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اكتسى مفهـو العلمانية منذ القركف الوسطى يف أكركبا صبغة من الغموض كعدـ التحديد ا١تفهومي         
يف  ثكالنظرم ، فالعلمانية ىي من أىم ا١تصطلحات يف ا٠تطاب التحليلي االجتماعي كالسياسي اٟتدي

فقد ارتبطت مسألة العلمانية منذ ظهورىا ّتملة من الًتاكمات التارٮتية اليت كانت سببا . الغرب ك الشرؽ 
 .يف انتشارىا بُت األكساط الشعبية البسيطة ٍب تبنيها من قبل األنظمة األكركبية أنذاؾ 

ية كحىت السياسية دكرا مهما كقد لعبت السيطرة الكنسية على ٥تتلف األصعدة االجتماعية كاالقتصاد        
يف إنكار الناس إذل كل ماىو ديٍت كربطو ّتميع ا١تعاين السلبية من قتل كهنب كاستغبلؿ خصوصا بعد 
اٟتركب الدينية الدامية اليت شهدهنا أكركبا خبلؿ القركف الوسطى كاليت خلفت انقسامات عميقة داخل 

 .اجملتمع األكركيب 

كالذم يعٍت علماين أكؿ مرة مع توقيع  صلح كاستفاليا عاـ "   secular" استخدـ مصطلح        
كذلك مع هناية حرب الثبلثُت عاما كىو التاريخ الذم يعتمده الكثَت من ا١تؤرخُت بداية ١تيبلد  8461

ظاىرة العلمانية يف الغرب ، ككاف معٌت ا١تصطلح يف البداية ٤تدكد الداللة ال يتسم بأم نوع من الشموؿ، إذ 
اإلشارة إذل علمنة ٦تتلكات الكنيسة كحسب ،ٔتعٌت نقلها إذل سلطات سياسية غَت دينية أم إذل سلطة  ٘تت

الدكلة اليت الٗتضع إذل الكنيسة ،كقد كضع ىذا الصلح إذل جانب ذلك قواعد كأسس لقياـ األمن اٞتماعي 
كاإلخضاع كأىم ما أكجدتو ىذه السيطرة  نكاٗتذت العبلقات الدكلية بعدىا إتاه التعاكف كا١تشاركة بدال م

 :ا١تعاىدة 
  إهناء اٟتركب الدينية ا١تندلعة يف أكركبا بُت الطوائف ا١تسيحية الكاثوليكية من جهة

 . من جهة أخرل ةكالربكتستانتي

 الدكلة القومية اٟتديثة كذلك بإرساء دعائم أكلية لعلمنة أكجو اٟتياة األكركبية  ظهور
 .ا١تختلفة كذلك بفصل الدين عن الدكلة كعن ٚتيع ا١تؤسسات السياسية فيها

كهبذا فإف العلمانية دل تربز كتصور منظر للتاريخ كاجملتمع كالفكر بل كانت حبل عمليا  لقركف مظلمة              
 :ها أكركبا ٘تيزت عاشت

  الطبقية الشديدة حيث برزت ثبلث طبقات متمايزة اجتماعيا كاقتصاديا كىي رجاؿ الدين
  .، األشراؼ ك أخَتا العامة



 

  انتشار عدـ الوعي بُت األكساط الشعبية البسيطة. 

 إضطهادات صارخة من قبل السلطة البابوية كا١تؤسسة اإلمرباطورية. 

 هلالتخلف العلمي كانتشار اٞت. 

من ا١تهم النظر إذل موضوع العلمانية من زاكية كوهنا تسوية عملية لبلنقساـ الديٍت كالطائفي الذم شهدتو            
إذل اعتبار أف العلمانية يف  "وحيد عبد المجيد"القارة األكركبية منذ القرف ا٠تامس عشر كىذا ماذىب إليو ا١تفكر 

الغرب ليست إيديولوجية أك نظاما فكريا كإ٪تا ٣ترد موقف جزئي يتعلق  باجملاالت غَت مرتبطة بالشؤكف الدينية كيرل 
أف الصراع بُت ا١تلوؾ كالسلطة البابوية كظهور العلم التجرييب ا١تنفصل عن الدين كسيادة مفهـو سلطاف العقل ىو 

 .العلمانية البلدينية دل إذل ظهورالذم أ
منذ  تعرضت لو ٚتيع  أقطار ا١تغرب العريبإف انتقاؿ العلمانية للمنطقة ا١تغاربية جاء مع الغزك الغريب الذم        

فأرسلوا ٛتلة حاصرت , اٗتذ الفرنسيوف من حادثة ا١تركحة حجة الحتبلؿ اٞتزائرفقد  ،القرف التاسع عشر  بداية
،كما   كبذلك كقعت اٞتزائر ٖتت االستعمار الفرنسي. ـ 8181للتسليم يف   " الداي "العاصمة اٞتزائرية كاضطر

على توقيع  "الباي"فاحتلت تونس كأجربت , ادعت فرنسا أف بعض القبائل التونسية تغَت على اٟتدكد اٞتزائرية
فرصة قياـ بعض القبائل يف ا١تغرب األقصى انتهزت فرنسا ك  .كبعدىا معاىدة ا١ترسى, ـ 8118معاىدة باردك سنة 

, ـ 8181بالثورة على السلطاف عبد اٟتفيظ فأرسلت قوة عسكرية دخلت فاس عاصمة ا١تغرب آنذاؾ كيف عاـ 
 . عقدت معاىدة مع السلطاف أصبحت ٔتوجبها ا١تغرب ٖتت اٟتماية الفرنسية 

الذم تعرضت  يأساسية أك٢تا النفوذ ا٠تارججاء نتيجة عوامل لمنطقة ا١تغاربية كعليو فإف التوجو العلماين ل             
لو دكؿ ا١تنطقة  كما خلفو من نتائج تغريبية على اجملتمع كالسياسة كاالقتصاد بدعول الدٯتقراطية كحقوؽ اإلنساف 

 .كاٟتداثة 
ثنُت من أف الكثَت من الباحثُت يربط بُت ا١تفهومُت العلمانية كالدٯتقراطية من حيث أف اال مغفالرب              

يدعماف اٟترية الشخصية ك يسهماف يف بناء دكلة مؤسساتية إال أف الفرؽ بينهما كاضحا للعياف فإذا كانت العلمانية 
ىي حبل إجرائيا كانت نتيجتو النهائية فصل الدكلة عن أم  معتقدات دينية أك غيبية كحصر أمور الدكلة يف األمور 

ٚتلة اآلليات اإلجرائية اليت تسمح بإدارة الشأف السياسي بصورة رشيدة  ا١تادية فقط، فإف الدٯتقراطية يف أساسها ىي



 

، كهبذا فإف اٟتاجة السياسية لدمقرطة ٥تتلف القول الفاعلة يف اجملتمعات ا١تغاربية كعلى رأسها األحزاب السياسية 
 .كاقع تفرضو ا١تعطيات السياسية كالتحديات الثقافية كاٟتضارية

 :ةــأىمية الدراس

إف موضوع العلمانية ىو من بُت ا١تواضيع  الشائكة يف العادل ككل ، فالعلمنة منذ ظهورىا  مازالت تطرح           
العديد من التساؤالت داخل اجملتمع األكركيب اليت خلقت فيو نتيجة الًتاكمات التارٮتية اليت حصلت منذ القركف 

 .الوسطى كاليت انتهت بفصل الدين عن الدكلة 
كعلى ا١تستول ا١تغاريب يطرح موضوع العلمانية نفسو بشدة السيما انو  من جهة أكذل ال يعرب عن نتاج            

كىذا ما٬تعل  ةا١تنطقة ك من جهة ثانية اليعترب حبل إجرائيا لظركؼ دينية كما  مرت هبا القارة األكركبي يفكرم لباحث
كالدينية يف غاية األ٫تية كخصوصا أف عبارة فصل الدين عن الدكلة  طرح ا١توضوع كمعاٞتتو يف العديد من زكاياه الفكرية

تثَت حفيظة األكساط الدينية يف اجملتمعات ا١تغاربية حيث  يعترب ىذا ا١توضوع من ا٠تطوط اٟتمراء اليت الينبغي على 
 .السياسي ٗتطيها

نة تغلغلت على ا١تستول العريب كذلك بالرغم من كل ىذا االحتداـ  الفكرم كالسياسي القائم  ٧تد أف العلم       
 .يرجع للعديد من األسباب الثقافية كالسياسية كاالقتصادية 

 :ة ــأىداف الدراس 
 :إف ا١تسعى من الدراسة ىو

إبراز جوانب جديدة ١توضوع العلمانية خصوصا عند اقًتانو با١تنطقة ا١تغاربية اليت ننتمي إليها كاليت طرح ىذا / 8
 .كالثقافية كحىت الشعبية منها ةة على مستويات عدة السياسيا١توضوع فيها ْتد

 .ٖتديد أىم األسباب اٟتقيقية يف تبٍت األنظمة ا١تغاربية للنهج العلماين / 1

 . مدل توائم النهج العلماين ٠تصوصية ا١تنطقة ا١تغاربية كإبراز آثاره كنتائج تطبيقاتو / 8
 :اإلشكاليــــة 

٢تا تاريخ طويل مع "  تونس" إف موضوع الدراسة يكتسي أ٫تية كربل على ا١تستول ا١تغاريب ألف ٪توذج الدراسة        
ذا ماخلف آثارا عديدة على كافة ا١تستويات ، لببلد كىالعلمانية اليت تبنتها النخب اٟتاكمة منذ االستقبلؿ السياسي ل

 :كمن ىنا يواجهنا اإلشكاؿ الرئيسي التارل



 

وماىي إلى أي مدى أثر التوجو العلماني ألقطار المغرب العربي على مؤسسات  النظام السياسي فيها؟ 
 انعكاساتو على التجربة التونسية ؟

 : الفرضيـــات
   تبالفرضيا ااإلجابة على أم إشكاؿ علمي ٭تتاج إذل بناء  حلوؿ أكلية يعرب عنه     
 م نظاـ سياسي أساسات دٯتقراطية ٭تمل ا١تنهج العلماين أل: الفرضية األولى. 

 سياسي  ٘تنح العلمنة اٟترية الشخصية ألفراد اجملتمع ا١تكوف ألم نظاـ:  الفرضية الثانية. 

  اإلسبلمي مع أسس العلمانية توافق األنظمة السياسية ا١تغاربية ك اليت تعتنق الدين  ال ت:  الثالثةالفرضية
 .الدكلة  الغربية اليت تقـو على فصل الدين عن 

  كمن بينها النظاـ السياسي ية مع كل أنوع األنظمة السياسية ، تتكيف ا٠تصوصية العلمان:  الرابعةالفرضية
 .التونسي

 :ةـالمناىج المستخدم 
ألف الدراسة ٖتتاج لتسليط الضوء على أىم ا١تراحل التارٮتية اليت مرت هبا العلمانية يف أكركبا من جانب           

نرتكز على ٚتلة من ا١تقاربات النظرية اليت ظهرت منذ نطقة ا١تغرب العريب من جانب آخر ، كاف لزاما أف مكيف 
دراسة جذكرىا ال بد من لدراسة ٣تمل الظاىرة االجتماعية السياسية ا١تعاصرة بداية العلمانية كاستمرت فيما بعد ، ف

لى أساس أف اٟتاضر إ٪تا يعكس ا١تاضي ، ك إف ا١تستقبل ىو ك امتداداهتا التارٮتية ، ك مرد ذلك قناعة مسبقة تبٌت ع
٤تصلة لقانوف أزرل يتحكم لوحده يف تطور الظواىر ك التحوالت االجتماعية ا١تختلفة ، كىو القانوف التارٮتي 

منهج دراسة اٟتالة الذم كظف يف إبراز أىم خصوصيات ٪توذج الدراسة  على الدراسة اعتمدت باإلضافة إذل ذلك.
ا١تواقف اليت يقـو  كأ  رالظواىأعماؽ  إذلٯتكن الباحث من النفاذ  أنو ما ٯتيز منهج دراسة اٟتالةك  ، -ونست –

كما تعترب دراسة ذات داللة غَت حقيقية،ٔتعاٞتتها،بدال من الًتكيز على اٞتوانب السطحية العابرة اليت قد تكوف 
اٟتالة مصدر للفرضيات اليت تستدعي التحقق كاالختبار عن طريق ا١تزيد من ا١تشاىدات كلكي يتمكن الباحث من 

تكوف اٟتاالت ا١تدركسة ٦تثلة للمجتمع اليت يراد التعميم عليو ٘تثيبل  أفاختبار الفرضيات كنتائج البحث،٬تب 
يف كونو يساعد الباحث يف اٟتصوؿ على ا١تعلومات األساسية اليت ٯتكن منهج دراسة اٟتالة  ةكتربز أ٫تي  مناسبا،



 

االستفادة منها يف ٗتطيط الدراسات الرئيسية يف العلـو االجتماعية كيوفر معلومات متعمقة كيبُت ا١تتغَتات 
  .كالتفاعبلت اليت يتطلب دراستها مشولية أكثر

 :الدراســات الســابقة 
إف كلوج باب البحث العلمي ٖتتم على الباحث كخطوة أكذل ك أساسية إذل اختيار ا١توضوع بصورة دقيقة ك       

متمعنة إضافة إذل ذلك فإف الدراسة العلمية ألم موضوع تستلـز من الباحث االعتماد على مراجع أصلية حيث 
 .يستدؿ هبا يف إ٧تاز ٤تاكر ك فصوؿ دراستو 

ع كجدنا أف الدراسات السابقة اليت اىتمت ٔتوضوع العلمانية من جانبها النظرم ك ك عند التطرؽ ٢تذا ا١توضو 
 . التطبيقي ىذا األخَت ا١تتعلق بالتوجو العلماين يف ا١تنطقة ا١تغاربية ك أهنا قليلة جدا

 :   الدراســة يالهيكل التنظيم
نواف التأصيل ا١تفاىيمي ك النظرم الفصل األكؿ ٖتت عاعتمدت الدراسة على ثبلث فصوؿ رئيسية كرد          

 كما تطرؽ إذل أىم العلمانية كنشأهتا كأىم أنواعها، ـمفهو  إذل  ا١تبحث األكؿ ، تطرؽ مبحثُتك٭توم  للدراسة 
 ك ١تدرسة الوضعية،ا ا١تدرسة الرباٚتاتية يف ثبلث مدارس أساسية كىيات النظرية للعلمانية،كاليت ًب تلخيصها ا١تقارب

        . اٟتداثة ك ما بعد اٟتداثة نظريتاك  ا١تاركسية النظرية، كثبلث نظريات ٫تا  العضويةا١تدرسة 
 ا١ترجعيات الفكرية للعلمانية يف منطقة ا١تغرب العريبالتأثَتات السياسية ك كجاء الفصل الثاين ٖتت عنواف           

ب العريب أما الثاين فكاف ٖتت اسية ١تنطقة ا١تغر ػا١تكانة اٞتيوسي حوؿاألكؿ  ثا١تبح يدكرحيث ضم ثبلث مباحث ، 
حيث ًب التطرؽ فيو إذل تأثَتات الفًتة  الداخلية كا٠تارجية لتبٍت ا٠تيار العلماين يف ا١تنطقة  ا١تغاربية  التأثَتات عنواف

كرد يف  كالقيادة السياسية يف دكؿ ا١تنطقة ىذا من جانب كمن جانب آخر االستعمارية  كالنخبة الفرانكفونية  
الدراسة العبلقات ا١تغاربية األكركبية من جهة أكذل كالعبلقات ا١تغاربية كاألمريكية من جهة ثانية كعوامل خارجية 

 .التيارات السياسية الرئيسية يف منطقة ا١تغرب العريبفعنوف ب ثالثالساعدت يف التوجو العلماين للمنطقة  أما ا١تبحث 
، يدكر األكؿ حوؿ مظاىر النهج  ثكقد تطرؽ الفصل الثالث لنموذج الدراسة تونس حيث ضم ثبلث مباح        

كات السياسية يف تونس كالثالث اٟتر     أما الثاين فقد تطرؽ إذل.العلمػاين يف البنية العامػة للنظاـ السياسي التونسي
أىم اآلثار ا١تًتتبة على تطبيق ىذا النهج باإلضافة إذل أىم السيناريوىات احملتملة على مستول الساحة السياسية  ٛتل

 . 2011من يناير  14التونسية خصوصا بعد أحداث 



 

   
 
 
 
 

 الفصل االول
 المفاىيمي والنظري  لالتأصي
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 حيث ةػنشأت العلمانية نتيجة ظركؼ تارٮتية كقعت يف أكركبا خبلؿ القركف الوسطى ك اليت ٝتيت با١تظلم         

 :كممارسة  ٧تملها يف اآلٌب  اب يف ظهور كتطور الفكر العلمايناألسب نسا٫تت ٣تموعة م
اليت مست ٥تتلف اٟتاالت حيث كاف ٢تا تأثَتا بالغا على اٟتياة االجتماعية ك  :االضطهادات الكنسية -1

ك طبقة رجاؿ الدين ك األشراؼ  العامةوة بُت الطبقة ىذه الفًتة ا٢ت ازدادت خبلؿاالقتصادية كالسياسية كقد 
 .حيث استعبدت ىذين الطبقتُت الشعب ك سلبتو ٚتيع حقوقو

حيث شهدت أكركبا خبلؿ ىذه الفًتة حركبا دينية كاف طرفيها الرئيسيُت الطوائف الكاثوليكية : الحروب الدينية -2
، كقد كانت نتائج ىذه اٟتركب كخيمة، إذ خلفت آالؼ ةمن جهة ك من جهة أخرل الطوائف الربكتستانتي

 .القتلى كاٞترحى كما سا٫تت يف اٟتد من اٟتريات الشخصية أ٫تها حرية ا١تعتقد

كهبدؼ الوقوؼ عند أىم احملطات اليت شهدهتا العلمانية تطرؽ البحث بنوع من التفصيل إذل تعريف            
 :العلمانية كتبياف أىم أسباب ظهورىا حيث قسم الفصل األكؿ إذل مبحثُت أساسيُت

ارتباطا كثيقا بظهور  تطرؽ ا١تبحث األكؿ إذل مفهـو كنشأة العلمانية، حيث ارتبط التطور التارٮتي للعلمانية          
على ظهور العلمانية، ك يبُت ا١تطلب الثالث  اللوثرما١تسيحية كالكنيسة، كما ابرز ىذا ا١تبحث اثر حركة اإلصبلح 

 :من ا١تبحث األكؿ أسباب ظهور العلمانية اليت ًب تقسيمها إذل أربع فركع أساسية
 طغياف رجاؿ الكنيسة  -

 الصراع بُت الكنيسة كالعلم  -

 يف ظهور العلمانية كاستفاليادكر معاىدة  -

 دكر الثورة الفرنسية    -

إٚتا٢تا  حيث ًب كقد عرج ا١تبحث الثاين يف ىذا الفصل إذل أىم ا١تدارس ا١تعاصرة للعلمانية ك ا١تقاربات النظرية      
 :  يف ثبلث مدارس أساسية ٘تثلت يف

 البراجماتية -

 الوضعية -

 العضوية  -



 

 :نظريات أساسية كثبلث   
 النظرية الماركسية  -

          نظرية الحداثة وما بعد الحداثة -

 :عند التطرؽ إذل اإلطار ا١تقارباٌب ٘تت مبلحظة اآلٌب 
ال يوجد نظرية تسمى العلمانية بل جاءت كحل عملي لظركؼ اجتماعية كسياسية مضطربة  -

 .عاشتها أكركبا خبلؿ القركف الوسطى

يوجد العديد من النظريات اليت ٖتمل إحدل صفات العلمانية كاليت كانت نتاجا فكريا للكثَت  -
من الباحثُت أثناء تلك الفًتة كبعدىا كقد ًب إٚتا٢تا يف ا١تدارس كا١تقاربات النظرية الثبلث اليت 

 .حاكلت الدراسة التأكيد على التقارب الفكرم ٢تا مع مفهـو العلمانية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 . العلمانية مفهومها، نشأتها، أنواعها: المبحث األول
 .مفهوم العلمانية: المطلب األول

  التحديد اللغوي:  لالفرع األو   
إف ٖتديد مفهـو العلمانية ٭تتاج إذل نوع من التدقيق يف ٥تتلف القواميس الغربية كحىت العربية، كذلك الف            

من الباحثُت لذلك يف إطار ٖتديدنا ١تفهـو العلمانية سنتطرؽ ١تختلف مفهومها ىو موضع اختبلؼ لدل كثَت 
 .التعاريف القاموسية اليت كردت يف ا١تعاجم حيث تتشابو يف أحياف كٗتتلف يف أحياف أخرل

باال٧تليزية حيث تعٍت  Sécularismفكلمة علمانية كما جاءت يف القواميس الغربية ىي ترٚتة لكلمة  -
   1".الدين يف تنظيم اجملتمع، كالًتبية كغَتىا االعتقاد بعدـ توظيف"

ىي النظاـ الذم يبعد الكنائس عن ٦تارسة السلطة الدينية كعن " Laïcismeكالعلمانية أك البلئكية   -
2 "التنظيم التعليمي العاـ

 

كتعٍت  Saeculumاألكركبية ٧تدىا مشتقة من الكلمة البلتينية  تكبالرجوع إذل أصل الكلمة يف اللغا  -
العصر أك اٞتيل أك القرف، أما يف التينية العصور الوسطى فاف الكلمة تعٍت العادل أك الدنيا، كىناؾ لفظ التيٍت 

       Mundus دل كىو اآخر لئلشارة يف الع

      Mundusكاليت تعٍت العصر، أما مندكس  Aeonلكلمة اليونانية  مرادفةSécularism  كلفظة -
ٔتعٌت فوضى، كمن  Chaosكاليت تعٍت الكوف، يف مقابل كيوس  Cosmosوزموس فهي مرادفة للكلمة ك

فتؤكد   Mundus   تؤكد على البعد الزماين أما موندكس Sécularism ىنا فاف كلمة سيكوالرـز 
      3.على البعد ا١تكاين

موضع آخر يعرؼ معجم ا١تصطلحات السياسية ك اإلسًتاتيجية العلمانية على أهنا مصطلح يعٍت بعد  كيف         
الدكلة كاستقبل٢تا عن العقيدة، ْتيث ال تقـو كفقا ١تبادئ دينية الف الدكلة ٥تلوؽ إنساين خلقتو األغراض اإلنسانية 

 .كىي اليت تعمل على استمراره
                                                 

1
 - Oxford Advanced learners’ dictionary, (Oxford university press,2000,6th ed,p1202.  

2
- Le petit harasse, libraire Larousse,  canada, 1990, p557.  

3
 .5، ص 2002، ر، مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنيةمص، 1، جحقيقة العلمانية و الصراع بين اإلسالميين و العلمانيين: المرجع في العلمانية٤تمد براىيم مربكؾ،  - 



 

من قبل مفكرم عصر  ـكقد استخد الدنياأك  العالم الذكرالبلتينية كما سبق  كيعٍت مصطلح العلمانية يف       
التنوير ٔتعٌت ا١تصادرة الشرعية ١تمتلكات الكنيسة لصاحل الدكلة، كٯتكن كضع مفهـو العلمانية من خبلؿ تعريفها بأهنا 

العقيدة اليت تذىب إذل أف األخبلؽ ال بد أف تكوف ١تصاحل البشر كاستبعاد كل االعتبارات األخرل ا١تستمدة من 
      1.آلخرة فهي ببساطة فصل الدين عن الدكلة فصبل تامااإلٯتاف باإللو أك اٟتياة ا

 : تعريف العلمانية في الفكر العربي المعاصر : الفرع الثاني
كيف اللغة العربية أكؿ ما ينبغي اإلشارة إليو أف كلمة علمانية ىي حديثة االستعماؿ، كلعل ما يلفت انتباه الباحث عند 

 ىذا اٟتقل التخصصي ىو ندرتو كحالة االلتباس الدالرل ١تصطلح علمانية تصفح القواميس العربية أك ما يكتب يف
   2.كمشتقاتو األخرل

 :ىناؾ إتاىاف رئيسياف يف ٖتديد أصل كلمة علمانية يف اللغة العربية ٫تا       
 (علمانية)يرجع اشتقاقها من العلم بكسر العُت : االٕتاه األكؿ -

 ( علمانية)يشتقها من العادل بفتح العُت : الثاين االٕتاه -

  إ٪تا ترٚتت إذل( البلدين)اللغة العربية دل تنقل ٔتعناىا  إذل يف البداية نشَت إذل اف مفردة الدنيوية عندما نقلت        
١تاذا دل تتم : التساؤؿ التارل يربزساف ا١تفكرين كالسياسيُت ، أماـ ىذا اإلشكاؿ كلمة علمانية كًب تداك٢تا على ل

تستدعي العلم ليقـو هبذا  بفتح العُت ةىل تكوف الظركؼ اليت نشأت يف ظلها العلمانيك الًتٚتة اٟترفية ٢تذه الكلمة ، 
 الربط ؟

لقد ًب ا٠تلط بُت مفهـو العلمانية يف الغرب كالًتٚتة اليت ًب نقلها إذل أذىاف ا١تفكرين ا١تسلمُت كالعرب ، كحُت     
 .ذل العادل اإلسبلمي ٔتفهومها كنظامها ، ًب ربطها بالعلم الذم ٭تبو ا١تسلموف إمة نقلت ىذه الكل

كإما أف تكوف بفتح ( العلم)إف كلمة العلم ا١تأخوذة منها علمانية إما أف تكوف بكسر العُت كسكوف البلـ        
 (.العلم)العُت كسكوف البلـ 

بكسر ) ِعلمانيةى ىذا األساس نستطيع أف نطلق على العلم ضد اٞتهل كعل: معناىا  ؿعلى االحتماؿ األك  -
 .منسوبة إذل العلم ( العُت كسكوف البلـ 

                                                 
1
 . 195، ص  2008العريب للنشر كالتوزيع،: رةالقاى، معجم المصطلحات السياسية واإلستراتيجيةإٝتاعيل عبد الفتاح،  - 
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 .17، ص  2001مركز دراسات الوحدة العربية،، تبَتك ، العلمانية من منظور مختلفعزيز العظمة،  - 



 

 .َعْلمانيةأك الدنيا ، كعليو يكوف معٌت ( بفتح العُت كسكوف البلـ )العادل : على االحتماؿ الثاين معناىا  -

عليو ذلك  ـبفتح العُت كسكوف البلـ كىو اللصق ٔتدلو٢تا كما تقو  الَعْلمانيةمقابل اآلخرة كىنا ننطق ( الدنيوية)
كتعٍت الدنيا يف مقابل الدين بوجو   SECULARISMأف العلمانية جاءت ترٚتة لكلمة الصلة ٢تا بالعلم كىي 

 SCIENTIFICعاـ ، فلو كانت مفردة العلمانية مشتقة من العلم بكسر العُت كسكوف البلـ ٞتاءت ترٚتتها 
 .ذل العلم عندئذ ٯتكن التوافق بُت الكلمة األصلية كالكلمة ا١تًتٚتة إأم العلمية نسبة 

يرتبط ظهور العلمانية تارٮتيا بتعليم العلـو العقلية يف ا١تدرسة مقابل العلـو الدينية يف الكنيسة ، إف مفردة              
وا  ػالف اللذين تول( ذات الصلة اللفظية بالعلم )ذا اللفظ العلمانية عندما ترٚتت إذل اللغة العربية إ٪تا ترٚتت هب الَعْلمانية

ن كالعلم يف ا١تفهـو الغريب ػػالدين كالعلم إال مافهمو الغريب ا١تسيحي منها ، كالدي كلميت نالًتٚتة  دل يفهموا م
فالعلم كالعقل يقعاف مقابل ا ، ػاف ، فما يكوف دينيا اليكوف علميا ، كما يكوف علميا اليكوف دينيػمتضاداف متعارض

 1.الدين ، كالعلمانية كالعقبلنية يف الصف ا١تضاد للدين 
 :حيث تعٍت " الييك "ك" سيكوالر" لكلمة  ةتوجد يف ا١تعجم العريب ترٚتات ٥تتلف   

 .كىو مادل يتفق عليو ا١تفكرين العرب . العلمانية بكسر العُت نسبة إذل العلم  -

 .األقرب  كىو ا١تعٌت" العادل" العلم ٔتعٍت العلمانية بفتح العُت نسبة إذل  -

 .الدنيوية أم اإلٯتاف بأهنا الدنيا كالحياة أخرل سواىا  -

     2. الزمنية ٔتعٌت أف كل الظواىر مرتبطة بالزماف كبالدنيا كال عبلقة ٢تا بأم ماكرائيات  -

 :العرب من أبرزىم لقد كرد بعض تعريفات العلمانية للمفكرين    
فصل الكنيسة عن "الذم يعٍت  الغريب مفهـو العلمانية جزءا من التشكيل اٟتضارم محمد عابد الجابرييرل     

 ".الدكلة 
كيلتـز الصمت بشأف ٣تاالت اٟتياة  "الدعوة إذل الفصل بُت الدين كالسياسة"  العلمانية بأهنا فؤاد زكريايصف    

كلكن الدكتور فؤاد زكريا يف كتيبو ا١تهم ا١تعنوف بالنموذج األمريكي  (إخل....اٞتنس –األدب  –االقتصاد )األخرل 
أكثر اجملتمعات مادية يف عا١تنا ا١تعاصر   اليت تعرؼ اإلنساف باعتباره كائنا ال يعمل " ، بل من " ٣تتمع مادم " بأنو 
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 . 16 – 12، ص ص، 1995دار السَتة ، : ، بَتكت العلمانية في اإلسالمإنعاـ أٛتد قدكح ،  - 
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 . 133، 132، ص 1999دار الشركؽ للنشر كالتوزيع ،:مصر  ، 1اجمللد  ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،،  عبدالوىاب ا١تسَتم - 



 

، يرفض الدكتور فؤاد زكريا ىذه ا١تادية " ١تادم ا١ترتفع من أجل ا١تزيد من ا١تاؿ ، كمن األرباح ، كمن ا١تستول ا إال
ٍب يطرح رؤية لئلنساف " القيم اإلنسانية كا١تعنوية" العدمية اليت تؤدم باإلنساف إذل آلثار جانبية كيضع يف مقابلها

" –إلنسانية ق الرؤية ا\حسب ق–فما ٭ترؾ اإلنساف . ٥تتلفة عن الرؤية ا١تادية اليت هتيمن على اجملتمع األمريكي 
ليست ا١تاديات كحدىا ، الف يف اإلنساف قول تعلو  على السعي ا١تباشر إذل الكسب كاالقتناء ، أم تعلو على 

 .ا١تادية ، كيبدك أف ىذه ىي ا١ترجعية الثنائية اليت ٕتعل من اإلنساف إنسانا 
" رؤية كسلوؾ كمنهج " كإ٪تا ىي  إذل أف العلمانية ليست ٣ترد فصل الدين عن الدكلة  محمود أمين العالمكيذىب 

كتعربعن طموحو الثنائي الركحي كا١تادم للسيطرة على ٚتيع  اإلنسافٖتمل ا١تبلمح اٞتوىرية إلنسانية " كىذه الرؤية .
العادل التسقط يف النسبية . كل ىذا يعٍت أف علمانية د".ا١تعوقات اليت تقف يف طريق تقدمو كسعادتو كازدىاره

يف ىذا اإلطار يرل األستاذ العادل أف العلمانية التتعارض مع . فكرة الكل كاٞتوىر كالركح كا١تطلق  ضكالعدمية كال ترف
 1" .بل لعل العلمانية تكوف منطلقا صاٟتا للتجديد الديٍت نفسو ٔتا يتبلءـ كمستجدات اٟتياة كالواقع " الدين 

     

 (.الالئكية والمادية) مفاىيم مشابهة:الفرع الثالث 
 Laïcismeالبلئكية  : أوال

٧تد أف البلئكية من أكثر الكلمات شيوعا كاستعماال كىي ذات خصوصية فرنسية، كقد ظهر ىذا ا١تصطلح           
 Ferdinan بوسان فردينانٖتت إشراؼ  1882/1887ألكؿ مرة يف القاموس البيداغوجي الصادر ما بُت 

Bussan . 
التعليم اليت قادىا اٞتمهوريوف يف إطار السعي لتحويلهم من سلطة  كقد استخدـ ا١تصطلح يف عملية إصبلح    

الكنائس إذل سلطة الدكلة اٞتمهورية، كقد شاع ىذا ا١تصطلح مع بداية علمنة التعليم كنظاـ ا١تدارس أكاخر القرف 
ُت الدكلة العشرين ميبلدم كقد ازداد شيوعو أكثر  مع مطلع القرف العشرين ميبلدم كٖتديدا يف أجواء الفصل ب

 1905.2كالكنيسة الذم ًب إعبلنو رٝتيا سنة
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 فالعلمنة حياد ك العلمانية موقف عدائي من الدين  Laïcismeك العلمانية  laïcitéكميز الفرنسيوف بُت العلمنة  
 1.الدين حملق

ك البلئكية ىي من اقرب ا١تصطلحات ا١تشاهبة للعلمانية حيث أف اختبلفها اللفظي ال ينم إطبلقا على        
 .اختبلؼ ا١تعٌت بينهما

  Matérialismeا١تادية   :ثانيا
تطلق على تأسيس الفكر السياسي كعلى حاجات اإلنساف كٔتقتضاىا تصبح ا١تادة كالركح متزاٛتُت، كيسعى        

إذل اٟتصوؿ على ا١تنفعة يف سبيل نشاطو كرفع ركحو، ك ا١تنطق ا١تادم ىو الذم ٭ترؾ التاريخ الذم يتطور حسب  ا١ترء
 2.حاجات بشرية كيطلق على عصر العو١تة، عصر سيادة ا١تاديات على الركحانيات كعلى القيم كاألخبلؽ

ك العبلقة بُت مصطلح العلمانية كا١تادية ىي عبلقة تبلزمية فكبل٫تا يقـو على أساس االبتعاد عن القيم اإلنسانية        
 .كالدين كاألخبلؽ
إف ا١تادية العلمانية كاإلنسانية كا١تذىب الطبيعي " يف كتابو الدين يف الشرؽ األكسط Arberi اربرييقوؿ ا١تستشرؽ 

 3..."البلدينية كالوضعية كلها أشكاؿ 
 

 .أثر التطورات التاريخية على ظهور العلمانية: المطلب الثاني
سعيا لفهم ا١تسار التارٮتي للعلمانية البد أف نراجع أىم ا١تراحل اليت مرت هبا ا١تسيحية كمن جهة أخرل البد         

 . أف نقف عند دكر الكنيسة الذم كاف السبب الرئيسي يف فصل الدين عن الدكلة
فقد ذىب بعض ا١تفكرين إذل أف العلمانية ىي ترتيب للحياة العامة تأمر بو ا١تسيحية، عمبل بالعبارة اليت          
 4".إعطاء ما هلل هلل كما لقيصر لقيصر "إذل ا١تسيح كاليت تذىب إذل ضركرة  اإل٧تيلينسبها 

لكن األرجح لدل ا١تؤرخُت أف العلمانية تأسست بداية كحل عملي للحركب الدينية اليت حلت بأكركبا          
خبلؿ القركف الوسطى كاليت كصفت با١تظلمة فقد كانت ا١تسيحية من األدياف النبوية التوحيدية حيث ٗتتلف على 
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خاص الوثنية الركمانية إذ دل تفرض ىذه األخَتة ٕتانسا األدياف القدٯتة اليت اقًتنت بالدكلة كباإلمرباطورية كبشكل 
 .عقيديا دينيا على تشريعاهتا العامة، بل كانت ذات أدياف ضئيلة احملتول العقيدم، كثيفة ا١تمارسة الطقوسية

إدماج الدين يف لكن مع ٖتوؿ اإلمرباطورية الركمانية الوثنية إذل اإلمرباطورية البيزنطية ا١تسيحية، ٘تسك األباطرة ب        
 1.القانوف العاـ للدكلة، حيث تقـو السلطة الدينية بالتأسيس الرٝتي للسلطة ا١تدنية، كتقضي يف أمور اجملتمع

كخبلؿ الثبلث القركف ا١تيبلدية األكذل تعرضت ا١تسيحية إذل ٛتلة من الضغوط اليت مارسها أباطرة الركماف        
 .من قيم إنسانية كأخبلقية راقية  لدحر ىذا الدين اٞتديد ككل ما ٭تملو

 نيقيةميبلدية دانت أكركبا با١تسيحية بعد اعتناؽ اإلمرباطور قسطنطُت للدين اٞتديد يف ٣تمع  325يف سنة         
الذم مس الدين اٞتديد الذم  التحريفالذم انعقد يف نفس السنة، لكن اعتناؽ ا١تسيحية دل تكتمل أكجهو بسبب 

 : م الغريب أف الدين النصراين انقسم إذل قسمُت ال رابط بينهما سول ا١تسيحأكد الكثَت من مفكر 
 .ا١تسيحية األصلية أك مسيحية يسوع -

 .ا١تسيحية الرٝتية أك مسيحية بورل -

ميبلدية  تلك العقيػدة اليت كردت عند  325من سنة   كيعنوف هبذه العقيػدة اليت نشرهتا الكنيسة ابتداء           
لو أف ا١ترء اعترب العهد اٞتديد التعبَت النهائي عن العقيدة ا١تسيحية ٠ترج من ذلك "يف مقولتو    Brentenبرنتن

قطعا باف مسيحية القرف الرابع  ال ٗتتلف عن ا١تسيحية األكذل فحسب، بل أف مسيحية القرف الرابع دل تكن مسيحية 
      2".بتاتا

ختبلفا بارزا عن ا١تسيحية الرٝتية اليت أقرىا ا١تلوؾ كرجاؿ الدين خدمة كبالتارل فإف ا١تسيحية األصلية ٗتتلف ا        
 .١تصاٟتهم 

كقد كاف للكنيسة ىذا الدكر البارز يف ٖتريف الدين النصراين كخلق أشكاؿ جديدة مبتدعة سا٫تت يف تفعيل         
 :ـ،  انقسمت اٟتياة البشرية  إذل قسمُت 325نيقية سنة  دكره، فمنذ ٣تمع
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كالرىبة كا١تواعظ كبعض * ىذه اٟتياة تكوف من اختصاص اهلل ك يقتصر ٤تتواىا على نظاـ االكلَتكس  دينية: لىاألو  
 .التشريعات اليت ال تتعدل األحواؿ الشخصية

 .من اختصاص القيصر كٖتتوم التنظيمات السياسية  الحياة الدنيوية:الثانية
الدينية تكمل اٟتياة الدنيوية حيث كانت السلطة البابوية يف القركف لكن ا١تتمعن يف تاريخ أكركبا ٬تد أف اٟتياة 

الوسطى تساىم يف تسيَت الشؤكف السياسية كاالقتصادية للدكؿ األكركبية، كما كاف طغياهنا ا١تارل كالسياسي كحىت 
 .االجتماعي من بُت أىم ٝتات اٟتياة األكركبية

 .ممارسات المؤسسة الكنسيةتأثير : الفرع األول
لقد سا٫تت الظركؼ التارٮتية اليت مرت هبا ا١تسيحية يف بلورة فكر علماين معاصر كاف يف بدايتو حل إجرائيا          

 . للحركب الدينية الدامية اليت عاشتها ٥تتلف الدكؿ األكركبية خبلؿ القركف الوسطى
 :*المرحلة التيوقراطية 0-0

كانت ا١تسيحية يف فاٖتة ىذه  ـ325سنة  نيقية كتبدأ ىذه ا١ترحلة من بعثة السيد ا١تسيح إذل ٣تمع      
ا١ترحلة ديانة توحيد تدعوا إذل عبادة إلو كاحد لكن دل ٘تض سنُت حىت أخذت مظاىر الشرؾ تتسرب إذل 

 ةػػات قدٯتػمعتقدات بعض الفرؽ ا١تسيحية كافدة إليها من فلسف
ة كالتوراة، كانقسم ػدات كانت سائدة يف الببلد اليت انتشرت فيها ا١تسيحيػركاسب ديانات كمعتق كأحيانا من

 .ا١تسيحيوف إذل طوائف جنحت عقائدىا للشرؾ باهلل كطوائف أخرل ظلت عقائدىا ٤تافظة على التوحيد
األب، )قة إذل أف اإللو ثبلثةككانت أىم ىذه الطوائف فرقة التثليث ك ألوىية ا١تسيح حيث تذىب ىذه الفر           

كقد كانت كنيسة اإلسكندرية من أكثر الكنائس تعصبا ٢تذا ا١تذىب الذم أصبح ا١تذىب الرٝتي ( االبن، ركح القدس
 .ـ كما شهدت ىذه الفًتة بداية السيطرة الكنسية325سنة  نيقيةٞتميع الفرؽ ا١تسيحية بعد ٣تمع 

غربيُت بعد ظهور ا١تسيحية من اشد ا١تدافعُت عنها كعن الكنيسة، كيعد ن السياسيُت الػكقد كاف ا١تفكري        
من أىم مفكرم ا١تسيحية حيث كانت معظم كتاباتو يف شرح Agustín  (354- 430 ) *اوغستينالقديس 

 1.الدين ا١تسيحي كالدفاع عنو
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ىي أف الدكلة يتعُت عليها أف تكوف مسيحية ٗتدـ ٣تتمعا   Agustín اوغستينك ابرز ما استحدثتو أفكار      
ىي اليت  اٟتقة، كما أف الدكلة  ية بالركحاجملتمع إذل حياة تسمو فيها العنػػادة ا١تسيحية ا١تشًتكة كيتجو ىذا ػتربطو العقي

دكلة إال إذا كانت  تقـو على أسس من التعلم كاليت ٖتافظ على سبلمة ىذه العقائد كالٯتكن بعد اآلف أف ترتقي أم
  1.مسيحية كال تستطيع أية حكومة ليس ٢تا صلة بالكنيسة أف تكوف عادلة

 
 . مرحلة االضطهادات الكنسية واالنقسام الطائفي  0-0

ـ ميبلدية حيث أمر قسطنطُت إمرباطور 325بداية ىذه ا١ترحلة كانت مع انعقاد ٣تمع نيقية            
ديٍت يضم ٦تثلُت ٞتميع الكنائس يف العادل ا١تسيحي كقد تقرر فيو قاعدة ماف يف ىذا العاـ بعقد ٣تمع ك الر 

ك٭تاكم  التثليث يف الديانة ا١تسيحية كأصبح ىو العقيدة الرٝتية اليت ٬تب اعتناقها من طرؼ كل مسيحي
ر لك، كبالرغم من إٚتاع ا١تسيحيُت على عقيدة التثليث إال أهنم اختلفوا يف أمو بالكفر كل من يقوؿ غَت ذ

 :فرعية أخرل من عقائدىم كانقسموا إذل طوائف كثَتة ٘تثلت يف 
معناىا عاـ أك عا١تي يؤكد ىذا ا١تذىب أف للمسيح ( كاثوليكس)يونانية األصل  ىي كلمة: الكاثوليكية - أ

طبيعتُت، طبيعة إالىية كطبيعة إنسانية، كقد اعتنق ىذا ا١تذىب ٚتيع الكنائس األخرل كقد تقرر رٝتيا 
 .ـ451سنة  خليكدكنية   خبلؿ ٣تمع 

ا١تسيح لو طبيعة كاحدة كىي الطبيعة  إذل أف تذىبكلمة يونانية األصل كتعٍت الرأم اٟتق    :األرثوذكسية - ب
اإل٢تية، كقد تبنت ثبلث كنائس ىذا ا١تذىب كٝتت نفسها األرثوذكسية، إحداىا يف مصر ك الثانية ىي 

السرياف كتبعها مسيحي آسيا كثالثها الكنيسة  بطريرؾالكنيسة األرثوذكسية السريانية كيرأسها 
 .األرثوذكسية االرمنية

ليقوؿ أف ا١تسيح لو مشيئة كاحدة كإرادة يوحنا مارون ظهر  667يف القرف السابع ميبلدم سنة  :المارونية -ج 
ـ ككاف  680كاحدة بالرغم من انو ذك طبيعتُت، كقد أيده الرأم بعض مسيحيي آسيا كجاء ٣تمع قسطنطينية سنة 

أسقفا كانتهى إذل إصدار قرار بكفر يوحنا ماركف كقد نزلت بأصحاب ىذا ا١تذىب إضطهادات  289مؤلفا من 
 .شديدة 
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مايستخلص ٦تا سبق ذكره أف أكركبا شهدت ٣تموعة من الظركؼ اليت كانت سببا أساسيا لبلنتقاؿ للمرحلة          
 : ا١توالية كقد ٘تثلت ىذه الظركؼ فيما يلي 

 
 :الظروف الدينية: أوال 
إنا نتحدل أيا كاف أف يرينا آية كاحدة "يف كتابوّ مدخل إذل اٟتوار اإلسبلمي ا١تسيحي  يوسف درة الحداديقوؿ      

 1"من القرآف تتهم ا١تسيحيُت تصر٭تا أك تلميحا بتحريف اإل٧تيل أك بعضو 
إف ىذا القوؿ ٮتتلف كل االختبلؼ على كاقع أكركبا ا١تسيحي إذ كانت حصيلة ا١تسيحية يف قركهنا الثبلث      

كما نشأت عبادة الصور كالتماثيل كاألشخاص .2كعشركف رسوؿ  ةاألكذل سبعوف إ٧تيبل يكذب بعضهم البعض كمائ
يف مدينة جالكيس    FLAMINIUSػػور فبلمينيوس  كىو ما كاف سائدا يف الوثنيػات القدٯتة كقد منح مثبل اإلمرباط

CHALCIS   3.مرتبة الكهونية كاليت بقيت ثبلث قركف كاملة 
َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن  : "من اكرب التحريفات يف ا١تسيحية حيث قاؿ عز من قائل * كتعترب بدعة الثبلث أقانيم         

ُهْم  َوِإْن َلْم يـَْنتَـُهوا َعمَّا ۘ  ِمْن ِإلٍََٰو ِإالَّ ِإلٌََٰو َواِحٌد  اَومَ  ۘ  قَاُلوا ِإنَّ اللََّو ثَاِلُث َثاَلثٍَة  يـَُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ
كما فقدت ركما سلطنتها الركحية ْتيث أصبحت ا١تساعدة السياسية لبعض ا١تلوؾ    4".  ﴾37َعَذاٌب َألِيٌم ﴿

االنفصاؿ ا١تذىيب ب 1054 األساقفة كقد امتاز البابا بينادكتوس التاسع   سنة كاألمراء، كانتشرت ا٠تبلعة كالسكر بُت
    5.بُت الغرب الكاثوليكي كالشرؽ األرثوذكسي

ة اليت مرت هبا أكركبا خبلؿ العصر الوسيط يف ظهور العلمانية ، فربكز طوائف ػا٫تت الظركؼ الدينيػلقد س            
 ، با١توازاة إذل ذلك دل  التسلط الكنسيدينية متعددة أدل إذل تناحر ىذه األخَت فيما بينها ٦تا أدل  إذل رفض الدكؿ 
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فإف معظم دكؿ أكركبا  ،لشخصيةكعقيدة يؤمن هبا األفراد، أك يرفضوهنا حسب حريتهم ا  ا١تسيحيالدين الدكؿ ترفض 
 .على ىذا النحو الذم أشرنا إليو سابقا، فهي دل ٖتارب ا١تسيحية، كلكنها أقصتها عن نظاـ الدكلة

 
 :الظروف السياسية: ثانيا

لقد شهدت ىذه الفًتة توسعا لسلطات ملوؾ أكركبا السياسية يف مقابل سلطة البابا، كأصبح ا١تلوؾ يف ا٧تلًتا كاسبانيا 
قوة كنظموا شؤكهنم ا١تالية، كبنو جيوشهم، كأصبح البابا لديهم ٣ترد سياسي لدكلة أجنبية ال سيطرة لو كال نفوذ  أكثر

ـ 1337سقوط القسطنطينية كهناية حرب ا١تائة عاـ بُت فرنسا كا٧تلًتا من الفًتة  على أقطارىم، كما شهدت ىذه 
 1.ـ1453إذل غاية سنة 

 
 :الظروف االقتصادية: ثالثا
كاف اقتصاد أكركبا خبلؿ القركف الوسطى اقتصادا زراعيا، كمعظم الناس كانوا فبلحُت يعيشوف يف قرل صغَتة،     

 .كخبلؿ القرف الثاين عشر ميبلدم، بدأت تتكوف ا١تدف كتكرب، السيما يف ايطاليا كالنركيج
من اكرب ٦تورل أكركبا، كقد اشًتؾ البابا  كاشتهرت خبلؿ ىذه الفًتة بالتجارة كصار البابا كالكنيسة الكاثوليكية     

  2.نفسو يف اٟتمبلت العسكرية على اٞتزر ا٢تند الشرقية كالصينية كاألمريكيتُت
 

 :الظروف الثقافية: رابعا
ظهر يف الغرب منذ بداية القرف الرابع عشر ميبلدم، ما يعرؼ ْتركة النهضة اليت دعت إذل االىتماـ باٟتضارات      

اسة آداهبا كتارٮتها كفلسفتها حيث يقوؿ ا١تفكر نور الدين حاطـو يف مقدمة كتابو تاريخ عصر النهضة القدٯتة كدر 
إف عصر النهضة األكركبية أك القرف السادس عشر ىو العصر الذم يبدأ برحلة كريستوفر كولومبس األكذل " األكركبية 
كموت ىنرم الرابع ملك فرنسا  1603ًتا سنة كينتهي بُت كفاة إليزابيث ملكة ا٧تل 1494كحركب ايطاليا  1492

عميقة يف أنظمة الدكؿ الداخلية السيما  تـ، لقد حدثت يف ىذا العصر حوادث عظيمة، كتبديبل1610سنة 
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كل ىذه الظركؼ أدت إذل االنتقاؿ إذل أىم مرحلة يف تاريخ أكركبا الوسطى كاليت برز فيها ٪تو حركة   1".أكركبا العامة
  .اإلصبلح الديٍت

 مرحلة االنشقاق الكنسي وتداعيات ظهور اإلصالح البروتستانتي 7-0

ا١تيبلدم من اكرب معادل التاريخ كالتزاؿ السادس عشر تعترب اٟتركة الدينية اليت اشتدت جذكهتا يف القرف               
القارة  شهدتونتائجها باقية إذل اليـو  تتمثل يف ا١تذاىب اٞتديدة اليت ظهرت نتيجة اإلصبلح الديٍت  كاالنقساـ الذم 

كترتب عليها اف خرج .األكركبية بل كيف العادل  الذم يدين با١تسيحية ،كقد جرت ىذه اٟتركة أكركبا إذل حركب دامية 
على ىذه الكنيسة الكاثوليكية أكثر من نصف أكركبا الغربية  كاليت كانت تدين ٢تا بالوالء كاليت ظلت ٖتت نفوذ ركما 

 .ألكثر من ألف عاـ 
 :كمن أىم العوامل ليت أدت إذل ظهور ىذه اٟتركة             
  التدىور الذم أصاب البابوية كرجاؿ الدين يف ركما. 

  انتشار ركح النقد كالتحرر الفكرم. 

  رغبة حكاـ أ١تانيا يف التخلص من سيطرة كنيسة ركما. 

  2.صكوؾ الغفراف
 

  

يف أكائل القرف السادس عشر ميبلدم ظهر يف العادل ا١تسيحي طائفة جديدة إذل جانب الطوائف         
من  كقد كانت الظركؼ السابقة الذكراض كمعناىا االحتجاج أك االعًت البروتستانتية  األخرل، أطلق عليها اسم

 3481-3841األ١تاين   لوثر مارتنأىم األسباب اليت أدت إذل ظهورىا ،ككاف على رأس ىؤالء ا١تصلحُت 
ـ كقد عارض 1516، فقد ىاجم لوثر الكنيسة لبيعها صكوؾ الغفراف عاـ ةحيث إليو تنسب النحلة الربكتستانتي

أولريخ الكنيسة الكاثوليكية يف العديد من ا١تسائل العقائدية الدنيوية كقد ساعده يف دعوتو  اٞتديدة كل من 
 .  3418-3451الفرنسي   كلفن وجون( 3413-3848)السويسرم  Ulrich Zwingli زوينجلي 
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رت اللوثرية يف الببلد ا١تنخفضة االسبانية بلجيكا كىولندا حاليا، يف ىولندا  كاف نشر تعاليم انتش           
الدينية الكاثوليكية، كما انتشرت يف كل من الببلد  الصبغة بلجيكا على تحافظلكن  ، بشكل سلمي ةالربكتستانتي

 . بطرؽ سلمية ةاالسكندينافي
 1:ك الكاثوليكية يف النقاط التالية ةكتكمن نقاط االختبلؼ بُت الربكتستانتي         

من الكتاب  ٚتيع العقائد ك العبادات ةحيث تستمد الربكتستانتي:  سلطان الكتاب المقدس  -
بعكس الكنائس الكاثوليكية اليت تستمد أحكامها من الكتاب ا١تقدس  كحده( اإل٧تيل)ا١تقدس 

 . ك قرارات اجملامع كآراء الباباكات كرؤساء الكنائس

ح ك ٮتتلف على ػػلقد أضفى على ا١تؤمنُت الكهونية كجعلهم سفراء للمسي: الكهنوت العام  -
 .الرىبافك  نػالبابا كالقسيسيذه النقطة أف الكهنوت فيػها الكاثوليكية يف ى

األسرار ا١تقدسة يف فريضتُت ٫تا ا١تعمودية كعشاء  ةحصرت الكنيسة الربكتستانتي: األسرار  -
الرب، كجعلت الزكاج شعَتة ذات صفة خاصة كدل ٬تعلها سرا من األسرار ا١تقدسة كما فعلت 
الكاثوليكية، ْتيث تزكج مارتن لوثر كىو راىب من راىبة سابقة كقد فجر من خبل٢تا حركة 

  2.بالتحالف مع بعض األمراء األ١تاف إلصبلح الربكتستانيتا

نادل لوثر بداية بضركرة اىتماـ رؤساء الكنائس باألمور الركحانية فقط ك : صكوك الغفران  -
بيع صكوؾ الغفراف كجعلها قرارا كنسيا  ااالبتعاد عن األمور السياسية كالدنيوية حيث رفضو 

 .يف حق الطبقات الفقَتة  يف اجملتمع ٣تحفا

كما رفض العزكؼ على فكرة إجبارية عزكبية االكلَتكس ، كعدـ عصمة رئيس الكنيسة من ا٠تطأ، كما حرمت         
 .كضع الصور كالتماثيل يف أماكن العبادة كإتاه ا١تصلُت ٢تا بالسجود ةالربكتستانتي

 
         :  اثر حركة اإلصالح الديني اللوثري على ظهور العلمانية: الفرع الثاني

 : ك٘تثلت يف اآلثار الدينية كالسياسية التالية      
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انقسمت أكركبا نتيجة اإلصبلح الديٍت اللوثرم إذل أقطار كاثوليكية يف اٞتنوب كأقطار  :النتائج الدينية  -1
يف أكركبا كالعادل ككل ، كما ًب التخلص من االضطهاد ك السيطرة اليت كانت ٘تارسها الكنيسة  ةالربكتستانتي

1.كرجاؿ الدين على الناس كلقد فقد االكلَتكس ٥تتلف االمتيازات ا١تادية كا١تعنوية
 

تربت ىذه كا١تتمثلة يف اٟتركب الدينية اليت قامت يف أكركبا خبلؿ القركف الوسطى حيث اع: النتائج السياسية -2
العبلقة بُت  لقد ٘تيزت   .ن ٍب العلمانيةماٟتركب، العامل األساسي يف بركز ما يسمى بالتسامح الديٍت ك 

باتػت الكاثوليكيػة صاحبة ا١تقاـ السامي  خبلؿ ىذه الفًتةستقرار طيلة قركف خلت، ك اال بعدـالكنيسة كالدكلة 
2. ء ينما ازدادت قوة األمراب  سلطتهػا،تعاين من فقداف 

 

نفسو إذل ٖتالف األمراء كالفبّلحُت ضد البابا كرجاؿ الدين ا١توالُت لو، ككانت اٟتركات الثورية ب  لوثر دعا             
السابقة على ٣تيء اإلصبلح الديٍت يف القرف السادس عشر،حركات اجتماعية كسياسية يف جوىرىا مع احتوائها كثَتان 

اٗتذت يف البداية شكل حركة لتحرر القداسات من سيطرة النظاـ االجتماعي كاإلقطاعي  أك قليبلن على عناصر دينية،
،مقًتنة بالطموح من أجل قياـ نظاـ دٯتقراطي يف الدكلة كإلغاء القانوف اإلقطاعي الذم منح القدرة كاالمتيازات 

 3 .للطبقات العليا 
 ةالربكتستانتي   أم منذ ظهور اٟتركة( 1689-1559)مرت أكركبا كعلى امتداد مائة كثبلثوف سنة متتالية         

يف الشماؿ األكركيب، ٍب ٤تاكلة امتدادىا ْتالة كاسعة من االضطرابات السياسية ك اٟتركب الدينية، ففي فرنسا مثبل 
ىا دمارا عم الببلد من كلتا الطائفتُت الكاثوليكية امتدت حركهبا الدينية قرابة الست كثبلثُت سنة، خلف كراء

 .ةكالربكتستانتي

يف إطار ماعرؼ ْترب  1648ك سنة 1618أما أ١تانيا فقد امتدت حرهبا الدينية ىي األخرل ما بُت         
، كعاشت اسبانيا ك 1688إذل غاية  1660الثبلثُت عاما، كما عرفت بريطانيا الثورة الطهورية اليت امتدت من سنة 

 4.النمسا ك اغلب ٦تالك أكركبا الغربية نفس األجواء ا١تشاهبة
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األكضاع كاف البد أف ٖتقن الدكؿ األكركبية دماء مواطنيها كذلك من خبلؿ التسامح بُت  ىذه بعد كل             
انت كقد انتشر ىذا ا١تصطلح يف القرف التاسع عشر ليشمل حرية الرأم كالتعبَت كدل يكن ػك ك الربكتستػػالكاثولي

ك ك الربكتستانت طويلة عاشتها دكؿ أكركبا يف ػثوليوؿ إال بعد حركب دينية بُت الكاػاؿ كالتحػليحدث ىذا االنتق
أ١تانيا كىولندا، اسبانيا كا٧تلًتا، فرنسا كبالتارل فقد استخدـ مفهـو التسامح ألكؿ مرة ٟتل ا١تعضلة بالدعوة لبلعًتاؼ 

الئكية كىذا ما  باٟتق يف االختبلؼ كإباحة حرية االعتقاد الديٍت كبالتارل يف ىذا السياؽ التارٮتي ٭تمل التسامح نزعة
عندما كتب حوؿ مفهـو التسامح ضمن كتاباتو موقفو العلماين الداعي للفصل   1689منذ سنة  لوك جونأكده 

 1.  بُت الدكلة  كالدين أك ماٝتاه بُت مهاـ اٟتكم ا١تدين كالدين
 

 . أسباب ظهور العلمانية:  المطلب الثالث
إف ا١تبلحظ يف الفًتات السابقة من األحداث التارٮتية اليت كقعت يف أكركبا منذ ظهور ا١تسيحية، حىت            

القركف الوسطى الصداـ الكبَت الذم نشأ بُت ا١تؤسسة اإلمرباطورية كا١تؤسسة البابوية، من جهة ك االضطهاد الذم 
ذكر، كمن جهة أخرل الصراع الديٍت بُت ٥تتلف الطوائف الدينية ،  تلقاه عامة الناس من كلتا ا١تؤسستُت السابقتُت ال

ىذا االحتداـ اثر كثَتا على ٥تتلف جوانب اٟتياة يف أكركبا كىذا ما أدل إذل ظهور ما يسمى بفصل الدين عن  لك
 : الدكلة ككاف لظهور ىذه الفكرة العديد من األسباب ًب إٚتا٢تا فيما يلي 

 الكنيسةطغيان رجال : الفرع األول
لقد عاشت أكركبا فًتة قاسية يف القركف الوسطى، ٖتت طغياف رجاؿ الكنيسة كىيمنتهم، كفساد أحوا٢تم،           

كاستغبلؿ السلطة الدينية لتحقيق أىوائهم كإرضاء شهواهتم ٖتت قناع القداسة اليت يضفوهنا على أنفسهم، كقد ٘تثل 
 :ها طغياف رجاؿ الكنيسة يف العديد من الصور من

إف اإلٯتاف باهلل الواحد األحد، الذم ال الو غَته كال معبود سواه، كاف عيسى عبد اهلل كرسولو، :   الطغيان الديني - أ
، كتتفق ا١تصادر أف (األب ك االبن كركح القدس)قد ٖتوؿ يف عقيدة النصارل إذل اإلٯتاف بالو مثلث يتجسد يف 

  2.اليهودم األصل فهو األكؿ الذم أثار فكرة  ألوىية ا١تسيح شاؤل بولسيعود إذل  ةٖتريف العقيدة النصراني
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كقد أضافت ا١تسيحية اٞتديدة اليت تقودىا الكنيسة العديد من الشعائر كاٟتقوؽ كما ألغت أخرل، فإذا             
حا كاف ا٠تتاف كاجب أصبح حراما ككانت التماثيل شركا فأصبحت تعرب عن التقول، ككاف زكاج رجاؿ الدين مبا

 : فأصبح ٤تضورا كمن بُت أىم الشعائر ك اٟتقوؽ اليت أضفتها الكنيسة على ا١تسيحية اٞتديدة
 .رش ا١تاء على اٞتبهة أك غمس أم جزء من اٞتسم يف ا١تاء : التعميد -

 . كيرمز إذل عشاء عيسى عليو السبلـ األخَت مع تبلميذه: العشاء الرباين -

1.ستعانة باٟتية كاالستعداد للموتتقديس الصليب كٛتلو كمعناه عندىم ىو اال -
 

كاف ٬تمع   كىي صكوؾ تباع للناس مىت أراد البابا أف يبٍت كنيسة: صكوؾ الغفراف كاٟترماف -
ماال، تغفر ىذه الصكوؾ ذنوب كل شخص اشًتاه كقد ترؾ يف ىذا الصك فراغا ليكتب 

 .ا١تشًتم اٝتو

 .إذ يعًتؼ ا١تذنب بذنبو يف خلوة مع قديسو: االعًتاؼ -

كىو حق خاص يبيح للكنيسة أف ٗترج عن تعاليم الدين كتتخلى عن االلتزاـ هبا : النحلة حق -
2. مىت اقتضت ا١تصلحة

 

دل يكتفي رجاؿ الدين بفرض شعائر كحقوؽ دل ينص عليها الدين ا١تسيحي بل انتقل   : الطغيان المالي   - ب
طغياهنم إذل شكل آخر ىو الطغياف ا١تارل بالرغم من أف ٥تتلف األناجيل احملرفة ذىبت للنهي على اقتناء الثركة 

 :كا١تاؿ كمن بُت أىم مظاىر ىذا الطغياف مايلي
دين من اكرب السادة اإلقطاعيُت يف أكركبا بسبب العدد إذ أصبح رجاؿ ال: األمبلؾ اإلقطاعية -

 . ٯتلكوهنا االكبَت من األراضي اليت كانو 
تستحوذ عليها  ةىي مساحات شاسعة من األراضي الزراعية اليت كانت الكنيس: األكقاؼ -

 . باعتبار أهنا تصرؼ عائدىا على سكاف األديرة، كبناء الكنائس ك ٕتهيز اٟتركب الصليبية

كىي ضريبة تستفيد ٔتقتضاىا الكنيسة من عشر ما تغلو األراضي الزراعية، كعشر ما : العشور -
 .٭تصل عليو ا١تهنيوف كأرباب اٟترؼ غَت الفبلحُت
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" ضريبة السنة األكذل" ابتدع البابا حنا الثاين كالعشركف بدعة جديدة ٝتاىا: ضريبة السنة األكذل -
تدفع للكنيسة  ةك االقتطاعوظائف الدينية أألكؿ لوظيفة من الكىو ٣تموعة الدخل السنوم ا

 . بصفة إجبارية

إذ حظي رجاؿ الدين بالكثَت من ا٢تدايا ك ا٢تبات اليت كاف يقدمها األثرياء : ا٢تبات كالعطايا -
 .اإلقطاعيوف خشية غضب الكنيسة اليت ٖترمهم ا١تغفرة 

كاحدا يف  ألقل يوماكانت الكنيسة ترغم الناس على العمل على ا(: السخرة)العمل اجملاين  -
1 .لك بدكف مقابلاألسبوع يف أمبلكها كذ

 

لقد كاف لسلطة البابا ا١تكانة ا١ترموقة آنذاؾ إذ باستطاعتو أف ٮتلع ا١تلوؾ إذا نازعوه ا كاف : الطغيان السياسي  -ج
 .٭ترمهم من الدين 

 
 .الصراع بين الكنيسة والعلم: الفرع الثاني

كذلك أف الكنيسة ىي صاحبة  الفكرم األكركيب خالصراع بُت الكنيسة كالعلم من أعمق ا١تشكبلت يف التاري      
 . السلطة طواؿ القركف الوسطى يف أكركبا حىت قامت النهضة العلمية

 ألكركبيُتك يف الوقت الذم كانت الكنيسة تطغى على جوانب اٟتياة كقعت اٟتركب الصليبية بُت ا١تسلمُت كا      
ميبلدم كقد احتك الصليبيوف خبل٢تا با١تسلمُت ذكم ا١تدارس الكبَتة يف ٚتيع  12ك 11كاستمرت طواؿ القرنُت 

كثر إذل الببلد اإلسبلمية ليتعلموا على  اجملاالت العلمية الفنية، كخاصة يف مشاؿ إفريقيا كصقلية، كقد كفد أكركبيوف
 2.  الكنيسة كرجا٢تا الذين ٭تتكموف إذل دين مزيف كمةمقاخذك يف مُت ، فأأيدم األساتذة ا١تسل

ك أكادٯتية العلـو  1660كقد ًب تأسيس اٞتمعيات العلمية الكربل مثل ٚتعية ا١تلكية الربيطانية سنة          
، كما أعلن العلماء يف أكركبا عن كشوفاهتم العلمية كاٞتغرافية، كالطبيعية اليت   3الفرنسية اليت تأسست يف السنة نفسها
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ٖترمها الكنيسة ٦تا أدل إذل احتداـ الصداـ بُت رجاؿ العلم ك رجاؿ الكنيسة كىذا ما أدل إذل إنشاء ٤تاكم التفتيش 
 .لة األفكار  ا١تخالفة ألرائها من طرؼ ا١تؤسسة الكنسية ١تبلحقة ٚت

مكث ىذا الصراع عدة قركف كانتهى بإبعاد الكنيسة كرجا٢تا عن التدخل يف نظم اٟتياة كشؤكف الدكلة             
 .  كتوكيلها لرجاؿ العلم كا١تعرفة إلدارة اٟتياة 

ـ اليت اكتشف صاحبها أف األرض ليست 1543 " كوبرنيق"ككانت بداية الطريق يف ىذا الصراع ىي نظرية        
كأف األفبلؾ ال تدكر حوؿ األرض، ككضع  - بطليموسكما تدعي الكنيسة، ككما قاؿ  -ىي مركز الكوف 

، كبُت آراءه يف حركة األفبلؾ، ككانت على شرح فيها نظريتو تفصيبل" حركة األجراـ السماكية"كتابو عن  "كوبرنيق"
من العقاب إال بسبب موتو  ، كدل يفلت"كوبرنيق"٦تا تدين بو الكنيسة؛ فأعلنت الكنيسة اٟترب على  االنقيض ٘تام

و كساكس نقبل طباعة ىذا الكتاب، كأعلنت الكنيسة أف كل ما جاء يف ىذا الكتاب ٥تالف لركح اإل٧تيل، كأ
 .شيطانية

ما فيها ىو حقيقة العلم الذم  فقد جاء بعده من أحياىا ، كأعلن أف ،غَت أف نظرية ىذا العادل دل ٘تت ٔتوتو          
حيث قضت عليو  ،الذم قدمتو الكنيسة للمحاكمة" برونو جرادنوا"عداه، ككاف ىذا العادل ىو  ولو كرفض ماب٬تب ق

ليكوف عربة لغَته من  ، ـ1600سنة  ٤تكمة التفتيش باٟتبس ست سنوات، ك١تا دل يًتاجع عن رأيو أمركا بإحراقو 
.العلماء الذين ٮترجوف على سلطة الكنيسة

1 
إف القوؿ باف الشمس ساكنة يف كسط الكوف :" ـ ميلي  1616كاف الكرسي الرسورل قد نشر يف السنة              

ست يف كسط الكوف كأهنا قوؿ جنوين باطل فلسفيا ألنو اليتفق  كالكتاب ا١تقدس كما أف الرأم القائل باف األرض لي
 "اعتقاد أقل مايقاؿ فيو  انو ضبللة ٟتركة ٤تورية يومية قوؿ باطل فلسفيا ك  باإلضافة إذل ذلك ٗتضع

  ، كأثبت بالتجربة العلمية بفضل توسع معرفتو لعلم البصريات  الذم اخًتع التلسكوب" اليليوغ"جاء ٍب           
اٟتوار حوؿ نظامي "  1632لذلك حينما نشر جاليلو يف سنة  ، كاعتنق رأيو، كرفض رأم الكنيسة،"كوبرنيق"نظرية 

قد ىدد  ، كواف التفتيش ػ، استدعي إذل ركما بطلب من دي "، النظاـ اليطليموسي كالنظاـ الكوبرنيكي العادل ا٢تامُت 
 .كل أسبوع ١تدة ثبلث سنوات  السبعة بتبلكة مزامَت التوبة كالندـ  ن كػكحكم عليو بالسج، ب فرجع عن قولو ػبالتعذي
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  1.فقد أدرج يف فهرس الكتب احملرمة " حواره"أما  كاستحلف باف يصرح عن كل ماقد يبدك مريبا يف نطاؽ العقيدة ،
بسبب رفضهم ٠ترافات الكنيسة،  ، ؤدل أماـ رجاؿ الدينا١تن العلماء الذين كاجهوا مصَتىم ىذه ٪تاذج قليلة م

  .وثهم كٕتارهبم العلميةخبلؿ ْت من ق العلم الذم توصلوا إليوك٘تسكهم ْتقائ
  

 .في ظهور العلمانية دور معاىدة واستفاليا: الفرع الثالث

 األكركبية بالتوتر ك الصراع الشديد الذم تأثر بالتوجهات السياسية كالتعصب الديٍت اٟتياة لقد اتسمت            
سنة اىدة كاستفاليا ػعاما، أين كقعت بعدىا معالثبلثُت  إذل حدكث عدة حركب طاحنة كاف آخرىا حرب ل،٦تا أد

- 8481)ن عاما ػػكىي تسوية أكركبية عامة أهنت حرب الثبلثي.ةػاألكركبيإلحبلؿ التوازف بُت القول  8461
، يف 8466ك  ، ك كانت ا١تفاكضات قد بدأت يف العاـ ػبُت األ١تاف الربكتستانت كاأل١تاف الكاثولي(  8461

،  ك كانت أىم  اكزنابركؾ ، ك انتهيا بإبراـ معاىدتُت كونتا تسوية الصلحو مؤ٘ترين عقدا يف كقت كاحد يف مونسًت ، 
  انية ا١تقدسة ػالركم ةإسبانيا ، اإلمرباطوري: الدكؿ ا١تشًتكة يف ا١تفاكضات اٟتليفتُت ، فرنسا ك السويد ، ك خصومهما 

ا١تطالب الفرنسية  8461ك قد أرضت ا١تعاىدتاف اللتاف كقعتا يف عاـ . ك الدكيبلت التابعة لئلمرباطورية ك ىولندا 
كالسويدية ، حيث خرجت فرنسا مظفرة قوية اٞتانب ، كقد كاصلت القتاؿ ضد إسبانيا حىت صلح الربانس يف سنة 

8461 .2  
مدينة يف غرب )كاستفاليا  كأكؿ مرة يف التاريخ تتخذ فيها لفظة العلمانية صفتها السياسية كاف يف كثيقة           

،  من الزماففًتة طويلة  طاحنة شهدهتا أكركبا طيلة ا ٟتركب أىليةاليت كضعت حد 8461الصلحية سنة ( أ١تانيا
مدلولو الفلسفي إذل منجز سياسي حيث نصت على ٚتلة من ا١تكاسب  كىذه الوثيقة، حولت لفظ العلمانية من

 3.ٕتسيدا كترٚتة ١تدلوؿ العلمنة كاإلجراءات اعتربت
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ـ  كضعت حدا للحرب اليت كانت قائمة بُت الدكؿ األكربية على أساس  8461معاىدة كاستفاليا سنة      
ن الكنيسة ك تعترب عانقسامها بُت دكؿ مؤيدة لسلطة الكنيسة الكاثوليكية ك دكؿ أخرل تنادم بفصل أمور الدكلة 

 : ية، ك قد احتػػػػػوت على ا١تبادئ التال بداية فكر علماين ىذه ا١تعاىدة 
كفصل ا١تؤسسات الكنسية زكاؿ السلطة البابوية من الناحية الزمنية ك بقائها يف اٞتانب الديٍت   -

 .عن مؤسسات الدكلة السياسية 

 . الدكلة القومية ك ظهور مفهـو  إقرار مبدأ سيادة الدكلة -

 .اعتبار اٟترب كسيلة مشركعة يف العبلقات الدكلية -

 . بناء العبلقات الدكلية  عطاء أ٫تية قانونية للمعاىدات يفإ -

 (.  0311- 0371) دور الثورة الفرنسية :  الفرع الرابع
فالثورة الفرنسية دل تكن ثورة سياسية ترتب عليها 1يقوؿ نابليوف أف الثورة الفرنسية ىي أكذل عتبة ٨تو العلمنة       

 .ك سياسية انقبلب على حكومة فرنسية معينة ك لكنها كانت ثورة اجتماعية ك اقتصادية
ة ك اجتماعية  ػفًتة ٖتوالت سياسي 1799إذل غاية  1789تعترب الفًتة ا١تمتدة من :  أسباب الثورة الفرنسية/ 1

كربل يف التاريخ السياسي لفرنسا ك أكركبا بوجو عاـ ك قد كاف نظاـ اإلقطاع الذم كاف سائدا يف أكركبا ال سيما 
حكومات الثورة الفرنسية على إلغاء ا١تلكية ا١تطلقة ك االمتيازات اإلقطاعية فرنسا سببا من أسباب الثورة حيث عملت 

للطبقة األرستقراطية ك النفوذ الديٍت الكاثوليكي ك قد سبق ىذه اإلصبلحات فساد سياسي ك تدىور اقتصادم أدل 
للفرد البسيط سوءا  من الشعب، فازدادت األحواؿ ا١تعيشية ةباٟتكومة إذل فرض ضرائب جديدة على الطبقة ا١تتوسط

 .ك ساد اٞتوع ك نقص ا١تؤف
ك هبذا ثارت ٣تموعة من فئات الشعب ا١تهضومة اٟتق ك ا١تتمثلة يف الفبلحُت ا١تهنيُت ك القساكسة الصغار على       

 2.الطبقتُت احملتكرتُت للماؿ ك السلطة ك ٫تا رجاؿ الدين ك األشراؼ 
 :فع لقياـ الثورة الفرنسية ك قد كانت األسباب التالية ىي الدا       
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 قررت اٞتمعية الوطنية يف فرنسا مبادئ حقوؽ اإلنساف ك   26/08/1789يف :  التفرقة بين الطبقات
، ك ذلك بعد  كانت أكؿ قاعدة قررهتا اٞتمعية أف الناس يولدكف ك يعيشوف أحرارا متساكين يف اٟتقوؽ

 :إذل ثبلث طوائف متمايزة  اضطرابات طبقية عاشها اجملتمع الفرنسي حيث كاف ينقسم
 .طبقة األشراؼ أك النببلء كىم احملاربوف : األكذل  -
 .رجاؿ الدين : الثانية  -

 1 .الطبقة العامة كا١تتمثلة يف العماؿ الذين ٮتدموف أراضي النببلء اليت أخذكىا بالقوة منهم : الثالثة  -
كقد يصل ( سو 100يف الفرنك الفرنسي )  ليـو سو يف ا 20يكسب  1789حيث كاف العامل يف سنة            
أرطاؿ من ا٠تبز ىذا يف عاـ الثورة  10سو فقد كاف كسب العامل البسيط يوازم سعر  30اك  20احيانا إذل 

عرفت فرنسا أسوا ٤تصوؿ من القمح ٦تا رفع أسعار القمح حىت يف الريف كعرؼ  1788الفرنسية ، كيف سنة 
الة يف ا١تدينة كالريف على حد سواء ، بينما كانت ىناؾ طبقات استفادت من ارتفاع وع كالبطػالشعب الفرنسي اٞت

سعر القمح كجباة العشور كالتجار كالسادة اإلقطاعيُت ككاف ىؤالء ينتموف إذل الطبقة االرستقراطية كالربجوازية أك 
 2.رجاؿ الدين 

اإلقطاع من بينها حق ا٠تطابات ا١تختومة ك اليت  تتمتع طبقة األشراؼ بكثَت من االمتيازات اليت كرثتها عن عهد  
   .تقضي على اٟتريات الفردية ك ترمي إذل السجن بأم إنساف من غَت ٖتقيق أك ٤تاكمة 

 كىم ال ٘تيز توزيعها بسوء التدبَت، حيث كاف األشراؼ ٯتلكوف نصف أرض فرنسا تقريبا 8 فوضى الضرائب
مليوف، ك مع  25اين ملكا للشعب كعددىم يربو على ، بينما كاف النصف الث 300000يزيدكف على 

هم يف حُت كاف الفبلح يدفع ضريبة على ػىذا فكاف األشراؼ ال يدفعوف شيئا من الضرائب على أراضي
ك لقد قدر أف الفبلح كاف يدفع من كل مائة فرنك . عقاره ك ضريبة إذل الكنيسة ك أخرل إذل الشريف 

للحكومة ك أربعة عشر للشريف ك تسعة عشر الباقية  كانت تًتؾ لو   تصل إذل يديو ثبلث ك ٜتسوف فرنك
 .لسد حاجاتو ك حاجات أىلو 

 

                                                 
1

 . 59، ص  1992مطابع ا٢تيئة العامة ا١تصرية  للكتاب ، : ، االسكندرية  الثورة الفرنسيةلويس عوض،  - 
2

 .  68،  67ا١ترجع نفسو ، ص  



 

 :نتائج الثورة الفرنسية/ 2
 :قد نتج على الثورة الفرنسية ٣تموعة من النتائج أ٫تها    
باسم الشعب ، ٖتث  كلدت ألكؿ مرة يف تاريخ أكركبا ا١تسيحية دكلة ٚتهورية ال دينية تقـو فلسفتها على اٟتكم -

باألخبلؽ الدينية ك على دستور كضعي بدال من قرارات الكنيسة  دعلى حرية الدين ك اٟترية الشخصية بدال من التقيي
 .يفرضوهنا على عامة الشعبالديناليت كاف رجاؿ 

نص صراحة على فرنسا البلد األكركيب الوحيد من بُت اإلثٍت عشر دكلة مكونة تقليديا لئلٖتاد األكركيب الذم  -
أم بعد قرف ك  1905الئكية الدكلة مع االمتناع عن اإلشارة إذل الديانة الرٝتية ك ذلك كاف ألكؿ مرة يف دستور 

 الربع من اندالع الثورة الفرنسية  

خاصة حيث عملت الثورة الفرنسية على إحبلؿ نظاـ جديد  ةالنزعة العدائية للدين عامة ك للكنيسة الكاثوليكي -
 1 .على مبادئ العقل ك قوانُت الطبيعة الكونية يقـو 

 

 .أنواع العلمانية:المطلب الرابع
أف شيوع تعريف العلمانية باعتبارىا فصل الدين عن * كرد لدل ا١تفكر العريب ا١تعاصر عبد الوىاب ا١تسَتم        

الدكلة يسطح القضية ك يقلص من نطاقها ، فقد كاف ىذا التعريف يبلئم موضوع العلمانية عندما كانت حديثة 
يتشعب ليخلق أفكار جديدة كانت غائبة عن العديد من  النشأة لكن التطور التارٮتي الذم مر بو ىذا ا١توضوع جعلو

 .اجملاالت الدينية ك الثقافية ك االجتماعية ك حىت السياسية منها 
 :٢تذا فالعلمانية لدل ا١تسَتم تنقسم لنوعُت رئيسيُت ٫تا 

 .العلمانية الجزئية: الفرع األول
ك ىو من أكثر التعاريف  separation of church and state  نعٍت هبا فصل الدين عن الدكلة         

ك ( الدكلة) عن ا١تؤسسات السياسية ( الكنيسة) شيوعا للعلمانية يف العادل ك بعبارة أخرل فصل ا١تؤسسات الدينية 
 2هبذا قد ًب حصر العلمنة يف اجملاؿ السياسي ك قد استبعدت شىت النشاطات اإلنسانية األخرل 
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فالعلمانية اٞتزئية كانت مرتبطة با١تراحل األكذل لتطورا ىذا النوع من العلمانية لو رؤية جزئية للواقع ال تتعامل مع     
 .األبعاد الكلية ك ا١تعرفية ك من ٙتة ال تتسم بالشموؿ 

ال تنكر كجود مطلقات ك  ك ٯتكن تسمية العلمانية اٞتزئية بالعلمانية األخبلقية أك العلمانية اإلنسانية ألهنا        
كما أف ٢تا رؤية ٤تددة لئلنساف إال أهنا تراه .كليات أخبلقية ك إنسانية ك رٔتا دينية أك كجود ما كرائيات ك ميتافيزيقيا 

 1.إنسانا طبيعيا ماديا يف بعض جوانب حياتو
 :العلمانية الشاملة : الفرع الثاني 

نو موضوع شامل الينحصر فحسب يف عبارة فصل الدين عن الدكلة بل إف النظر إذل موضوع العلمانية على أ         
عة ك عن ػػالدكلة فحسب ك إ٪تا عن الطبي ػة ليس عنيتعداىا ليشمل فصل كل القيم اإلنسانية ك األخبلقية ك الديني

ة ٯتكن توظيفها ادل ك يتحوؿ إذل مادة إستعماليػحياة اإلنساف يف جانبها العاـ ك ا٠تاص ، ْتيث تنزع القداسة عن الع
 2.لصاحل األقول ك ىذا ما تعٍت بو العلمانية الشاملة 

 ك يتوزع عن ىذه الرؤية       
  ا١تعرفة ا١تادية ىي ا١تصدر ) ك أخرل أخبلقية ( ةاٟتواس ك الواقع ا١تادم مصدرا ا١تعرف) منظومات معرفية

 (.الوحيد لؤلخبلؽ 

   التاريخ يتبع مسارا كاحدا فإف اتبع مسارات ٥تتلفة فإنو سيؤدم يف هناية األمر إذل نفس النقطة ) تارٮتية
 .النهائية 

  الطبيعة ىي األخرل ) ، كل ىذا يعٍت أف (اإلنساف ليس سول مادة فهو إنساف طبيعي مادم) رؤية لئلنساف
ك يتحوؿ إذل ( ك الطبيعة  لئلنساف) ة عن العادلكل ىذا يعٍت أف نزع القداس(. مادة يف حالة حركة دائمة

 .مالية توظفها القول ٟتسابو مادة إستع
ا١تادية ، فهي رؤية الكوف تتغلغل يف كل ٣تاالت  بالعلمانية الطبيعيةك ٯتكن أف نسمي العلمانية الشاملة          

                        يست فصل الدين عن الدكلة كإ٪تا فصل كلاٟتياة ابتداء من رؤية اإلنساف لنفسو ك انتهاء ٔتوقفو من جسده ، فهي ل
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القيم اإلنسانية ك األخبلقية ك الدينية ك كل الثوابت ا١تعرفية ك األخبلقية عن ٣تاؿ حياة اإلنساف يف جانبيها العاـ ك 
 1.ا٠تاص 

 . المقاربات النظرية للعلمانية: المبحث الثاني 
إف العلمانية من حيث أهنا نظرية اليزيد عمرىا على قرنُت من الزمن كالنظرية ىي ٣تموعة مًتابطة من            

ا١تفاىيم ك التعريفات ك القضايا اليت تكوف رؤيا منظمة للظواىر عن طريق ٖتديدىا للعبلقات بُت ا١تتغَتات هبدؼ 
 2.تفسَت الظواىر ك التنبؤ هبا 

نية دل تكن نتاج فكرم ألحد العلماء ك ا١تنظرين بل كانت نتاجا لصراع داـ طويبل بُت الكنيسة اليت فالعلما           
اليت   ة٘تثل السلطة الدينية  يف القركف الوسطى ك بُت ٥تتلف الطبقات الشعبية اليت كانت تنادم بإهناء السيطرة الديني

ك أخبلقي ، كما كانت حبل عمليا فرضتو أجواء  كانت تفرضها الكنيسة بطرؽ تعسفية بعيدة عن كل ما ىو ديٍت
 .اٟتركب الدينية اليت حصلت يف القارة األكركبية خاصة خبلؿ القرنيُت السادس عشر ك السابع عشر ميبلدم

ك هبذا فإف العلمانية كموضوع نظرم ٭تتاج  إذل نوع من التمحيص الذم خلص إذل أف العديد من الفلسفات ك      
رت خصوصا يف أكاخر القركف الوسطى كانت ٢تا الصلة الوثيقة بالفكرة الرئيسة للعلمانية أال كىي النظريات اليت ظه

 .البلدينية أك بعبارة أخرل فصل الدين الدكلة 
 

 . المدارس المعاصرة للعلمانية: المطلب األول 
ك اٞتوانب  اا١تيتافيزيقي ـ يف أكركبا ما يسمى النظريات العلمية اليت كسرت باب 17ظهر خبلؿ القرف           

الغيبية للعلـو كقد كاف للكنيسة األثر البالغ يف عرقلة التطورات البحثية يف ٣تاؿ العلـو الطبيعية ك الفيزيائية كاذل جانب 
ىذه األخَتة ظهرت الدراسات كالعلـو االجتماعية اليت سا٫تت يف صياغة فكر أكركيب جديد ينفي الغيبيات ك ٭تاكؿ 

 .علمية قائمة على التجربة  بناء نظريات
كيف خضم كل ذلك ظهرت نظريات اجتماعية باستطاعتنا أف نضفي عليها الطابع العلمي بسبب أساساهتا           

 : ا١تعرفية اليت تقـو على 
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  ا١تصلحة ك ا١تنفعة. 

 العلم ك االختبار التجرييب. 

  ا١تادية    . 
 المدرسة البراجماتية : الفرع األول

 1.ك تعٍت الفعل ك العمل أك ا١تزاكلة  Pragmaالربٚتاتية ىي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية براٚتا           
عن االٕتاه الرباٚتاٌب انو إتاه ٖتويل النظر بعيدا عن األشياء األكلية،  ا١تبادئ  W.James وليام جيمسيقوؿ      

توجيو النظر ٨تو األشياء األخَتة ، الثمرات ، النتائج ، اآلثار، الوقائع ، ، النواميس ك الفئات ، اٟتتميات ا١تسلم هبا ك 
 2.اٟتقائق 
ا١تصلحة ك ا١تنفعة ك اللذة ىم أساسات الرباٚتاتية، فالفكر الرباٚتاٌب يقـو على تلبية حاجات الفرد ببل          

ة العامة دل تكن ىدفا حقيقيا لوليم جيمس مباالة يف النتائج اليت قد تصيب اآلخرين ، ك بالتارل فاف فكرة ا١تنفع
W.James  بل كانت ا١تنفعة ا٠تاصة ىي السائدة يف الفكر الرباٚتاٌب. 

الفضل األكرب يف استلهاـ مبدأ ا١تنفعة كأساس لعلم التشريع ك  J.Bentham لجيرمي بنتامك قد كاف          
 بنتام يجيرمحيث يقوؿ  1769الصادر عاـ ( يف الركح )الذم ٭تمل عنواف  لهلقتيوسحىت لعلم األخبلؽ 

Bentham   ( مقدمة ١تبادئ األخبلؽ ك التشريع ) يف كتابوAn Introduction to the 

principales of morals and législations "  األدل ك : عة ٖتت حكم سيدين ػػلقد كضعت الطبي
ما سنفعلو ، إف معيار العدؿ ك الظلم من جهة أكذل و ، ك يقدراف ػاللذة ، فهما كحد٫تا يدالف على ما٬تب أف نفعل

ك نفعل ...كسلسلة األسباب ك النتائج من جهة أخرل مرتبطاف ببعضهما،إهنما ٭تكماف ك يتحكماف بكل ما نقوؿ 
 3..."كنفكر...

الفكر  ك٢تذا فاف فكرة األدل ك اللذة ٫تا احملدداف الرئيسياف لكل جوانب اٟتياة ك على ىذا األساس قاـ        
 .كمفكرين آخرين  Peirce 1839-1914  تشارلز بيرسالرباٚتاٌب على يد 
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ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر : ، لبناف  ٤3تمد عرب صاصيبل ، ط: ، ترٚتة السياسي من الدولة القومية إلى الدولة األمميةتاريخ الفكر جاف جاؾ شوفاليو ،  
 . 194، 193، ص 2002كالتوزيع ، 

 .ٝتي هبذا االسم سخرية من ا١تيتافيزيقا*



 

 وليم بيرس ،ع ػظهر ىذا الفكر خبلؿ القرف التاسع عشر كرد فعل ١توجات الفلسفة ا١تثالية، ك قد اجتم         
فقت ٣تموعة من كقد تد* الحقا ليشكبل ك ٣تموعة  من ا١تفكرين ٚتاعة ٝتت نفسها النادم ا١تيتافريقي  جيمس

األفكار خبلؿ ٥تتلف النقاشات اليت دارت حوؿ ىؤالء ا١تفكرين ك نتجت عنها ٛتلة من ا١تقاالت اعتربت أحدىا  
 our ideas clear  How ةالبذرة األكذل للرباٚتاتية ك ا١تتمثل يف مقاؿ ٖتت عنواف كيف ٧تعل أفكارنا كاضح

to make  لبيرس 1879سنة Peirce  .1 
  

 ( .العقلية المنطقية)المدرسة الوضعية : الثانيالفرع 
شهد النصف األكؿ من القرف التاسع عشر اضطرابات اجتماعية ك تقلبات فكرية فقد سقطت أنظمة ك        

أكضاعا دامت قركنا متتالية ،ك يف خضم كل ذلك ظهرت ا١تدرسة الوضعية ، ك ىي عبارة عن حركة فلسفية تتميز 
ا١تنهج العلمي بصفتها مصدر ا١تعرفة الوحيد كما أهنا ٘تيز ٘تييزا قاطعا بُت عادل اٟتقائق ك القيم  بتشديدىا على العلم ك

 :ك تعرب عن عدائية راسخة ٨تو الدين ك الفلسفة التقليػدية كيرل  مؤيدك الوضعية  أف للمعرفة مصدرين ال غَت 
  العقبلنية ا١تنطقية. 

   2.االختبار التجرييب 
حيث ينطلق من ثبلث مراحل أساسية للقانوف األساسي  1857-1798 كونت وغستأكىو ما ذىب إليو 
 : لتقدـ البشر ك ىي

 .أك تسمى ٔترحلة ا٠ترافة  ك ىي مرحلة ضركرية ككل علم  البلىوتيةاٟتالة : المرحلة األولى
 اٟتالة ا١تيتافريقية : المرحلة الثانية
 3 (. الوضعية)ىي مرحلة العلم : المرحلة الثالثة

انو لنصل إذل علمية ا١ترحلة الثالثة ٬تب أف نتجنب أخطاء ا١ترحلة   Auguste Comteيرل كونت            
 .الثانية ، كما ٬تب على الفكر أف يتجرد من الغيبيات أك األكىاـ اليت شهدهتا ا١ترحلة األكذل يف تقدـ البشر 
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فالواقع شرط لقياـ علماء االجتماع  1.ا أساس الوضعية على فكرٌب الواقع ك النافع ال غَت ليجعلهم كونتيركز       
مقاـ رجاؿ الدين ك يتم ذلك باالعتماد على العقل كحده ك ٢تذا ننتقل من اٟتالة ا١تيتافيزيقية إذل مرحلة الدين 

سابقة الوضعي حيث يقـو ىذا األخَت على االنتقاؿ من الواقع إذل النافع إذ يتم ذلك من خبلؿ نفي تعاليم األدياف ال
اليت تتلخص يف اهلل ك ا٠تلود إذل فكرة كاحدة ك شاملة ىي اإلنسانية ك اليت يعتربىا كونت الفكرة الوضعية ا١تتطورة 

 .لفكرٌب اهلل ك ا٠تلود ك بذلك تلغي فكرة العقائد الدينية الغيبية من اٟتياة اإلنسانية 
 

 (نظرية التطور )المدرسة العضوية  : الفرع الثالث
بنشر   Charles Robert Darwin  3451 – 3446 دارويين تشارلز قاـ الباحث اإل٧تليزم           

ليحدث ضجة يف   34412ك ذلك سنة    On the Origin of Speciesكتابو ا١تشهور أصل األنواع 
 .أكركبا دل ٭تدثها أم كاتب يف التاريخ اٟتديث 

 
يف مستنقع قبل مبليُت السنُت ك  ترجع نظرية التطور لدل داكيُت أصل اإلنساف إذل جرثومة صغَتة عاشت            

 .القرد ىو مرحلة من مراحل التطور  اليت كاف اإلنساف آخرىا 
يعترب أغلب ا١تفكرين أف نظرية التطور من بُت أىم أسباب انتشار العلمانية حيث أدت إذل  اهنيار              

بأف أبوىا الكفر ك " عقيػدة الدينية ك نشر اإلٟتاد يف أكركبا حيػث قاؿ أحد العلماء الغربيُت يف النظرية الداكيينية ال
  3".أمها القذارة 
كافة اجملاالت  الفكرية ك العلمية كحىت االجتماعية ، ك دليل   ىحوؿ التطور آثارا عل داروينخلفت أفكار            

الذم تبٌت فيها الفكرة األساسية للتحولية الداركينية فعرؼ التطور ( 1903 – 1820)  سبنسرىربت ذلك تطورية 
على أنو نشوء شيء جديد مرحلة بعد مرحلة ك ىذا ما الحظو ستالُت يف كتابو ا١تادية اٞتدلية ك ا١تادية التارٮتية فيقوؿ 
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كحُت يصل الشيء الصاعد ك  حلل ٯتوتانو يوجد ٕتدد ك تطور حيث ىناؾ دائما شيئ صاعد ك متطور ك شيء مت
   1.ا١تتطور إذل النضوج كٮتتفي هنائيا حينئذ ينشأ شيء جديد 

فلسفة علمانية شاملة، عقبلنية مادية، تؤكد كجود قانوف  Darwinism" الداركينية االجتماعية"             
ا للطبيعة ا١تادية، ضمن نظاـ كوين ال عخاض اتفكك اإلنساف باعتباره جزء  .يسرم على كل الظواىر،  طبيعي كاحد

ت نظرية لكنق ىربرت سبنسرأسسها الربيطاين   ة كاألخبلقية، فيمرجعية لو خارجو، كتستبعد ا٠تالق من ا١تنظومة ا١تعر 
 .  ة إذل تطور الطبقات كاجملتمعات ن من تطور الكائنات اٟتييدارك 

فرسخ مفهـو االرتقاء كالتطور بأبعاد   ، "البقاء لؤلصلح"ىو من قاؿ ٔتصطلح  سبنسر ىربتكاف          
بالفهم الدقيق للنظرية، ككاف  اه أضرار ار أفك تقفأٟتلينتج علم االجتماع اٟتديث الداركينية االجتماعية،  ،اجتماعية

  2. كرة للعلـو األخرلفأكثر األمور إضرارا توسيع نطاؽ ال

 ة، ٍب نقلوا ىذه الفرضية من عادلكحقيقة علمي اركينية االجتماعية إذل أف فرضية داركين نظريةفذىب دعاة الد        
ة يف الطبيعة؛ ال ٗتتلف عن العبلقات بُت األفراد داخل بلقة بُت الكائنات اٟتيالطبيعة إذل عادل اإلنساف، كقرركا أف الع

 لتفسَت النموذج الداركيٍت ال على ىذا ًب استخداـ،ك  كالدكؿاجملتمعات اإلنسانية، كال عن العبلقات بُت اجملتمعات 
العبلقات بُت الدكؿ كاجملتمعات  ف الفرد يف اجملتمعات، كيف تفسَتكإ٪تا لتفسَت حياة اإلنسا ،ا١تادة كحسب/ الطبيعة 

ع الواحد، كيف كقد كظفت الداركينية االجتماعية يف تربير التفاكت بُت الطبقات داخل اجملتم .على ا١تستول الدكرل
ة ىي النموذج ا١تعريف الكامن كراء معظم يالداركين كٯتكن القوؿ بأف.   الدكلة العلمانية ا١تطلقة الدفاع عن حق

  3. الفلسفات العلمانية الشاملة، إف دل يكن كلها

 :األطركحات األساسية يف الداركينية االجتماعية على النحو التارل كٯتكن تلخيص        
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ن خبلؿ عملية طويلة من التطور، كىي عملية حتمية شاملة تشمل كل األنواع العضوية ظهرت م كل   -3
 .نات، ككل اجملتمعات يف ا١تراحل التارٮتية كافةػالكائ

كغَت  ا، رغم أف التطور قد يكوف بطيئرراالعادل كلو يف حالة تطور دائم، كىذا التطور يتبع ٪تطا كاضحا متك  -6
  .ا أخرلذ شكل طفرة فجائية كاضحة أحيانخملحوظ أحيانا، كقد يأ

تتم عملية التطور من خبلؿ صراع دائم بُت الكائنات كاألنواع، فالصراع دموم حتمي، كىو صراع ٚتاعي   -1
  .ال فردم

السبب الذم يؤدم إذل تغَت األنواع ىو االختيار الطبيعي، الذم يؤثر يف ٚتاعات الكائنات العضوية، كيًتؾ   -8
  .فةعليها آثارا ٥تتل

ا١تادم لنفسو، يثبت بالتارل أنَّو  ر على الكائنات كاألنواع األخرل، ك٭تقق البقاءالكائن أك النوع الذم ينتص -4
 .إذ حقق البقاء على حساهبا، فبقي ىو، بينما كاف مصَتىا الفناء ،أرقى من األنواع األخرل

فتتلوف بألوانو كٗتضع لقوانينو، أك ٖتققو  مع الواقع،( ٚتاٌباالرب )ٖتقق الكائنات البقاء إما من خبلؿ التكيف   -1
على الواقع، كالبقاء من نصيب األصلح القادر على التكيف، ( النيتشوية)من خبلؿ القوة كتأكيد اإلرادة 

إذل البلٕتانس ( البسيط)االنتقاؿ من التجانس  كاألقول القادر على فرض إرادتو، كمن أشكاؿ التكيف
 (.ا١تركب)

قاء، ال عبلقة ٢تا بأية قيم مطلقة متجاكزة، مثل األمانة أك األخبلؽ أك اٞتماؿ، فالبقاء آلية الب مهما كانت  -7
 .را٠تَت كالشىو القيمة احملورية يف ا١تنظومة الداركينية، اليت تتجاكز 

أعضاء النوع، ٔتعٌت أف  ةإذل بقي( سر بقائو)تصر يورث ا٠تصائص اليت أدت إذل انتصاره نالنوع الذم ي  -4
  .ح عنصرا كراثياالتفوؽ يصب

  .ىذا يعٍت استحالة كجود مساكاة مبدئية بُت األنواع، أك بُت أعضاء اٞتنس البشرم  -1

يتها نمع تزايد معدالت التطور، تصبح ىناؾ كائنات أكثر رقيا من الكائنات األخرل ْتكم ب -35
 1. البيولوجية، كمن ٍب يصبح للتفاكت الثقايف أساس بيولوجي حتمي
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 النظرية الماركسية :  المطلب الثاني
 :انقسمت العلمانية إذل تيارين أساسيُت       

، قالق عند ٣ترد ا٠تلػلكنو يقف بنطاؽ عمل ىذا ا٠ت ،تيار مؤمن بوجود خالق للكوف كاإلنساف -
مع بقاء اإلٯتاف الديٍت عبلقة خاصة  ، كالسياسة كاالجتماع من سلطاف الدينيحرر الدكلة ف

 .روسوك  لوكك ىوبركمن فبلسفة ىذا التيار  ،كفردية بُت اإلنساف كبُت اهلل

ككانت ا١تاركسية أبرز إفرازات ىذا ، تيار مادم ملحد طمع إذل ٖترير اٟتياة من اإلٯتاف الديٍت  -
 . التيار

ك األفكار االجتماعية ك السياسية لظهور ما يسمى بنظرية  ةٚتلة من الًتاكمات التارٮتي مهدت حيث          
ماركس ،ك من بُت تلك الًتاكمات ظهور مايسمى با١تذىب الفردم يف أكاخر القرف الثامن عشر ك الذم ٬تعل 

اط الفردم أقصى حدكده ك ٖتددت نشاط السلطة اٟتاكمة  يف ػالوظيفػة الرئيسية للدكلة حارسػة حيث تطلق النشػ
نطاؽ األمن الداخلي ك ا٠تارجي لكن بتطور الظركؼ ك نظرا لتطورات اٞتماعات يف العصر اٟتديث اتضح تعذر 
األخذ هبذا ا١تذىب ك قصوره على مبلحقة تطور ا١تدينة اٟتديثة ١تا ألقتو من أعباء جديدة ك أمور عامة كثَتة هتم 

ماعة كلها ك اليت يعجز األفراد على القياـ هبا ، ك٢تذا ظهر ا١تذىب االشًتاكي ليعطي للدكلة أدكار جديدة يف اٞت
 1.  ٥تتلف اجملاالت

 مصادر االشتراكية :  الفرع األول
يف القرف ا٠تامس قبل ا١تيبلد ، كما نادل  كنفشيوسظهر الفكر االشًتاكي يف الصُت القدٯتة على لساف      
 .طوف بإلغاء ا١تلكية ا٠تاصة بالنسبة لطبقة اٟتكاـ ك احملاربُت أفبل

مؤلفا ٯتاثل ٚتهورية  3431عاـ  Thomas Moreمور  توماسك يف القرف السادس عشر أخرج ا١تفكر       
نظاـ ٭تقق أفبلطوف ا١تثالية ، حيث نادل باٞتزيرة ا١تثالية اليت تقـو على إلغاء ا١تلكية اٞتماعية ك أكد على ضركرة قياـ 

 2.السعادة ك ا١تساكاة بُت أفراد اٞتماعة دكف ٘تييز 
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يبلحظ أف ٚتيع تلك األفكار االشًتاكية اليت ظهرت قبل القرف التاسع عشر دل تكن مذىبا سياسيا أك اقتصاديا       
  Marx Karl 3434- 3441 يقـو على أسس علمية صحيحة إال بظهور كارؿ ماركس 

ة إرساء عبلقات إنتاج جديدة على أساس اقتصادم جديد للمجتمع ىو ا١تلكية االجتماعية تعٍت االشًتاكي       
 .لوسائل اإلنتاج الرئيسية 

بالضركرة ا١تهمة األساسية ٠تلق نظاـ اجتماعي أرقى  تربز يف ا١تقدمة...يف كل ثورة اشًتاكية "  Leninيقوؿ لينُت    
 1". من الرأٝتالية أم زيادة إنتاجية العمل 

 : أدرجت االشًتاكية يف التاريخ اٟتديث نتيجة توافر ثبلث أسباب أساسية        
  دؼ قدرة األنظمة السياسية منتطور القول اإلنتاجية للصناعة اٟتديثة ، استلـز خضوع ا١تلكية للجماعة هب: أوال

 .إنتاج الوفرة للجميع 
 قادرة على أف تستورل على إدارة  ٖتقيق درجة من التنظيم ك الًتبية الذاتية من قبل الطبقة العاملة جعلها : ثانيا

 .اإلنتاج
 2. أرست النظرية االشًتاكية العلمية اليت ٖتدد ا١تهمة االشًتاكية ك الوسائل الضركرية ألدائها : ثالثا

 Marx Karlاالشتراكية العلمية لدى كارل ماركس : الثانيالفرع 
زعماء ا١تذىب  Frederich Engelsمع شريكو فريديريك أ٧تلز  Karl Marxيعد كارؿ ماركس         

يف فكره من ا١تراحل اليت مرت هبا اجملتمعات اإلنسانية   Marxالشيوعي أك االشًتاكية العلمية فقد انطلق ماركس 
لكنو تعارض معو يف أساس أف األفكار  Logical Method اليت عاٞتها ىيجل حيث أعجب بطريقتو ا١تنطقيػة 

ليست احملددة ١تصَت اإلنساف ، بل اٟتالة ا١تادية ىي اليت تتحكم يف ٥تتلف األكضػاع االقتصاديػة ك االجتماعية ك 
ليس الوعي االجتماعي ىو الذم ٭تدد الوجود االجتماعي بل الثاين ىو  لماركسالسياسية ك األخبلقية ، فبالنسبة 

األكؿ ،ك بالتارل فاف فهم ك تعريف أم فلسفة أك نظرية أك أيديولوجية يستلـز أكال كأخَتا توضيح الوجود  الذم ٭تدد
 3.االجتماعي الذم يشكل أساسها 

 :استوحت ا١تاركسية أسسها الفكرية من مصادر أكركبية متعددة كمتنوعة مشلت         
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 .يف القرف الثامن  ةاألكركبياألساس ا١تادم الذم استوحتو من النزعات ا١تادية  -

ؿ داألساس اٞتدرل الذم استوحتو من النزعات اٞتدلية اإلغريقية القدٯتة اليت كانت أساسا ٞت -
 .يف القرف التاسع عشر  ىيجل

 1األساس االجتماعي االقتصادم االشًتاكي الذم استوحتو من االشًتاكية ا٠تيالية األكركبية -

د حظي بأىم تطبيقاتو  يف التجربة السوفييتية كمن خبل٢تا فقد تعرضت ىذه التجربة إذا كاف الفكر ا١تاركسي ق        
للنقد من  فريق من ا١تفكرين ا١تاركسيُت ٦تا حدا بفريق آخر منهم إذل إعادة النظر بالفكر ا١تاركسي بقصد تطويره 

 :ما يلي كتبليف سلبيات التجربة السوفييتية حيث ظهر ٣تموعة من ا١تفكرين سنربز أ٫تهم  في
  م 4390 – 4081كارل كاوتسكي 

يف مناقشتو لتعريف ا١تادية التارٮتية أف ا١تفهـو ا١تاركسي للتاريخ اليتضمن التأكيد على  كاوتسيأكضح        
 ةالدكر اٟتاسم للعوامل االقتصادية فقط ، كإ٪تا يتضمن أيضا التأكيد على دكر العوامل اإليديولوجية كاألخبلقي

عاجزا على أف  يكوف سيد القول االقتصادية يف اجملتمع الرأٝتارل ٦تا يعٍت ضركرة  كاوتسكييرل  ا،فاإلنساف كم
التمييز بُت الفًتات اليت يستطيع فيها اإلنساف السيطرة على القول االقتصادية يف ىذا اجملتمع كالفًتات اليت 

ية يف فًتات االزدىار االقتصادم كقد اليستطيع فيها  ذلك ألنو قد يستطيع السيطرة على ىذه القول االقتصاد
 .يفشل يف ذلك يف فًتات األزمات االقتصادية 

إذل أف اإلنسانية ٔتجموعها ال تستطيع  أف تكوف سيدة القول االقتصادية إال يف حالة  يكٮتلص كاك تسك     
 كاحدة كىي اٟتالة اليت هتيمن فيها ا١تصلحة اٞتماعية على ا١تصلحة ا٠تاصة 

 منذ البدء ك٫تا  الكاوتسكيكانا ٭تدداف معادل الفكر   فبوضوح العنصرين اللذا بريل ىرمنأبرز  لقد       
 .التنويرية العقبلنية اليت كانت طاغية على فكر الثورة الفرنسية -

 .إذل الداركينية  كاوتسكيذاؾ كاليت قادت طبيعية كىي نزعة العصر السائدة أنالنزعة العلمية ال -
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 الذم أكد أف كاكتسكي مثلو ففي ذلك مثل العديد من ا١تثقفُت  األكركبيُت سويري بييرككافق على ىذا            
مصادر ا١تاركسية "يف عصره ، قد سحرت لبو العلـو الطبيعية الداركينية ،  كىذا مانلمسو يف القسم األكؿ من كراسو 

 1. تنتاج الًتكييب للعلـو الطبيعية ك السيكولوجية الذم أكد أف ا١تاركسية اليت يعتنقها ىي ٔتثابة االس" الثبلث
  م  4391- 4034أنطونيو كرامشي 

مفكر ماركسي إيطارل ٘تيز بتعاملو النقدم مع نصوص ماركس ٥تالفا بذلك الكثَت من ا١تاركسيُت فبقدر ما        
أصبحت مشوبة بنزعة طبيعية رأل كرامشي يف ا١تاركسية النظرية الوحيدة ا٠تصبة يف البحث العلمي ،كاعتقد أهنا 

ككضعية مقحمة على ماركس بطريقة جعلتو يبدك ككأنو يعترب اٟتقائق االقتصادية العامل اٟتاسم يف التاريخ ، يف 
حُت أف العامل اٟتاسم لديو ىو اإلنساف كاجملتمع اإلنساين ا١تكوف من أناس يتصلوف يبعضهم  كٮتلقوف عن طريق 

 .جتماعية ٚتاعية ىذه االتصاالت حضارة كإرادة ا
كأكضح كرامشي أف االشًتاكية حرية مطلقة ضد كل ٚتود عقائدم ككل حقيقة موحى هبا ككل ٥تطط        

 2.موضوع مسبقا 
 

 نظرية الحداثة و ما بعد الحداثة :  المطلب الثالث
تتساكؽ نظرية العلمانية مع نظرية اٟتداثة فإذا كانت اٟتداثة على ٨تو ما يقوؿ منظركىا يف العصر اٟتديث بدءا        
تقـو على عقلنة ا١تنظورات    Habermas بهابرماسك انتهاء    Max Feber  بماكس فيبرك مركرا  بهيجل

مة للمجتمع بعيدا عن ٥تتلف التطورات السحرية ك ك ا١تسلكيات الفردية كما يصاحب ذلك من  عقلنة البٌت العا
، ك ٔتا أف اٟتداثة قرين للعقلنة، كالعلمانية مرتبطة ارتباطا كثيقا بالفكر العقبلين ، فالعلمانيػة ىي قرينة اٟتداثة 3الدينية 

 .، بالرغم من ا١تسار التارٮتي ا١تختلف لكبل ا١تفهومُت 
 تعريف الحداثـة : الفرع األول
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٧تد أف كلمة حداثة لفظ أكركيب ا١تنشأ ففي اإل٧تليزية ىناؾ  ( اإل٧تليزية ك الفرنسية ) يف اللغات األجنبية        
 : يف الًتٚتة بينهما  محمد مصطفى ىدارةحيث يفرؽ ا١تفكر  Modernisme  ك Modernity لفظاف 

3  /Modernity  : ر ك ٕتديد يف ػإحداث  تغيي"يفو أك تعبَتهتعٍت ا١تعاصرة ك العصرية ك تعٍت ا١تعاصرة يف تعر
 .ا١تفاىيم السائدة ك ا١تًتاكمة عرب األجياؿ نتيجة تغيَت اجتماعي أك فكرم أحدثو اختبلؼ الزمن 

6  /Modernisme   : حسب تعبَته تعٍت اٟتداثة كىي نظرية فكرية تدعو إذل التمرد على الواقع كاالنقبلب
 ٣.1تاالتو على القدًن ا١توركث بكل جوانبو ك 

من أباء اٟتداثة فانو يؤكد يف كل أعمالو  على شرط التنوير  Emmanuel Kant  يماويل كانتك يعترب ا         
 .ٔتعٌت أف العقل ٬تب أف يتحرر من سلطة ا١تقدس ك رجاؿ الكهنوت ك الكنيسة   من أجل اٟترية ك اٟتداثة 

 ةيالبلتين Modernusٕتر كراءىا  تارٮتا طويبل ذلك اف كلمة " حديث" اف كلمة  ىابرماسيبلحظ         
استعملت ألكؿ مرة يف هناية القرف ا٠تامس عشر ميبلدم لتمييز اٟتاضر ا١تسيحي لتلك الفًتة عن ا١تاضي الركماين 

 2.بعصر النهضة" اٟتداثة " كىناؾ البعض من الباحثُت من ٭تصر مفهـو .الوثٍت 
بقدر ماتوجد اٟتداثة يف تعارض مع كل ماىو قدًن بقدر ماٗتتزف يف عملياهتا احتماالت األزمة ،فتحريك         

مسَتة اٟتداثة منذ ظهورىا طيلة  تأف ىنا ثبلث أزمات ميز  د الباحثُت يشكل خلخل للموجود ، كيعترب أحالقدًن
القرنُت ا١تاضيُت ، األزمة األكذل برزت يف أكاخر القرف الثامن عشر مع الثورة الفرنسية اليت جسدت ا١تثل اٟتديثة يف 

٣تاؿ السياسة ، أما األزمة الثانية فإهنا ظهرت يف أكاخر القرف التاسع عشر حيث ًب اإلعبلف عن بداية اهنيار  
لليربالية أماـ تصاعد حركة اٞتماىَت كظهور الفاشية كاالشًتاكية ، يف حُت تتمثل األزمة الثالثة يف سقوط العقبلنية كا

 3.الكثَت من اإليديولوجيات اٞتماىَتية ككانت بدايتها مع أكاخر الستينات من ىذا القرف كمازالت دل تنتهي تعبَتاهتا
 :تقـو نظرية اٟتداثة على ثبلث مفاىيم أساسية       
اٟتداثة ىي أكلوية الذات ، " إف مفهـو الذاتية  ىو أكؿ ا١تفاىيم اليت شكلت قاعدة اٟتداثة يوؿ فيتو  الذاتية -3

ْتيث أضحى إنساف العصر اٟتديث يدرؾ نفسو كذات مستقلة عكس " انتصار الذات ، كرؤية ذاتية للعادل 
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أصبح العادل كجودا بعد أف تناكلتو يد اإلنساف إنساف القركف الوسطى اليت امتازت ذاتيتو بالضبابية ك بالتارل 
من خبلؿ القياسات الكمية ،كقد شارؾ يف ذلك ٚتلة من ا١تفكرين الطبيعيُت كاالجتماعيُت مثل ديكارت ك 

 .ىيـو ،غاليلو كنيوتن 

 رمن دكر ا١تتأمل إذل دك  فكقد انتقل اإلنسا" لكل شيء سبب معقوؿ " كنقصد هبا ا١تبدأ القائل العقالنية  -2
لك ظهر مايسمى بالعلم اٟتديث الذم قاـ على أساس ا١تبلحظة ا١تبلحظ ك الباحث ، كمن خبلؿ ذ

 .كالتجربة كإلغاء كل الغيبيات كا١تيتافيزيقا يف تفسَت ٥تتلف الظواىر الطبيعية كاالجتماعية كالسياسية 

ىو أكؿ  نيتشوعرض مبدأ العقبلنية فإف  اليبنتزالذاتية ك  أىو أكؿ من صاغ مبد ديكارتإذا كاف العدمية   -1
من ذكر مبدأ العدمية كيقصد بو أنو ال قيمة للقيم أم ماكاف يف العصور السابقة مبادئ راسخة ثابتة كمثبل 
سامية مع ٣تيء عصر اٟتداثة أصبح عدما ، كاٟتقيقة أف حركة التنوير سبقت نيتشو يف تقرير مبدأ العدمية 

ل الدينية كالقيم األخبلقية كا١تبادئ السياسية حيث أفقدهتا قيمتها لدرجة كذلك من خبلؿ عن أساس ا١تث
 1. تفاىتها 

 
 مابعد الحداثة: الفرع الثاني 

تشَت إذل نوع من الثقافة ا١تعاصرة ، كىو ٮتتلف عن  مصطلح  Postmodernismإف كلمة مابعد اٟتداثة     
كالذم يعٍت فًتة زمنية ٤تددة ، إف فكر مابعد التحديث ىو أسلوب فكرم   Postmodernityمابعد التحديث 

يتشكك يف ا١تفاىيم التقليدية للحقيقة ، العقل ، ا٢توية ك ا١توضوعية كيف فكرة إتاه العادل ٨تو التقدـ  كالتحرر ، فهو 
ن التشكك يف موضوع اٟتقيقة اليت  يتولد عنها درجات م تعبارة عن ٣تموعة من الثقافات الغَت موحدة أك التفسَتا

كالتاريخ كا١تفاىيم كمعطيات الطبيعة كثبات ا٢تويات ، كالبعض يرجع ذلك إذل أسباب مادية اليت نتجت عن التحوؿ 
 2.التارٮتي يف الغرب 

يكتسي القوؿ ٔتفهـو مابعد اٟتداثة مظاىر متعددة كما يشكل باإلضافة إذل ذلك ،ا١توضوع ا١تشًتؾ لتيارات          
يف الفلسفة ٔتعناىا الواسع اٟتداثة  ابعدأطرحة م افلرٔتا جاز لنا اف نعترب :" نيكلسون كارولفكرية متعددة ، تقوؿ 
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النزعة البنيوية كالنزعة التفكيكية كالفلسفة مابعد  د،نقصد اهنا تشمل عددا من ا١تقاربات النظرية نذكر من بينها مابع
، كىي مقاربات تسعى إذل ٕتاكز التصورات العقلية كمفهـو الذات العاقلة باعتباره  التحليلية كالنزعة الربٚتاتية اٞتديدة 

 1"أساس التقليد الفلسفي اٟتداثي الذم خط معا١تو األكذل ديكارت ككانط
 :كٯتكن تلخيص أىم ٦تيزات اٟتداثة فيما يلي      

 نفي الدكلة بوصفها ٪توذجان للهوية الوطنية. 

  إلغاء األنظمة اٟتزبية كأنشطتها السياسية بوصفها منافذ حصرية كتصورات ٚتعية. 

  الًتكيج للنسبية األخبلقية. 

  معارضة السلطة أك الدكلة اٟتديثة ا١تركزية. 

  معارضة النمو االقتصادم ا١تؤدم إذل تلويث البيئة. 

  معارضة إلغاء الثقافات ا١تتعددة لصاحل ثقافة مهيمنة. 

   بقدرات العقل اإلنساين كرفض العقبلنية، كأيضان رفض كاسع كشامل للتنويرالتشكيك. 

  االعتقاد بنهاية صراع الطبقة العاملة، كاستحالتو إذل داخل قلب النظاـ الرأٝتارل . 

  اإلعبلف عن الدخوؿ يف مرحلة جديدة ىي ما بعد التاريخ. 

 Max Feber العلمانية والحداثة لدى ماكس فيبر: الفرع الثالث
أىم اآلباء ا١تؤسسُت ١تا بات يعرؼ بعلم االجتماع الثقايف كالديٍت ، كما أف مقاربتو إلشكالية  فيبريعد              

العلمانية كاٟتداثة كانت كمازالت تتمتع بفعالية كاسعة كبَتة كتأثَت كاسع يف األكساط الفكرية كالفلسفية الغربية ، ك 
١تا تركتو ١توضوع العلمانية كذلك نظرا  فيبر ماكسالتحليل قراءة عادل االجتماع األ١تاين يتناكؿ ىذا اٞتزء من الدراسة ب

منذ بدايات القرف ا١تاضي على الصعيدين الفكرم كاألكادٯتي كالسيما يف الغرب ، إف ما قدـ  أعمالو من تأثَتا كاسعا
٭تظى باىتماـ بالغ يف ٥تتلف الدكائر الفكرية العلمانية كاٟتداثة كعادل األدياف مازاؿ  من أطركحات حوؿ قضايا فيبر

 .كالبحثية كحىت يف األكساط السياسية 
، ذلك أنو يعطي العلمانية داللة ثقافية عامة ، يدعوىا  فيبرلعل أكثر تعاريف العلمانية مشوال كاسعا ماصاغو         

القداسة كالعلوية ، ٍب ٖتويلو يف هناية  نزع الطابع السحرم عن العادل ، قاصدا بذلك ٕتريد العادل من ٚتيع أشكاؿ
                                                 

1
 .16، ص  المرجع نفسو - 



 

ا١تطاؼ إذل ٣ترد معادالت رياضية كفيزيائية قابلة للتوظيف الذرائعي كاألداٌب من قبل اإلنساف اٟتديث ا١تتعطش 
 .للسيطرة كالنجاعة العملية

تغليب مايف العادل من  العلمانية يف صيغتها العامة كعلى ٨تو مافهمها فيرب تعٍت يف بعد من أبعادىا األساسية        
قيم مادية دنيوية على مايف العادل اآلخر من كعود غيبية أخركية ، أك ىي على حد تعبَته ، انتصار العقبلنية القاصدة 

كرغم . داؼ الدينية ة اٞتوىرية ا١توجهة بالغايات كاألىعلى العقبلني( أم العقبلنية القاصدة للنجاعة كالضبط العملي )
( أم العقلنة الدينية ) بالعقبلنية القاصدة أك األداتية قد تشكل يف رحم مايسميو العقبلنية اٞتوىرية  أف مايسميو فيرب

إال أهنا مع ذلك تنحو تدر٬تيا ٨تو االستقبلؿ التاـ عن أم موجات دينية أك غائية كجودية ، مكتفية بالتمركز حوؿ 
 1.الوسائل كاإلجراءات العملية الناجعة 

 :كالعلمانية من كجهة نظر فيرب تقًتف ٔتظهرين أساسيُت      
تفكك ا١تنظور التوحيدم كالشمورل للكوف على ٨تو ماكانت تصوره الديانات كالعقائد الكربل لصاحل :  األول 

، منظورات جزئية ذات مرجعيات متعددة كمتضاربة كل كاحػدة منها تستقل بأىدافها ا٠تاصة ككسائل عملها ا١تناسبة 
فالعادل اٟتديث كما يراه فيرب يشبو العادل اإلغريقي القدًن حيث كانت اآل٢تة ٗتوض حركبا طاحنة فيما بينها بغية 
االنفراد بالسيطرة على مصَت العادل كالتحكم بأقدار البشر ، فكما أف عادل اإلغريق القدًن بالغ الضراكة كالصراع بُت 

رئيس ىو أف آ٢تة العصر اٟتديث ، كما يقوؿ فيرب ىي ذات طبيعة مادية  اآل٢تة ، فكذلك العادل اٟتديث ، مع فارؽ
كٮتلص فيرب من كل ذلك إذل القوؿ أف ا٠تيارات األخبلقية تصبح ضمن . اجتماعية ، كليست آ٢تة سحرية أسطورية 

العقيدة ، ىذه األكضاع اٞتديدة غَت خاضعة ١تقاييس موضوعية مشًتكة تضمنها الكتب ا١تقدسة أك كحدة الدين أك 
، فمع تراجع بٌت الوعي كغياب كحدة  نيتشوبل ىي ٣ترد خيارات فردية من طبيعة نسبية أك منظورية كما قصدىا 

ا١ترجعية ا١تشًتكة تصبح القيم األخبلقية شديدة  التعدد كالتضارب فيما بينها ، كىكذا يتجو اإلنساف اٟتديث إذل 
 .  ىدم تأكيبلتو كقراءاتو ا٠تاصة دك٪تا اٟتاجة إذل أم سلطة دينية صنع إ٢تو أك شيطانو ا٠تاص كما يقوؿ فيرب على

إف التعدد يف مستول اٟتقوؿ الثقافية يقابلها تعدد مواز على مستول اٟتقوؿ االجتماعية اليت ٭تصرىا فيرب يف : الثاني
ية ، ٍب اجملاؿ االقتصادم اٟتقل ا١تعريف اإلدراكي على ٨تو مايتجسد يف ا١تؤسسة اٞتامعية كالبحث: ثبلثة رئيسية ىي 

يتجسد أساسا يف نظاـ السوؽ الرأٝتارل كبَتكقراطية الدكلة اٟتديثة ، ٍب اٟتقل اٞتمارل كالفٍت على ٨تو  اكالسياسي كم
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مايتجسد يف ا١تتاحف العامة كالتعبَتات الفنية كاإلبداعية كتتسم ىذه اٟتقوؿ الثبلثة يف فيما يرل فيرب بعبلقة غَت 
 .فيما بينها ، كىذا ما٬تعل اجملتمع اٟتديث يتسم بشدة الصراع كحدة االنقساـ على نفسو  ةكافئكفاقية كال مت

أف اٟتداثة تستلـز ضركرة طغياف اٟتقل االقتصادم كالضبط البَتكقراطي على باقي األنظمة  فيبركٮتلص       
إذل جانب شيوع قيم الربح كا١تردكدية العملية على حساب القيم األخرل علمية كانت أـ فنية ، تشريعية  ةاالجتماعي

من العقلنة أساسا يف فكر  لكالتحكم يف شركط الوجود اإلنساين كما ٬تع ةأـ دينية كىذا ما٬تعل اٟتداثة قرينة للسيطر 
 1.اإلنساف 
كاٟتداثة ، العلمنة  بكل جوانبها النظرية ا١تذكورة آنفا حيث ٧تد أف  لقد جسد فيرب يف أطركحتو  العلمانية        

 :أفكاره تقـو على أفكار ا١تقاربات النظرية اليت سبق التطرؽ إليها حيث 
كىو ذىب إليو الفكر  –مهما كانت درجة عقلنتو ك٘تاسكو الداخلي  –انطلق من قناعة  مفادىا عجز الدين  -

تشديده على عجز الدين عن مغالبة إكراىات البٌت االقتصادية كاالجتماعية  إال أف ا١تاركسي سابقا ، خصوصا يف 
فارقا بُت فيرب كسلفو ماركس يبقى متمثبل يف كوف ماركس ال يرل يف الدين سول ظاىرة ك٫تية ، يف حُت أف فيرب ٯتنح 

تا ال يقول على مسايرة الواقع الذم  الدين دكرا ما يف تغيَت الواقع ، كٖتديد كجهتو لبعض الوقت ، كإف كاف دكرا مؤق
 .كاف لو مسا٫تة يف صنعو

تغليب القيم الدنيوية ا١تادية على القيم الركحية كالدينية ، كىذا ماكجدناه يف  النظرية الداركينية كالنظرية الوضعية   -
 .كنظرييت اٟتداثة ك مابعد اٟتداثة ةا١تاركسي ةإذل جانب ذلك  النظري كونت أوغستلدل 

يعتمد على الفكر الربٚتاٌب للتحكم يف عادل الطبيعة كالوجود اإلنساين  كىذا ماذىبت إليو ا١تدرسة الربٚتاتية من  -
الذم أكد على  تلبية حاجات الفرد ببل مباالة يف النتائج اليت قد تصيب  W.James وليام جيمسخبلؿ  

 .ف تقـو عليو العبلقات اإلنسانية ذم ٬تب أاآلخرين ، ك بالتارل فاف فكرة ا١تنفعة ا٠تاصة ىي األساس ال
 :خالصة الفصل األول

يعد مفهـو العلمانية من أكثر ا١تفاىيم تعقيدا ك إثارة للحوار ك اٞتدؿ كقد اٗتذ ىذا ا١تفهـو صورة سلبية يف ٣تتمعاتنا 
ال سيما يف عصرم التنوير ك  العربية ك اإلسبلمية ك أثار ىذا ا١تفهـو من ناحية أخرل يف التجربة الغربية جدال كاسعا ك
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اٟتداثة يف أكركبا، كشكل أحد ٤تاكر الصراع بُت االٕتاىات  التنويرية من جهة ك الثقافية البابوية الكنسية من جهة 
 .أخرل 

ك قد انتهى ىذا الصراع بظهور إتاىات فكرية تنويرية كاف نتاجها علمانية رائدة يف ٣تاالت اٟتياة االجتماعية ك 
ا١تختلفة  ك قد أصبحت العلمانية كاقعا حيا تتم ٦تارستو بصورة طبيعية يف اجملتمعات الغربية السيما فرنسا ك السياسية 

 .ا٧تلًتا 
 :ك ٯتكن تلخيص تسبب الكنيسة يف نشأة العلمانية يف األٌب 

 .أف اهلل ثالث ثبلثة، ك أنو ىو ا١تسيح ابن مرًن: عقيدة منحرفة  -
 .ناىا الضيق فقط، ك يف العبلقة الركحية با٠تالقحصر الدين يف العبادة ٔتع -
نفوذ رجاؿ الدين على ا١تلوؾ ك عامة الناس ، ْتيث ال يقع تصرؼ منهم فيكوف صحيحا إال عن طريق رجاؿ  -

الدين ، ك لو كاف ذلك كفق توجيو رباين صحيح ك ١تصلحة البشر دل يكن فيو إشكاؿ ، لكن كاف ١تصلحة رجاؿ 
 .الدين 

ٖتليل ا٠تمر ك ٟتم : الدين بالتشريع من عند أنفسهم ٖتليبل ك ٖترٯتا حسب أىوائهم ك مصاٟتهم مثل قياـ رجاؿ  
 .ا٠تنزير، ك إبطاؿ ا٠تتاف، ك ٖترًن الزكاج على اإلكلَتكس 

أمواؿ الناس ك تسخَتىم للخدمة يف أرض الكنيسة، ك ما يعرؼ  رشو ؿ رجاؿ الدين ١تكانتهم يف فرض عاستغبل -
 فبصكوؾ الغفرا

 .الفساد ا٠تلقي بكل أنواعو كاف ٯتارسو رجاؿ الدين  -
 .مناصرة الكنيسة للمظادل السياسة ك االقتصادية ك االجتماعية الواقعة على الناس  -

كل ىذه األسباب أدت إذل نبذ أكركبا للدين ك إقبا٢تا على العلمانية  باعتبارىا ٥تلصاهتا ٦تا عانتو من سطوة        
با لبلنطبلؽ ك التحرير من كل الثوابت الدينية اجملحفة ك اليت كضعتها الكنيسة بغية خدمة رجاؿ الدين ،ك سب

       .مصاٟتها ا١تختلفة 

كما سا٫تت ٚتلة من ا١تقاربات النظرية يف ترسيخ الفكر العلماين كاليت ظهرت بداية من عصر النهضة يف أكركبا         
العلمية كًب الًتكيز يف ىذه الفًتة على ا١تاديات بدال من الغيبيات  كخبلؿ عصر التنوير الذم سادت فيو األْتاث

.  ةالكنسية على كافة أكجو اٟتياة األكركبي ةكالركحانيات اليت كانت سائدة يف العصور الوسطى اليت ٘تيزت بالسيطر 



 

ىربت سبنسر العلمانية يف قالب اإلٟتاد فقد بلور الفكر الداركيٍت من خبلؿ نظرية التطور االجتماعية اليت تبناىا 
كأبعد كل ماىو ديٍت عن مناحي اٟتياة ا١تختلفة كقد ساعدت أيضا ا١تدرسة الربٚتاتية بقيادة كلياـ جيمس 

W.James  كونت أوغستيف تغليب ا١تنفعة ا٠تاصة على العػامة ، كأكدت الوضعيػة من جهة أخرل من خبلؿ 
 .القيم كاألخبلؽعلى العقبلنية كاالبتعاد على كل 

يف  غرامشي أنطونيوبعده مثل  اكمن جهة أخرل حاكلت ا١تاركسية  من خبلؿ ماركس كمفكرين كثر جاءك        
 .اٟتداثة  دبلورة الفكر العلماين يف إطار منظر ، كىذا ماتطرقت إليو أيضا نظرييت اٟتداثة كما بع

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
السياسية والمرجعيات التأثيرات 

 الفكرية للعلمانية في منطقة
 المغرب العربي 

 

 



 

١تػاذا ٗتلػف ا١تسػلموف :"والعػرب سػؤاال رئيسػا عنوانػ فيف هناية القرف التاسع عشػر تػوازع ا١تفكػركف كاالصػطبلحيو          
عثر البعض على اٞتواب ككجد أف االبتعاد عن الػدين كالتهػاكف يف قضػاياه ىػو السػبب يف ذلػك، كعػزا " غَتىم ؟ كتقدـ

 خبلؼ ا١تسلمُت كتفرؽ مشلهم، كاستبداد حكػامهم كجهػل شػعوهبم الػيت أصػبحت تعلػق ٧تاحهػا أك آخركف السبب يف

1.فشلها بشماعة القدرية كالعادل اآلخر 
 

ا٢تػػػدؼ إذ يكمػػػن ىػػػذا  ةىػػػذا األسػػػاس ظهػػػرت يف العػػػادل العػػػريب تيػػػارات فكريػػػة متناقضػػػة الطريقػػػة، موحػػػد كعلػػػى       
 .يف التقدـ كاٟتضارة تاألخَت يف ٤تاكلة النهوض باألمة العربية كاإلسبلمية لتنافس نظَتاهتا الغربيا

نطقػػة ا١تغػػرب العػػريب كقسػػم إذل ثػػبلث للعلمانيػػة يف م ةكرد ىػػذا الفصػػل ٖتػػت عنػػواف ا١ترجعيػػات الفكريػػة كالسياسػػي       
مباحػػػث حيػػػث يعػػػرض ا١تبحػػػث األكؿ جغرافيػػػا ا١تنطقػػػة ا١تغاربيػػػة كمػػػن بينهػػػا تػػػونس ٪تػػػوذج الدراسػػػة ، كمػػػا يػػػدرس أىػػػم 
 ا١تقومػػات اجملتمعيػػة كاالقتصػػادية لػػدكؿ ا١تنطقػػة ، كمػػا يتطػػرؽ ا١تبحػػث الثػػاين إذل احملػػددات الرئيسػػية لتبػػٍت ا٠تيػػار العلمػػاين

مػػػن الناحيػػػة الداخليػػػة عػػػاملي االسػػػتعمار : ًب ٖتديػػػدىا يف أربػػػع ٤تػػػددات أساسػػػية ىػػػي  غػػػرب العػػػريب كالػػػيتيف منطقػػػة ا١ت
أمػا العوامػل ا٠تارجيػة فقػد بػرزت يف عػاملُت أساسػيُت ٫تػا اتفاقيػات الشػراكة ا١تغاربيػة األكركبيػة ىػذا  ةكالنخبة الفرانكفونيػ

 .كية يف ا١تنطقةمن جهة كمن جهة أخرل سياسات الواليات ا١تتحدة األمري
 :ربية كقسمت إذل تيارين أساسيُت ٫تااىم التيارات الرئيسية يف ا١تنطقة ا١تغأكيف ا١تبحث الثالث ًب التطرؽ إذل     

 .العلماين  مالتيار التنوير  -
 .تيار اإلصبلح الديٍت  -
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، 2004ا١تعهد الفرنسي للشرؽ األكسط ، : ، دمشق  تيار اإلصالح الديني و مصائره في المجتمعات في المجتمعات العربيةماىر الشريف، إسبلـ الكواكيب ،   
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 الموقع االستراتيجي لمنطقة المغرب العربي: الفرع األول
° 17مشاال، كخطي الطوؿ  °37ك° 15الكبَت مشاؿ القارة اإلفريقية، بُت خطي العرض  *ا١تغرب العريبيقع       
 6كتبلغ مساحتها  (موريتانيا، ا١تغرب، اٞتزائر، تونس، ليبيا) شرقا، كىي منطقة جغرافية تضم ٜتس دكؿ° 25ك

 مصر، كشرقا كالسنغاؿ كالنيجر كالتشاد مارل، كجنوبا البحر ا١تتوسطا١تغرب الكبَت مشاال ٭تد . ( ²مبليُت كم

ٗتتلف األشكاؿ التضاريسية ببلداف ا١تغرب العريب الكبَت ما بُت السهوؿ كاٞتباؿ  .احمليط األطلسي، كغربا كالسوداف
ة قادمة من احمليط األطلسي كمن الصحراء الكربل تتعرض ا١تنطقة لتيارات مناخية ٥تتلفكا٢تضاب كالصحارل، كما 

األمريكية  ةكللمغرب العريب أ٫تية كبَت ففي اٟترب العا١تية الثانية استطاعت اٞتيوش الربيطاني. كمن القطب الشمارل
البحرم يف حوض  قأف تعًتض الطري غزك إيطاليا عن طريق تونس كجزيرة صقلية ، كمن ٍب أصبح من ا١تمكن ألم قوة

البحر ا١تتوسط إذا كانت لديها أعداد كافية يف تونس كا١تغرب أك اٞتزائر ، كما ال ننسى ميناء طنجة كىو ا١تقابل ٞتبل 
 .  طارؽ ميناء مغريب 

دما كصل الفينيقيوف كصلة اٞتناح الغريب من الوطن العريب باٞتناح الشرقي ترجع إذل األلف الثانية قبل ا١تيبلد عن       
كاللغة الفينيقية بُت سكاف ا١تغرب  ةاٟتضارة الفينيقي اعلى ا١تغرب من سواحل الشاـ ، كانشئوا ا١تراكز التجارية ، كنشرك 

 .الزراعة ك التجارة  ، كما علموا الرببر كالسكاف األصليُت
ع يف أفريقية كلكنو قريب من أكركبا ، ق، فهو ي كلعب ا١تغرب العريب دكرا كبَت يف التاريخ بسبب موقعو اٞتغرايف        

كيلو مًت ، كما انو يقًتب يف طرفو الشرقي جزيرة   13اتساعو على  دال يفصلو عنها إال مضيق جبل طارؽ كال يزي
منها كاٟتربية ىذه ا١تنطقة كيلو مًتا ، كبذلك عربت ا٢تجرات السلمية   14اتساع ىذا ا١تضيق على  دصقلية ، كال يزي

ذل صقلية أك إذل إذل أكركبا عن طريق ا١تغرب سواء إشرؽ إذل صقلية أك إذل األندلس ، ككصلت ا٢تجرات العربية من ال
ٝتاء العربية ، كلذلك أصبح ا١تغرب علم جغرايف ٖتمل األ 700األندلس كالزاؿ يف اسبانيا إذل اليـو مايقرب من 

 1. كاإلفريقي  األكركيببوحداتو الثبلثة منطقة التقاء يتلقي فيها العا١تاف 
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 . 24،  23، ص  2006مكتبة اال٧تلو مصرية ، : ، القاىرة  ، الوطن العربي٤تمد عبد الغٍت سعودم  - 
غلى  ةبلد مشاؿ إفريقيا باإلضافا١تراد بلفظ ا١تغرب ىو كل مايقابل ا١تشرؽ من ببلد ، كقد اختلف اٞتغرافيوف كا١تؤرخوف ا١تسلموف يف ٖتيد مدلولو ، فجعلو البعض يشمل ب *

اإلسبلمية يف اٟتوض الغريب للبحر البيض ا١تتوسط مثل صقلية ، كجنوب إيطاليا ، كجزيرٌب سردينيا كقورسيقا ، كجزر البليار كٚتيع ا١تمتلكات ( ساألندل) إسبانيا اإلسبلمية 
كالعسكرية  القاعدة السياسية أك اٞتزر الشرقية كيذىب فريق آخر مثل ا١تؤرخ األندلسي ابن سعيد ا١تغريب إذل اعتبار مصر أيضا ضمن ٣تموعة الببلد ا١تغربية باعتبارىا

 .ا١تنطقة الغربية يف الفًتة اإلسبلمية األكذل هكالثقافية ٢تذ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A


 

من مساحة العادل العرىب ك % ٨45تو ستة مبليُت كيلو مًت مربع، أك  العريبكتبلغ ا١تساحة اإلٚتالية للمغرب        
 . 2ألف كم 163 كأصغرىا تونس ( 2مليوف كم  2.38)أكربىا اٞتزائر . من مساحة دكؿ العادل% 4.6

عادل احمليط األطلنطي فقد كاف ىذا احمليط ٯتثل يف كقت ما ْترا غَت مطركؽ ، تبدك أ٫تية ا١تغرب العريب أيضا ل        
كلكن بعد أف ًب الكشف عن  العادل اٞتديد أصبح مركزا للنشاط التجارم ، كبرزت أ٫تية سواحل ا١تغرب كمراكز 

 .واعد ك٤تطات للسفن بُت العادل القدًن كالعادل اٞتديد قإسًتاتيجية ك 
ىب األسود يف ا١تغرب العريب فمنطقة ا١تغرب العريب ىي األكذل من حيث االحتياطي العا١تي ، هبا كبظهور الذ         

، كعاد ا١توقع  1961من حيث اإلنتاج العا١تي ألكؿ مرة عاـ  أكثر من نصف ىذا االحتياطي ، كما كانت األكذل
تركنا العادل اٞتديد جانبا ٧تد أف الوطن كالعريب اٞتغرايف ا١تتوسط مرة أخرل ليؤكد أ٫تيتو يف عملية توزيع البًتكؿ ،فإذا 

م ، ك٘تيز ىذا ا١تخزكف ٔتوقعو ا١تتوسط بُت زبائنو ػػسي يف العادل القديػٔتا فيو ا١تنطقة ا١تغاربية ىو ا١تخزف البًتكرل الرئي
على إبعاد  كقد عمل كل من ا١تعسكرين السابقُت حيث عمل كل معسكر. ار ، أكركبا كآسيا كأفريقية ػالثبلث الكب

، كما انو يسهل الوصوؿ عن  قوة اآلخر عنو ، فالبنسبة للمعسكر الغريب ٧تد أنو منطقة بًتكلية من الدرجة األكذل
طريقها إذل مراكز ا١تواد ا٠تاـ ، كمنها االقًتاب من حقوؿ البًتكؿ من الكومنولث الركسي ، كبالنسبة للمعسكر الشرقي  

ريقها إذل ا١تياه الدافئة ، كما أهنا طريق إذل البًتكؿ العريب ، كإذا أمكنو الوصوؿ كاف منطقة يسهل الوصوؿ إليها عن ط
 1.إذل ا١تنطقة خاصة إذل مشاؿ إفريقيا أمكنو أف يضع الغرب فكي كماشة

       

 : تضاريس المغرب العربي     
 :  تنقسم إذل اآلٌب 

 تكوف غالبا ضيقة ، كرٔتا تنعدـ نظرا المتداد اٞتباؿ ٨تو البحر : السهوؿ الساحلية  – 1
كىي خصبة كمكتظة بالسكاف على الشاطئ الشرقي : الساحلية ٟتوض البحر األبيض ا١تتوسط  ؿالسهو  - أ

 (سهوؿ ليبيا كتونس ، كا١تغرب الشمارل) للبحر األبيض ا١تتوسط 

.كلم   45٘تتد من طنجة حىت اٞتنوب كيبلغ طو٢تا : لسي السهوؿ ا١تطلة على احمليط األط-ب  
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 . 25،  24، ص  المرجع نفسو - 



 

ك ا١تتمثلة يف جباؿ األطلس اليت ٘تتد من اٞتنوب الغريب ٨تو الشماؿ الشرقي ، كمن ساحل احمليط : اٞتباؿ  -2
ـ يف 2000ـ ، بينما ال يزيد عن  4000األطلسي يف الغرب إذل الرأس الطيب بتونس ، يزيد ارتفاعها أحيانا عن 

 :ؽ كنذكر منها الشر 
 .أطلس التل كتعرؼ با١تغرب  -

أطلس الصحراء أشهرىا القصرين يف تونس ،كتبسة كاألكراس ، أما يف ا١تغرب فتتكوف من ثبلث سبلسل  -
 :متميزة 

o  ـ  1555ك 6555األطلس األكسط ٯتتد من كادم أـ الربيع  حىت ٦تر تازة ، يراكح ارتفاعها بُت
 .كتشتهر بينابيعها

o  كلم ،كأعلى ارتفاع لو ىو   365كلم  ، كيصل عرضو إذل   155ٯتتد على مدل األطلس األعلى
 .ـ  8314جبل طوبقاؿ با١تغرب حيث يصل إرتفاعو إذل 

o  األطلس الداخلي يقع بُت كادم السوس يف الشماؿ ك كادم دراع يف اٞتنوب كيبلغ أعلى ارتفاعو
 1.ـ  1158
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الصحراء  ىيمتنازع عليها  ةليبيا كتونس كاٞتزائر كا١تغرب، كدكل ىيعلى ٜتس دكؿ  العريبيشتمل ا١تغرب         
كمن الناحية الدٯتوغرافية ٧تد أف عدد سكاف ا١تغرب العريب    .الغربية، كذلك على عكس دكؿ ا١تشرؽ العرىب العديدة

يتباين عدد السكاف يف بلداف ا١تغرب العريب حيث    2009مليوف نسمة كذلك حسب إحصائيات سنة  88بلغ 
( مبليُت 10)ٍب تونس ( مليوف نسمة 31)با١تنطقة يليها ا١تغرب ( مليوف نسمة 35)كتعد اٞتزائر أكرب البلداف سكانان 

سنة على ال يدينوف بدين اإلسبلـ، كىم من غالبية سكاف بلداف ا١تغرب  1(.مبليُت 3)كموريتانيا ( مبليُت 7)كليبيا 
كىذا األمر يعترب من أىم أسباب تقوية الركابط بُت البلداف ا١تغاربية حيث ال تباين يذكر يف  مالكمذىب اإلماـ 

ككوف أف الغالبية العظمى من السكاف  ،األباضيا١ترجعية الدينية، كىناؾ تواجد بسيط ١تسلمُت يتبعوف ا١تذىب 
مسلمُت فإف ىذا األمر جعل الثقافة الغالبة يف ا١تغرب ا١تغريب أساسان ىي الثقافة اإلسبلمية حيث يشكل ا١تسلموف يف 

 :كأكؿ سكاف ا١تنطقة ىم  ..% 97نسبة تزيد عن  ا١تنطقةأغلب بلداف 
مبلين  8من أصل حامي ،سكنوا  الببلد العربية قبل ظهور اإلسبلـ بفًتة طويلة يصل عددىم إذل حوارل  :الرببر 
2.نسمة 

من نسل بر بن قيس بن عيبلف، كلكن األمازيغ ىم من نسل مازيغ بن   ، فهمكىم ٮتتلفوف عن االمازيغ  
 .كنعاف
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 20رقم:جدول توضيحي
 السكانية لدول المغرب العربيالمساحة والكثافة 

 
 

0221إحصائيات  الدولة  %معدل النمو  

0227/0221 
( ²كم) المساحة   
 

 الكثافة السكانية 
 ²كم/فرد

 الجزائر
 

35.239.000 1.72 2.381.741  15  

 المغرب
 

31.514.000 1.08 710.850  44  

 تونس
 

10.435.000 1.03 155.566  67  

 ليبيا
 

7.530.000 3.24  1.775.500 4  

 موريتانيا
 

3.282.000 2.42 1.030.700  3  
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 إحصائياتمليوف نسمة  35)سكانان يتباين عدد السكاف يف بلداف ا١تغرب العريب كتعد اٞتزائر أكرب البلداف          
 4)كموريتانيا ( مبليُت  7)كليبيا ( مبليُت  10)ٍب تونس ، ( مليوف نسمة  31)با١تنطقة يليها ا١تغرب ( 2009
كتتشابو معدالت النمو السكاين يف الدكؿ الثبلث األكثر سكانا يف ا١تنطقة يف اٞتزائر كا١تغرب كتونس (.  مبليُت

. يف ليبيا %3.24موريتانيا لتصل تتجاكزىا ليبيا ك  يف حُت أف ىذه النسبة،  %2حيث التتجاكز   

تقل الكثافة السكانية يف ا١تنطقة ا١تغاربية كثَتا بسبب ا١تساحة الشاسعة كعدد السكاف الذم يقل كثَتا مقارنة        
  بدكؿ الشماؿ اليت يكثر فيها عدد السكاف كتقل فيها ا١تساحة ،كقد أدل ذلك إذل  التوزيع السكاين الغَت متكافئ

 :فيو  لكاليت سا٫تت ٣تموعة من العوام

ىو الذم ساعد يف عملية توزيع  البعد عن ا١تسطحات ا١تائية أكالقرب  إف :العوامل ا١تناخية  -1
ا١تناطق الساحلية ا١تطلة على  ،حيث ٧تد أف عدد السكاف ا١تتواجدين يف  السكاف يف ا١تنطقة ا١تغاربية

، ك٧تد  ، ىم أغلبية السكاف  احليػالسرة كيعرؼ مناخها با١تناخ داؿ درجة اٟتراػتتميز باعت كاليت البحر
ارتفاع اٟترارة ب  فيها ا١تناخكالصحراكية خصوصػا ، إذ يتميز ١تناطق الداخلية أف عدد السكاف يقل يف ا

 .    م كالصحراكمكيسمى با١تناخ القار  اكا٩تفاضها شتاء  لنهار ة باػػصيفا خاص

،فا١تناطق الشمالية يف دكؿ ا١تغرب كالعوامل التارٮتية كا٢تجرات االقتصادية  األنشطةتتمثل يف : عوامل بشرية -2
العريب تتميز بتواجد عدد كبَت من ا١تصانع كالشركات ، إضافة إذل كجود جامعات كمعاىد كربل توفر التكوين العارل 

 .للسكاف

 
 المغرب العربي ما قبل اإلسالم:  الفرع الثاني

لقد أكدت الدراسات أف اآلثار اإلنسانية  يف منطقة ا١تغرب العريب لوحظت منذ العصر اٞتيولوجي الرابع              
القدًن  أم منذ نصف مليوف سنة أك أكثر فقد عثر على قطع من اٟتجارة ا١تستديرة ا١تنحوتة الراجعة إذل لذلك العهد 

كقد تعاقبت على ا١تنطقة العديد من ( عُت برمبة) وب التونسي ػكيف اٞتن( عُت اٟتنش)يف مقاطعة قسنطينة 
بالرديف بتونس )ورل اليت كجدت منذ ثبلث مائة ألف سنة ػاٟتضارات، حضارة اٟتجارة ذات الوجهُت يف العهد االش

 ( . ك كسيدم الزين قرب الكاؼ 



 

 
٘تتد يف قسم كبَت من كيف العصر اٞتليدم األكؿ أم منذ عشر آالؼ سنة كانت حضارة القفصي حيث              

ببلد ا١تغرب كتقع أشهر بقاع ىذه اٟتضارة يف منطقة قفصة، كقد ظهر العصر اٟتجرم األخَت الثالث الذم يقع قبل 
 1. ثبلث آالؼ سنة قبل ا١تيبلد حيث حدث ذلك بتأثَت حضارة كادم النيل 

ا كاضحا عما ىي عليو اآلف ، كقد كانت كانت ببلد ا١تغرب يف تلك عصور ماقبل التاريخ  ٗتتلف اختبلف             
ذل مدينة تليبلت الغسوؿ كىو اسم ١توقع تارٮتي يقع  مشارل البحر ا١تيت إأكؿ اٟتضارات ىي اٟتضارة الغسولية نسبة 

كيرجع زمن تأسيسو إذل العصر اٟتجرم النحاسي ، كاف ىذا ا١توقع مهد الكنعانيُت الذين سكنوا القسم الغريب من 
يعٍت اسم كنعاف األرض ا١تنخفضة الختبلفها على مرتفعات لبناف ،ألهنا تقع بُت سوريا كفلسطُت ، كقد آسيا ، ككاف 

2.انتقل ىؤالء الكنعانيُت إذل غرب حوض البحر األبيض ا١تتوسط كقد أسس ىناؾ قرطاج كيوتيكا 
 

يف عهد األمَتاؿ القرطاجي   طتوسالبحر ا١ت ىكقد بلغ الصراع بُت القرطاجيُت كالركماف أكجو للسيطرة عل            
حيث استأنف اٟترب ضد الركماف   ىنيبعلكداـ الصراع طويبل إذل أف كصل إذل  جيسكوكمن بعده األمَتاؿ  ماجو

ـ  كقد سقطت قرطاج يف أيدم الركماف كهبذا أقاـ الركماف حضارهتم على الشماؿ .ؽ  218كذلك يف عاـ  
ميبلدية ، حيث ٘تكنت القسطنطينية  468 البيزنطية كالوندالية خبلؿ كقد تعاقبت أيضا اٟتضارتُت. اإلفريقي 

 3.ىرقل إفريقية بقيادة  البيزنطية  يف نفس السنة من إخضاع الونداؿ يف مشاؿ 
 .الفتح اإلسالمي لبالد المغرب :  الفرع الثالث

كٛتلة  العاص بن عمرو بعد جهود الصحايب   ـ642/ىػ21سنة  ذمن ا١تغربفتح ببلد  يفا١تسلموف بدأ         
 الفاتح لببلد ا١تغرب الكبَت ، كتفيد نافع بن عقبة،شيدت اٟتضارة اإلسبلمية  على يد الصحايب  سعد بن اهلل عبد

السبعُت عاما، كىذا يرجع لعدة  منقد استغرؽ مدة طويلة تكاد تقرب  ا١تغرباإلسبلمي لببلد  الفتحا١تصادر بأف 
اشتداد حركة ا١تقاكمة الرببرية، تدخل بعض العناصر األجنبية كالرـك  ةفياٞتغراالناحية  منصعوبة الببلد : عوامل أ٫تها

   .سلمُت الفاٖتُتاٟترب ضد ا١ت يف البيزنطيُت

                                                 
 . 14، 13ص  ، 1993دار سراس للنشر ،: ، تونس  3،ط عصور ماقبل التاريخ إلى االستقالل من: تاريخ تونس ٤تمد ا٢تادم الشريف ،  -1
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كقد توالت ا٢تجرات اإلسبلمية لدكؿ ا١تغرب العريب كإقامة دكيبلت إسبلمية من بينها الدكؿ الزيرية ، اٟتمادية،       
 .، كقد كانت ا٢تجرة ا٢تبللية من أ٫تها ةاٟتفصية كالفاطمي

فالشائع أف ا٢تجرة ا٢تبللية إذل ببلد ا١تغرب بكل ما كاف ٢تا من تأثَتات عرقية ك اقتصادية كسياسية كاجتماعية أك     
حضارية على اٞتملة ، إ٪تا كانت نتيجة القطيعة بُت ا٠تبلفة الفاطمية بالقاىرة كبُت نواهبا الزيريُت يف القَتكاف كذلك 

* ـ عندما انطلقت قبائل بٍت ىبلؿ1050/ىػ 442بلغ األمر مداه يف سنة كقد .ـ  946/ىػ 335إبتداءا من سنة 
برقة حيث كصلو إذل .مع بٍت سليم من صحراء صعيد مصر الشرقية ٨تو ا١تغرب كىذه ا١ترحلة تعرؼ بالتغريبة ا٢تبللية 

كقد . من ببلد ا١تغربفيها ا٠تَت الكثَت كأصبح لقبائل بٍت ىبلؿ القسم الغريب  كبٍت سليم القسم الشرقي  كقد كجدكا
ـ إذل ثبلث دكيبلت ،الدكلة الزيرية يف ا١تهدية ، 11/انتهت ا١تمتلكات الفاطمية خبلؿ منتصف القرف ا٠تامس ىجرم

   1.اٟتمادية يف ّتاية ك الكلبية يف صقلية 
 

 لدول الغرب العربي ةالموارد الطبيعي:  المطلب الثاني
 اإلنتاج الزراعي :  الفرع األول

لقد اثر االستعمار األكركيب للمنطقة على ٚتيع مناحي اٟتياة ا١تغاربية فقد أثر على الثقافة كا٢توية كاالقتصاد         
إمكانياهتا كذلك الستجابتها لؤلسواؽ الرأٝتالية  ، كتعمد  تأيضا ، حيث أدخلت أنواع زراعية جديدة كتطور 
فإنتاج . كلية يف االستهبلؾ يف دكؿ ا١تنطقة ا١تغاربية ترب ا١تادة األاالحتبلؿ عدـ الًتكيز على زراعة اٟتبوب اليت تع

اٟتبوب مثبل قد ظل متقاربا من حيث نسبو ا١تئوية ، ضعيفا من حيث مواكبتو النمو الدٯتوغرايف ألقطار ا١تغرب 
 1.7أكثر من  1910ك 1850العريب، فلم يتجاكز إنتاج ىذه ا١تادة باٞتزائر كعلى امتداد الفًتة الفاصلة مابُت 

،  1955ك 1910قنطار سنويا كىي النسبة اليت شهدهتا تونس مابُت سنة  18.8ك 5.2با١تائة ، مًتاكحا مابُت 
 .كإذل حد ما ا١تغرب األقصى 

ضخا مابُت كالقد تركز اإلنتاج الزراعي يف ا١تنطقة  خبلؿ تلك الفًتة على زراعة الكرـك باٞتزائر حيث ٪تت ٪توا        
لعا١تيُت ، كما استحوذ االستعمار على مايقارب مليوف ىكتار من األراضي الفبلحية با١تغرب األقصى اٟتربُت ا
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، ىذا عبلكة على  1890أما يف تونس فقد شرع ا١تعمركف يف  زراعة الكرـك منذ . الستغبل٢تا يف زراعة الكرـك 
 1.اٟتمضيات كالبواكَت كالصيد 

ىاما يف ا٢تيكل االقتصادم لعدد من الدكؿ ا١تغاربية ، حيث ٭تتل القطاع الزراعي ٭تتل القطاع الزراعي مركزا           
يف موريتانيا ك تًتاكح مسا٫تتو مابُت  % 13.4حيث بلغت حوارل  2004كفقا لتقديرات الناتج الزراعي العريب لعاـ 

احملاصيل السكرية ، يشمل اإلنتاج النباٌب اٟتبوب ك   يف كل من ا١تغرب كتونس كاٞتزائر % 10.8و % 9.5
التقلب كعدـ : كا٠تضركات كالفواكو كاأللياؼ كالزيتوف كاٟتمضيات ، كيتصف اإلنتاج الزراعي بصفتُت متبلزمتُت ك٫تا 

 .العريب للمغرب ن الغذائيل الزراعي كالتجارة الزراعية كاألماالستقرار ، كىو ماينعكس على استقرار الدخ
 اإلمكانيات الصناعية للمغرب العربي:  الفرع الثاني
يشمل ىيكل النشاط الصناعي ، الصناعة االستخراجية اليت تركز يف الدكؿ العربية على إستخراج النفط            

الغَت معدنية كأ٫تها  تكالغاز الطبيعي ، كاستخراج ا١تعادف كأ٫تها اٟتديد كبدرجة اقل النحاس كالزنك ككذلك ا٠تاما
 .    كالبوتاس، كٯتثل النفط كالغاز جزءا مهما من  منتجات الصناعة االستخراجية الفوسفات 

 :ترتكز الصناعة يف ا١تغرب العريب  على ىيكل الصناعة التحويلية اليت تنقسم إذل ةباإلضاف        
 الصناعات الغذائية   -

االقتصاد الوطٍت حيث إحدل مقومات  بيف ا١تغر  ةصناعة ا١تنسوجات كا١تبلبس حيث ٘تثل ىذه الصناع -
 .تشكل صادراهتا ثلث إٚتارل الصادرات 

عاـ * م/ ألف ب 7354صناعة تكرير النفط  كالغاز الطببيعي حيث بلغت طاقة التكرير يف الدكؿ العربية  -
كتقدر يف اٞتزائر بنسبة   % 6456  ك٘تثل السعودية اٞتزء األكرب من قدرات التكرير العربية حوارل 6556

  % 3351ر احتياطي اٞتزائر من الغاز الطبيعي حوارل كيقد. % 756

 .صناعة األٝتدة الكيماكية كمن بينها الفوسفات ا١توجود يف ا١تغرب كتونس -

تقتصر صناعة السيارات يف الدكؿ العربية على التجميع كتًتكز على ا١تستول  الصناعات ا٢تندسية حيث -
مقارنة بعاـ % 3653ٔتعدؿ  3111ا١تغاريب يف كل من اٞتزائر كا١تغرب الذم تطور ىذا النشاط فيها عاـ 

 آالؼ كحدة يف السنة 8نات بطاقة ت كالشاحيف ليبيا فيوجد مصنع لتجميع اٟتافبل ،أما 3114
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 20رقم : ي جدول توضيح
 0227أىم الصادرات الزراعية والصناعية لدول المغرب العربي حسب إحصائيات 

 (بالمليون دوالر أمريكي)                                            
 

 الدولة 
 

 المنتج

 موريتانيا ليبيا تونس المغرب الجزائر

 0 59.395 3.327 809 76.737 الوقود المعدني

 6.695 2.615 .... .... الخام البترول

إحصائيات 
1999 

.... 

  330 .... الفوسفات
 2003احصائيات

147 .... .... 

 .... .... .... .... .... الحديد الخام

آالت ومعدات 
 النقل

31 2.956  4.022 0 0 

 1.197 1.197 6.86 5.182 437 المصنوعات

 .... .... 8 46 ... الحبوب

 0 1 1.129 3.018 392 المواد الخام

األغذية 
 والمشروبات

111 3.12 940 1 356 

 
 060- 10، ص  0202صندوق النقد العربي ، النشرة اإلحصائية لسنة : المصدر 



 

، إذ ًب الًتكيز يف ىذا اٞتانب على موارد غرب العريبٯتثل اٞتدكؿ  أىم الصادرات الصناعية كالزراعية لدكؿ ا١ت         
طبيعية كأخرل مصنعة ْتيث ترتفع فيها نسب الدخل ، كٗتتلف ىذه النسب من دكلة إذل أخرل ، فقد سجلت 

 ٍبد /م 6.86مليوف دكالر ، تليها تونس بنسبة  437اٞتزائر أعلى النسب خصوصا يف ا١تصنوعات حيث بلغت 
كما شهدت نسبة صادرات ا١تواد د ، /م 1.197 النسبة كىي بنفس كموريتانياكأخَتا ليبيا د /م 5.182 ا١تغرب
 1.129 تونس ٍبد /م 3.018بعدىا ا١تغرب بنسبة  2010مليوف دكالر حسب إحصائيات سنة    392ا٠تاـ 

 .كأخَتا ليبيا بنسبة مليوف دكالر  د/م
حيث بلغت نسبة  آالت كمعدات النقلا ٮتص اٞتزائر أعلى النسب مقارنة بالدكؿ ا١تغاربية فيم  كما سجلت        

كاحتلت ا١ترتبة الثالثة من د /م 2.956د كأخَتا ا١تغرب  /ـ 4.022مليوف دكالر،يليها تونس    31الصادرات فيها 
بعدىا ا١تغرب الذم مثلت فيو الصادرات د /م 76.737حيث بلغت الصادرات فيها نسبة  الوقود ا١تعدين حيث

كاحتلت ا١تغرب ا١ترتبة األكذل يف د ، /م 3.327كأخَتا تونس  د/م 59.395  ليبيا بنسبةٍب د /م 809نسبة  
حسب  دكالر مليوف 147، ككانت تونس الثانية بنسبة  2003 إحصائيات حسبد /م 330سفاتو الف

 . 2010إحصائيات 
موريتانيا بنسبة   ٍبد ، /م 940حيث بلغت الصادرات فيها  األغذية كا١تشركباتكقد تفوقت تونس يف         
 .  كأخَتا ليبيا ٔتليوف دكالرد ، /م 3.12د ، كا١تغرب /ـ 111اٞتزائر بنسبةد ، كبعدىا /ـ  356

، ككانت ( ا١توارد ا٠تاـ ، ا١تصنوعات كآالت كمعدات النقل )كهبذا احتلت اٞتزائر الصدارة يف ثبلث مواد         
  .، كا١تغرب احتلت صادرات الفوسفات فيها ا١ترتبة األكذل األغذية كا١تشركباتلتونس الصدارة يف ٣تاؿ 

 الخصوصيات الثقافية للمنطقة المغاربية :المطلب الثالث
 العربيةة ـاللغ: الفرع األول

ده اجملتمع كىذا التحديد يف أصلها ككظيفتها كاجتماعياهتا جعلها يإف األصل يف كظيفة اللغة ىو التعبَت عما ير        
 :تتميز بثبلث خصائص مهمة 

  ٘تثيلها يف نظم يشًتؾ يف إتباعها اجملتمع كيتخذىا أفرادىا أساسا لتنظيم حياهتم اٞتمعية كتنسيق العبلقات
 .اليت تربط بينهم 

  أهنا نتاج العقل اٞتمعي. 



 

  أك عن نظامها ال ٯتكن للفرد أف ٮترج عنها. 

أف اللغة من أعظم ا١تبتكرات اليت أظهرىا التطور البشرم فيجب " أ٫تية اللغة حُت يعتقد "فندريس" كيوضح         
الوقوؼ عندىا لنرل الدكر اليت تؤديو على كجو الدقة، كالنصيب الذم تقـو بو يف التطور الفعلي ٍب ماىي صبلت 

1"األداة القيمة  الفرد كاٞتماعة فيما ٮتتص بإنتاج ىذه
 

اللغة العربية ٢تا أ٫تية خاصة مع العرب على ىذه البقعة من األرض، كىى بالفعل عامل ٘تاسك بُت  إف       
فقد ٖتولت لغة قبلية من خبلؿ مئة عاـ إذل لغة عا١تية ، حيث كجدت اللغة العربية ٕتاكبا من اٞتماعات .شعوهبا

تفكَتىم كمداركهم ، كشكلت قيمهم كثقافتهم ، كطبعت حياهتم ا١تادية كامتزجت هبم كطبعتهم بطابعها ،فكونت 
    2.كالعقلية كأعطت لؤلجناس ا١تختلفة يف القارات الثبلث كجها كاحدا ك٦تيزا 

العاميات، بدأ  بُت نوعُت من سمر روحي الفيصلٯتيز ا١تفكر  كقد ٘تيزت ا١تنطقة بازدكاجية لغوية حيث               
كٯتتاز ىذا النوع . ل يف عصر الفتوحات نتيجة لقاء اللهجات العربية باللغات السائدة يف األمصاريتشك النوع األكؿ

أما النوع الثاين فقد بدأ يتشكل . بقربو من الفصيحة كهنوضو ٔتهمة التفاىم بُت ا١تسلمُت يف اجملتمع اإلسبلمي اٞتديد
. اإلسبلمي السلطة يف اجملتمع يف تسيَتاألعجمية  ت الفتوحات كضعف اٟتكم العريب كشرعت العناصرحُت استقر 

كىذا ىو . ره الكبَت بالفارسية كالًتكية كالناطقُت هبماكتأث حىسة ٢تذا النوع ىي ابتعاده النسيب عن الفصمة الرئيكالس
لتفاىم بُت كقد هنض ىذا النوع ٔتهمة ا ،  ة حىت بدايات القرف العشرينستمر يتفاعل مع ا١تؤثرات األجنبيالنوع الذم ا

الناس يف اجملتمع العريب شأف النوع األكؿ، كما بقي مثلو ٭تمل إرثو من اللهجات العربية كاللغات األصلية يف األمصار 
     3.العربية

تقابل الفرنسة يف  ا٢توية اليتتغلغل اللغة العربية با١تنطقة ا١تغاربية يعٍت ٘تيزىا ٓتصوصية العركبة كاليت تعٍت             
ؿ، كهبذا فإف العربية ٢تا شأف  يف مرحلة االستقبل ةالفرانكفونيكعركبة االنتماء كالتعايش اليت تقابل  تبلؿ حلة االحمر 

اجملتمع ا١تدين ، كىذا يعٍت بدكف  تكالسياسة كاإلدارة كمنظما الفكرعركبة باإلضافة إذل  عركبة اللغة كاللسافكبَت يف 
 .العريب كقضاياه ا١تغربعركبة  منازع 

 اإلسالمي  الدين: الفرع الثاني 
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لعب الدين  ، لعربية إذل مواقع فتوحاتو األكذلإذا كانت العربية لغة القرآف، فاف اإلسبلـ ىو الذم ٛتل ا             
كال إكراه يف الدين، فوجود الطوائف كاألدياف ا١تختلفة . العريب دكره يف الربط بُت أفراده كالناطقُت بالعربية ا١تغربيف 

من غَت ا١تسلمُت تعبَتا عن  ا١تنطقةسكاف كذا ٘تتع عبَتا عن رحابة ذلك الدين كأىلو،إذل جوار اإلسبلـ، ليس إال ت
 .اٟترية ا١تتداكلة فيما بُت اٞتميع

لقد تعاكف الدين كاللغة  ، نظرة اإلنساف إذل نفسو قدـ نسقا ثقافيا متميزا تتحدد بوكما أف الدين اإلسبلمي ي       
 .كثقافتو خبلؿ التاريخ العريب كاإلسبلمي الطويل يتواظ على كياف العادل العريب كىو اٟتف يف العربية

ا٢تجرم ، النصف الثاين من القرف  ؿانطلقت الفتوحات اإلسبلمية يف منطقة ا١تغرب العريب خبلؿ القرف األك          
ٔتثابة قاعدة عسكرية تسهل عملية التوغل يف  السابع ميبلدم ، ٍب استشعر ا١تسلموف بضركرة بناء مدينة جديدة تكوف

ىػ لتصبح فيما بعد مركز إشعاع قوم للحضارة  50تأسست مدينة القَتكاف سنة  سأعماؽ ا١تنطقة كعلى ىذا األسا
اإلسبلمية يف ا١تنطقة كقد امتد تأثَتىا ٨تو الضفة الشمالية ٟتوض ا١تتوسط ٨تو ببلد األندلس كصقلية ، كمع هناية 

 1.اين ا٢تجرم الثامن ميبلدم كانت كل مناطق ا١تغرب قد دخلت ٖتت راية اإلسبلـ القرف الث
اليت أفرزىا الكفاح ا١تشًتؾ ضد االحتبلؿ الفرنسي ٘تثلت كما يرل الدكتور  فكرة ا١تغرب العريبإف مضموف          

،  كقد سا٫تت ٚتيع األقطار ا١تغاربية يف  2"  االرتباط باإلسبلـ كالعركبة كإقرار كحدة ا٢تدؼ" ٤تمد عابد اٞتابرم يف 
فقد كانت يوما ما حاضرة اإلسبلـ األكذل يف مشاؿ إفريقيا ككاف منها  تونسترسيخ الفكر العركيب اإلسبلمي ال سيما 

العادل كىي جامعة كفيها أكؿ جامعة إسبلمية يف ألندلس كصقلية كأفريقيا ، ا  ينطلق الدعاة كالعلماء كاٞتيوش إذل
  .حديثاأك الزيتونة  كاف قدٯتاالقَت 

بشكل رئيس يف تكوين ا٢توية السياسية لدكؿ   ا١تغرب العريبيف  النموذج العركيب اإلسبلميلقد برز دكر            
ا١تغرب العريب خبلؿ النصف األكؿ من القرف العشرين ، فلقد كاف اإلسبلـ ىو أساس تكوين حركات الكفاح الوطٌت 

 العريب نتيجة تطور تارٮتي طويل كجاءت أ٫تية اإلسبلـ يف ا١تغربيف أغلب األقطار ا١تغاربية ار كتطويرىا ضد االستعم
فلقد بقيت الدكؿ كاإلمارات اإلسبلمية مستمرة يف ا١تغرب العريب حىت خضوع دكؿ ا١تنطقة لبلستعمار الفرنسي يف ، 
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يف ا١تغرب العريب ، كعاشو معا يف ظل اٟتضارة  كلقد كحد اإلسبلـ بُت العرب كاألمازيغ. القرف التاسع عشر ا١تيبلدم
 .، كتطور يف أذىاهنم خبلؿ امتداد التاريخ اإلسبلمي الطويل ارتباط قوم بُت العركبة كاإلسبلـ  اإلسبلميةالعربية 

ة الوحدة العربية ػفقضي ،العربية اٞتوىريةاسة ػلقد أثرت مسألتا العركبة كاإلسبلـ على تفاعبلت السي             
رجع فيها إذل يما  غالبا   سياسية عربية مهمة أخرلكمسألة التضامن العريب كاإلسبلمي كالقضية الفلسطينية ، كمسائل 

 .ركبة كاإلسبلـ كالعبلقة بينهما طرح الع
 

 التأثيرات الداخلية والخارجية للتوجو العلماني في المنطقة المغاربية: المبحث الثاني
 التأثيرات الداخلية للعلمانية في المنطقة المغاربية: األولالمطلب 

 االستعمارية ةالفتر  تأثير:  الفرع األول
ٛتلت فًتة أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين اٟتكم االستعمارم األكركيب إذل ا١تنطقة سواء يف       

1881كتونس عاـ  1830شكل احتبلؿ ، ٛتاية أك انتداب حيث احتلت اٞتزائر عاـ 
   1912كا١تغرب عاـ 1

 .1911سنة  ارلٚتيعا احتلت من طرؼ فرنسا كليبيا احتلت من قبل االستعمار االيط
كقد كاف للنهضة األكركبية اليت تعد إحدل ا٠تصائص ا١تميزة للقرف التاسع عشر، أعظم الدكر يف ٖتريك         

حيث ظهرت االخًتاعات اآللية، كاستخدمت دكؿ أكربا ألكؿ مرة السكك اٟتديدية، كما ، األطماع االستعمارية
 2. استطاعت سفنها التجارية عبور احمليط األطلسي

ا بكاف الدافع االقتصادم سبكقد حاكؿ االستعمار األكركيب دحر ا٢توية العربية اإلسبلمية للمنطقة  حيث          
إذ أحدثت الثورة الصناعية يف الدكؿ األكربية طفرة ىائلة يف  ، رئيسيا للهجمة االستعمارية على العادل اإلسبلمي
واؽ جديدة، كقد كجدت الدكؿ األكربية ضالتها يف أسواؽ الببلد اإلنتاج، كمن ىنا ظهرت اٟتاجة إذل ضركرة فتح أس

 ع ػف معظمها يف ذلك الوقت ٬تتماإلسبلمية اليت كا
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 .راية ا٠تبلفة العثمانية ٖتت

بريطانيا مع  يف عصرنا اٟتديث  ا١تغاربية ةكمن بينها ا١تنطق بدأت ا٢تجمة االستعمارية على العادل اإلسبلمي       
 .       كإيطاليا   فرنسا بُت  ا١تغرب العريب كقد توزع  كفرنسا 

 كقد عاىن العادل اإلسبلمي كل أنواع االستعمار، اليت يأٌب يف مقدمتها          
 كىو قدرة إحدل الدكؿ على بسط نفوذىا على دكلة أخرل بدكف االستخداـ الفعلي  :االستعمار السياسي

  . للقوة أك إخضاعها لبلحتبلؿ ا١تباشر

  كيقع ىذا النوع من االستعمار عن طريق إبراـ اتفاقات غَت متكافئة بُت دكلتُت يتم  :االستعمار االقتصادم
 .ٔتوجبها إعطاء حق احتكار الدكلة القوية الغنية الستغبلؿ الثركات الطبيعية للدكلة الفقَتة

 ككانت  ،بلمي يف العصر اٟتديثأخطر أشكاؿ االستعمار اليت عاىن منها العادل اإلس ىو االستعمار الثقايف
صورتو القدٯتة تتمثل يف سعي الدكؿ كاٞتماعات ا١تغتصبة إذل فرض لغتها كثقافتها كتراثها كأيديولوجيتها 

أما صورتو اٟتديثة بعد استقبلؿ دكؿ العادل اإلسبلمي، فتتمثل يف الغزك . على الشعوب ا١تستعمرة بالقوة
مانية الغربية، مثل الًتكيز على مبدأ فصل الدين عن الدكلة، أك الفكرم عن طريق الًتكيج لؤلفكار العل

 .لؤلفكار ا١تادية ا١تاركسية الشرقية الًتكيج

 

منها قياـ القول  ،كقد تبنت الدكؿ االستعمارية األكربية سياسات عديدة يف حرهبا ضد اإلسبلـ      
االستعمارية بنشر الدعوات الدينية ا٢تدامة كالبهائية ، كاجتهاد االستعمار يف إثارة النعرات القومية اليت ٧تح 
اإلسبلـ يف القضاء عليها، كالعمل على إدخاؿ فكرة العلمانية يف العادل اإلسبلمي، كتشجيع األقليات يف 

لطة، كتسخَت كسائل اإلعبلـ ا١تختلفة كاألقبلـ الغربية أك بعض أقطار العادل اإلسبلمي على تسلم الس
. مستغربة الفكر من الكتاب احملليُت للعمل على إ٬تاد ٣تتمع مسلم باالسم فقط  

كتونس  1956مارس  02كقد ٖتقق استقبلؿ ا١تغرب العريب كًب التوقيع على اتفاقاتو باسم ا١تغرب األقصى يف      
 .بعد تاريخ طويل من االستنزاؼ  1، 1962جويلية  05ر يف كيف اٞتزائ 1956مارس  20يف 
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 . ةالفرانكفونية و طبيعة القيادة السياسي ةالنخب تأثير: الفرع الثاني 
،  األثر الكبَت يف ذيوع ىذا ا١تفهـو PARETO باريتوكMOSKA   كاموسكاف للباحثُت اإليطاليُت            

القرف العشرين، فقد أكدا معا على أف اجملتمعات تنقسم عادة إذل طبقتُت أك  من خبلؿ دراساهتم االجتماعية يف بداية
قد فضل استعماؿ مصطلح الطبقة السياسية ليعرب بو عن  موسكاكالثانية ٤تكومة، كإذا كاف  ،األكذل حاكمة: ٚتاعتُت

  .فضل مصطلح الطبقة اٟتاكمة للتعبَت عنها باريتوالفئة األكذل، فإف 
 رةلثركة كالقدا"كالنخبة من منظور٫تا ىي ٣تموعة قليلة من األشخاص الذين توافرت لديهم شركط موضوعية      

 .بالشكل الذم ٬تعلها متميزة عن باقي أفراد اجملتمع  بكا١تتمثلة يف ا١تواى كأخرل ذاتية

التأثَت أكثر من غَتىا، مع  فقد اعترب أهنا تلك الطبقة اليت تتميز بقدرهتا على Lassswel أما الزكيل          
.جنيها لنتائج ملموسة بفعل ىذا التأثَت

1 
لقد أسس االستعمار إيديولوجيتو يف االحتبلؿ ، حيث قامت على ثبلث منطلقات رئيسية  من بينها التشكيك      

 .كتنظيم اجملتمع يف مكانة اإلسبلـ يف ا١تغرب العريب ، مع اٟتكم على ٩تباتو السياسية بالعجز يف حقل بناء الدكلة
مي بغَته من الشعوب خصوصا إف الصراع بُت اإلسبلـ كا١تسيحية قد شكل ثابتا مبلزما لعبلقات العادل اإلسبل      
كبية منها ،لكن األكثر رجحانا ىو أف التقابل بُت الديانتُت الذم دل يكن أكثر من تناظر حقليُت ثقافيُت ك األكر 

٧تاعة إلطبلؽ دينامية االستعمار كتطوير مفاىيمها بل  راإلطار اإليديولوجي األكثحضاريُت ،بل مثل إذل فرنسا 
 .كتلوين مداخلها كأدكاهتا 

بٌت ا١تستعمر إيديولوجيا صاغ من خبل٢تا نظرة عدمية عن تاريخ ا١تغرب العريب كعن تراثو الوطٍت كاٟتضارم ،          
د ، كقد فرضت النخبة ا١تغاربية كاقع االستعمار من خبلؿ كحكم على نسيجو الثقايف كالفكرم بالتفكك كاٞتمو 

األكركبية من مكتسبات كثورات ، كالضركرات اليت حتمت الدكؿ  االستجابة ٢تذا التحدم دك٪تا التمييز بُت ماراكمتو 
     . انتقا٢تا إذل طور االستعمار أكال ٍب االمربيالية الحقا 

ت ا١تستعمر كافرا ، إال أهنا انبهرت بتقدمو السياسي كاالقتصادم ر ية كإف تصو فالنخب السياسية كالفكرية ا١تغارب     
 2.كالعسكرم ، دكف أف ترتقي إذل ٖتديد األسس التارٮتية ا١تفرزة ١تفهـو التقدـ يف أكركبا خاصة كالغرب عامة 
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، حيث دخلت اللغة  تأثرت النخب السياسية ا١تغاربية بالثقافة الغربية اليت أفرزهتا القوة االستعمارية با١تنطقة         
كهبا ًب إرساء كتنظيم ٣تموعة من البنيات االقتصادية كاإلدارية كاالجتماعية . الفرنسية إذل ا١تغرب العريب مع االستعمار

القوؿ إهنا كانت اللغة الرٝتية طواؿ فًتة االحتبلؿ إذل األخذ بعُت االعتبار ىذا التشكيل  كيقود. كالثقافية ٢تذه البلداف
الطويل جملموع كقائع ىذه البلداف ك٣تموع ا١تؤسسات، بل كحىت ٣تموع الذىنيات يف ىذا القالب الغريب عن التقليد 

 .العريب اإلسبلمي كا١تغاريب

بط بقدـ تسلط فرنسا على مستعمراهتا ،كيقوؿ بعض آخر إهنا حركة فكرية ترت الفرانكفونيةيقوؿ بعض إف اٟتركة     
،  الدكؿ اليت كانت ٖتت السيطرة االستعمارية الفرنسية يف إطار كاحد كثقافية برزت بعد االستقبلؿ ٖتاكؿ صهر كل

 . كسلبياتو  ٖتتضن كل عوامل ا١تاضيبلؿ ، لكنها ػحركة حديثة برزت بعد االستق فالفرانكفونية

 ، ذات األيديولوجيات العنصرية ،  الفرانكفونية التيارات كاألحزاب تزدىر فيهاببلد ا١تغرب العريب  إف           
 . لطمس ا٢توية كالعركبة كالًتاث 

 

الفػرد كالفػػردين ، علػػى  تتجػػاكز –باسػػتثناء الػدخبلء ا١تعمػػرين  -االسػػتعماريةيف ىػػذه ا١ترحلػة  الفرانكفونيػػة تكػن دل       
يػػػتم عػػػرب جغػػػرافيُت داخػػػل الػػػوطن  الفرانكفػػػوينالتثقيػػػف  ككػػػاف أسػػػلوب. التعلػػػيم كالتلقػػػُت كالتوجيػػػو كالتكػػػوين  مسػػػتول
مؤسسػػات : تنوعػػت إذل نػػوعُت ،ك   إذل تكػػوين معاىػػد كمؤسسػػات قػػادرة علػػى تكػػوين أجيػػاؿ ت تطػػور كقػػد  كخارجػػو 

 الفرانكفونيػةٍب قفػزت . بعوف كعػاملوف خاصة يديرىا أحرار لكػنهم تػا عامة ىي يف ملك السلطة اٟتاكمة ، كمؤسسات
تعتػرب ىػذه ا١ترحلػة  الػذم –كا١تغاربػة يػذكركف يف تػاريخ كطػنهم . كالثقافة إذل ميػداف السياسػة كاالقتصػاد  من ميداف اللغة

، كىػػي ٞتنػػة ( ٞتنػػة األْتػػاث الرببريػػة : ) كأطلػػق عليهػػا  ار ،ػػػػٞتنػػة البحػػث كالتقصػػي الػػيت أسسػػها االستعم -جػػزءا منػػو 
األْتػػاث ا١تتعلقػػة بالقبائػػل الرببريػػة ، مػػن كا١تتعلقػػة ب ٮتػػدـ الغػػرض العسػػكرم كاالسػػتعمارم  طػػابع فكػػرم كثقػػايف ، ذات

  1  .علػػػػػػػػػػػػػػػى تنظػػػػػػػػػػػػػػػيم القبائػػػػػػػػػػػػػػػل الرببريػػػػػػػػػػػػػػػة كإدارهتػػػػػػػػػػػػػػػا  حيػػػػػػػػػػػػػػػث تسػػػػػػػػػػػػػػػاعد ا١تسػػػػػػػػػػػػػػػتعمر ٚتيػػػػػػػػػػػػػػػع أ٨تػػػػػػػػػػػػػػػاء ا١تغػػػػػػػػػػػػػػػرب ، 

، كبػػدأت ٗتتػػار يف عضػػويتها بعػػض األٝتػػاء ا١تغربيػػة  الفرانكفونيػػةإنشػػاء اجملػػالس كا١تعاىػػد إذل جانػػب ذلػػك ًب           
/ شػهر مػارس  الػذم تأسػس يف فرنسػا بظهػَت رئاسػي يف( نكوفونية ااجمللس األعلى للفر ) ذلك مثبلن  البلمعة ، نذكر من
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ككػاف ىػػذا اجمللػس ٙتػػرة ٞتهػػود . مػن أعضػػائو  كاحػػدان  الطــاىر بــن جلـونـ ، ككػاف الكاتػػب ا١تغػريب 1984آذار مػن سػػنة 
. األكؿ الػػذم ًب بػػُت اجملتمػػع ا١تغػػريب ا١تػػدين ، كالقػػوات االسػػتعمارية العسػػكرية  اصػػلة سػػابقة بػػدأت بعنصػػر االتصػػاؿمتو 

 . العصػػػػػػػػػػػػػرية  الوىلػػػػػػػػػػػػػة األكذل بػػػػػػػػػػػػػدأ االىتمػػػػػػػػػػػػػاـ باإلقامػػػػػػػػػػػػػات العصػػػػػػػػػػػػػرية ، كا١تػػػػػػػػػػػػػدارس العصػػػػػػػػػػػػػرية ، كاإلدارات كمنػػػػػػػػػػػػػذ

العلػػـو كالطػػب كالصػػيدلة ، كيف  ث العلمػػي يف كليػػاتالبحػػ الفرانكفونيػػة  ٣تػػاؿجملػػاالت الػػيت تنتشػػر فيهػػا ا كمػػن        
للغػة العربيػة ، كالتػدريس فيهػا ال يكػوف إال لا١تدارس اليت ال تقيم كزنػا  كا٢تندسة ، ىذه كا١تعلوماتا١تدارس العليا للتجارة 

فجػػل  فالسػػياؽ للمجػػاؿ اإلعبلمػػي كاإلدارم دكرا أكػػرب يف ىػػذا ، ف  كاجملػػاؿ اإلعبلمػػي ، كاجملػػاؿ اإلدارم. بالفرنسػػية 
 .كاجملبلت الوطنية تكتب بالفرنسية   اٞترائد

 : الفرانكفونيةأىداف  
 .نشر التغريب كتكريس التبعية   -

 . الطفل كحقوقو  تشتيت األسرة ا١تسلمة باسم حرية ا١ترأة كحقوقها كباسم حرية  -

 .كا١تخالفة للتقاليد ، كا١تضادة لؤلخبلؽ كالقيم  نشر ا٠تبلعة الفكرية ا١تنافية لؤلعراؼ   -

 .على الثقافة اإلسبلمية األصلية ، كيتم هتميش األطر الفاعلة يف ىذه الثقافة  التضييق -

كاف من سياسة االستعمار أنو ٯتانع دائما يف بناء مراكز منظمة اث  حيث  تدمَت التقاليد كالثقافة كالًت   -
ما لو صلة باإلسبلـ ،  فهي ال تريد أف تعًتؼ بكل ،كز القضاء اإلسبلمي للمعاىد كا١تدارس كمرا   كإدارات

 1 . ا ا١تعاىد كا١تدارسهبينكمن كال سيما يف ميداف التعليم كالقضاء ، 
يصب يف ، ك قد كاف توجو فرنسا يف البداية -باستثناء ليبيا–غزت الفرانكفونية ٚتيع أقطار ا١تغرب العريب             

فقد كاف الًتكيز منذ البداية على طمس كل معادل  ،ك حىت يتحقق ىذا ا٢تدؼ. فرنساب ا١تغاربيةإتاه ربط ا١تنطقة 
تعترب أف  ،استعبلئية  ك قد كاف االنطبلؽ من نظرة  دينا ك ثقافةلغة ك  ،اإلسبلمية يف ا١تنطقة ا١تغاربية اٟتضارة العربية

دل تصل بعد إذل ىذه  -ك منها دكؿ ا١تغرب العريب –ك أف ا١تستعمرات  ،ـ ك التحضرمنطلق األنوار ك التقدفرنسا ىي 
   . الدرجة من الرقي الفرنسي

 

اعتبار أف اللغة ىي صانعة ب ،باللغة الفرنسية -منذ البداية–ك قد كاف منطلق االستعمار الثقايف مرتبطا           
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ًب مواجهة التواجػد اللغوم العريب  يف ا١تنطقة  ك يف ىذا اإلطار . ك بالتارل ىي صانعة الشخصية اإلنسانية ،ا٢توية
ىي  ا١تغرب العريبخصوصا ك أف اللغة العربية يف  تعماريةألنو يشكل عائقا أساسيا أماـ ا٢تيمنة الثقافية كاللغوية االس،

  ٯتكن اخًتاقو ال إهنا ٖتمل إرثا حضاريا  ،أكثر من لغة تواصل
  .ببساطة من طرؼ االستعمار

ك هبدؼ كاحد ،  لها مع ٣تموع دكؿ ا١تغرب العريبلذلك ٧تد السياسة االستعمارية الفرنسية موحدة؛ يف تعام         
 .باالستعمار ترتبط ٔتعطيات حضارية جديدةك تعويضها ،  ارة العربية اإلسبلميةػعادل اٟتضىو استئصاؿ كل م

إف كل تعليم للعربية، ككل تدخل من الفقيو، ككل "..  (مغرب الغد يف كتابو (بول مارتيي ا١تغرب يؤكد فف        
عن طريق مدرستنا كحدىا، (برالرب )  الشلوح  كبذلك ٧تذب إلينا األطفاؿ ،إسبلمي، سوؼ يتم إبعاده بكل قوة كجود
 ." متعمدين، كل مرحلة من مراحل نشر اإلسبلـ كنبعد
 

إين أنظر إذل نشر تعليمنا كلغتنا  : " دي روفيكو يقوؿ  ،ستعمارية كانت متبعة يف اٞتزائرنفس السياسة االك        
تتقدـ يف إحبلؿ الفرنسية تدر٬تيان ٤تل العربية؛ فالفرنسية تقدر ( اٞتزائر)كأ٧تع كسيلة ٞتعل سيطرتنا يف ىذا القطر 

  1." ديد على مدارسنا أفواجان أفواجا على االنتشار بُت السكاف خصوصان إذا أقبل اٞتيل اٞت
حيث ًب احتضاف الفرانكفونية من طرؼ رئيس ،  فرانكفونيا داالفهي تشكل ٪توذجا  ، ا ٓتصوص تونسأم         

يف ىذا  -ٓتصوص ا١تغرب العريب – لذلك ٭تضر النموذج التونسي،  اٟتبيب بورقيبة  الدكلة ا٠تارجة من االستعمار 
 .على الوشائج اليت أقامتها فرنسا مع النخب السياسية ك الثقافية ا١تغاربية السياؽ كنموذج داؿ

 

ة يف تونس ك يف كل من دعم للفرانكفوني( اٟتبيب بورقيبة)الفرانكفوين /فليس خفيا ما قدمو الزعيم التونسي        
 ،ا سخيا للزعيم التونسي قدمت دعماليت ، ك توجيو كزارة ا٠تارجية الفرنسيةك ذلك ٖتت غطاء  ،ا١تغرب العريب

 يف   على ٛتاية ا١تصاحل الفرنسيةالقادر  ،باعتباره الزعيم الفرانكفوين
   .منطقة ا١تغرب العريب
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 01،  3050اٟتوار ا١تتمدف ، عدد  ،"الفراكوفونية في المغرب العربي: الفرانكفونية إيديولوجية إستعمارية  فيما بعد الكولونيالية " جندارم ، إدريس  -
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١تفهـو اللغة ا١تشًتكة اٞتامعة للشعوب الناطقة هبا، فكاف اقًتاحو عاـ  اٟتبيب بورقيبة متحمساك قد كاف         
 .  مستعمرات فرنسا  ك ىي يف األغلب ،الفرنسيةكومنولث فرنسي يضم كل الشعوب اليت تتكلم "بإنشاء  1965
ال  ،العريب١تغرب ك يفتخر أنو األب الركحي للفرانكفونية يف ا ،ك قد كاف بورقيبة يصرح بكل ىذا يف حواراتو         

إف مستقبلنا مرتبط ٔتستقبل الغرب عمومان كمتضامن مع : " يقوؿ يف حوار لو  .سنغوريقل قيمة عن الرئيس السنغارل 
 ،بالفرانكفونيةإنٍت أنا الذم تزعمت اٟتركة ا١تنادية . ك٨تن نتجو اليـو من جديد إذل فرنسا... مستقبل فرنسا خاصة

ابلة صحفية ػكصرح يف مق". بُت ٥تتلف األقطار اإلفريقية أمنت من ركابط ا١تناخ أك اٞتغرافيا فالرابطة اللغوية اليت ٕتمع 
. إننا ال نستطيع اإلعراض عن الغرب، إننا متضامنوف مع الغرب بأكملو، متضامنوف بصورة أخص مع فرنسا: " 

 عوب الفرانكفونية تولدت كتدعيم الركابط مع فرنسا كبصورة أخص يف ميداف الثقافة، كفكرة بعث رابطة للش
  1". ىنا 

أف العبلقة ا١تغاربية األكركبية تعدت حدكد الفرانكفونية إذل  داإليديولوجي يؤكالسياسي ك الفكرم ك الواقع  إف         
تكوف اللغة الفرنسية اللغة الرئيسية للتخاطب كللتعامل بالنسبة للفرنسيُت فإذا كانت األكذل تعٍت أف    الفرانكوفيلية

ىي ك  ةالفرانكفونيأخطر درجات فإف الثانية  ىي لقانوف الثورة كلغَت الفرنسيُت ٦تن ال ٯتلكوف لغات حية كعا١تية،  طبقا
نس بامتدادىا العريب اإلسبلمي؛ فقد عبلقة تو  كاليت نعٍت هبا .الفرانكوفيلية، ىذه ىي    أف يكوف التفكَت بالفرنسية

يسعى إذل ربط تونس ك من خبل٢تا منطقة ا١تغرب  ،كاف بورقيبة ك من خبلؿ االرتباط باإليديولوجية الفرانكفونية
على ا١تصاحل االستعمارية  -طبعا–هبدؼ احملافظة ( تأبيد االستعمار)العريب بالنموذج الفرنسي سياسيا ك فكريا ك دينيا 

  .يف ا١تنطقة

 المحددات الخارجية للعلمانية : المطلب الثاني
 العالقات األورومغاربية : الفرع األول

ذل ترتيب شراكة متوسطية تسعى من خبل٢تا إذل ٖتقيق أىدافها السياسة إدفع النظاـ العا١تي اٞتديد أكركبا      
كاالقتصادية بثوب جديد ٮتتلف عن القدًن اليت دامت عليو ١تدة قركف فاالستعمار التقليدم قد كذل كأصبحت ىناؾ 

 . معطيات جديدة ٖتتم على الدكؿ العظمى يف القارة السَت كفقها 
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 1:طية اليت أطلقتها كترعاىا ماليا كسياسيا أكركبا على األسس التالية كتقـو فكرة الشراكة ا١تتوس     
ا١تتقدمة كالبلداف النامية ا١تتوسطية ، نظرا الشًتاكها ٚتيعا يف اإلرث الثقايف  ةالتعاكف بُت البلداف األكركبي -1

 .كاٟتضارم ذاتو 

 ٣تتمعات كشعوب بقيت إعادة اكتشاؼ ا٢توية ا١تتوسطية كهوية ثقافية كحضارية متميزة ، ٕتمع بُت -2
 .تنظر غلى بعضا البعض نظرة العداء كاالختبلؼ ا١تطلق 

كضع إطار سياسي ترتبط بو دكؿ اٞتنوب العربية القريبة من أكركبا معها فمن الطبيعي أف تنزع أكركبا إذل  -3
كدية على اإلطار اٞتديد اليت تسعى إلقامتو ٦تا يساعد على بث الشعور بأهنا قطيعة  إضفاء  انطباعات

 .تارٮتية مع سياسات ا٢تيمنة االستعمارية السابقة 

بدأت ىذه الفكرة تلقى صدل كاسعا ، حقق ٢تا بعض النجاح اٞتزئي مؤقتا كيرجع ذلك إذل السببُت  -4
 :التاليُت 

جيا الكبلسيكية ا١تتمثلة بالقومية كالشيوعية كالليربالية ، تراجع كزف االيدكلو :  السبب األول - أ
هبا من تصورات ذىنية ىي اليت ٖتدد للفرد إتاىات القرابة كحدكد االبتعاد  طفااليدكلوجيا كما يرتب

ر الذم يعرب عن نشوء تيارات ضها كنشوء بعضها اآلخر ، األمأك البعد عن اآلخرين ، كزكاؿ بع
 .جديدة 

التحوؿ التارٮتي الكبَت ، الذم قادت إليو آليات العو١تة ،كما ٬تره من :  السبب الثاني  - ب
 .زعزعة مواقع الدكؿ الصغرل كالضعيفة ، كما يدفعها إليو من ْتث عن مصادر جديدة للدعم 

 :ساسينت أحيث مرت الشراكة ا١تتوسطية ٔترحلتُت   
 ثناء فترة الحرب الباردةاألوروبية أ ةالسياسة المتوسطية للجماعة االقتصادي:أوال    

كىو العاـ الذم شهد توقيع معاىدة رـك ا١تنشأة للمجموعة األكركيب  1957ك٘تتد ىذه الفًتة رٝتيا من عاـ 
EUROPEAN GROUP   كىو العاـ الذم شهد إعبلف اٞتماعة األكركبية عن تبنيها  1990كحىت عاـ

                                                 
، ا١تلتقى الدكرل "المتوسطية  والشراكة امن المتوسط بين المفهوم األوروبي والقلق العربي من مشروعات الشرق الشرق األوسط الكبير" جاسم ٤تمد زكريا ،  1

 . 135،ص 2008أفريل  30-29جامعة منتورم قسنطينة ، : اٞتزائر كاألمن يف ا١تتوسط كاقع كآفاؽ ، اٞتزائر : حوؿ 



 

إال أف السياسة ا١تتوسطية لبلٖتاد األكركيب طيلة   NEW  MDITERRANEANدة ػيسياسة متوسطية جد
 1:ىذه الفًتة دل تأخذ كتَتة كاحدة بل أنو ٯتكن التمييز يف إطار اٟترب الباردة بُت مرحلتُت أساسيتُت ٫تا

 .1972-1957ا١ترحلة ا١تمتدة /1
 .1990-1972ا١ترحلة ا١تمتدة /2
سياسة  1972يكن للجماعة األكركبية حىت عاـ دل :  0130-0183السياسة المتوسطية في الفترة من / 1

كاف اىتماـ الدكؿ األعضاء   1957ٔتقتضى معاىدة ركما  1958مشًتكة إتاه كؿ البحر ا١تتوسط فمع  نشأهتا عم 
 .أساسا على ثبلث مناطق كإلعتبارت ٥تتلفة   يف اٞتماعة األكركبية ْتوض البحر البيض ا١تتوسط يًتؾ 

ود اىتماـ اٞتماعة با١تغرب العريب إذل عبلقات الوثيقة اليت كانت تربط فرنسا بأقطار تلك كيع: دكؿ ا١تغرب العريب 
 .كالتعاكف  ا١تنطقة كاليت حتمتها اعتبار القرب اٞتغرايف كالتارٮتي ا١تليء ٔتظاىر الصراع 

حدكدة الرؤية ٔت( 1972-1957)كقد اتسمت سياسة االٖتاد األكركيب ٕتاه ا١تنطقة ا١تتوسطية خبلؿ ىذه الفًتة 
كجزئية اٟتركة ، كذلك رغم كجود دكافع مصلحيو ٕتعل الطرؼ األكركيب يهتم بالطرؼ ا١تتوسطي ، كمن تلك الدكافع 

 :ا١تصلحية ا١توضوعية 
 .الركابط ا١تصلحية االقتصادية بُت اٞتانبُت كخصوصا فيما يتعلق ٔتجاالت اإلنتاج الزراعي للدكؿ ا١تتوسطية -

 .العاملة البشرة ا١تهاجرة من الدكؿ ا١تتوسطية إذل أكركبا  الكم الضخم من األيدم -

الركابط التارٮتية كالثقافية العتيقة بُت اٞتانبُت ، إال أف ىذه القوة الدافعة للتقارب األكركيب ا١تتوسطي ، كاجهتها  -
باٞتماعة األكركبية عقبات موضوعية ٖتوؿ دكف إرساء أسس سياسية متوسطية فعالة لبلٖتاد األكركيب أك ما كاف ٝتى 

 :يف تلك ا١ترحلة ، كأىم ىذه العقبات 

 .لرؤل بشأف مفهـو الدٯتقراطية كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف ك٦تارستهاا كاختبلؼ السياسي،العقبات ذات الطابع  -

العقبات االقتصادية ا١تتمثلة يف التباين الرىيب يف مستويات ا١تعيشة لدل كل من ٣تتمعي أكركبا كالبحر  -
2.ا١تتوسط كغَتىا من العقبات 

 

                                                 
 . 243ص، 1999،  137لعدد ، ا ، ٣تلة السياسة الدكلية  2،اٞتزء  السياسة المتوسطية لالتحاد األوروبي٤تمد سا١تاف ،   -1
2

 . ا١ترجع نفسو - 



 

كبسبب ىذه العقبات ، فقد اتسمت السياسة ا١تتوسطية للجماعة األكركبية  خبلؿ فًتة الستينات باحملدكدية ،        
يف نطاؽ سياستها ٕتاه دكؿ البحر ا١تتوسط كحىت عاـ  1957ة منذ إنشائها سنة حيث ٞتأت اٞتماعة األكركبي

، ككانت هتدؼ إؿ  1963جويلية  20يف " ياكندم "إذل انتهاج سياسة تدر٬تة جزئية ٘تثل يف اتفاقية  1972
 .دكلة افريقية حديثة االستقبلؿ أنداؾ إذل اٞتماعة األكركبية  18تنظيم عمليات انتساب 

ظاـ االنتساب باإلضافة إذل تزايد ا١تبادالت التجارية ما بُت اٞتانبُت إذل أكسع نطاؽ ٦تكن كتقدًن ا١تعونات كاشتمل ن
كربية لعدد بية إذل الدكؿ اإلفريقية ا١تنتسبة كخبلؿ فًتة الستينات توصلت اجملموعة األك كر ا١تالية كالفنية من اٞتماعة األ

 .     1969ة تعاكف مع كل من ا١تغرب كتونس سنة من االتفاقيات مع دكؿ ا١تتوسط مثل اتفاقي
ٟتاجة ىذه األخَتة ( CEE)بية ك مفاد ىذه االتفاقيات تطوير ا١تنتجات الزراعية اليت تصدر إذل اجملموعة األكر         

موعة ١تثل ىذه ا١تنتجات كلكن سرعاف ما تبدد ت االتفاقيات بفعل السياسة الزراعية ا١تشًتكة اليت توصلت إليها  اجمل
 1 .األكركبية كعق ٣تموعة من االتفاقيات مشاركة مع الدكؿ ا١تتوسطية األخرل

من شهر مام ٔتقًتح للمجلس الوزارم للمجموعة األكركبية كا١تتمثل يف  1964كيف تطور جديد تقدمت ايطاليا سنة 
 :نقا ط ثبلث  كضع تطور شامل للعبلقات األكركبية ا١تتوسطية التجارية ، كذلك من خبلؿ الًتكيز على

 .إقامة منطقة للتبادؿ التجارم اٟتر  -

 .تقدًن بعض التنازالت فيما يتعلق با١تنتجات الزراعية  الواردة ـ دكؿ ا١تتوسط  -

 .تقدًن الدعم ا١تارل لتلك الدكؿ   -

توسط كبالرغم من أف اجمللس رفض ا١تقًتح االيطارل إال انو فكر جديا يف كضع سياسة أكثر مشوال للعبلقات بدكؿ ا١ت
 2.كىذا ما قاد ١ترحلة جديدة
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 ا١ترجع نفسو 



 

تقدمت اللجنة األكركبية  ٔتبادرة للمجلس الوزارم ٖتتوم على تقييم للعبلقات االقتصادية لدكؿ  3173يف          
كأكد على أف   EUROPEAN POLITICAL CO-PERATIONا١تتوسط يف إطار التعاكف السياسي 

التداخل بن ا١تصاحل األكركيب كا١تتوسطية يؤكد أ٫تية تنمية تلك ا١تنطقة ، كىي األفكار اليت أقرهتا قمة اجملموعة األكركبية 
اماهتا إتاه كاليت أشارت إذل رغبة اجملموعة األكركبية يف ٖتمل التز  3176أكتوبر  31يف باريس ( اجمللس األكركيب) 

 THE GLOBALE MEDITERRANEANمنطقة ا١تتوسط من خبلؿ سياسة شاملة أطلق عليها 

POLICY   كذلك من منطلق األ٫تية الكبَتة اليت توليها  اجملموعة ١تنطقة ا١تتوسط  ، كلقد ىدفت السياسة ا١تتوسطية
ؿ أداتُت ٫تا زيادة التبادؿ التجارم كفتح الشاملة للجماعة األكركبية إذل ا١تسا٫تة يف تنمية دكؿ ا١تتوسط من خبل

 OVERALLاجملموعة لصادرات تلك الدكؿ كالتعاكف ا١تارل داخل  إطار ٣تموعة من االتفاقيات الثئائية ٝتيت 

CO-OPERATIO AGREEMENT  كقعت ) كركزت على سبع دكؿ عربية ىي تونس اٞتزائر كا١تغرب
باإلضافة إذل إسرائيل ( 3144كلبناف مايو  3144جانفي )وريا  كمصر كاألردف كس(  3171اتفاقياهتا من أفريل 

 . 3144يف مام 
كلقد عربت اجملموعة األكركبية خبلؿ فًتة السبعينات ك الثمانينات من سياستها الشاملة ٕتاه منطقة البحر       

 :ا١تتوسط بآليتُت أساسيتُت ٫تا 
نك األكركيب لبلستثمار كمن خبلؿ ميزانية اٞتماعة يف شكل قركض مقدمة من الب:سياسة ا١تساعدة ا١تالية/ ا

االقتصادية األكركبية أك من خبلؿ ميزانية اٞتماعة االقتصادية األكركبية ذاهتا، ك يف ىذا السياؽ قدمت دكؿ اٞتماعة 
 .األكركبية مساعدات مالية إذل الدكؿ ا١تغربية الثبلث تونس ، اٞتزائر ، ا١تغرب 

ذالك اٟتوار الذم جرل ك دار على مستول كزراء ك دبلوماسيُت  3114-3187كركيب آلية اٟتوار العريب األ/ ب
 .من الطرفُت العريب ك األكركيب 

 28821- 4303السياسة المتوسطية لإلتحاد األوروبي في مرحلة مابعد الحرب الباردة : ثانيا
ك ىو ما أطلقت عليو ٨تو سياسة متوسطية  3115مع عشية انتهاء اٟترب الباردة ٞتأت أكركبا إذل إصدار تقرير سنة 

ك بعدىا ٨تو شراكة أكركبية  TOWORD A RENOVQT MEDITERRANEAN POLICYجديدة 
وسطية اٞتديدة تتمثل يف اٟتركة توسطية ك من أىم احملددات ك ا١تتغَتات األكركبية اليت دفعت اإلٖتاد األكركيب ٨تو ا١تتم
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إذل بناء أسواؽ كركبا االندماجية األكربية اليت راحت أكركبا تبشر ٢تا منذ النصف الثاين من الثمانينات حيث إتهت أ
مشًتكة موحدة ك من بُت احملددات اإلقليمية تتمثل يف ٣تموعة ا١تخاطر ك التهديدات األمنية اليت باتت هتدد األمن 

 :معظمها قادمة من اٞتنوب الذم يشمل جنويب ك شرقي ا١تتوسط ك أىم تلك ا١تخاطر األكركيب ك 
 .استمرار مستويات التسلح ا١ترتفعة يف العادل الثالث -
 .استمرار تدفق ا١تهاجرين غَت الشرعيُت من مشاؿ إفريقيا إذل أكركبا -

 1.اإلرىاب نظرة الغرب لئلسبلـ اليت ترل أف اإلسبلـ يعٍت األصولية ك األخَتة تعٍت  -

دكلة متوسطية من بينها تونس ك قد كانت ىذه  36مؤ٘تر برشلونة عقد ٔتشاركة كافة دكؿ اإلٖتاد األكركيب ك  -
هتدؼ إذل إنشاء  3114ا٠تَتة أكؿ الدكؿ ا١تغاريب ا١توقعة على اتفاقية الشراكة األكركبية ا١تتوسطية يف جويلية 

 2. العقد األكؿ من القرف اٟتادم ك العشرينمناطق ٕتارة حرة مع اإلٖتاد األكركيب بنهاية 

دكر تونس يف الفضاء األكركيب كا١تتوسطي كأثَت معها مدل استطاعة تونس يف إ٬تاد ركابط  3114أثَتت سنة
 3.قوية ١تركبات ىذا الكياف على مستول كل اٞتوانب

كاألمنية ، كتتضمن عددا من ا١تبادئ نصت االتفاقية على العديد من ا١تشركعات كالربامج يف ا١تشاركة السياسية  دكلق
 :أ٫تها

 احًتاـ مبادئ الدٯتقراطية كحقوؽ اإلنساف كاٟتق يف ٦تارسة اٟتريات األساسية  -
 .احًتاـ حق كسبلمة أراضي الدكؿ كإقامة عبلقات حسن جوار فيما بينها  -
 .الطرؽ السلميةعدـ استخداـ القوة يف النزاعات بُت الدكؿ األطراؼ كحثها على حل خبلفاهتا ب -
كهتريبها ك٤تاربة آفة كمكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة كٕتارة األسلحة  4تقوية التعاكف بُت الدكؿ كاألطراؼ حملاربة اإلرىاب  -

 . الطابع العا١تي تظواىر ذاا١تخدرات بكل أشكا٢تا باعتبارىا 
 .عدـ التدخل يف الشؤكف الداخلية للدكؿ األطراؼ  -
 .األسلحة الكيماكية كالبيولوجية كالنوكية  العمل على عدـ انتشار -
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 :ا١تشاركة االقتصادية كا١تالية 
كهتدؼ ىذه ا١تشاركة يف ىذا اجملاؿ إذل تعزيز التعاكف من أجل ٖتقيق منطقة رخاء تعم فوائدىا على كافة الشركاء 

 :كيقـو ىذا التعاكف على ثبلث دعائم ىي 
ًب بالفعل التوقيع على اتفاقيات ا١تشاركة بُت االٖتاد حيث  2010إنشاء منطقة ٕتارة حرة ْتلوؿ عاـ  -

 .األكركيب كتونس 
التعاكف االقتصادم كا١تارل إذ يشمل كافة القطاعات االقتصادية كضركرة زيادة االستثمار األجنيب ، التأكيد  -

 .على أ٫تية التعاكف اإلقليمي ، تشجيع التعاكف بُت ا١تؤسسات كالشركات 

 كتشمل: كالثقافية كاإلنسانية ا١تشاركة االجتماعية 
 .أ٫تية اٟتوار بُت الثقافات كاٟتضارات يف التقريب بُت شعوب ا١تنطقة -

 .التعاكف من اجل التغلب على مشاكل ا٢تجرة كاإلرىاب كٕتارة ا١تخدرات كاٞترٯتة ا١تنظمة كالفساد  -

1. تعزيز كتنمية اجملتمع ا١تدين كالتعاكف بُت ا١تنظمات الغَت اٟتكومية  -
 

 :كقد تلى اتفاقية برشلونة العديد من ا١تؤ٘ترات األخرل منها          
ٍت ركزكا معدة توصيات ، فيما ٮتص اٞتانب األا١تؤ٘تر ب ذاكقد خرج ى 1997أفريل  16-15عقد يف : مؤ٘تر مالطا-

لبلستثمار  على عملية السبلـ يف الشرؽ الوسط كعلى الصعيد االقتصادم ا١تارل فقد كافق كل من البنك األكركيب
(BEI) كصندكؽ(MEDA )  مليوف  2.310ٯتنح قركض لدكؿ جنوب اٟتوض اليت حددهتا بECU  مابُت
الًتكيز على :أما يف اجملاؿ االجتماعي كالثقايف كاإلنساين فقد ًب كضع ٣تموعة من اإلجراءات أ٫تها ، 1997/1999

تخلي على فكرة العمليات اإلرىابية ، ٤تاكلة التكييف  أ٫تية اٟتوار بُت شعوب ا١تنطقة ، أيضا اٟتوار بُت األدياف كال
 2. مع ظاىرة ا٢تجرة
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 . 221-219ص.1999، جويلية ٣73تلة السياسة الدكلية ، العدد  ،" مؤتمر شتوتجارت رؤية تقييميو لمسيرة برشلونة "،٥تتار شعيب  - 



 

ا ا١تؤ٘تر عدد كبَت من الرب١تانيُت من الدكؿ العربية كاألكركبية ذٚتع ى 1997نوفمرب  9-8انعقد يف : مؤ٘تر فاليتا -
كضركرة التمييز بُت اإلرىاب أكد يف ىذا ا١تؤ٘تر على ضركرة إ٬تاد سبل تنفيذ سياسات مشًتكة حملاربة اإلرىاب ، 

 1. كا١تقاكمة الوطنية كحقها يف الدفاع عن حقوقها ضد االحتبلؿ األجنيب
م قدمتو أ١تانيا ذركز ا١تؤ٘تركف على دراسة ا١تشركع ال 2000-1999:مؤ٘تر شتوٕتارت األكؿ كالثاين            

الصراع العريب اإلسرائيلي ، كما تطرؽ مؤ٘تر  بإقامة ميثاؽ أكركيب متوسطي للسبلـ كاالستقرار  خصوصا فيما ٮتص
 .شتوٕتارت الثاين إلذل موضوع البيئة بسبب تدىورىا يف منطقة اٟتوض 

كركز ىذا ا١تؤ٘تر على خلق بر١تاف أكركيب متوسطي ، الًتكيز أكثر على مسأليت  2002أفريل  23-22:2مؤ٘تر فاليتا 
 . 2001 سبتمرب 11حقوؽ اإلنساف كاإلرىاب خاصة بعد أحداث 

 أبواب التدخل األوروبي في الشؤون الداخلية المغاربية:  ثالثا
خصوصا  ةبدعول حقوؽ اإلنساف ك األصولية اإلسبلمية ك ا١تتطلبات األمنية سعت أكركبا  يف الفًتة اٟتديث          

، فاٟتديث عن القيم اليت منها يستوحي أىل القرار يف اإلٖتاد األكركيب يتطلب حملة  2001سبتمرب  11بعد أحداث 
فمن يطلع على قرارات .تارٮتية قد تكشف خلفيات السياسة األكركبية الراىنة ٕتاه مسألة اٟتريات ك حقوؽ اإلنساف 

لقيم إنسانية ك ١تبدأ الدٯتقراطية ، ك مطلبا ٔتزيد من اٟتريات للمجتمعات  الرب١تاف األكركيب الراىنة يرل فيها استجابة
ك قد مشلت اإلدانة أك االنتقادات . العربية ك اإلفريقية اليت يبت بشأهنا ، ك قائمة من اإلدانات ا١توجهة إذل أنظمتها 

 (.السعودية ، السوداف ، مصر العراؽ ،سوريا ، اٞتزائر ، ليبيا ، ) الصر٭تة غالبية الدكؿ العربية الكبَتة 
 :عودة النزعة التدخلية في أوروبا و مبدأ التدخل لفرض الديمقراطية و تأمين الحريات   -
أصبحت مسألة فرض النموذج الدٯتقراطي التعددم ك قائمة اٟتريات األساسية ٖتظى بأكلوية ىذه ا١تؤسسات       

لقرارات اليت اٗتذىا ىذا األخَت تدفعنا إذل االعتقاد بأنو باستثناء إف ٣ترد النظر إذل ا. كال سيما الرب١تاف األكركيب
التصويت على االتفاقيات ك الربكتوكوالت االقتصادية أصبحت ىذه القرارات أشبو ببلئحة من االنتقادات ا١توجهة إذل 

 :اٟتكومات اليت ال ٖتًـت ىذه اٟترية أك تلك 
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 .دية التنديد بالقانوف اٞتزائي اإلسبلمي يف السعو  -

 .التنديد بانتهاؾ اٟتريات ك باإلعدامات السياسية يف العراؽ  -

 .القلق على السجناء السياسيُت يف سوريا  -

 .انتقاد اإلعدامات يف مصر ك اٞتزائر  -

 .التنديد بإجراءات القمع يف ا١تغرب  -

 .التنديد ٔتمارسات اٟتكم السوداين يف حرب اٞتنوب  -

 .ة من ضواحي ا٠ترطـو القلق عن مصَت سكاف مطركدين يف ضاحي -
 .ٛتاية األكراد يف العراؽ  -

انتقاد قانوف التعريب مبدأ إعبلف اللغة العربية اللغة .إعبلف حقوؽ الشعوب غَت ا١تسلمة يف جنويب السوداف  -
1( .حفاظا على حقوؽ األمازيغ ) الرٝتية الوحيدة يف اٞتزائر 

 

 

 :صولية اإلسالمية بين الديمقراطية و االستقرار و معضلة التعامل مع األ -
إف ألىل القرار يف اإلٖتاد األكركيب غاية أخرل ىي االستقرار ، ك ينعكس ذلك يف إعبلف برشلونة ك الذم           

 Non – Membres)يدعو إذل التعاكف بُت دكؿ االٖتاد األكركيب ك الدكؿ ا١تتوسطية الثالثة 

Mediterranean States)  ١تكافحة اإلرىاب ك الحتواء ا٢تجرة من اٞتنوب ، ك ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة
 .كما أف الدعم االقتصادم ٢تذه الدكؿ يهدؼ إذل ٖتقيق االستقرار السياسي .

إال أف ا٢تاجس الذم . ك تدعو بعض التقارير السياسية حوؿ ا١تتوسط إذل ترجيح االستقرار على الدٯتقراطية          
إنو ىاجس ذك بعد أمٍت لدل أىل القرار . اء مطلب االستقرار ىو ا٠توؼ من امتداد نفوذ اٟتركة اإلسبلميةيكمن كر 

كىو ىاجس ذك بعد . يف إطار السياسة ا٠تارجية ك األمنية ا١تشًتكة  –األكركيب ك الوزارم  –ا١تتمثلُت يف اجمللسُت 
 . إيديولوجي إذا ما استمعنا إذل نقاشات الرب١تاف األكركيب

اليت تعترب مسؤكلة عن (( األصولية اإلسبلمية )) أصدر الرب١تاف األكركيب قرارا يدين  1993يف أكتوبر           
كما . ك اعترب القرار األصولية اإلسبلمية مسؤكلة عن ٕتميد ا١تسار بإتاه الدٯتقراطية . التطرؼ ك الدعوة  إذل العنف 
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ك إذل مساكاة (( الدٯتقراطية )) كات احملاربة للتطرؼ الديٍت ك تلك اليت تدعو إذل أنو دعا االٖتاد األكركيب إذل دعم اٟتر 
ٍب دعا األنظمة العربية إذل مكافحة األصوليُت بالطرؽ القانونية ك (( . اإلصبلحات البناءة ))ا١ترأة بالرجل ك إذل 

 ..القضائية 
وسط ال يربر إطبلقا مظاىر العنف ك التمييز العنصرم لكنو يف الوقت نفسو اعترب أف انتشار األصولية جنويب ا١تت    

 .إزاء األقليات اإلسبلمية يف مشا٢تا 
ففي ما .تعددت قرارات اإلدانة اليت تناكلت اٟتركة اإلسبلمية يف اٞتزائر  1994ك  1993ك خبلؿ عامي         

ك يف ىذا . ثر اعتداال من ا١توقف الفرنسي يتعلق باٞتزائر فبدا موقف الرب١تاف األكركيب ك اجمللس الوزارم ٣تتمعُت أك
 1.اإلطار جاءت الدبلوماسية األكركبية ا١تشًتكة لتخرج ا١توقف الفرنسي من أزمتو 

٬تدر الذكر إذل أنو حُت إلغاء االنتخابات التشريعية يف اٞتزائر كاف ا١توقف الفرنسي أكثر حذرا ٕتاه اٟتكم       
منتقدا لوقف ا١تسار  –رئاسة الدكلة ككزارة ا٠تارجية  -ًتاكي يف فرنسا ك كانت تصر٭تات اٟتكم االش.اٞتديد 

 .ارة ا٠تارجية تدر٬تيا عن التحفظ الدٯتقراطي ٍب متحفظا ، ٍب ٗتلت كز 
–تيار أكثر تفهما ٕتاه الوطن العريب : إال أف عودة اليمُت إذل اٟتكم  يف فرنسا أرسلت إذل الواجهة تيارين        

، ك إذ طغى البعد األمٍت على البعد  -كزارة الداخلية  –، ك تيار أكثر إصرارا على األىداؼ األمنية  -كزارة ا٠تارجية 
الدبلوماسي يف السياسة ا٠تارجية الفرنسية ٕتاه اٞتزائر ٘تيز ا١توقف الفرنسي ٔتوقف الدعم السياسي ك االقتصادم ك 

كرافق ذلك تكثيف قمع اإلسبلميُت يف فرنسا منذ . مع ا١تعارضة اإلسبلمية  اللوجسيت للحكومة اٞتزائرية يف مواجهتها
 2. 1993عاـ 

 :ك طبعا تعددت ا١تربرات ك تضافرت لدفع اٟتكومة الفرنسية إذل ىذا ا١توقف أ٫تها 
من دستور اٞتمهورية ا٠تامسة  6للجمهورية الفرنسية كما تنص عليو ا١تادة  إف العلمانية ىي مبدأ  مؤسس  -3

بالنسبة إذل اٞتوار األكركيب الذم  (Exception Française)ك هبذا الصدد تعترب خصوصية فرنسية .
٢تذا السبب ٧تد الكثَتين من أىل القرار ك كذلك من األكادٯتيُت .دل يتوصل إذل فصل الدين عن الدكلة 
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 . ا١ترجع نفسو - 
2

   196ص  المرجع نفسو ، - 

 



 

اسيُت يسقطوف صراع الدين ك الدكلة الذم عرفتو فرنسا على الساحة الدكلية ، ك ٓتاصة على الوطن السي
 1.ك اليمينية  –اٟتزب الشيوعي  –٢تذا السبب ظهر ذلك لدل بعض التيارات اليسارية .  العريب 

لعهد االستعمار ،  استمرارية التيار اليميٍت السابق على الديغولية  ك الذم ٘تسك بالثوابت السياسية – 2
كمنها دع إسرائيل ك األقليات ك مناىضة النزعات الًتاثية يف الوطن العريب ، كقد كجدت ىذه النزعة داخل 

 .(UDF)االٖتاد من أجل الدٯتقراطية الفرنسية –التيار غَت الديغورل لليمُت 
ك الذم دفع   سار الدٯتقراطي رد فعل اٟتكومة العسكرية اٞتزائرية على انتقاد الرئيس ميًتاف لتوقف ا١ت -3

 .اليمُت إذل إعادة العبلقات اٞتيدة مع الدكلة من دكف قيد أك شرط 
ا٢تاجس األمٍت من انتصار اإلسبلميُت ، ك الذم كاف من شانو كفقا الختصاصي كزارة الداخلية أف _ 4

 .يؤدم إذل تضخم ا٢تجرة اٞتزائرية إذل فرنسا 
كال بد . إف ثقافة التدخل يف الشؤكف الداخلية للدكؿ العربية ، ظلت غريبة عن ثقافة التيار الديغورل _  5 

ىنا من مبلحظة مهمة كىي أف التيارات السياسية األكركبية اليت كانت أقرهبا من األنظمة القومية العربية 
دىا معارضة للحركات اإلسبلمية ا١تعارضة أصبحت من منظور منطلقاهتا اإليديولوجية ك اإلسًتاتيجية من أش

ك بدا األمر كذلك بالنسبة إذل . متخوفُت من اٟتركة اإلسبلمية  اك ىنا نفهم أف الديغوليُت أنفسهم كانو . 
 .اٟتزب االشًتاكي اليوناين الذم كاف يف الوقت نفسو مؤيدا للقوميُت العرب ك مناكئا لئلسبلميُت 

كركيب يف إطار السياسة ا٠تارجية ك األمنية ا١تشًتكة إذل تعديل ا١توقف الفرنسي ك إذل لقد ساىم تدخل االٖتاد األ    
الذين دعوا إذل اٟتوار السياسي مع   تعزيز االٕتاه ا١تعتدؿ عند أىل القرار يف فرنسا ، فأدت إذل تغلب موقف ا١تعتدلُت

 .كافة القول السياسية ، ٔتا فيها التيار اإلسبلمي ا١تعتدؿ 

شهدت تراجعا تدر٬تيا للدبلوماسية الفرنسية ا١تنفردة لصاحل ( 1998ػ 1995)اٞتدير بالذكر أف السنوات          
ك ٘تت ا١تناقشات من أجل التوصل . الدبلوماسية األكركبية ا١تشًتكة ، ك اليت تدخلت يف إطار مؤ٘تر ك إعبلف برشلونة 

 .د االنتخابات الرئاسية األكذل إذل اتفاؽ الشراكة بُت اٞتزائر ك االٖتاد األكركيب بعي
كالذم انتقد  12/1997لكن ما يثَت القلق يف التدخل  األكركيب ىو القرار الذم اٗتذه الرب١تاف األكركيب يف           

إذ أف الدستور اعًتؼ ألكؿ مرة با٢توية الرببرية ػ .. فيو الدستور اٞتديد الذم عرضتو السلطات اٞتزائرية لبلستفتاء 
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 . 200- 198ص ، مرجع سابق، فؤاد هنرا  ٤تمد مصطفى كماؿ ، 



 

كقضى ٔتنع استغبلؿ أركاف ا٢توية  يغية ػ إذل جانب ا٢تويتُت العربية ك اإلسبلمية ك على قدـ ا١تساكاة معهمااألماز 
إال أف اللغة العربية اعتربت ىي اللغة الرٝتية الوحيدة ، ك أهنا اٟتد األدىن من الدفاع عن ا٢توية . ألغراض سياسية 

 .  العربية 
 

      1المغاربية ةفي المنطق السياسات األمريكية: الفرع الثاني

 :ىناؾ العديد من اآلليات لنشر التدخل األمريكي با١تنطقة ٘تثلت يف آليتُت أساسيتُت  
 :كاليت تتمثل أساسا يف التوصل إذل األىداؼ التالية  آلية التدخل السياسي:  أوال

من خػبلؿ طػرح السياسػة األمريكيػة ١تفػاىيم جديػدة للدٯتقراطيػة كحقػوؽ اإلنسػاف يف  ةدعم كنشر القيم الليربالي -
 .العادل العريب كإفريقيا

 تكييف الدكؿ ا١تغاربية مع التحوالت الدكلية اٞتديدة  -

 آلية التدخل االقتصادي :  ثانيا
عػم القػادة ا١تغاربػة اٞتػدد للمسػار السياسػي إف ا١تتغَتات الدكلية اٞتديدة اليت سارت بإتاه العو١تة األمريكية كد          

األمريكػػي ا١تهػػيمن علػػى العػػادل ، قػػد أدت إذل تركيػػز الواليػػات األمريكيػػة علػػى دبلوماسػػية التجػػارة كػػأداة الخػػًتاؽ منطقػػة 
حيػػث سػػعت اإلدارة األمريكيػػة إذل تأسػػيس شػػراكة  1998ا١تغػػرب العػػريب ، كقػػد اتضػػحت مبلمػػح تلػػك السياسػػة منػػذ 

يػػػة جديػػػدة ، ارتكػػػزت علػػػى ا١توقػػػع االسػػػًتاتيجي كالثػػػركات الطبيعيػػػة كخطػػػوط التجػػػارة مػػػن خػػػبلؿ مبػػػادرة أمريكيػػػة مغارب
كالشػػؤكف الزراعيػػة كالػػذم قػػاـ ّتولػػة يف منطقػػة ا١تغػػرب  دنسػػبة إذل كاتػػب الدكلػػة األمريكػػي ا١تكلػػف باالقتصػػا إيزنســتات
  . 1998واف ج 17حيث أطلق ا١تبادرة من تونس يف  1998جواف  18إذل  12العريب من 

كالقاضي بإدماج منطقة ا١تغرب العػريب فيمػا يسػمى  1995لقد جاءت ىذه ا١تبادرة كرد فعل عن مشركع برشلونة      
 2. متوسطية -كباالكر 
 : يسبتمبر وقضايا اإلصالح الداخل/ أحداث أيلول       
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السياسة الدينية العا١تية كقد  كاليت ٘تيزت ٓتلفية عقدين من الزمن من صعود 2001سبتمرب  11أحداث منذ     
ظهرت دعوات العادة العلمانية شيئا فشيئا كا٢تدؼ األكثر كضوحا ٢تذه الدعوات ىو االسبلـ كالسيما تلك 
ا٠تطابات كا١تمارسات االسبلمية اليت توصف بالتشدد فقد أصبح من الضركرم على اليساريُت كاللرباليُت من ربط 

    .سبلمي ٔتؤسسات علمانيةمصَت الدٯتوقراطية يف العادل اإل
على الرغم من أف قضية اإلصبلح الداخلي يف الدكؿ  1

العربية ليست جديدة ، حيث طرحت يف األجندات الفكرية كالسياسية منذ فًتة طويلة ، إال أنو عادة مايزداد تسليط 
القائمة كاحملتملة ألحداث أيلوؿ على ا١تنطقة العربية ،  تالضوء عليها يف أكقات األزمات الكربل ، كنظرا لعمق التأثَتا

 :فقد كانت تلك األحداث مناسبة لتسليط الضوء على قضية اإلصبلحات السياسية كذلك على النحو التارل 
تعزيز عملية التحوؿ : لب ٤تددة منها على سبيل ا١تثاؿ ايف ىذا السياؽ طرحت مط: اإلصالح السياسي  - أ

تفعيل التعددية السياسية ، كإفساح اجملاؿ لتدعيم اجملتمع ا١تدين ، كتأكيد قيم ا١تواطنة  الدٯتقراطي من خبلؿ
كسيادة القانوف ، كتوفَت ضمانات نزاىة االنتخابات ،كٖتقيق التوازف بُت السلطات ٔتا يعزز من دكر السلطة 

اإلدارم ، كما ًب التأكيد التشريعية ك٭تقق استقبلؿ السلطة القضائية  ، كالتصدم ْتسم للفساد السياسي ك 
 .فسح اجملاؿ أماـ اٟتركات اإلسبلمية ا١تعتدلة اليت نبذ العنف كالتطرؼ 

بغض النظر عن الدعوات كا١تطالب اليت ظهرت يف الغرب كٓتاصة يف : تجديد الخطاب الديني  - ب
العربية ، باعتبار أف  الواليات ا١تتحدة األمريكية يشأف تطوير مناىج التعليم كٓتاصة التعليم الديٍت يف الدكؿ

ىذه ا١تناىج ٖتض على التطرؼ كالعنف كعدـ التسامح كرفض الغرب ، فا١تؤكد أف ٕتديد الفكر اإلسبلمي 
حُت " الدعاة كالوعاظ كا٠تطباء كا١تفتُت كالباحثُت " أك ا٠تطاب الديٍت بصفة عامة ، كالذم يشمل خطاب 
 لئلسبلـ  يف عقيدتو كنظامو األخبلقي كآدابو كشريعتويقدـ للناس على انو الوصف السليم كالفهم الصحيح 

كيف إطار ٕتديد ا٠تطاب الديٍت ركز البعض على مراجعة األطر الفكرية كا١تمارسات اٟتركية للتنظيمات . 
على ٣تموعة من األخطاء الذم اتسم هبا عمل ىذه التنظيمات مثل  زاإلسبلمية ا١تتشددة ، حيث ًب الًتكي

السياسي أكثر من االىتماـ باٞتوانب االجتماعية كاٟتضارية لئلسبلـ كالسعي لتغيَت  االنشغاؿ باإلسبلـ

                                                 
  
1
- Saba Mahmoud, Secularism, Hermeutics, and Empire: the Politics of Islamic Reformation  ,Public Cultur, duke 

Univercity Press,2006,P323 . 



 

اجملتمع من قمتو أم تغيَت السلطة قبل تغيَت اجملتمع  ٔتا يتضمنو ذلك من ٕتاىل ألسس كمزايا التدرج 
1. كا١ترحلية

 

السيما ا١تغاربية ٣تموعة من األساليب من خبلؿ ما تقدـ ٯتكن أف نستنتج أف أمريكا فرضت على ا١تنطقة العربية      
السياسية خصوصا بعد أحداث اٟتادم عشر من سبتمرب كأ٫تها فصل كل ماىو ديٍت على السياسة كعلى اٟتياة 

 .السياسية ككل ، كىذا ما برز يف االنتقادات ا١توجهة للتنظيمات اإلسبلمية ْتجة  االىتماـ باإلسبلـ السياسي
 التيارات السياسية الرئيسية في منطقة المغرب العربي : المبحث الثالث

لقػػد نشػػأت العلمانيػػة يف الػػببلد العربيػػة  عقػػب اٟتملػػة الفرنسػػية علػػى مصػػر كالشػػاـ مػػن خػػبلؿ خطػػوات كمراحػػل          
ل كػػاف أك٢تػػا رغبػػة اٟتكػػاـ يف اٟتفػػاظ عػػن سػػلطاهنم بعػػد اكتشػػافهم للهػػوة الشاسػػعة بيػػنهم كبػػُت الػػدكؿ الغربيػػة ، كقػػد أد

 .ذلك لقيامهم ٔتجموعة من اإلصبلحات يف شىت اجملاالت كإيفاد بعثات تعليمية إذل أشهر اٞتامعات الغربية 
كالتيػػارات السياسػػية كالدينيػػة  ركقػػد ظهػػرت العلمانيػػة يف ا١تغػػرب العػػريب نتيجػػة تراكمػػات تارٮتيػػة للعديػػد مػػن األفكػػا    

 .كاليت نشأت منذ القرف التاسع عشر 
 

 تيار التنوير العلماني  :  المطلب األول
نشػػأ ىػػذا التيػػار بػػا١توازاة مػػع تيػػار اإلصػػبلح الػػديٍت ، إذ ينهػػل افكػػاره كتصػػوراتو مػػن الفكػػر اٟتػػداثي األكركيب كيػػرل     

أصػػحاب ىػػذا التيػػار أف تطػػور اجملتمػػع كتقدمػػو يف كػػل اجملػػاالت علػػى غػػرار ماحصػػل يف أكركبػػا الٯتكػػن أف يقػػـو إال علػػى 
 2.أساس العقل 

من أكؿ الدعاة للعلمانيػة يف الػببلد اإلسػبلمية حيػث يؤكػد علػى أف مأسػاة الشػرقي تكمػن يف أف  أنطون فرحيعترب      
، فنػادل يف كتابػو " العريب مػازاؿ مفصػـو الشخصػية متضػارب ا١تواقػف اليػدرم ٤تػل كالئػو األكؿ ىػو الػدين أـ الػوطن " 
الػػداعي لفصػػل  أنطــون فــرح، يقػػوؿ  بفصػػل الػػدين عػػن الدكلػػة مػػن خػػبلؿ سػػيادة النظػػاـ العلمػػاين( فلسػػفة ابػػن رشػػد )

 :ىو ٜتس أمور  ةالسلطة ا١تدنية عن السلطة الديني
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في العالقات  ةصناعة الكراىي، (٤تررا)، أٛتد يوسف أٛتد "  سبتمبر وتداعياتها/ تحليل ردود األفعال العربية تجاه أحداث أيلول حسنُت توفيق إبراىيم ،  - 
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 . 103،ص 1988الزىراء لئلعبلـ العريب،( : ف.ـ.د)، ، العلمانية النشأة واألثر في الشرق والغربزكريا فايد   -



 

 . كىو أ٫تها إطبلؽ الفكر اإلنساين من كل قيد خدمة ١تستقبل اإلنسانية :   األول -

، مسػاكاة مطلقػة بغػض النظػر عػن معتقػداهتم أك مػذاىبهم  كالسػبيل  ةالرغبة يف ا١تساكاة بُت أبناء األم:  الثاني -
ذلك إال هبدـ اٟتواجز ا١توضوعة ، أك أف ٖتكم بينهم سلطة ليست تابعة ١تػذاىبهم ، الف اٟتػق البشػرم لػيس ل

 .منوط باألدياف بل ىو  فوؽ األدياف 

إنػو لػيس مػن شػؤكف السػلطة الدينيػة  التػدخل يف الشػؤكف الدنيويػة الف األديػاف شػرعت لتػدبَت اآلخػػرة : الثالـث -
 .كليست  لتدبَت الدنيا 

اسػػػتحالة الوحػػػدة الدينيػػػة كىػػػو مػػػا دعػػػا غلػػػى الفتنػػػة كاالضػػػطراب يف اإلسػػػبلـ كا١تسػػػيحية ، كإذل ىػػػذا :  عالرابـــ -
 .السبب تنسب اٟتوادث الدموية اليت حدثت فيها

 1.استمرار الضعف يف األمة مادامت جامعة بُت السلطة الدينية كا١تدنية :  الخامس -

ػػػ الػػذم أثػػار جػػدال كاسػػعا ػ إذل إسػػتناجات حػػوؿ (  ؿ اٟتكػػماإلسػػبلـ كأصػػو )يف كتابػػو  علــي عبــد الــرازقكقػػد خلػػص  
 :مفهـو جديد لئلسبلـ حيث يقـو على فرضيتُت ٫تا 

إف ا١تصػػػدرين " وؿ قػػػا٠تبلفػػػة ليسػػػت متأصػػػلة يف اإلسػػػبلـ ، فهػػػي ليسػػػت ضػػػركرية حيػػػث ي:  ىاألولـــ ةالفرضـــي -
اإلٚتػػاع دل يػػتم حو٢تػػا ، لػػذلك اليػػذكراف شػػيئا عػػن ا٠تبلفػػة ،كػػذلك ( اٟتػػديث كالسػػنة )األساسػػيُت لئلسػػبلـ 

 " .أصبحت ا٠تبلفة مصدر انقساـ ك٘ترد بُت ا١تسلمُت 

 

 كلة يف اإلسبلـ يفًتض أف اإلسػػبلـن عن الدػػإف القوؿ بفصل الدي:  الفرضية الثانية -

كا١تسػػيحية ديػػن ٭تمػػل رسػػالة عا١تيػػة ،حيػػث يقػػوؿ أف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم مػػارس السػػلطة الػػيت فرضػػتها 
زمانو ا٠تاصة ، فعملو ٬تب أف يفسػر علػى انػو ٤تاكلػة إل٬تػاد دكلػة أك انػو كػاف جػزءا مػن رسػالتو الدينيػة  ظركؼ

أمػورىم يف شػكل حكػومي مػا ، فالتشػريع القػرآين ١تػم يػدع  االيت انتهت بوفاتو ، ككاف على ا١تسلمُت أف ينظمػو 
لشػػػؤكف ا١تدنيػػػة بعػػػد زكاؿ ا٠تبلفػػػة إذل إذل اٞتمػػػع بػػػُت السػػػلطات الدينيػػػة كا١تدنيػػػة  ،إذف ٬تػػػب أف تنػػػاط ٚتيػػػع ا
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 . 66، 65،ص  مرجع سابق  أٛتد قدكح ،إنعاـ  



 

دا القػػػوانُت الدينيػػػة الصػػػرفة ، لتتناسػػػب مػػػع الظػػػركؼ ا ٬تػػػب اف تعػػػدؿ ٚتيػػػع القػػػوانُت ، عػػػسػػػلطة علمانيػػػة كمػػػ
1".القائمة   

حيث آمن الشميل بالعلم اٟتػديث ، كيف مشػركعو التحػديثي يػرل (1917-1850) شبلي الشميلكمن ركاده       
مػن مأزقهػا السياسػي كاالجتمػاعي كالثقػايف اليتػأتى إال بػالعلم الػذم ٭تػرر اإلنسػاف مػن التعصػب أف خركج األمػة العربيػة 

   2.كاٞتهل ،كاالبتعاد عن الدين الذم يعترب عنصرا للتفرقة 
 إف اٟتديث عن علمانية ا١تفكرين العرب يقودنا باألساس إذل تأثَتات ٥تتلف الظركؼ التارٮتية اليت سا٫تت يف        
 العريب ، يكوف مقركنا الفكر مراحل تطور العلمانية يفة  اٟتديث عن نشأفؤالء الفكر العلماين كمن أ٫تها تبٍت ى

، اليت تتضح معا١تها مع بدء فكرة انفصاؿ العرب عن سقوط ا٠تبلفة العثمانية  بفرضية هناية الدكلة الدينية اليت ٘تثلت 
 .ماعي العريب كخصوصياتو الدينية اليت تقف بُت الواقع االجتالدكلة العثمانية ، كقياـ الدكؿ العربية ا١تدنية 

حيث كاف من مؤسسي الدكلة  (ألباين اليوناين من أصل ) 1848 – 1805)  مد علي باشا كقد كاف ٤ت        
إف ٤تمد علي الذم         ، ( 1/9/1848 -9/7/1805)حكم مصر يف الفًتة ما بُت ا١تدنية العربية حيث 

انية مصر ، كالذم شجع القول العلم إذلالذم نقل اٟتضارة الغربية  كا١تل ىوك ف باٟتداثة كا١تدنية ، حكم مصر ككص
حينها كاف ٤تمد علي خارج السلك العسكرم ، كلكن الظركؼ شاءت أف يكوف متطوعان يف كتيبة  ،ا١تصرية كالعربية 

 إذلالدكلة العثمانية ، كًب نقل ىذه الكتيبة ْترا  مسقط رأسو ، كىي مدينة ساحلية يونانية صغَتة تتبع( قولة ) مدينة 
 . 1801باإلسكندرية يف مارس عاـ ساحل أبو قَت 

 

إف ا١تصادفة التارٮتية كحدىا اليت جعلت ٤تمد علي بطبل قوميان ، كسببان لدخولو التاريخ بعد معركة الرٛتانية          
ألسباب غَت معركفة ، كتقديران لشجاعتو جرت ترقيتو إذل رتبة اليت أجربت الفرنسيُت على االنسحاب دكف مقاكمة 

بكباشي ٍب رتبة لواء ، خبل٢تا شهدت مصر صراعات مصَتية على النفوذ بُت فرنسا كا٧تلًتا كىولندا كاسبانيا ، ُأجربت 
 AMIENS - أمياف) ، اليت عرفت ٔتعاىدة صلح  1802مارس سنة  27بريطانيا على توقيع معاىدة الصلح يف 

من شركطها جبلء اإل٧تليز عن مصر ، كمن جهة أخرل كانت تدكر معارؾ شرسة بُت ا١تماليك كاألتراؾ للسيطرة  (
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  . على مصر

ـ ، كمحاكلة للوصوؿ إذل قمة السلطة ،  1804لقد استغل ٤تمد علي ثورة الشعب ضد ا١تماليك يف مارس عاـ 
ضد الوارل العثماين  عمر مكرمانيُت ، بقيادة نقيب األشراؼ ضد العثم 1805كانضم لثورة ا١تصريُت يف القاىرة عاـ 

،  كصار من ٣ترد 1805مايو سنة  13ا على مصر يف كالي محمد عليقوطو أعلنوا تنصيب خورشيد باشا ، كبس
جندم متطوع يف إحدل الكتائب العسكرية العثمانية اذل ٤تمد على باشا سلطاف مصر كببلد الشاـ كاٟتجاز 

ندا ، كأجزاء من اٟتبشة كاليوناف ، حىت كاد أف يقضي ٘تامان على ا٠تبلفة العثمانية كالدخوؿ يف مرحلة كالسوداف كأكغ
 1. ةجديدة من الصراع إلقامة الدكلة القومية العلماني

سػا٫تت يف   التػأثَت علػى كقد برزت معها تيارات سياسية مغاربيػة    علمانية ةكفكري كقد برزت تيارات سياسية         
كعلػػػى غػػػرار دكؿ .اٟتػػػراؾ السياسػػػي ألنظمػػػة دكؿ ا١تغػػػرب العػػػريب ىػػػذا مػػػا أدل إذل سػػػيادة التوجػػػو العلمػػػاين يف ا١تنطقػػػة 

ا١تشػػػرؽ العػػػريب كانػػػت لػػػدكؿ ا١تغػػػرب العػػػريب نصػػػيبا يف تواجػػػد ىػػػذا التيػػػار علػػػى مسػػػتول أقطارىػػػا فقػػػد  بػػػرزت تيػػػارات 
يف اٞتزائػػر  للػػدكؿ ا١تغاربيػػة  كمػػن بينهػػا التيػػار الفرانكفػػوينفرانكفونيػػة سػػا٫تت يف التػػأثَت علػػى مسػػار األنظمػػة السياسػػية 

الػػذم يعتػػربه الكثػػَتين خليفػػة فرنسػػا يف اٞتزائػػر فهػػو الػػذم ٘تكنػػت فرنسػػا مػػن احتوائػػو كالتشػػبع بالثقافػػة الغربيػػة كبسػػبب 
 .الوصوؿ إذل مراكز صناعة القرار يف اٞتزائر  ٘تكن من الدعم ا٠تارجي 

التيار خالد نزار قائػد اٞتػيش كالقائػد السػابق يف اٞتػيش الفرنسػي ١تػدة أربػع سػنوات امتػدت كمن أىم رموز ىذا          
كدل يظهػػر ىػػذا التيػػار مباشػػرة بعػػد  1992 ةسػػن الشــاذلي بــن جديــدإذل ماقبػػل االسػػتقبلؿ كالػػذم قػػاد االنقػػبلب علػػى 

 األسبق بومدين العسكر الذين ٗترجػو لكن بإشراؾ الرئيس ابن بلة ،االستقبلؿ بسبب تعاظم التيار القومي العركيب أياـ 
كجػػدت فرنسػػا الفرصػػة لػػردع ىػػذا التيػػار ليصػػبح القػػوة ا١تهيمنػػة علػػى السػػاحة  دمػػن فرنسػػا يف اٞتػػيش ١تواجهػػة ا١تعارضػػة كقػػ

 2.السياسية يف اٞتزائر
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طػػػبلؽ   التوجػػػو العلمػػػاين اٟتػػػداثي منػػػذ االسػػػتقبلؿ فقػػػد منػػػع تعػػػدد الزكجػػػات كأنػػػاط ال الحبيـــب بورقيبـــةكمػػػا قػػػاد        
ظػػاىر العلمانيػػة يف عهػػد بورقيبػػة يف جػػزء مػػوارل مػػن مانيػػة  ، كسػػيأٌب بالتفصػػيل ٚتيػػع ا١تللمحػػاكم ا١تدنيػػة كفػػق قػػوانُت عل

 .أجزاء البحث
 تيار اإلصالح الديني:  المطلب الثاني

 1897-1839) ينصالة كا١تعاصرة كقد تبناىػا ا١تصػلح الػدين األفغػاظهرت ىذه اٟتركة ٤تاكلة التوفيق بُت األ         
إذ تبنػػت ىػػػذه اٟتركػػة منػػذ نشػػػأهتا ( 1902-1845)كالكػػواكيب( 1905-1849)كسػػاعده يف ذلػػك ٤تمػػد عبػػػده (

 –فكػػرة التعػػايش مػػع اٟتكػػم األكركيب كمؤثراتػػو اٟتتميػػة كبعػػض تشػػريعاتو ،جاىػػدة قػػدر اإلمكػػاف صػػياغة تلػػك ا١تػػؤثرات 
 :كإلباسها با١تصطلح اإلسبلمي –إسبلميا 
 .الدٯتقراطية تتطابق مع الشورل   -

 .ا١تصلحة العامة تتوازل مع ا١تصلحة الشرعية  -

 .الرأم اٟتديث يقارف ٔتبدأ اإلٚتاع الفقهي  -

1.الضريبة تتوازل مع الزكاة -
 

  

أف القيم كاالىتمامات الدينية ا١تشًتكة ستصبح بػاردة بقػدر مػا ، ( "  John Esposito) بوزيتوجون إسيقوؿ     
كبالتدريج ستصػبح الرىانػات األلفيػة اٞتديػدة الػيت سػيتواجد فيهػا اإلسػبلـ بػنفس القػدر مثػل ا١تسػيحية كاليهوديػة ، لػيس 

 " .يف البلداف اإلسبلمية فحسب ، كلكن يف أكركبا كأمريكا أيضا 
يوف علػػػى مصػػػر كإصػػػبلحات ٤تمػػػد علػػػي الفكريػػػة كالثقافيػػػة أثر٫تػػػا البػػػالغ علػػػى الكثػػػَت مػػػن لقػػػد كانػػػت ٟتملػػػة نػػػابل     

ا١تفكػػرين ا١تسػػلمُت إذ أتػػاح لعػػدد مػػنهم تعلػػم اللغػػات األكركبيػػة كاإلقامػػة لفػػًتات طويلػػة مػػن الػػزمن يف أكركبػػا أتاحػػت ٢تػػم 
  .االطبلع على ٥تتلف ا١تؤسسات فيها ككذا دراسة التيارات الفكرية ا١تتعددة 

ك قد كانت عودة اجملتمعات العربية السيما منها ا١تغاربة إذل اإلسبلـ ٔتعدالت كبَتة يف الثمانينات مػن القػرف ا١تاضػي    
فبعد سقوط اإلٖتاد السوفياٌب مع هنايػة الثمانينػات علػى صػعيد الفكػر ك ا١تمارسػة دل تكفػي أمػاـ الشػعوب اإلسػبلمية . 

 .العلمانية  عند الصحوة العقائدية ١تواجهة األنظمة
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ك هبػػذا فقػػد ظهػػرت للعيػػاف حركػػات إسػػبلمية يف األقطػػار ا١تغاربيػػة حيػػث يقصػػد باٟتركػػة اإلسػػبلمية كمػػا يعرفهػػا         
ٚتلػػػة النشػػػاط ا١تنبعػػػث بػػػدكافع اإلسػػػبلـ لتحقيػػػق أىػػػداؼ ك ٖتقيػػػق _زعػػػيم حركػػػة النهضػػػة يف تػػػونس _راشػػػد الغنوشػػػي 

 1.ا١تستمر لو من أجل ضبط الواقع ك توجيهو أبدا 
 : ففي اٞتزائر ظهرت العديد من اٞتمعيات اإلسبلمية ك اليت كانت ٘تثل امتداد ٞتمعية العلماء من أبرزىا         
o اللػػذاف شػػاركا يف .أنشػػئت يف بدايػػة السػػتينات ك شػػارؾ يف تأسيسػػها عبػػاس مػػدين ك العربػػاكم :  جمعيــة القــيم

يب اإلسػػػػبلمية ك قػػػػد أكقفػػػػت نشػػػػاطها عػػػػاـ تأسػػػػيس اٞتمعيػػػػة اإلسػػػػبلمية لئلنقػػػػاذ ك قػػػػد أصػػػػدرت ٣تلػػػػة التهػػػػذ
بنػاء علػػى طلػػب مػػن الػػرئيس عبػػد الناصػػر بسػػبب مطالبتهػا بإلغػػاء حكػػم اإلعػػداـ علػػى سػػيد قػػاطن ٦تػػا  3118

 .أعترب تدخبل يف الشؤكف الداخلية ١تصر 

o ك الػػيت سػػا٫تت يف قيػػاـ ( مالػػك بػػن نػػيب ) أنشػػئت يف منتصػػف السػػتينات علػػى يػػد ا١تفكػػر :  جمعيــة التــذكير
 .حركة ثقافية بُت طبلب اٞتامعات عرب مشركع مساحة اٞتامعة 

باإلضػػافة إذل ٚتعيػػػات أخػػرل نػػػذكر منهػػا ٚتعيػػػة اإلرشػػاد ك اإلصػػػبلح برئاسػػة ٤تفػػػوظ ٨تػػنح ك ٚتعيػػػة دار األرقػػم الػػػيت   
ك قػػد بػػدأ أكؿ ٖتػػرؾ علػػٍت للتيػػار اإلسػػبلمي مػػن نفػػس السػػنة عنػػدما دعػػا  ١1982تػػدين سػػنة أنشػػئت علػػى يػػد عبػػاس ا

 2.القيصر الفقيو إذل ٕتمع شعيب كبَت لبلحتجاج ك ا١تطالبة ٔتزيد من اٟتريات السياسية 
 :كقد انقسم ا١تشهد اٟتركي اإلسبلمي يف ا١تغرب إذل تيارين رئيسيُت ٫تا

مػع  اإلصػبلح إذ قيػل ىػذا التيػار للتعػاطيزب العدالػة ك التنميػة ك حركػة التوحيػد ك الػذم مثلػو حػ:  تيار المشـاركة_ 1
 .قواعد اللعبة السياسية 

ك ىػدفها ىػو االنػدماج يف اٟتقػل السياسػي ٘تهيػدا الحػتبلؿ  1982حيث تأسست حركة التوحيد ك اإلصبلح عػاـ    
رة غػػَت مباشػػرة بالعمػػل ٖتػػت عبػػاءة حػػزب الػػدكتور ا١توقػػع ا١تفضػػل فيػػو ك قػػد انتزعػػت بدايػػة اٟتركػػة اعػػًتاؼ السػػلطة بصػػو 

 .  1998مقاعد بر١تانية يف انتخابات سنة  9ك قد فارقت ب.ا٠تطيب للحركة الشعبية الدستورية الدٯتقراطية 
 : تيار المقاطعة  -0
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 اٟتضػارم يضم ىذا التيار قاعدة كاسعة من التشػكيبلت اإلسػبلمية ٚتاعػة العػدؿ ك اإلحسػاف ، حركػة البػديل          
، إال أف التنظػػيم األبػػرز فيػػو علػػى اإلطػػبلؽ ىػػو ٚتاعػػة العػػدؿ ك اإلحسػػاف ، ْتكػػم تارٮتهػػا ك  ك اٟتركػػة مػػن أجػػل األمػػة

باقي التشػكيبلت الػيت ال تػزاؿ ٕتتهػد ، بكثػَت مػن التعثػر ، يف بلػورة _ كما ك نوعا _إمكاناهتا ك حضورىا الذم يفوؽ 
 .ية ك االجتماعية٣ترد اٟتضور اإلعبلمي يف اٟتياة السياس

االنطبػػػاع بأهنػػػا ٘تثػػػل تيػػػارا منظمػػػا متماسػػػكا ، ك مصػػػمما علػػػى ٖتقيػػػق ( العػػػدؿ ك اإلحسػػػاف )تعطػػػي اٞتماعػػػة           
ك بػػالرغم مػػن كوهنػػا ٚتعيػػة دل ٖتػػظ بعػػد بػػاعًتاؼ السػػلطات هبػػا رٝتيػػا ، فإهنػػا ٘تثػػل أىػػم ٚتاعػػة علػػى السػػاحة . مشػػركعو 

طبيعة التأطَت،إهنا ٚتاعة ٘تتزج يف تركيبتها الكاريزماتية بالنضػاؿ السياسػي ك الػديٍت  اإلسبلمية ا١تغربية من حيث العدد ك
العنصػر احملػورم يف اٟتركػة اإلسػبلمية ا١تغربيػة ك ا١تنظػر الرئيسػي ٢تػا ، ك ىػو ٭تظػػى  عبـد السـالم ياسـين، ك يعتػَت الشػيخ 

يعد بالعشرات يػدؿ علػى عمػق كسػعة اطػبلع  باحًتاـ ك تقدير أتباعو ك خصومو على السواء ، ك إنتاجو الفكرم الذم
الػذم ٯتكػن اعتبػاره ا١ترجػع اإليػديولوجي الػذم يػؤطر أنشػطة ك مواقػف ( 1989) المنهـاج النبـويالرجل ،ك أىم كتبو 
 .كتوجهات اٞتماعة 

ا١تلػػك عقػػب الرسػػالة الشػػهَتة الػػيت كجههػػا إذل ( األكذل)لقػػد حػػرص ا١ترشػػد العػػاـ للجماعػػة منػػذ أف ٕتػػاكز ٤تنتػػو         
علػػػى صػػػياغة خطػػػاب سياسػػػي منسػػػجم مػػػع ا١تنطػػػق العػػػاـ اٟتػػػاكم لفكػػػره السياسػػػي ك ( اإلسػػػبلـ أك الطوفػػػاف ) الراحػػػل 
لػػػػدل اٞتماعػػػػة بػػػػا١تعٌت ا١تتعػػػػارؼ عليػػػػو ، إال أف مػػػػن ا١تمكػػػػن أف ( ملػػػػف مطلػػػػيب ) ك بػػػػالرغم مػػػػن عػػػػدـ كجػػػػود .الػػػػديٍت 

الػػيت ٕتمػػع بػػُت الثوابػػت العامػػة الدينيػػة ك _ امػػة جػػدا الع_ نسػػتخلص مػػن ثنايػػا أدبياهتػػا عػػددا مػػن ا١تطالػػب األساسػػية 
 1:للمغرب ، ك ٯتكن تلخيص أىم تلك ا١تطالب على النحو التارل  ةا٠تصوصية اجملتمعي

دكاعػػي الفتنػػة الفرديػػة ك اٞتماعيػػة الػػيت ) خػػاؿ مػػن ( ٣تتمػػع مػػؤمن يسػػتظل بظػػبلؿ اإلسػػبلـ ) الػػدعوة إذل بنػػاء  - أ
 ( .من جربية اٟتكم ك استبداده)متحرر ( يسببها اٞتهل بالدين ك ترؼ ا١تًتفُت ك تبذيرىم 

اإلقػرار بأ٫تيتهػا يف اآلف ذاتػو  رفض األساس الفلسفي ك القيمي الغريب للدٯتقراطية ك ٕتلياهتػا البلئكيػة ، مػع  - ب
= الدٯتقراطيػػة )كآليػة لصػػيانة ك تطػػوير اٟتقػػوؽ ك اٟتريػػات ا١تكتسػػبة  ك الػػدعوة إذل اكتسػػاهبا مضػػمونا إسػػبلميا 
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دسػتوريا –ضػركرة اعتمػاد الشػريعة ) ك مػن ىنػا ( أساسا شرعيا للحكم االستبدادم ) اعتبار القوانُت الوضعية  -ج
ك بػػدؿ اال٩تػػراط يف لعبػػة ا١تؤسسػػات الدكليػػة القاضػػية ٔتبلئمػػة القػػوانُت الوطنيػػة مػػع ا١تعاىػػدات ( مصػػدرا للتشػػريع  –

 .الدكلية، ٬تب العمل على مبلءمتها مع الشريعة اإلسبلمية
الػدعوة إذل إقامػة اقتصػاد إسػبلمي يرتكػز علػى البواعػث الدينيػة ك األخبلقيػة ، مػع الًتكيػز علػى إشػاعة العدالػة  -د     

 .اعية ٔتا يتوافق مع ركح الدين كفلسفتواالجتم
ٟتق بػو مػن اإعادة ا١تنظومػة الًتبويػة ك التعليميػة علػى أسػس تعيػد للمجتمػع ىويتػو اإلسػبلمية اٟتقػة كتنػزع عنػو مػ -ىػ    

 . تغريب 
 :خالصة

  ا١تغرب العريب ا١ترجعيات الفكرية كالسياسية للعلمانية يف منطقة لقد ًب التطرؽ يف ىذا الفصل إذل أىم            
حيث ًب يف ا١تبحث األكؿ التطرؽ  للمكانة  اٞتيوسياسية ١تنطقة ا١تغرب العريب اليت مكنتها من جعلها منطقة أطماع  

 .بداية كانتهاء با١تستعمرين الفرنسي كااليطارل   من قبل ٥تتلف القول االستعمارية، الفينيقيُت
كاليت تتنوع مابُت اإلنتاج الزراعي ك اإلمكانيات الصناعية     ةرد الطبيعيإذل جانب ذلك ماٯتيز ا١تنطقة  ا١توا         

 .ا١تتمثلة يف األساس يف البًتكؿ  
كيف ا١تبحث الثاين ًب التطرؽ إذل أىم احملددات الداخلية كا٠تارجية لتبٍت ا٠تيار العلماين يف ا١تنطقة ا١تغاربيػة         

١تستعمرة ك النخبة الفرانكفونية خبلؿ  فًتة االحتبلؿ  كبعدىا إضافة إذل كا١تتمثلة أساسا يف تأثَتات السلطة  ا
 .كمحددات خارجية كحديثة   ةالعبلقات األكركمغاربية ك السياسات األمريكية يف ا١تنطق

  كيف ا١تبحث الثالث عرج البحث إذل أىم التيارات السياسية الرئيسية يف منطقة ا١تغرب العريب كا١تتمثلة يف األساس   
 .يف تيار التنوير العلماين  ك تيار اإلصبلح الديٍت  
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 *    لمحة عامة عن إفريقيا
يهود ، % 1مسيحيُت ك% 1مليوف نسمة  ديانتهم اإلسبلـ ك 10.435.000يبلغ عدد سكاف تونس          

 % 1كأكركبيوف  %98تونس أف ليس ٢تا انقسامات عرقية عميقة حيث يبلغ العرب فيها  األغلبية بنسبة  زكما ٯتي
 1. ب، أما اٟتكم يف تونس فهو ٚتهورم ٮتضع لتعدد األحزا  %1كيهود كغَتىم 

الدراسة من الٮتتلف تاريخ تونس عن باقي الدكؿ ا١تغاربية لكن حاكلنا من خبلؿ ىذا البحث أف نربز ٪توذج         
 . الناحية التارٮتية كمن الناحية اٞتيوسياسية

الشمارل ، حيث يتغَت إتاىو العاـ ، كيسَت من  يإف موقع تونس يف مكاف كسط من الساحل األفريق         
اٞتنوب إذل الشماؿ ، بدال من أف يستمر امتداده ٨تو الغرب ، كهبذا ٗترج تونس من ا١تنطقة الصحراكية كتدخل يف 

أدل إذل زيادة األطماع االستعمارية فيها عرب  ، كىذا ما2يز ا١تنطقة اليت ينزؿ فيها ا١تطر الغزير خصوصا يف الشتاء ح
عرفت ا١تنطقة تعاقب العديد من اٟتضارات اليت جلبتها ثركات ىذه األرض كأ٫تية  اٟتقبات التارٮتية ا١تختلفة ، حيث

ساعد على دخو٢تا االنفتاح الطبيعي لتونس كسهولة ك  البحر األبيض ا١تتوسطموقعها اإلسًتاتيجي يف قلب حوض 
فقد عرفت تونس سيطرة .  كيعد قدـك الفينيقيُت بداية دخوؿ ا١تنطقة فًتة التاريخ بتأسيسهم لدكلة قرطاج. تضاريسها
 .كالركماف كالونداؿ كالعرب كالرببر سكاف ا١تغرب األقصى كاألسباف كاألتراؾ كأخَتا الفرنسيُت الفينيقيُت

كالشماؿ كاٞتنوب حيث  ك إسًتاتيجية فهي ٫تزة كصل بُت الشرؽ كالغرب ،  ةلتونس مكانة  تارٮتية كجغرافي    
 : تكتسي تونس أ٫تية من نواحي أربعة 

 .البعد التارٮتي كالطويل لتونس على ا١تدل الطويل كعلى مدل ا١تراحل ا١تتعددة  -1

 .الوزف ا١تعترب لتونس على مستول البحر االبيض ا١تتوسط  -2

 . البحر االبيض ا١تتوسط تونس كمفًتؽ طرؽ اسًتاتيجي يف -3

 3.تونس كأرض للتسامح كتقبل التقاربات كاٟتوارات  -4
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إذل فًتة  بتونساليـو عرفت تونس تارٮتا يعود لعهود سحيقة إذ يعود ظهور اإلنساف يف ا١تنطقة اليت تعرؼ            
 . لسفلي ا العصر اٟتجرم القدًنيث ًب العثور على آثار نشاط إنساين يعود إذل ، حما قبل التاريخ

حىت لقد سيطر الفينيقيوف أك البونيقيػوف طيلة ألف سنة من أكاخػػر األلف الثانية :  العهد البونيـقي   -1
بفضل رسوخ أقدامهم كمناعة مراكزىم أف  ا،كقد استطاعو قبل ا١تيبلد أم حىت تاريخ هتدًن قرطاج  146سنة

بأحدث التقنيات ك كأكثر النظم إحكاما بالنسبة إذل ذلك  اٚتيع ا١تبادالت مع ا٠تارج كأف ينفردك  ا٭تتكرك 
 :رعايا خاضعُت لنفوذ قرطاج كىم إما  اسكاف الببلد األصليُت فقد كانو  أماالعصر ، 

 .القطر التونسي  اللوبيوف كقد سكنوا  قسم كبَت من -

متواجدين يف غرب الببلد  اككانو  النوميديوف ا١تسيليوف كىم مستقُت عن التأثَت العميق الذم كاف للفينيقيُت -
 . التونسية اٟتالية كيف مقاطعة قسنطينة 

قبل ا١تيبلد أم  814يعود إذل سنة " قرط حدث أك قرطاج " كمن ا١تتعارؼ إف تأسيس ا١تدينة اٞتديدة          
أربعُت سنة قبل بداية األلعاب االك١تبية  كستُت سنة قبل ظهور اليونانيُت يف الغرب كقبل التػأريخ الرٝتي لتأسيس ركما 

. 

 (ـ 970 –م .ق 096) العهد الروماني -2

بناء مدينة قرطاج بعد أف كانت أكتيكا العاصمة كلكن أعماؿ  إعادةقيصر  يوليوسالركماين  اإلمرباطورقرر         
كبذلك بدأت فًتة ازدىار يف ا١تنطقة حيث أصبحت أفريقية ٥تزف حبوب  أكغسطسالبناء دل تبدأ رٝتيا إال مع خلفو 

لركماين كىو ما يوافق تقريبا الثلث الواقع يف ـ ملكا للشعب ا.ؽ 146حيث أصبحت ٦تالك  قرطاج يف سنة  .ركما
 .الشماؿ الشرقي للببلد التونسية اٟتالية 

لقد تسارعت حركة انتشار اٟتضارة الركمانية منذ بداية القرف الثاين  كتسارعت معها حركة األفارقة حيث بلغ          
١تائة  كيف عهد السفريُت كحىت بعد ذلك العهد با 15من أصل إفريقي نسبة  نالركمانيُت ا١تنحدري عدد االرستقراطيُت

شبيهة با١تزرعة الكبَتة ا١تستثمرة "  كورتوابلغت إفريقيا درجة عالية من االزدىار كالقوة كأصبحت آنذاؾ على حد قوؿ 
، فقد عمت ا١تنتوجات من قمح كزيوت ، حيث شهدت تطور كبَت يف تقنيات الرم كالفبلحة " استثمارا تاما ٤تكما

.1 
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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 533  ك   431  مابُت الفًتة الونداليةإضافة إذل ذلك مرت على تونس فًتات تارٮتية متعاقبة من بينها          
 .ـ ٍب انتصر اٞتيش البيزنطي 533بسهولة على قرطاج سنة  البيزنطيوفسيطر  الفًتة البيزنطية ميبلد ك
 :  العهد اإلسالمي -3
مدينة  اكصل الفتح اإلسبلمي إذل تونس يف القرنُت السابع   كالثامن ، كنشر ا١تسلموف الدين بسرعة ،كىدمو       

من إخضاع الرببر كيف ا١ترحلة ا١تمتدة بُت مطلع القرف  اـ ، كبنوا مدينة تونس لكنهم دل يتمكنو  698قرطاجة عاـ 
 .كزا علميا كدينيا مزدىرا الثالث عشر كهناية القرف السادس عشر أصبحت تونس مر 

 :كقد تعاقبت على الدكلة التونسية أربع دكؿ إسبلمية كانت كاآلٌب          
 (م 102- 722)الدولة األغلبية  -

 (م 137- 102)الدولة الفاطمية  -

 (منتصف القرن الحادي عشر ميالدي  –م 137)الدولة الزيرية  -

 (م 0839 – 0072حوالي ) الدولة الحفصية  -
قامت األسرة اٟتسينية اليت حكمت   1705كقعت تونس ٖتت اٟتكم الًتكي ، كيف عاـ 1584كيف العاـ         

 1.الببلد حىت تأسيس اٞتمهورية 
 .1881شهدت تونس الفًتة االستعمارية األخَتة كا١تتعلقة باٟتماية الفرنسية لتونس سنة        
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 http://www.langue-arabe.fr/spip.php?article245 :المصدر  خريطة تونس



 

           مظاىر النهج العلمــاني في البنية العامـة  للنظام السياسي التونسي:المبحث األول

 مظاىر العلمانية من الناحية القانونية:  المطلب األول
مرجعُت أساسيُت يف تونس ك٫تا دستور  دراسة مظاىر النهج العلماين من الناحية القانونية على ركز البحث يف     

 .اٞتمهورية التونسية ك٣تلة األحواؿ الشخصية 
 دستور الجمهورية التونسية:  الفرع األول

إف كاضعي الدستور التونسي حاكلوا التوفيق بُت ىدفُت ٘تثل األكؿ يف إقامة دكلة دٯتقراطية أساسها سيادة        
الشعب كقوامها نظاـ سياسي يرتكز على التفريق بُت السلط أم أهنا دٯتقراطية على النمط الليربارل أما الثاين فهو 

ستقبلؿ كىو االضطبلع ببناء الدكلة ك ٖتقيق التنمية ىدؼ تشًتؾ فيو ٚتيع دساتَت الدكؿ اٟتديثة العهد باال
 .االقتصادية كاالجتماعية فيها

ىدؼ الدكلة الليربالية إذل جانب ذلك أعطى الدستور صبلحيات كبَتة : ىنا أف كبل ا٢تدفُت ٥تتلفُت  ظكما يلح    
على ضركرة إقامة سلطة تنفيذية قوية،  للدكلة كمنح ٢تا الريادة يف كل اجملاالت ، ك٢تذا أكد اجمللس القومي التأسيسي

إذ اخذ بأىم مبادئ النظاـ الرئاسي  1956كقد انعكست ىذه اإلرادة يف النص األصلي للدستور األكؿ من جواف
 .مع تقوية لصبلحيات رئيس اٞتمهورية

 :كاستمرت ىذه الرؤية مع التعديبلت ا٠تمس عشر اليت عرفها الدستور التونسي كاليت نذكر أ٫تها    
  كالذم كرس يف صلبو مؤسسة الوزير األكؿ 1969ديسمرب  31تعديل. 

  كالذم أقر الرئاسة مدل اٟتياة لفائدة الرئيس اٟتبيب بورقيبة 1975مارس   19تعديل. 

   كالذم مشل قرابة ثلثي فصوؿ الدستور ،حيث دخل تقنيات عادة ماتدخل يف  1976أفريل  08تعديل
إذل تكريس تقنية  ةكحل الرب١تاف من قبل الرئيس ، ىذا باإلضاف ةاٟتكومإطار النظاـ الرب١تاين مثل لـو 

 .االستفتاء 

  كالذم أعاد تنظيم السلطة التنفيذية كعبلقتها مع السلطة التشريعية 1988جويلية  25تعديل. 

  كالذم مشل العديد من الفصوؿ كاىم ىذه التعديبلت تعديل لوظيفة تشريع  1997أكتوبر  27تعديل
 . القانوف



 

  كالذم غَت تركيبة الرب١تاف ليصبح بر١تانا ذك ٣تلسُت كذلك بإنشاء ٣تلس   2002جواف  01أخَتا تعديل
 1.ا١تستشارين إضافة إذل ٣تلس النواب

ٗتلو فصوؿ الدستور التونسي منذ إنشائو من أم إشارة إذل تبٍت النهج العلماين كنظاـ سياسي للدكلة كىذا         
 :من الباب األكؿ من دستور اٞتمهورية التونسية حيث ينص على مايؤكده الفصل األكؿ 

 2".نظامها والجمهورية لغتها، والعربية ، دينها اإلسالم ، سيادة ذات ، مستقلة ، حرة ، دولة تونس"
-عند ٖتليلنا للمػادة األكذل من الدستػور ٧تد أف تونس رٝتيا ىي دكلة ذات توجو إسبلمي كىذا ما أكدتو اٞتملة  

كما أكد صفة اإلسبلـ على أىم مكونات الدكلة اٟتديثة أال كىو الشعب كذلك حسب ماكرد يف     -اإلسبلـ دينها
 ىذا يضبطو الذي الوجو على يباشرىا السيادة صاحب ىو التونسي الشعب"الفصل الثالث من الباب األكؿ 

 3" الدستور
الذم كرد يف القسم   38كما أكد الدستور على  أف يكوف رئيس اٞتمهورية مسلما كذلك حسب الفصل         

 ودينو الدولة رئيس ىو الجمهورية رئيس"كاليت تنص على  –السلطة التنفيذية  –األكؿ من الباب الثالث 
 4"اإلسالم

 :إف نص الدستور التونسي على صفة اإلسبلـ على أىم ثبلث مستويات يف أم دكلة حديثة أال كىي    
 الدكلة 

  رئيس الدكلة 

  الشعب ا١تكوف ٢تذه الدكلة. 

العلماين  جيؤكد من الناحية القانونية على أف اٞتمهورية التونسية ىي ٚتهورية إسبلمية كىذا ما يتناقض ك النه         
اٟتبيب بورقيبة منذ فجر االستقبلؿ كما يتناقض مع مواد دستورية أخرل  وأال كى ةا١تتبٌت من قبل رأس السلطة التنفيذي

الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية "  ؿتقر حرية ا١تعتقد كىذا مانص عليو الفصل ا٠تامس من الباب األك 
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ا١تدرسة العليا لئلدارة : ، اٞتمهورية التونسية  القانون المحور األول القانون الدستوري والمؤسسات السياسية: مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا٤تمد شفيق صرصار،  - 
 . 47،ص  2007، سبتمرب 

2
 . 6، صالفصل األول من الباب األولور ، اٞتمهورية التونسية ، الدست  -
 . 6، ص  الفصل الثالث من الباب األول ا١ترجع نفسو، 3
 . 11، ص  من الباب الثالث 77الفصل ا١ترجع نفسو، - 4



 

إف الدارس للواقع السياسي ألم دكلة يف "   العام الدينية ما لم تخل باألمنالمعتقد تحمي حرية القيام بالشعائر 
دل السيما الدكؿ النامية ٬تد قاعدة أساسية كصحيحة ليس كل ماىو قاعدة قانونية ىي قاعدة يعيشها اجملتمع االع

 .كتطبقها النخبة اٟتاكمة فمجلة األحواؿ الشخصية يف تونس خَت دليل عن ذلك 
 مجلة األحوال الشخصية في تونس:  الفرع الثاني

بتونس اليت كانت من أىم األسباب اليت  ةًب إصدار ٣تلة األحوؿ الشخصي 3734أكت  31بأمر مؤرخ يف           
أدت با١تفكرين العرب كا١تسلمُت إذل أف يطلقوا على اٟتبيب بورقيبة الرجل العلماين ألنو تبٌت من خبلؿ ىذه اجمللة 

 .ريعة اإلسبلمية خصوصا فيما يتعلق ٔتسأليت  الزكاج كالطبلؽ  قوانُت ٥تالفة للش
حيث  ينبٍت الزكاج كفق ٣تلة األحواؿ الشخصية يف تونس على ا١تساكاة التامة بُت الرجل كا١ترأة كيربز ذلك من        

 :خبلؿ مقتضيات عديدة أ٫تها 

كما نص على " ٦تنوع  تالزكجاتعدد " من اجمللة على أف   36، إذ ينص الفصل تمنع تعدد الزكجا -

ا١تؤرخ  3736لسنة  57بعد ماًب تنقيحو بالقانوف عدد  36عقاب من ٮتالف ذلك  حيث ينص الفصل 

 07ا١تؤرخ يف  3742لسنة   3با١ترسـو عدد  3ك 2ك 1كأضيفت إليو الفقرات  3736جويلية  72يف 

كل من تزكج "  3742أفريل  03ا١تؤرخ يف  3742لسنة  3ا١تصادؽ عليو بالقانوف عدد  3742فيفرم 
كىو يف حالة الزكجية كقبل فك عصمة الزكاج السابق يعاقب بالسجن ١تدة عاـ كٓتطية قدرىا مائتاف كأربعوف 

   1. "حكاـ القانوفألكلو أف الزكاج اٞتديد دل يرـب طبقا  ألف فرنك أك بإحدل العقوبتُت
األب كأصبحت ا١ترأة تزكج نفسها بنفسها كلو  كما كضع القانوف حدا لوضع اٞترب الذم كاف يتمتع بو  -

 .كانت بكرا 
من اجمللة  17الطبلؽ حسب الفصل  عالطبلؽ ينبٍت الطبلؽ على ا١تساكاة التامة بُت الرجل كا١ترأة ، كال يق -

 :يتم الطبلؽ يف إحدل اٟتاالت الثبلث 2"إال لدل احملكمة "
 .بًتاضي الزكجُت / 3
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 . 7، ص  الشخصية التونسية لمجلة األحوا - 
 . 8، ص  المرجع نفسو - 2



 

 .بب ماحصل لو من ضرربناء على طلب أحد الزكجُت بس/ 0

 .برغبة من الزكجة إنشاء الطبلؽ أك مطالبة الزكجة بو / 1

من فقرتو الثالثة للمرأة فقط حق االختيار بالنسبة للتعويض ا١تادم بُت رأس ماؿ يسند  13كينص الفصل        
 .    إليها دفعة كاحدة أك جراية عمرية تدفع ٢تا كل شهر 

 نية من الناحية السياسيةمظاىر العلما: المطلب الثاني

 :من خبلؿ عهدين ا١تظاىر السياسية للعلمانية يف تونس ٕتلت        
 عهد الرئيس اٟتبيب بورقيبة  -

 .عهد الرئيس زين العابدين بن علي  -
 عهد الرئيس الحبيب بورقيبة: الفرع األول

، عرب 1937،يف شهر نوفمرب من سنة 1 ككجل ا١تيداف السياسي مبكرا   1903كلد اٟتبيب بورقيبة سنة           
إال إف االستقبلؿ لن يتحقق :" الثاين للحزب الدستورم كقاؿ  ربورقيبة بوضوح عن توجهو كإسًتاتيجيتو خبلؿ ا١تؤ٘ت

عنيفة عارمة تقضي على اٟتماية ، كالثانية ىي ىزٯتة فرنسا يف حرهبا ضد  ةيف ثورة شعبي بثبلث طرؽ كتتمثل األكذل
دكلة أخرل ، أما الثالثة فتنطوم على حل سلمي يتم على مراحل ٔتساعدة فرنسا نفسها ك ٖتت إشرافها ،إف اختبلؿ 

نسية على يد دكلة توازف القول بُت الشعب التونسي كفرنسا يلغي أم حظ يف انتصار شعيب، كما أف ىزٯتة عسكرية فر 
أخرل لن تساعد عملية االستقبلؿ بل تسقطنا بُت ٥تالب استعمار جديد فبل ٣تاؿ إذف للخبلص إال بالطرؽ 

   2".السلمية كٖتت رعاية فرنسا 
لقد تبٌت بورقيبة منذ الفًتة االستعمارية الفرنسية اٟتلوؿ السلمية للقضية التونسية كىذا ماجعلو يقيم            

 .كدية مع القيادة الفرنسية خبلؿ اٟتماية كبعدىا  عبلقات
حكمت تونس ْتزب سياسي كاحد أال كىو اٟتزب  1987فمنذ االستقبلؿ السياسي لتونس كحىت عاـ            

االشًتاكي الدستورم بزعامة اٟتبيب بورقيبة الذم دخلت الببلد ٖتت حكمو يف عملية ٖتديث ك٪تو اقتصادم سريعة 
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- Claude Liauza, "Bourguiba héritier de Tahar Haddad et des militants des années 1920" , Michel Camau et Vincent 

Geisser , Habib Bourguiba la trace et héritage ,p20. 
2

 . 4، ص  1999الدار الثقافية للنشر ، : القاىرة  سيرة زعيم شهادة على العصر ،: الحبيب بورقيبة الطاىر بلخوجة ،  - 



 

االستقبلؿ، بدأت ٔتحاكالت كجيزة غَت ناجحة لئلصبلح االشًتاكي أعقبتها مباشرة احملاكالت ا١تبكرة لدكلة ما بعد 
 ٨.1تو الليربالية االقتصادية

      
التونسية ا١تستقلة كيف ظل ذلك عمل على طمس كافة  ةلقد جعل بورقيبة من التحديث شعار الدكل          

التعليم  كأكقفاحملاكم الشرعية ،  فألغىالعبلقات كالركابط التقليدية العائلية كالعشائرية كالقبلية كالدينية كالتخلص منها 
ت الزكايا عظم ، كحل األكقاؼ ، كأصدر ٣تلة األحواؿ الشخصية اليت ٘تنع تعدد الزكجات كحوؿ مقرايف اٞتامع األ

 .عريب -كعمم التعليم الفرنكو دالدستورم اٞتديكالطرؽ الصوفية إذل مراكز للحزب 
 :كقد ٕتلت مظاىر العلمانية يف عهد الرئيس بورقيبة  يف موقفُت مهمُت            

 
  و ال يتواىن عن االعًتاؼ بانتماءبنوع من االزدكاجية فه اتسم : العروبةمن موقف بورقيبة 

ىدؼ نصبو إليو ٚتيعا كضركرة ": حيث يقوؿ   3691ديسمرب 31العربية كما جاء يف خطابو يـو  األمةإذل  تونس
كىي ما اقتضتو الضركرة  "الضغوط ا٠تارجية  إتاهكالصمود  األطماعيف عصر التكتبلت ، كىي كسيلة لرد  

 إف مايربطنا:"بورقيبة صاحب ا١تقولة الشهَتة نو يف ا١تقابل أل.الربكتوكولية كالسياسية يف عبلقتو مع زمبلئو اٟتكاـ العرب
ف إبالعرب ليس إال من قبيل الذكريات التارٮتية ، كإف مصلحة تونس أف ترتبط  بالغرب كفرنسا بصورة اخص ،ك 

 "من اجتياز الصحراء الليبية ألسهلا١تتوسط  األبيضمرسيليا اقرب لنا من بغداد كدمشق كالقاىرة ، كإف اجتياز البحر 
 .ه ا١تقولة تناقض سابقتها كىذا إف دؿ على شيء فانو يدؿ على تناقض مواقف بورقيبة حوؿ موضوع العركبة، إف ىذ

يب ، ر الوطن التونسي ال الوطن الع" :يرل بورقيبة أف االنتماء لتونس ىوية قائمة ْتد ذاهتا ، كىو مايعكسو بقولو     
كىو مايؤكد  أممالف تونس ٢تا شخصيتها منذ آالؼ السنُت ، منذ عهد قرطاج ، أما العرب فيشكلوف عدة 

كما ينعكس موقف بورقيبة من خبلؿ آرائو كمواقفو ا١تتعلقة باللغة العربية كمن خبلؿ ".إذل عدة دكؿ  انقسامهم
إف اللغة العربية اليت يتكلمها الشعب "ستَت يف ا١تن 3691يوليو  96تبجيلو للعامية ، فقد جاء يف خطابو يف 

كل تونسي مهما كاف نصيبو من الثقافة ، كمهما كانت اٞتهة اليت ينتمي إليها كمهما تباينت اٞتهات ،   كيفهمها
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 .255، ص 2000مام   23  ، 255، ا١تستقبل العريب، العدد "من بورقيبة إلى بن علي: التغير االقتصادي والسياسي في تونس" سعد الشلماين،  



 

دب الشعيب كالشعر الشعيب أف ٭تتبل مكانتهما عند الشعب كأف ليست الفصحى ، بل العامية لذلك من حق األ
 1. "رهيكونا ٫تا أدبو كشع

ٌب اللغة العربية يف ا١ترتبة الثالثة بعد اللغة الفرنسية أذل االزدكاجية اللغوية فحسب بل تإإف ىذا ا١توقف اليقود           
يف ا١تناصب العليا يف ىـر السلطة  السياسيُتبورقيبة من ا١تسؤكلُت  اختياراتكقد انعكس ذلك على .كالعامية التونسية 

أسسها ا١تصلح خَت الدين باشا حيث فتحت ا١تدرسة الصادقية  اليت يارىم على خر٬تي الصادقيةالذين كثَتا مايقع اخت
كزيرا تونسيا  70بورقيبة ك كٗترج منها اٟتبيب 1875فرباير  عاـ  27بتونس العاصمة أبواهبا أماـ طبلب العلم يـو 

القيادات الوطنية اليت أرست دعائم التحديث  ٘تكنت ىذه ا١تدرسة من  ٗتريج إطارات جديدة يف اجملتمع التونسي من
 2.االجتماعي كاالقتصادم يف تونس

 
لغة ثورة أٙتن من  -السيما لشعب جاىدك  –ىل لشعب ما " يف موضوع اللغة  * Harder ىردريقوؿ           

اللغة تكمن كل ذخائر الفكر كالتقاليد كالفلسفة كالدين كهبا ينبض كل قلب الشعب، كتتحرؾ كل  أجداده ؟يف تلك
٭ترمو من ثركتو الوحيدة اليت التعرؼ  –أك يقصر يف احًتامها –فإف من ينتزع من مثل ىذا الشعب لغتو .....ركحو 

3..."األبناء ، على مر األجياؿ  إذل البلى ، كاليت تنتقل من اآلباء
 

  
  

  -لذكم التكوين الزيتوين اإلقصاءٔتثابة  اعترب ما ًب إقصاء خر٬تي الزيتونة عن تورل تلك ا١تناصب ، كىو لقد         
 عرفونكوفوين الذم ر الذم تعرضت لو لغة الدكلة دل يكن عابرا كإ٪تا جاء نتيجة التكوين الف اإلقصاءإف . العريب 

 .رجاالت كأعضاء السلطة يف تونس
 

  اإلسبلـ ٥تتلفا عن ذلك ، فقد خضػع دل يكن موقف بورقيبة من : من اإلسالمموقف بورقيبة 
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سنبلحظ أف بورقيبة دل  3699إذل سنة 3611لبلزدكاجية ، فإذا نظرنا إذل الفًتة التارٮتية ا١تمتدة من سنة بدكره 
النبوية يف نشاطو السياسي ، حىت  ثييتصادـ مع اإلسبلـ كلو ١ترة كاحدة ، بل كاف يوظف اآليات القرآنية كاألحاد

كاف من دعاة ٖتجب ا١ترأة ، كىو االٕتاه نفسو الذم كاف ينتهجو يف كثَت من ا١تناسبات الدينية ، مثل ا١تولد   وأن
النبوم الشريف ، كقد فعل ذلك يف أثناء زيارة أحد قادة الدكؿ اإلسبلمية  إذل تونس ، فعند استقبالو للملك فيصل 

أف إال .يو الدكلة التونسية بعد استقبل٢تا ىو اإلسبلـ صرح قائبل إف األساس الذم قامت عل 3699يف تونس سنة 
تلك التصر٭تات كانت تنم على رؤية براٚتاتية كثَتا ماحكمت السلوؾ السياسي لبورقيبة خاصة عندما يعلم دارس 

  :  التجربة السياسية البورقيبية أف بورقيبة صاحب ا١تواقف التالية 
 ".يكب كيقعد "لرأس إذل األرض ، ككوف ا١تصلي كإنزاؿ ا" زقزقة مياه" كصف الصبلة بأهنا  -

الدعوة إذل التخلي عن اٟتج ١تا ينجر عن ذلك من نزيف للعملة ، كتعويضو باٟتج إذل مقاـ الصحايب أيب  -
   .زمعة البلوم يف القَتكاف 

، دكف كذلك     هفيقبل من اإلسبلـ مايراه صاٟتا كيًتؾ ماال يرا"فكر حر"فتح باب االجتهاد لكل إنساف لو  -
رؼ الدينية كاإل١تاـ بالنصوص كمصادر التشريع اليت ٖتتل ا١ترتبة األكثر أ٫تية من االجتهاد ، اذل ا١تعإاٟتاجة 

فهل يكوف من "نو دعا إذل تغيَت قانوف اإلرث ، كيف ىذا اإلطار جاء يف قولوأمثل القرآف كالسنة ، حىت 
فعلينا أف نتوخى طريق االجتهاد يف ٖتليلنا ٢تذه  ،...ا١تنطق يف شيء أف ترث الشقيقة نصف مايرثو شقيقها 

سبق لنا أف حجرنا تعدد  دتطوير األحكاـ التشريعية ْتسب مايقتضيو تطور اجملتمع كق ا١تسألة ،كأف نبادر إذل
 ".إخل...يف مفهـو اآلية الكرٯتة  دباالجتها تالزكجا

اليت القي هبا ، فإذا ىي حية تسعى ، مثل قصة عصا موسى :" التشكيك يف القصص القرآين فهو القائل  -
كقد كاف اإلٯتاف باٟتية ٯتكن أف ٗترج من اٞتماد سائدا أكركبا أيضا كلكنو انقرض ٘تاما منذ عهد باستور كمن 
ىذه األساطَت اليت ظلت موضع إٯتاف الناس يف الببلد العربية دىرا قصة أىل الكهف ، اللذين لبثوا رقودا 

1.فيهم اٟتياة  مئات السنُت ، ٍب انبعثت
 

ة ػعلى أف الرئيس األسبق بورقيبة كاف مناكئا  للدين كالعركبة  ككل الطرؽ الصوفي فتعرب ىذه ا١تواق                
كإباحة اإلفطار يف  ف ضمن توجو بورقيبة الذم يوصف بالعلماين يف تناكلو لقضايا الصـو ،ػػكالزكايا ،تندرج ىذه ا١تواق

                                                 
1

  . 44،  44، ص  مرجع سابق، سادل لبيض - 



 

ربا ، حيث ٕتاىلت الدكلة الوطنية الناشئة يف أياـ حكمو ٕتاىبل تاما ا١توقف الديٍت احملـر شهر رمضاف ، كقضايا ال
للربا كبالتارل إباحتو يف نظامها البنكي ، كمسالة ٖتديد النسل عن طريق ماٝتاه رفع السحر عن رحم ا١ترأة باستنباط 

اٟتمل كاإلجهاض كالعزؿ ، كتعطيل كظيفة اٟتمل  حلوؿ لذلك ، مثل ا١تراكحة بُت الوالدة كالوالدة ، كاستعماؿ موانع
البورقييب  كما شكلت ا١تساكاة يف اإلرث ٣تاؿ جدؿ كاخذ كرد يف التصور السياسي كالديٍت. من خبلؿ تعقيم ا١ترأة 

،إال أف كجود نصوص قرآنية حاٝتة حاؿ دكف التدخل يف ىذا الشأف لكن تلك ا٠تيارات دل ٘تر دكف ردكد أفعاؿ ، 
عبد الرحمان بقيادة إماـ جامع عقبة بن نافع  3693يناير  31رة القَتكاف ا١تدينة ذات الرمزية الدينية يف مثل مظاى

 1. اإلفطار يف رمضاف كعلى التوجو العلماين للرئيس بورقيبة إذل، كرد فعل مباشر على الدعوة  خليف
تقودنا حقيقة تونس من جهة أكذل إذل اٟتضور ا١تؤسساٌب لئلسبلـ من خبلؿ التجربة السياسية للحبيب              

بورقيبة كاليت دامت أكثر من ثبلثُت سنة ، كمن جهة أخرل التوتر استمر سواء بصورة صر٭تة أك ضمنية حوؿ ا١ترجع 
 2.الديٍت للنظاـ 

 آخر يـو يف حكمو بالرغم من أف موضوع ىتالبلئكية الفرنسية حلقد ظل تأثر بورقيبة بالعلمانية خصوصا      
العلمانية يف فرنسا مؤخرا قدًب النظر إليو من جانب أنو يرفع من العنف ، كيًتقب مناقشات فكرية من طرؼ 

 3.ا١تختصُت حوؿ ىذا ا١توضوع 
 عهد الرئيس زين العابدين بن علي:  الفرع الثاني

 :ٯتكن تقسيم عهد بن علي إذل مرحلتُت أساسيتُت ٫تا     
 مرحلة بناء النظاـ اٞتديد( 1989-1987:)المرحلة األولى

كزيرا أكال بدؿ رشيد صيفي كبعد شهر من توليػو ا١تنصػب قػاـ بػانقبلب ابػيض علػى  1987عُت اٞتنراؿ بن علي سنة  
 4.يب بورقيبة دل يعد قادرا على تورل اٟتكمبورقيبة حيث كقع سبع أطباء على أف الرئيس اٟتارل اٟتب
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 :كقد ٘تيزت ىذه الفًتة بًتكيز النظاـ اٞتديد على بناء مصادر شرعيتو كقد ركز ذلك على عنصرين رئيسيُت       
على  ىو إٗتاذ عدد من اإلجراءات ا٢تامة على طريق ٗتفيف الضغوط كالقيود السياسية ا١تفركضة:  األول -

كالتخفيف من حالة االحتقاف السياسي اليت كصلت إليها الببلد يف السنوات األخَتة عمل القول السياسية 
 . من عهد الرئيس السابق اٟتبيب بورقيبة

الػيت ٯتػر هبػا النظػاـ السياسػي كأكلويػات  ةالعمل على بناء حالة من التوافق الػوطٍت حػوؿ طبيعػة ا١ترحلػ:  الثاني -
مػػػػن ا١تعتقلػػػػُت  10000لػػػػي بػػػػإطبلؽ سػػػػراح مايزيػػػػد عػػػػن كيف ىػػػػذا اإلطػػػػار قػػػػاـ بػػػػن ع. عمػػػػل تلػػػػك ا١ترحلػػػػة

السياسػيُت كػاف أغلػػبهم مػن اإلسػػبلميُت ، كتطبيػع العبلقػػة بػُت الدكلػة كعػػدد مػن ا٢تيئػػات كالتنظيمػات النقابيػػة 
خاصػػػػػػػة اإلٖتػػػػػػػاد العػػػػػػػاـ التونسػػػػػػػي للشػػػػػػػغل كاإلٖتػػػػػػػاد العػػػػػػػاـ لطلبػػػػػػػة تػػػػػػػونس، كاإلعػػػػػػػًتاؼ بػػػػػػػبعض األحػػػػػػػزاب 

ٚتعيػػػة ) كبعػػػض اٞتمعيػػػات اٞتديػػػدة ( زب التحػػػررم ، االٖتػػػاد الوحػػػدكم التجمػػػع االشػػػًتاكي ، اٟتػػػ)السياسػػػية
، كإلغاء بعض ا١تؤسسات كاحملاكم كالقوانُت اليت ارتبطػت ( نساء دٯتوقراطيات ، االٖتاد العاـ التونسي للطلبة 

 الرئيسػػػية لػػػذلك النظػػػاـ كانتهاكاتػػػو ٟتقػػػوؽ زة النظػػػاـ السياسػػػي التسػػػلطي السػػػابق  حيػػػث شػػػكلت الرمػػػو لػػػٔترح
 :اإلنساف ك يف مقدمتها 

 .إلغاء ٤تاكم أمن الدكلة كا١تدعى العاـ كعقوبة األشغاؿ الشاقة  -
 .تعليق تنفيذ عقوبة اإلعداـ -

 .السماح بإعادة إصدار صحف ا١تعارضة اليت ًب إغبلقها  -

يف كاشػػًتط التػػزاـ األحػػزاب السياسػػية بالعمػػل  1988إقػػرار تشػػريع جديػػد يسػػمح بالتعدديػػة اٟتزبيػػة يف أبريػػل  -
إطار الدسػتور كالقػوانُت القائمػة كرفػض قيامهػا علػى أسػس عرقيػة أك دينيػة أك لغويػة أك جهويػة ، باإلضػافة إذل 

 (.كزير الداخلية)االمتناع عن تلقي أم دعم خارجي إال بعد موافقة السلطات ا١تختصة 

 .حريات النشر  ىتعديل قانوف الصحافة هبدؼ ٗتفيف القيود ا١تفركضة عل -

 .ن الوزارات إذل بعض العناصر من خارج اٟتزب اٟتاكم إسناد عدد م -

مػػن أعضػػاء اللجنػػة ا١تركزيػػة للحػػزب الػػيت ًب توسػػيع عضػػويتها لتصػػل إذل  122احتكػػار بػػن علػػي سػػلطة تعيػػُت  -
 .عضو  200



 

تضمنت إلغاء مبدأ الرئاسة مػدل اٟتيػاة الػذم ًب إقػراره  1988إقرار عدد من التعديبلت الدستورية يف يوليو  -
كاستثناء خاص للػرئيس اٟتبيػب بورقيبػة ، علػى أف يكػوف انتخػاب الػرئيس بػاالقًتاع العػاـ ا١تباشػر كػل   دستوريا

كبػػدال مػػن . عامػػا  70ٜتػػس سػػنوات كجػػواز ٕتديػػد انتخابػػو لػػدكرتُت متتػػاليتُت ، كأال يزيػػد سػػن ا١تًتشػػح عػػن 
عػديبلت اٞتديػدة علػى تورل رئيس الوزراء منصػب الرئاسػة يف حالػة خلػو ا١تنصػب لسػبب أك آلخػر ، نصػت الت

تورل رئيس ٣تلس النواب منصب الرئيس إذل حُت انتخاب رئيس جديد كعدـ جواز ترشػيح األخػَت لنفسػو يف 
منسػػػق األنشػػػطة "تلػػػك االنتخابػػػات ، كقػػػد نصػػػت التعػػػديبلت اٞتديػػػدة أيضػػػا علػػػى اعتبػػػار دكر رئػػػيس الػػػوزراء

1.أكثر منو قائدا للحكومة " اٟتكومية 
 

حتػػواء القػػول اإلسػػبلمية خاصػػة حركػػة االٕتػػاه اإلسػػبلمي ، مػػن خػػبلؿ تنظػػيم عػػدد مػػن حػػاكؿ النظػػاـ اٞتديػػد ا -
اللقػػػاءات مػػػع قيػػػادات كرمػػػوز تلػػػك القػػػول كتقػػػدًن كعػػػود بػػػاالعًتاؼ هبػػػا  ، باإلضػػػافة إذل االعػػػًتاؼ بػػػبعض 

شػيح  اٟتركات الطبلبية القريبة من حركػة االٕتػاه اإلسػبلمي ، فضػبل عػن السػماح لػبعض القػول اإلسػبلمية بالًت 
كمستقلُت يف االنتخابات التشريعية اليت أجريت خبلؿ تلك ا١ترحلة ، كقد عمل النظاـ اٞتديػد علػى التأكيػد 
علػػى الطػػابع اإلسػػبلمي للمجتمػػع التونسػػي مػػن خػػبلؿ قيػػاـ الػػرئيس بػػن علػػي بػػأداء العمػػرة فػػور توليػػو السػػلطة 

يف اٞتامعػة اإلسػبلمية يف الزيتونػة كالػيت  كإلغاء بعض السياسات ا١تعادية لئلسػبلـ كػاف أ٫تهػا اسػتئناؼ الدراسػة
أغلقهػػا اٟتبيػػب بورقيبػػة بسػػبب قناعتػػو بػػأف اجملتمػػع االشػػًتاكي التقػػدمي لػػيس ْتاجػػة إذل علمػػاء ديػػن ، كذلػػك 

إذل بث األذاف على شاشات التلفزيػوف كاالحتكػاـ إذل رجػاؿ الػدين يف ٖتديػد اليػـو األكؿ مػن شػهر  ةباإلضاف
ده عػػن طريػػق الدكلػػة ، كتأسػػيس ٣تلػػس إسػػبلمي للنظػػر يف القػػوانُت كالتأكػػد مػػن ٖتديػػ نرمضػػاف الكػػرًن بػػدال مػػ

 .مدل مطابقتها للشريعة اإلسبلمية  

ٔتناقشتو ٥تتلف القول اٟتزبية كالسياسػية 1988توقيع ميثاؽ كطٍت يكوف أساسا للمرحلة اٞتديدة يف سبتمرب  -
قراطيُت ، كاٟتػػزب الشػػيوعي التونسػػي ، كحػػزب حركػػة االشػػًتاكيُت الػػدٯت: سػػواء العلمانيػػة أك اإلسػػبلمية مشلػػت 

الوحدة الشعبية ، اٟتػزب االشػًتاكي التقػدمي ، اٟتػزب الليػربارل االجتمػاعي  ، حركػة الوحػدة الشػعبية ، حركػة 
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االٕتاه اإلسبلمي ، باإلضافة إذل قول اجملتمع ا١تدين خاصة االٖتاد التونسي للشغل كجامعػات الشػباب كا١تػرأة 
.1

 

هدت حركػػة النهضػػة ٖتػػوالن حقيقيػػان يف خطاهبػػا اإليػديولوجي ك السياسػػي عػػرب تبنيهػػا قضػػايا ٚتاىَتيػػة، مثػػل كشػ           
، كذلػػػك بسػػػبب مػػػا شػػػهدتو مػػػن إقصػػػاء يف عهػػػد بورقيبػػػة اٟتريػػػات كالػػػدفاع عػػػن حقػػػوؽ اإلنسػػػاف كالتوزيػػػع العػػػادؿ للثػػػركة

ة مػػن خػػبلؿ االعػػًتاؼ ْتػػق االخػػتبلؼ كالتنػػوع حػػُت كالتأكيػػد علػػى ا٢تويػػة العربيػػة اإلسػػبلمية كترسػػيخ التجربػػة الدٯتقراطيػػ
إف مثل ىػذا االخػتبلؼ يف الػربامج كالتنػافس يف خدمػة الػببلد ضػركرم كمقػـو ال غػٌت  "يف ىذا ا١توضوع  الغنوشييقوؿ 

أف الدٯتقراطيػة ا١تعاصػرة ىػي األنسػب  الغنوشيكفضبلن عن ذلك يؤكد  "ةعنو إلرساء الدٯتقراطية اٟتقيقية ا١تتوازنة كاٟتيوي
ٟتركتػػػو، ألف البنيػػػة التنظيميػػػة لئلسػػػبلميُت أصػػػبحت مسػػػتقطبة مػػػن األعضػػػاء ا١تتعلمػػػُت يف اٞتامعػػػات التونسػػػية كالغربيػػػة، 
كىؤالء ينتموف إذل الفئات الوسطى يف اجملتمع كيتمتعوف ٔتستول ثقايف كفكرم حديث كما يعملوف جنبا إذل جنػب مػع 

 .لعلمانيُت كالدٯتقراطيُت اآلخرين يف ٥تتلف ا١تؤسسات اإلدارية ك االجتماعية ك االقتصادية كاإلنتاجية  زمبلئهم من ا
كمع كػل ذلػك ظلػت السػلطة ينتاهبػا شػكوؾ قويػة ٞتهػة مضػموف ىػذا ا٠تطػاب اإلسػبلمي اٞتديػد، الػذم يعػرب           

لتػػداكؿ السػػلمي للسػػلطة، كضػػمانات التعدديػػة يف نظرىػػا عػػن كجػػود مواقػػف تكتيكيػػة ذات معػػايَت مزدكجػػة مػػن قضػػية ا
  "السياسػػية، كاٟتريػػات ا١تدنيػػة ككيفيػػة احػػًتاـ اٟتريػػات السياسػػية احًتامػػا كػػامبل ال لػػبس فيػػو، كمسػػالة شػػرعية الػػدفاع عػػن

كىػػي الشػػكوؾ الػػيت تػػرل فيهػػا . مؤسسػػات النظػػاـ الدسػػتورم اٟتػػاكم، كا١توقػػف مػػن قضػػية األحػػواؿ الشخصػػية "شػػرعية 
  "ا١تشػػركع اإلسػػبلمي العقػػبلين كا١تسػػتنَت ك الػػدٯتقراطي" مػػن نػػوفمرب اسػػتحالة التحػػاكر اٞتػػاد كا١تسػػؤكؿ مػػع  سػػلطة السػػابع

  2 . فالسلطة التونسية دل ٘تنح حركة النهضة التأشَتة القانونية ألسباب قانونية ، كما توصلت إليو حركة النهضة 
قػػة بػُت الدكلػػة ك القػول السياسػية ك اٟتزبيػػة ا١تعارضػة ، علػػى ك يف ىػذا اإلطػار، دل يطػػرأ ٖتػوؿ جػوىرم يف العبل          

فقػد حػاكؿ نظػاـ بػن علػي اسػتغبلؿ ا١تيثػاؽ الػوطٍت   ٨1989تو ما شهدتو االنتخابات التشػريعية الػيت أجريػت يف أبريػل 
ف مػن خػبلؿ تأسػيس ٖتػال 1989كأساس إلجػراء توزيػع مسػبق ١تقاعػد الرب١تػاف التونسػي قبػل إجػراء تلػك االنتخابػات 

انتخػػايب بػػُت التجمػػع الدسػػتورم الػػدٯتقراطي اٟتػػاكم، مػػن ناحيػػة ، ك أحػػزاب ا١تعارضػػة السػػتة مػػن ناحيػػة أخػػرل ، ْتيػػث 
يػػتم توزيعهػػا علػػى تلػػك األحػػزاب طبقػػا لنسػػبة ( مقعػػدا 140مػػن إٚتػػارل ) أحػػزاب ا١تعارضػػة علػػى ثبلثػػُت مقعػػدا تٖتصػػل
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صػػيص ثبلثػػُت مقعػػدا فقػػط للمعارضػػة ىػػو ضػػماف عػػدـ ك يبػػدك أف ا٢تػػدؼ اٟتقيقػػي مػػن ٗت.األصػػوات الػػيت ٖتصػػل عليهػػا
إقداـ ا١تعارضة إذل الدخوؿ يف معركة إنتخابات الرئاسة، بسبب اشًتاط حصوؿ ا١ترشح يف تلػك االنتخابػات علػى تزكيػة 

. ك ٔتػا يضػمن مػن ناحيػة أخػرل ، إضػفاء كاجهػة دٯتقراطيػة علػى النظػاـ اٞتديػد. ثبلثُت عضوا على األقل داخل الرب١تػاف
أف ا١تعارضػػة انتهػػت يف هنايػػة ا١تطػػاؼ إذل رفػػض العػػرض اٟتكػػومي ك تفضػػيل ا١تشػػاركة يف االنتخابػػات بقوامهػػا اٟتزبيػػة إال 

ا٠تاصة، كما حاكلػت حركػة النهضػة مقايضػة االعػًتاؼ با١تشػاركة يف تلػك االنتخابػات بقائمػة خاصػة ، إال أف اٟتكومػة 
 1. رفضت ذلك االقًتاح 

 

 مرحلة التحالف بين الدولة واألحزاب العلمانية ضد التيار اإلسالمي  : المرحلة الثانية
علػػى أف القػػول اإلسػػبلمية ٦تثلػػة يف حركػػة النهضػػة باألسػػاس ٘تثػػل  1989كشػػفت االنتخابػػات الرب١تانيػػة يف عػػاـ          

ى الػػتخلص مػػن ىػػذا التهديػػد اٟتقيقػػي للنظػػاـ اٞتديػػد اآلمػػر الػػذم دفػػع بػػو علػػى الًتكيػػز إبتػػداءا مػػن عقػػد التسػػعينات علػػ
 :التيار كٖتجيمو كقد اتبع بن علي  على آليتُت يف ىذا اإلطار ٫تا 

تأسيس نوع من التحالف مع األحػزاب العلمانيػة ضػد ىػذه القػول باعتبارىػا التهديػد ا١تشػًتؾ :  اآللية األولى -
 .للطرفُت 

قػول كقػد كػاف لطبيعػة تلػك ا١ترحػة توجيو سلسلة من الضربات األمنية إذل رموز كقواعد ىػذه ال:  اآللية الثانية -
 2.انعكاساهتا السلبية الشديدة على عملية التحوؿ الدٯتقراطي يف الببلد 

ا١تعركؼ بتوجهاتو الفرنكوشيوعية كزارة الًتبية كالتعليم  الشرفي محمدفعلى مستول التعليم مثبل توذل الدكتور     
، لتصفية اإلرث الثقايف البورقييب فيما يتعلق باٞتانب العريب 3616يف سنة  التشريعيةمباشرة بعد االنتخابات 

 .اإلسبلمي 

السياسية الثقافية اليت اعتمدىا النظاـ يف مواجهة اٟتركة اإلسبلمية تتمثل يف الوثيقة السرية  اآللية ككانت  
ٕتفيف الينابيع  "، كا١تعركفة ٓتطة 3616ا١تصادؽ عليها من طرؼ اللجنة ا١تركزية للحزب اٟتاكم يف شهر أيار سنة 

اليت  كا٢تيكليةكىي خطة أعدهتا كزارة التعليم بقيادة الشريف كجزء من ا١تعركة اإليديولوجية لضرب ا١تصادر الدينية  "

                                                 
 179ص ، مرجع سابقفايز ٤تمد فرحات ،  - 1
2

 . 181ا١ترجع نفسو ، ص - 



 

رديفا  تقطع مع كل القيم كالتصورات الدينية باعتبارىا " ثقافة جديدة "اٟتركة اإلسبلمية، كإحبلؿ  اتتغذل منه
 .ٞتمود كالتعصب للتخلف كا

كٕتسدت اٟترب اإليديولوجية اليت قادهتا النخبة اليسارية اليت ا٨تازت إذل سلطة السابع من نوفمرب برفع    
،  ، كا١تقصود بذلك ٖتديدا األصوليةقيم العقبلنية يف مواجهة ك  كالتقدـ، مقوالت الدفاع عن اجملتمع ا١تدين كاٟتداثة

 .علمانية لامواجهة التوجو اإلسبلمي ١تصلحة 

كما ٕتسدت اٟترب اإليديولوجية يف السيطرة الكاملة على ا١تساجد كدكر العبادة مع إزالتها ٘تاما من اإلدارات  
كاٞتامعات كا١تؤسسات العامة، كٖتوؿ األئمة كا٠تطباء إذل ما يشبو ا١توظفُت الرٝتيُت لدل كزارة الداخلية حيث يفرض 

من ذلك، ٖتولت ا١تساجد إذل ٣تاؿ ١تمارسة الدعاية  أكثرور ا١تصلُت، بل عليهم حرفيا نص ا٠تطبة ا١توجهة ٞتمه
السياسية للتجمع الدستورم الدٯتقراطي اٟتاكم كرئيسو كالتشهَت الكاذب برموز ا١تعارضة السياسية كخاصة اإلسبلمية 

 .منها 

كحىت الشارع كًب نعتو بالزم كما قامت الدكلة ٔتنع ارتداء الزم اإلسبلمي رٝتيا يف مواقع الشغل كالتدريس  
 1.الطائفي، كفرضت رقابة مشددة على الكتاب اإلسبلمي ٔتا يف ذلك الًتاثي منو 

سياسية تقف أماـ ٖتقيق النجاحات االنتخابية اليت  ةلقد ٘تيزت الفًتة الرئاسية لنب علي بإقصاء كل معارض 
صل طريق الرئيس األسبق يف إطار تبنيو على كل ما الذم قاده ضد اٟتبيب بورقيبة كقد كا بليها من االنقبلإيصبو 

 .ىو علماين كبعيد عن كل القيم الدينية 
 

  مظاىر العلمانية من الناحية الثقافية : المطلب الثالث    
الػػػنهج العلمػػػاين بصػػػورة  عنصػػػريُت أساسػػػيُت يظهػػػر فيهمػػػا ٕتلػػػى يركػػػز البحػػػث يف جانبػػػو الدراسػػػي ىػػػذا علػػػى      

 :كاضحة ك٫تا 
 المجتمع المدني  -

 .واالجتماعية للمرأة في تونس ةالمشاركة السياسي -
 المجتمع المدني في تونس :  الفرع األول
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يرل صػامويل ىنتغتػوف أف ٖتقيػق االسػتقرار السياسػي يقػًتف بإ٬تػاد مؤسسػات سياسػية تػنظم ا١تشػاركة السياسػية     
ع السياسات العامة كيف اختيار األشػخاص للمناصػب ك٘تنع انتشار العنف كالفساد بتوسيع ا١تسا٫تة الشعبية يف كض

الرٝتيػػة كتػػوفَت آليػػات ا١تشػػاركة للنظػػاـ السياسػػي كالقػػدرة علػػى معاٞتػػة األزمػػات كاالنقسػػامات كالتػػوترات  يف اجملتمػػع 
 .1كاالستجابة للمطالب الشعبية عرب  الدٯتقراطية كعدالة توزيع ا١تهمات لضماف ا١تساكاة

كمنظمػات حقػوؽ  تالسياسية كالنقابات كاالٖتادا بإف ا١تؤسسات اٟتديثة للمجتمع ا١تدين كا١تتمثلة يف األحزا    
رشػػػيدة تسػػػَت  تاإلنسػػػاف كاٞتامعػػػات كمراكػػػز البحػػػوث كا١تنظمػػػات كاالٖتػػػادات ا١تهنيػػػة تسػػػاىم يف صػػػياغة سياسػػػا

 .مؤسسات النظاـ يف الدكلة كتطور ا١تؤسسات الدٯتقراطية فيها 
كقػػد اظهػػر جػػوف كػػُت أ٫تيػػة  مفهػػـو اجملتمػػع ا١تػػدين  مػػن حيػػث ارتباطػػو بالدكلػػة مػػن حيػػث االمتيػػاز يف التنظػػيم      

  2.كالقدرة على ترتيب اإلطار الدٯتقراطي 
كاٞتمعيػػػات   كا١تتمثػػػل يف ٥تتلػػػف األحػػػزاب خصوصػػػا اٟتػػػزب الدسػػػتورملقػػػد سػػػاىم اجملتمػػػع ا١تػػػدين التونسػػػي         

ألٛتػػػػر كاٞتمعيػػػػات الثقافيػػػػة كالنقابػػػػات كاٖتػػػػاد الشػػػػغل كاٖتػػػػاد عملػػػػة القطػػػػر التونسػػػػي كاٖتػػػػاد كالكشػػػػافة كا٢تػػػػبلؿ ا
 .كغَتىا يف النضاؿ ضد السياسة االستعمارية  1953الفبلحُت كاٖتاد الصناعة كالتجارة كاٖتاد الطلبة منذ 

  

 .تو داخل كخارج الوطنأصبح ا١تشهد الصحفي ٤توره األساسي الرئيس بورقيبة كصوره كخطبو كتنقبل          

 3: مرت عبلقة الدكلة باجملتمع يف تونس ٔترحلتُت أساسيتُت
 ٕتربة الستينات اليت كانت مطبوعة بإدارة النخب التسيَتية يف إتاه تأميم الدكلة كدكلة :  المرحلة األولى

ٕتاه ٖتديات التغيَت اجملتمع فوجود مشركع كطٍت كهذا مكن الببلد بدرجة ىامة إذل التزاـ السكاف كاإلدارة 
االجتماعي كاالقتصادم ، كقد توصل اٟتزب الدستورم بفضل رصيده التارٮتي إذل أف يعبئ الناس كيستوعب 

كلكن ىذه ا١ترحلة كانت ٖتمل يف طياهتا عناصر فنائها ، ألنو .الصراعات ك٭تيد أغلب أشكاؿ ا١تعارضة 
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juridiquequatre modèle théorique pour penser la société civile dans l ordre Laurence Weerts,  2  

lInternationa   

 http :www.ubd.ac.be/droit/cdi /fichiers/  modèle théorique 
 . 108،ص 1999مركز دراسات الوحدة العربية ،: ،لبناف  3، ط المجتمع والدولة في المغرب العربي٤تمد عبد الباقي ا٢ترماسي ،  3



 

ت جديدة ، تولد ٣تتمع مدين ٝتتو األساسية بإطبلؽ الطاقات اٞتديدة كبإعطاء اإلمكانات لنشوء فئا
 . د ا١تستقل و طموحات الفئات اجملتمعية ٨تو الوج.

 كللمشاركة كقد كانت عملية ىشة نظرا لتمسك  شهدت بداية مأسسة للنسق السياسي :المرحلة الثانية
 .ر كا١تراقبة السياسيتُتػالقدٯتة للتأطي ا١تؤسسات النخب اٟتاكمة بأشكاؿ

  
 المشاركة السياسية واالجتماعية للمرأة  في تونس:  الثانيالفرع 
منػػػذ ظهػػػػور العلمانيػػػػة دل يعطػػػي للمػػػػرأة ٚتيػػػػع اٟتقػػػوؽ الػػػػيت تنتظرىػػػػا ا١تػػػػرأة  يػػػًتاءل للعيػػػػاف أف ا١تشػػػػهد األكركيب     

األكركبيػػػة آنػػػذاؾ الػػػيت كانػػػت مضػػػطهدة بشػػػكل كبػػػَت حػػػىت أف الثػػػورة الفرنسػػػية الػػػيت كانػػػت سػػػببا أساسػػػيا يف ظهػػػور 
ألغػت أم إشػارة إذل حقػوؽ  1879ا١تشػهور يف أغسػطس " حقػوؽ اإلنسػاف كا١تػواطن " لعلمنة كاليت كاف نتاجها ا

 .1النساء 
 :تكريسها على مدل قركف تتمثل يف  يفإف اٟتقوؽ ا١تعاصرة اليت اجتهدت ا١ترأة الغربية     
 .اٟتق يف التعلم كتيسَت الوصوؿ إليو  -

 .كالتشريعات اٞتنائية ا١تساكاة يف العمل كا١تعاش  -

 .اٟتماية ضد التحرش كالعنف  -

 .   ـ سواء يف العمل أكيف اٟتياة السياسية ابدكر فيما يسمى ٔتجاؿ العمل الع عاالضطبل -

ا١تػػػرأة يف إطػػػار رىػػػاف امشػػػل ىػػػو رىػػػاف  عينػػػدرج حػػػرص اإلرادة السياسػػػية يف تػػػونس علػػػى التطػػػوير ا١تتواصػػػل ألكضػػػا       
ا١تتوسػطي العػريب الػذم ٘تثػل فيػو القػوة البشػرية أىػم  يعى تونس إذل اكتسابو ،كىي البلد األفريقالتنمية البشرية الذم تس

 .ثركة كطنية تكوف كتصقل إمكانياهتا فتوظف ّتميع عناصرىا من نساء كرجاؿ 
يفرض موضوع ا١ترأة كاٗتاذ القرار  نفسو على الساحة العا١تيػة كحػىت العربيػة ، فموضػوع القػرار لػو مكانػة جوىريػة         

الػػيت تبػػوأ الفاعػػل  l’approche de l’action يف صػػلب العلػػـو اإلنسػػانية كٖتديػػدا يف إطػػار مقاربػػة الفعػػل 
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، فالسػػػلوؾ الفػػػردم كا١تمارسػػػات اٞتماعيػػػة تتحػػػدد ٚتيعهػػػا  االجتمػػػاعي آيػػػا كػػػاف جنسػػػو ا١تكانػػػة  اٞتوىريػػػة يف التحليػػػل
 حسب ىذه ا١تقاربة على ضوء االحتكاؾ كالتفاعل بُت العقبلنيات ا١تختلفة للفاعلُت

.
1 

كقػػػد حاكلػػػت السػػػلطات التونسػػػية منػػػذ فجػػػر االسػػػتقبلؿ إعطػػػاء ا١تػػػرأة التونسػػػية الفرصػػػة ٠تػػػوض غمػػػار التجربػػػة          
 بذل االشػػػًتاؾ يف أحػػػزاب اغلبهػػػا يسػػػارية ، كحسػػػإالسياسػػػية كاالجتماعيػػػة كذلػػػك مػػػن تكػػػوين اٖتػػػادات نسػػػوية إضػػػافة 

با١تائػة مػػن الرجػاؿ كهبػػذا  50.4لسػكاف يف مقابػػل با١تائػػة مػن ٣تمػػوع ا 46.6ا١تػرأة يف تػػونس ٘تثػل  1999إحصػائيات 
با١تائػة مػن أعضػاء الرب١تػاف   11كمػا ٖتصػلت النسػاء علػى نسػبة   ،احتلت يف نفس السػنة امػرأتُت الػوزارة ككتابػة الدكلػة  

، ( عضػػػػػػوا 15امػػػػػرأتُت مػػػػػػن )با١تائػػػػػػة مػػػػػن أعضػػػػػػاء اجمللػػػػػػس األعلػػػػػى للقضػػػػػػاء 13، ك 2000/ 1999يف انتخابػػػػػات 
كيف سػنة ،  با١تائػة 10ك يف اجمللػس االقتصػادم كاالجتمػاعي ٘تثػل ا١تػرأة  .من أعضاء اجملالس البلديػة  با١تائة  20.71ك

امػػػرأة صػػػلب اجملػػػالس اٞتهويػػػة للتنميػػػة هبػػػدؼ تشػػػريك ا١تػػػرأة يف صػػػياغة األىػػػداؼ كالسياسػػػات  46ًب تعيػػػُت  1998
 .با١تائة 20الس نسبة التنموية على الصعيدين اٞتهوم كاحمللي ك٘تثل نسبة النساء يف ىذه اجمل

إذل  ألػػػف امػػػرأة ىػػػذا 500كقػػػد بلػػػغ عػػػدد ا١تنخرطػػػات يف ا٢تياكػػػل القاعديػػػة  للتجمػػػع الدسػػػتورم الػػػدٯتقراطي          
 . 1998تركيبة اللجنة ا١تركزية سنة امرأة ضمن  50جانب انتخاب 

 : 1999كما ٘تثل ا١ترأة العاملة يف سنة     
  قرابة نصف اإلطار الطيب كالشبو طيب. 

  نصف إطار التدريس يف التعليم األساسي كالثانوم. 

  قرابة ثلث اإلطارات يف التعليم العارل. 

  ربع سلك القضاء. 

 22  با١تائة من سلك احملامُت. 

 30  با١تائة من سلك الصيادلة. 

 26.2  2.با١تائة من الصحفيُت 
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 . 95- 93، ص المرجع نفسو، ( ٤تررا)ٛتدم عبد الرٛتاف ،  "المشاركة السياسية للمرأة التونسية واقع وآفاق "فوزية عبيد شقركف ، - 



 

   

 الحركات السياسية في تونس :المبحث الثاني
يعترب مفهـو العلمانية مػن ا١تفػاىيم اٟتديثػة علػى السػاحة العربيػة ا١تعاصػرة كيتقػاطع ىػذا ا١تفهػـو مػع الدٯتقراطيػة           

كللدكلػػة التونسػػية اٟتديثػة تػػاريخ مػػع العلمانيػة كذلػػك بسػػبب تبػػٍت . حيػػث أف كبل٫تػػا يػدعماف فكػػرة اٟتريػػة كا١تسػاكاة  نمػ
العلمػػػاين منػػػذ حصػػػوؿ الدكلػػػة علػػػى االسػػػتقبلؿ السياسػػػي كهبػػػذا ظهػػػرت تيػػػارات الػػػرئيس السػػػبق اٟتبيػػػب بورقيبػػػة للػػػنهج 

 :ذل السلطة حيث ٘تيزت اٟتياة السياسية يف تونس بوجود حركتُت رئيسيتُت ٫تاإسياسية متنافسة ىدفها الوصوؿ 

 حركة اإلصالح: المطلب األول
  ة للحزب اإلسالمي في المغرب العربي يالتيارات الرئيس:  لفرع األولا

اختلػػػف البػػػاحثوف حػػػوؿ أسػػػباب ظهػػػور اٟتركػػػة اإلسػػػبلمية يف العصػػػر اٟتػػػديث فقػػػد اعتربىػػػا الكثػػػَت ظػػػاىرة جديػػػدة      
 اإلسبلمي إذل العصر اٟتديث ،كأرجعوىا إذل حالػة االغػًتاب الػذم تعػرض ٢تػا الكثػَت مػن شػباب دلصاحبت انتقاؿ العا

يػػة ، تلػػك التحػػوالت الػػيت اقتبسػػت علػػى نطػػاؽ كاسػػع مػػن ا١تسػػلمُت بسػػبب تسػػارع عجلػػة التحػػوالت االجتماعيػػة كالثقاف
 . ا١تعاصرة حىت اعتربىا البعض صداما مع عقيدة اإلسبلـ اليت ىي جزء من الثقافة العربية ةإشعاع اٟتضارة الغربي

جويليػػة  5كمػػا اعتػػرب الػػبعض أف ظهػػور اٟتركػػات اإلسػػبلمية صػػاحب ىزٯتػػة العػػرب يف اٟتػػرب أمػػاـ  إسػػرائيل يف        
 .كرد فعل لفشل القومية العربية يف مواجهة إسرائيل ككبديل ٢تذه القومية  1967

سػقوط نظػاـ ا٠تبلفػة اإلسػبلمية كالػذم ٘تثػل يف إلغػاء كمػاؿ الػدين أتػػاتورؾ  ىككفريػق ثالػث يرجػع ظهورىػا كػرد فعػل علػ 
 1.للخبلفة اإلسبلمية كإقامة ٚتهورية علمانية على أنقاضها يف تركيا

ارتػػبط كجػػود األحػػزاب اإلسػػبلمية يف الػػوطن العػػريب بػػالقوة االسػػتعمارية كمرحلػػة االسػػتقبلؿ حيػػث إضػػافة إذل ذلػػك     
االسػتعمارية كمػػن ناحيػة أخػػرل حاكلػػت  ةحاكلػت التيػػارات اإلسػبلمية بلػػورة أحػزاب سياسػػية لتقػود النضػػاؿ ضػد السػػيطر 
فػًتة االسػتعمارية كا١تواليػة للغػرب يف ا١تنطقػة بعض ىذه التيارات قيادة حركات الرأم العاـ ا١تعارضة للسػلطة القائمػة يف ال

ا١تغاربيػػػة ٤تاكلػػػة ىػػػذه األحػػػزاب تأليػػػب الػػػرأم العػػػاـ كالشػػػعوب العربيػػػة علػػػى التوجهػػػات الغربيػػػة لؤلنظمػػػة العربيػػػة كاهتامهػػػا 
 .بالعلمانية ك٤تاكلة فصل الدين عن الدكلة 
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 . 7،  ص 2009،  (د د ف): ،  القاىرة  مصرالحركات اإلسالمية في عبد ا١تنعم منيب ،  



 

تارٮتي يؤدم إذل مايسمى بػالتحرر  كىػذا انعكػاس للفعػل الثػورم  بإف الوقوؼ ضد التغريب كاالستعمار مكتس       
كعليو ا١تناداة بتيارات سياسية كطنية ٖتقق السيادة ك٘تػنح للشػعوب العػريب ا٠تصوصػية الثقافيػة الػيت ٘تيزىػا  1أم ا١تقاكمة ،

 .حيث أصبح ضركرم خصوصا يف ظل التغَتات الدكلية الراىنة
ية امتدادا للحركات الصػوفية كالتقليديػة الػيت كانػت سػائدة يف الػوطن العػريب مثػل شكلت بعض األحزاب اإلسبلم       

 .ا١تهدية كالسنوسية 
 :كانقسمت األحزاب اإلسبلمية إذل تيارين رئيسيُت      
  يػػرفض العلمانيػػة رفضػػا قاطعػػا فهػػو يػػرل أف االخػػتبلؼ بػػُت العلمانيػػة كاإلسػػبلـ اختبلفػػا جػػذريا : التيػػار األكؿ

التوفيػػق بينهمػػا ، فالعلمانيػػة اآلتيػػة مػػن الغػػرب يف ثػػوب الدٯتقراطيػػة مػػاىي إال تكريسػػا للهيمنػػة حيػػث يسػػتحيل 
 .الغربية على العادل العريب كاإلسبلـ

  التيار الثاين تيار يطلب باألخذ بالدٯتقراطية لكن بشركط إسبلمية. 

 أزمة مشاركة النخبة الدينية في السلطة التونسية :الفرع الثاني 
لقد ظهر التيارين السابقُت الذكر بصورة جلية يف تونس مػن خػبلؿ ثػبلث حركػات إسػبلمية بقيػادة ناشػط               

حيػػث انتهػػى مسػػار اٟتركػػات الثبلثػػة إذل حركػػة إسػػبلمية ٖتػػت اسػػم حركػػة النهضػػة حيػػث  الغنوشــيسياسػػي كحيػػد راشػػد 
تػػونس مػػن سػػوريا حػػامبل شػػهادتو يف الفلسػػفة  إذل الغنوشــيتعػػود جػػذكرىا األكذل إذل هنايػػة السػػتينات فبعػػد عػػودة راشػػد 

حػػػػاكؿ ك٣تموعػػػػة مػػػػن الشػػػػباب الوقػػػػوؼ ضػػػػد ا١تشػػػػركع التغػػػػرييب الػػػػذم فرضػػػػتو السػػػػلطة التونسػػػػية منػػػػذ السػػػػنوات األكذل 
 .الستقبل٢تا السياسي 

د كصػػاحل بػػن عبػػد اهلل،صػػاحل كركػػر ، الفاضػػل البلػػدم ،ا٢تػػامشي اٟتامػػدم ،عبػػ الغنوشػػياجتمػػع كػػل مػػن راشػػد            
الفتاح مورك ، اٟتبيب مكي ، علي نػوير كغػَتىم مػن اٞتيػل الزيتػوين لتأسػيس اٞتماعػة االسػبلمية برئاسػة راشػد الغنوشػي 

 :باعتبارىا حركة تربوية إسبلمية تلتها مرحلتُت أساسيتُت يف مسَتة حركة النهضة ٫تا  1969كمورك سنة 
 ة اإلسبلمية إذل تنظيم سياسي حيث ًب ٖتويل اٞتماع 1981-1970من عاـ :  المرحلة األولى

ث خبلؼ أدل إذل انسحاب فصيل ٝتى نفسو اإلسبلميوف دفح" االٕتاه اإلسبلمي " باسم 
اعًتاضا على ٖتوؿ اٟتركة إذل تنظيم  الجورشي الدين وصالح النيفر احميدةالتقدميوف بقيادة 
                                                 

:     , Alger Le Maghreb Au Présent Dans,  La décolonisation , un Essai  D’interprétation  « Tayeb , chentouf ,    
office des Publication Universitaires , 2003 ,p12 . 



 

   اتدراسال تؤكد كل منصوص التجربة التونسية، ٓت ك.سياسي كاعتربك أنفسهم تيار فكريا ثقافيا 
أف التيار السلفي دل ينشأ يف كقت مبكر يف تونس، ْتيث يؤرخ لو  يف هناية التسعينات من القرف 

    : يف عدة عناصر أساسية  تلخص ا١تاضي، كىذا راجع إذل عدة أسباب

الذم ٮتتلف ٚتلة عن ' 'التدين ا١تغاريب''الصوفية يف الثقافة الدينية التونسية، كانتشار ٪توذج  الطريقة تغلغل -
الذم صاغو العقل السلفي القدًن حسب تعبَت الباحث صبلح الدين '' اإلسبلـ الطهورم كالنظرم''

 . اٞتورشي

زىر ذكم عاشور باعتبارىم من علماء األ التأثَت الفكرم لزعماء مثل عبد العزيز الثعاليب ٍب ابنو الفاضل بن   -
 . التوجو الفكرم ا١تعتدؿ

يف  مكىو  ماساىبة البورقيبية يف التحديث، كدكرىا يف إعادة صياغة الوعي كالوجداف التونسي، أخَتا  التجر   -
.تأخر ظهور تيار سلفي يف تونس

1
 

دل تتحوؿ إذل قضية ''كاٟتديث عن التيار السلفي يف تونس دل يطفو إذل السطح إال يف السنوات األخَتة، فهي         
تشغل السلطة كالنخب السياسية كالفكرية، كجزء ىاما من الرأم العاـ، إال بعد اكتشاؼ ٣تموعة مسلحة دخلت يف 

كىو ما دفع إذل طفو الظاىرة إذل   2007اية يناير كبد 2006 ديسمرباشتباؾ مع األجهزة األمنية هناية بُت أكاخر 
 . السطح من خبلؿ التغطية اإلعبلمية الواسعة ٢تذه األحداث 

ود تقاطعات ػػٓتصوص بنية التيار السلفي يف تونس فهو ليس امتدادا ٟتركة النهضة التونسية، بالرغم من كج       
، كتراثها كذلك كما ذكر سابقا يف قطيعة مع حركة النهضةعلى ا١تستول الفكرم، بل كلد التيار السلفي يف تونس 

  .الفكرم كالسياسي كالتنظيمي

 :كالتارل  اعلية عالنياألستاذ  ظهر التيار السلفي يف تونس نتيجة عدد من األسباب، يعددىا        

 . ىناؾ غياب تيار ديٍت معتدؿ، بسبب حظر النظاـ التونسي ٟتركة النهضة - 0
 بسبب هتميش التيارات ا١تعارضة الغَت إسبلمية للمرجعية اإلسبلمية يف خطاهبا ك٦تارستها، ٦تا جعلها معزكلة    - 2

 . عن اجملتمع
 . بسبب انتشار التيار السلفي القوم يف ا١تشرؽ كالدكؿ ا١تغاربية اجملاكرة -7
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 . 158، 157ص ، مرجع سابق ، رضواف اٛتد مشساف الشيباين  - 



 

 .من خبلؿ التأثر ٔتا كقع يف اٞتزائر -9
 . الفضائيات كاإلنًتنيت انتشار الفكر السلفي من خبلؿ -8
 . يف ٖتصُت الشباب التونسي االجتماعيةضعف النخب كمؤسسات التنشئة  -6 

.انتشار التيار السلفي يف صفوؼ ا١تهاجرين التونسيُت-7
1

 

داعيػػا إذل إقامػػة نظػػاـ إسػػبلمي يف  1981أعلػػن البيػػاف التأسيسػػي ٟتركػػة االٕتػػاه اإلسػػبلمي يف حزيػػراف مػػن العػػاـ        
 .١تسا٫تة يف بعث الكياف السياسي كاٟتضارم لئلسبلـ  إطار ا

 
 إذل يػػحيث ٖتولت اٟتركة من االٕتاه اإلسبلم 1988إذل  1981من :  المرحلة الثانية 

الدينيػػػة حيػػػث ظهػػػرت النهضػػػة كتنظػػػيم  بالنهضػػػة كجػػػاءت ىػػػذه التسػػػمية مراعػػػاة ٟتساسػػػية النظػػػاـ إتػػػاه األحػػػزا ةحركػػػ
سياسي ٭تاكؿ أف ٬تد لو مكانػا يف السػاحة السياسػية التونسػية فقػد ًب تشػكيل مكتػب تنفيػذم يرأسػو الغنوشػي كأصػبح 

 .الفتاح مورك أمينا عاما 

كمػػا  تشػػكلت مكاتػػب للشػػورل للواليػػات كخبليػػا عمػػل يف معظػػم ا١تنػػاطق التونسػػية كًب إصػػدار جريػػدة الفجػػر الػػذم   
ومػة زيػن كمع ذلك دل ٖتصل حركة النهضة على الشرعية من حك. لتكوف ناطقا باسم النهضة  حمادي الجباليدارىا أ

اليت حقق فيها اإلسبلميوف نسب عالية مػن النجػاح لتوجػو بعػد ذلػك إذل  1989ت انتخابات العابدين بن علي كجاء
 :اٟتركة هتما كثَت منها

 .٤تاكلة قلب نظاـ اٟتكم  -

 .غَت مرخص هبا  تكوين ٚتعية -

 .االعتداء على امن الدكلة  -

 

تراكحػػػت مػػػابُت السػػػجن الطويػػػل كاإلعػػػداـ كصػػػار الغنوشػػػي الجئػػػا  1992لتصػػػدر أحكامػػػا ضػػػد أعضػػػاء اٟتركػػػة عػػػاـ 
 2.سياسيا يف بريطانيا بعد النفي الذم تعرض لو 
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  2011مام  12، جريدة التجديد ، ا٠تميس " التطور الفكري والسياسي: السلفيون في دول المغرب العربي " ، ٤تمد مصباح 
 . 05/06/2011بتاريخ   http://www.alkhabar.maa36990.html:  نقبل عن  
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حيػػث يػػربز فيهػػا  الهرماســي١تفكػػر كيف ٤تاكلػػة إلثػػراء ىػػذا البحػػث ، اعتمػػدنا بصػػورة مباشػػرة علػػى مقارنػػات قػػاـ هبػػا ا    
جليػػا التطػػورات الفكريػػة   للحػػزب اإلسػػبلمي يف تػػونس حػػوؿ موضػػوع الدٯتقراطيػػة كالعلمانيػػة كاآلراء ا١تتضػػاربة كا١تختلفػػة 

 :لقادة اٟتركات اإلسبلمية يف تونس حوؿ ىذا ا١توضوع 
 
 

 27رقم :الجدول  توضيحي 
 

حركة االتجاه / الجماعة اإلسالمية الموضوع
 اإلسالمي

 السبعينات: الفترة                

حركة /حركة االتجاه اإلسالمي 
 النهضة

 الثمانينات: الفترة             
 

 ا١توقف من تطبيق الشريعة
تنفيػػػػذ أحكػػػػاـ اهلل كإقامػػػػة اٟتػػػػدكد يف 

مرحلػػػػة  :ا١ترحلػػػػة الثانيػػػػة مػػػػن الػػػػدعوة 
قيػػػاـ اجملتمػػػع ا١تسػػػلم الػػػيت تلػػػي مرحلػػػة 

 (.1)الدعوة كالبناء 

تأجيػػػػػػل ا١تسػػػػػػالة إذل أف يػػػػػػتم إعػػػػػػداد 
الػػػرأم بتعطيػػػل اٟتػػػدكد .الػػػرأم العػػػاـ 

حػػػػىت تػػػػزكؿ أسػػػػباب اٞتػرٯتػػػػػة كتتػػػػوفر 
 (.2)شركط التطبيق 

 
 .1981مارس  23ا١تستقبل " اإلسبلـ كالعنف " راشد الغنوشي ، (1)

 . 1989فرباير  3ا١تغرب العريب عبد الفتاح مورك ،يف  (2)

 

دراسػػات يف الفكػػر كا١تمارسػػة ، لعبػػد : اٟتركػػات  اإلسػػبلمية  كالدٯتقراطيػػة يف الػػوطن العػػريب كتػػاب : ا١تصػػدر 
   304، ص 2001مركز الدراسات الوحدة العربية ،:اللطيف ا٢ترماسي ،بَتكت 

 
 29رقم :جدول توضيحي 

 



 

االتجاه حركة / الجماعة اإلسالمية الموضوع
 اإلسالمي

 السبعينات: الفترة 

حركة /حركة االتجاه اإلسالمي 
 النهضة

 الثمانينات: الفترة 
 

 ؿا١توقف من قانوف األحوا
 الشخصية

اعتبػػػػػار القػػػػػوانُت الػػػػػيت تضػػػػػمنتها ٣تلػػػػػة 
حاملػػػػػػة ركح 1 *األحػػػػػػواؿ الشخصػػػػػػية 

التمػػرد علػػى اإلسػػبلـ كدافعػػة ا١تػػرأة إذل 
 (.1)التحلل

 

اٞتملػػػػػػػة إطػػػػػػػارا اعتبػػػػػػػار اجمللػػػػػػػة  يف -
صػػػػػػػاٟتا لتنظيػػػػػػػػم العبلقػػػػػػػات السػػػػػػػرية 
كاٟتػػػوار حو٢تػػػا لتطويرىػػػا كخاصػػػة إذا 
كضػػػػػػػػػػع ضػػػػػػػػػػمن اإلطػػػػػػػػػػار ا١ترجعػػػػػػػػػػي 

 (.2)لبلجتهػاد اإلسبلمي 
اجمللػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػل إ٬تػػػػػػػػػايب يف ٣تملػػػػػػػػػو -

كمعظػػػػػػػػػػػم نصوصػػػػػػػػػػػها ذات عبلقػػػػػػػػػػػة 
بالفقػػػػػػػػػو االسػػػػػػػػػبلميي، مػػػػػػػػػع رفػػػػػػػػػض 

 ( . 3)تقديسها 
 
 

دار : يف تػونس ، تػونس  اإلسػبلميةاٟتركػة  ، يعبػد اللطيػف ا٢تػر ماسػ: كرد يف  يمن استجواب لراشد الغنوشػ (1)
 . 33،ص 1985ـ للنشر ،بَت 

 . 1988يوليو  18راشد الغنوشي يف الصباح  (2)

 . 1988سبتمرب 23عبد الفتاح مورك ، يف ا١تغرب العريب  (3)
دراسػػات يف الفكػػر كا١تمارسػػة ، لعبػػد : اٟتركػػات  اإلسػػبلمية  كالدٯتقراطيػػة يف الػػوطن العػػريب كتػػاب : ا١تصػػدر 

 .  305، ص 2001مركز الدراسات الوحدة العربية ،:اللطيف ا٢ترماسي ،بَتكت 
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 اجمللة ٘تنع تعدد الزكجات كٖتكم القضاء يف الطبلؽ كتقر ْتق التبٍت :مبلحظة *  



 

 
 28رقم : جدول توضيحي 

 
حركة االتجاه / الجماعة اإلسالمية الموضوع

 اإلسالمي
 السبعينات :الفترة                

حركة /حركة االتجاه اإلسالمي 
 النهضة

 الثمانينات: الفترة             
 
 

 ا١توقف من تعدد الزكجات

تعػػػدد الزكجػػػات مبػػػاح كجػػػائز بصػػػريح 
النص احملكم الػذم الشػبهة فيػو ، كال 

للحػػاكم ا١تسػػلم أف ٯتنعػو مطلقػػا  ز٬تػػػو 
(1.) 
 

إف حركػػػة االٕتػػػاه ، ماكانػػػت هتػػػدؼ 
إذل مراجعػػة منػػع  كالىػػي هتػػدؼ اآلف

تعػػػػػػػػدد الزكجػػػػػػػػات ، كىػػػػػػػػي التعتػػػػػػػػرب 
أصػػػوؿ الػػػدين كال  نالتعػػػدد أصػػػبل مػػػ

تعترب أف حل مشكل األسرة يتوقػف 
 (.2)على السماح بالتعدد 

  
 
 

 . 1982،  54ا١تغرب العريب ، العدد  (1)

 . 1988سبتمرب  23ا١تغرب العريب : عبد الفتاح مورك يف  (2)

 
 

دراسػػػات يف الفكػػػر كا١تمارسػػػة ، : كالدٯتقراطيػػػة يف الػػػوطن العػػػريب اٟتركػػػات  اإلسػػػبلمية  كتػػػاب : ا١تصػػػدر 
 306، ص 2001مركز الدراسات الوحدة العربية ،:لعبد اللطيف ا٢ترماسي ،بَتكت 

 
 



 

 
 

 26رقم : جدول توضيحي 
 

حركــة االتجــاه / الجماعــة اإلســالمية الموضوع
 اإلسالمي

 السبعينات: الفترة                

حركــــة /اإلســــالمي حركـــة االتجــــاه 
 النهضة

 الثمانينات: الفترة             
 
 

ا١توقف من االختبلط 
 كتعليم ا١ترأة كعملها 

حػق ا١تػػرأة .االخػتبلط سػبيل للفجػػور  
يف التعلػػيم ٤تػػػدكد فيمػػػا يكفػػػل قيامهػػػا 

شػػػػػػؤكف ا١تنػػػػػػزؿ : بوظيفتهػػػػػػا الطبيعيػػػػػػة 
كرعايػػة األطفػػاؿ ، كشػػغلها ال٬تػػوز إال 
عنػػػػد شػػػػدة اٟتاجػػػػة كشػػػػرط اف تكػػػػوف 

 (.1)ا١تهنة شريفة كا١ترأة دكف عائل  
 

اعتبػػار كجػػود ا١تػػرأة يف ا١تؤسسػػة غػػدا 
هتػػػو بػػػركح أمػػػرا كاقعػػػا البػػػد مػػػن مواج

جريئػػػػة ، كاعتبػػػػار ا١تمانعػػػػة يف تعلػػػػيم 
البنػػت تصػػورا بػػدائيا لػػيس لػػو أسػػاس 
مػػػػن الػػػػدين كالمػػػػن ا١تصػػػػلحة القػػػػوؿ 
بػػػػػػػػػػاالختبلط بشػػػػػػػػػػركطو اإلسػػػػػػػػػػبلمية  

(2.) 
  

 
 . 1977، 4ا١تعرفة ، العدد  (1)

 ".ا١ترأة يف اٟتركة االسبلمية " راشد الغنوشي ،  (2)

 

 

دراسػػػات يف الفكػػػر كا١تمارسػػػة ، : كالدٯتقراطيػػػة يف الػػػوطن العػػػريب اٟتركػػػات  اإلسػػػبلمية  كتػػػاب : ا١تصػػػدر 
 . 307، ص 2001مركز الدراسات الوحدة العربية ،:لعبد اللطيف ا٢ترماسي ،بَتكت 

 



 

 
 23رقم : جدول توضيحي 

االتجــــــــــــاه  ح/ الجماعــــــــــــة اإلســــــــــــالمية الموضوع
 اإلسالمي

 السبعينات: الفترة                

 حركة النهضة/االتجاه اإلسالمي  
 الثمانينات: الفترة             

 
 

 ا١توقف من الدٯتقراطية  

اإلسػػػبلـ يتضػػػمن كػػػل ما٭تتػػػاج إليػػػو -
كػػػػل ٤تاكلػػػػة إلدخػػػػاؿ .إلدارة اجملتمػػػػع 

مفػػػاىيم مثػػػل الدٯتقراطيػػػة كاالشػػػًتاكية 
ىػػي تعبػػَت عػػن شػػعور داخلػػي با٢تزٯتػػة 

(1.) 
" سػاكاةا١ت"ك" الدمقراديػة"ك" اٟترية "-

ليسػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػول أصػػػػػػػػػناـ حديثػػػػػػػػػة أك 
 (2)كسائل ٗتدير كاستعباد 

رفػػػػػض كػػػػػل الػػػػػنظم البشػػػػػرية كالقػػػػػوؿ -
 (3)ٔتفهـو اٟتاكمية 

 

العبلقػػػػػة مػػػػػع اهلل ٘تػػػػػر بالشػػػػػعب ٍب -
باٟتػػػػػػػاكم ا١تلتػػػػػػػـز بتطبيػػػػػػػق الربنػػػػػػػامج 
الػػػػػػػػػػذم اختػػػػػػػػػػاره الشػػػػػػػػػػعب ، ٨تػػػػػػػػػػن 
النعػػػػارض قيػػػػاـ حركػػػػة سياسػػػػية كإف 
اختلفػػػػػػػػػت معنػػػػػػػػػا اختبلفػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػذريا  

ن اإلسػػػػبلميُت اسػػػػتحدثنا ٨تػػػػ-(.4)
مشػػػػػػػكبلت عديػػػػػػػدة مثػػػػػػػل مشػػػػػػػكلة 
الدٯتقراطيػػة فأصػػبح اٞتػػدؿ بيننػػا ىػػل 
االسػػػػػػػبلـ مػػػػػػػع الدٯتقراطيػػػػػػػة أـ ضػػػػػػػد 
الدٯتوقراطيػػػة ؟ العجيػػػب أف ضػػػحايا 
االسػػتبداد يتجػػادلوف ىػػل االسػػتبداد 

اٟتاكميػػػة –مشػػػركع أـ غػػػَت مشػػػركع 
للشػػػػػػػػعب كحاكميػػػػػػػػة اهلل ٘تػػػػػػػػر عػػػػػػػػرب 

 (. 5)الشعب 
 

 . 1973، 7العدد ا١تعرفة ، (1)

 " .طريقنا إذل اٟتضارة " راشد الغنوشي ، (2)

 . 1976،  2ا١تعرفة ، العدد (3)



 

 .راشد الغنوشي يف الندكة الصحفية األكذل ٟتركة االٕتاه اإلسبلمي  (4)

 . 1989نوفمرب  17حقائق :راشد الغنوشي،يف  (5)

يف الفكػػر كا١تمارسػػة ، لعبػػد اللطيػػف دراسػػات : اٟتركػػات  اإلسػػبلمية  كالدٯتقراطيػػة يف الػػوطن العػػريب كتػػاب : ا١تصػػدر 
  308، ص 2001مركز الدراسات الوحدة العربية ،:ا٢ترماسي ،بَتكت 

 
إف ا١تػػتمعن يف ٤تتػػول ىػػذه اٞتػػداكؿ ٬تػػد أف مواقػػف قػػادة اٟتركػػات اإلسػػبلمية ا١توجػػودة يف تػػونس تتسػػم  : تعقيــب     

بتنظػػػَتات  اإلسػػػبلمي يف تػػػونس بدايػػػةالتيػػػار  طارتبػػػاكذلػػػك بسػػػبب . بػػػاالختبلؼ يف حػػػُت كالتنػػػاقض يف أحيػػػاف كثػػػَتة 
حسػػن البنػػا كسػػيد قطػػب كأبػػو األعلػػى ا١تػػودكدم : مصػػادر اٟتركػػة اإلسػػبلمية األصػػولية يف العمػػل اإلسػػبلمي، كالػػيت قادهتػػا

كهبػػذا تشػػكل اٟتركػػة اإلسػػبلمية التونسػػية يف نظػػر مناضػػليها امتػػدادان يف الزمػػاف كا١تكػػاف لتجػػارب . كبػػاقر الصػػدر كا٠تميػػٍت
إف اإلسػػبلـ نػػافع يف كػػل زمػػاف كمكػػاف، أثبػػت ا١تاضػػي حيويتػػو، كاٟتاضػػر أيضػػان، كىػػو سػػيظل كػػذلك إذل ة ،الء القػػادىػػؤ 

 ".إف ا١تسألة تتعلق ببساطة، بقدرة شعب ٭تِت على ىذه األرض على اعتناقو بكاملو . األبد
مفضػبل إبقائهػا دكف أطػر تنظيميػة مسألة ٖتويل اٞتماعة اإلسػبلمية إذل حػزب أك حركػة سياسػية،  كقد عارض           

 .اٚتاىَتي  تيارا ثقافيا اكاالكتفاء هب
ا١تعرفػة " الػذم كػاف يػرأس ٖتريػر ٣تلػة النيفـر حميـدة من بينهم   1978يف العاـ   ٍب انشق  التيار اإلسبلمي           

ككبل٫تػػػا كػػػاف ٦تػػػثبل الٕتػػػاه ا١تعارضػػػة يف ٖتػػػوؿ اٟتركػػػة اإلسػػػبلمية إذل حركػػػة  الجورشـــي صـــالحاإلسػػػبلمية، إذل جانػػػب " 
الػػزعيم كالداعيػػة لتسػػييس التيػػار الػػديٍت كجعلػػو منظمػػة  الغنوشــي راشــدلصػػاحل   تيػػار اإلسػػبلميالسياسػػية، فيمػػا حسػػم 

 1. سياسية 
كما ٯتكن استنتاجو من خبلؿ ىذه اٞتداكؿ أف ا١تفاىيم السياسية الغربية اٟتديثة كالدٯتقراطية كاٟترية  باتػت لػدل       

 .التيارات اإلسبلمية يف تونس ذات معاين متعددة تتوافق كا٠تصوصية الدينية للمنطقة 
  حىت تزكؿ أسباب اٞتػرٯتػة كتتوفر شركط التطبيق اليت شرعتها الشريعة اإلسبلمية  بتعطيل الحدودالرأم . 

   كجػود ا١تػرأة يف ا١تؤسسػة غػدا أمػرا كاقعػا البػد مػن مواجهتػو كيف موقف التيار اإلسػبلمي مػن االخػتبلط رأل أف
 بركح جريئة
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  مػع رفػض بالفقو اإلسبلمي صوصها ذات عبلقةعمل إ٬تايب يف ٣تملو كمعظم ن ٣تلة األحواؿ الشخصية ىي ،
 .تقديسها

 بالشورىارتبطت يف جانبها اإلسبلمي  لديمقراطيةا. 

  مػػن خػػبلؿ تصػػريح التيػػارات اإلسػػبلمية الػػذم يؤكػػدكاالشــتراكية االعػػًتاؼ بػػبعض التيػػارات السياسػػية األخػػرل 
عب ، ٨تػن النعػارض قيػاـ بأف العبلقة مع اهلل ٘تر بالشعب ٍب باٟتاكم ا١تلتػـز بتطبيػق الربنػامج الػذم اختػاره الشػ

 .حركة سياسية كإف اختلفت معنا اختبلفا جذريا  

 حركة العلمنة:  المطلب الثاني
 التيار العلماني البورقيبي المعارض : الفرع األول

يعد امتدادا للمشركع البورقييب كقد اضطر ىذا التيار إذل الدخوؿ يف فلك النظاـ بعد سقوط نظاـ بورقيبة         
كىزٯتة ا١تشركع االشًتاكي بعد اهنيار االٖتاد السوفييت ، كبالتارل فإف عبلقة ىذا التيار بالدكلة ىي اقرب إذل التحالف 

ياسية ، إذ ال يسعى ىذا التيار إذل ٦تارسة الضغوط ا١تستمرة على النظاـ كاالندماج العضوم منها إذل ا١تعارضة الس
اٟتاكم إلدخاؿ إصبلحات سياسية حقيقية بقدر مايسعى على ٦تارسة الضغوط هبدؼ تعظيم مكاسبو االقتصادية 

مع ا١تدين كاالجتماعية داخل الدكلة كيعتمد ىذا التيار بشكل رئيسي على توظيف عبلقاتو اٞتيدة مع مؤسسات اجملت
العا١تي ، خاصة اللوبيهات الغربية كاٟتقوقية األكركبية ، كمن ناحية أخرل ، انو يف الوقت الذم سعى فيو النظاـ 
السياسي اٞتديد عقب حركة نوفمرب إذل استقطاب كاحتواء عناصر ىذا التيار هبدؼ ٖتسُت صورة النظاـ اٞتديد من 

 .التيار باللوبيهات األكركبية  خبلؿ االستفادة من العبلقات اليت تربط ىذا
 التيار العلماني الوطني  : الفرع الثاني 

كىو الذم يتبٌت سياسة النخب اٟتاكمة يف تونس كيتوزع ىذا التيار بشأف التحالف السياسي مع ا١تعارضة           
اكف أك العمل السياسي ا١تشًتؾ التع ضالسياسية بُت تيارين فرعيُت ،األكؿ ىو تيار اليعادم اٟتركة اإلسبلمية كال يعار 

ناسب للتعاكف معها ألسباب عديدة يتعلق بعضها بإدراكو ممعها من حيث ا١تبدأ ، لكنو يرل أف الوقت اليزاؿ غَت 
٠تطورة التعاكف مع اٟتركة اإلسبلمية يف الوقت الراىن خاصة فيما يتعلق برد الفعل ا١تتوقع من جانب الدكلة أك 

أما التيار الثاين فَتل . إلضافة إذل التناقض اإليديولوجيا١تعارضة مع ا٠تارج خاصة فرنسا ، با التخوؼ من توتر العبلقة
أنو ال جدكل لعمل سياسي مشًتؾ يساىم يف ا٠تركج من األزمة الراىنة دكف التحالف مع ا١تعارضة اإلسبلمية مع 



 

ىذا التيار إذل قناعتو ٔتحورية العامل الداخلي إمكانية تأجيل الصراع الثقايف كاإليديولوجي إذل مراحل الحقة ، كيرجع 
 1.كليس ا٠تارجي يف دفع عملية التحوؿ الدٯتقراطي

  ىبعض التيارات األخر :  الفرع الثالث
لقد كانت العلمانية ىدفا من العديد من األحزاب السياسية من بينهم اٟتزب الشيوعي الذم تأسس منذ      

ك٦تارساتو، ككاصل اٞتهود لبناء  ٣تمل سياساتو كمواقفو تقوًن  اٟتزب الشيوعي عشرينات القرف ا١تاضي حيث حاكؿ 
من حكم الربجوازية التونسية، بأهنا كانت مرحلة  1962 -1956٘تيزت فًتة  كقد . اٟتزب كحزب ماركسي

مواقفها تشكلها السياسي كاإليديولوجي، كذلك عرب ىيمنتها على جهاز الدكلة، كما كانت مرحلة رجعية يف ٣تمل 
السياسية كتوجهاهتا االقتصادية كاالجتماعية، حيث أهنا عولت على مقدرة ٖتالفها مع الربجوازية التقليدية يف حل 

 .مشاكل التخلف كالتبعية 

التونسية الفتية، تستند إذل سياسة ٗتفيف حدة العداء ٕتاه  -، كانت سياسة الدكلة عن ذلك كفضبل       
ٖتت الوصاية ا١تباشرة للواليات ا١تتحدة " الوحدة القومية"تعمار اٞتديد، ك احملافظة على االستعمار القدًن ك االس

2.، أحد معادل ىذه السياسة1962كلقد كانت ٕتربة معركة اٞتبلء عن بنزرت العاـ . األمريكية
 

الوقائع اٞتديدة، كاليت ال ىيمنت الشعارات كالرموز األيديولوجية للنظاـ التونسي اجملردة من  لفًتةا يف ىذه           
 .تربطها أية صلة با١تسائل السياسية االقتصادية للشعب، كبقضاياه الوطنية كالقومية

كانوف أكؿ   24كقد حدثت ٤تاكلة انقبلبية ذات طبيعة برجوازية صغَتة كطنية غَت ملتحمة باٞتماىَت يف            
األحزاب السياسية ا١تعارضة كٕتميدىا، فتم حظر اٟتزب ، فاغتنم النظاـ ىذه الفرصة الٗتاذ قرار ْتل 1962

 .، كقمعت اٟتريات السياسية" تريبوف دم بركغرم"ك٣تلة  "الطليعة  "جريدة : فتويالشيوعي، كصودرت صح
كلكن األمر بالنسبة لربجوازية الدكلة الصاعدة كاف يتمثل يف فرض رقابة تامة على ا١تنظمات اٞتماىَتية،               

كاجتمع اجمللس القومي للحزب الدستورم . األخص منها االٖتاد العاـ التونسي للشغل، كاالٖتاد العاـ لطلبة تونسكب
كتعمل ٖتت  "خبليا اٟتزب " ، كقرر أف كل ا١تنظمات اٞتماىَتية تعترب من1963( مارس)ٔتدينة الكاؼ يف آذار 

كجاءت عملية حظر نشاط اٟتزب الشيوعي ." هناتطبيق سياسة اٟتزب كل يف ميدا "قيادتو، كيتمثل دكرىا يف 
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من ا١تمارسة اٟتزب الشيوعي  افبعد حرم ، كصحافتو مًتافقة مع شن ٛتلة اعتقاالت كاسعة ضد قيادة اٟتزب ككوادره
، كبعد ٤تاكالت عديدة كمتكررة قاـ هبا يف عقدم الستينات كالسبعينات ما يزيد على ٙتانية عشر عاماعن   السياسية
، إثر 1981على األقل من إصدار صحيفتو، ًب رفع اٟتظر عن نشاط اٟتزب الشيوعي التونسي يف ٘توز  لتمكينو

كقد  ، كالرئيس السابق اٟتبيب بورقيبة1980مقابلة بُت ٤تمد حرمل الذم توذل منصب األمُت العاـ للحزب يف العاـ 
 1. 1981نشاطو العلٍت يف سنة   استأنف

، يف سياؽ إجراءات االنفتاح يف 1988ي ْتزب التجمع االشًتاكي التقدمي يف عاـ ًب االعًتاؼ الرٝتكما        
 .ي عهد الرئيس بن عل

 
ة ، شيوعية ، ػػكاٞتدكؿ التارل ٯتثل أىم األحزاب التونسية يف عهد بن علي ، كىي يف اغلبها أحزاب يساري          

احملطات التارٮتية خصوصا يف فًتة  نأهنا أقصيت يف العديد ماشًتاكية ٖتمل يف طياهتا الفكر العلماين ك كبالرغم من 
،  ةالرئيس بورقيبة إال اهناكانت من أىم مساندم السلطة خصوصا فيما يتعلق بإلغاء التدريس يف جامعة الزيتون

 .باإلضافة أهنا ساعدت النظاـ التونسي يف التصدم للنخب اإلسبلمية اليت ظهرت يف تونس

 
كقد حاكلت الدراسة من خبلؿ اٞتدكؿ اآلٌب تبيُت أىم األحزاب السياسية ا١توجودة يف تونس خبلؿ فًتة حكم      

مع التأكيد على أف عدد ا١تقاعد الرب١تانية كانت باألغلبية ٟتزب التجمع  زين العابدين بن عليالرئيس السابق 
مقعد ، يلي اٟتزب اٟتاكم بالنسبة لعدد ا١تقاعد  148الدستورم الدٯتقراطي اٟتاكم فقد كانت نسبة كاسحة بلغت 

،  مقعد 13 ػب  حركة الديمقراطيين االشتراكيةبعض االحزاب العلمانية الدائر أغلبها يف فلك السلطة  من بينها 
 ٍب ،  لكل منهمامقاعد  3بـ  الوحدة الشعبيةو   االتحاد الديمقراطي الوحدوي

 . ٔتقعدين االشتراكي الحرالحزب   كأخَتامقاعد  8بـ  حركة التجديد
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 .ا١ترجع نفسو  - 



 

 
 
 
 
 
 

 27رقم : جدول توضيحي  
 أىم األحزاب السياسية في تونس خالل فترة زين العابدين بن علي

 
 التأسيس المقاعد الرئيس الحزب 

 
 اإلصدارات

التجمع الدستوري 
 الديمقراطي

 

زين العابدين  
 بن علي

صحيفتا اٟترية    1920 148
 كلورينوفو

حركة الديمقراطيين 
 االشتراكية 

صحيفتا    1983 13 ٤تمد معضة 
 ا١تستقبل كالفنَت

االتحاد الديمقراطي 
 الوحدوي

عبد الرٛتاف 
 تليلي

 جريدة الوطن  1988 7

 الوحدة الشعبية 
 

٤تمد بلحاج  
 عمر 

 جريدة الوحدة   1983 7

 حركة التجديد 
 

جريدة الطريق    1993 5 أٛتد ابراىيم
 اٞتديد 

 االشتراكي الحر
 

 جريدة األفق   1988 2 ٤تمد الكيبلين 

 



 

اإلصالح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار السياسي والفوضى عبد القادر رزيق ا١تخادمي ، : ا١تصدر 
 . 288، ص 2007دار الفجر للنشر كالتوزيع ، : ، القاىرة  البناءة

 
 
 
 

 السيناريوىات و  التوجو العلماني في تونس  اآلثار : ثالمبحث الثال
 العلماني على النظام السياسي التونسي  التوجوأثر : المطلب األول

اٟتديث على تأثَتات النهج العلماين على النظاـ السياسي يف تونس يقودنا بدايػة إذل التفرقػة بػُت مصػطلحُت ىػامُت    
 :جدا ٫تا 

حػػػرص ا١تفكػػػركف ا١تعاصػػػركف علػػػى التفرقػػػة بػػػُت مفهػػػـو الدكلػػػة اإلسػػػبلمية  ثكلػػػة الدينيػػػة حيػػػالدكلػػػػػة اإلسبلميػػػػػة كالد    
الرىبنػػة يف "كالدكلػػة الدينيػػة ، ْتسػػب الثػػاين غريػػب عػػن تعػػاليم اإلسػػبلـ كٕتربتػػو السياسيػػػة ، كذلػػك بالتأكيػػد علػػى انػػو 

سػػػلطة رجػػػاؿ الػػػدين "أكركبػػػا ، بػػػل إف يف " االكلػػػَتكس" لرجػػػػاؿ الػػػدين  تالػػػدين فيػػػو ليسػػػوا مثػػػاال ؿكأف رجػػػا" اإلسػػبلـ 
 1..." كالقلب النظم  عال٘تلك تغيَت األكضا  -يقوؿ البنا–ا١تسلميػن ٤تصػورة ٤تدكدة 

الدكلػة اإلسػبلمية كمػا :" يعرؼ القرضاكم الدكلة اإلسبلمية مظػاىر متعػددة كمػا يكػل يف مقابػل الدكلػة الدينيػة         
جاء هبا اإلسبلـ ، ككما عرفها تاريخ ا١تسلمُت ، دكلة مدنية تقـو السلطة فيها على البيعػة كاالختيػار كالشػورل،كاٟتاكم 

أف ٖتاسػػبو كتراقبػػو ،كتػػأمره كتنهػػاه،  -يف أىػػل اٟتػػل كالعقػػد فيهػػا وثلػػ٦ت–فيهػػا ككيػػل عنػػد األمػػة أك أجػػَت ٢تػػا ، كمػػن حػػق 
منكػػرا ، أك ضػػيع  ؼاقػػًت  رآهنفسػػو إذا ، ةأف ينكػػر علػػى رئيسػػا لدكلػػ كتقومػػو إف اعػػوج، كإال عزلتػػو كمػػن حػػق كػػل مسػػلم 

" لػػػػة الدينيػػػػة أمػػػػا الدك .بػػػػل علػػػػى الشػػػػعب أف يعلػػػػن الثػػػػورة عليػػػػو إذا رأل كفػػػػرا بواحػػػػا عنػػػػده فيػػػػو مػػػػن اهلل برىػػػػاف.معركفػػػػا 
-الػػيت عرفهػػا الغػػرب يف العصػػػور الوسػػطى كالػػيت ٭تكمهػػا رجػػاؿ الػػػدين ،الػػذين يتحكمػػوف يف رقػػاب النػػػاس" التيوقراطيػػة

 .2"فهي مرفوضة يف اإلسبلـ"...اٟتق اإل٢تي"باسم -كضمائرىم أيضا
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الصراع الديٍت بُت ا١تسيحية تأكيده أف تطبيق العلمانية يف األنظمة السياسية ا١تغاربية اليتعلق ب بكما ٬ت          
كاإلسبلـ الف الديانة ا١تسيحية تضررت شعائرىا جراء التطبيق ا٠تاطئ لرجاؿ الكنيسة  يف بداية ظهور ا١تسيحية كقد 

ت كل ماىو ديٍت على ٚتيع أكجو  اٟتياة األكربية كىذا ماساىم يف انتشار دازدادت ضررا بظهور العلمانية اليت أبع
 .ة جدايػلرذيلة ك آفات ا١تخدرات كاالنتحار اليت أصبحت نسبها عالاال٨تبلؿ ا٠تلقي كا

إف اٟتوار اإلسبلمي ا١تسيحي ٕتلت صوره يف العديد من اللقاءات اليت اكتست أ٫تية كربل يف إرساء دائم         
 .فكية حينما قاـ كارديناؿ الكنيسة الكاثولي 1965التسامح بُت األدياف فقد مثل حدث اٟتادم عشر من آذار 

ضخم يف بزيارة جامعة األزىر بالقاىرة كقد مثل حدثا مهما إذ انو ألكؿ مرة منذ كجود ىذا ا١تركز العلمي األ كينبغ
ٕترم لقاءات إسبلمية مسيحية بصورة مستمرة  1965عادل مسيحي كمنذ آذار سنة  العادل اإلسبلمي يتحدث فيو

 1:غاربية نشَت إذل أ٫تها كاليت حدثت على مستول األقطار ا١ت
التقى بزيارة السعودية ،  بينيدوليقاـ سكرتَت أمانة شؤكف الديانات ا١تسيحية الكارديناؿ  1974يف نيساف  -

 .خبل٢تا ا١تلك فهد كيف العاـ نفسو زار القاىرة أيضا

 .يف أكتوبر من السنة ذاهتا قاـ كفد من العلماء ا١تسلمُت من ا١تملكة العربية السعودية برد الزيارة  -

 ( 1977كيف آذار  1974يف أيلوؿ  )مؤ٘تراف عا١تياف للحوار اإلسبلمي ا١تسيحي يف قرطبة  عقد -

ا١تعاصر خصص أك٢تا لدراسة مشكبلت التطور  ًب تنظيم ملتقيُت عا١تيُت بُت ا١تسلمُت كا١تسيحيُت يف تونس -
يف " ،   العلم الوحي ، العقل " ك" الوحي كالتاريخ" كخصص ثانيها ١تناقشة مسائل ( 1974يف أيلوؿ ) 

 (. 1979نيساف كأيار 

 عقدت يف طرابلس حلقات ْتث عا١تية إسبلمية مسيحية صدرت يف ختامها      1976يف شباط  -

 لقاءاهتما  ، كاألعماؿ الضركرية األسس النظرية العامة للديانتُت كا١تيادين ا١تختلفة ل" كثيقتاف حوؿ      
 ".للقضاء على ا٠ترافات كسوء التفاىم اليت ٕتزؤىا 

 .نا بولس الثاين بزيارة ا١تغربعوة من ا١تلك اٟتسن الثاين قاـ يوحكبد 1985يف التاسع عشر من آب  -
 اآلثار السياسة:  الفرع األول
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، عػػن السياسػػة بػػأف العلمنػػة بفصػػلها الػػدين كإٯتػػاف كأخػػبلؽ عػػن الدكلػػة  -مفكػػر لبنػػاين - مغيــزل جوزيــفيتصػػور      
كأسػػػباب التباعػػػد كاالنقسػػػاـ ،تنقػػػذه كتعيػػػده إذل أصػػػالتو ، إذل دكره األخبلقػػػي إذل صػػػفائو الربػػػاين،إف ا١تػػػؤمنُت الكػػػاملُت 

 1" ىم دعاة العلمنة األكائل اْتسب قولو ٬تب أف يكونو 
فحسػػب ، كيف حقيقػػة  ياإلسػػبلمي يف الػػدكر األخبلقػػ نإف األخػػذ هبػػذا التصػػور يقػػود إذل التأكيػػد علػػى حصػػر الػػدي     

 .منها  ةاألمر أف اإلسبلـ  شريعة متكاملة اٞتوانب الدينية كاالجتماعية كحىت السياسي
فػػي حديثػػو لصػػحيفة األمػػاف اللبنانيػػة  قػػاؿ علػػى اٟتيػػاة السياسػػية يف تػػونس  ف غحيػػث كػػاف للعلمانيػػة  األثػػر البػػال        

بػػػآالؼ ا١تسػػػاجُت  عوائػػػق ٥تتلفػػػة إنتهػػػتة يف تػػػونس كاجهػػػت زعػػػيم حركػػػة النهضػػػة راشػػػد الغنوشػػػي أّف اٟتركػػػة اإلسػػػبلمي
كالتعػػػذيب الرىيػػػب كالػػػذم أفضػػػى إذل استشػػػهاد العشػػػرات كٕتويػػػع العػػػائبلت كمنػػػع كػػػل عػػػوف عػػػنهم مػػػن أجػػػل إضػػػعاؼ 

 2 .صمود ا١تساجُت كدفع الزكجة إذل طلب الطبلؽ كما إذل ذلك من األساليب ا٢تمجية 
مػن الدرجػة األكذل قػائم علػى اإلرىػاب ، كلػو مبػدأ عمػل منطقػي قػائم *ة بوليسية لقد أنتج النظاـ يف تونس دكل         

على الفكر اإليديولوجي ، الذم يعترب األصولية اإلسبلمية عدكة اجملتمع ا١تدين كاٟتداثة كالدٯتقراطية ، ك٬تػب استئصػا٢تا 
ضػهم عػن بعػض ، فػإف أكذل مهمػات اإلرىػاب ال تتحقػق بػُت النػاس إال يف حػاؿ كػوهنم معػزكلُت بع ة، ك١تا كانػت سػيطر 

الدكلة البوليسية التونسية ، ىي إنشاء ٖتالف تكتيكي غَت مقدس بُت ىذه الدكلػة كأحػزاب ا١تعارضػة القانونيػة كا١تثقفػُت 
اليسػػػػاريُت كاللرباليػػػػُت العلمػػػػانيُت ، ك٥تتلػػػػف مكونػػػػات اجملتمػػػػع ا١تػػػػدين هبػػػػدؼ إحػػػػداث عزلػػػػة حركػػػػة النهضػػػػة ، الػػػػػيت ًب 

استئصا٢تا ، كتلػك كانػت بدايػة اإلرىػاب البوليسػي ، حيػث أف ىػذه العزلػة ىػي األرض ا٠تصػبة الػيت االنقضاض عليها ك 
 .الدكاـ  فيها اإلرىاب ، كيكوف ٙترهتا على ينمو

لقػػد شػػرعت الدكلػػة البوليسػػية يف تػػونس  ٔتطػػاردة الػػدٯتقراطيُت كنشػػطاء حقػػوؽ اإلنسػػاف حيػػث أدخػػت مفهػػـو         
 3.سها السياسيإذل قامو " العدك ا١توضوعي"
 

                                                 
 . 11،ص 2004تشرين الثاين : ، ٣تلة ا١تدل الثقايف ، بغداد"اإلطار المفهومي للعلمنة" مهدم النجار ، 1
 .–1991تشرين الثاين   01بتاريخ  229 العدد  ، بَتكت ، صحيفة األماف ، "حوار مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي" - 2
غالبا ما يتم . قمعية صارمة ضد اجملتمع تتحكم من خبل٢تا يف اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية للشعب إجراءات٘تارس فيها اٟتكومة  دكلةىي  لدولة البوليسيةا *

 .كالرقابة االجتماعية الشموليةاىر عادة ما تظهر مظ البوليسيةالدكلة . ذلك من خبلؿ شرطة سرية تعمل عادة خارج حدكد اليت تفرضها اٞتمهورية الدستورية
3

 15،ص  2010ناشركف  ، ـالدار العربية للعلو : ، بَتكتتونس يسقوط الدولة البوليسية فدين ، توفيق ا١ت - 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9


 

إف حقيقة مركزية السياسة أك مايسمى ٔتركزيػة صػنع القػرار كىػي التعػدك أف تكػوف حقيقػة فػرض اٟتػاكم ٢تيمنتػو          
كسلطتو ا١تطلقة على كل نواحي اٟتياة كحىت أف بعض ا١توظفوف الساموف يف اجملاؿ السياسػي اليسػتطيعوف ٕتػاكز ا١تركزيػة 

 محمــد لخضــرفعاليػػة أك دينامكيػػة يف العبلقػػة بػػُت الدٯتقراطيػػة كالبلمركزيػػة حيػػث يؤكػػد توجػػد  1.السياسػػية أم اٟتػػاكم 
علػى ضػركرة التكامػل بػُت ا١توضػوعُت للوصػوؿ إذل مايسػمى بالنمػاء أك التطػور الػدٯتقراطي ، إف البلمركزيػة ٢تػا دكر فعػػاؿ 

يف البلػػػػديات دكر فعػػػػاؿ يف ترسػػػػيخ ىػػػػذه  ةيف ترسػػػػيخ بعػػػػض ا١تظػػػػاىر االجتماعيػػػػة كالتضػػػػامن ، حيػػػػث تلعػػػػب البلمركزيػػػػ
 ا١تظاىر خصوصا عند توفر الكفاءة يف القائمُت على اجملالس البلدية  

 
.
2 

إف مركزية صنع القػرار الشػديدة يف تػونس كقفػت حػاجزا أمػاـ تنػامي الظػاىرة الدٯتقراطيػة فيهػا بسػبب عػد فسػح          
 .الدكلة اٟتديثة يف تونس اجملاؿ أما فواعل سياسية ك٣تتمعية تساىم يف بناء 

 اآلثار االجتماعية:  الفرع الثاني 
ـ ، حيػػػث  19لقػػػد أثػػػر االسػػػتعمار علػػػى ا٢تويػػػة يف تػػػونس منػػػذ اٟتمايػػػة الػػػيت فرضػػػت عليهػػػا بدايػػػة مػػػن القػػػرف          

ا يف مسػألة التجنػيس الػذم اعتربىػا أف كػل مػن يتجػنس مارقػا ككػافر  1932شرعت السلطات الفرنسية منذ أكاخر سنة 
كلػيس لػو اٟتػػق يف أف يػدفن يف ا١تقػػابر اإلسػبلمية ، كقػد حصػػلت السػلطات الفرنسػػية آنػذاؾ مػن اكػػرب السػلطات الدينيػػة 
يف تونس على فتول ٯتكن ٔتقتضاىا للمرء أف يتجنس دكف أف يكػوف قػد ٗتلػى علػى عقيدتػو اإلسػبلمية ، كقػد تػدخلت 

 3. ع إذل مناقشة بقاء األمة أك تبلشيهاالصحافة كشنت ٛتلة ضد التجنيس كجعلت مستول اٟتوار يرتف
كبعد االستقبلؿ ك بالرغم من عدـ ٕتذر النهج العلماين يف النظاـ السياسي التونسػي إال أنػو خلػف آثػار متمػايزة        

بػػػُت السػػػلب كاإل٬تػػػاب علػػػى مكونػػػات اجملتمػػػع يف الدكلػػػة التونسػػػية  بسػػػبب تػػػأثَتات سياسػػػات الرؤسػػػاء التونسػػػيُت منػػػذ 
اٟتريػػػػة  1789لثػػػػورة فرنسػػػػا سػػػػنة ةرنسػػػػية مشػػػػبعة بالػػػػدعائم األساسػػػػيا١تورثػػػػة أفكػػػػار ف ةاالسػػػتقبلؿ  كالنخبػػػػة الفرانكفونيػػػػ

 .  كا١تساكاة على ا٢توية الوطنية يف تونس
      

                                                 
1
 -Gerard Marcou , «L’administration Territorialeen Tunisie Les Enjeux de la Décentralisation «  ,Hafedh Ben 

Salah et Gérard Marcou , Décentralisation Et Démocratie En Tunisie , France (centre de recherche 

administrative,politique et sociales université de lille2) ,p45. 
2
 - Ibid,p 45 ,46. 

3
 . 120، 119، ص مرجع سابق،  ٤تمد ا٢تادم الشريف - 



 

" إف تػػػأثَت العلمانيػػػة يف اجملتمػػػع ٘تثػػػل يف العديػػػد مػػػن نػػػواحي اٟتيػػػاة يف تػػػونس كػػػاف أ٫تهػػػا الثقافػػػة كالػػػيت نعػػػٍت هبػػػا         
صػػػورة اجملتمػػػع كدرجػػػة رقيػػػو الفكػػػرم كاألديب كاالجتمػػػاعي لؤلفػػػراد  ا٠تصػػػائص احملػػػددة جملتمػػػع مػػػا ، كىػػػي بػػػذلك تعكػػػس

لػػذلك فالثقافػػة تعكػػس ركح اجملتمػػع " كاٞتماعػػات كترسػػم صػػورة السػػلوؾ العػػاـ لؤلفػػراد كاٞتماعػػات داخػػل ىػػذا اجملتمػػع 
 1.كىويتو كقيمو إذ أف كل شعب ك٣تتمع لو ثقافتو كخصوصيتو 

ة الثقافيػػة البػػد أف يكػػوف ٢تػػا سياسػػات ثقافيػػة تواكػػب ٚتيػػع التطػػورات كلكػػي تسػػتطيع أم دكلػػة التقػػدـ مػػن الناحيػػ    
الدكليػػة اٟتاصػػلة ك٥تتلفػػػة التغػػَتات اجملتمعيػػػة الداخليػػة ،كإف كانػػػت الثقافػػة ىػػػي حركػػة اجملتمػػػع تفػػاعبل كتػػػأثرا بعوامػػل مػػػن 

إلطػار العػاـ ٟتركػة اجملتمػع داخل اجملتمع نفسو كخارجو إال أف تبٍت سياسات معينة كتطبيقها ىو يف غاية األ٫تيػة لوضػع ا
 .٨تو التطوير 

إ٬تػػاد عوامػػل التجػػانس الػػيت ٕتمػػع اجملتمعػػات ا١تتعػػددة األعػػراؽ معػػا ، أك الثقافػػات مػػن خػػبلؿ "كالسياسػػة تعػػٍت         
التوسع يف استخداـ الواقع كفرص التعددية ٔتا يقتضي تشػجيع اإلبػداع يف السياسػات كيف اٟتكػم كالتكنولوجيػا كالتجػارة 

تعلػػيم كيف التنميػػػة اجملتمعيػػػة كيف الفنػػوف كمػػػا يقتضػػػي اسػػػتخداـ الوسػػائل اإلعبلميػػػة لزيػػػادة الفػػرص ا١تتاحػػػة مػػػن خػػػبلؿ كال
وزيػػع توصػػيل  ا٠تاصػػة هبػػا للجميػػع كيعػػٍت ىػػذا األمػػر تبػػٍت منظػػور يهػػتم ٔتنظومػػة ا١تػػرأة كاحتياجاهتػػا كيسػػعى إذل  إعػػادة ت

كالشػػباب موقفػػا أىػػم ،بوصػػفهم حػػاملي ثقافػػة  ؿيعػػٍت إعطػػاء األطفػػاصػػادر للطاقػػة بػػُت النسػػاء كالرجػػاؿ ، كمػػا عادلػػة ١ت
مسػػتقبل العػػادل اٞتديػػد ، إذل جانػػب تنويػػع مفهػػـو ا١تػػَتاث الثقػػايف داخػػل عمليػػة التغيػػَت االجتمػػاعي ، كبنػػاء فهػػم أفضػػل 

مسػػألة الػػػدمج  كخلػػق مؤسسػػات تعضػػد مػػن ذلػػػك الفهػػم مػػع االنتبػػاه إذل ةلؤلبعػػاد الثقافيػػة العميقػػة إلدارة البنيػػة الثقافيػػػ
  "السياسي مالثقايف كأشكاؿ التنظي

 2:إف السياسات الثقافية ٢تا أبعاد ثبلث ٬تب مراعاهتا عند تطوير ىذه السياسات     
 "سياسي: " البعد األول 

ٔتعػػٌت تبػػػٍت السياسػػات الثقافيػػػة باعتبػػار أف الثقافػػػة حػػق مػػػن حقػػوؽ الفػػػرد كاجملتمػػع يف إطػػػار مػػن الدٯتقراطيػػػة كاٟتريػػػة يف  
كالعدالػػة كسػػيادة  ة، ذلػػك يسػػتلـز تػػوفَت مناخػػا كآليػػات تعطػػي اسػػتقبلال للفكػػر كتؤكػػد ا١تسػػاكا ة٦تارسػػة اٟتقػػوؽ السياسػػي
 .القانوف كتكافؤ الفرص 

                                                 
 . 24،ص 2001، ةا١تكتبة األكادٯتي: ، سلسلة كراسات مستقبلية ، القاىرة " حوار الثقافات ضرورة مستقبلية أم رفاىية"أٛتد شوقي ،  1
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 "اقتصادي: " البعد الثاني  
الثقافيػػة علػػى أسػػاس تلبيػػة حقيقيػػة لبلحتياجػػات الضػػركرية للمػػواطنُت كتقلػػيص الفجػػوة بػػُت  تسياسػػاالٔتعػػٌت أف تبػػٌت   

مع األخذ باألسلوب العلمي يف التفكَت كالتخطيط كبناء ثقافة ٖتفز علػى التجديػد كاالبتكػار كالبحػث  ءالفقراء كاألغنيا
 .كاالختيار كاحملاكلة كا١تخاطرة 

 "ثقافي : " بعد الثالث ال
سياسػػة تعطػػي كافػػة . كذلػػك بتبػػٍت سياسػػات للتجديػػد مػػن الػػداخل ، تشػػمل ٚتيػػع مػػرا فػػق حياتنػػا الثقافيػػة اٞتماىَتيػػة 

الفػػػرص لئلبػػػداع كاٟتريػػػة كاٟتركػػػة الذاتيػػػة علػػػى أسػػػاس احػػػًتاـ الػػػذات الثقافيػػػة مػػػع تربيػػػة العقػػػل النقػػػدم كاالنفتػػػاح علػػػى 
كفػػػتح ٣تػػػاالت كاسػػػعة للحػػػوار بػػػُت أفػػػراد اجملتمػػػع كمؤسسػػػات .الػػػتعلم منهػػػا كالتػػػأثَت عليهػػػا  .ا١تنجػػػزات الثقافيػػػة العا١تيػػػة 

 . السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
اسػػة ثقافيػػة الػػيت تبػػٍت ىويػػة اجملتمػػع ١تواجهػػة مايصػػيب أم ثقافػػة مػػن ضػػغوط يإف ىػػذه األبعػػاد الػػثبلث ضػػركرية لقيػػاـ س  

كتساعد علػى إعػادة ٕتديػدىا لتنفػتح علػى معطيػات العصػر كتتفاعػل معػٌت ثقافػات أخػرل ثقافات أخرل غريبة عنها  ، 
 .دكف أف ٘تحي ٝتاهتا كىويتها 

إف األزمػػة الثقافيػػة العربيػػة ال سػػيما يف تػػونس سػػببها الرئيسػػي افتقارىػػا ١تثػػل ىػػذه السياسػػات الثقافيػػة الػػيت تسػػاىم يف      
 .بلورة ٣تتمع منفتح كمتحضر 

يف تػػونس ىػػي الثقافػػة العربيػػة الػػيت تتميػػز هبػػا معظػم الػػدكؿ العربيػػة كاإلسػػبلمية كىػػي نتػػاج تفػػاعبلت تارٮتيػػة  فالثقافػة      
 .عرب التاريخ الطويل جملتمعاتنا  لإنسانية داخلية مع الثقافات كاٟتضارات األخر 

سػػػبلمي الػػػذم يعتنقػػػو معظػػػم كالثقافػػػة تتميػػػز ىنػػػا باللغػػػة العربيػػػة الػػػيت ٚتعػػػت كػػػل الػػػذين يتحػػػدثوف العربيػػػة كالػػػدين اإل    
ا١تسػػألة الثقافيػػة كانػػت اٞتامعػػات التونسػػية عرضػػة للصػػراعات اٟتػػادة بػػُت احملسػػوبُت علػػى الثقافػػة العربيػػة ك  السػػكاف ففػػي

رجاؿ الشػرطة كاٞتػيش  األمٍت من طرؼ لالتدخالثقافة الفرنسية كعاشت اٞتامعات إضطرابات موسعة كانت تستدعي 
 . إذل اٟتـر اٞتامعي



 

ىذه ا١تواقف ا١تتصلبة . كأساسا مواقف زعيمو بورقيبة بالتصلب  بعد االستقبلؿ  اٟتاكماٟتزب  ٘تيز موقف         
. تتعارض ٘تاما مع طبيعة ا١تشهد السياسي التونسي الذم اثبت نضجو كإٯتانو بالتعددية كقبولو ٢تا بل كدفاعو عنها

 :كمن بُت مظاىر ىذا التصلب نذكر
1 

  القدًن أم كجود قانوين كما سلب مناضلوه حق الفعل السياسيدل يعد للحزب.  

   كمنع صحافتو كمضايقة مناضليو 1963جانفي  8منع اٟتزب الشيوعي من أم نشاط سياسي علٍت منذ.  

  اغتياؿ صاحل بن يوسف يف أ١تانيا. 

 ٖتاد القومي للفبلحُت ضرب االٖتاد العاـ للفبلحة التونسية كسجن العديد من مناضليو كقيادييو كتعويضو باال
  .1956سنة 

   إقالة اٛتد بن صاحل من األمانة العامة الٖتاد الشغل كاحتواء قياداتو النقابية كبالتارل احتواء االٖتاد العاـ
  .التونسي للشغل

  1964  بداية نظاـ اٟتزب الواحد، كسيطرة اٟتزب على كل مكونات اجملتمع ا١تدين اليت ٖتولت إذل خبليا
  .حزبية

   ك٤تاكمة ٣تموعة من مناضلي العامل التونسي ك٤تاكمات  ٤1968تاكمة مناضلي اٟتزب الشيوعي عاـ
  .1974ك 1972الطلبة سنة 

   ،تعرض مئات اٞتمعيات الثقافية كالصحافة الوطنية كالكشافة التونسية بعد االستقبلؿ مباشرة إذل ا١تراقبة
 .لسياسياألمر الذم أدل إذل ا٨تسارىا كغياهبا الفكرم كا

 
 

ب نػػػػيف اٞتاأنتهػػػػت تػػػػونس   كمػػػػا.ككػػػذلك كػػػػاف الشػػػػأف يف فػػػػًتة حكػػػػم الػػػػرئيس السػػػػابق زيػػػػن العابػػػػدين بػػػػن علػػػػي       
إذل أزمػػػػػة اقتصػػػػػادية خانقػػػػػة أدت إذل إضػػػػػرابات عماليػػػػػة كاسػػػػػعة كثػػػػػورة ا٠تبػػػػػز كالعديػػػػػد مػػػػػن االقتصػػػػػادم زمػػػػػن بورقيبػػػػػة 

  .غربية اليت راحت تستبيح تونس باسم حرية االستثماركأزداد االقتصاد التونسي تبعية للشركات الاالضطرابات ، 
إف غياب اٟترية يف تونس أدل إذل إلغاء الصفة الكونية يف اعتبار اإلنسػاف أف لػو حقػوؽ كجػب أف ٖتػًـت يف ٚتيػع       

السياسػية ا من الركح اليت ٘تثل اإلنساف كمن تلك اٟتقوؽ حق االختيار ، كالبد أف تتكفػل السػلطة قالشرائع كىذا انطبل
 .الفردية كاٞتماعية لئلنساف  ؽبالسهر على كفالة اٟتقو 
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 :نقبل عن  2010أفريل  ٣28تلة الطريق اٞتديد ،تاريخ ،  المجتمع المدني التونسي من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحكم البورقيبي منَت زعتور، -  - 
http://www.attariq.org/spip.php?article919 



 

 :تعقيـب

فاٟتاجػة إذل الدٯتقراطيػة الػيت ... مسػألة العلمانيػة ىػي مسػألة مزيفػة :" إذل أف  محمـد عابـد الجـابرييشَت ا١تفكر      
فعػػػبل ، إهنػػػا مطالػػػب  ذل ا١تمارسػػػة العقبلنيػػػة للسياسػػػة ىػػػي حاجػػػات موضػػػوعيةإحقػػػوؽ األقليػػػات كاٟتاجػػػة تعػػػٍت حفػػػظ 

معقولػػة كضػػركرية يف عا١تنػػا العػػريب ، كلكنهػػا تفقػػد معقوليتهػػا بػػل كمشػػركعيتها عنػػدما يعػػرب عنهػػا بشػػعار ملتػػبس كشػػعار 
كيف رأيي أنو مػن الواجػب اسػتبعاد شػعار العلمانيػة مػن قػاموس الفكػر العػريب كتعوضػو بشػعارم الدٯتقراطيػة ... العلمانية 

الدٯتقراطيػة تعػٍت حفػظ اٟتقػوؽ ، حقػوؽ : عرباف عن تعبَتا مطابقا عػن حاجػات اجملتمػع العػريبكالعقبلنية ،فهما اللذاف ي
األفػػػػػراد كاٞتماعػػػػػات ، كالعقبلنيػػػػػة تعػػػػػٍت الصػػػػػدكر يف ا١تمارسػػػػػة السياسػػػػػية عػػػػػن العقػػػػػل كمعػػػػػايَته ا١تنطقيػػػػػة كاألخبلقيػػػػػة ، 

 1.."رة من صورككبل٫تا أم الدٯتقراطية كالعقبلنية التعنياف استبعاد اإلسبلـ  بأم صو ...
إف ا٠تلط الذم ًب اإلشارة إليو بُت ا١تفهومُت العلمانية كالدٯتقراطيػة فػك التباسػو ا١تفكػر اٞتػابرم مػن خػبلؿ قولػو         

إف الدٯتقراطيػػػة كالعقبلنيػػػة جػػػاءت ٖتػػػت شػػػعار العلمانيػػػة كاختلطػػػا ا١تفهػػػومُت مػػػع بعضػػػهما الػػػبعض حػػػىت بػػػات ا١تفكػػػر 
 .االثنُت كالسياسي العريب اليفرقاف بُت 

التنظَت للواقع السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم العريب لو أ٫تية بالغة يف تبلور فكر سياسي عريب يتػواءـ ك٥تتلػف       
ا١تعطيات العربية كاليت ٗتتلف ٘تاما علػى ا١تعطيػات يف بلػد آخػر ، ألف الشػعب العػريب السػيما اجملتمػع ا١تغػاريب لػو صػبغتو 

الػيت ٘تيػزه عػن غػَته مػن الشػعوب  كالػيت ٕتعػل مػن ا١تقاربػات النظريػة التصػلح للتطبيػق الثقافية كاالجتماعية كحىت الدينيػة 
 .بصورة مباشرة على الساحة السياسية للمنطقة كإ٪تا ٖتتاج إذل التمحيص كالغربة 

إف اٟتػػديث "  1994مػػارس  21الػػذم نشػػره بتػػاريخ "  الشــرعية السياســية علــى الطريقــة العربيــة"قػاؿ  يف مقالػػو     
رد عػػن الػػوطن العػػريب ، مػػن شػػأنو أف ٮتفػػي الفػػركؽ اٞتسػػيمة بػػُت قطػػر عػػريب كآخػػر ، سػػواء مػػن ناحيػػة نوعيػػة النظػػاـ اجملػػ

ك درجػة التطػور االجتمػاعي ، أك طبيعػة التحالفػات اإلقليميػة أك أالسياسي، أك طبيعة النخبة ، أك ا٠تصوصية الثقافيػة ، 
لسياسػية أال ننطلػق مػن اجملػردات ، كإ٪تػا نصػوب أنظارنػا للواقػع العػريب الدكلية ، كمن ٍب اقًتحنا يف دراسػة أزمػة الشػرعية ا

اٟتػػي ، كنقػػـو بتصػػنيف للػػنظم السياسػػية الراىنػػة علػػى أسػػاس ٦تارسػػاهتا الفعليػػة ، كلػػيس يف ضػػوء دسػػاتَتىا ا١تكتوبػػة ، أك 
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ٯتقراطيػػػة العربيػػػة يف ا٠تطػػػاب السياسػػػي ا١تعلػػػن ٟتكامهػػػا ، كيف ضػػػوء ىػػػذا التصػػػنيف ٯتكػػػن أف نبػػػدأ دراسػػػتنا النقديػػػة للد
 1".النظرية كالتطبيق 

 

 السيناريوىات المستقبلية للعلمنة في تونس: المطلب الثاني
البيئػػة السياسػية العربيػػة الػيت سػػبقت كرافقػت اٟتػػراؾ الشػعيب للشػػارع العػريب يف تنػػامي الثػورات الشػػعبية يف سػا٫تت        

ة اٟتاكمػػة كعجزىػػا عػػن ا٠تػػركج مػػن حالػػة الضػػعف ىػػذه، ا١تنطقػػة ، حيػػث ٘تيػػزت ٔتظػػاىر عديػػدة أ٫تهػػا ضػػعف األنظمػػ
كتزايد الدكتاتورية يف العادل العريب، كتراجع اٟترية كالعدالػة، كقػد انعكػس اٟتػراؾ الشػعيب  علػى كاقػع االمػة العربيػة  ْتيػث 

ك كلػػو اهنػارت ثقافػػة ا٠تػػوؼ، كبػرز دكر جديػػد للشػػباب، مػا جعػػل اٟتػػراؾ يتمتػع بشػػرعية شػػعبية كإنسػانية، كقػػد أدل ذلػػ
   .إذل اٟتديث عن انتهاء دكر اٟتاكم ا١تطلق، كالبدء با١تطالبة اٞتادة باالنتقاؿ من مفهـو السلطة إذل مفهـو الدكلة

ثورة تونس كانت ىي االنطبلقة اٞتادة يف مسَتة الثورات الشعبية اليت أتت فيما بعد يف مصػر ، ليبيػا ، الػيمن ،         
كسوريا كالقائمة مازالت مفتوحػة ، فوفػق ٚتلػة ا١تعطيػات التارٮتيػة كالوقػائع السياسػية الػيت حػدثت يف تػونس منػذ  إعػبلف 

علػػػى السػػػاعة ا٠تامسػػػة مسػػػاءا ، إتػػػو  14/01/2011يػػػـو اٞتمعػػػة   يزيـــن العابـــدين بـــن علـــرحيػػػل الػػػرئيس السػػػابق 
اجملتمػػع التونسػػي كبنيػػة النظػػاـ السياسػػي إذل منحػػى مغػػاير ٘تامػػا ١تػػػا قبػػل تػػاريخ الرابػػع عشػػر مػػن أيػػار حيػػث تػػوذل ٤تمػػػد 

 56الفصػل علػى  ذلػك اسػتنادا ك .الغنوشي رئيس الوزراء التونسي مباشرة بعد التأكد من رحيل بن علػي مهػاـ الرئاسػة
 وكالذم ينص على أف لرئيس الدكلػة أف يفػوض الػوزير األكؿ يف حػاؿ عػدـ ٘تكنػو مػن القيػاـ ٔتهامػ الدستور التونسيمن 

 2:ة من القرارات منهاكقد قاـ الغنوشي بإعبلف ٣تموع
 ىػذا عػد يػـو كاحػد فقػط مػن ب ك عن تشكيل حكومة كحػدة كطنيػة٤تمد الغنوشي  إعبلف الوزير األكؿ التونسي

يناير احتجاجػا علػى تواصػل ىيمنػة حػزب الػرئيس ا١تخلػوع زيػن العابػدين 18استقاؿ ثبلثة كزراء الثبلثاء  القرار
  .بن علي
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 عن تشكيل ٞتنة كطنية الستقصاء اٟتقائق حوؿ قضػايا الفسػاد كالرشػوة يرأسػها احملػامي  با١توازاة إذل ذلك أعلن
 يػػػـو  الغنوشػػػي اسػػػتقالتو   أعلػػػن  ضػػػد اٟتكومػػػة كيف خضػػػم احتجاجػػػات الشػػػارع التونسػػػي  .عبػػػد الفتػػػاح عمػػػر

 . فرباير   27 األحد 
منػذ  ٣تلػس النػوابس شػغل منصػب رئػي تونسػيىو سياسػي  و  فؤاد ا١تبزع٤تمد لرئيس ا١تؤقت ا كيشغل منصب        

 إعػبلفبعد كذلك   2011 يناير 15منذ بشكل مؤقت  رئيس اٞتمهورية التونسيةيشغل منصب ك 1997أكتوبر 14
 ، لدسػتور التونسػػيمػػن ا 57اجمللػس الدسػتورم التونسػػي شػغور منصػب رئػػيس اٞتمهوريػة بشػكل هنػػائي حسػب الفصػل 

 : حيث عمل على
 من مكونات اجملتمع ا١تدين كا٢تيئات 17شخصية كطنية ك 42حزبا ك  12ىيئة تتكوف من  سيتأس 

كتتمثل مهمتها يف دراسة النصوص التشريعية ذات العبلقة . فرباير ٔتوجب مرسـو رئاسي 18الوطنية، يف 
نشاط  كمن مهاـ ا٢تيئة أيضا مراقبة،بالتنظيم السياسي كاقًتاح اإلصبلحات اليت ٖتقق أىداؼ الثورة

يوليو  24انتخابات  اٟتكومة ا١تؤقتة كصياغة النص التشريعي ا٠تاص بانتخابات اجمللس التأسيسي يف 
 ."اللجنة العليا لئلصبلح السياسي"اسم   كأُطلق على ىذه ا٢تيئة . ا١تقبل

  مارس   9األربعاء  يف يـو رٝتيا اٟتاكم التجمع الدستورم الدٯتقراطيحل  حزب    . 
إف ٣تمػػوع التغػػَتات السياسػػية كاالجتماعيػػة الػػيت تعيشػػها تػػونس حاليػػا تصػػعب مػػن مهمػػة ىػػذا البحػػث مػػن حيػػث        

ٖتديد سيناريوىات ٤تتملة الوقوع علػى السػاحة  السياسػية التونسػية ألف الثػورة الشػعبية الػيت حصػلت يف تػونس سػا٫تت 
هػػا  سػػقوط أنظمػػة سياسػػية  دامػػت لعقػػود طويلػػة ٖتريػػك ثػػورات شػػعوب عربيػػة أخػػرل حيػػث كػػاف نتاج بشػػكل كبػػَت يف

 . ٖتكم الببلد كتضطهد العباد على غرار مصر كليبيا كهبذا أصبح فن ا١تستحيل الذم صنعتو ىذه األنظمة ٦تكنا
كعضػػو (  LTDH) صػػبلح الػػدين اٞتورشػػي النائػػب األكؿ للرابطػػة التونسػػية للػػدفاع عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف  أكػػد      

 :فقاؿ إف كل الثورات ٘تر بثبلث مراحل يف ندكة حوؿ االنتقاؿ الدٯتقراطي يف تونس ٞتنة تقصي اٟتقائق
 األكذل ىي اإلطاحة برأس النظاـ.  

 الثانية فهي ا١ترحلة االنتقالية كىي األصعب 

 ا١ترحلة الثالثة فتتعلق ببناء نظاـ سياسي بديل. 
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هبشاشػػة ٚتيػػع ا١تؤسسػػات بػػدكف اسػػتثناء كليسػػت "تػػونس تتميػػز كحسػػب اٞتورشػػي، فػػإف ا١ترحلػػة اٟتاليػػة الػػيت ٘تػػر هبػػا     
 1".ا١تؤسسة التنفيذية فقط بل االقتصادية كاألمنية أيضا

كأهنػػػا ستسػػػتقيل بعػػػد  2011يف أكتػػػوبر اٟتكومػػػة االنتقاليػػػة التونسػػػية أف االنتخابػػػات النيابيػػػة سػػػتتم  إف إعػػػبلف       
يؤكػد علػى   حػزب رٝتيػا يف تػونس  100ر اعتمػاد أكثػر مػن ىذا من جانب كمن جانػب آخػ إعبلف نتائج االنتخابات
تػػػػونس سيشػػػػهد  العديػػػػد مػػػػن التغػػػػَتات يف جيميػػػػع اجملػػػػاالت سػػػػواء السياسػػػػية أك االجتماعيػػػػة  أف ا١تعػػػػًتؾ السياسػػػػي يف

 .كاالقتصادية كحىت الثقافية 
كمػػن ٚتلػػة ا١تعطيػػات السياسػػية اٟتاصػػلة يف تػػونس مننػػذ  الثػػورة الشػػعبية القائمػػة فيهػػا مػػن بدايػػة   ٦تػػا سػػبق ذكػػره        
حيػػث فسػػحت اجملػػاؿ أمػػاـ البػػاحثُت كالدارسػػُت  لوضػػع  سػػيناريوىات مسػػتقبلية للوضػػع السياسػػي يف    2011ينػػاير 

 :تملة على ثبلث خيارات أساسية من خبلؿ السيناريوىات احملمن جانبها ك   الدراسة ىذه  تؤكد كعليو   تونس  ،
  العلماني    تبني التوجو:الفرع األول

كقػد  ًب كضػع  كصػوؿ ٩تػب سياسػية فرانكفونيػة علمانيػة  إذل سػدة اٟتكػم  ا٠تيػار العلمػاين يف تػونس ب نعٍت            
 ا١تبلمػح السياسػية العامػة يف تػونس ميػزت كالػيت٣تموعة من الظركؼ  اليت سػادت يف تػونس  اعتمادا على ىذا السيناريو

 .كبعدىا قبل الثورة  كأثنائها 

بصياغة  وايطالب  ثورة الرابع عشرمن يناير دلمن خبلؿ  " بن علي"الذين سا٫توا فعليا يف اإلطاحة بنظاـ ف         
اكمة منذ االستقبلؿ يف بسبب ٚتلة من الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية ا١تًت  ا، بل ثارك  جديدة لعبلقة الدين بالدكلة

يف   2011فرباير يف  منهم  تظاىر مئات األشخاص تونس ، كالكثَت من الذين شاركو يف ىذه الثورة ىم الذين 
ا، بينها با٠تصوص كذلك غداة حوادث يشتبو بضلوع إسبلميُت فيه« تونس علمانية»العاصمة التونسية من أجل 

 .ا بولندم ذْت كاغتياؿ قسستخدـ كمقر للبغاء عم أنو يز مهاٚتة مبٌت ي
إف النهج العلماين اليت تبنتو القيادة التونسية منذ االستقبلؿ ساىم يف بلورة فكر علماين لدل العديد من           

العلمانية دائما منهجا فكريا تتبناه أطركحات ٥تتلفة سواء يف إطار تنظيمي حزيب أك يف  فقد ظلت.  الفئات الشعبية 
خل مكونات اجملتمع ا١تدين كسواء كاف ىذا أك ذاؾ فاف العلمانية تلقى ٕتاكبا كصدل ا٬تابيا لدل إطار ٚتعياٌب دا

ي ، كىذا ما أكدتو ا١تعطيات السياسية بعد باعتبارىا ضمانة ىامة للمسار الدٯتقراط كالسياسيُتعدد كبَت من ا١تثقفُت 
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التجديد، كىو حزب شيوعي سابق أعاد تعريف حزب ثورة تونس األخَتة من خبلؿ ظهور أحزاب علمانية من بينها 
،باإلضافة إذل أحزاب سياسية علمانية ٕتمع اليساريوف كمؤيدك اٟتركات النسوية حيث بدأ يف . نفسو كيسار معتدؿ

، كحزب اٟترار التونسي  عبد الرزاق الهماميكاشًتاكية يف أغلبها من بينها حزب العمل الوطٍت الدٯتقراطي بقيادة 
 .أمينا لو ة الهماميحم، كحزب العماؿ الشيوعي التونسي  منير بوعطوربقيادة 

التسليم هبذا ا٠تيار يعٍت التأكيد على استمرارية النخب السياسية التابعة للنظاـ السابق كهبذا فإف دعاة الثورة           
ب إلنتاج كضع سياسي الشعبية يف تونس من مثقفُت كبسطاء سيدخلوف يف حلقة التحاكر من جديد مع ىذه النخ

 . كاجتماعي ٥تتلف 

الليربالية يف اٟتياة السياسية كاليت ستعقبها  ٨تو ٕتاهإف التوجو العلماين للدكلة التونسية يعٍت بالضركرة اال              
ح فكرة من طر كعندما يكوف اٟتديث عن الليربالية البد . الليربالية االقتصادية كاالجتماعية بإتاهبالتأكيد خطوات 

كحرية , كحرية األدياف, اإلطار القانوين الضامن للحريات اليت يتمتع هبا الفرد يف ضل تلك اٟتياة الليرباليةيف العلمانية 
، ٔتعٌت آخر دسًتة العلمانية كما ىو الشأف بالنسبة لفرنسا ، كهبذا يتحقق ا١تشركع السياسي كحرية التعبَت, الضمَت

 . كالقانوينالعلماين يف جانبيو الواقعي 
 الخيار اإلسالمي تبني: الفرع الثاني

برامج انتخابية  ىذه الوساطة تنسج. صناع القرار  أكدكر الوسيط بُت الشعب كالسلطة  األحزابتلعب            
كتنسج منها خطابا دعويا  األحزابتتضمنها  أفكارالتصبح ىذه ا١تشاغل . مشاغل ا١تواطن كتطلعاتو  إذلتصغي جيدا 
يف انتخابات تشريعية  1989اإلسبلمية عاـ " النهضة"قد شاركت حركة ، ك بو ثقة الناخب  تستميلبأسلوب ما 

من األصوات حسب اعًتاؼ السلطة، ٔتا أىلها لتكوف ٔتثابة خصم % 20ٖتت لوائح مستقلة، فحصلت على حوارل
، خاصة بعد تقدمها بطلب اٟتصوؿ على ترخيص قانوين جوبو سياسي للنظاـ اٟتاكم، الذم بدأ يف مواجهتها

بدأت نذر الصداـ بُت اٟتركة كالسلطة، اليت تبُت ٢تا تعاظم قوة  1990كمع مطلع العاـ .بالرفض من طرؼ السلطة
ىا حركة التيار اإلسبلمي كاتساع قاعدتو الشعبية، ككاجو النظاـ التونسي اٟتركة ْتظر أنشطتها كاعتقاؿ قادهتا، باعتبار 

سياسية غَت شرعية، كبذريعة أهنا ٖتوم يف عضويتها بعض القيادات الذين ينتموف إذل السلفية اٞتهادية أمثاؿ الشيخ 
 .ركصالح كر 



 

إف اإلقصاء الذم شهدتو اٟتركة اإلسبلمية يف تونس منذ ظهورىا قد زاؿ بعد الثورة الشعبية يف تونس             
ٖتصلت حركة الكرامة كالتنمية على حيث  بلمية أخرل على ا٠تريطة يف تونسكىكذا قد نشهد كجود حركات إس

كرغم أف اٟتركة حديثة التأسيس فإهنا مكونة من ٣تموعة من األشخاص  2011مارس  18تأشَتة للعمل القانوين يف 
 أكائل التسعينات الذين سبق ٢تم العمل يف ا١تيداف السياسي كالنقايب بل أف ٣تموعة منهم تعرضوا للسجن كالتجنيد يف

على الساحة كباألخص بعد ٣تموعة  " النهضة"كجود حركة االٕتاه اإلسبلمي كما نشهد    .نتيجة نشاطاهتم الطبلبية
 .راشد الغنوشي  كذلك بعد رجوعاٟتريات ا١تتوقعة، بعد الثورة الشعبية اليت قامت يف تونس، 

كبالتارل ستشهد الساحة السياسية قي تونس تبلور فكر إسبلمي من جديد بعد أف ًب إقصائو لعقود من الزمن      
من خبلؿ حركة النهضة كبعض اٟتركات اليت ظهرت بعد الثورة كبالتارل سيكوف ا٠تيار اإلسبلمي يف تونس مفتوحا 

 حزب النهضة كىو األكفر حظا للفوز باالنتخابات أف  للرأم اليت تؤكدستطبلعات أماـ توليو السلطة ، خصوصا بعد ا
ض أر ىو األحياء الفقَتة مثل حي التضامن  يؤكد االستطبلع من جهة أخرل أف ك .  ةبا١تائ 17حصل على حيث 

 .ٯتلك ا١تمثلوف احملليوف مقرا جديدا، كقد أطلقوا بالفعل ٛتلتهم االنتخابية،كما  خصبة للحزب
أستاذ التاريخ ا١تعاصر باٞتامعة التونسية كالباحث ا١تتخصص يف التيارات  العالني ةأعلي لدكتوركما أكد ا     

حىت " خطاهبا السياسي بالكامل"اإلسبلمّية ا١تغاربية قاؿ يف تصريح صحايف إف النهضة غَتت خبلؿ السنوات األخَتة 
اٟتريات "مستدال بكتاب " بياهتامفردات الدٯتقراطية كالتعددية كالتسامح كالتعايش مستعملة بكثرة يف أد"أصبحت 

 .1993الذم أصدره زعيم النهضة راشد الغنوشي سنة " العامة يف الدكلة اإلسبلمية
 

 (السلمي للمعارضة التعايش)الخيار الديمقراطي  تبني :  الفرع الثالث
يناريو كنعػػٍت بػػو التعػػايش بػػُت ٥تتلػػف التيػػارات اإلسػػبلمية ك العلمانيػػة يف إطػػار جػػو دٯتقراطػػي كىػػذا ىػػو السػػ              

ناشػطة يف ٚتيػع اجملػاالت كمػن بينهػا  تيف تػونس مازالػ ةبسػبب أف النخػب الفرانكفونيػ احملتمل كاليت تؤكػد عليػو الدراسػة
تبػػٍت كػػبل الرئيسػػُت األسػػبقُت الػػنهج العلمػػاين يف  بؿ بسػػباجملػػاؿ السياسػػي الػػذم احتكػػرت ا١تمارسػػة فيػػو منػػذ االسػػتقبل

 .التونسي  بالعديد من األكجو اجملتمعية للشع
، تػوخى حػزب حركػة النهضػة هنجػا 2011آذار /مػارس 01نذ الًتخيص لو بالنشػاط كحػزب سياسػي، يف فم          

الػػيت يشػػهدىا اجمللػػس األعلػػى لتحقيػػق  حػػذرا يف اٞتػػدؿ السياسػػي الػػدائر يف تػػونس حػػوؿ قضػػايا عديػػدة، مثػػل ا١تناقشػػات



 

أىػػػداؼ الثػػػورة الػػػذم يضػػػم ىيئػػػات اجملتمػػػع ا١تػػػدين كقػػػول شػػػبابية شػػػاركت يف الثػػػورة إذل جانػػػب أحػػػزاب سياسػػػية، حػػػوؿ 
قضػػػايا ا١ترحلػػػة االنتقاليػػػة كالقػػػانوف االنتخػػػايب ككضػػػع دسػػػتور جديػػػد للػػػببلد بعػػػد إلغػػػاء العمػػػل ٔتؤسسػػػات نظػػػاـ الػػػرئيس 

خبلصػػة ناجحػػػة بػػػُت "فية إف حركػػة النهضػػػة تعتػػرب تركيػػػا يف تصػػر٭تات صػػػح  لغنوشـــياأعلػػن  ثحيػػػ .ا١تخلػػوع بػػػن علػػي
مػذكرا  اجملتمع التونسي يعترب تركيا مثػاال يقتػدل بػو"إف: الًتكية" األناضوؿ"كقاؿ يف تصر٭تات لوكالة ". اإلسبلـ كاٟتداثة

حػػزب العدالػػة كالتنميػػة "كأف " ـ كاٟتداثػػةعمليػػة إصػػبلحات للمواءمػػة بػػُت اإلسػػبل 19بػػدأت يف بدايػػة القػػرف "بػػأف تركيػػا 
 ".اٟتاكم يف تركيا ضامن لتواصل ىذه اٟتركة اإلصبلحية

مػػن جهػػة أخػػرل تواجػػد ٚتعيػػات كأحػػزاب علمانيػػة علػػى السػػاحة السياسػػية التونسػػية يؤكػػد علػػى ضػػركرة فػػتح            
لتبػٍت هنػج دٯتقراطػي  يسػمح فيهمػا كػبل الطػرفُت ٠تػوض ا١تعركػة السياسػية  -اإلسػبلمية كالعلمانيػة –اٟتوار بػُت اٞتبهتػُت 

 .راطي سيف جو دٯتق
كيعتػػرب ىػػػذا ا٠تيػػار مػػػن بػػُت السػػػيناريوىات القريبػػػة كاحملققػػة بسػػػبب ٥تتلػػف الظػػػركؼ السياسػػية الػػػيت حػػػدثت يف          

احتمػاؿ التكػػرار يف الدكلػػة التونسػػية   علػػى أف ىػػذا النمػػوذج ٧تػػح يف  للنمػػوذج الًتكػػيكبالتػػارل فػػإف   .تػونس منػػذ ثورهتػػا 
  .للحكم يف دكلة إسبلمية من خبلؿ التوفيق بُت اإلسبلـ كالعلمانية كاالقتصاد  تقدًن ٕتربة ناجحة

نظور نظامػا ٚتهوريػا ال علمػاين بػا١ت"نريػد  حينمػا قػاؿ الهاني عبد الوىاب" اجملد"رئيس حزب كىذا ماذىب إليو        
نظامػػػا ٚتهوريػػػا ال علمانيػػػا بػػػا١تنظور الغػػػريب كال دينيػػػا بػػػا١تنظور "كقػػػاؿ إنػػػو يفضػػػل ،  " الغػػػريب كال ديػػػٍت بػػػا١تنظور اإليػػػراين

يكفل السلطة كالتشريع للشعب، كما يغلق الباب أماـ اال٩تراط يف منظومة الدكلة العقائدية سػواء كانػت دينيػة " اإليراين
    .أك إٟتادية

ف النظػػاـ اٞتديػػػد أ، عبــد الواحـــد المكنــياألسػػػتاذ يف التػػاريخ ا١تعاصػػر كاألنثركبولوجيػػػا التارٮتيػػة  كأكػػد مػػن جانبػػو      
 ".يعمل على إرساء دعائم اٟترية يف ٥تتلف أبعادىا، كعلى إرساء العدالة االجتماعية كاٞتهوية"٬تب أف 

لػػػػػى خلفيػػػػػة حكػػػػػم األقليػػػػػة أ اٟتػػػػػق كالواجػػػػػب ال عإف الدكلػػػػػة ٬تػػػػػب أف تكػػػػػوف مدنيػػػػػة تقػػػػػـو علػػػػػى مبػػػػػد المكنـــــيكقػػػػػاؿ 
 .، أك جهوية، أك عسكرية، أك على خلفية عركشية(يةشاألكليغار )



 

ا١تػػػزاج العػػػاـ اٟتػػػارل الػػػدٯتقراطي للتوصػػػل إذل "إذل اسػػػتغبلؿ  توفيـــق عرفـــاويكدعػػػا األسػػػتاذ كالباحػػػث يف اٟتضػػػارة       
اليسار مطالب ىو أيضا بػأف ينفػتح ك٬تػد أرضػية توافػق، ألف  ، كأضاؼ بأف"قوانُت كفق مبدأ التوافق كالعقد االجتماعي

 1.اإلسبلـ أثبت أنو يواكب التطور اٟتداثي من خبلؿ ٕتدد االجتهادات دكف ا١تساس بالركح العقدية
إف تأكيػػد ىػػؤالء  السياسػػيُت كالبػػاحثُت علػػى ضػػركرة تبػػٍت نظامػػا قائمػػا علػػى العدالػػة االجتماعيػػة ك دعػػائم اٟتريػػة ،       

ىم يف بناء الصرح الدٯتقراطي للجمهورية التونسية القائم على حركة هنضػوية كانػت بػدايتها الثػورة الشػعبية  كىػذا مػا يسا
 .ًب اإلشارة إليو يف ىذا السيناريو 
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إف دراسة موضوع العلمانية يف جانبيو النظرم ك كالتطبيقي على مستول ا١تنطقة ا١تغربية ك خصوصا على          
 :مستول ٪توذج الدراسة اٞتمهورية التونسية يقودنا إذل العديد من االستنتاجات 

  في الجانب النظري: أوال 
 :رصد ا١تبلحظات التالية   ًب
 عدـ ٖتديد مفهـو العلمانية يف البيئتُت الغربية كالعربية/ 1
العلمانية ليس نظرية إ٪تا حل عملي ١تختلف الًتاكمات التارٮتية الدينية كالفكرية كالسياسية اليت كانت حاصلة يف / 2

 ٤تاربة العلم ، كقد افة إذلٟتياتية للشعوب األكركبية ، باإلضأكركبا ، من بينها الطغياف الكنسي يف ٥تتلف اٞتوانب ا
 لفكر علماين حقيقي يف أكركبا ، 1648مهد صلح كاستفاليا سنة 

العلمانية ىي نتاج صراع مرير، ك٥تلفات عقود من ا١تعاناة عاشها الغرب ا١تسيحي يف ظل أكضاع غاية يف التخلف ف
،  ا١تسيحي مصدرا للظلم  تلك األكضاع ا١تأساكية بالدين ، فقد غدت الكنيسة يف الغرب طتارتبكقد كالقسوة ، 

فكريا  يستعبدكف العامة  ( االكلَتكس ) كىي يف ذات الوقت مصدر للجهل، كانتشار ا٠ترافة  ، كأصبح رجاؿ الدين 
 .كماليا كجسديا، فقد كانت الكنيسة سندا قويا لرجاؿ اإلقطاع، بل كانت ىي أعظم اإلقطاعيُت

قامت الكنيسة بالتنكيل هبم، فحرقت ، فكركيتها على يد العلماء، برزت بعض النظريات ا١تتعلقة ْتركة األرض، ك  /3
كسجنت ، كقتلت، يف ٤تاكلة منها للحفاظ على سلطاهنا القائم على ا٠ترافة كالدجل، كل ىذا كغَته دفع الناس إذل 

نتاج ذلك  ، فكاف من الدين   قد احتقر الشعب االكركيب، ك طغياهنا التمرد على سلطاف الكنيسة، بغية ا٠تبلص من 
أف ظهر اإلٟتاد كإطار عقدم يف البعد عن إلو الكنيسة ، كظهرت العلمانية كإطار عملي يف البعد عن سلطاف 

 . " اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس : " الكنيسة، كاندفع الناس يف ىذين اإلطارين حىت نادل بعضهم قائبل 
تبٍت العديد من ا١تدارس كالنظريات لفكرٌب ا١تادية ك فصل الدين صعوبة التحديد ا١تقارباٌب ١توضوع العلمانية بسبب /4

 :عن الدكلة  ، حيث حاكلنا من خبلؿ ىذه الدراسة التطرؽ ألىم ا١تدارس كالنظريات اليت ٢تا صلة با١توضوع كىي 
 البراجماتية المدرسة 

 الوضعية المدرسة 

 العضوية  المدرسة 

  النظرية الماركسية 



 

  الحداثةنظرية الحداثة وما بعد        

تاريػخ الثورة  2011كاءمت نظريتا اٟتداثة كمابعد اٟتداثة النموذج التونسي منذ االستقبلؿ ك حىت تاريخ يناير / 5 
التونسية كاليت كصفها العديد من الدارسُت كا١تبلحظُت بأهنا ثورة هنضة كٖتديث ، كذلك مقارنة با١تدارس كالنظريات 

 .اليت ًب التطرؽ إليها يف الدراسة 

 الجانب التطبيقي: ثانيا 
كذلك بسبب احملددات الداخلية كا٠تارجية اليت سا٫تت يف تبٍت ىذا  تتمتع األنظمة ا١تغاربية بتبٍت النهج العلماين      

 :النهج كمن أ٫تها 
ة اليد االستعمارية اليت سا٫تت يف نشر ثقافة الثورة الفرنسية القائمة على أساس اٟترية كا١تساكاة كاليت تدعماف فكر / 1

 .البلئكية 
النخب ٟتاكمة كاليت تتميز بالثقافة الفرانكفونية ا١تساعدة بالنهوض بالنهج العلماين على مستول األنظمة السياسية /2

 .ألقطار ا١تغرب العريب 
العبلقات األكركبية ا١تغاربية من باإلضافة إذل ذلك ىناؾ ٤تددات خارجية سا٫تت يف تبٍت ا٠تيار العلماين أ٫تها / 3

كالعبلقات األمريكية ا١تغاربية من جهة أخرل بعد استقبلؿ أقطار ا١تغرب العريب حيث ٘تيزت بالطابع االقتصادم جهة 
 .السياسية اٟتاكمة  ةالسياسي ، كاليت فرضت من خبللو ىذه القول أفكار علمانية على األنظم

الثقافة األكركبية ٓتاصة كالغربية بصفة سا٫تت مرجعيات فكرية كسياسية عربية يف تبٍت ىذا ا٠تيار بسبب تشبعها ب/ 4
من أىم التيارات ،الشميل شبلي،  الرازق عبد علي،  أنطون فرحعامة كقد كاف تيار التنوير العلماين  بقيادة 

 . تبٍت التوجو العلماين يف ا١تنطقة العربية كالسيما ا١تغاربية الفكرية اليت سا٫تت
إف النهج العلماين للنظاـ السياسي للجمهورية التونسية دل ٭تصل على قاعدة إٚتاع من قبل ٥تتلف القول      

منذ االستقبلؿ السياسي  فاٟتداثة البورقيبية اليت تبنت االجتماعية كالسياسية على ٨تو ماحصل يف الغرب األكركيب
لشعبية الواسعة الف ىذه األخَتة كانت ٕتمع تيارات فكرية للدكلة دل تبلقي ذلك الًتحيب الكبَت من قبل القاعدة ا

ترقى إصبلحات اٟتبيب بورقيبة إذل درجة بلورهتا ضمن إطار سياسي موحد يسوده الفضاء  كسياسية ٥تتلفة دل
 .الدٯتقراطي اٟتر



 

الفكرية كاالجتماعية تها ٣تموعة من الصعوبات هيف ٣تاؿ التحديث كالعلمنة كاجكعليو فإف التجربة التونسية         
، ك  بصفة خاصة يف تونس بصفة عامة ك كالسياسية اليت أدت إذل عدـ كضوح الرؤيا إتاه ىذا ا١توضوع يف ا١تنطقة

عن غَته من ميزه بالرغم من ذلك فإف النهج العلماين للنظاـ السياسي التونسي خطى خطوات ٦تيزة  يف ىذا اجملاؿ 
 . النظم السياسية ا١تغاربية 

كاف منذ االستقبلؿ السياسي   الحبيب بورقيبةأف تبٍت النهج العلماين من طرؼ من خبلؿ الدراسة ٧تد           
يف إذل ذلك   تبٌت كبل الرئيسُت العلمانية األكركبية  فيما بعد  ، با١توازاة زين العابدين بن علي  لتونس  كقد تبعو

النظاـ التونسي يقع يف خطأ  استخداـ ا١تنظورات السياسية   الذم جعل ض األمور السياسية كاالقتصادية ، األمربع
ا١تتبناة منذ  عصر النهضة يف أكركبا ك٤تاكلة إسقاطها على النظاـ السياسي التونسي الذم لو خصوصية دينية 

لى ذا كاف تسلط الكنيسة عفإ كاجتماعية ٕتعل من مصَت النظرية العلمانية كاٟتداثية على كجو ا٠تصوص ىو الفشل  ،
 : اإلسبلـ إفا يف ظهور العلمانية يف الغرب فبالعلماء كرفضها للعلم سب

 دنيا  فقد فصل اإلسبلـ يف الزكاج كالطبلؽ كتقسيم ا١تواريث ، كما أنو فتح الباب أماـ التعددية ك  ىو دين
من خبلؿ مبدأ الشورل ك ترؾ باب االجتهاد مفتوح يف ٖتديد شكل الدكلة كذلك  حسب ماتقتضيو 

 .ا١تصلحة كا١تنفعة كحسب مقتضيات كل عصر 
 سبحانو  فقاؿ بل شجع القرآف الكرًن كالسنة النبوية التحصيل العلمي  ٭تارب العلماء كدل  العلم  يرفض دل

َخَلَق * اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق ﴿ :يف أكؿ سورة أنز٢تا على نبيو ٤تمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم

نَساَن  نَساَن َما َلْم يـَْعَلم* الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم * اقْـَرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم  * ِمْن َعَلقٍ اإْلِ سورة العلق  ﴾َعلََّم اإْلِ
 (20:اآلية )

   ليس كنيسة كي نفصلو عن الدكلة  اإلسبلـ  . 

 ة يف اجملتمعات ، كغياب رجاؿ الكنيس رفضت تسلط رجاؿ الكنيسة بلرفض أكركبا التدين با١تسحية ت دل
 . ١تشاكل غَت موجودة أصبل  -ا١تتمثلة يف العلمنة-اإلسبلمية يؤدم بالضركرة إذل إلغاء اٟتلوؿ اإلجرائية 

   أهنم ٯتلكوف حق تفسَت الظواىر الطبيعية كما ادعت ذلك الكنيسةاإلسبلـ دل يدعوا  كما أف علماء 

  كما أحد من علماء ا١تسلمُت أنو ٯتلك حق ا١تنح كا١تنع من رٛتة اهلل كما فعلت الكنيسة  يكما دل يدع ،
 .كٯتنعها عمن يشاء أف بيده مفاتيح اٞتنة يعطيها ١تن يشاء همأحد مندل يدعي 



 

  

  كد بعض الباحثُت أف العلمانية كما أ   نشأت العلمانية يف الغرب للحد من السلطة ا١تطلقة لرجاؿ الدين
كبالتارل عندما .ضماف حق أقلية طائفية كدينية األسباب ككاف من بينهامن للعديد  ت يف الشرؽنشأ

ث عن العلمانية يف تونس فاف السؤاؿ الذم يطرح ىل ٨تن يف حاجة للعلمانية يف إطار بلد مندمج نتحد
   ؟ طائفيا كمذىبيا كدينيا

 

  إف الدٯتقراطية تتواءـ ك النموذج التونسي ذك ا٠تصوصية الدينية ،ك ىي اليت تفسح اجملاؿ أماـ التعددية
السياسية، كمنح اٟترية كا١تساكاة بُت األفراد ، كٖتفظ حقوؽ اإلنساف ، دكف فصل الدين عن الدكلة كىذا ما 

 . تدعو إليو العلمانية يف ا١تنطقة ا١تغاربية
حىت لوكاف بصورة  -السياسي اليكمن فقط يف تبٍت األنظمة السياسة اٟتاكمة النهج العلماين  إف ا١تأزؽ        
ىذا النهج الذم اليتوائم ك ا٠تصوصية الدينية للمنطقة ، الف الدين اإلسبلمي ىو دين كدنيا ، دل ٯتسسو  -ضمنية

الدكلة أك نوع اٟتكم السياسي فيها مع  التحريف ،كضح ٚتيع األمور العقائدية كترؾ االجتهاد يف أمور دنيوية كشكل
إف  احملرؼ الذم أغفل ىذا اٞتانب، سيحيا١تدين لاشًتاط العدالة كا١تساكاة يف اٟتكم كىي مطالب علمانية مضادة ل

ا١تأزؽ السياسي يف دكؿ ا١تنطقة يكمن يف غياب جو دٯتقراطي تتنافس فيو ٥تتلف التيارات السياسية كيفسح فيو اجملاؿ 
 .ين منظمات اجملتمع ا١تدين كإشراكها يف العملية السياسية أماـ تكو 
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