال مف أف يككنكا في حركة إسالمية معارضة، ىذه الحركة لف تجد ركاجا، كلف تجد نجاحا، 

ؿ تصاؿ باإلسالـ نفسو، إذا زاد ىذا االأك المتصؼ باإلسالـ يتكقؼ عمى االتصاالنجاح المنسكب لإلسالـ 
ذا قؿ ىذا  فمستقبؿ ىذه الحركات يعتمد إلى أكبر حد عمى مدل قؿ النجاح،  االتصاؿزاد ىذا النجاح كا 

 1 باإلسالـ كفي اتصاليا بأصكلو كفركعو. بالتزامياصدقيا 
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 خالصة و استنتاجات : 

 
 مف خالؿ ما تـ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ  يمكننا استنتاج ما يمي :     
قد عرفت النيضة أف ما تحتاج إليو تكنس ىك تيار اعتدالي كسطي يرفض الغمك كاالنزالؽ في التطرؼ _ ل

ة العربية اإلسالمية منفتحان الفكرم أك السمككي تيار يكفؽ بيف التجذر في الكاقع االجتماعي كالتمسؾ باليكي
لكف األمر عمى الحداثة ذك حمكؿ كاضحة لممسائؿ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية. ىذا إذف ما قبؿ الثكرة 

تطمعات مف صٌكتكا ليا في انتخابات التأسيسي يطرح نفسو عف لمرحمة مابع الثكرة ك مدل نجاحيا في تحقيؽ 
لى أم مدل ستحتـر تعيداتيا في ظ  ؿ التجاذبات السائدة عمى الساحة التكنسية اآلف؟كا 

ة التكنسية بقضايا أكثر حضكرا في الكاقع التكنسي خالفا لما يحدث في المشرؽ، يسالماىتمت الحركة اإل_ 
يف كنقاشاتيـ أكثر يسالمفنجد مكضكعات الديمقراطية كالمرأة كالعالقة مع الغرب ذات أكلكية في كتابات اإل

  .ة كجاىمية المجتمع كالدكلة يالشريعة كالقكانيف اإلسالمية  كالحدكد الشرع مف مكضكعات تطبيؽ
لـ تزد « تجفيؼ منابع اإلرىاب »إف سنكات  االضطياد كمحاكالت االستئصاؿ أك ما سماه بف عمي _ 

المجمس الحركة إال نضجا كقكة شيد عمى ذلؾ عكدتيا القكية بعد سقكط بف عمي كفكزىا في انتخابات 
 .سيالتأسي
الدفاع عف بناء تجربة ذاتية ، كما " إبراز خصائص التكنسية في الحركة ، كىي تعني بحسب تعريفيـ ، _ 

لزاميتيا ، بؿ التدليؿ عمى فشميا التاريخي ، كالتكنسة تعني إخكانية كالتأكد عمى عدـ تعنيو مف نقد التجارب اإل
فيـ خصكصيات الكاقع  كالمرحمة القطرية كاعتبارىا أصال في التصكر كالتحرؾ كالبناء ، كالتكنسة تعني شؽ 

 " .تجربة جديدة مستقمة ال تعتمد عمى نفس المرجعيات كاآلليات 
مي المعاصر تحٌكؿ نحك فيـ جديد أكثر كعيان كنضجان بيف الخطاب اإلسالمي الحديث كالخطاب اإلسال  _

ذا كاف التيار الغالب في  لمسألة الديمقراطية، كىذا ما يممسو المتابع إلعالميات كأدبيات الحركة اإلسالمية. كا 
الحقب الماضية ىك الذم يتعامؿ بسمبية تجاه المسألة الديمقراطية، فإف التيار الغالب في الكقت الحاضر ىك 

ف الفيـ اإلسالمي لمديمقراطية يمحظ فييا ىكيتيا العربية  الذم يتعامؿ بإيجابية مع المسألة الديمقراطية، كا 
كاإلسالمية بعيدان عف ركاسب العممانية كالثقافات األكركبية، كما أف المسألة الديمقراطية في تجربة الحركة 

في أصميا  –محمية كبمكاد خاـ كطنية، أم ليست اإلسالمية تـ حمميا ككالدتيا أك زرعيا كتربيتيا في البيئة ال
 مستكردة –
ظيرت حركة النيضة  كالعب إسالمي معتدؿ ، يبتعد عف التشدد ، ك يميؿ إلى التكافؽ مع االتجاه _   

ديسمبر أف تفرض عمى المجتمع التكنسي  17العاـ لممجتمع ك الدكلة . لـ تحاكؿ حركة النيضة بعد ثكرة 
، تتصادـ مع ثقافة المجتمع ، كاكتفت في األغمب ، ك حتى اآلف عمى األقؿ ، باستبطاف منظكمة معينة لمقيـ 

 نمكذجيا الديني ، ك استميامو كمحرؾ لألفعاؿ ك المكاقؼ . 
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 مف النظاـ مع  اإلسالمية القكل كالحركات فييا بما  السياسية القكل مختمؼ تحكـ التي العالقة طبيعة _  
 كالديمقراطية السياسية المشاركاتية تقتضيو ما كفؽ تعاكنية عالقة تشاكرية أك كتصادـ صراع عالقة أنيا حيث
مع  النظاـ تعامؿ طبيعة كأيضا .دكلة أم في الديمقراطي التحكؿ عممية عمى أك باإليجاب بالسمب إما تؤثر

  . كاإلشراؾ الدمج أك اإلقصاء حيث مف كالقكل القضايا مختمؼ
المعاصرة ىي اليكـ أكثر نضجان ككعيان كانفتاحان كنمكان مف السابؽ. كمف ىذه  ف الحركة اإلسالمية_ إ  

يخيؼ التيارات  لحركة اإلسالمية، كىذا ليس أمران الحقائؽ كغيرىا نكاد نقكؿ إف مستقبالن أفضؿ ينتظر ا
بإيجابية  ف كتتعامؿ معيـلدييا مف الكعي ما يجعميا تنصؼ اآلخري –أم الحركة اإلسالمية  –األخرل ألنيا 

كاحتراـ ك خاصة الحركة اإلسالمية التكنسية إذا ما قكرنت بغيرىا مف الحركات اإلسالمية األخرل في البمداف 
 المغاربية أك غيرىا . 

 و ما زاؿ يعيش أفكاريبقى أف ىناؾ تياران داخؿ الحركة اإلسالمية بعيد عف ىذه المكاصفات كالمالمح، ألن   
ية كالقير االجتماعي يتحٌكماف بو ك ىك ما يطرح نفسو كرىاف يكاجو القاس كظركؼ المحنة، حيث الظركؼ

 الحركات اإلسالمية في كيفية التعامؿ معو . 
 
 



 "دور الحركات اإلسالمية في مسار التحول الديمقراطي في البمدان المغاربية " حركة النهضة التونسية نموذجا ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمة 

 

 

- 202 - 

 خــــاتمــــة
الحركات اإلسالمية و دورىا  في مسار التحول الديمقراطي في البمدان المغاربية  بعد دراستنا لموضوع      

نظرا  أنمع التنويو إلى , النتائج من مجموعة  إلىتوصمنا  و أخذنا في ذلك  حركة النيضة التونسية نموذجا 

الختالف كل حركة إسالمية في المغرب العربي عن األخرى من حيث النشأة و ظروف العمل و البيئة التي 

تنطبق عمى الحاالت بل ىي نتائج  نتائج مشتركة و قابمة لمتعميم إلى الوصول تنشط فييا فإنو يتعذر عمينا 

, و عموما ىذا حال العموم االجتماعية عامة , بينما الحالة التونسية فقد و ليس كل الحاالت فقط  الغالبة 

 أفردنا النتائج المتعمقة بيا لكونيا موضوع دراسة الحالة في ىذه الدراسة . 

 _ نتائج و توصيات عامة : 

  في المغرب  اإلسالميةلمحركات  بين الخطاب اإلسالمي الحديث والخطاب اإلسالمي المعاصر

سو المتابع إلعالميات تحّول نحو فيم جديد أكثر وعيًا ونضجًا لمسألة الديمقراطية، وىذا ما يممالعربي 

ذا كان التيار الغالب في الحقب الماضية ىو الذي يتعامل بسمبية تجاه المسألة  وأدبيات الحركة اإلسالمية. وا 

ن الديمقراطية، فإن التيار الغالب في الوقت الحاضر ىو الذي يتعامل بإيج ابية مع المسألة الديمقراطية، وا 

الفيم اإلسالمي لمديمقراطية يمحظ فييا ىويتيا العربية واإلسالمية بعيدًا عن رواسب العممانية والثقافات 

األوروبية، كما أن المسألة الديمقراطية في تجربة الحركة اإلسالمية تم حمميا ووالدتيا أو زرعيا وتربيتيا في 

 ,   مستوردة – أصميافي  –خام وطنية، أي ليست  البيئة المحمية وبمواد

   إن التيارات الفكرية األخرى مدعوة إلنصاف الحركة اإلسالمية بمعرفة قضاياىا ومواقفيا وأفكارىا من

 مصادر ىذه الحركات ال من مصادر أعدائيا.
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   يرجع أساسًا إلى البنية الفكرية في دول المغرب العربي جماعات اإلسالم السياسي بعض  عنف إن

ن كنا  في مواجياتيا ليذه الجماعات  مغاربيةال نسقط أثر عنف الحكومات الوالتنظيمية ليذه الجماعات، وا 

، وفي ىذا الشأن المغاربيفي تزايد درجة توجييا إلى استخدام العنف السياسي كأداة لمتغيير في المجتمع 

نما ىو شيء ينتمي إلى يقول فؤاد زكريا: إن العنف ليس ظاى رة طارئة عمى ىذه الجماعات المتطرفة، وا 

تركيبيا ذاتو وىو جزء ال يتجزأ من تكوينيا  الذىني والنفسي، وىو وسيمتيا الوحيدة لتحقيق أىدافيا في 

 . المجتمع

   عمى قوى المعارضة السياسية خاصة اإلسالمية منيا، ترجم   المغاربية إن انفتاح النظم السياسية

بإقرار تعدد األحزاب والتنظيمات والجمعيات والقوى السياسية وتأمين حقيا في الوجود المشروع  والمشاركة 

أسس وقواعد دستورية وقانونية،  فضال عن  إلىفي الفعل السياسي عبر مختمف القنوات الشرعية، استنادا 

أسس ومعايير التنافس السممي عمى السمطة،  وكذا احترام تمك القوى بما فييا الحركات اإلسالمية االلتزام ب

 لقواعد المعبة الديمقراطية، يساىم في  تكريس إستراتيجية التعايش بين الطرفين. 

  الكيس من دان نفسو النقد الذاتي  بعممية ميمة جدا أال و ىي  اإلسالميةالحركات  م قيا ضرورة _

، إذ يحتاج المشروع اإلسالمي من اجل تمكينو إلى نقد مسار المشاركة السياسية ، و ىذا ما يعد غائبا  _

 .  أو مغيبا

   ضرورة الوعي الشامل بقضية اإلصالح ، كونيا قضية مركبة و ليست بسيطة ، و عالمية و ليست

إقميمية ، لذلك تتطمب فيم خصائص الواقع المتغير ، و العوامل الفاعمة في  تغييره و المحدثة النحرافاتو و 

و القصور ، و ىذا شرط أزماتو ، بغية معالجتيا بمنيج كمي بعيدا عن األحادية و الجزئية و المحدودية 

 البد لإلسالميين اإلصالحيين إدراكو . 

 النظام مع  اإلسالمية القوى والحركات فييا بما  السياسية القوى مختمف تحكم التي العالقة طبيعة إن 

 السياسية المشاركاتية تقتضيو ما وفق تعاونية عالقة تشاورية أو وتصادم صراع عالقة أنيا حيث من
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 وأيضا .دولة أي في الديمقراطي التحول عممية عمى أو باإليجاب بالسمب إما تؤثر والديمقراطية

  . واإلشراك الدمج أو اإلقصاء حيث من والقوى القضايا مع مختمف النظام تعامل طبيعة

    إن الحركة اإلسالمية المعاصرة ىي اليوم أكثر نضجًا ووعيًا وانفتاحًا ونموًا من السابق. ومن ىذه

غيرىا نكاد نقول إن مستقباًل أفضل ينتظر الحركة اإلسالمية، وىذا ليس أمرًا  يخيف الحقائق و 

لدييا من الوعي ما يجعميا تنصف اآلخرين  –أي الحركة اإلسالمية  –التيارات األخرى ألنيا 

وتتعامل معيم بإيجابية واحترام و خاصة الحركة اإلسالمية التونسية إذا ما قورنت بغيرىا من 

 اإلسالمية األخرى في البمدان المغاربية أو غيرىا . الحركات 

   ليست  واقع الحركات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي لعوامل الفاعمة في متغيرات ن اإ

زمة عالمية بحكم التداخل الشامل بين مختمف الشعوب ، نتيجة محصورة داخميا ، و لكنيا جزء و انعكاس أل

المعاصرة ، فان استيعاب ىذه العوامل المؤثرة و الواردة إلى الشعوب ثورة المواصالت و االتصاالت 

اإلسالمية عبر التداخل مع أنساق الحضارات األخرى ، يعتبر من المداخل الضرورية التي يجب أن تنتبو 

إلييا الحركات اإلسالمية لفيم ما يحدث في الواقع ، و األخذ بمنيجية قادرة عمى التحرك في الواقع  و 

 ثير فيو عمى المستويين الداخمي و الخارجي ) األنساق الحضارية ( .التأ

  إن وصول اإلسالميين إلى السمطة حتى عبر صناديق االقتراع ال يمثل حال لمشكالت األمة

اإلسالمية ، و ال يمكن أن يكون ىو المنيج المطموب إلصالحيا ، الن اإلصالح المنشود يجب أن يبدأ 

مختمفة ، و ليس بالوصول إلى السمطة لتطبيق ما لدييم من تراث فقيي عمى بمعالجة أسباب الخمل ال

الشعوب ، و كان مطبقا قبل سقوط الخالفة العثمانية و لم يحمييا ، و لم تحل سائر المشكالت التي أدت 

 بالمحصمة إلى نيايتيا .

 نتائج و توصيات خاصة بالحالة التونسية : _ 
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 ي تونس ، أن الحاجة كبيرة إلى مراجعة األىداف واألساليب ومناىج بّينت تجربة الحركة اإلسالمية ف

من حيث تعرف  -التغيير لدى الحركات اإلسالمية ، فقد وقعت ىذه الحركات ، بما في ذلك حركة النيضة 

في لوثة طمب الحكم ، والتوسل إليو بكل وسيمة ، وبنت معارضتيا في أوقات كثيرة عمى  -أو ال تعرف 

د ، و إبراز العورات ،حتى لم تعد ترى حسنة في ما يفعمو النظام ، وجعمت األولوية ، كغيرىا ، السباب والنق

إسقاط النظام ، وظّنت من باب المكابرة وسوء التقدير ، أنيا قادرة عمى ذلك وىو ما أدى بيا إلى التحول 

 عن أىدافيا الحقيقية ، ومناىجيا المبثوثة في خططيا وأدبياتيا .

   لم تكن عند التأسيس ، وال في مرحمة النمو والتوسع ، تيدف إلى في تونس ن الحركة اإلسالمية إ

عميو ، ولم تكن تقصد غير اإلصالح من خالل :الدعوة ، و التبميغ ،  االستيالءطمب الحكم ، فضال عن 

مة سممية ، مستعينة والسياسية ، مستندة إلى كل وسي واالجتماعيةوالبيان ، والنصح، والمشاركة الثقافية 

 . عالم والثقافةبأدوات اإل

  أن اإلعجاب بالكثرة ، والغرور ، وسوء التقدير لقوة الخصم وبطشو ، ثم  التونسية  بّينت التجربة

االستعجال في طي المراحل ، وعدم  مراعاة التدرج واالنزالق وراء األمزجة والعواطف ، كميا عوامل انتكاس 

بالكثرة ،  واإلعجابمن الغرور ،  اإلسالميينواليوان ، فميس أخطر عمى  وتأخر ، ومجمبة لمميانة

واالستيانة بالخصوم ، ألن ىذا يمنعيم من رؤية الواقع بعين العقل ويجعميم مرتينين لعواطفيم وأمزجتيم ، 

 فال ينتبيون لعوراتيم ، ونواحي في حركتيم .

  عداًدا ، ينبغي  واإلمكاناتتبّين أيضا أن األوقات والجيود أن تبذل في البناء تأىياًل لألعضاء ، وا 

لمرؤى والبدائل ، وصناعًة لموعي ، ونشًرا لمدعوة ، وتوّسًعا متدرجا في الواقع ، بغرض تحقيق شروط 

اإلصالح والتغيير ، فيذه الجيود واإلمكانات واألوقات قد تتحول بسبب االستعجال ، أو المغامرة ،  

ميد والترميم ، وتكرار التجارب واألعمال ،وىذا من العبث المصانة عنو أفعال واستعداء الخصوم ، إلى التض

 العقالء.
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  أن ما تحتاج إليو تونس ىو تيار اعتدالي وسطي يرفض الغمو  التونسية  النيضةحركة قد عرفت ل

واالنزالق في التطرف الفكري أو السموكي تيار يوفق بين التجذر في الواقع االجتماعي والتمسك باليوية 

العربية اإلسالمية منفتحًا عمى الحداثة ذو حمول واضحة لممسائل االقتصادية واالجتماعية والسياسية. ىذا 

تطمعات من الثورة و مدى نجاحيا في تحقيق  دلكن األمر يطرح نفسو عن لمرحمة مابعبل الثورة إذن ما ق

لى أي مدى ستحترم تعيداتيا في ظل التجاذبات ا لسائدة عمى الساحة صّوتوا ليا في انتخابات التأسيسي وا 

 اآلن .التونسية 

   يميل إلى التوافق مع االتجاه ظيرت حركة النيضة  كالعب إسالمي معتدل ، يبتعد عن التشدد ، و

تفرض عمى المجتمع التونسي منظومة معينة لمقيم ، تتصادم مع ثقافة حيث لم العام لممجتمع و الدولة . 

المجتمع ، واكتفت في األغمب ، و حتى اآلن عمى األقل ، باستبطان نموذجيا الديني ، و استميامو كمحرك 

 لألفعال و المواقف

   أن ُحسن فيم الواقع ، وُحسن تقدير الصعوبات والعوائق، يعينان عمى أدركت  التجربة التونسية

حسن ضبط األىداف والمراحل ، ألن الذي يحيط بطبيعة الميدان ، ويعمل فيو ، ويدرك حجم التحديات 

المطروحة عميو ، ويقدر طبيعة وحجم الخصوم ، البد أن يراعي التدرج المطموب ، ويستعين بالرفق و 

مغالبة في غير وقتيا , و ال يركب بإفراده مراكب الخطر والمغامرة ،وذلك من دون أن يتنازل عن يتجنب ال

حقو في التعبير والحركة ، أو يفّرط في مسؤوليتو في اإلصالح ، أو يجبن ويتخاذل ويتقاعس أو تفّل فيو 

  المصاعب والمتاعب.

   :خطاب إسالمي ينزع نحو استيعاب إن الخطاب الفكري لحركة النيضة ىو خطاب أصولي متطور

 . جممة من القيم والمبادئ المكونة لمحداثة، وىذا بفضل تفاعمو مع الواقع المحيط

 تحقيق واستطاعت ،احي ومتناقضة مختمفة تغييرية حركة النيضة التونسية أساليب استخدمت لقد 

 قد الحركة تكون وبذلك ، البرلمانفي  مقاعد عمى بحصوليا تمثمت التدريجية النجاحات من العديد
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 في السياسية الحياة لتصدر أىميا اذي األمر وىوالتونسي  المجتمع في تدريجية نجاحات تحقيق استطاعت

 .الثورة بعد ما تونس

أي استشراف موضوعي لممستقبل السياسي لتونس ، ال يمكنو أن يقفز في األخير يمكننا القول بأن       

التي تشيد ديناميكية متنامية ، والتي تبقى بالضرورة مييأة لمتوظيف السياسي ، عمى الحالة الدينية العامة ، 

يستطيع أن يقمل من أىمية حركة النيضة ، التي تراجع  سواء أكان من ىذا الطرف أو ذاك ، كما أنو ال

يا ال يزال حجميا بالتأكيد ، غير أنيا بقيت تضم عدًدا ميًما من الكوادر التي ، رغم القمع ، فإن الكثير من

الشك في أنيا ستواجو تحديات عويصة  و . مصرا عمى حق الحركة في االعتراف واالستمرار في النشاط

عادة ترتيب  أطرىاداخل  التنظيمية ومن خارجيا ، بسبب الخالفات التي تشقيا حول استراتيجية الترك ، وا 

، فانو ال يستبعد أن تتغمب عمى جروحيا البيت الداخمي ، لكنيا في حالة  حصول انفراج سياسي داخل البالد 

 م .بارزا في المشيد السياسي العا ، وأن تتمكن من تنظيم صفوفيا وتجنيد أنصارىا ، لتحتل موقعا

 

*   *   *   * 
 

 . 
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 قبل ّ بعد الثْرٗ  رمز حرك٘ اليَض٘ : 10رقه ملحق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 رمز حرك٘ اليَض٘ قبل تغٔريِ يف الثْرٗ التْىشٔ٘ 

  

 
 بعد الثْرٗ التْىشٔ٘  اليَض٘ حرك٘رمز 
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  "الغيْطٕالظٔخ " راطد سريٗ تفصٔلٔ٘ حلٔاٗ :   10 ملحق رقه

اإلتحاد التونسية و نائب رئيس  حركة النيضة، زعيـ تونسي إسالميسياسي ومفكر  "راشد الغنوشي"   
رس المرحمة االبتدائية في د,  والية قابسفي  بالحامة 1941جواف  22في  , ولد  العالمي لعمماء المسمميف

ـّ انتقؿ إلى بمدة مثيمبة  بمدتو حامة قابس , والمرحمة الثانوية في المدرسة الثانوية التابعة لجامعة الزيتونة ث
ومف تـّ درس في المدرسة الخمدونية في العاصمة التونسية وبعد  –المتوسطة  –حيث ناؿ الشيادة األىمية 

 عامة .ثالث سنوات حصؿ عمى الثانوية ال

. ثـ انتقؿ إلى 1968تخرج الشيخ الراشد الغنوشي بشيادة األستاذية شعبة الفمسفة في جامعة دمشؽ سنة 
باريس وسجؿ دراسات عميا، إال انو انقطع عف الدراسة بعد عاـ لظروؼ عائمية، وعاد إلى تونس ليستقر فييا 

, وبعدىا سافر  1964نة قفصة حتى سنة عمؿ في بداية حياتو العممية معممّا في مديحيث مدرسًا لمفمسفة.
.وفي دمشؽ تسنّى لو أف يقرأ  1968إلى دمشؽ ليدرس الفمسفة حيث حصؿ عمى إجازة في الفمسفة سنة 

النتاجات الفكرية لإلخواف المسمميف وتحديدا ما كتبو سيد قطب وأبو األعمى المودودي أمير الجماعة 
, وباشر  1969في دمشؽ عاد راشد الغنوشي إلى تونس سنة اإلسالمية في باكستاف . وبعد إتماـ دراستو 

ترؾ التدريس وتفرّغ  1979التدريس في ثانويات تونس العاصمة و حّماـ األنؼ والقيرواف . وفي سنة 
 الستكماؿ دراساتو العميا في الشريعة اإلسالمية .

والذي اتيمو وحركتو  2111عدة مرات عمى يد النظاـ التونسي الذي سبؽ ثورة  "الغنوشي"حوكـ الشيخ  
محاكمتو عاـ , عاما 11وقد حكـ عميو بالسجف  1981محاكمتو عاـ  بالعديد مف التجاوزات، وكاف أىميا:

 مرة أخرى بالسجف مدى الحياة 1991محاكمتو غيابيًا عاـ , وقد حكـ عميو بالسجف مدى الحياة. 1987
 . بنفس الحكـ السابؽ 1998بيًا عاـ كمتو غيامحا,

بعد خروجو مف السجف لجأ إلى الجزائر وبقي فييا ىو وأنصاره إلى أف دخمت مرحمة االضطراب ولذلؾ    
لممممكة ومكث فييا بضعة أياـ. وبعد ذلؾ طمب المجوء  لمسودافدىا ذىب وبقي فييا شيرًا وبع ليبياانتقؿ إلى 

 وذىب إلييا. المتحدة
قضية طريقنا إلى الحضارة , نحن والغرب, حق االختالف وواجب وحدة الصف , ال مف مؤلفاتو :

الفمسطينية في مفترق الطرق , المرأة بين القرآن وواقع المسممين , حقوق المواطنة في الدولة اإلسالمية 
, الحريات العامة في الدولة اإلسالمية , القدر عند ابن تيمية , مقاربات في العممانية والمجتمع المدني , 

 المية في تونس.الحركة اإلسالمية ومسألة التغيير , من تجربة الحركة اإلس
 وقد ترجـ بعض مف كتبو إلى لغات أجنبية، كاإلنجميزية، والفرنسية، والتركية، واإلسبانية والفارسية.   
عاما مف المجوء السياسي ببريطانيا، واستقبمو بمطار  21عاد راشد الغنوشي إلى تونس بعد أكثر مف    

 .   نيضةألفًا مف أنصار حركة ال 21تونس قرطاج الدولي أكثر مف 
 م  953,  944, ص ةمج٘ ,   .مومٌ   ,   .مضمٌ   , املركز املغاربٕ للبحْث ّ الرت مً جترب٘ احلرك٘ اإلسالمٔ٘ يف تْىصراطد الغيْطٕ ,   املصدر :

 مْقع ّٓكٔبٔدٓا م  راطد الغيْطٕ ,  _             
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 قائن٘ رؤساء احلرك٘:  10 ملحق رقه

 

 (1981ديسمبر  - 1972)أفريؿ  راشد الغنوشي 

 (1981أفريؿ  - 1981)ديسمبر  عبد الرؤوؼ بولعابي 

 (1981جويمية  - 1981)أفريؿ  راشد الغنوشي 

 (1981أكتوبر  - 1981)جويمية  الفاضؿ البمدي 

 (1984أكتوبر  - 1981)أكتوبر  حمادي الجبالي 

 (1987أوت  - 1984)نوفمبر  راشد الغنوشي 

 (1987أكتوبر - 1987)أوت  صالح كركر 

 (1988أفريؿ  - 1987)أكتوبر  جماؿ العوى 

 (1991مارس  - 1988)أفريؿ  الصادؽ شورو 

 (1991)مارس  محمد القموي 

 (1991)مارس  محمد العكروت 

 (1991جويمية  - 1991)أفريؿ  محمد بف سالـ 

 (1991سبتمبر  - 1991)جويمية  الحبيب الموز 

 (1991)أكتوبر  نورالديف العرباوي 

 (1991نوفمبر  - 1991)أكتوبر  وليد البناني 

 (-1991)نوفمبر  راشد الغنوشي 
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 )لبٔاٌ التأسٔشٕ حلرك٘ االجتاِ اإلسالمٕ )حرك٘ اليَض٘ الحقا : ا 10رقه ملحق 

 0980 -6 -6تونس في 

 توطئة

ومصالحو فمنذ التاريخ  وبالدنا جزء منو ػ أبشع أنواع االستالب والغربة عف ذاتويشيد العالـ اإلسالمي ػ     
إلى التخمي عف ميمة الريادة واإلشعاع، طورًا  الوسيط وأسباب االنحطاط تفعؿ فعميا في كياف امتنا وتدفع بيا

 .شعوبياداخمية متحكمة انفصمت عف أصوليا وصادمت مطامح  لفائدة غرب مستعمر وآخر لصالح أقميات
وعصب ضميرنا  وكاف المستيدؼ األوؿ طواؿ ىذه األطوار كميا ىو اإلسالـ، محور شخصيتنا الحضارية

مواقع التوجيو والتيسير الفعمي  الجمعي. فقد عزؿ بصورة تدريجية بطيئة، وأحيانًا بشكؿ جريء سافر عف
نا وفي جياد بالدنا لطرد المشرقة مف حضارت لواقعنا. فيو رغـ بروزه عامال محددا في صنع الجوانب

تحّدؽ بو المخاطر ثقافيا وأخالقيا وسياسيا نتيجة ما تعرض لو  المستعمر، قد بات اليوـ أو يكاد مجرد رمز
 .واألخيرة خاصة مف إىماؿ واعتداء عمى قيمو وعمى مؤسساتو ورجالو في المرحمة المعاصرة

اإلسالمي، عرفت  بالدنا مع سائر بالد العالـإضافة إلى ىذه المعطيات الحضارية التي تشترؾ فييا  و   
 -حصوليا عمى وثيقة االستقالؿ تونس في أواخر الخمسينات وطيمة عشريتي الستينات والسبعينات ػ رغـ

وتعطؿ سبؿ النمو الشامؿ. وقد تكّرس ىذا  أوضاعا خصوصية اتسمت بالتأـز واحتداد الصراع االجتماعي
الحزب الدستوري" وتدّرجو المتصاعد نحو الييمنة عمى " سي المتحكـالوضع نتيجة أحادية االتجاه السيا

الجماىيرّية مف ناحية، ونتيجة ارتجالية االختبارات االقتصادية واالجتماعّية  السمطة والمؤسسات والمنظمات
 .وارتباطيا بمصالح دولّية تتعارض مع مصالح شعبنا الوطنية مف ناحية أخرى وتقمبيا

كؿ أسباب الوجود،  ير االتجاه اإلسالمي بتونس في بداية السبعينات بعد أف توفرت لوفي ىذا المناخ ظ   
عادة  وتأكدت ضرورتو، وقد ساىـ ىذا االتجاه مف مواقعو في إعادة االعتبار لإلسالـ فكرا وثقافة وسموكا، وا 

ّرة نفسًا جديدًا في اتجاه الثقافية والسياسية فأدخؿ عمييا ألوؿ م االعتبار لممسجد. كما ساىـ في تنشيط الحياة
 .والوعي بالمصمحة وتأكيد التعدد بتجسيمو واقعياً  تأصيؿ اليوية

وتجسيده آماؿ شعبو  قد عبر االتجاه اإلسالمي مف خالؿ نشاطو ومواقفو العديدة عف التحامو بذات أمتو و   
موه السريع مجمبة الىتماـ والمثقفيف. وكاف ن وتطمعاتو فالتفت حولو قطاعات عريضة مف المحروميف والشباب

السياسية في الداخؿ والخارج. ورغـ سعيو الرصيف المتعقؿ لتمّمس أنجع  المالحظيف وترصد القوى واألنظمة
المغرضة  والتغيير فقد تعّرض ىذا االتجاه إلى سمسمة مف التيـ الباطمة والحمالت الدعائّية سبؿ التطّور

ىذه الحمالت حد االعتداء  الـ الرسمّية وشبو الرسمية، بمغتنظمتيا ضّده السمطة الحاكمة ووسائؿ اإلع
ذلؾ إلى أشكاؿ أشد قيرا فقدمت  تعسفا عمى وسائؿ إعالمو قصد منعو مف إبالغ صوتو وتطورت بعد

والتحقيقات وفتحت أماـ شبابو السجوف والمعتقالت  عناصره إلى المحاكمات وتكثفت ضد أفراده التتبعات
 .إلىانةحيث الضرب والتعذيب وا
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اإلسالمييف  إف استمرار أسباب تخمؼ الوضع السياسي واالقتصادي والثقافي في مجتمعنا يرسخ لدى   
مساعييـ وتطويرىا مف أجؿ  شعورىـ المشروع بمسؤوليتيـ الربانية الوطنية واإلنسانية في ضرورة مواصمة

 .لقويـظؿ نيجو ا تحرر البالد الفعمي وتقدميا عمى أسس اإلسالـ العادلة وفي
مدخؿ إلى احتكار  قد يذىب البعض إلى أف ىذا العمؿ ىو مف باب إقحاـ الديف في دنيا السياسة وأنو و   

كونو يعبر عف تصور كنسي دخيؿ  الصفة اإلسالمية ونفييا بالتالي عف اآلخريف. إف ىذا الفيـ فضال عف
 .التاريخي الذي عاشتو أمتناالضياع  عمى ثقافتنا األصمية يكرس استمرارية "حديثة" لواقع

وال تطمع يوما في  عمى أف "حركة االتجاه اإلسالمي" ال تقدـ نفسيا ناطقا رسميا باسـ اإلسالـ في تونس   
التعامؿ الصادؽ المسؤوؿ مع الديف، ترى  أف ينسب ىذا المقب إلييا. فيي مع إقرارىا حؽ جميع التونسييف في

بحيث يشكؿ األرضية العقائدية التي منيا تنبثؽ مختمؼ  الشموؿ مف حقيا تبني تصور لإلسالـ يكوف مف
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تحدد ىوية ىذه الحركة وتضبط توجياتيا الرؤى الفكرية واالختيارات

لية الحدود محددة المسؤو  االستراتيجية ومواقفيا الظرفية. وبيذا المعنى تكوف "حركة االتجاه اإلسالمي" واضحة
وىناؾ ػ إال ما يقع تبنيو منيا بصورة رسمية ػ  غير ممزمة بكؿ صنوؼ التحركات والمواقؼ التي قد تبرز ىنا

 .أنفسيـ مف براقع التديف ورفعوا رايات اإلسالـ ميما أضفى أصحاب ىذه التحركات عمى
ناحية أخرى، فإنو  تأكيدا ليذا الوضع مف ناحية، وتكافؤا مع جسامة الميمة ومقتضيات المرحمة مف و  

بتجميع الطاقات وتوعيتيا وتربيتيا  يتعيف عمى اإلسالمييف دخوؿ طور جديد مف العمؿ والتنظيـ يسمح ليـ
العمؿ أف يكوف ضمف حركة مبمورة األىداؼ مضبوطة  وتوظيفيا في خدمة قضايا شعبنا وأمتنا. وال بد ىذا

 .ممثمة الوسائؿ ذات ىياكؿ واضحة وقيادات
القير واإلرىاب،  االتجاه اإلسالمي" التي حالت بينيا وبيف جماىيرىا المسممة العريضة ظروؼإف "حركة    

 .لتأمؿ أف تكوف مساىمة جماىيرىا أعمؽ وأشمؿ في مستقبؿ األياـ
 المهام 

 :تعمؿ ىذه الحركة عمى تحقيؽ المياـ التالية
اإلسالمية بأفريقيا ووضع  لمحضارةأ ػ بعث الشخصية اإلسالمية لتونس حتى تستعيد ميمتيا كقاعدة كبرى 

 .حد لحالة التبعية واالغتراب والضالؿ
المتطورة وتنقيتو مف رواسب  ب ػ تجديد الفكر اإلسالمي عمى ضوء أصوؿ اإلسالـ الثابتة ومقتضيات الحياة

 .عصور االنحطاط وآثار التغريب
 .أو ىيمنة خارجية وصاية داخمية ج ػ أف تستعيد الجماىير حقيا المشروع في تقرير مصيرىا بعيدا عف كؿ

عادال عمى ضوء المبدأ  د ػ إعادة بناء الحياة االقتصادية عمى أسس إنسانية وتوزيع الثروة بالبالد توزيعا
يتمتع بثمار جيده في حدود مصمحة  اإلسالمي "الرجؿ وبالؤه، الرجؿ وحاجتو" أي )مف حؽ كؿ فرد أف

تتمكف الجماىير مف حقيا الشرعي المسموب في  واؿ( حتىالجماعة وأف يحصؿ عمى حاجتو في كؿ األح
 .والدوراف في فمؾ القوى االقتصادية الدولية العيش الكريـ بعيدا عف كؿ ضروب االستغالؿ
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والمغربي والعربي والعالمي  ىػ ػ المساىمة في بعث الكياف السياسي والحضاري لإلسالـ عمى المستوى المحمي
 .ضياع نفسي وحيؼ اجتماعي وتسمط دولي رية جمعاء مما تردت فيو مفحتى يتـ إنقاذ شعوبنا والبش

 :لتحقيؽ ىذه المياـ تعتمد الحركة الوسائؿ التالية:  الوسائل 
بالمسجد في العيد النبوي وامتداد  إعادة الحياة إلى المسجد كمركز لمتعبد والتعبئة الجماىيرية الشاممة أسوة -

صيانة لمشخصية اإلسالمية ودعما لمكانة بالدنا كمركز  جامع الزيتونة، مفلما كاف يقوـ بو الجامع األعظـ، 
 .عالمي لإلشعاع الحضاري

والنشر، تجذير وبمورة  تنشيط الحركة الفكرية والثقافية، مف ذلؾ: إقامة الندوات، تشجيع حركة التأليؼ -
العممي ودعـ اإلعالـ الممتـز حتى  وتشجيع البحث المفاىيـ والقيـ اإلسالمية في مجاالت األدب والثقافة عامة

 .والنفاؽ يكوف بديال عف إعالـ الميوعة
 .دعـ التعريب في مجاؿ التعميـ واإلدارة مع التفتح عمى المغات األجنبية -
مجاالت الفكر  رفض العنؼ كأداة لمتغيير، وتركيز الصراع عمى أسس شورية تكوف ىي أسموب الحسـ في -

 .والثقافة والسياسة
وتعطيؿ لطاقات الشعب ودفع  مبدأ االنفراد بالسمطة "األحادية" لما يتضمنو مف إعداـ إلرادة اإلنسافرفض  -

الشعبية في ممارسة حرية التعبير والتجمع وسائر  لمبالد في طريؽ العنؼ. وفي المقابؿ إقرار حؽ كؿ القوى
 .كؿ القوى الوطنية الحقوؽ الشرعية والتعاوف في ذلؾ مع

التونسي حتى يتـ تحديد  اإلسالـ االجتماعي في صيغ معاصرة وتحميؿ الواقع االقتصادي بمورة مفاىيـ -
 .مظاىر الحيؼ وأسبابو والوصوؿ إلى بمورة الحموؿ البديمة

مع المستكبريف  االنحياز إلى صفوؼ المستضعفيف مف العماؿ والفالحيف وسائر المحروميف في صراعيـ -
 .والمترفيف

أبعاده االجتماعية  بما يضمف استقاللو وقدرتو عمى تحقيؽ التحرر الوطني بجميعدعـ العمؿ النقابي  -
 .والسياسية والثقافية

 .واالنتيازية اعتماد التصور الشمولي لإلسالـ، والتزاـ العمؿ السياسي بعيدا عف الالئكية -
 .تحرير الضمير المسمـ مف االنيزاـ الحضاري إزاء الغرب -
الوطنية في إطارىا  المعاصرة لنظاـ الحكـ اإلسالمي بما يضمف طرح القضايابمورة وتجسيـ الصورة  -

سالميا وضمف عالـ  .المستضعفيف عامة التاريخي والعقائدي والموضوعي مغربيا وعربيا وا 
 .والعالـ اإلسالمي كمو توثيؽ عالقات األخوة والتعاوف مع المسمميف كافة: في تونس وعمى صعيد المغرب -
 .ة حركات التحرر في العالـدعـ ومناصر  -

الحقا (   , مً املْقع :   البٔاٌ التأسٔشٕ حلرك٘ االجتاِ اإلسالمٕ )حرك٘ اليَض٘  املصدر :

http://static.ak.fbcdn.net   : 3309/ 70/  70, يوم 
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 اليظاو األساسٕ حلرك٘ اليَض٘ )بعد تيقٔحُ مً املؤمتر التاسع(:  15ملحق رقه  

 
 التعريفالقسم األّول: 

 الفصل األول :  
 24المؤرخ في  2011لسنة  87حركة النيضة حزب سياسي وطني ذو مرجعية إسالمية يعمؿ وفقا ألحكاـ المرسـو عدد    

المتعمؽ باألحزاب السياسية وفي إطار النظاـ الجميوري عمى اإلسياـ في بناء تونس الحديثة، الديمقراطية  2011سبتمبر 
المزدىرة والمتكافمة والمعتزة بدينيا وىويتيا وتسعى إلى ترسيخ قيـ المواطنة والحرية والمسؤولية والعدالة االجتماعية والنضاؿ مف 

باتجاه تحقيؽ الوحدة العربية فالوحدة اإلسالمية وتحرير فمسطيف والعمؿ عمى التعاوف أجؿ تحقيؽ وحدة المغرب العربي كخطوة 
 مع كؿ الشعوب في إطار االحتراـ المتبادؿ.

 ويعتمد الحزب التداوؿ عمى المسؤولية والديمقراطية في اتخاذ القرارات والتكميؼ بالمسؤوليات ووضع الرؤى والبرامج.  
 الفصل الثاني: التسمية 

 الحزب: حركة النيضة.اسـ 
 الفصل الثالث: الرمز 
 غصف زيتوف حسب الرسـ الممحؽ بيذا النظاـ. –نجمة  –رمز الحزب: حمامة 

 الفصل الرابع
 شعار الحزب: حرية عدالة تنمية.

 الفصل الخامس: مقر الحزب
 .1073يكوف مقر الحزب بالعنواف التالي: نيج الاّلس مونبميزير تونس 

 ف المكتب التنفيذي إلى أي مكاف آخر وتعمـ السمط المختّصة بذلؾ طبؽ القانوف.ويمكف نقمو بقرار م
 القسم الثاني: األهداف والوسائل

 الفصل السادس: األهداف
 تعمؿ حركة النيضة عمى تحقيؽ األىداؼ التالية:_ 
ؿ وحدة المغرب العربي ودعـ حماية اإلستقالؿ الوطني واستكماؿ أبعاده وتنمية مكتسباتو وصيانة الوحدة الوطنية وتفعي_ 

 التوجيات الوحدوية بيف الشعوب العربية واإلسالمية. 
 اإلسياـ في ترسيخ ثقافة الوسطية واإلعتداؿ وتجذير اليوية العربية اإلسالمية. _ 
تكريس مبدأ سيادة الشعب عبر بناء الدولة الديمقراطية، المدنية، العادلة والعمؿ عمى تحقيؽ المساواة بيف المواطنيف وتطوير _ 

 بنى المجتمع المدني وتحرير آلياتو ألداء دوره الكامؿ في اإلسياـ في التنمية الشاممة. 
حورية في تجسيد معنى تكريـ اهلل لمخمؽ وتحقيؽ انسانية اإلنساف تحقيؽ الحريات العامة والفردية والعدالة باعتبارىا قيما م_ 

طالؽ حرية اإلبداع.   وتكريس حقوقو وتأكيد التعددية السياسية وحرية اإلعالـ والصحافة وا 
 النيوض بواقع المرأة وتفعيؿ دورىا والعمؿ عمى حفظ كياف األسرة ودعمو. _ 
عدادا لممستقبؿ. توفير الظروؼ المالئمة لرعاية الطفولة والش_   باب تنمية وا 
بناء اقتصاد وطني قوي ومندمج يحقؽ التوازف بيف الجيات والفئات ويوفر مجاالت تشغيمية واسعة ويسيـ في تحقيؽ التكامؿ _ 

سالميا واإلنفتاح عالميا.   واإلندماج مغاربيا وعربيا وا 
 تشجيع البحث العممي وتوقير العمماء والباحثيف والمخترعيف إيمانا بدورىـ في تحقيؽ نمو البالد وتدعيـ استقالليا. _ 
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اعتماد المغة العربية لغة أساسية في مجاالت التعميـ واإلدارة واإلرتقاء بيا لتكوف أداة نيضة حضارية تسيـ في توحيد األمة _ 
 مع ثقافات العالـ  وتيسر التفاعؿ اإليجابي والخالؽ

قامة العالقات الدولية عمى _  المساىمة في إرساء سياسة خارجية مبنية عمى عزة البالد ووحدتيا واستقالليا عف كؿ نفوذ وا 
أساس اإلحتراـ المتبادؿ والتعاوف والعدؿ والمساواة والحؽ في تقرير المصير والعمؿ عمى مناصرة الشعوب المستضعفة والقضايا 

 مى رأسيا القضية الفمسطينية.العادلة وع
 الفصل السابع:الوسائل 

 يعتمد الحزب لتحقيؽ أىدافو الوسائؿ الشرعية في إطار القوانيف الجاري بيا العمؿ.
 القسم الثالث: االنخراط والعضوية

 الفصل الثامن: شروط االنخراط 
 فرت فيو الشروط التالية:يمكف لكؿ تونسي أو تونسية أف يتقدـ بمطمب انخراط في حركة النيضة إذا تو 

 بموغ سف ستة عشر سنة كاممة.  
 انتفاء الموانع القانونية لديو.  

 التحمي باالستقامة والسموؾ الحسف واألخالؽ الفاضمة 
 اإليماف بمبادئ الحزب وأىدافو والعمؿ عمى تحقيؽ خياراتو. 
 االلتزاـ ببرنامج الحزب وقانونو األساسي ونظامو الداخمي. 

 نتماء ألي حزب سياسي آخر. اال   عدـ
 تزكية المكتب المحمي.

 ويبت المكتب الجيوي في قبوؿ طمب االنخراط بناء عمى اقتراح مف المكتب المحمي. 
 االنخراط في الحزب ليس حقا لمف يطمبو ويحتفظ الحزب بحقو في رفض طمب االنخراط 

 الفصل التاسع: حقوق المنخرطين
 يحؽ لكؿ منخرط:
 قة االنخراط.الحصوؿ عمى بطا

 اإلطالع عمى أنظمة الحزب وقوانينو وقراراتو. 
 ابداء الرأي في القضايا السياسية والتنظيمية والمالية لمحزب داخؿ مؤسساتو. 

 المشاركة في أنشطة الحزب واالستفادة مف برامجو التكوينية. 
 انتخاب مسؤولي الحزب وفؽ مقتضيات النظاميف األساسي و الداخمي.

 العاشر: اكتساب العضويةالفصل  
تكتسب العضوية لكؿ منخرط مّر عمى انخراطو ثالث سنوات ولـ يكف موضوع إجراء تأديبي وشارؾ بانتظاـ في البرامج     

جراءات يحددىا النظاـ الداخمي.  التكوينية لمحركة وأنشطتيا طبقا لشروط وا 
 الفصل الحادي عشر: حقوق األعضاء 

 رط، يحؽ لكؿ عضو الترشح لممسؤوليات القيادية التالية:إضافة إلى حقوؽ العضو كمنخ
 رئاسة الحزب. 

 عضوية مجمس الشورى. 
 عضوية المكتب التنفيذي. 
 عضوية المكاتب الجيوية. 

 رئاسة ىيئة النظاـ. 
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 رئاسة لجنة الرقابة و التدقيؽ المالي.
 وذلؾ بعد استيفاء الشروط الخاصة بكؿ مسؤولية.   
 واجبات المنخرطين الفصل الثاني عشر: 

 ينبغي عمى كؿ منخرط بالحزب:
 اإللتزاـ بمبادئ الحزب والتحمي بقيمو واإلنضباط لقراراتو. 

 اإللتزاـ بالنظاميف األساسي والداخمي وبمقتضيات الموائح الصادرة عف مختمؼ ىياكؿ الحزب. 
 ذي وفؽ ما تنص عميو انظمة الحزب ولوائحو. أال يتقمد أي منصب سياسي إال بعد موافقة مجمس الشورى أو المكتب التنفي  
 إال بقرار مف المكتب التنفيذي.   أال يربط أي عالقة سياسية رسمية مع أي جية أجنبية 

 عمى حسف تنفيذ برامج الحزب وتنفيذ المياـ التي يكمؼ بيا.   العمؿ
 دفع اشتراؾ مالي راتب. 

 المحافظة عمى أسرار الحزب. 
 سموؾ الحسف واألخالؽ الفاضمة. التحمي باإلستقامة وال

 اإللتزاـ بالمشاركة في األنشطة التكوينية التي تنظميا ىيئات الحزب.
 الفصل الثالث عشر: إنهاء االنخراط

 بالحزب ألحد األسباب التالية:  ينتيي االنخراط
 فقداف األىمية القانونية. 

 اإلستقالة وفؽ مقتضيات النظاـ الداخمي. 
 النظاـ الداخمي.  حسب مقتضيات  الرفت
 الوفاة.

                     القسم الرابع: هياكل الحزب  
 الفصل الرابع عشر: التصنيف 

 تصنؼ ىياكؿ الحزب كما يمي:
 اليياكؿ المركزية 
 اليياكؿ الجيوية 
 اليياكؿ المحمية

 الفصل الخامس عشر: الهياكل المركزية 
 المؤتمر العاـ 
 مجمس الشورى 
 رئيس الحزب 

 المكتب التنفيذي 
 ىيئة النظاـ 

 ىيئة الرقابة و التدقيؽ المالي
 الفصل السادس عشر: المؤتمر العام 

المؤتمر العاـ ىو أعمى سمطة في الحزب ويتكوف مف نواب عف المنخرطيف حسب نسب وتمثيمية يحددىا مجمس الشورى 
 المتخميف .يضاؼ إلييـ رئيس الحزب ورئيس مجمس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي 
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بحضور األغمبية المطمقة مف المؤتمريف وفي حالة عدـ توفر النصاب ينعقد صحيحا   وينعقد بصفة عادية مرة كؿ أربع سنوات
 ساعة بمف حضر. 24بعد 

 يختار مجمس الشورى لجنتيف تحت إشرافو تتولى األولى اإلعداد المضموني لممؤتمر.
 التنفيذي، اإلعداد المادي لممؤتمر. في حيف تتولى الثانية بالتنسيؽ مع المكتب
 الفصل السابع عشر: المؤتمر االستثنائي

أعضاء مجمس الشورى أو ثمث المنخرطيف وال   ينعقد المؤتمر العاـ اإلستثنائي بناء عمى طمب مف رئيس الحزب أو مف ثمثي
ذا لـ يتوفر النصاب ينعقد صحيحا بعد  ساعة ميما كاف عدد  24يمكف أف ينعقد إال بحضور األغمبية المطمقة مف المؤتمريف وا 

 الحضور.
 ل المؤتمر العامالفصل الثامن عشر: جدول أعما

يتولى مجمس الشورى اإلعداد لممؤتمر العاـ كما يتولى اقتراح جدوؿ أعمالو إف كاف عاديا في حيف تتولى الجية الداعية 
 لممؤتمر االستثنائي اقتراح جدوؿ أعمالو.

 الفصل التاسع عشر:تركيبة مجمس الشورى
باالقتراع السري المباشر عمى أف يتولى الثمثاف، في أوؿ عضوا : ثمثاف ينتخبيـ المؤتمروف  150يتكوف مجمس الشورى مف 

اآلخر عمى أساس تمثيؿ الكفاءات والجيات والميجر والشباب والمرأة والكتمة النيابية   اختيار الثمث  دورة لمجمس الشورى،
 والفريؽ الحكومي لمحزب.

 كما يمي :  ويتـ سد الشغور الحاصؿ في مجمس الشورى 
ضو منتخب مف المؤتمر فإنو يتـ تعويضو فوريا وذلؾ بالرجوع الى نتائج انتخابات المؤتمر وفؽ الترتيب اذا تعمؽ الشغور بع

 الوارد بيا. 
 األوؿطرؼ مجمس الشورى فيختار المجمس عضوا جديدا عمى ذات األسس الواردة بالفقرة   تعمؽ الشغور بعضو مختار مف إذا

 مف ىذا الفصؿ.
 لعضوية مجمس الشورى الفصل العشرون: شروط الترشح 

 المترشح لعضوية مجمس الشورى:  يشترط في
 .أف يكوف قد مضى عمى عضويتو في الحزب ثالثة أعواـ عمى األقؿ.1
 . اف يكوف قد شغؿ لمدة سنة عمى األقؿ إحدى الخطط التالية:2

 رئاسة الحركة 
 عضوية مجمس الشورى 
 عضوية المكتب التنفيذي 

 رئاسة ىيئة النظاـ 
 رئاسة ىيئة الرقابة المالية والتدقيؽ 

 عضوية المكاتب المركزية أو الجيوية. 
 الكتابة العامة المحمية.

 . أف ال يكوف مخال بواجبات العضوية.3 
 الفصل الواحد والعشرون: رئيس مجمس الشورى ومكتبه ولجانه 

 سنا.يرؤس أوؿ دورة لمجمس الشورى أكبر األعضاء سنا بمساعدة العضويف األصغر 
 وينتخب أعضاء مجمس الشورى في ثاني دورة لو، إثر اكتمالو، رئيسا باالقتراع السري المباشر.

 ويمكف لممجمس اعفاء رئيس مجمس الشورى او قبوؿ استقالتو وذلؾ طبؽ أحكاـ الالئحة الداخمية لممجمس.



 دور الحركات اإلسالمية في مسار التحول الديمقراطي في البمدان المغاربية " حركة النهضة التونسية نموذجا "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالحق  

 

218 

 س الشورى.: يقترح رئيس مجمس الشورى اعضاء المكتب لمتزكية مف طرؼ مجممكتب مجمس الشورى
: يتخذ مجمس الشورى لجانا قارة مختصة تساعده عمى حسف القياـ بميامو، كما يمكف لممجمس انشاء لجان مجمس الشورى
 لجاف خاصة مؤقتة.

 تضبط الالئحة الداخمية لمجمس الشورى نظاـ عمؿ المجمس ورئيسو ومكتبو و لجانو.
 الفصل الثاني والعشرون: دورية مجمس الشورى 

 س الشورى كؿ ثالثة أشير وكمما دعت الضرورة بدعوة مف رئيسو أو أو ثمث أعضائو أو بطمب مف رئيس الحركة.ينعقد مجم
 الفصل الثالث والعشرون: مهام مجمس الشورى

 ضبط السياسات الكبرى وتحديد التوجيات العامة لمحزب. 
 جمس التشريعي. اختيار مف يتولى، باسـ الحزب رئاسة الدولة، رئاسة الحكومة أو رئاسة الم

تزكية الفريؽ الحكومي لمحزب عمى اساس اإلقتراح مف مرشح الحزب لرئاسة الحكومة أو اإلقتراح مف المكتب التنفيذي في حالة 
 كوف رئاسة الحكومة لـ تؤؿ لمحزب. 

جراءات اختيار مرشحي الحزب لالنتخابات البرلمانية و الجيوية والبمدية وغيرىا.   تحديد شروط وا 
 أعماؿ الجياز التنفيذي.  مراقبة

 تزكية أعضاء المكتب التنفيذي. 
 ضبط السياسة المالية ومتابعة تنفيذىا. 

 النظر في الطعوف المقدمة في القرارات التأديبيبة. 
 المصادقة عمى الموائح والنظـ المقدمة مف المكتب التنفيذي. 

 اقتراح تعديؿ النظاـ األساسي عمى المؤتمر العاـ. 
 أحد أعضائو.   مف المكتب التنفيذي أو سحب الثقة

 اإلعداد لممؤتمر العاـ وفؽ ما يحدده النظاـ الداخمي. 
 انتخاب أعضاء ىيئة النظاـ التي يحدد النظاـ الداخمي مياميا وتركيبتيا وآليات عمميا. 

 انتخاب أعضاء ىيئة الرقابة المالية والتدقيؽ التي يحدد النظاـ الداخمي مياميا وتركيبتيا وآليات عمميا. 
 وضع النظاـ الداخمي لمحزب. 

 وضع الئحة ىيئة النظاـ. 
 وضع الئحة ىيئة الرقابة المالية و التدقيؽ.

 الفصل الرابع والعشرون: شروط الترشح لرئاسة الحزب 
 شح لمنصب رئيس الحزب ما يمي:يشترط في المتر 

 ( سنة 40أف ال يقؿ سنو عف أربعيف )
 أف يكوف قد مضى عمى عضويتو عشرة أعواـ كاممة. 

 أف ال يكوف مخال بواجبات العضوية. 
 خمسة سنوات متتالية إحدى الخطط التالية  أف يكوف قد شغؿ لمدة

 رئاسة الحركة 
 عضوية مجمس الشورى 
 عضوية المكتب التنفيذي 

 رئاسة ىيئة النظاـ 
 رئاسة ىيئة الرقابة المالية والتدقيؽ 
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 الكتابة العامة الجيوية
 الفصل الخامس والعشرون: انتخاب رئيس الحزب 

ينتخب المؤتمر العاـ رئيس الحركة باالقتراع السري المباشر وفي صورة عدـ إحراز أحد المترشحيف عمى ما يفوؽ نصؼ 
 لى، يتـ المجوء إلى دورة ثانية بيف المرشحيف الحاصميف عمى الرتبة األولى والثانية.أصوات المقترعيف في الدورة األو 

 وفي حالة التساوي يقدـ المترشح األكبر سنا.
 مف دورتيف متتاليتيف.  وال يحؽ ألي عضو أف يتولى رئاسة الحزب ألكثر

 ويتفرغ رئيس الحزب فور انتخابو لميامو.
 س الحزبالفصل السادس والعشرون: مهام رئي

 رئيس الحزب ىو المسؤوؿ التنفيذي لمحزب ويتولى المياـ التالية:
 رئاسة المكتب التنفيذي. 

 إقتراح خطط ومناىج الحزب بمعية المكتب التنفيذي. 
 تنفيذ سياسات الحزب ومقرراتو حسب الموائح. 

 تسيير اليياكؿ التنفيذية لمحزب. 
 تمثيؿ الحزب في عالقاتو الداخمية والخارجية. 

 إصدار العفو أو التخفيؼ مف العقوبات.
 الفصل السابع والعشرون: الشغور في رئاسة الحزب

 يحصؿ شغور في منصب رئاسة الحزب في الحاالت التالية:
 عجز مانع عف أداء ميامو يقدره مجمس الشورى. 

 شورى. تقديـ اإلستقالة ثـ قبوليا مف المجمس ال
 الوفاة.

 وفي حالة حصوؿ شغور في رئاسة الحزب يتولى مجمس الشورى انتخاب رئيس جديد لمحزب.
 الفصل الثامن والعشرون: المكتب التنفيذي  
يقترح رئيس الحركة عمى مجمس الشورى أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلؾ أمينا عاما ونائبا أو نوابا لو، مف بيف  

 مف ىذا النظاـ. 20فر فييـ الشروط المنصوص عمييا بالفصؿ االعضاء الذيف تتو 
 ويعتبر عضوا في المكتب التنفيذي كؿ مرشح تمت تزكيتو باألغمبية المطمقة مف أعضاء مجمس الشورى.

 تتـ تزكية أعضاء المكتب التنفيذي فرادى وحسب المياـ.
المكتب التنفيذي مف ميامو وعمى رئيس الحركة إخبار   يمكف لرئيس الحزب إعفاء او قبوؿ استقالة أي عضو مف أعضاء

 مجمس الشورى باإلعفاء.
 ال يمكف الجمع بيف عضوية مجمس الشورى والمكتب التنفيذي.

 يمكف لمجمس الشورى سحب الثقة مف كؿ أعضاء المكتب التنفيذي أو مف أحد أعضائو وبنفس األغمبية المطموبة لتزكيتيـ.
    ام المكتب التنفيذيالفصل التاسع والعشرون: مه

 يتولى المكتب التنفيذي، تحت مسؤولية رئيس الحزب، القياـ بالمياـ التالية:
 تنفيذ قرارات المؤتمر العاـ ومجمس الشورى. 

 وضع برامج عمؿ سنوية. 
 وضع الموائح المنظمة لميياكؿ التنفيذية وعرضيا عمى مجمس الشورى لممصادقة. 

 ومتابعة تنفيذىا بعد إقرارىا مف طرؼ مجمس الشورى. وضع مشروع الميزانية العامة 
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 اتخاذ المواقؼ في مختمؼ المسائؿ المطروحة عمى المستوييف الوطني والدولي. 
 تشكيؿ مكاتب مركزية حسب المياـ واإلختصاصات والقطاعات وفؽ الصيغ التي ينص عمييا النظاـ الداخمي. 

 تكويف لجاف مختصة دائمة أو مؤقتة. 
رشحي الحزب لالنتخابات البرلمانية والجيوية والبمدية وغيرىا وفؽ الشروط والصالحيات واإلجراءات التي يحددىا اختيار م

 مجمس الشورى.
 يمكف لممكتب التنفيذي أف يجتمع في اطار موسع وذلؾ بعضوية الكتاب العاميف الجيوييف. 
 المحمية الفصل الثالثون: الهياكل الجهوية و 

 النظاـ الداخمي اليياكؿ الجيوية والمحمية ويحدد تركيبتيا وصالحياتيا وعالقاتيا.يضبط       
 مشتركة متعمقة بتولي المهام القيادية في الحزب و الدولة أحكامالواحد والثالثون:   الفصل 
كوف الميمة  في الوقت الواحد وذلؾ بصرؼ النظر عف  بيف أكثر مف ميمتيف قياديتيف  يمنع عمى أعضاء الحزب الجمع  

 في الحزب أو في الدولة.  القيادية
 القسم الخامس: أحكام مختمفة 

 الفصل الثاني والثالثون: هيئة النظام
واإلجراءات التأديبية ويضبط النظاـ الداخمي   تتولى النظر في الطعوف المتعمقة بالعقوبات  مجمس الشورى ىيئة نظاـ  ينتخب

جراءات عمميا.   تركيبتيا ومياميا وا 
 ترتب العقوبات التأديبية كما يمي:

  إنذار
 لـو 

 توبيخ 
 ايقاؼ عف النشاط لمدة معينة 

 رفت نيائي
 الثالث و الثالثون : هيئة المراقبة والتدقيق المالي الفصل 

اخمي مجمس الشورى ىيئة لممراقبة والتدقيؽ المالي تتولى مراقبة وتدقيؽ الحسابات المالية لمحزب ويضبط النظاـ الد  ينتخب
 تركيبتيا وآليات عمميا.

 الفصل الرابع و الثالثون: الموارد المالية 
 تتكوف الموارد المالية لمحزب مف كؿ العائدات المرخص في قبوليا طبؽ القانوف.

 الفصل الخامس و الثالثون : حل الحزب وتعميق نشاطه
ألغمبية المطمقة ألعضاء مجمس الشورى ويصادؽ يمكف استثنائيا تعميؽ نشاط الحزب بشكؿ مؤقت بناء عمى اقتراح تقدمو ا

 عميو ىذا األخير بأغمبية ثمثي أعضائو.
 ويحدد قرار التعميؽ المؤقت مّدتو وشروط رفعو.

 وتعمـ السمط المعنية بيذا القرار.
واستئناؼ  ويدعو رئيس الحركة عند انقضاء المدة أو عند استيفاء شروط رفع التعميؽ مختمؼ ىياكؿ الحركة لالنعقاد مجددا

 نشاطيا العادي.
ويمكف لربع أعضاء مجمس الشورى إذا رأى تحقؽ شروط رفع التعميؽ المؤقت أف يطمب انعقاد مجمس الشورى في أجؿ أقصاه 

 يوما مف تاريخ الطمب لمعاينة استيفاء شروط رفع التعميؽ ودعوة اليياكؿ المختمفة إلى استئناؼ النشاط العادي. 15
 بقرار مف أغمبية ثمثي المؤتمريف في مؤتمر استثنائي.يمكف حؿ الحزب  
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 وفي حالة المصادقة عمى مقترح حؿ الحزب يشكؿ المؤتمر لجنة تتولى تصفية أموالو طبقا لمقوانيف النافذة.   
 الفصل السادس والثالثون: تفسير النظام األساسي 

 يتولى مجمس الشورى تفسير مواد ىذا النظاـ.
   ثون: تنقيح النظام األساسيالفصل السابع والثال  

 يمكف تنقيح ىذا النظاـ األساسي باألغمبية المطمقة لممؤتمريف.
 الفصل الثامن والثالثون: نفاذ النظام األساسي 

 يدخؿ ىذا النظاـ حيز التنفيذ بعد المصادقة عميو في المؤتمر العاـ.
 الفصل التاسع والثالثون: أحكام انتقالية 

وتحمؿ المسؤوليات أثناء الفترة السابقة لمحصوؿ عمى التأشيرة في تقدير شروط الترشح لرئاسة الحركة و عضوية يعتد باألقدمية 
  مجمس الشورى و عضوية المكتب التنفيذي.

تحمؿ  26ال يعتد في تقدير التحجير المتعمؽ بشرط عدـ تولي رئاسة الحركة ألكثر مف دورتيف المنصوص عميو بالفصؿ 
  ؿ المؤتمر التاسع.المسؤوليات قب

يعفى مف شرط تحمؿ المسؤولية المرشحوف لعضوية مجمس الشورى والمكتب التنفيذي المنتسبوف لمحركة منذ فترة ال تقؿ عف 
  سنوات. 10

يعفى مف شرط األقدمية الالـز لمترشح لعضوية مجمس الشورى والمكتب التنفيذي المنخرطوف الذيف لـ يبمغوا في تاريخ المؤتمر 
 نة.س 35

  واهلل من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.         
          

 2113_ 12 _7, ْٓو :  http://www.ennahdha.tn:   ز  حرك٘ اليَض٘حلاملْقع الرمسٕ مً   املصدر :
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 اجلدٓدٗإعالٌ احلكْم٘ التْىشٔ٘ :  16ملحق رقه  

 
أعمف حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الجديدة مساء أمس الخميس تشكيمة حكومتو خالؿ جمسة    

الفائزة في االنتخابات األخيرة « النيضة»عامة لممجمس الوطني التأسيسي، طالبًا منحيا الثقة. ونالت حركة 
ة الخارجية التي ذىبت إلى صير زعيـ الحركة نصيب األسد مف التشكيمة الحكومية بما في ذلؾ رئاستيا ووزار 

 .«النيضة»الشيخ راشد الغنوشي وكذلؾ وزارة الداخمية التي ذىبت إلى سجيف سابؽ في 
وتتألؼ الحكومة الجديدة مف الجبالي رئيسًا وكؿ مف: وزير العدؿ نور الديف البحيري، وزير الدفاع عبدالكريـ 

ب دولة لدى وزير الداخمية )ممؼ اإلصالح( سعيد مشيشي، وزير الزبيدي، وزير الداخمية عمي لعريض، كات
الشؤوف الخارجية رفيؽ بف عبدالسالـ، كاتب دولة لدى وزير الشؤوف الخارجية )مكمؼ الشؤوف األفريقية 
والعربية( عبداهلل التركي، كاتب دولة لدى وزير الشؤوف الخارجية )مكمؼ الشؤوف األوروبية( توىامي 

لة لدى وزير الشؤوف الخارجية )مكمؼ العالقات مع أميركا وآسيا( اليادي عباس، وزير عمدوني، كاتب دو 
الماؿ حسيف الديماسي، كاتب دولة لدى وزير الماؿ سميـ بسباس، وزير الصناعة والتجارة محمد لميف 

اوية، كاتب الشخاري، وزير لدى وزير الصناعة والتجارة البشير الزعفوري، وزير الشؤوف االجتماعية خميؿ الز 
الدولة مكمؼ اليجرة والتونسييف بالخارج حسيف الجزيري، وزير االستثمار والتعاوف الدولي رياض بالطيب، 
كاتب دولة لدى وزير االستثمار والتعاوف الدولي عمية بالطيب، وزير التنمية الجيوية والتخطيط جماؿ الديف 

ط األميف الدغري، وزير الصحة العمومية عبدالمطيؼ الغربي، كاتب دولة لدى وزير التنمية الجيوية والتخطي
المكي، وزير التعميـ العالي المنصؼ بف سالـ، وزير الثقافة ميدي مبروؾ، وزير الفالحة محمد بف سالـ، 
كاتب دولة لدى وزير الفالحة الحبيب الجمني، وزير حقوؽ اإلنساف والعدالة االنتقالية الناطؽ الرسمي باسـ 

مو، وزيرة البيئة مامية البنة، وزير الشؤوف الدينية نور الديف الخادمي، وزير التجييز الحكومة سمير دي
واإلسكاف محمد سمماف، كاتبة دولة لدى وزير التجييز واإلسكاف شييدة فرج، وزير أمالؾ الدولة والشؤوف 

عبيد، وزير التشغيؿ العقارية سميـ بف حميداف، وزير النقؿ عبدالكريـ الياروني، وزير التربية عبدالمطيؼ 
والتكويف الميني عبدالوىاب معطر، وزير تكنولوجيات المعمومات واالتصاالت منجي زروؽ، وزير الشباب 
والرياضة طارؽ ذياب، كاتب دولة لدى وزير الشباب والرياضة ىشاـ بف جامع، وزير السياحة إلياس فخفاخ، 

 .وزيرة شؤوف المرأة سياـ بادي
أما الوزراء المعتمدوف لدى الوزير األوؿ فيـ: وزير مكمؼ العالقات مع المجمس الوطني التأسيسي   

عبدالرزاؽ الكيالني، وزير مكمؼ الممؼ االقتصادي رضا السعيدي، وزير مكمؼ اإلصالح اإلداري محمد 
 .الرحمف األدغـ عبو، وزير مكمؼ الحوكمة وممفات الفساد عبد

 
 م0722  .ٓشٔنرب  02اجلنع٘  , جرٓد احلٔاٗ  تْىص ,  كْم٘ التْىشٔ٘ اجلدٓدٗإعالٌ احل املصدر :

 



 دور الحركات اإلسالمية في مسار التحول الديمقراطي في البمدان المغاربية " حركة النهضة التونسية نموذجا "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالحق  

 

223 

 و عالمية  ة إقليميةئيب

رتفاع عدد أصحاب الدرجات التعليمية ا
األعلى معدالت أعلى من الثقة، 

 الرضا، وميل المنافسة.
 
 
 
 
 
 
دور المؤسسة الدينية ورجال الدين  -

 كمعزز للمنادين بالديموقراطية.
 دفع الحماس وروح مقاومة الطغيان. -
قيم االدخار والعمل والتجارة  -

 والمشروعات.
 

معدالت تنمية 

اقتصادية 

 عالية

 

 

 تغيرات دينية

 بئية إقليمية وعالمية

 م خمطط تعزٓز عنلٔ٘ التحْل الدميقراطٕ:   17ملحق رقه 
 

 كرات الثلج: العدوى من التحول

 فً حاالت مماثلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سٌاسات أمرٌكٌة وأوروبٌة مشجعة:

 تصرٌحات كبار مسئولٌن -معونات 

 

 , مكتب٘ األ.  ,  املعلْمات عصر يف الدميقراطٕ ّالتحْل العاو الرأٖ القصيب، رطا. الغفار عبد  املصدر :

 19 .ص ، , 2004القاٍرٗ

 ر

 توسٌع

الطبقة 

 الوسطى
 تعزٌز

مساند

 ة 

 وتعزٌز عامل

النمو اإلقتصادي 
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التابعني حلرك٘ االجتاِ  : جدّل حماكن٘ العياصر القاعدٓ٘ 08ملحق رقه 

 1881-1881اإلسالمٕ بني 

عدد  السنوات
 المحاكمين

 التهم االنتماء الجغرافي والوظيفي

 11أكثرىـ طمبة مثال الطالب الدغبوجي حـ عميو بػ  فردا 44 1981
 سنوات

اإلنتماء لجمعية غير  -
 مرخص فييا.

المشاركة في مظاىرات  -
 واستعماؿ العنؼ.

ترويج مناشير سرية  -
والكتابة عمى الجدراف وقمب 

 النظاـ.

 11حوالي  1982
 أفراد

  ميف مختمفة وخاصة التعميـ

أكثر مف  1983
 فردا 51

موظفيف  8طالب مف بينيـ طالبة و  18منيـ 
ميف حرة ووظائؼ  4ميندسيف و 3وأستاذاف و 

 غير محددةأخرى 

 

1984 
أحداث 
 الخبز

طمبة وعاطموف وتالميذ وأستاذ وبعض العماؿ، وقد  فردا 68
شممت ىذه المحاكمة عناصر مف توزر، قابس، 

قفصة، المطمية، تونس، النيدية، جماؿ، تالة، غار، 
 الدماء، باجة، بنزرت، قعفور، المنستير.

 

  قفصة.تالميذ وأستاذة وطمبة، تونس، قابس،  فردا 41 1985

طالبا، وطالبة واحدة، ومنيـ تالميذ وقد  79منيـ  فردا87 1986
 طالب: تونس، صفاقس.  15وقع تجنيد 

 

فتيات وطمبة وتالميذ وعدد مف والموظفيف  3منيـ  فردا 277 1987
 وعدد لـ يقع ذكر وظائفيـ.

 

   فردا 676 المجمػوع

 

ُّٔ عالىٕ ,  املصدر : ,الطبع٘ األّىل ,   الْطً العربٕ : .راس٘ مقارى٘ باحلال٘ التْىشٔ٘احلركات اإلسالمٔ٘ يف اعل

 م   334ص ,   2118.ار مصر احملرّس٘ , القاٍرٗ , 
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 م1891ترتٔب املياطق مً خالل حماكن٘ عياصر احلرك٘ يف قضٔ٘ :  34ملحق رقه 

 النسبة العامة من المجموع المجموع 0980عدد األفراد المحاكمين  المناطق
 %25.86 114 فردا 27 تونس الكبرىوالية 

 %8.6 114 9 والية لندن
 %8.6 114 9 والية المنستير

 %7.69 114 8 والية بنزرت
 %6.7 114 7 والية قابس

 %6.7 114 7 والية صفاقس
 %6.7 114 7 والية القصرين

 %4.8 114 5 والية الكاف
 %3.8 114 4 والية تطاوين
 %2.8 114 3 والية المهدية

 %2.8 114 3 والية باجة
 %1.92 114 2 والية نابل

 %1.92 114 2 والية القيروان
 %1.92 114 2 والية سوسة
 %1.92 114 2 والية قفصة
 %1.92 114 2 والية قبمى

 %1.92 114 2 والية جندوبة
 %1.96 114 1 والية سميانة
 %1.96 114 1 والية زغوان

 %1.96 114 1 والية سيدي بوزيد
 %111 114  المجموع

 

ُّٔ عالىٕ ,  املصدر : ,الطبع٘ األّىل ,   احلركات اإلسالمٔ٘ يف الْطً العربٕ : .راس٘ مقارى٘ باحلال٘ التْىشٔ٘اعل

 م  302ص ,  ص  2118.ار مصر احملرّس٘ , القاٍرٗ , 

 



 دور الحركات اإلسالمية في مسار التحول الديمقراطي في البمدان المغاربية " حركة النهضة التونسية نموذجا "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالحق  

 

226 

تٔار الشلفٕ يف تْىصال:  01ملحق رقه 

 

   

 

ُّٔ عالىٕ  املصدر :  م 923ص مرجع سابق ,  يف تْىص املكْىات ّ الفئات االجتناعٔ٘ " " التٔار الشلفٕاعل

 موظفٌن 
36%   

 فئات أخرى
  15% 

 . تجار

15% 

 طلبة و تالمٌذ 
% 34 

 تواجد التٌار السلفً حسب النشاطات فً تونس 

   سنة 24إلى  19من 
30% 

  سنة 30إلى  25من 
48% 

 سنة 37إلى  31من 
11% 

 فئات  أخرى 
11% 

 توزع التٌار السلفً فً تونس حسب الفئات العمرٌة 
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 تصنيفات احلركات اإلشالمية يف العامل: 11ملحق رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 .22 _81ص ، ص 2002اشتنادا على التصنيفات الواردة يف دليل احلركات اإلشالمية، مركس الدراشات الصياشية واإلشرتاتيجية،  ة " شهام زروال "املخطط من اجناز الباحث املصدر:

 الحركات اإلسالمية في العالم  تصنيفات

 االجتماعية ذات البرنامج االسالمي –الحركات السياسية  الحركات اإلسالمية الدينية

 لمسمحة حركات التحرر الوطني ا الحركة السممية الساعية لمحكم الحركات الجهادية العنيفة الحركات المتطرفة السممية 

 عادة الدعوةحركة إ حركات التكفير والهجرة

ركات االستقاللية الح حركات محمية الطابع
 االنفصالية االنفصالية

 حركات دولية المجال 

جماعة اإلخوان 

 المسلميه في

 مصر 

الىهضة جماعة 

 تووس في

 تووس 

الجبهة اإلسالمية 

 لإلوقاذ في الجزائر

حركة الجهاد 
 الفمسطيني

حركة المقاومة 
 حماس-اإلسالمية 

 حزب اهلل 
 المبناني

الجماعة اإلسالمية 
 المقاتمة في ليبيا

الجماعة اإلسالمية 
 المسمحة في الجزائر

جماعة الجهاد في 
 مصر

  أفغانستان أثناء الغزو
 السوفياتي

 الهند كشمير في روسيا االتحاديةالشيشان في 
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 الذي يســـــامح 

 هو األحســــه 
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 الممخص بالمغة العربية
 

دور الحركات اإلسالمية في مسار التحول الديمقراطي في البمدان المغاربية و تتخذ  في الدراسة ىذه تبحث   
 الحراك في السياسي اإلسالم حركات تمعبو الذي الدور إطار في وذلكحركة النيضة التونسية نموذجا 

 تجتاح التي الثورة ظل في يتنامى أن المتوقع من والذي واإلسالمي العربي العالمين في واالجتماعي السياسي
 ومصر والمغرب تونس مثل الدول من عدد في نظمت التي االنتخابات في نتائج من أفرزتو وما العربي العالم
 لعشرات دام غياب بعد القرار صناعة في كشريك السياسي اإلسالم ركاتح دور تنامي أوضحت والتي

 .الرسمي السياسي المشيد عن السنوات
نيا أصبحت نيجًا سياسيًا متكيفًا مع الظروف أ تتميز حركة النيضة بانتمائيا لإلسالم الحديث، إذ    

التاريخية واالجتماعية والثقافية لممجتمع التونسي، وخصوصية ثقافتو السياسية، المتأثرة كثيراً  بالثقافة 
الفرنسية. فقد تبنت الفكرة الديمقراطية، واعترفت بقيم التعددية والتسامح والحرية، ال باعتبارىا كجزء من 

ة بل كجزء من الموروث العام. وطورت فكرىا وممارستيا في اتجاه اختيار طريق تونسي إلى الحضارة الغربي
والحداثة، يقوم عمى بمورة عقل إسالمي نقدي يتعايش حتى مع أشد خصومو العقائديين كالشيوعيين،  اإلسالم

 لعربية اإلسالمية.عمى أرضية مشتركة من احترام الحريات العامة، وحقوق اإلنسان، واحترام ىوية البالد ا
اإلسالمية عمى مسار التحول الديمقراطي الحركات  ا هو تأثيرم:  وعميو فإشكالية مذكرتنا تتمحور حول    

و ما مدى تأثير الحركة اإلسالمية التونسية " النهضة " عمى مسار التحول  ؟ عمومافي البمدان المغاربية 
  الديمقراطي في تونس في ظل الربيع العربي الذي تشهده ؟

الدور الذي تمعبو الحركات اإلسالمية في مسار   حول التساؤالت من العديد الدراسة تطرح ذلك أجل ومن   
الديمقراطي سواء كان ىذا الدور إيجابيا أم سمبيا و حول أسباب تأزم العالقة بين الحركات االسالمية التحول 

  .في المغرب العربي عموما و أنظمتيا الحاكمة 
 عمميةيجعل ال المغاربية  اإلسالميةالمجال السياسي لمحركات أن فتح  الدراسة تفترض ذلك عمى وبناء  

جنوح نحو العنف و يؤدي إلى ال  اإلسالميةلتيارات اإقصاء في حين أن  سميمةاجحة و الديمقراطية ن
 .التطرف

ومعالجة ىذه اإلشكالية جاءت في ثالثة فصول أساسية ، ركزنا في الفصل األول عمى اإلطار النظري 
بي بينما ا لمدراسة، وفي الفصل الثاني تطرقنا الحركات اإلسالمية في بمدان المغرب العربي قبل الربيع العر 

الفصل الثالث واألخير فكان تحت عنوان ىو دور الحركات اإلسالمية في مسار التحول الديمقراطي " حركة 
 النيضة التونسية نموذجا " .
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Résumé 
 

 

 

Le monde a connu plusieurs transformations majeures, en particulier après la chute de      

soviétique, et l'émergence du leadership américain sous le nom de ce nouvel l'Union 

ordre mondial, qui a été créé à l'étape de la domination mondiale américaine est sans 

précédent, mais sont survenus les événements du 11 Septembre pour avoir un impact 

r la communauté internationale et le monde arabe et musulman, en important su

particulier les mouvements islamistes de tous bords Depuis le attentats du 11 Septembre 

2001 en liaison avec New York et Washington est le point de départ du monde de 

les mouvements islamiques. connaître la vérité dans 

Il ya des problèmes dans la définition et la classification des mouvements islamistes, 

avant même les attentats  -comme les mouvements terme islamiques ont subi toujours 

algré le grand nombre d'un haut degré d'ambiguïté et de confusion, m -Septembre 

d'études et d'articles traitant de divers aspects de ces mouvements, nous avons un concept 

complexe de mouvements islamiques; a varié droits de douane sur eux, ce qui produit 

position, leur rôle et leur nécessairement la confusion dans les analyses liées à leur 

avenir, de sorte que vous devez spécifier le concept global de ces mouvements qui nous 

voulons dire: les organisations politiques qui portent un projet de gouvernement 

pement culturel découle des islamique et le changement politique et social et le dévelop

principes islamiques comme une référence dans la pensée et la pratique en vue 

d'appliquer l'image de l'Islam que vous voyez dans les communautés, pays et domaines 

où ils existent. 

tous après les événements de Septembre  les mouvements islamiques d'aujourd'hui sont    

11, en face d'un certain nombre de questions clés qui sont mis en évidence dans nos 

questions, et les défis à relever par ces mouvements et se frayer un chemin à l'intérieur 

pour changer et d'agir. 

Nous considérons que les événements de Septembre 11, pour une raison quelconque et 

quelle que soit l'acteur, est considéré comme la station radicale et dangereuse dans la 

e conspiration contre le mouvement islamique. Quels sont les appels pour le mouvement d

sensibilisation aux armes plus, et l'autocritique, et de la patience et la patience, afin de 

faire face aux pièges de ce nouvel ordre mondial, et faire face aux "moyens" à puce, de 

liquidation de mettre les Américains, pour la liquidation du mouvement islamique, et la 

culturel, politique, médias, sous prétexte  forme-Plateses ressources financières, et sons 

". de lutte contre le terrorisme  

A été le Mouvement islamique d'une série de difficultés et défis rencontrés par la réforme 

politique et l'ordre changement après les événements du 11 Septembre, qui découle de 

trois niveaux interdépendants:  

Premier niveau: les défis de l'environnement international et régional, y compris le défi 

l'ensemble de  de se soumettre à la domination de l'Amérique et l'Occident, qui considère

la plus grande fermeté les menaces à la domination des intérêts américains dans la région, 
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que l'un de ses  -clairement  -et le défi de la réconciliation avec l'Etat juif, conscient 

, et sion de cette populaire principaux ennemis sont le mouvement islamique avec l'exten

le défi de la réglementation liée au mouvement islamique, qui considère la plupart des 

réglementations régissant les politiques de contraste de base et de son principal rival pour 

le moment. 

ontexte sociétal dans lequel il opère le mouvement, y Niveau II: et parle des défis du c  

compris:  

25%) de -Populaires du mouvement islamique, qui détient, selon certaines estimations (20

la sympathie de la population de ces pays, et le rôle de leadership ou de chef de file dans 

é où ils se sont présentés comme les dirigeants de la réforme et de la communaut

changement dans leurs communautés. 

Le troisième niveau: les négociations sur les défis de l'intérieur du mouvement islamiste 

s visions d'une contradiction même, y compris la vision et le leadership du projet et le-elle

dans le cadre des objectifs et des méthodes de réforme et de changement.  

Parmi les questions qui permettent de distinguer les visions et les attitudes des     

-l'Amérique d'automouvements islamiques après l'athée de Septembre est le visage de 

développement économique, le despotisme politique et l'écart important au -intérêts, sous

progrès scientifique et à l'ouest d'aliénation; viennent toutes ces questions posent des 

posées dernière question défis imposées sur les mouvements islamiques, qui ont été im

essentielle dominée l'idéologie et de la dynamique politique dans la prochaine phase des 

événements du 11 Septembre, 2001; Quelle est la position de ces mouvements de ces 

.. Voici l'importance de tendue? Et l'avenir de la tant atchangements et quel est leur rôle? 

cette recherche, et l'importance du thème, qui tourne autour des mouvements islamiques: 

la réalité, les transformations, et enfin les questions de son avenir, après les événements 

de dix athée de Septembre. 

ment vrai de dire l'impact de ces événements sur ces mouvements; Qu'il Il est égale    

suffise ici de se référer à ce tremblement de terre stratégique, qui a eu lieu dans nos cœurs 

Unis, un voisin à tous les mouvements et les -arabes (Irak) quand il est devenu aux États

Orient nécessairement abord et avant tout, bien sûr -uvernements arabes et le Moyengo

(les mouvements islamiques), y compris que cela représente un impact direct sur les 

s attitudes, les idées, et le rôle de ces mouvements, n'était pas présent la même force, ce

mouvements forcés à prendre en compte et sur cette base. 
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abstract 
  

 

 

      The world has witnessed several major transformations, especially after the fall of the 

Soviet Union, and the emergence of American leadership under the name of the new 

world order, which was established to the stage of American global dominance is 

unprecedented; however, came the events of 11 September to have a large impact on the 

international community and Arab and Muslim worlds, especially the Islamic movements 

of all stripes Since the attacks of September 11, 2001 on New York and Washington is 

the starting point of the world know the truth in the Islamic movements. 

There are problems in the definition and classification of the Islamic movements, as the 

term Islamic movements have suffered always - even before the September attacks - from 

a high degree of ambiguity and confusion, despite the large number of studies and articles 

dealing with various aspects of these movements, we have a complex concept to Islamic 

movements; has varied tariffs on them, which produced necessarily confusion in the 

analysis related to their positions, their role and their future, so you must specify the 

overall concept of these movements which we mean: those political organizations that 

carry an Islamic project of governance and political and social change and cultural 

development stems from the Islamic principles as a reference in thought and practice in 

order to apply the image of Islam that you see in the communities, countries and areas 

where they exist. 

     Stand of the Islamic movements today are all after the events of September 11, in 

front of a number of key issues which are highlighted in our questions, and challenges to 

be addressed by these movements and make their way inside to change and act. 

     We consider that the events of September 11, for whatever reasons and whatever the 

actor, is considered radical and dangerous station in the conspiracy against the Islamic 

movement. Which calls for the movement to more arms awareness, and self-criticism, 

and patience and patience, in order to face the pitfalls of the new world order, and face 

the "means" smart, to put the Americans, for the liquidation of the Islamic movement, 

and the liquidation of its financial resources, and Mnabraa cultural, political, media, 

under the pretext of combating terrorism ". 

Was the Islamic Movement of a range of difficulties and challenges faced by its political 

reform and Change Order after the events of 11 September, which stems from three 

interacting levels: 

First level: the challenges of international and regional environment, including the 

challenge to submit to the dominance of America and the West, which considers the 

whole of the strongest threats to the dominance of U.S. interests in the region, and the 

challenge of reconciliation with the Jewish state, aware - clearly - that one of its main 

enemies are the Islamic movement with the extension this popular , and the challenge of 

regulations related to the Islamic movement, which considers the majority of regulations 

governing political contrast basic and its main rival at the moment. 
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Level II: and talks about the challenges of the societal context in which it operates the 

movement, including:  

Popular Islamic movement, which holds according to some estimates (20-25%) of the 

sympathy of the societies of those countries, and the role of leadership or leader in the 

community as they presented themselves as leaders of reform and change in their 

communities.  

  

The third level: talks about the challenges from within the Islamist movement itself, 

including the vision and the project leadership and visions of a contradiction in 

connection with the goals and methods of reform and change. 

    Among the issues that distinguish the visions and attitudes of Islamic movements after 

the atheist of September comes the face of American self-interests, economic 

underdevelopment, political despotism and the large gap in scientific advancement and 

alienation west; come all of these issues pose challenges imposed on the Islamic 

movements, which were imposed last question essential dominated ideology and political 

dynamics in the next phase of the events of September 11, 2001; What is the position of 

those movements of these changes and what is their role? And the future of the long 

awaited? 

.. Here comes the importance of this research, and the importance of the theme, which 

revolves around the Islamic movements: the reality, transformations, and finally issues its 

future, after the events of atheist ten of September. 

    It is also true to say the impact of these events on these movements; Suffice it here to 

refer to this earthquake strategic, which took place in our hearts Arab (Iraq) when it 

became the United States, a neighbor to all movements and the Arab governments and 

the Middle East necessarily first and foremost, of course (the Islamic movements), 

including that this represents a direct impact on the attitudes, ideas, and the role of these 

movements, was not present the same force, forced these movements to be taken into 

account and on this basis. 
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  Abstract 
   This study probs the role of the Islamic movements in the path of Democratic 

Transition  in the Maghrebian countries and the Tunisian revolution is concidered 

as a model in the context of the role played by the political Islamic movements in 

the political movement and Social Council in Arab and Muslim worlds, which is 

expected to grow in light of the revolution that is sweeping the Arab world and 

excreted from the results of the elections to be organized in a number of countries 

such as Tunisia, Morocco and Egypt, which showed the growing role of political 

Islamic movements as a partner in decision-making after an absence of a dozen 

years from the official political scene 

     Renaissance Movement is destincted by its belonging to modern Islam, as they 

have become a political approach adapted to the historical circumstances, social 

and cultural rights of the Tunisian society, and the privacy of its political culture 

which is affected a lot by the French culture. It has adopted the idea of democracy, 

and acknowledged the values of pluralism, tolerance and freedom, not as a part of 

Western civilization, but as part of the heritage of the year. The ideology and 

practice has developed in the direction of choosing a Tunisian way to the path of 

Islam and modernity, which is based on the development of an islamic critical 

mind that can coexist even with the most ideologues  opponents like communists, 

on the common ground of respect for public freedoms, human rights, and respect 

for the identity of Arab Islamic countries 

    Accordingly the problematic of our thesis centered around: 

 What is the impact of Islamic movements on the path of Democratic Transition  
in the Maghrebian countries in general? And what is the impact of the Tunisian 

Islamic movements "El’nahdah" on the path of democratic transition in Tunisia 

in light of the Arab Spring it witnessed? 

   This study raises many questions about the role of Islamic movements in the path 

of democratic transformation, whether this role is positive or negative, and about 

the reasons for the worsening relationship between the Islamic movements in the 

Maghreb in general and their ruling regimes. 

Accordingly, the study assumes that the opening of the political sphere of the 

Maghreb Islamic movements makes a successful democratic process while the 

exclusion of Islamic currents leads to delinquency towards violence and 

extremism. 

    And the treatment of  this problem came in three main chapters, the first chapter 

focuses on the theoretical framework . In the second chapter we dealt with the 

Islamic movements in the Maghrebian countries by the Arab Spring, while the last 

chapter was under the following title «  the role of Islamic movements in the path 

of democratic transition"The Tunisian movement «  El’nahdah » as a model ". 
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Résumé 
  Cette étude cherche et examine dans le rôle des mouvements 

islamiques dans le processus de la transition démocratique des pays 

maghrébines et il se trouve le mouvement du révolution tunisien comme 

un mesure dans le cadre de rôle des mouvement d’islam politique et 

sociale des mondes arabiques et islamiques qui se développe en 

parallèle avec la révolution du monde arabique et ses résultas dans les 

votes qui sont organisées dans certaines pays tel que Tunisie et marocan 

et égypt , qui donnent le rôle des mouvements de l’islam politique 

comme un partenaire responsable qui prend le décision après la 

l’absence depuis des plusieurs années après aussi la vue politique 

officiel . 

 Le mouvement de révolution se privilège ( distinct ) à se joindre à 

l’islam moderne parce qu’il est devenu un tendance politique avec les 

transformation politique et sociétiques et culturelles du société tunisien , 

spécialement sa culture politique que française qui trouver l’idée de 

démocracie et il avoue les valeures de tolérance et de la liberté comme 

un partie essentiel de l’héritage de l’année et il développée . 

Donc la problématique se déroule entre les questions suivants : 

  Quel est l’influence des mouvements islamiques à le processus de 

la transition démocratique dans les pays maghrébines en général ?et 

Quel est le mesure de l’impression de mouvement islamique tunisien 

« El’nahdah » dans le processus de la transition démocratique en 

Tunisies ? 

Donc, on dire que l’étude  suppose que l’ouverture de domaine 

politique pour les mouvements islamiques maghrébine est pour une 

opération démocratique plus succès et soignés. 

   Finalement, cet problématique est dévissée par trois chapitre 

principales ; le 1
er

 chapitre parle de la cadre théorique d’étude, et dans 

le 2
ème

 chapitre on examine les mouvements islamiques dans les pays du 

Maghreb arabiques avant et après le printemps arabique et le 3
éme

 

chapitre  sous le titre du rôle des mouvements islamiques dans le 

processus de la transition démocratique du mouvement de “ el’nahadah “ 

tunisien comme exemple . 
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: تأمالت سياقية في  2011كانوف الثاني / يناير  14"المشيد الحزبي في تونس بعد ُمول  عمي الصالح _  .30
 . 2012   33  العدد  المجمة العربية عمـو السياسيةالحرية و االستبداد "

 _ ندوة مف تنظيـ مركز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية باألىراـ " إسالميوف نعـ .. و ديمقراطيوف أيضا  .31
 . 2005   10  العدد  البصيرةدورية " 

كراسات التحوؿ الديمقراطي في نايت سعيدي إلياـ "طبيعة عممية التحوؿ الديمقراطي"._  .32
 . 2005ديسمبر11.الجزاير

  (المقاالت :4

( "  في  1991 – 1981_  أبو الموز عبد الحكيـ " الخطاب السياسي اإلسالمي في تونس بيف عامي )  .1
   مف قبضة بف عمي إل  ثورة الياسميف : اإلسالـ السياسي في تونسكتاب : تأليؼ مجموعة مف الباحثيف   

 . 2011مركز المسبار لمدراسات و البحوث   دبي   
  في ومتغيرات الحركة اإلسالمية المعاصرة في الوطف العربي في العقد األخير "_ أحمد زكي " تحوالت  .2

  الطبعة  الحركات اإلسالمية و الديمقراطية : دراسات في الفكر و الممارسةكتاب : مجدي حماد و آخروف   
 . 2001الثانية   مركز دراسات الوحدة العربية   بيروت   

في كتاب : مجدي حماد و  " الديمقراطية في الخطاب اإلسالمي الحديث والمعاصر" ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  _ .3
  الطبعة الثانية   مركز دراسات  الحركات اإلسالمية و الديمقراطية : دراسات في الفكر و الممارسةآخروف   

 . 2001الوحدة العربية   بيروت   
مف البمدي الفاضؿ  " الحركة اإلسالمية في تونس قراءة نقدية " في كتاب : تأليؼ مجموعة مف الباحثيف   _  .4

  مركز المسبار لمدراسات و البحوث   دبي    قبضة بف عمي إل  ثورة الياسميف : اإلسالـ السياسي في تونس
2011 . 
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قوى و مواقؼ " في كتاب : تأليؼ مجموعة مف _ الجورشي صالح الديف " المشيد اإلسالمي في تونس :  .5
  مركز المسبار لمدراسات و  مف قبضة بف عمي إل  ثورة الياسميف : اإلسالـ السياسي في تونسالباحثيف   

 . 2011البحوث   دبي   
الحركات اإلسالمية و أثرىا في  حنفي حسف " اإلسالـ السياسي بيف الفكر و الممارسة " في كتاب : _   .6

  الطبعة األول    مركز اإلمارات لمدراسات و البحوث اإلستراتيجية    االستقرار السياسي في العالـ العربي
 .  2002أبو ظبي   

التػيارات اإلسػالمية  في كتاب : حػيدر إبراىػيـ عمي   األصولية في العػالـ العربي_  ديكمجياف ريتشارد     .7
 .1999  الطبعة الثانية   مركز دراسات الوحدة العػربية   بيروت   الديمقػراطية وقضػية

_ عبد المطيؼ اليرماسي " الحركات اإلسالمية في المغرب العربي : عناصر أولية لتحميؿ مقارف "   في  .8
  الطبعة  الحركات اإلسالمية و الديمقراطية : دراسات في الفكر و الممارسةكتاب : مجدي حماد و آخروف   

 . 2001الثانية   مركز دراسات الوحدة العربية   بيروت   
في كتاب : تأليؼ مجموعة مف " التيار السمفي في تونس المكونات و الفيات االجتماعية "_ عالني اعمّيو  .9

  مركز المسبار لمدراسات و  مف قبضة بف عمي إل  ثورة الياسميف : اإلسالـ السياسي في تونسالباحثيف   
 .2011لبحوث   دبي   ا

مشاركة _ الغنوشي راشد " حكـ مشاركة اإلسالمييف في نظاـ غير إسالمي "  مف كتاب : عزاـ التميمي    .10
 .1994  منظمة ليبرتي   لندف    اإلسالمييف في السمطة

اإلسالمية بتونس _ حركة االتجاه اإلسالمي _ " في _ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ " تحميؿ لمعناصر المكونة لمظاىرة  .11
  الطبعة الخامسة    الحركات اإلسالمية المعاصرة في الوطف العربي كتاب : إسماعيؿ صبري  و آخروف  

 . 2004مركز دراسات الوحدة العربية   بيروت   
"  1987_ 1957ثاؿ تونس لبيض سالـ " قراءة في عالقة الدولة القطرية العربية بالمجتمع السياسي : م_  .12

  الطبعة األول    الديمقراطية و التنمية الديمقراطية في الوطف العربي  في كتاب : ابتساـ الكتبي و آخروف  
 .2004مركز دراسات الوحدة العربية   بيروت   

ـ العربي " _ الموصممي أحمد " رؤية الحركات اإلسالمية لمفاىيـ الديمقراطية و التعددية السياسية في العال .13
الحركات اإلسالمية و أثرىا في االستقرار السياسي في العالـ  في كتاب : عبد الوىاب األفندي و آخروف 

  . 2002  الطبعة األول    مركز اإلمارات لمدراسات و البحوث اإلستراتيجية   أبو ظبي    العربي
مف قبضة بف النيفر أحميدة " شيادة عف سنوات التأسيس "  في كتاب : تأليؼ مجموعة مف الباحثيف   _   .14

 . 2011  مركز المسبار لمدراسات و البحوث   دبي    عمي إل  ثورة الياسميف : اإلسالـ السياسي في تونس

اليرماسي محمد عبد الباقي " الحركات اإلسالمية في المغرب العربي : عناصر أولية لتحميؿ مقارف "   في  _ .15
  الطبعة  الحركات اإلسالمية و الديمقراطية : دراسات في الفكر و الممارسةكتاب : مجدي حماد و آخروف   

 .2001الثانية   مركز دراسات الوحدة العربية   بيروت   
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الحركات  " اإلسالـ االحتجاجي في تونس " في كتاب : إسماعيؿ صبري  و آخروف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ_  .16
 .2004  الطبعة الخامسة   مركز دراسات الوحدة العربية   بيروت    اإلسالمية المعاصرة في الوطف العربي

مف ي تونس "  في كتاب : تأليؼ مجموعة مف الباحثيف   _ الوريمي العجمي " اإلسالميوف و السمطة ف .17
  مركز المسبار لمدراسات و البحوث   دبي    قبضة بف عمي إل  ثورة الياسميف : اإلسالـ السياسي في تونس

2011. 
_ يسػػيف السػػيد   " قيػػاس الديمقراطيػػة العربيػػة : تجربػػة " مرصػػد اإلصػػالح العربػػي " بمكتبػػة اإلسػػكندرية "  فػػي  .18

  الطبعػة األولػ    مركػز دراسػات  مؤشرات قيػاس الديمقراطيػة فػي البمػداف العربيػة : وقػايع ورشػة عمػؿكتاب : 
 . 2009الوحدة العربية   بيروت   

  : (الرسائل و المذكرات الجامعية5
بروسي رضواف " الدمقرطة و الحكـ الراشد في إفريقيا : دراسة في المداخؿ النظرية   اآلليات و العمميات   _  .1

) جامعة العقيد الحاج لخضر   باتنة   كمية الحقوؽ   قسـ  رسالة ماجستيرو مؤشرات قياس نوعية الحكـ " 
 ( . 2009   2008العمـو السياسية   السنة الجامعية 

بمعور مصطف  '' التحوؿ الديمقراطي في النظـ السياسية العربية : دراسة حالة النظاـ السياسي الجزايري _  .2
)جامعة الجزاير  كمية العمـو السياسية و اإلعالـ   قسـ العمـو السياسية و رسالة ماجستير '' 2008_ 1988

 ( . 2009_  2008العالقات الدولية   
سبتمبر عم  الحركة اإلسالمية في الشرؽ األوسط : أنموذج  11بف عيس  لزىر " انعكاسات أحداث _   .3

)جامعة محمد خيضر بسكرة   كمية الحقوؽ و العموـ  رسالة ماجستيرالحركة اإلسالمية في األردف " 
 (.2011  2010السياسية  قسـ العمـو السياسية    السنة الجامعية 

أفريؿ  8لمشاركة السياسية و التحوؿ الديمقراطي في الجزاير االنتخابات الرياسية  العيدي صونية  " ا_   .4
 و اإلنسانية العمـو و اآلداب  )كمية رسالة ماجستيربسكرة"  مدينة فيفي ميدانية دراسة-أنموذجا  2004

 . ( 2005_  2004االجتماع    عمـ االجتماعية   قسـ
 والممارسة بيف الفكر السياسي اإلسالـ حركات لدى السياسي التغيير دبعي " أساليب الفتاح عبد محمد _ رايد .5

 في الوطنية النجاح جامعة العميا الدراسات )كمية رسالة ماجستير "نموذًجا مصر في المسمميف اإلخواف"
   السنة الجامعية  ( .2012فمسطيف نابمس 

 1990" العولمة و أثرىا عم  عممية اإلصالح الديمقراطي في الوطف العربي منذ  عمر نايؼ ريحاف فوز  _ .6
)جامعة النجاح الوطنية   فمسطيف   كمية الدراسات العميا السنة الجامعية  رسالة ماجستير"  2006_ 

2007 .) 
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حالة جماعتػي  سػيػاـ  زرواؿ " استراتيجيات النظـ السياسية العربية تجاه الحركات اإلسالمية :دراسػة_   .7
)جامعػة محػػمد خيضػػر ػ بسػكرة   كػميػػػة الحػػقػوؽ  مذكرة ماجستيراإلخػواف المسػمميف في مصػر واألردف"  

 (  .  2009_  2008والعػػمـو السػياسػػػية   قسػػـ العػػمـو السيػاسية والػػعالقػات الػدولية   السنة الجامعية : 

ياسية في بمداف المغرب العربي بيف المطالب الداخمية و التأثيرات الخارجية _ سيد أحمد كبير " التحوالت الس .8
  كمية العمـو السياسية و اإلعالـ  قسـ العمـو السياسية و العالقات  3) جامعة الجزاير رسالة ماجستير" 

 ( .  2010   2009الدولية   

 رسالة ماجستير  لعربي : مثاؿ تونس "_ عايشة عباس " إشكالية التنمية و الديمقراطية في دوؿ المغرب ا .9
  كمية العمـو السياسية و اإلعالـ   قسـ العمـو السياسية و العالقات الدولية   السنة  03)جامعة  الجزاير 

 (.  2008. 2007الجامعية 
 رسالة_ كربوسة عمراني " الحركة اإلسالمية في الجزاير : دراسة حركتي مجتمع السمـ و اإلصالح الوطني "  .10

  كمية العمـو السياسية و اإلعالـ   قسـ العمـو السياسية و العالقات الدولية    03)جامعة  الجزاير  ماجستير
 (.  2005_  2004السنة الجامعية 

_ كريمة كروي " الحركات اإلسالمية و المشاركة السياسية في دوؿ المغرب العربي ؾ حالة حركتي االصالح  .11
  كمية العموـ  3) جامعة الجزاير  رسالة ماجستيرد و اإلصالح في المغرب " الوطني في الجزاير و التوحي

 .( 2011_  2010السياسية و اإلعالـ   قسـ العمـو السياسية و العالقات الدولية   السنة الجامعية 

_ محمد ميموف " الممارسة الديمقراطية مف منظور األحزاب السياسية اإلسالمية في الجزاير : دراسة ميدانية  .12
اإلنسانية  العمـو الجزاير  كمية )جامعة  رسالة ماجستيرلعينة مف مناضمي حركة مجتمع السمـ بوالية الشمؼ" 

 . ( 2008_   2007 االجتماع  عمـ واالجتماعية  قسـ
 (2010_  1987معقافي أسامة "النخبة الحاكمة و مسار التحوؿ الديمقراطي دراسة حالة تونس )  _  .13

  كمية العمـو السياسية و اإلعالـ   قسـ العمـو السياسية و العالقات  03)جامعة  الجزاير رسالة ماجستير “
 ( . 2011  2010الدولية   السنة الجامعية 

رسالة (" 2004_  1989مرزوقي عمر " حرية الرأي و التعبير في الجزاير في ظؿ التحوؿ الديمقراطي ) _  .14
) جامعة يوسؼ بف خدة   الجزاير   كمية العمـو السياسية و االعالـ   قسـ العمـو السياسية و  ماجستير

 . ( 2006   2005العالقات الدولية  
شكالية في راطيالديمق الترسيخ نفيسة زريؽ " عممية_   .15 رسالة واآلفاؽ "  الدوالتي المشكالت النظاـ الجزاير وا 

 2009الدولية    والعالقات السياسية العمـو الحقوؽ   قسـ كمية-باتنة  – لخضر الحاج )  جامعة ماجستير
-2008 .) 

 (الموسوعات و القواميس :6
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موسوعة عالـ التاريخ و الحضارة : العػالـ مػف الحػرب العالميػة الثانيػة حتػ  مرحمػة نػزع أبي فاضؿ وىيب  _   .1
 . 2005 الطبعة الثانية   نوبميس   ]د.ـ.ف [   االستعمار 

  ) تر :  تاريخ العالـ مف البدايات حت  الزمف الحاضر  dtv –أطمس _ كندر ىيرمف   ىيمغيمف قيرنر    .2
 .2003ألول   المكتبة الشرقية  بيروت   الياس عبدو الحمو(   الطبعة ا

  مركز دراسات الوحدة  موسوعة الحركات اإلسالمية في الوطف العربي و إيراف و تركيا_ الموصمي احمد    .3
 .2004العربية   بيروت   

 ( المقابالت :7
أسػػػػتاذ التعمػػػػيـ العػػػػالي محاضػػػػر بقسػػػػـ العمػػػػـو السياسػػػػية جامعػػػػة  مصػػػػطف  صػػػػايج : مقابمػػػػة مػػػػع األسػػػػتاذ - .1

عمػػػ  السػػػاعة  2201-03-40بسػػػكرة فػػػي محمػػػد خيضػػػر    جامعػػػة  ممتقيػػػات قطػػػب شػػػتمة جزاير)قاعػػػة الال
00:11) 

القاعػة  أستاذ التعميـ العالي محاضر بقسـ العمـو السياسية جامعة الجزاير) سعود:صالح  مقابمة مع األستاذ - .2
عمػ   2201-03-50بسػكرة فػي محمػد خيضػر    جامعػة  طػب شػتمة ممتقيػات ققاعػة ال )الشرفية لألسػاتذة  

 (00:10الساعة 
  مقابمػػة مػػع البروفيسػػور آمحنػػد برقػػوؽ : أسػػتاذ العالقػػات الدوليػػة جامعػػة الجزايػػر  أسػػتاذ العالقػػات الدوليػػة و - .3

الديبموماسية المعيد الديبموماسي والعالقات الدولية وزارة الخارجية الجزايرية   مستشار عممػي المنتػدى العػالمي 
 2013_09_18لدراسات الشػرؽ األوسػط )قاعػة الممتقيػات قطػب شػتمة  جامعػة  محمػد خيضػر   بسػكرة فػي 

 ( .14:45عم  الساعة 
عميـ العالي محاضر بقسػـ العمػـو السياسػية جامعػة عنابػة سػابقا مقابمة مع األستاذ زىير بوعمامة : أستاذ الت - .4

 أسػتاذ العمػـو السياسػية بالمدرسػة العميػا لألسػاتذة  الجزايػر حاليػا )قاعػة الممتقيػات قطػب شػتمة  جامعػة  محمػد 
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 172-211.............................ص.........................نموذجا"...............................
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 216.........ص...........................ور المبحث األول : حركة النهضة التونسية تاريخ البداية و التط

 422....................ص.........................المطمب األول: نشأة و بداية حركة النيضة التونسية .  

 446...............ص....................... 4324_  4314اإلسالمية التونسية  المطمب الثاني : الجماعة

 448ص................................. 4323_  4324حركة االتجاه اإلسالمي التونسية المطمب الثالث : 

 443ص........................................ 4323طمب الرابع  : حركة النيضة التونسية انطالقا من الم

 292................صالمبادئ.....تونسي و مثالية لواقع الالمبحث  الثاني: حركة النهضة  بين متطمبات ا

  434ص...............التونسي ...................... بالنظام السياسيعالقة حركة النيضة المطمب األول : 

 434ص.................................عنف...................المطمب الثاني : حركة النيضة التونسية  وال

 431ص........................حركة النيضة التونسية .......اإلسالمي لالمطمب الثالث : الخطاب السياسي 

  404...ص ...........................المطمب الرابع : العالقات الداخمية و الخارجية لحركة النيضة التونسية 

 286ص.......................–الربيع العربي  –المبحث الثالث : صعود حركة النهضة التونسية  بعد الثورة 

 402ص.............................................المطمب األول: دور حركة النيضة التونسية  في الثورة. 

 414ص...................................... تونس بعد الثورة في السياسيتطورات المشيد المطمب الثاني : 

 412ص...............................................المطمب الثالث : حركة النيضة في غمار االنتخابات 

 410ص......................المطمب الرابع : برنامج حزب النيضة المقترح  .) السياسات المقترحة لمحزب ( 

 215ص............ديمقراطي في تونس....التحول الالمبحث الرابع : دور حركة النهضة التونسية في مسار 

 413ص................لتونسية و ممارستيا.........ركة النيضة االمطمب األول: موقع الديمقراطية في فكر ح

 424ص....................ركة النيضة التونسية و ممارستيا المطمب الثاني : موقع الدولة المدنية في فكر ح

 424ص.................ق الرمادية .................قضايا المناط حركة النيضة من المطمب الثالث : موقف
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المبحث الخامس :  تقييم دور حركة النهضة التونسية في مسار التحول الديمقراطي و آفاقها المستقبمية بعد 

 265ص...............................................................الربيع العربي .......................

 423ص.......في مسار التحول الديمقراطي...........المطمب األول: الدور االيجابي لحركة النيضة التونسية 

 436ص..................في مسار التحول الديمقراطي المطمب الثاني : الدور السمبي لحركة النيضة التونسية 

 430ص.... النيضة التونسية في مسار التحول الديمقراطي بعد الربيع العربيالمطمب الثالث :  تحديات حركة 

 432ص...المطمب الرابع : مستقبل دور حركة النيضة التونسية في مسار التحول الديمقراطي بعد الربيع العربي

 202- 202...................................................................................خاتمة......

  111- 176ص ...........................................................................المالحق........

  133- 116ص ........................................................قائمة المراجع......................

 139........................................ص....................................غة العربية مالممخص بال

  138........................ص.................................................نجميزية اإل الممخص بالمغة 

 131...............ص...........................................................الفرنسية الممخص بالمغة 

 192_  136.....................................................................الفهرس..................

 


