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مــقــــدمـة

العالم في  والدينية  والسياسية الجاتماعية الحركات من العديد تطرح       
الفعالا من الكثير ممارستها خللا من والتغيير الصإلح مسألة العربي

أو المجتمعات مستوى على سواء مطالبها وتحقيق أهدافها لبلوغ السياسية
السلمية والحركات أشكالها، بمختلف السياسية النأظمة مستوى على

من العديد تبنت  والصإلحاية، التغيرية الحركات من النوع لهذا كنموذج
معالم تطبيق الى _ الدعوة _غالبيتها في المتمثلة أهدافها لبلوغ الساليب
المعارضة خيار تبنى من فمنها السلمية، الدولة  وإقامة السلمية الشريعة

عملية في التدرج أسلوب اتبع من ومنها القائم، السياسي للنظام الراديكالية
الصإلح.

السياسية النظم رسمت السلمية، الحركات أساليب من وانأطلقا      
خاصإة الساليب تلك لمواجاهة السياسية الستراتيجيات من العديد العربية

القوى لكل المجالا فسح تعني التي السياسية التعددية أغلبها تبني  مع
الحركات فيها بما سياسية وأحازاب جامعيات  بتشكيل الساحاة على الفاعلة

بتكوين لها السماح بين المحك على النأظمة تلك وضع الذي المر السلمية،
تحديد لها يعني مما طروحااتها، عن حارية بكل والتعبير سياسية أحازاب

أن بحجة ذلك رفض وبين جاهة، من الموقف هذا مع تتماشى إستراتيجية
والوحادة السياسي الستقرار يهدد ديني أساس على أحازاب تأسيس قبولا

من الطرح هذا مع تنسجم إستراتيجية رسم بدوره يعني ما وهذا الوطنية،
ثانأية. جاهة

الموضوع أهمية
تحليل في أساسا الموضوع أهمية تكمن ذكره، سبق ما سياق في       

من انأطلقا ، السلمية الحركات إزاء العربية السياسية النظم إستراتيجيات
تجاه العربية السياسية النظم طبيعة يكتنف مازالا الذي والحذر الشك

على خصوصإا، السلمية والمعارضة عموما السياسية المعارضة أحازاب
وفرض  الحكم سدة الى الوصإولا الى تسعى الخيرة هذه أن أساس

الحاكمة النخب أغلب  طروحاات حاسب الجميع على السلمية أيديولوجايتها
السلطة، هرم أعلى في ومكانأتها لوجاودها تهديدا ذلك في ترى التي العربية،

من العديد  رسم إلى  العربية السياسية النظم مختلف سعت لذا
في معظمها في  تلتقي متباينة ووسائل آليات باستخدام الستراتيجيات

الحكم في بقائها ودعم واستمرارها مكانأتها على  الحفاظ هي واحادة نأقطة
الليات على اعتمد المصري السياسي النظام أن بأخرى. فنجد أو بطريقة
القصاء، إستراتيجية تحقيق لغرض المسلمين الخوان جاماعة تجاه الردعية

مع التعامل في الحوارية الليات الردنأي السياسي النظام اختار حاين في
التعايش. إستراتيجية تحقيق لهدف المسلمين الخوان جاماعة

مع التعامل في العربية السياسية النظم استراتيجيات أبرز فتحديد ومنه       
جاوهر يعد وانأعكاساتها الستراتيجيات تلك ومبررات السلمية، الحركات

هذا. موضوعنا أهمية

الموضوع اختيار مبررات



موضوعية. وأخرى ذاتية دوافع من انأطلقا للموضوع اختيارنأا جااء     
ححة الباحاث رغبة إلى بالساس : ترجاعفالذاتية هذه مثل معالجة في المل
بالرتباطيةتسمى"  كما أو المعاش، بواقعه المرتبطة الحساسة المواضيع
كثب. أما عن وتفاعلته تطوراته نأعيش " الذيالعربية بالقضايا البحثية

بالنظم تعنى التي البحثية الموضوع أهمية إلى : فترجاعالموضوعية
طبيعة والى جاهة من النظرية ومقارباتها ومداخلها المقارنأة السياسية
ثانأية. جاهة من بالستراتيجية المرتبط التخصص

الدراســة أهـداف
محورية أهداف ثلثة تحديد هو الدراسة هذه وراء من البحثية الغاية إن       

في: تتمثل
السياسية العلوم صإميم من يعتبر موضوع إلى : التطرقالعلمي الهدف

بهدف وانأعكاساته، تداعياته وإبراز السياسي الفعل مبررات عن يبحث الذي
ومستخدما النظرية والمقاربات  بالطر  مستعينا علمية، نأتائج إلى الوصإولا
استراتيجيات عن السياسية. فالبحث العلوم لنا تقدمها التي المناهج مختلف
تحديد منا يستدعي السلمية، الحركات تجاه العربية السياسية النظم

السياسية النظم لطبيعة وفقا تصنيفها على العمل ثم أول الوسائل
. إستراتيجية كل وفهم نأوع الى التوصإل وأخيرا ثانأيا، السلمية والحركات

النظم طبيعة حاولا أكاديمية رؤية تقديم  محاولةالعملي: الهدف
للنظام تهديدا فعل تشكل وهل السلمية، والحركات العربية السياسية

ومبررات ،اسبيزيتو جون تعبير حاد على خرافة أو وهم مجرد أنأه أم القائم
التداولا مبدأ على القائمة الديمقراطية اللعبة قواعد قبولا في طرف كل

،العنف... مظاهر شتى نأبد النأسان، حاقوق احاترام السلطة، على السلمي
والتي البعض، يبعضهما تربطهما التي العلقة فهم على سيساعدنأا ما وهو
مع التعامل في العربية السياسية النظم إستراتيجية تتضح ضوءها على

.السلمية الحركات
النظم بدراسة يهتم مستقبلي تخصص بناء في  يتمثلالتطلعي: الهدف

المتغير دور وكذا السياسي، بالسلم وعلقاتها وتطوراها العربية السياسية
،2001سبتمبر  من11 أحاداث بعد خاصإة العلقة تلك تفاعل  في الدولي

عليها أأطلق كما أو عالمية، مسألة السياسي السلم  مسألة أصإبحت أين
السياسي". السلم "عولمة

الدراســة أدبيــات
تطرقت التي السابقة الدراسات و المراجاع الى التطرق من الهدف إن     
الدراسات تلك أهمية مدى إبراز هو دراستنا لموضوع  بعيد من أو قريب من
المراجاع معظم أن إذ لدراستنا، العلمي التأصإيل محاولة وكذا جاهة، من

العربية السياسية النظم استراتيجيات  على بدقة تركز لم لدينا المتوفرة
إما  حادى، على متغير الغالب_ كل _في وأخذت السلمية، الحركات تجاه

عن للبحث مذكرتنا فجاءت السلمية، الحركات أو العربية السياسية النظم
الحركات تجاه النظم تلك إستراتيجية توضيح خللا من تربطهما التي العلقة

كالتي: المراجاع هذه أهم رصإد ويمكن السلمية،
العربية: السياسية بالنظم المتعلقة أول/ا الدراسات 



النظمحاولا"  تيم أحمد فوزي صالح، محمد عطا دراسة_ 1
في المؤثرة العوامل على الباحاثين ركزا "،المعاصرة العربية السياسية

بنماذج مستدلين لها، المميزة العامة الملمح وكذا العربية، النظم نأشأة
المغربية. المملكة العربية، المارات السعودية، العربية كالمملكة مختلفة

. 1988 عام الدراسة هذه صإدرت وقد
السياسية النظم"  حاولا مسعد نفين هلل، الدين علي _ دراسة2

ركزت وشاملة قيمة  دراسة" والتغيير الستمرار  العربية: قضايا
المشتركة خصائصها توضيح خللا من العربية السياسية النظم تأصإيل على

طبع ولعل والسياسية، والدستورية الجاتماعية البيئة وكذا تصنيفها، ومعايير
. 2005_ 2002_ 2000أهميته؛ على دليل مرات لثلثة المؤلف هذا
السياسية " النظم حاولا إبراهيم توفيق حسنين  مؤلف_ 3

هذه لبنية شاملة دراسة "، دراستها في الحديثة العربية: التجاهات
المجتمع الديمقراطي، التحولا وعملية السياسية التعددية زاوية من النأظمة
والتحولت الدولي النظام السياسي، القتصاد العامة السياسة المدنأي،
في صإادرة حاديثة دراسة درستها. وهي في الحديثة التجاهات العالمية،

.2005 مارس
السلمية: بالحركات المتعلقة ثانيا/ا الدراسات

في السلمية الحركاتحاولا" وآخرون النجار إبراهيم لـ _ دليل1
فيما خاصإة  فيها، المعالجة النقاط لهمية نأظرا متميزة " دراسةالعالم

في أهميته وتزداد وتصنيفاتها، السلمية الحركات وأنأشطة بتعريف تعلق
الدراسات مركز من حاديثا صإدر أنأه اعتبار على المعتمد الكاديمي التحليل

أغلبهم  مؤلف20 من لكثر وهذا الثالثة، الطبعة والستراتيجية السياسية
.2006 مارس بتاريخ السلمية، بالشؤون مختصين

السلمي: التهديد" حاولا إسبوزيتو جون للباحاث غربية _ دراسة2
إشكالت عدة تناولا قاسم، عبده قاسم ترجامة "،حقيقة أو خرافة
بجند سماها كما أو السلمية والتنظيمات بالدولة، كعلقته السياسي للسلم

المعتدلا بجناحايها مصر في المسلمين الخوان جاماعة على مركزا الله
المؤلف. صإدور تاريخ  هو2002 عام ويعد والمتطرف،

François( السلمية الحركات في المختص الفرنأسي للباحاث _ مؤلف3
Burgat،( حول  )L'islamisme au Maghreb: La voix du sud،( حضح فيه و
_ تونأس_ المغرب_ العربي( الجزائر المغرب دولا بها تبنت التي الطريقة

حادد كما ،1979اليرانأية الثورة نأجاح بعد خاصإة  السلمية ليبيا) التجاهات
.  1993 سنة المؤلف هذا صإدر تطورها. وقد مراحال
السياسية النظم بين ربطت التي الدراسات ثالثا/ا

:السلمية والحركات العربية
السلمية والحركات  الدولةبـ" متعلقة مصطفى هالة _ دراسة1

بالتحليل الباحاثة "  خصتوالمواجهة المهادنة بين المعارضة
الرئيسين من كل حاكم فترة في المصري السياسي النظام لستراتيجيات

المعارضة المسلمين الخوان جاماعة مع التعامل في ومبارك، السادات
حنأها قيمة الحكم. والدراسة لسياسات صإدرت دكتوراه أطروحاة الصإل في ل

.1996عام



الصولية الحركات"  كتابه في الشيباني شمسان أحمد رضوان ـ2
موقف على جايد بشكل الباحاث ركز ،العربي" العالم في السلمية
كما السلمية، الجماعات من واقتصاديا وإعلميا وسياسيا أمنيا الحكومات

العتدالية بتياراتها العربي العالم في الحركات تلك لهم نأماذج تقديم حااولا
في الدكتوراه شهادة  على حااصإل فصاحابها قيمة أ دراسة والنأقلبية،
. السلمية الدراسات

الموضــوع إشكــالية
واحاترام السياسية التعددية مقومات على العربية الدولا دساتير أغلب تبني

ميدانأيا يلحاظ ما لكن والتعبير، الرأي وحارية السلطة، على السلمي التداولا
تضرر الى أذى ما وهو المقومات، تلك  حاق في تقع التي التجاوزات هو

التي السلمية والحركات السياسية الحازاب من للعديد السياسي النسيج
في خاصإة التجاوزات  تلك احاتواء أجال ومن السلطة، في للمشاركة تسعى
العربية السياسية النظم تسعى السياسي"، بالتنفيس" يعرف ما إطار
كل وطبيعة تتماشى التي السياسية الستراتيجيات من العديد وضع الى

أهدافها تحقيق لغرض الليات، من العديد ذلك في مستخدمة سياسي، نأظام
المرجاوة.

التالية: الشكالية نأطرح السياسية التجادبات هذه خضم وفي
الحركات تجاه العربية السياسية النظم استراتيجيات أبرز هي ما

السياسي النظام من كل  في تجسيدها  تم وكيف السلمية،
 .؟ المسلمين الخوان جماعتي  على  الردني والنظام  المصري

الفرعية: التساؤلت من مجموعة الشكالية هذه عن وتتفرع
العربية السياسية النظم إقصاء إستراتيجية مؤشرات هي ما ـ

النظام مستوى على ذلك وتداعيات السلمية للحركات
 السلمية.؟ والحركات السياسي

العربية السياسية النظم تعايش إستراتيجية مؤشرات هي ما ـ
النظام المستويين على ذلك وانعكاسات السلمية، الحركات مع

السلمية.؟ والحركات السياسي
العربية النظم على ضغطا المريكية الدارة شكلت مدى أي الى ـ

التعايش.؟ أو القصاء لستراتيجيتي تبنيها في
انتهاج في المصري السياسي النظام مبررات هي ما ـ

المسلمين.؟ الخوان جماعة إقصاء إستراتيجية
اعتماد في الردني السياسي النظام  دوافع هي ما ـ

المسلمين.؟ الخوان جماعة مع التعايشية الستراتيجية

الشكــالية حـــدود
العربية السياسية للنظم أساسيين محددين على هذه دراستنا ترتكز      

إستراتيجية كأهم القصاء إستراتيجية محددات وهما المحددات، كل وليس
خاصإة السلمية الحركات دور تحجيم بهدف  النظم من العديد لها تلجأ

متباينة،  عربية لدولا النماذج ببعض عليها البرهنة وتم لسياساتها، المعارضة
حايثيات جايدا لنا يوضح الذي المصري النموذج بدراسة التحليل عمقنا كما
النظم بعض في موجاود كواقع التعايش إستراتيجية الستراتيجية. وكذا هذه



العربية، النماذج ببعض عليها الستدللا تم الخرى وهي العربية، السياسية
لطبيعة تفسيرا تقدم باعتبارها الردنأية الحالة على الضوء تسليط ليتم

. المسلمين الخوان بجماعة الردنأي السياسي النظام تحكم التي العلقة

الدراســة فرضــيات
وكذا ، المميزة والخصائص العربية السياسية النظم طبيعة
حقيقيين مؤشرين تمثلن  السلمية، الحركات طبيعة

تلك مع التعامل في النظم هذه إليها تلجأ التي للستراتيجيات
النظم على التسلطية السمات غلبت كلما حيث الحركات،

زاد كلما ، الحركات لتلك التشددي الطابع وبرز السياسية،
، السياسية والمشاركة التعبير في وحقها لها، تقييدها أساليب

الديمقراطية، بالخصائص النظم اتسام حالة في والعكس
قل ، الديمقراطية اللعبة لقواعد السلمية الحركات واحترام

. الحركات تلك على قيودها درجة ملحوظ بشكل
هي: الثانأوية الفرضيات من مجموعة الرئيسية الفرضية هذه عن وتتفرع

مواجاهة في القمعية الليات العربية السياسية النظم استخدمت كلما ـ1
تغذية في ذلك زاد كلما العنف، الى الخيرة هذه ولجوء السلمية، الحركات

القصاء.  إستراتيجية
في الديمقراطية الوسائل على العربية السياسية النظم اعتمدت كلما ـ2

الفعل لقواعد الخيرة هذه واحاترام السلمية، الحركات مع التعامل
التعايش. إستراتيجية تعززت كلما  الديمقراطي،

مواجاهة تم كلما المصري، السياسي للنظام التسلطي الطابع برز كلما ـ3
السياسية. الساحاة من المسلمين الخوان جاماعة وإقصاء

وجاماعة الردنأي السياسي النظام بين التسامحي الطابع ظهر كلما ـ4
بينهما. والتعايش القبولا عوامل تكرست كلما المسلمين، الخوان

المنهـــجي الطــار
في سنعتمد فإنأنا التحليلية، مستوياته وتشابك الموضوع لتعقيد نأظرا        

يلي: فيما يتمثل والذي منهج، من أكثر على دراستنا
المركب الطابع نأتيجة المنهج لهذا توظيفنا  جااءالمقارن: المنهج ـ1        

تشابه من انأطلقا وذلك المتشابه، التحليل مستوى إطار في وهذا للموضوع
السياسية المعارضة قوى من وموفقها العربية السياسية النظم طبيعة

النماذج من للعديد فالتطرق خصوصإا، السلمية والحركات عموما المعارضة
يمكننا السلمية، الحركات تجاه وإستراتيجيتها العربية السياسية النظم في
للتعميم.  قابلة  نأتائج الى الوصإولا بهدف بينها، خارجاية مقارنأات إجاراء من

المنهج يكمل الذي المنهج بهذا الستعانأة  تمحالة: دراسة منهج ـ2        
حرب بهدف المقارن دراسة خللا من البحث، محل الظاهرة من أكثر التق

الردنأي السياسي والنظام المصري السياسي النظام حاالتي تطور
وذلك المسلمين، الخوان جاماعة مع التعامل في كلهما وإستراتيجية

تلك أهداف لتحقيق المستخدمة والوسائل الليات على بالتركيز
الستراتيجيات.



الدراسـة صـــعوبات
الكاديمية والبحاث الدراسات قلة هي واجاهتنا التي الصعوبات أبرز من       

في والمتطرف، المعتدلا بجناحايها السلمية بالحركات المتعلقة خاصإة
الحركة فرواد الشخصية، والطموحاات اليديولوجاية الراء كثرة مقابل

" خطر من ويضخمون يحذرون وأعدائها ومواقفهم، آرائهم عن يدافعون
الى للوصإولا مضاعف الباحاث جاهد يجعل ما وهو السلموي"، التهديد

تلك أصإحاب لتوجاهات الجيد بالدراك إل تتحقق ل التي الموضوعية
البناء.  النقد وباعتماد الطروحاات

النماذج وبعض الردنأية الحالة حاولا المراجاع قلة الصعوبات من كذلك     
ومصر الجزائر حاولا المراجاع كثرة مقابل في والسودان، كتونأس الخرى

الجانبية، باللغة المراجاع قلة الى البحث. بالضافة توازن على يوثر قد مما
لمراكز الغالب في تابعة بأفكار الموضوع إثراء فرضية من يقلل قد ما وهو

البحث.  

الدراســة تقســيم
الفصل فتضمن الفصولا؛ عدد حايث من ثلثيا للدراسة تقسيمنا جااء       

(تعريفها_ وسائلها_ بالستراتيجية بدءا ،ونظريا مفاهيميا مدخل  الول
السياسية النظم ماهية عالجنا الثانأي المبحث وفي أولا، أهدافها) كمبحث

الثالث المبحث في أما )، ( مفهومها_  خصائصها_ تصنيفاتها العربية
وأخير ( مفهومها_ خصائصها_ تصنيفاتها)، السلمية الحركات الى فتطرقنا
فيبر_ ماركس دالا_ نأظرية روبرت ( نأظرية التحليل ونأظريات مقاربات
الثقافية). الدينية المادية_ المقاربة المقاربة

النظم استراتيجيات بمحددات خاص فهو الثاني الفصل في أما     
ثلثة في معالجته وتم السلمية، الحركات تجاه  العربية السياسية

والواقع الدستوري البناء فيه حاددنأا الولا المبحث ففي ، أساسية مباحاث
على فركزنأا الثانأي المبحث في أما السياسية والحازاب للدين الممارساتي
( تعريفها_ السلمية للحركات العربية السياسية النظم إقصاء إستراتيجية

وفي  )، والتونأسي_ انأعكاساتها الجزائري النموذجاين في مؤشراتها_  واقعها
النظم  تعايش إستراتيجية على الضوء سلطنا والخير الثالث المبحث

( تعريفها_ مؤشراتها_ واقعها        السلمية الحركات مع العربية السياسية
والسودانأي_ انأعكاساتها). الكويتي النموذجاين في

من أكثر التقرب خلله من حااولنا والخير الثالث الفصل وفي       
النظام إستراتيجيتي على بالتركيز  العربية النظم استراتيجيات
مع التعامل  في الردني السياسي والنظام المصري السياسي
في تطرقنا ، لمبحثين بدوره وتضمن ،المسلمين الخوان جماعتي

الخوان لجماعة المصري النظام إقصاء لستراتيجية الولا المبحث
النظام عن دستورية رئيسية( لمحة مطالب أربعة خللا من المسلمين،
وتداعيات المسلمين_  تطورات الخوان جاماعة المصري_نأشأة السياسي

إقصاء في المصري النظام للخوان_ مبررات النظام إقصاء إستراتيجية
تعايش إستراتيجية فعالجنا الثانأي المبحث في أما المسلمين) ، الخوان
خللا من وذلك المسلمين؛ الخوان جاماعة مع الردنأي السياسي النظام
الردنأي_ نأشأة السياسي النظام عن دستورية ( لمحة هي مطالب أربعة



الخوان_ مع النظام تعايش إستراتيجية وتداعيات الخوان__مسارات جاماعة
الخوان).  مع التعايش في النظام مبررات

  



الول:     الفصل

النظـري الطـار
للـدراسة

غرار على الداخلية التحديات من العديد العربية السياسية النظم عرفت  
،حايث الخصوص وجاه على السلمية والحركات عموما السياسية المعارضة

هذه تواجاه ومازالت واجاهت التي التحديات أكبر من الخيرة هذه اعتبرت
خللا من السياسي، المحك على شرعيتها تضع أنأها أساس على ، النظم

السلمية الدولة إقامة إلى بدعوتها القائم النظام وأسس لمرتكزات تهديدها
القمة من ثورية  أسلمة بين الساليب وتعددت الطرق اختلفت وإن حاتى ،

( الفرنأسي السياسة عالم تعبير حاد على القاعدة من اجاتماعية  وأسلمة
Francoi  Burgat.(

العربية_ السياسية النظم(  المتغيرين هذين بين العلقة ولفهم
بإستراتيجيات السياسي القاموس في تعرف والتي )،السلمية الحركات

علينا لزاما كان السلمية، الحركات مع التعامل في السياسية النظم
خللا من  العربية السياسية بالنظم بدءا المتغيرين، هدين لطبيعة التعرض

التطرق المختلفة. ثم وتصنيفاتها خصائصها وشرح لها، تعريف تقديم



وكذا خصائصها وتحديد المتباينة، تعريفاتها  بإبراز السلمية للحركات
تصنيفاتها. 

ليس  الستراتيجية ماهية تبيان الضروري من كان العلقة؛ تلك ولفهم     
سياسي كمدخل وإنأما الساس_، هو أنأه من الرغم _على عسكري كمدخل

النظم بإستراتيجيات يتعلق فيما  خاصإة ، بينهما الرتباط طبيعة يبرز
لمفهوم بتوضيح السلمية. وهذا الحركات تجاه العربية السياسية

الدراسة.  وموضوع يتماشى ما وفق وأهدافها وسائلها وتحديد الستراتيجية،
ببعض الستعانأة تم الستراتيجيات، تلك تحليل  في أكثر وللتعمق     

علمية، أكثر تفسيرا  تقديم بغرض التحليلية والمقاربات النظرية المداخل
حكننا نأظريا سندا وطرح . البحث محل الظاهرة من أكثر القتراب  من يم

 الستـراتيجـية الول: ماهية المبحث
ليـشـمل توـسـع لكـنـه بالـسـاس، عسكري مصطلح الستراتيجية مصطلح إن

مـجـال ليـسـت فالـسـتراتيجية  السياسية، العلوم بينها ومن الخرى المجالت
ـدادها  بحـكـم فـهـي وحـاـدهم، بالعـسـكريين خاصـإـا الـفـروع مختـلـف إـلـى امـت

و الجاتماع علماء و القتصاد خبراء اهتمام محل جاعلها والسياسية الجاتماعية
. بالسياسية المختصين كذا

يـتـم المـجـالت، ـمـن مجالا أي في ونأاجاحة فعالة إستراتيجية رسم أجال ومن
. والمرجاوة المسطرة الهداف لتحقيق متعددة وآليات وسائل وتحديد وضع
ـبـدءا مـطـالب؛ لثلـثـة وفـقـا المبـحـث ـهـذا معالـجـة يمـكـن الـسـياق ـهـذا وفي

المرجاوة. الهداف تحديد إلى وصإول والليات بالوسائل مرورا بالتعريف
.   تراتيجيةـالس الول: تعـريــف المطلب

ـمـن اـسـمها تكتـسـب فـهـي الغريقـيـة، اللغة إلى إستراتيجية كلمة أصإل يعود
القديم اليونأانأي اللفظ

  )Strategosالميدان في القوات قيادة فن تعنى كانأت والتي القائد ) بمعنى .
ـوجايز) يؤكــد (ويســتر معجــم وفــي ( هــو إســتراتيجية كلمــة أصإــل أن اـل

Strateogemكلمتين من تتكون )التي  :
الجيش. )أيarmy( تعني )=التيstraots( ـ
1 يقود. )أي to lead( تعني )= التيAgeim( ـ

ـفـي اختلف ثـمـة أن إل الصـإـل، لغتها في الكلمة ثبات على التفاق ورغم 
ـمـن العدـيـد ـقـدمت  الـسـياق ـهـذا . وـفـي بالـضـبط تعنـيـه ـمـا عـلـى تناولـهـا

منها: التعاريف

خالد،   ـ  1 الموقع:  من عليه متحصل الذكية، الصنعة إلى السليمة الفطرة من لستراتيجيةا حنين
 www. Haras .naseej .com/05/04/2008



كوســيلة المعارك استعمالا أنأها:" فن على : "يعرفهاكلوزوفيتش تعريف
2الحرب". هدف لبلوغ

إن إذ والستراتيجية؛ التكتيك بين كلوزوفيتش يفرق الصدد هذا وفي      
ـوات اـسـتخدام كيفية أو المعارك، في القتالا وفنون بتقنيات يرتبط الولا الـق

الحروب. في المسلحة
اـلـتي وـهـي للـحـرب، وـشـاملة عاـمـة تخطيط بعملية فتتعلق الستراتيجية أما

 3عسكري. عمل لي النهائي الهدف وتحدد تعطي

وتـشـغيل توزـيـع أنأـهـا:" ـفـن عـلـى : يعرفـهـاـهـارت لـيـدل بازـيـل تعريف
4السياسية". أهداف لتمام العسكرية الوسائل

موـضـوع أنأـهـا حاـيـث ـمـن كافية تكون قد الحاسمة المعركة أن ذلك من نأفهم
الحرب هدف لتقرير ضرورية غير لكنها الحرب، لكسب للستراتيجية رئيسي
وـفـق توزيعـهـا ـتـم ـمـا إذا المتوفرة العسكرية القوى أو الوسائل لن النهائي،
ـهـدفا ـبـذلك وتحـقـق معرـكـة حـاـدوث ـعـن تغـنـي قد وهادف مدروس مخطط
5 لذاته. مقصودا سياسيا

مـصـطلح ـهـو الـسـتراتيجية مـصـطلح أن لـنـا يتأـكـد التعريفين هذين خللا من
العـسـكرية، للعملـيـات والـتـوجايه التخطيط عملية على يركز النشأة عسكري

الحرب. في العدو تضليل عملية وكذا
الـسـتراتيجية مـصـطلح ـعـرف العـلـوم واتـسـاع الفكرية التطورات ونأتيجة  

معرفـيـة حاـقـولا إـلـى وانأتـقـل العسكرية النشأة من تحرر حايث نأظريا، تطورا
ل الدوـلـة أن أـسـاس ...عـلـى وسياـسـية إدارـيـة اجاتماعـيـة، اقتـصـادية، أخرى

مــن مجموعــة علــى وإنأمــا واحاــدة إســتراتيجية علــى تعتمــد أن يمكنهــا
الستراتيجيات. 

 للستراتيجية: مستويات ثلث ذكر يمكن الطار هذا وفي

ـتراتيجية : تـسـمى)strategie totale( الـشـاملة – الـسـتراتيجية1 بالـس
)Grande stratigeالكبرى( الستراتيجية تقابل والتي الفرنأسيين عند الشاملة

المريكيين. ) عندstratige   Nationalالوطنية( الستراتيجية ثم النأجليز، عند
الـعـام السياـسـي اـلـوطني المـشـروع ذلك تعني الشاملة فالستراتيجية ومنه

معينة. أهداف تحقيق إلى يسعى والذي للدولة
strategie( العاـمـة الـسـتراتيجية –2  genealeـبر ـة ): وتعـت ـدادا بمثاـب امـت

أـهـداف ـشـكل في وتجسدها القطاعات من قطاع في الشاملة للستراتيجية
وصإناعية...) عسكرية مالية اقتصادية، (دبلوماسية، محددة

stratégie:( العملـيـة الستراتيجية  ـ3  operational: ـد  وتعـنـي)  تحدـي
 المكانأية المتغيرات

ـة و ـد الزمنـي ـم وتحدـي ـات حاـج ـة المكانأـي ـق اللزـم ـداف لتحقـي ـل الـه وتحوـي
ـورات ـى  التـص ـل إـل ـوس، عـم ـمح ملـم ـذه وتـس ـتراتيجية ـه ـل الـس ـة لـك جاـه
بـيـن انأـسـجاما يـحـدث ـمـا وـهـذا  معـيـن، مـسـتوى عـلـى واـلـتركيز بالتخـصـص

6 الفعالة. العملية والخطوات الكبرى الهداف

.101 ص ،1981، الطليعة : دار بيروت ، الستـراتيجـية     إلى     الدبلــوماسية     من العـكرة، أدونأيسـ  2
.102ص ، نأفسه المرجاعـ  3
للنشر الشروق : دار فلسطين ،والستــراتيجية     : الدبلـوماسية     الــدولية     العـلقات عامر، أبو علءـ  4

186 ص ،2004 والتوزيع،
.114 ص ، سابق مرجاع ، الستـراتيجـية     إلى     الدبلــوماسية     من العـكرة، أدونأيسـ  –  5



نأود الذي المفهوم عن أما ومستوياتها، الستراتيجية نأشأة بخصوص هذا       
تـلـك ،وإنأـمـا العـسـكرية بالـسـتراتيجية يتعـلـق ل فهو هذا بحثنا في نأعتمده أن

حال معينة مشكلة كل لحل  التفكير على والقدرة والمسلك بالمنهج المتعلقة
إـسـتراتيجية موـقـف فلـكـل  فعالـيـة، الملئـمـة الوـسـائل أكثر واختيار  شامل،
ـفـي مناـسـبا تـلـك أو الـسـتراتيجية ـهـذه اختيار يكون فقد معه، تنسجم معينة

 أخرى. ظروف في مناسبة وغير معينة ظروف

ن مجموعـة تعنـي  هـذا؛ بحثنـا فـي السـتراتيجية فمفهوم سـواء الخطـط م
الوســائل شــتى فيهــا تســتخدم المــدى، قصــيرة أو متوســطة أو طويلــة

أجـاـل ـمـن عـسـكرية وحـاـتى ثقافـيـة أو اقتـصـادية أو كانأت سياسية والساليب
ـــ السياـسـي النـظـام ومـصـلحة تتماـشـى مـسـتقبلية أو آنأـيـة أـهـداف تحقـيـق
. السلمية تجاه.الحركات الدراسةـ موضوع

. الستـراتيجية الثاني: وســـائـل المطلب
باستخدام المختلفة استراتيجياتها تحقيق إلى السياسية النظم تسعى         
طريـقـة أن كـمـا معنوـيـة، أو ـكـانأت مادـيـة والـسـاليب الوـسـائل ـمـن العدـيـد

الـسـتراتيجية موـضـوع طبيعة على الولى بالدرجاة يتوقف الوسائل استعمالا
المرجاو أو المسطرة الهداف طبيعة و المواجاهة أطراف أو طرف على وكذا

 التالية: الوسائل تحديد يمكن السياق هذا تحقيقها. وفي

الـنـزاع أـطـراف ـمـع المنـيـة المواجاـهـات ـفـي : تتمـثـلالمنــية الوسائل ـ
الواـسـعة العتـقـالا عملـيـات وتـشـمل الدراـسـة)، مـحـل السلمية (الحركات

أو المؤـبـد الـسـجن أو الـعـدام أو بالمتابـعـة أحاكام إصإدار إلى إضافة النطاق،
السياسية. والمعتقلت المحتشدات فتح إلى إضافة محاكمة، دون العتقالا

الـطـوارئ بقوانأين بالعمل الستمرار في :تتمثل القـانـونـية الوسائل  ـ 
ـمـن مـعـاقبتهم تـتـم ـمـن عـلـى العقوـبـات وتـشـديد  جادـيـدة، ـقـوانأين وإصـإـدار

ض إلى المعتقلين. إضافة الفئـات بعـض تمنـع الـتي السـتثنائية القـوانأين بع
ـكـل لـقـوانأين وفـقـا متبايـنـة لـسـباب المجتـمـع ـفـي نأشاط أي من المحظورة

طائفي. أو ديني أساس على أحازاب قيام منع غرار على دولة،
عـلـى ودعائـيـة إعلمـيـة حاملت ـشـن في : تتمثلالعــلميــة الوسـائل ـ

الثقيـلـة العلمـيـة أجاهزتـهـا باـسـتخدام السياـسـي للنـظـام المعارـضـة الـقـوى
ـهـو كما ومجتمعيا، سلطويا فيها مرغوب غير أطرافا تجعلها بأوصإاف بوصإفها
وبالحركــات الرهابيــة بالحركــات  بوصإــفها الســلمية للحركــات حااصإــل

السياـسـي النـظـام لـسـتقرار والمـهـددة  الـقـانأون ـعـن الخارجـاـة المتطرـفـة
الحركات تلك معنويات من الحط هو ذلك من الهدف لعل و ، العليا ومصلحته

حهل مـمـا ، اـلـدولي وحـاـتى المحلي  العام الرأي لدى صإورتها وتشويه ـفـي يـسـ
السياسي.  المعترك من إقصائها من المطاف نأهاية

ـة الفئات لمختلف  السماح في : تتمثلالسيـاسيـة الوسـائل  ـ الجاتماعـي
ـي والمشاركة ظاهرياـ ـولو سياسية وأحازاب جامعيات بتشكيل ـات ـف النأتخاـب
ـة ـة العاـم ـل وممارـس ـانأي العـم ـبر البرلـم ـواته ـع ـة، قـن ـل المختلـف ـى فـض عـل

المجتـمـع، صـإـعيد عـلـى الموجـاـودة المهنـيـة النقاـبـات انأتخابات في المشاركة
وتربوـيـة اجاتماعـيـة أنأـشـطة ـفـي النأـخـراط أو الدعوي العمل خللا من سواء

6   _Jean-Marie  mathey, .Comprendre  la  Stratégie,  Paris: Ed  ,Ecomomica  ,  1995
,pp15.16-



، الـدخل ومـحـدودي الفقراء خاصإة المواطنين من فئات منها تستفيد وصإحية
ـتي العربي العالم في السلمية الحركات بعض مع المتبع المر وهو ـسـمح اـل
الســتحقاقات مختلــف فــي والمشــاركة سياســية أحاــزاب بتشــكيل لهــا

النأتخابية. والستشارات
تلجأ الذي "،السياسي التنفيس" بـ الكثير يسميه ما هذا الحالا وبطبيعة 

حددة، لـشـرعيتها الحاكـمـة. ودعـمـا النـخـب إلـيـه مـظـاهر تـفـادي لـغـرض المـهـ
7عليها. السلمية المعارضة وسخط الشعبي، والغضب الصخب

مؤسسات إنأشاء على السياسي النظام يعمل : حايثالديــنية الوسـائل ـ
وكــذا مباشرة، الجمهورية برئاسة المؤسسات تلك ربط على العمل أو دينية

هـو ذـلـك مـن الـغـرض ولعـل تابعـة، وجاعلهـا الدينيـة الوقاف على السيطرة
مع تتعارض ل وجاعلها الدينية الوقاف ووظائف نأشاط في والتحكم السيطرة
لسياـسـات التروـيـج عـلـى العـمـل ذـلـك من أكثر بل ، القائم النظام سياسات

8 ومشروعاته. السياسي النظام

"بـــ عبيـد مـكـرم منى" تـعـبير حـاـد عـلـى تـسـميته يمـكـن ما نأشأ هنا ومن 
ورجـاـالا الـسـلطة ـمـن " المـكـون اـلـديني –السياسي المصالح مجمع"

9 . لها الموالين الدين

 الستراتيجيـة الثالث: أهـــداف المطلب 
ومـن جاهـة، مـن إسـتراتيجية كـل طبيعـة حاسب الستراتيجية أهداف تترسم

الـسـتراتيجية؛ تـلـك تحقـيـق ـفـي المـسـتخدمة الوـسـائل حاـسـب أـخـرى جاـهـة
عـسـكري. ـهـدف لتحقـيـق عـسـكرية وسائل تتطلب العسكرية فالستراتيجية

ـهـدف لتحقـيـق  سياسية وسائل تقتضي السياسية  الستراتيجية أن حاين في
سياسي. 

عن المختلفين السياسي والهدف العسكري الهدف بين التفريق يمكن ومنه 
ما المطاف نأهاية في العسكري فالهدف بالخر، بعضهما ارتباط رغم بعضهما

ـهـدفا السياـسـة تتطـلـب ـقـد حاـيـن في سياسية، غاية لخدمة وسيلة سوى هو
. عمليا إليه الوصإولا يمكن عسكريا

الـقـوات ـتـدمير ـفـي للـحـرب العـسـكري الهدف كلوزوفيتش يحدد وعليه 
حاـيـن الوحـاـد. ـفـي الـسـتراتيجية هدف هي المعركة وأن المعادية، المسلحة

إـعـداد ـهـو وإنأما المعركة فقط ليس الستراتيجية هدف أن كيدرهارت يرى
أفـضـل والنتاـئـج أـقـل الخسائر تكون حاتى بالمعركة للقيام الملئمة الظروف

.10

الـسـتراتيجية العـسـكرية. أـمـا الناحاية من الستراتيجية هدف بخصوص هذا 
إقـصـاء بـهـدف السياـسـي النـظـام ينتهجـهـا اـلـتى تـلـك فـهـي ـهـذا، بحثـنـا ـفـي

سياق في معها التعايش محاولة أو السياسي، الفعل من السلمية الحركات
السياسي.  التنفيس

إبراهـــيم،     7 توفـــــيــق حــسنين العـــربيــة،     ـ النــــظم في السيـــاسي العنـــف ـاهرة :   ظ الوحـــدة  دراســات ـركز مــ بيروت
ص   1999العربية،  ص .250ـ  249،

: القاهرة ،   العـربي     العـالم     في     السـلمية     الصإــولية     حاركات الشـيبانأي، شمسـان أحامد رضوانـ  8
.28ص ،2005 ، مدبولي مكتبة

الموقع: من عليه متحصل    ،     العــربيـة     السيـاسية     التسلـطية ، عنـتر بن النــور عبد ـ  9
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.190 ص ، سابق مرجاع ،والستــراتيجية     : الدبلـوماسية     الــدولية     العـلقات عامر، أبو علء ـ 10



السياـسـي النـظـام ـهـدف فإن الساليب، تباينت و الوسائل تعدت وإن حتىف
ـفـإذا دواليـبـه، داـخـل الحاكـمـة النخب بقاء وتكريس الحكم في الستمرار هو

للـقـوى المـشـاركة قـنـوات فـتـح طرـيـق عن الستمرار ذلك تحقيق في فشل
مؤسـسـات وتـطـوير الـشـرعية ومـصـادر أسس تدعيم أو المعتدلة، السياسية

المـشـاركة ـفـي الراغـبـة السياسية التشكيلت استيعاب من للتمكن سياسية
تمثل التي القوى لضرب العنف استخدام إلى يلجأ ما غالبا فإنأه السلطة، في

 11 العسكرية. الليات باستخدام وذلك ، القائم لنظام تحديا

ـى يـسـعى ول ومصالحها قيمها عن يعبر ل النظام أن تشعر التي القوى أما إـل
التغيـيـر يكـون وقـد  القائم، النظام تغيير إلى تسعى قد فإنأها أهدافها، تحقيق
كلـيـا؛ أو المواـقـف، أو الشخـصـيات أو والـقـرارات السياـسـات لبـعـض جازئـيـا

ـى ـر بمعـن ـه النظــام تغيـي ـة برمـت ـة، (النخـب ـات، المؤسســات الحاكـم التوجاـه
ـوى أو النظام تزايد يؤدي ما وعادة آخر، بنظام السياسات....).واستبداله الـق

12 المضاد. والعنف العنف تزايد إلى العنف ممارسة في له المناوئة

العربية: السياسية النظم الثاني: ماهية المبحث
الباحاثين من للعديد خصبا مجال العربية السياسية النظم شكلت       

المميزة الخصائص ومعرفة وتصنيف تعريف محاولة أصإبح ،حايث والدارسين
ما ،وهذا السياسي الكاديمي الحقل في البحث أولويات من النظم لتلك

التالية: المطالب في سنعالجه
العربية: السياسية النظم الول: تعريف المطلب

إلى الشارة من بد ل العربية، السياسية النظم تعريف إلى التطرق قبل      
النظم فهم علينا يسهل حاتى عام، بشكل السياسي والنظام النظام مفهومي

. العربية السياسية
في استخدم قد النظام مصطلح أن  رغم:  )system  (     النظام     مفهوم  :   أول

زال ل التحديد وعدم الغموض أن إل طويلة فترة منذ الجاتماعية الدراسات
ودقيقا محددا تعريفا وضع صإعوبة إلى أدى مما المصطلح، هذا يكتنفان
( كتابه في للنظام دال روبرت تعريف اعتماد سنحاولا ذلك ومع للنظام،

Modern political analystمن مجموعة أية أنأه"بقوله:  يعرفه  ) إذ
13معينة". بطريقة بعضها مع تتفاعل التي المدركات

حرة ويستدلا أي دراسة عند أنأه وهي ...، السياسي والحزب الكونأية بالمج
 التالية: العناصإر إلى التطرق من بد ل نأظام

. والخارجاية الداخلية النظام حادود معرفة ضرورة– 
منه. أكبر لنظام فرعي نأظام هو نأظام أي أن– 

لنظـامين فرعيـة نأظـم بمثاـبـة تـكـون ـقـد المتغيرات من عدد هناك - إن
14مشتركة. وصإفات تطابق عوامل فيهما تربط مختلفين

العناصإر من مجموعة تفاعل نأتاج هو نأظام أي أن القولا نأستطيع ومنه     
معين.  نأسق في التنظيم من بنوع البعض ببعضها المرتبطة

political     (  :  السياسي     النظام     تعريف  :   ثانيا  system:(غابرـيـال  يعرفه
في توجاد التي التفاعلت من النسق ذلك هو السياسي النظام : " أنألموند

إبراهـــيم،      11 توفـــــيــق حــسنين العـــربيــة     ـ النــــظم في السيـــاسي العنـــف ـاهرة ص  ظ ،50.
12. الصفحة       نفس نفسه، المرجـــع ـ
تـيم،       13 أحـمد فـوزي صـالح، محـمد عطا المعـاصرة    ـ العـربية السـياسية :     النـظم يونس،  قار جاـمعة منـشورات ليـبيا ص 1988، ،

18.
14. الصفحة       نفس ، نفســه المرجــع ـ



وفـي داخلـيـا، والتكيـيـف التكاـمـل وـظـائف تحقـيـق أجال من المجتمعات كافة
الـكـراه باـسـتخدام – التلوـيـح أو – باـسـتخدام المجتمـعـات من غيرها مواجاهة
 15بآخر". أو بشكل المشروع المادي

عـلـى أساـسـا قائم السياسي النظام أن ،التعريف هذا خللا من لنا يتبين   
بنائية وحادات هيئة في متجسدة والخارجاية، الداخلية التفاعلت من مجموعة
السياـسـي النـظـام مكونـأـات تشكل تبادلية علقة إطار في بينها فيما متكاملة

المشروع. المادي الكراه يمارس الذي
Arab     politcal  (          )  ية:   العرب     السياسية     النظم     ثالثا: تعريف

systems
 جاديدة نأظم وهي الجنوب، دولا أو النامية الدولا مجموعة من جازء تشكل

 الستقللا، سبيل في الوطنية الحركات لنضالا كنتيجة بآخر أو بشكل قائمة
التاسع القرن قبل ما إلى تعود واقتصادية اجاتماعية هياكل إلى استندت حايث

 لتلك جاديدة هياكل وإقامة والتحديث التطوير محاولت فرغم )،19( عشر
هذا يومنا إلى قائمة مازالت التقليدية القوالب آثار أن إل النظم،  .16 

ارتكازها هو النظم من غيرها عن العربية السياسية النظم يميز ما ولعل    
ـعـن بالـحـديث فـقـط لـيـس تسمح التي المشتركة السس من مجموعة على
التي الخاصإة الطبيعة عن الحديث إلى ذلك يتجاوز وإنأما عربي، إقليمي نأظام
السياـسـية الفلـسـفة حاـيـث ـمـن النـظـم ـهـذه تأثرت إذ البينية، علقاتها تحكم

خصائصها في يتجلى ما وهذا بأخرى، أو بطريقة الفكرية المصادر من بالعديد
 17. الخاصإة وبناها هياكلها في أو العامة

قواـسـم تمـلـك ـمـا بقدر أنأها العربية السياسية النظم في المتميز الفريد لكن
ـتعمار وتعرضها والتقاليد والعادات اللغة و كالدين مشتركة ـاته للـس وانأعكاـس

النظـام طبيـعـة مسـتوى علـى تختـلـف مـا بقـدر التنمويـة...، مسـاراتها على
وحـاـتى والملكـيـة، الجمهورـيـة النـظـم بـيـن تتـجـاذب فـهـي المنتهج، السياسي

ي النظـام لنفـس بالنسبة النأظمـة ففـي أخـرى، إلـى دولـة مـن تختلـف فه
وـكـذا ، وـتـداولها الـسـلطة انأتقـالا نأـمـط حاـسـب بينـهـا فيما تختلف الجمهورية

. لخر نأظام من الوارثة خط حايث من الخرى هي تختلف الملكية النأظمة
العربية: السياسية النظم الثاني: خصائص المطلب

أن إل العربية السياسية النظم بين الذكر السالف التمايز من بالرغم      
ومنــه أغلبها، بين المشتركة والخصائص السمات عن البحث من يمنع ل ذلك

: أهمها رصإد يمكن
ـوع ـ ـتعماري الخـض ـث الـس ـف تعرضــت :حاـي ـة أشــكالا لمختـل الهيمـن

العربـيـة البلد أصـإـاب اـلـذي التـمـزق ـفـي مباـشـرا سببا تعد التي الستعمارية
طيلة قائمة ظلت التي الوحادة مظاهر وغابت التشرذم من حاالة في وأدخلها
السياـسـية المـسـتويات ـشـتى على سلبا انأعكس الذي المر العثمانأي، الحكم

18... والثقافية الجاتماعية ، ،القتصادية

الزيـات،     15 الحـليم عبد السيــاســية ـ :   التنـــمية الجامعية، : "    "    المعرفة دار ـاهرة الق الول الجزء ، السياسي الجتماع في دراسة
ص 2002 ،196. 

سابق، مرجاع ،المعـاصإرة     العـربـية     الســياسيــة     النـظـم تـيم، أحاـمد فـوزي صإـالح، محـمد عطا ـ 16
179.

ص سابق، مرجاع ، المعـاصإرة     العـربـية     الســياسيــة     النـظـم تـيم، أحاـمد فـوزي صإـالح، محـمد عطا  ـ 17
179.

،3ط ،والتغيـير     الستمــرار     العـربية: قضـايا     السياسيـة     النظـم مسعد، نأيفين هـللا، الدين عليـ  18
.22 ص ،2005. العربية الوحادة دراسـات بيروت: مــركز



ـددت خارجاية لقوى التبعية إطار في تتحرك تابعة نأظم : فأغلبهاالتبعيـة ـ تـع
وحاـتى عسـكرية سياسية، اقتصادية، تبعية فهناك ودرجااتها، وأشكالها صإورها

ـة. حاـيـث ـؤثر ثقافـي ـة ـظـاهرة ـت ـة عـلـى التبعـي وممارـسـتها النـظـم ـهـذه حارـي
التبعـيـة أن أـسـاس عـلـى والـخـارجاي، اـلـداخلي المـسـتويين عـلـى لـسـلطاتها
تمـتـع ـعـدم لـنـا يفـسـر ـمـا وهو العكس، أو القتصادية التبعية قرينة السياسية

 19 . باستقلليتها النظم هذه
عـلـى وتعـيـش الـسـتقرار تـعـرف ـلـم زاـلـت ـمـا نأظم : أيانتقـاليـة نظم ـ

ـاق يوجاد ل أنأه إذ الزموية، وانأعكاساتها النأتقالية المرحالة إشكالية الدوام اتـف
ومـضـامينها، السياـسـية النـظـم ـهـذه ـشـكل حاولا المجتمعات هذه داخل عام
التنظيمـيـة البـنـى مـسـتوى عـلـى وتـبـدلا تغـيـر بعملـيـة تمر نأظم فهي ثم ومن

20. والقتصادية الجاتماعية السس مستوى على وحاتى والمؤسساتية

بـجـذورها تـضـرب ـبـالحكم والنأـفـراد التسلط ظاهرة : إنتسـلطـية نظم ـ
السياـسـي الـتـاريخي النأـحـراف إـلـى ترجاع فهي السلمي، العربي تاريخ في
فالـسـتبداد "،الحـكـم ـشـكل خـيـار على يحكم من خيار" تفضيل تم لما

عبد العلـمـة الـشـيخ ـقـولا حاد على السلمية العربية المة داء هو السياسي
21.الكواكبي الرحمان

سياـسـية بمعارـضـة تقـبـل ول حاقيقية سياسية بتعددية تسمح ل النظم فهذه 
كـمـا أدوارـهـا، وتحجـيـم السياـسـية المعارضة تقزيم على تعمل حايث نأشطة،
ـمـن والـضـعاف الـمـدنأي المجتـمـع ـقـوى تبـلـور إمكانـأـات إعاـقـة عـلـى تعـمـل

بالسلطة. استبدادها و بالحكم بانأفرادها يزيد ما وهو استقلليته،
حـاـق الغلبـيـة قـبـولا هو الشرعية مبدأ : فأساسالشرعية محدودة نظم ـ

القوة إلى اللجوء حاق فيها بما السلطة وممارسة الحكم في جاماعة أو الفرد
قـبـولا  ـمـدى ـفـي يتمـثـل الشرعية جاوهر أن  منطلق من – المر اقتضى إن ـ

ن إذعـانأهم، ليـس و وقنـاعتهم المحكومين ا أبـديا ليـس القبـولا هـذا لك لنأه
22.باستمرار متجددة تطورية طبيعة ذات هي فالشرعية نأهائيا، مكسبا ليست

العـنـف مـظـاهر ـفـي المتمثلة الشرعية أزمة من تعانأي العربية النظم فأغلب
اـلـداخل، ـفـي الجاتماعـيـة والفـئـات القوى بعض قبل من النظم لهذه الموجاه

الـمـن" الـضـيق-  عـلـى " – ـبـالمعنىالنـظـام أمن" أولوـيـة أصإبحت حايث
النظــم أغلب اعتمدت الهدف هذا لتحقيق و الشامل،  بالمعنىالمجتمعي"

حرسمي العنف ممارسة على العربية اـسـتقرارها تـهـدد معارـضـة كل لضرب ال
23السلطة. هرم في ومركزها

ترابطية على قائمة أنأها السلبية الخصائص هذه على فالملحاظ       
دلا إن وهذا الخرى، إلى تؤدي أن شأنأها من خاصإية كل أن حايث متسلسلة،

هذا لكن النظم، تلك منه تعانأي الذي السياسي التخلف مدى على يدلا فإنأما
النظم للتك  اليجابية الخصائص أو المؤشرات بعض وجاود عدم يعني ل

كالتي:  أهمها نأورد والتي

إبراهـــيم،    ـ 19 توفـــــيــق العـــربيــة،     حــسنين النــــظم في السيـــاسي العنـــف ـاهرة :   ظ الوحـــدة  دراســات ـركز مــ بيروت
ص  1999العربية،  ،27.

20. الصـــفحة        نفس نفســــــه، المرجــــع ـ
للنشر، موفم الجـزائر: دار ،الستـعباد     ومصـارع     الستـبداد     طبــائع الكواكبي، الرحاــمان عبــدـ  21

.02 ص ،1988
،      ـ 22 عنـتر بن النــور ،    عبد العــربيـة السيـاسية سابق التسلـطية  مرجع
إبراهـــيم،     23 توفـــــيــق حــسنين العـــربيــة     ـ النــــظم في السيـــاسي العنـــف ـاهرة ص    ظ سابق، مرجع ،28 .



السياسي الفكر  فهناكالسياسي: الفكر مصادر في التنوع_ 
بين أنأه إذ السياسية، السلطة لطبيعة واضحا تحديدا تضمن الذي السلمي

السلمي للمجتمع السياسي النظام شكل تحديد تاركا ممارستها أسس
الدولة. لوظيفة تصوره من انأطلقا وذلك والمكان الزمان لظروف وفقا

التي السياسية الفكار خللا من تبلور الذي الليبرالي السياسي الفكر وهناك
ظهرت التي تلك خاصإة الغربية، المجتمعات في والفلسفة المفكرون قدمها

السهامات إلى إضافة الفرد، قدرات على ركزت والتي النهضة عصر مع
السياسية. النظم لتك ما مرحالة في الشتراكي السياسي الفكر قدمها التي

( السلمي_ الليبرالي_الشتراكي) الفكرية الروافد هذه فجميع
. أطروحاتها العربية النأظمة بها تنمي فكرية مرجاعية تكون أن شأنأها من
المفكر يرى : إذالديمقراطية نحو العربية النظم أغلب توجه_ 

التقدم من واحاد مستوى في جاميعها العربية المجتمعات أن غليون برهان
عمليا الديمقراطي المسار انأتهج من فمنها الديمقراطية، طريق على

على القيود بعض مع الديمقراطية تطبيق تحاولا من ومنها كالجزائر،
أخرى نأظم و والمغرب، اليمن ، مصر ، تونأس حاالة في كما العامة الحريات

وقائية إجاراءات إلى تحتاج ممكنة كخطوة  للديمقراطية تنظر زالت ما
آخرين فرقاء إلى السلطة  خللها من تنقل وسيلة إلى تتحولا ل حاتى مشبعة

والصومالا..  السودان ، الخليج دولا حاالة مثل
النظم في التعددية مسيرة بأن غليون برهان السياق هذا في ويؤكد

مقارنأة ومتأخرة بطيئة هي وإنأما مهددة، ول غائبة ليست العربية السياسية
النأسان حاقوق قيم أن أساس على وهذا واللتينية السيوية الدولا بعض مع

النأظمة، تلك قاموس في الفكري... موجاودة والتعدد السياسية والمشاركة
الشعوب على بالنفع يعود بما وترقيتها وتفعيلها احاترامها إلى تحتاج فقط

كما السلطة، في السياسية المعارضة أحازاب إشراك صإعبا فليس العربية،
تنفيذها عن تعجز كبيرة تنازلت  الحاكمة النحب تقدم أن  مستحيل ليس أنأه

24ميدانأيا.

النظم على تفرض  والقليمية الدولية والتحولت المحلية فالتحديات 
_ التغيير مضى وقت أي من _وأكثر الحالي الظرف في العربية السياسية
حركب ومسايرة والخذ السياسية مؤسساتها إصإلح على بالعمل الحضاري، ال

نأفسها ستجد وإل منه، خيار ل حاتمي كمطلب الراشد الحكم مؤشرات بآليات
في ويلتها من عانأت والتي الصراعات، و الزمات من دوامة في تتخبط

والثمانأينات.   السبعينات سنوات
العربية:      السياسية النظم الثالث: تصنيفات المطلب
تـعـدد من انأطلقا حاقيقة صإعوبة النظم لهذه التصنيف عملية تواجاه       

حنف خلله من يمكن مانأع جاامع معيار هناك ليس إذ وتنوعها، المعايير تلــك تص
المـعـايير لبـعـض تحدـيـد ـمـن محاولتـنـا يمـنـع ل ـهـذا لكن أساسه، على النظم

ـد ويمكن لها، المناسب التصنيف وضع أجال من المتاحاة ارجع( أبرزهــا تحدـي
)):01رقم( الملحق

النظامين بين لتمييز المعيار هذا : أستخدمالدولة رئاسة شكل  -معيار1
الـسـلطة ـتـوريث أـسـاس عـلـى يـقـوم الملـكـي فالنظام والجمهوري، الملكي

العـــالـم التغــيير، وإيجاـبيــة الثـبات ســلبية بيـن العـــربية السـياسـية النظم  فرحاـاتي، عمــر ـ 24
.05ص ،2008 أفريل ،2 العدد السـتراتيجــــية، للدراسـات الشــعب مركــز الســتراتيـــجي،



كمعيـار النأتخـاب علـى يعتمـد الجمهـوري النظـام أما الحاكمة السرة داخل
 25السلطة. لتولي

دولا ثـمـانأي هـنـاك أن نأـجـد العربـيـة النـظـم عـلـى المعـيـار ـهـذا إـسـقاط فعـنـد
حـبـر مـازالت الـكـويت، الردن، الملـكـي( السـعودية، النـظـام خـصـائص ـعـن تع

المغرب). المتحدة، العربية المارات عمان، البحرين، قطر،
ـفـي مثل فنـجـد آـخـر إـلـى نأظام من الوراثة خط في الملكية النظم وتختلف 

الخأ و لبـيـه الـبـن وراـثـة بـيـن تجمع الردن وفي الخأ، إلى الخأ من السعودية
لخيه. 

حايث من الخرى هي وتختلف ، الغالبية تشمل فهي الجمهورية النظم أما
العسكرية النأقلبات طريق عن تم ما فمنها وتداولها، السلطة انأتقالا نأمط

عام  وليبيا1970 سوريا في حادث الذي كالنأقلب  الستقللا بعد خاصإة
بين السلطة تداولا أنأماط في تنوعا الخرى الدولا شهدت حاين في ،1969
    26مصر. كحالة والستفتاء العسكري التدخل

النـظـام ملـمـح أن منطـلـق مـن جـاـوهرا فارـقـا يعد لم المعيار هذا حاتى لكن 
التعيـيـن، عـلـى اعتـمـدت واـلـتي ـكـذلك،  الجمهورـيـة النـظـم في تبرز الملكي

عليـه أطلـق  الـعـالم، نأوعيـة مـن فريـدا النظـم مـن نأمطا ذلك عن نأتج حايث
ــد الـــدكتور ــد محـم ــفيع عـب ــى الـش ــــليط"  مصـــطلح عيـس التخـ

27  الملكية".  "الجمهوريات السياسي"أو

ـذا   يـسـتخدمالـسـلطات): ـبـبين ( العلقة الحكم نظام - معيار2  ـه
: السياسية للنظم أشكالا ثلث بين للتمييز المعيار

المريكية. المتحدة الوليات تمثله الذي الرئاسي النظام-
. بريطانأيا تمثله الذي البرلمانأي النظام-
فرنأسا. تمثله الذي – رئاسي الشبه النظام-

حاـيـث رئاـسـية، نأظم هي فيها الحكم نأظم نأجد العربية النظم على وتطبيقا  
ل أصـإـبح إذ البرلـمـان، صإـلحايات عـلـى الدوـلـة رئـيـس صإـلحاية ـمـن ـضـخمت

أعـضـائه ـمـن العدـيـد أن خاصـإـة الـشـعبية، للرادة من التمثيلية الصفة يعكس
  28. النأتخاب وليس التعيين طريق عن مناصإبهم يتولون
يصـلح ل برلمانأيـة وأخـرى الرئاسية النظم بين التمييز أن القولا يمكن وعليه

-1988( الـكـويت لدوـلـة السياـسـي النـظـام فمثل العربـيـة، النـظـم لتـصـنيف
الناحايـة مـن لكـن برلمـانأي كنظـام نأظرـيـا تصـنيفه الممـكـن من )كان1989
التنفيذـيـة. الـسـلطة بواسطة معينين البرلمان أعضاء ربع حاوالي كان الفعلية
فبـغـض برلمانأي، نأظام أنأه عربي نأظام أي وصإف يمكن ل الساس هذا وعلى
حـمـا الدولة رئاسة شكل عن النظر أنأظـمـة تـعـد الدـسـتور، ـفـي مكـتـوب ـهـو ع

حل "رئاسوية" تتركز الدولة. رئيس يد في الصلحايات جا
ومــدى السياسية المنافسة درجاة إلى : يشيرالحـزبي النـظام  –معيار3

ـعــالم ديفرجي موريس ميز فقد  فيها، القرار صإنع في التأثير مراكز تعدد

الشـــيباني،        25 شمســــان أحمد ـوان رضــــ العـــربي     ـ العـــالم في الســــلمية الصـــولية ـركات : الحـــ مكتبـــة  ـاهرة القـــ ،
ص    2005مدبولي،   ص، ،44 .

مســعد،       26 نفيــن هــلل، الــــدين علي سابق،  والتغيـير     الستمــرار     العـربية: قضـايا     السياسيـة     النظـمـ مرجع ،
. 59ص 
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نأموذجـاـا المتـحـدة المملـكـة تـعـد الذي الحزبي النظام بين الفرنأسي السياسة
ن ايطاليـا، فـي هـو كمـا الحازاب تعدد ونأظام له، التحـاد تجربـة فرضـت لك

29  الواحاد. بالحزب الهتمام سابقا- ضرورة –السوفياتي

أساسية: نأظم أربعة بين التمييز يمكن العربية المنطقة على ذلك طبقنا وإذا 
حرافضةاللحــزبيـة أول: النــظم منطـلـق ـمـن الحزبي، العمل لفكرة : ال

حددة الحازاب أن حجتـهـا الـمـة لوحـاـدة مـهـ حدـلـة بـعـض ذـلـك ـفـي وحا و الدينـيـة ال
النظم. لهذه نأموذجاا الخليج دولا وتمثل التاريخية، السوابق

التنظيـمـات ـفـي تـعـدد بوجـاـود : تـسـمحمقـــيدة تعـدديـــة ثانيا: نظـــم 
تخـضـع – العادة _في حايث الحاكم، الحزب لدور تعطى الولوية لكن الحزبية،

والجارائية. القانأونأية القيود من للكثير السياسية الحازاب ممارسات
إل السياسـي العمـل بشرعية تعترف : لالحـزبيـة الحـادية ثالثا: نظـم

المة. وإرادة لوحادة مجسدا باعتبار واحاد لحزب
التعددـيـة عـلـى قـيـود أي فـيـه ـتـرد :لالمطــلقة التعـــددية رابعا: نظـم

    30النظم. من النوعية لهذه والمتميز الوحايد النموذج لبنان وتعد السياسية
العربية، السياسية النظم لتصنيف يصلح ل المعيار هذا فإن الخر هو وبدوره 

حعـلـي كشـريك الحزبيـة بالتنظيمـات تسـمح ل الفعليـة الناحاية من لنأها فـي ف
. التسلطية نأظمها لشرعنة سياسي ديكور مجرد وإنأما السياسية، العملية

ـي فالشرعيةالشـرعية:  مصـدر معيار ـ4 ـاد ـف ـهـي فـيـبر ماكس اعتـق
مواـقـع لحاتللا الـحـاكمين بـجـدارة شعبية وقناعة واعتقاد فكرة من مستمدة

31. السياسية السلطة ومراكز القرار

مرجاع ،والتغيـير     الستمـرار     العـربية: قضـايا     السياسيـة     النظـم   ، مسعد نأفـين هـللا، الـدين عـليـ  29
 .68 ص ، سابق
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مصـادر ثلث بيـن التمييز يمكن العربية، السياسية النظم على وإسقاط   
   :النظم تلك لشرعية

أـعـراف ـمـن المجتمع عليه تعود ما في : يتمثلالتقـليدي أول/ا المصـدر
ـمـن المحـكـومين رـضـا تحقـيـق عـلـى السياـسـية القيادة تعتمد حايث وتقاليد،

. التقاليد تلك احاترام خللا
الساـسـي المـصـدر ـهـي الزعامة فيه : تعتبرالكـاريزمي ثانيا/ا المصـدر

،ومـصـر ـفـي الناـصـر عيـد جمال ـغـرار عـلـى السياـسـية النظم لشرعية
بوـفـاة ينتـهـي ـمـؤقت المـصـدر ـهـذا أن إل ،الجزائر ـفـي بومدين هواري
الكاريزما. أو الزعيم

ـــدر ـا/ا المص ـــلني ثالـث ـــانوني العق المشــروعية فــي : متمثــلالق
الحـيـاة وعقلـنـه الدوـلـة تـطـور نأـطـاق ـضـمن تـنـدرج لنأها المثلى، الدستورية

حنأها كما القتصادي، التطور لمقتضيات وفقا وتنظيمها الجاتماعية، في تتمثل أ
ـة ـد المؤسـسـات مجموـع ـة والقواـع ـتي الجارائـي ـيير تـضـبط اـل ـة تـس العملـي
 32السياسة.

غالبها في العربية السياسة النظم شرعية مصدر أن القولا يمكن وعموما
سعد الباحاث أضاف كما والكاريزمي، التقليدي المصدر من مستمدة

هي العربي السياسي  النظام لمشروعية مصادر خمسة إبراهيم الدين
 33)._ الخدمة_ الحلم_ الزمة القوة_ القهر(
غير أو المحايد الجيش فكرة : أنللجـيش السـياسي الدور - معيار5

حيس تعرف إذ واقعة، حاقيقة منها أكثر دستوري مفهوم مجرد هي المس
حاتى السياسة، في الجيش تدخل بآخر أو بشكل العربية السياسية النظم

حؤكد مقولت انأتشرت ننهكمقولة: "  ذلك ت في فإن جيش، دولة لكل أ
دولة" . جيش لكل العربية السياسية النظم

إعمالها ومدى المدنأية السيادة زاوية من العربية النظم تصنيف يمكن كذلك
أسياسية:  أنأماط ثلث إلى الجيش على
. الخليج دولا : وتمثلهاالمــدني الحــكم : نظم أول
. العربية النظم بعض : وتمثلهاالعسـكري الحـكم : نظم ثانيا

من السودان : وتمثلهاالعسـكري– المـدني التحـالف ثالثا: نظم
 34البشير_الترابي. تحالف خللا

أساسيا دورا للجيش أن ذلك عملي، هو مما أكثر نأظري التصنيف هذا لكن  
أقامت فقد بالمدنأية، الموصإفة تلك حاتى العربية، السياسية النظم كل في
وجاودها لتأمين لها الموالية العناصإر من عسكرية شبه تنظيمات النظم هذه

استمراريتا. وضمان
السلمية الحركات الثالث: ماهية المبحث

بالمـفـاهيم وعلقاتـهـا الـسـلمية الحرـكـات تعريف إلى التطرق قبل      
   التالية: النقاط على الوقوف من لبد الخرى،

32
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حنأه–  والعلـمـي الـكـاديمي الهتـمـام ـفـي الـشـديد التزاـيـد مـن الرغم على أ
ــات ــرة الـســنوات خللا  الـســلمية بالحرـك ــد خاصـإــة  الخـي أحــداث بـع

تـسـعى مـحـاولت مـعـه تتوافق لم الهتمام هذا أن إل ،2001سبتمبر11
حرف البـحـث إلـيـه يـسـعى ـمـا خصوصـإـا الحركات، تلك مكونأات أبرز على للتع

وتصنيفاتها لها الممكنة التعريفات أدق إلى التوصإل بهدف العلمي، والتحليل
و الموـضـوعية ـمـن ممكن قدر بأكبر دراستها من يمكننا الذي المر وأنأواعها

العلمي. الحياد
وجازئية فردية بصورة عليها منصبا جااء الحركات بتلك البحثي الهتمام إن– 
ـعـن منفـصـلة كحرـكـات إليـهـا ينـظـر أصـإـبح حايث التعميم، يشبوها بصورة أو

وإـمـا جاـهـة، ـمـن مـشـتركة خـصـائص أو علقات بينها توجاد ول البعض، بعضها
ـفـي يـضـعها الذي الشيء النظرية والفكار العملية الخصائص بنفس إبرازها

ـسـاد اـلـذي المـصـطلح "حاـسـب العنيفة الرهابية "الحركات هي واحادة سلة
 سبتمبر.11بعد

إـلـى أدى الـسـلمية، الحرـكـات تعريف حاولا الفكرية المساهمات كثرة - إن
وهو انأضباط، والل التضخم من بحالة بها الخاص المفهومي القاموس إصإابة

حصإل إلى يسعى الذي العلمي التحليل مع يتناقض ما دـقـة ذات نأتاـئـج إلى التو
الدـقـة من الدرجاة بنفس تتمتع ومفاهيم تعريفات من ذلك في منطلقا عالية

. العلميين والوضوح
الـسـلمية، الحرـكـات وتـصـنيف وصـإـف ـفـي المـسـتخدمة المعايير تعدد - إن

عليـهـا تطـلـق اـلـتي المـسـميات و المصطلحات بكثرة يصطدم القارئ يجعل
الصـإـولية الـسـلمي، الحاـيـاء الـسـلمية، الـصـحوة الـسـلمي، مـثـل: التـيـار

الرهابـيـة بالحرـكـات وصـإـفها إـلـى السياـسـي...بالـضـافة السلم السلمية،
35المتطرفة... المتشددة،

حي وغـيـره، ذلـك كل فأمام     للحرـكـات تعريفـا تـقـديم نأـحـاولا أن بنـا حاـر
الفـهـم وتوـضـيح اللـبـس إزاـلـة بهدف الخرى، بالمفاهيم وعلقاتها السلمية

التـصـنيفات إعـطـاء محاولة الخير وفي خصائصها، في التدقيق على والعمل
. علمية لمعايير وفقا بها الخاص

وعلقتـهـا الـسـلمية الحرـكـات الول: تعريـف المطـلـب
الخرى. بالمفاهيم

ـــريف أول  ـن لســهامات وفقــا / ونأقــدمه : التع الســلميين المفكرـي
ـشـاملة نأـظـرة إعطـاء بـهـدف ، أجـاـانأب أم كـانأوا عرـبـا المختـصـين والباحاثين
. السلمية الحركات تعريف حاولا ومعمقة

 السلميين: المفكرين أهم يف تعار– 1
ذلك هي السلمية :" الحركة القرضاوي يوسف الشيخ تعريف-  أ
المجتمــع قيادة إلى بالسلم للعودة يهدف المنظم الجماعي الشعبي العمل

ـرد ولـيـس ومتواصإل دائب عمل شيء كل قبل فهي الحياة، وتوجايه كلم مـج
ـشـعبي عـمـل ـهـي فالحرـكـة مـقـالت أو كتب أو محاضرات أو خطب أو يقالا
ـمـا ل  الله عند ما ابتغاء الشخصي والقناع الذاتي النأبعاث على أساسا يقوم
36 الناس..." عند

القـــاهرة: مـــركز ،3ط ،العـــالم     ـفـي     الـسـلمية     الحــــركات     دلــــيل (وآخــــرون)، النجـــار إبراهيــــم ـ35
.11-10 ص ص ،2006والستـراتيجية، السيـاسية الدراسـات

لمية: "أولويــات     الصــحوة ، القرضـاوي يوسـف ـ 36 "، القادمــة     المرحالـة     فـي     الســلمية     الحركـة     الس
.09 ص ،1990 الكتب، : دار القـاهرة



حارـكـة هي السلمية :" الحركةالترابي الحسن الشيخ - تعريف ب   
حنها التي الخاصإة الصإلحاية التقاليد على تبنى شامل إصإلح و تجديد جامهور س

للمجتـمـع الـطـوعي البناء  فهي عندها، تقف ل و والصوفية الفقهاء سلف من
على وتبنى  جاهادي استعداد على تنطوي النافد، الصإلح سبيل في السلمي

37 عالمي." وبعد سياسي هم ذات فهي تنظيمية، قاعدة

بدوافع المنبعث النشاط حاملة : هيالغنوشي راشد الشيخ - تعريف ج
الواـقـع ضبط أجال من له المستمر التجديد وتحقيق  أهدافه وتحقيق السلم

عملـهـا ووـسـائل وإستراتيجيتها السلمية الحركة أهداف فإن ومنه وتوجايهه،
 38". والمكان الزمان باختلف تختلف

لمية الحركـة أن جاليا يتضح  السلم مفكري يف تعار خللا فمن  ي الس ه
الـطـوعي الـشـعبي العـمـل عـلـى قائـمـة الـسـلمي الدين في تجديدية حاركة
. السلمية للمة إصإلحاية أهداف لتحقيق تسعى المنظم، الدائم

السلمية الحركات شؤون في والمختصين للباحاثين الفكرية السهامات أما
كالتي:  فهي والجاانأب العرب

للـسـلم المنتـسـبة التنظيـمـات :" ـكـلعـلـي إبراهيم حيدر - تعريف أ
النهـضـة إحـاـداث إـلـى وتتطـلـع الـسـلمي العـمـل مـيـدان ـفـي تنشط والتي

ـل في التأثير إلى وتسعى ومجتمعة منفردة السلمية للشعوب الشاملة ـك
ن المجتمـع حاياة نأواحاي لحاها أجاـل م ادة إصإ ا تشـكيلها وإع للمبـادئ وفق

39 السلمية."

ـمـن متتالـيـة لموجـاـات نأـمـط : ـهـيديكمجيـان ريتشـارد - تعريـف ب
ـهـذا ويحـتـوي الزـمـة، مواـقـف أو لوـضـاع كاـسـتجابة النـهـوض أو النأبعاث

ـمـن الـسـلم مكـنـت فـيـه، متـضـمنة سياـسـية اجاتماعـيـة آلـيـة عـلـى النمط
وـقـد هـذا  الـخـارجاي والتهدـيـد الـداخلي التآكـل ضـد نأفـسـه وتأكيد التجديد
ـى كثيرا، السلمي التاريخ في الحركات أو الموجاات هذه تكررت ـر وعـل اـل

ـفـي الختلف ـمـن بقدر تتميز أنأها إل تظهره، الذي الواضح التشابه من غم
 40التطبيق." وكيفية اليديولوجاي المضمون

إـلـى اللـجـؤ ـهـو السياـسـي : "الـسـلمبورـجـا فرنســـوا تعرـيـف ـــ ج
ـلـم اـلـتي الجاتماعـيـة الطبقات المر بداية به تقوم الذي  السلم مفردات
مؤسـسـات طرـيـق ـعـن تعبر والتي اليجابية، التحديث مظاهر من تستفيد

التطبيق لسلبيات بديل سياسي مشروع ضدها_ عن الغالب في الدولة_أو
41 .الغربي" للتراث الحرفي

كحركات السلمية الحركات اعتبار يمكننا التعاريف هذه ضوء على        
أـهـدافها لها المجتمع في سياسية قوى كونأها على ترتكز وسياسية اجاتماعية

وـمـا أـخـرى، سياـسـية ـقـوى أـيـة ـشـأن ذلك في شأنأها ، المتميزة وخصائصها
ـق الذي الطار عن تعبير سوى الحالة هذه " السلمية" في صإفة ـه تنطـل مـن

الوحادة دراسات بيروت: مركز ،الديمقراطية     وقضـية     السلمية     التـيارات   ، علي إبراهـيم حاـيدرـ  37
. 26  ص1990، العربية

11  .ص2003. قـرطبة تونأس: دار ، التغــيير     ومسـألة     السلمية     الحــركة ، الغــنوشي راشــدـ  38
للفنون الوطنية : المؤسسةوالجزائر     الســودان     في     السياسي     السلم     أزمة ، علي إبراهيم حايدر– 39

.49 ص ،1993 ، المطبعية
ديكمجيان،     40 ريتشارد العربي   ـ العـالم في كتاب   الصولية وقضـية     السـلمية     التـيارات   ، علي إبراهـيم حاـيدرفي

.34_ 33 ص ص  ،1999 ،2ط العـربية، الوحادة دراسات بيروت: مركز ،الديمقـراطية
في     السلمية     للحركة     جاديدة     (قراءات     الجنوب     : صإوت     السيــاسي     " الســلم ، بروجاا فرانأســواـ  41
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ـفـي وسياـسـية اجاتماعـيـة حارـكـات الـمـر حاقيـقـة ـفـي فـهـي الحرـكـات، هذه
. إسلمية مجتمعات

الـقـاموس ـفـإن اـلـذكر سبق / كماالخـرى بالمفـاهيم ثانيا: العـلقـة
المفاهيم من للعديد نأتيجة كبيرا، زخما عرف السلمية للحركات المفهومي

المفكريـن لـدى مقـبـولا بعـضـها الحرـكـات علـى أطلـقـت الـتي والتسـميات
اـلـدين وتـعـاليم  يتـــنافى أنأه منطلق من مرفوضا، الخر وبعضها السلميين،
العـنـف أـشـكالا ـشـتى وينـبـذ والتـسـامح، الـسـلمية عـلـى الـقـائم الـسـلمي
:  نأجد والتسميات المفاهيم هذه بين ومن الديني، والتطرف

مــن وترحايبا قبول وجادت التي المفاهيم : وهيالمقبـولة /ا التسـميات1
:  ومنها السلم مفكري

كعقـيـدة بالـسـلم ـتـؤمن اـلـتي الجماـعـات على : يطلقالسلمي التيار ـ
يحاولا الذي الحركي التنظيمي العمل في تندرج ول تعمل ل ولكنها وشريعة

التـــرابي حسـن الشيخ يفرق حايث التطبيق مرحالة إلى بالسلم يصل أن
 42مراحال:  بأربعة تمر حاركـة أية بأن ويرى والتيـار الحـركة بين

نأـشـر مهمـتـه تـيـار مـجـرد الـسـلمي البـعـث فيـهـا : يـكـونالدعوة مرحلة
الشبهات. ورد الدعوة

منتظمة. جاماعة في التيار يتجسد أن بعد : تأتيالجماعي البناء مرحلة
ـة فتصبح الجماعة، تستوي حاين : وذلك السياسية الحركة مرحلة حارـك

. السياسية إصإلحااتها لها  المجتمع في فاعلة
ـكوالـسـتخلف التمكـيـن مرحـلـة ـن : وذـل ـولى حاـي ـة تـت ـادة الحرـك قـي
والخلفة. السلطة موقع واحاتللا المجتمع

غـمـار ـفـي ـبـالخوض أساـسـا مرتـبـط والتـيـار الحرـكـة بـيـن فالفرق ومنه   
أعـضـاء إلـيـه يـسـعى ـمـا وـهـو الـسـلمية، الدوـلـة  إقاـمـة أجـاـل من السياسة

ا السلمية، الحركة لميين والمصـلحين المفكريـن أم ن فهـم الس التيـار م
ـوا سليم ،محمد الفغاني ، عمارة محمد أمثالا من السلمي  –...الـع

ـفـي المـسـتخدمة المـفـاهيم ـمـن الجماـعـة : مفهومالسـلمية الجـماعة
الـقـوة إـلـى يشير لفظ وهو اتجاهاتها، اختلف على السلمية الحركة أدبيات

مـع اللـه يـدالـشـائع"  الـقـولا من مستلهمة فهي الهدف، ووحادة والترابط
تنظيميا شكل اتخذته السلمية الحركات بعض أن كما ، جاهة " منالجماعة

حيزها ـة، الجماـعـة تتميز كما ثانأية، جاهة من السياسية الحازاب عن يم بالمرونـأ
تعـفـي فـهـي النأتـمـاء، ل اـلـولء ـسـبيل عـلـى العـضـوية باتـسـاع تـسـمح لنأـهـا

ـفـي ويـسـاهم يسمح الذي الشيء  التنظيمية، الضوابط ضغوط من أصإحابها
43 صإفوفها. دعم

الدينـيـة الجماـعـات أطلقـتـه حـاـديث مصطلح : هيالسـلمية _ الصحـوة
تـقـوم اـلـتي الـسـلمية، الدوـلـة تحقـيـق سبيل في عمل من به تقوم ما على
السلمي. المجتمع لبناء العمل أساس على

فالـمـة اـلـوعي، ـعـودة أو الغـفـوة ـمـن الفاـقـة ـهـو الـصـحوة ـفـي فالصـإـل
ـود غفلتها من وتفيق وأحاكامه بدينها لللتزام تعود عندما السلمية ـا فيـع إليـه

أجال من وهذا دينها، أساس على للنهوض تسعى فهي لذلك والصحو، الوعي

الـمـارات ،التاريـــخية     وجـاـذورها     المعـاصإرة     السـلمية     والجمـاعات     الفـرق صإـالح، السـيد الـدين - سعـد42
.22 _21 ص ص  ،2002  النشر، أحاد : دار المتحدة العربية

،الســـلمية     للحركـات     الخــارجاية     السيـــاسات أحاـمـد، محمد المعطي عبـد مسعـد، المنعـم عبد - نأيـفين43
 .63 ص1 ،2000  ،2 ط السيـاسية، والدراسـات البحـوث القاهرة: مركز



ـالى"   لقوله44الرشاد. سبيل إلى البشرية هداية في بدورها القيام كنـتـمتـع
ـر ـة خـي ـت أـم ـاس أخرـج ـأمرون للـن ـالمعروف ـت ـون ـب ـن وتنـه ـع

 45".المنكر

ـيخ حاسب والحركة الصحوة بين فالفرق ـو القرـضـاوي يوسف الـش أن ـه
بالـشـعائر الـفـرد اـلـتزام تـشـمل مؤـشـراتها لن الحرـكـة، من أوسع الصحوة

ـراط ـي والنأـخ ـالا ـف ـة العـم ـي الطــابع ذات الجماعـي ( التظــاهرات الحرـك
46 السلمية. القضايا على الدفاع الحاتجاجاات) بهدف

ـتي : وـهـيالمرفـوضة /ا التسـميات2 أـعـداء قـبـل ـمـن ـعـادة تطـلـق اـل
العلـمـانأيين، أو الـشـيوعيين الـعـرب ـمـن أو الغربيـيـن من كانأوا سواء الحركة

: هي تداول الكثر التسميات ومن
ـد ، بورـجـا فرنسوا الباحاث تعريف رأينا : وكنا السياسي - السلم وـق

التسمية هذه رفض
لخـطـة تطبيـقـا ـتـأتى التسمية هذه أن على رفضه مبررا القرضاوي الشيخ

إقليمـيـة تقـسـيمات حاـسـب تجزئـتـه عـلـى تـقـوم ، الـسـلم خـصـوم وـضـعها
سياـسـيا يكون أن إل للسلم يمكن ل التسمية هذه ... وفق وزمنية ومذهبية

. المور من كثير في واضحة مواقف له دامت ما
أطلقتـهـا اـلـتي المـصـطلحات ـمـن مـصـطلح ـهـوالصوليــة:  الحركات– 

محاوـلـة ذـلـك فـي ـهـدفها الـسـلمية، الحرـكـات على الغربية العلم وسائل
عـلـى الكلـمـة هذه فتطلق والتشدد، التطرف بمظهر السلمي الدين إظهار

حبر أو الحكومات تناهض حاركة كل وتختـطـف الرـهـائن وتحـجـز النأقلـبـات ـتـد
حموا وان هؤلء الطائرات، ـفـإن طائفة، أو فرقة أية إلى انأتموا أو بالسلم تس

والرهاب التطرف صإورة تترسخ حاتى بالصإوليين، تدعوهم الجانبية الصحف
 47.والحكومات الشعوب أذهان في السلم عقيدة من كجزء

فـي ـسـنعتمد أنأنـا إل وتباينهـا، المفـاهيم تعـدد رغـم أن الـقـولا يمـكـن ومـنـه
ـتـداول الـكـثر المـصـطلح باعتباره السلمية الحركات مصطلح على دراستنا
أـكـثر فهـمـا مـنـا يـسـتدعى اـلـذي  الـكـاديمي السياـسـي الحـقـل ـفـي وقـبـول

إلـيـه ـسـنتطرق ما وهذا الميدانأية، تصنيفاتها وإبراز خصائصها تحديد بمحاولة
التــيين. المطلبين في

 السلمية الحركات الثاني: خصائص المطلب 
:  أهمها الخصائص من بجملة  السلمية الحركات تتميز   
والقـيـم المـعـايير تـقـديم عـلـى يعتـمـد : حاـيـث المتمـيـز الفكري البناء- 

البراـمـج، وـكـذا العضاء به يلتزم الذي للسلوك المثلى القواعد في المتمثلة
تحقيـقـه، الحرـكـة ترـيـد اـلـذي الجاتـمـاعي الوـضـع وتـشـخيص لتغيـيـر كخـطـة
وإـسـتراتيجية براـمـج ـيـبرز فـكـري كإطار اليديولوجاية على ذلك في معتمدة

48الحركة. 

، الرـشـاد ـسـبيل بـيـروت: دار ،     حارـكـات     ـمـدارس،     ،     السـلميـــة: مناـهـج     الصـــحوة حاـــلق، الـلـه عبـــد ـ 44
.11  ،ص1999

.110 اليـة ، عمــران     آلا     ســورة     ،     الكـــريم     القـرآن ـ 45
"،   القادمـة     المرحاــلة     في     السـلمية     الحـركة     السلمية: أولويـات     الصــحوة   ، القرضـاوي يوســفـ  46

.14ص 
خصوصإيا إلى إشارة مع السلمية الظاهرة دراسة في أطروحاات ، إسماعيل الفتاح عبد الدين سيف ـ 47

:مركز القـاهرة ، آسـيا     في     السـلمية     الحركات )، (وآخرون زيد أبو : علء كتاب في آسيا  في تها
.48-47 ص ص  ،1998 ، السيوية الدراسات

إلى إشارة مع السلمية الظاهرة دراسة في أطروحاات ، إسماعيل الفتـاح عبد الدين سيف  ـ 48
مرجاع ،آسـيا     في     السـلمية     الحركات )، (وآخرون زيد أبو : علء كتاب في آسـيا  في تها خصوصإيا



والقـيـم وـشـعارها الفكرـيـة مقولتـهـا تـطـرح جاماعة كل كانأت ذلك كل وفي 
 الداخلي تضامنها على والحفاظ العضاء لقناع إليها تدعوا التي
اتـسـمت الذي السرية طابع إلى ذلك : ويرجاعالقوي التنظيمي البناء_ 
ـق على والصإرار اليديولوجاية العتبارات ولقوة السلمية الحركات به تحقـي

ـر ـاعي، التغيـي ـذا الجاتـم ـة وـك ـاولت نأتيـج ـية النـظـم لمـح ـررة السياـس المتـك
49واحاتوائها. لتحجيمها

ـخـاص ـبـوجاه ذـلـك ـفـي ـسـاعدها : وـقـد التلقائي والتغلغل النتشار_ 
تـعـاليم بتـطـبيق يـبـادر أن المـسـلم على يفرض الذي السلمي الدين طبيعة

اـلـدعوات تقـبـل يـسـهل مـمـا الروحاي الشعور قوة وكذا توجايه، دون السلم
السلمية.

نأـفـس تكرار المعنى بهذا الستمرارية تعنى : لوالتطور الستمرارية_ 
أن يمكــن الذي حاركة كل فكر زوالا عدم ولكن حاركة، لكل بالنسبة التجربة
الحرـكـات لـكـل ـهـدف الـسـتمرارية وـسـمة جادـيـدة قـيـادات بظـهـور يتـجـدد

خاص. بوجاه عليها تحرص السلمية
ـا يـشـير : حاـيـثوالسياـسـي الجتـمـاعي _ التغيـيـر رفـضـها إـلـى تراثـه

تـخـرج أوـضـاع باعتبارـهـا السياسية والنظم المجتمعات في القائمة للوضاع
ى جاهدها تركز بالتالي فهي  نأظرها وجاهة من الصحيح السلم عن إقامـة عل

50 . والسياسية. الجاتماعية للحياة شامل كنظام السلم

الســلمي الدين مرجاعية حاولا تتفق السلمية الحركات جاميع أن فالملحاظ
ي كثيرا أسهم الذي ى وتغلغلهـا انأتشـارها سـهولة ف الشـعبي المسـتوى عل

أو حاركـات فـي تتـوفر أن الصـعب مـن الـتي الخصائص من العديد وأكسبها
أخرى. أحازاب

الحرـكـات بـهـا تتمـتـع ايجابية مظاهر الخصائص هذه اعتبار يمكن وبالتالي
حرنأا قد مما السلمية، لتـلـك الـسـلبية المظاهر عن البحث إلى التحليل يج
والغـمـوض الـــرؤى ضبـــابية حـاـولا الغالب في تتمحور والتي الحركات،

عبد المفكر يؤكد حايث ،الحساسة المسائل بعض حاولا النظر وجهة في
ـهـو السلم"  مقوـلـة  أن الـسـلمية للحرـكـات نأـقـذه ـفـي بلقزيز الله
وليــس والتجييش،  للتعبئة شعارا ومازالت ،البنا حسن مند " كانأت الحل

اـلـتي المـحـاولت ـسـائر وأن للكلـمـة؛ الحقيـقـي ـبـالمعنى سياـسـيا مـشـروعا
بـعـض قـبـل  ـمـنالسلمي" " القتصاد فكرة الن_ لصناعة بدلت_حاتى

نأفـسـها_ والتـمـايز_  ـمـن تميـيـز إلى بعد تصل لم السلمية، الحركة منظري
ـالين ـاديين المـث ـن القتـص ـي المهيمنـي ـمالي ـف ـالم: الرأـس ـتراكي. الـع والـش
ـة ـعـن  الـحـديث على يصدق نأفسه والشيء " الـسـلمية الدولة"   مقوـل

الـشـمولية الفـكـرة _ بـيـن الـيـوم _ حـاـتى يتأرجـاـح بـهـا اـلـوعي ـفـتئ ـمـا اـلـتي
" المشــروع مقولــة فــإن وبالتــالي الدولــة، عــن الليبراليــة والفكــرة

51نأظر. إلى تحتاج فرضية الخرى هي تكون أن تعدو " لالسلمي

ـا والمعتدلة السلمية الحركات أغلب أن هو بلقزيز طرح يدعم ما ولعل منـه
ويكتنفـهـا المحورـيـة القـضـايا ـمـن العدـيـد ـفـي تفـصـل ـلـم ـمـازالت خاصـإـة،

.18 ص سابق،
، والنشر للترجامة الهرام : مركز القاهرة ، مصـر     في     السـلمية     الحركات ، احامد محمد العاطي عبد ـ 49

.20 ص  ،1995
  .20ص ، سابق مرجاع ،مصـر     في     السـلمية     الحركات ، احامد محمد العاطي عبد ـ 50
51      ، بلقـــــزيز الله عبد المعـــاصر      ـ العـــربي السيـاسي المجـــــال في والمعــــارضة : السلــــطة ـركز   المـ البيضـاء الدار ،

العربي،   ص   2007الثقــافي ص ،38_39 .



Nathan الـبـاحاث عليـهـا يطـلـق واـلـتي الغـمـوض،  Brown " بالمناطق  
 Islamist Movements" بـ المعنون بحثه " فيالرمادية

  and the Democratic Process in the Arab World Exploring the Gray
Zones  ،" الـشـريعة تـطـبيقـهـي:(  عناصـإـر ـسـتة ـفـي حـاـددها حاـيـث

الحـقـوق ـــ السياـسـية التعددـيـة ـــ العـنـف اـسـتخدام ـــ السلمية
ويتـضـح )، الدينـيـة القلـيـات ـــ المرأة حقوق  ـ والسياسية المدنية
ل فـي حاولهـا الغموض ي السـلمية للحركـات المعلـن الخطـاب مـن ك وف

ـفـي الفاعـلـة السلمية الحازاب تقبل المثالا سبيل فعلى السياسية، أفعالها
المرجاعـيـة إـطـار داـخـل فـقـط ولـكـن السياسية التعددية والردن المغرب
المـسـلمين الـخـوان جماعة وتـطـالب بدـقـة، أتـعـرف ل اـلـتي السلمية

حددة تظل ولكنها شاملة ديمقراطية  بإصإلحاات بمصر التـصـديق بـشـأن ـمـتر
ـكـان القـبـاط. وـقـد للـمـواطنين الكامـلـة السياـسـية المـسـاواة حاـقـوق على

ـالبيتهم ولكن الثمانأينيات مند الكويتي البرلمان في فعل دورا للسلميين ـغ
ي المرأة حاق على عديدة لسنوات عملوا تفسـيرهم علـى بنـاء التصـويت ف

ـت للشــريعة. كمــا ـة رفـع ـع حرـك ـلم مجتـم ـي الـس ـر ـف ـد الجزاـئ عـق
ـات توـضـيح دون لـكـن " ، الـحـل ـهـو الـسـلم"  ـشـعار التـسـعينيات للـي

52تطبيقه.

Nathan ويؤكد  Brownي المـنـاطق ـمـن العدـيـد وجـاـود أن ـهـذه دراـسـته  ف
الـسـلمية الحرـكـات ـكـانأت إذا ـمـا بـشـأن مـشـروعة، شكوكا يخلق الرمادية

الـسـلطة إـلـى للوصـإـولا كوـسـيلة ـــ تماـمـا نأفعية لسباب الديمقراطية تدعم
ا كما ـ سلطوية  إسلمية دولة لتأسيس العربيـة السياسـية النظـم تمنـح أنأه

الـسـلمية للحرـكـات  السياـسـية المـشـاركة لمنع ذريعة الصإلح تريد ل التي
53معارضيها.  أقوى تعد والتي

حد مسألة فهي بالعنف السلمية الحركات علقة عن أما لرتـبـاطه معـقـدة ش
ـتـأويلت أن واـضـح  ـهـو ـمـا لـكـن ، لذكرهاـــ المـجـالا يسع ل ـ عدة بمتغيرات

إـلـى تـقـود " حاتـمـاالـسـلمية الدولة"  لـ السلمية الحركة منظري بعض
السلمي الخطاب " لهذا الربانية الدول"  قيام أجال من العنف استخدام

إـسـلمية حارـكـة أولا رئيسيا. فمؤـسـس " مركزا الجهاد"   فكرة فيه تحتل
البدء " في المسلمين الخوان " جاماعة  البنا حسن العربي العالم في
ـقـالا:" الـسـنوات ـمـرور ـمـع لـكـن مهادنأا، ولكن السلطة، في رغبة  يبدي لم

هناك يعد ولم الجد أوان وآن العمل وقت حان :  قد الخوان أيها
الكلم دعوة إلى وحسب الكلم دعوة من سننتقل للبطاء مجال

المسؤولين، إلى بدعوتنا وسنتوجه والعمل، بالنضال المصحوب
أجابوا فإن برنامجنا، أيديهم بين ونضع مناهجنا إلى وسندعوهم

إـلـى  لـجـأوا وإن آزرـنـاهم، الغاـيـة إـلـى  الـسـبيل وسلكوا الدعوة
فنـحـن ، الـمـردودة والحـجـج الواهـيـة بالـعـذار وتستروا المواربة

عـلـى  تعـمـل ل هيـئـة أو ـحـزب، رئـيـس أو زعـيـم، ـكـل على حرب

Nathan ـ52  Brown, Islamist Movements  and  the  Democratic  Process  in  the  Arab
World Exploring the Gray Zones  , Carnegie  Papers , Middle    East     Series , No 67,
March 2006, p 7
53 .Ibdem ـ 



الـسـلم كلـمـة لـسـتعادة الطرـيـق ـفـي تسير ول السلم، نصرة
54". هوادة ول فيها سلم ل  خصومة سنعلنها السلم، ومجد

المـسـلحة للجماـعـات ملهـمـا صـإـار البنا رسائل في الوارد ومثله الكلم هذا
حزز وقـد  بعد، ما في ادي الطـرح عـ ن القطـبي الخطـاب أيضـا الجه خللا م

": ( السـيف آية"   ـتـدعى اـلـتي الـيـة خصوصـإـا الكرـيـم للـقـران تفـسـيره
ـاقتلوا ـدتموهم حـيـث المـشـركين  ـف واحـصـروهم وـخـذوهم وـج
حد حاـيـث 55). مرـصـد ـكـل لـهـم واقـعـدوا ـ منـهـج أنقـطـب: "  ـسـيد أـك
النظـمـة وتحطـيـم الرض ـمـن كلها الطواغيت إزالة هو السلم

وتعـلــن الجزـيــة ـتــدفع ـحــتى قهرـهــا أو الحاكـمــة السياـســية
ـمـن الـنـاس يـخـرج أن الـسـلم، ـحـق ـمـن أن ويعتبر استسلمها،

56".  وحده الله عبادة إلى العباد عبادة

اعتبرت السبعينيات فترة  انأتشرت جاهادية ـ تكفيرية  إسهامات إلى  إضافة 
الغائـبـة الفريضة كـتـاب ـغـرار عـلـى المـسـلحة للتنظيـمـات تنظيريا سندا

ـــ ـد محمدل ـا ـفـرج الـسـلم عـب ـن وغيرـه ـة الســهامات ـم ـا. الفكرـي وـم
والنأظـمـة الـسـلمية الحرـكـات مـشـاهدها رـسـمت التي الدموية الصراعات
إل العربـيـة، اـلـدولا من العديد في والتسعينيات الثمانأينيات عقدي السياسية

الـسـباب ـعـن النـظـر بـغـض وهذا  التكفيري الخطاب انأتشار قوة على دليل
. تغذيه التي
ع الهائلـة الضـغوط نأتيجـة أن هـو عليـه؛ التأكيد يجب ما لكن المنظـم والقم
اـلـدولا ـفـي الحـكـم أنأظـمـة قـبـل من السلمية الحركات على موريس الذي

قواـعـدها تبـنـي أن واـسـتطاعت الرض، تـحـت الحرـكـات تلك توارت العربية
لـلـه الحاكمـيـة بوصـإـف الخر تكفير على تعتمد أحاادية ثقافة وسط  وأفرادها

ـمـن موجـاـات وأنأجـبـت الـجـاهلي، ـبـالمجتمع ووصـإـفه كـفـر مجتمع عداها وما
اـسـتبدادا ومارـسـت السلمي الوسط في والفكري السياسي الغلو حاركات

وغـيـر المـسـلم لخر مع تعاملها في  الحركات لهذه العامة الحياة طبع فكريا
ـفـي التدريس مناهج بعض إلى أحايانأا امتدت تكفير موجاات فنشأت المسلم،

ـا. ليـشـكل الحركات هذه استطاعت التي العربية الدولا بعض بـعـد  اختراقـه
الحرـكـات لمعـظـم فكرـيـا أساـسـا والجاهلـيـة الحاكمـيـة مفـهـومي ذـلـك

إـلـى ترجامتهـمـا إـلـى وسعت الفكري المستوى على تبنتهما حايث السلمية،
   57العملي. الواقع

ـفـي تغلغلـهـا ـتـدعم  بعواـمـل الـسـلمية الحرـكـات تتمـتـع ـمـا بـقـدر وبالتالي؛
بمثيلتـهـا مقارنـأـة وعريـضـا متمـيـزا شعبيا دعما لها وتضمن الشعبية الوساط

يكتـنـف ـمـازالا غـمـوض ـمـن تحمـلـه ما بقدر الخرى، السياسية الحازاب من
واضــح تصنيف تبني  صإعوبة على انأعكس الذي الشيء الفكرية،  أطروحااتها

المطـلـب ـفـي إلـيـه ـسـنتطرق ـمـا وـهـذا وتياراتـهـا، فئاتـهـا لمختـلـف ودقـيـق
الموالي.

العــنف      ...  "   " 54 خطـــاب و الرمـز سلطــــة بـوزيد، ـومدين بــ )  ـ  )     ، وآخرون الترابي حسن كتاب الســــــلميـونفي
الســــياسيـــة  :       والمســـــألة ط   العربية، الوحدة دراسات مركز بيروت ص  2004، 2، ،213.

الكــــــــريم ـ   55 الية      القـــــــــرآن ، التوبة سورة ،5 .
قطـــــــب،    56 سيــــــــــد القـــــــرآن  ـ ظـــــلل :      في ط    ، الشروق دار بيروت ص   1982، 10، ،350  .
57    ، الدباغ علي الراهن            ـ الوقت في الفقيه وولية الغلبة وفقه المـر ولي فـــكرة في نوري     السـتبداد إسماعيل كتاب في ،

المعــــاصرة     الربيعي،   العــربية الحــكم نظـم في ط   الســـــتبداد العربية،   :     2، الوحدة دراسات مركز بيروت ص 2006، ،
63.



السلمية الحركات الثالث: تصنــيفات المطلب
الحركـات علـى تطلـق الـتي المصـطلحات وكـثرة المفاهيم تعدد إن     

ـمـن الحرـكـات، لتـلـك منـسـجم تـصـنيف وضع صإعوبة على انأعكس السلمية
بــاحاث كل يضعها التي المقاييس في والختلف المعايير في التباين منطلق

تقديم محاولة من يمنع ل ذلك .لكن السلمية للحركات وتصنيفه وصإفه في
هامات بعض احاثين الس هام غـرار علـى مختصـين لب للمفكـر الفكـري الس

 صإنفين. إلى يقسمها حايث المكي الله عبد السودانأي

الـسـلمي الـسـلوب ينتـهـج اـلـذي : وـهـوالسـلمي الول/ا التيار الصنف
الـسـلمية العربـيـة اـلـدولا أغـلـب ـفـي منتشر تيار وهو العمل، في العتدالي

ـارات مـصـر ـفـي المـسـلمين الخوان جماعة مـثـل ـة والتـي ـمـن القريـب
ـة تونس في النهضة كحركة  العربية القطار مختلف في فكرها وحرـك

...  الجزائر في السلم مجتمع
حنـفـي الـسـلوب ينتـهـج اـلـذي : وـهـوالجـهادي /ا التيار الثاني الصنف الع
حرفي بنيـتـه فـي إحاكامـا والكـثر عـددا الـقـل التـيـار ويعـتـبر العمـل، في التط

ـة ـذا ويـضـم التنظيمـي ـار ـه والجماـعـة مـصـر ـفـي الجـهـاد تنظـيـم التـي
. الجزائر في السلمية

التميـيـز يمكنـنـا ول وـشـمولية عمومـيـة أكثر أنأه التصنيف؛ هذا على الملحاظ
ن الـدقيق العربـي العـالم فـي الموجاـودة الحركـات مختلـف بيـن  خللـه م

58. والسلمي

الـمـر ويتعـلـق تفـصـيلية، أـكـثر تـصـنيفا يـقـترحاون آخرين باحاثين جاعل ما وهو
الحرـكـات موـقـف" حـاـولا بحـثـه ـفـي ـنـويهض ولـيـد  الـبـاحاث بتـصـنيف

ـضـوء عـلـى الـسـلمية الحرـكـات قسم  ،إذ الديمقراطية من السلمية
  قسمين: إلى ذلك

ـفـي متفاوـتـة بنسب تشارك التي الحركات : ويضمالول القسم      
مقتنـعــة حارـكــات وـهــى وحاكوماتـهــا، العربـيــة اـلــدولا بـعــض برلمانـأــات

ـة ـل بالديمقراطـي ـى وتعـم ـتها عـل ـاركة ممارـس ـا بالمـش ـمنيا أو فعلـي ـي ـض ـف
واقــتراح للنظام النصح تقديم على تعمل كما للبلد، الدستورية المؤسسات

. المجالت شتى في الحلولا
حرافضة الحركات كل : ويضمالثـاني القسم    والمناهضة للديمقراطية ال

59الطرق. بشتى مجابهتها على وتعمل  العربية السياسية للنظم

حكز التصنيف هذا كان فإذا ـة، الـسـلمية الحركات علقة على ير بالديمقراطـي
وقسهما السياسية، بالسلطة الحركات علقة إلى تطرق آخر تصنيف فهناك

  هما: أساسين تيارين إلى
إـلـى للوصـإـولا يـسـعى اـلـذي التـيـار : وهوالسلمي التـيار/ الول التـيار

ـلطة ـالطرق الـس ـلمية، ـب ـا الـس ـن انأطلـق ـترافه ـم ـالقنوات اـع ـية ـب السياـس
). النأتخابية للعبة النظام( استغلله داخل الموجاودة
ـوالمـسـلح العنفي الـتيار/ الثاني التــيار ـار : وـه ـذي التـي يـسـتخدم اـل
ـف ـض الحاكمــة الســلطة ضــد العـن ـل ويرـف ـن الشــعارات ـك ـة( ـم المدنأـي

مالكي،      58 الله ومستــــقبل    عبد واقعـا ـرفة المتط :الحـركات الموقع      ن عليه متحصل ،
.com /12/05/2008                                                                    www.abdallamalkki
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يـسـعى فـهـو ـلـذلك  غريبة، بدعة أنأها يرى ) التي حارية مساواة، ديمقراطية،
60السلح. بقوة إسلمية ثورة بإقامة النظام على للنأقلب

معيـنـة مـعـايير عـلـى اعتـمـدا أنأهـمـا السابقين التصنيفين في قراءته يمكن ما
ـا وبذلك السياسية بالسلطة والعلقة الديمقراطية كمعيار ـفـي الوـقـوع تجنـب
والشمولية. التعميم

في اـلـوارد التـصـنيف ـهـو وتفـصـيلية واقعـيـة أـكـثر نأراه الذي التصنيف لكن
أـكـثر انأـجـازه ـفـي ـسـاهم والذي العالم، في السلمية الحركات دليل

إـلـى تقـسـيمها ـتـم حاـيـث ، الـسـلمية الحرـكـات ـفـي مختص  باحث20 من
 61أساسيتين: فئتين

بتفـسـير تـقـوم اـلـتي : هيالدينـية     السـلمية     الحركات/ الولى الفئة
اعدة" إـلـى تـسـتند حارفية بطريقة الدينية النصوص "اللفــظ عمــوم قـ

الـمـر النـصـوص، تـلـك ـسـياقه في ذكرت " الذيالسبب خصوص"  وليس
وتجهيـل الحاكمـة النأظمـة بتكفيـر متسـرعة أحاكام إصإدار إلى يدفعها الذي

:  هما قسمين إلى وتنقسم ، والفراد المجتمعات
يحن لم الوقت أن : ترىالسلمية المتطرفة الحركات :  الول     القسم

أي ممارـسـة بـعـدم ـتـؤمن فـهـي الجـهـاد، ممارـسـة أو بالسياـسـة للعـمـل بعد
وـفـي والجاهـلـة بالـكـافرة تـصـفها التي والمجتمعات النظم ضد عنيفة أفعالا

فرعين:  إلى ينقسمون وبدورهم معهم، التعامل طريقة
ترىوالهجرة التكفير حركات :  الول     الفرع_       المجتمعات أن : 

ـة إلى ارتدت إنأها بل إسلمية، مجتمعات ليست المعاصإرة السلمية الجاهلـي
أو للـفـراد بالنـسـبة ـسـواء ـكـافرة فهي وبالتالي السلم، ظهور سبقت التى

واـعـتزالا هجرـهـا ـمـن ـبـد ل وـلـذلك ومؤسـسـاته، الحـكـم نأـظـام أو الحـكـام
  النبوية. كالهجرة  عنه النأفصالا أو المجتمع

بجاهلية تؤمن الخرى : هيالدعوة إعادة  حركاتالثاني:     الفرع_    
اـلـذين الـنـاس دـعـوة ـبـل الـعـتزالا أو الهـجـرة ليس مهمتها لكن المجتمعات

ـــ يـعـرف ما الحركات  تلك ابرز ولعل السلم، يجهلون التبلـيـغ جماعة"  ب
. " والدعوة

الحركات هذه : حاسبالعنـيفة الجهـادية : الحركاتالثـاني     القسـم
إليها وصإل أن بعد السلم إلى دعوتها إعادة يجوز ل الجاهلية المجتمعات أن

نأتيـجـة لـكـن المجتمع، أسلمة أجال من الوحايدة الوسيلة الجهاد ويعتبر البلغ،
ـى تفرعت نأشاطها في والمناطق والمراحال الظروف في الختلف ـة إـل ثلـث

  62هي: فروع

العدو فكرة أن من : تنطلقالطابع محلية  الحركاتالول:     الفرع_    
اـلـدولا حاكوـمـات إـسـقاط تعد ولذلك البعيد، العدو من بالقتالا أولى القريب
المثـلـة ومـن ـضـدها، الجهـاد بـإعلن وـهـذا الجوهرـيـة مهمتـهـا إليها المنتمية
ـذه لمثل البارزة ـات ـه ـة الحرـك وجماـعـة الـسـلمية الجماعة(  الجهادـي
والجماـعـة الجزاـئـر، ـفـي الـسـلمية والجماعة مصر، في الجهاد

..) ليبيا. في المقاتلة
الحركاتالثاني     _الفرع       وتوجادالنفصاليـة: الستقللية :  في  

مفـهـوم ويـتـداخل الـسـلمية، الغـيـر اـلـدولا داخل المسلمة القليات مناطق

مالكي،      60 الله عبد ومستــــقبل،     ـ واقعـا ـرفة المتط .الحـركات سابق   مرجع
ص    ،العـالم     في     السلمية     الحــركات     دلــيل (وآخــرون)، النجـار إبراهيــمـ  61 سابق، .18مرجع
ص     ،العـالم     في     السلمية     الحــركات     دلــيل (وآخــرون)، النجـار إبراهيــمـ  62 ص سابق، 22ـ 21مرجع



تســعى التى القاليم على المسيطر المسلم غير الخارجاي العدو ضد الجهاد
تـسـكنها اـلـتى الـقـاليم مـصـير وتقرـيـر الوطني التحرر مفهوم مع لستقللها
ـات ـة القلـي ـة، الدينـي ـا وـمـن والعرقـي ـفـي الموـجـودة الحرـكـات(  أبرزـه
). التحادية بروسيا الموجودة الشيشان وحركات  بالهند كشمير

الحركات عكس : علىالمجـال الدولـية الحركات الثالث:     الفرع_   
حر الطابع محلية الجهادية ـمـن " أوـلـى البعيد العدو:"  بأن الحركات هذه تق

ـذكر الـسـابق الحرـكـات مع تتفق أنأها كما "، القريب العدو"  من القتالا اـل
ـد وتكفيرها، المجتمعات جااهلية حاولا ـد أفغانستان وتـع ـذي المـه ـدت اـل وـل
).1989-1979( لها السوفياتي الغزو إبان فيه

البرنـامج ذات والجتمـاعية السيـاسية الحركات /ا الثـانية الفئـة
ـوم واجاتماعية سياسية برامج تتبنى التى الحركات تلك هيالسـلمي:  تـق

اـلـتى الحرفـيـة النـصـية الـقـراءة عـكـس وعلى الشريعة، مفهوم على أساسا
الجاتماعية السياسية الحركات تستند الدينية، السلمية الحركات فئة تتبناها

مقاصإد إلى والنبوية القرآنأية للنصوص تفسيرها في السلمي البرنأامج ذات
 63: قسمين إلى تنقسم بدورها وهى ، النزولا وأسباب الشريعة
الحـكم: إلى السـاعية السلـمية الحركات/ الول القسـم        

ـي ـات ـه ـل ســلمية حارـك ـى تمـي ـل إـل ـن العـم ـل ـم السياســي النظــام داـخ
ثورـيـة. ل إصـإـلحاية ـبـروح التغيـيـر إلى دفعه إلى وتسعى السائد والجاتماعي

الـقـرن ـمـن الـسـبعينات مـنـذ اـسـتراتيجيا ـقـرارا الحرـكـات ـهـذه اتخذت وقد
كما السياسية السلطة خاصإة خصومها، مع المباشر الصدام بتفادي الماضي
القومـيـة الـقـوى ـمـع بالتـعـاون وذـلـك الـتـدرج منـهـج اعتـمـاد قرارـهـا يـشـمل

مصر في المسلمين الخوان جماعة أبرزها المعارضة. ومن والوطنية
في النهضة وجماعة والسلمية، العربية البلدان شتى أتباعها و

 .تونس

: هيالمسـلحة الوطـني التحـرر /ا حركات الثـاني القسـم      
لـكـن الـسـلمي، البرنأاـمـج ذات والجاتماعـيـة السياـسـية الحرـكـات ـمـن جازء

يتمـحـور اـلـوطني للتـحـرر برنأاـمـج تبني إلى بها دفع الجانبي الحاتللا ظروف
ـل التي الجانبية القوى ضد العنف واستخدام المسلح الكفاح فكرة حاولا تحـت

الجهاد حركة حماس، السلمية المقاومة حركة أبرزها ومن بلدها،
رـقـم الملـحـق اللبناني. ( انـظـر الله حزب بفلسطين، السلمي

02.(
التحليل. ومقاربات الرابع: نظريات المبحث

العديد في السياسية للمعارضة الرئيسي العصب السلمية الحركات تشكل
(كلـيـة) للنـظـام ثورـيـة معارـضـة ـكـانأت ـسـواء بنوعيـهـا العربـيـة اـلـدولا ـمـن

حيير المطالـبـة وبالـتـالي ومشروعيته أسسه برفض السياسي؛ الـجـذري ـبـالتغ
أجازاـئـه بـعـض في النظام بتغيير (جازئية) المطالبة السلمية المعارضة أو له،

). النسبي (الصإلح
وأنأـمـاط السياـسـية  النـظـم خـصـائص إـلـى التـطـرق المبحث هذا في وسيتم

ـمـا أو دال روـبـرت نظرية  ـمـن انأطلـقـا السياسية المعارضة مع التعامل
للنظم. السياسي التحليل بنظرية تسمى
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الناحايـة مـن المعارضـة بمفـهـوم فيتعـلـق التحلـيـل مـن الـخـر الجـانأب أمـا 
بالعتـمـاد وـهـذا الجاتـمـاعي، التحلـيـل أدبـيـات ضمن تتدرج والتي الجاتماعية

. الفيبري الجاتماعي بالتحليل يسمي ما أو فيبر ماكس نظرية على
ـا الـسـلمية الحرـكـات لبـعـاد أـكـثر ولفـهـم المقارـبـة عـلـى اـلـتركيز ارتأيـن
وـكـذا زاوـيـة، ـمـن الحرـكـات لـهـذه القيمي البعد لتحليل الثقافية –الدينية

أـخـرى. زاوـيـة ـمـن اقتـصـادي السوـسـيو البـعـد لتحلـيـل المادية المقاربة
هما: أساسيين مطلبين إلى المبحث وينقسم

ــب ــة المطـل ــرت الول: نظرـي ــي دال روـب ــل ـف التحلـي
السياسي.

للنـظـم متـعـددة تـصـنيفات بتـقـديم المقارنأة السياسية النظم أدبيات اهتمت
ودرجـاـة النـظـم ـهـذه طبيـعـة نأـحـدد ـضـوءها على والتي المعاصإرة السياسية
. النظم تلك في السياسية المعارضة دور وتصنيف تحديد وكذا تطورها،

قبل المجالا. إذ هذا في السهامات أبرز  منRobert Dahl أعمالا تعد حايث
: هي الفتراضات من مجموعة يحدد السياسية للنظم تصنيفه

لن ذـلـك الـشـعب، ـمـن المطـلـق بالتأيـيـد تتمـتـع حاكومة هناك ليست أنأه-1
السياسية. أفضلياتهم في يختلفون الفراد

الموـضـوعة القـيـود وفق يختلف السياسية النظم في المعارضة حاجم إن-2
القيود انأخفضت كلما وأنأه المتاحاة، والتمثيل والتنظيم التعبير فرص على
ـعـن التـعـبير ـفـرص زادت المعارـضـة على الحاكمة الطبقات تضعها التى

64السياسية. المصالح تنوعت وبالتالي السياسية، الفضليات

لتـصـنيف أساسين بعدين هناك أن إلى دال يشير ذلك من وانأطلقا      
 . السياسية المعارضة من لموقفها تبعا السياسية النظم

lebiralization الليبرالـيـة أو العاـمـة المنافـسـة حارـيـة  هوالول:     البعــد  or
public  contestationى ـود  ( وتعن ـة مؤسســات وجـا ـة أو مفتوحـا ـام عاـم أـم

المعارضة).
الـسـكان بنـسـبة ) وتـقـاسparticipation( المـشـاركة : ـهـوالـثـاني     البعــد

65 الحكومة. سلوك معارضة وفى متساو بشكل المشاركة حاق لهم الذين

أنأماط: ثلثة إلى السياسية النظم دال"  يصنف  وعليه
الـشـديد بالتقيـيـد تتمـتـع نأظم هي Hegemong:( )المهـيمنة النظــم ـ1

إـلـى النـظـم ـهـذه تلجأ حايث الحكومة، معارضي أمام المتاحاة التعبير لفرص
ـفـي وحاقـهـا السياسية الحازاب قمع إلى تلجأ ل كما الواحاد، الحزبي التنظيم
تنظـيـم داـخـل المختلـفـة التـيـارات قـمـع إـلـى أيـضـا وإنأما ، المستقل التنظيم
المـصـالح اختلـفـات ـعـن للتعبير قناة أي هناك ل تكون حايث الواحاد، الحزب

66. السياسية والفضليات

اـلـتي التقيـيـد حـاـالت أعلى في حاتى توجاد للنظام المعارضة فإن ذلك ورغم
من كنمط السياسية الجانحة فتظهر السياسي، التمثيل على النظم تفرضها
النـظـام داـخـل بالمعارضة وتـعـرف النـظـم ـهـذه ـفـي المعارـضـة أنأماط

: القاهرة ،     والمـواجاهة     المهـادنأة     : بين     المعـارضة     السلمية     والحــركات     الــدولـة مصـطفى، هالة ـ 64
.25-24 ص ص  ،1996 ، للنشر المحروسة مركز

26 ص نأفسه، المرجاع ـ 65
66.Robert.A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition:  .
                                          www.9ottierirommerung.org   /bong/rwiews poly archy 
.html/12/05/2008
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اجاتماـعـات داـخـل الحكوـمـة تنتقد الواحاد، الحزب داخل موجاودة أنأها باعتبار
السياـسـي النظام تغيير إلى يسعى ل المعارضة من النمط هذا لكن الحزب،

67الخاصإة. أو السياسية المصالح من على قدرا تحقيق إلى فقط وإنأما

باعتبارـهـا ممنوـعـة النظم من النوع هذا في المعارضة أن القولا يمكن ومنه
حر النظام على خطرا تشكل ـي موجاودة كانأت وإن بمصالحه، وتض ـدة فـه مقـي
الحـقـوق إـلـى نأفـسـه اـلـوقت في تصل ل إذن تتخطاها. فهي ل معينة بدائرة

. التعددية النظم في المعارضة بها تتمتع التي
المتنافـسـة( "الوليجاركـيـة ـبـالنظم  دال : يـسـميهاالمختـلطة النظـم ـ2

Competitrive  oligarchy ،( يمـيـل الوـسـط ـفـي تـقـع التي النظم تلك وهي
نأـظـم فـهـي التعددـيـة، إـلـى الـخـر البـعـض ويميل المهيمنة النظم إلى بعضها

حاـقـوق ـتـوفر المختلـطـة النـظـم التقـيـد. فغالبـيـة وـعـدم التقـيـد بين مختلطة
على " وبالتحديد العامة "المنافسة على قيودا تصنع ولكن للفراد المواطنة

واحـاـد حـاـزب الفعلية الناحاية من هناك ويكون المعارضة، أحازاب تشكيل حاق
68. الخرى الحازاب حاساب على المتيازات بكل يتمتع الذي هو فقط

دون بقائـهـا عـلـى الحـفـاظ ـفـي رغبتـهـا ـفـي يكمن المختلطة النظم فمأزق 
ـة من تعددي نأظام إلى أو نأاحاية من مقيد نأظام إلى التحولا لن أـخـرى، نأاحاـي

ـا النـظـام اـسـتجابة الليبرالـيـة ـمـن بمزـيـد بالـسـماح المعارـضـة لمطـلـب هـن
ـتـم ـمـا إذا وبالعكس تعددي، نأظام إلى التحولا احاتمالا معه يحمل السياسية

 69مقيد. نأظام إلى التحولا هي الطبيعية فالنتيجة المعارضة مطالب فتح
المقـيـدة النـظـم ـفـي الحالا هو كما المختلطة النظم  أن القولا يمكن وعليه
نأفـسـه النـظـام على الخطر يظهر للمعارضة السياسية المصالح تقمع عندما

القـيـود حاـجـم ـمـن للتقلـيـل السياـسـي النـظـام عـلـى ستـضـغط أنأـهـا باعتـبـار
الفرصـإـة وإتاحـاـة الليبرالـيـة ـمـن المزـيـد أجال من تضغط أنأها أي المفروضة،

. العامة المنافسة أمام
قـيـودا تـضـع اـلـتي النـظـم تـلـك ) : هيpolyarchies(    التعـددية النـظم-3

ـية الفضليات وعلى السياسي التنظيم حاق على محدودة ـرص السياـس والـف
النظـام يلـجـأ ول للحكوـمـة معارضـتهم عن التعبير حاق للفراد وتتيح المتاحاة

70العنف. استخدام إلى فيها

يتعارض مرة كل في بالضرورة الحكومة تتدخل ل النظم من النوع هذا ففي
ـم ما عادة فالمعارضة المختلفين، الفراد وتصرفات أهداف فيها ـل يـت التعاـم
 71.  عدوانأية لغة استخدام عن بعيدا معها

التعددـيـة بفـكـرة تأـخـذ اـلـتى النأظـمـة ـفـي المعارـضـة أـسـلوب ـفـإن وعلـيـه
وهو الحكام، مع القناعي الحواري السلوب على قائمة والفكرية السياسية

النـقـد تقـبـل الـحـاكم تـجـبر ـسـلمية أرضية من يطلق باعتباره محبب أسلوب
. إليه الموجاه

رسالة )،1997_ 1989الجزائر(  في الحزبية التعددية ظل في السياسية المعارضة  لطاد، ليندة ـ 67
العلوم الجزائر: كلية جاامعة والداري، السياسي التنظيم تخصص  السياسية العلوم في ماجاستير
.19 ص ،2000 والعلم، السياسية

682008 /04/ 18g/wps/tico9/htm lwww.ciaonet.orCHarles Tilly, Regimes and Contention :
 _Ibidem

69 Tusar N Mohapatra Polyarchy www marketime_ blogpot com/25/03/2008 ـ
70
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لتـصـنيف مـعـايير أربـعـة دال حـاـدد السياـسـية، النـظـم لنأـمـاط عرـضـه بـعـد
 ودرجاة) )concentration المعارضة تركيز درجاة هي؛ السياسية المعارضة

) ،compétitions(  تنافسيتها )political goule (السياسية وأهدافها   
72 المرجاوة. أهدافها لتحقيق  ) وهذاIts strategirs( استراتيجياتها واخيرا

دال روبرت لــ  النظري المدخل أهمية أن سبق ما خللا من نأخلص ومنه 
ـم المتعددة للتصنيفات تحليلي إطار من يوفره ما إلى يعود ـية للنـظ السياـس

ـمـن النـظـم هذه في السياسية المعارضة دور وتحديد ، نأاحاية من المعاصإرة
. أخرى نأاحاية
ـا  الدراـسـة، موـضـوع بخـصـوص أـمـا للنـظـم تـصـنيفاته إـسـقاط يمـكـن فإنأـن

النـظـم ـمـن ـكـل عـلـى فيـهـا السياـسـية المعارضة لموقع وتحديده السياسية
السياـسـية ـسـواء. ـفـالنظم حـاـد على السلمية والحركات العربية السياسية

تسـلطية باعتبارهـا خاصإـة سـابقا المبيـنـة خصائـصـها مـن وانأطلقـا العربيـة
ـمـع تتواـفـق فـهـي مهيمـنـة نأـظـم اعتبارـهـا يمكن فإنأنا الشرعية أزمة وتعانأي

لـفـرص الـشـديد لتقيـيـدها كنتيـجـة وهذا ،  دال تصنيف في المبينة خصائصها
والقمع السلمية الحركات فيهم بما الحكومة معارضي أمام المتاحاة التعبير
السياـسـية النـظـم بـعـض توجاد أخرى نأاحاية نأاحاية. من من هذا إليهم الموجاه
عـلـى  مختلـطـة نأـظـم  لتـصـبح نأسبيا كان وإن والنأفتاح بالتقييد تتميز العربية

فـهـي الـسـلمية المعارـضـة ـمـن بموقفـهـا يتعـلـق فيما خاصإة  دال تعبير حاد
العـمـل السياـسـي( مـشـروطية نأـشـاطها تقـيـد لكنـهـا الوجاود بحق لها تسمح

الحزبي). 
حما ـا فإن ، السياسية المعارضة أنأماط من كنمط السلمية الحركات أ تركيزنـأ

الـسـاليب عـلـى تعتـمـد اـلـتي المعتدـلـة بالحرـكـات متعـلـق الـطـار ـهـذا ـفـي
دال لـروبرت  السياسي التحليل في ورد كما القائمة السياسية والقنوات

تجاهـهـا العربـيـة السياـسـية النـظـم إـسـتراتيجية إطارـهـا ـفـي تـحـددت والتي
تعـمـل اـلـتي العنيـفـة المعارـضـة خلف عـلـى وـهـذا )، التعايش ( إستراتيجية

وـهـذا ، ـسـواء حاد على والمجتمع النظام من كل على الجذري النأقلب على
.  الثانأي المطلب في سنبينه ما
التحلـيـل ـفـي فـيـبر ـمـاركس الـثـاني: نظرـيـة المطـلـب 

 الجتماعي
السياسية النظم في المعارضة لجماعات الحاتجاجاي الجاتماعي الطابع أدى

إـطـار ـفـي الجماعات تلك دراسة إلى الباحاثين من كثير اتجاه إلى المعاصإرة
ـفـي الساسية المفاهيم أهم يمثل  الذي" الجتماعية " الحركات مفهوم
  الجاتماعي. التغيير أدبيات

للـفـراد الجماعـيـة العـمـالا أـسـباب تـشـرح جادـيـدة دراـسـات أجاريت ولقد 
ـا ـات وارتباطـه ـة، بالحرـك ـات الساـسـية الـطـر وطرحـاـت الجاتماعـي للنظرـي

ـفـي السهامات أبرز من  فيبر ماكس  أعمالا وتعد الخيرة، بهذه المتعلقة
. المجالا هذا

الجاتماعية، الحركات تعريف إلى الشارة بجدر ذلك إلى التطرق قبل لكن 
حرف حايث النـاس _نأسـبيا_ مـن كـبيرة لجماعـة متصـل أنأها: " جاهـد على  تع

كتاب                :   72 إلى ارجع السياسية المعارضة تصنيف معايير حول أكثر لتفصيل ـ
Robert. A. Dahl, L'avenir de L' opposition dans Les Democrties.( traduit par : Murice Lusroni,

Pari: PP, 105_106
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أو عنـيـف بأـسـلوب مختلـفـة ـبـدرجاات الجاتمـاعي التغيـيـر إحـاـداث تـسـتهدف
السياـسـي والنـظـام الجاتـمـاعي البـنـاء ـفـي خـلـل حـاـدوث ـعـن ينجم سلمي،
النأتشــار سريع التلقائية أو والعفوية التنظيم من بخلط ويتسم القيم، ونأمط

ـارا يمثل وهو والنمو، بالتطور يتسم كما الناس، عامة بين خاصإة والتغلغل تـي
لـمـدى يتـعـداها أو معيـنـة جاغرافـيـة حـاـدود عـلـى يقتـصـر ـقـد سياـسـيا فكرـيـا

73 أوسع. جاغرافي

حعبر تنظيم خلق إلى تشكيلها ومراحال نأموها أثناء الجاتماعية الحركة وتعمل ي
يجـعـل وبـنـاءا تنظيما الجاتماعية الحركة : " تنمى هربرت يشير فكما عنها،
مراـكـز الـفـراد فـيـه يـشـغل اجاتـمـاعي بـنـاء ـشـكل لـهـا متماـسـكة جاملة منها

statutsمختلفة(   positionsحارـكـة أي ولتماـسـك .74"معينة أدوارا   ) ويؤدون
ى وتعمـل معينـة أيديولوجايـة إلـى تسـتند فإنأها اجاتماعية عقائـدها تنميـة عل
ـفـي فيـبر ماكس يأـخـذ الـطـار ـهـذا أـهـدافها.  وـفـى لتحقـيـق بها الخاصإة
ـفـي مهـمـا ـتـأثيرا لهـمـا أن وـيـرى الفكرـيـة والبنـيـة العقاـئـدي النظام العتبار
 الجماعي. العمل

هي الجاتماعية التناقضات أن يريان  دوركايم و ماركس كارل كان فإذا 
ـع فيبر  بنـظـر الجـمـاعي العـمـل فإن " ، الجماعي " التحرك إلى الدافع ينـب
النـظـام ـمـن ـخـاص بنوع المبدئي الجماعة تلك أعضاء التزام من عام بشكل

ـسـلطة أن كـمـا وقوتـهـا، الـخـاص منطقـهـا  بنـظـره وللمعتـقـدات  العقاـئـدي،
حـاـولا فـيـبر  بحث في تنعكس وللعمل للقدام كأسس والمعتقدات الفكار
". والكاريزمـيـة القانونـيـة، التقليدية،"  السلطات حاولا الثلثة النأواع

ـتزام حاـصـيلة ـهـو  فيبر  بنـظـر الجـمـاعي العمل فإن عليه وبناء بنـظـام الـل
75خاص. عقائدي

ـة، الجاتماعـيـة الحرـكـات ـسـياق ـفـي أـمـا ـاحاثين بـعـض يـعـبر الثورـي ـعـن الـب
ـؤدي ولكــي  ،" القضــية "      بتعــبير اليديولوجايــة كعنصــر وظيفتهــا ـت

:  بصفتين تتصف أن يجب أيديولوجاي
ـسـاحاقة أغلبـيـة بالتالي وتجلب قوي تأثير ذات تكون : أنالولى     الصـفة    ـ 

ـى تحتاج بل ، وحادها تكفى ل الفكرة تلك ولكن المؤيدين، من ـة إـل المحافـظ
ـة النجاحاات بفعل يتم الذي المر باستمرار، وتجديدها فيها الثقة على الجزئـي
. طريقها عن تتم التى

تلك تواجاه أن الحاكمة القوى على الصعب من يكون  أن:  الثانية     الصـفة ـ
النخـبـة عـلـى السـهل مـن كـان إذا لنـأـه إزائهـا) ، بوعودها تفي (أي القضية،
ـفـي الثورـيـة الحرـكـات فرصإة فإن بمطالبها وتفي القضية تتبنى أن الحاكمة

دـعـوة تتـضـمن أن يـجـب المـثـارة القـضـية فإن لذلك ضعيفة، ستكون النجاح
76الحاكمة. الطبقات رغبات مع متناقضة

ـمـن العدـيـد ـفـإن الـسـلمية، لحركاتا تحديدا الدراسة موضوع فبخصوص 
حدوا الباحاثين والسياـسـية، الجاتماعـيـة الحرـكـات نأطاق في تدخل أنأها على أك

الـسـلمية الحرـكـات " أن رأى الذي هلل الدين علي الدكتور هؤلء ومن

.19  ص ، سابق مرجاع ،مصـر     في     السـلمية     الحركات ، احامد محمد العاطي عبد ـ 73
: مــركز القـاهرة  ،   العـربي      العــالم     في      الجاــتماعية      الحـــركات  البــاحاثــين، من  مجـموعة  ـ 74

.  29 ص ،2006 والفريقـــية،  العربية البحوث
بيـروت:  مركـز )، عباس  ( تر: دللا ،تعـــددي      مجـــتمع     فـي     السلميون    اللهي، أسد  مسعود  ـ 75

.66ص ،2004 والبحــوث، الســتشارات
مرجاع ،     والمـواجاهة     المهـادنأة     : بين     المعـارضة     السـلميـة     والحـركات     الــدولـة مصـطفى، هالة ـ 76
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جـاـذريا، تتغـيـر بيـئـة ـفـي والـسـلوك للفهم التقليدية الصور إثبات أو تأكيد هي
الحرـكـات ـهـذه تـكـون ،وـقـد متغـيـرة بيـئـة إـلـى تتـحـدث أنأـهـا ـتـدرك أنأهـا كما

حر ولكنها الجاتماعي، التغيير لكل معارضة ـون أن يجب التغيير أن على تص يـك
77 التقليدية. التفكير وصإور بالقيم محكوما

الحرـكـات أن واعـتـبر نأفـسـها، النـظـرة إبراهـيـم اـلـدين ـسـعد نأـظـر كـمـا
 السلم. على قائم جاديد اجاتماعي نأظام بناء إلى تسعى السلمية

اـلـدين ـسـعد و هلل اـلـدين علي ـمـن ـكـل نأـظـرة خللا ـمـن جاليا يتضح
الـسـلم عـلـى تعتـمـد لتغيـيـر ـسـعيها ـفـي أنأـهـا السلمية للحركات إبراهيم

العقائدـيـة و الفكرـيـة البـنـى دور عـلـى تركيزا وهذا أيديولوجاي، فكري كإطار
. فيبر ماكس عليها ح أكد التي
نـأـواحاي مختـلـف في بتطبيقه السلمية الحركات تنادي الذي السلم أن كما

ما إطار في يدخل القتصادية وحاتى الثقافية والسياسية الجاتماعية المجتمع
ـتـأثير ذا أنـأـه باعتـبـاره وهذا " ، القضيةبمفهوم"  الباحاثين بعض عليه يدخل
يرجـاـى قـيـم كمنظوـمـة الـسـلم أن كما السائدة، الغلبية بتأييد ويحض قوي

يـصـعب إذ الحاكمة الطبقات برغبات يصطدم المجالت مختلف في تطبيقها
ـمـع تناقضا يحمل ذلك لن إزائها بوعودها " وتفي " القضية تتبنى أن عليها

مـن الدولـة) ـهـذا عـن اـلـدين (فصـل العلمانأـيـة أي الديمقراطيـة متطلبـات
. بذلك تسمح لن سوف العلمانأية النخب آخر جاانأب ومن جاانأب،

الجاتماعيـة الحركـات ـعـداد فـي الدينية للحركات الباحاثين إدخالا كان وقد 
ـا والسياســية ـن نأوـع ـي التطــور ـم ـل ـف ـع التعاـم ـة ـم ـدين علـق ـالتغيير اـل ـب
ع خاصإة ،الجاتماعي ام منـد  السـلمي الحايـاء موجاـة صإـعود م ،1979 ع

ـر كـقـوة الـسـلم ظـهـر حاـيـث ـة مـسـتوى عـلـى ـسـواء للتغيـي أو اليديولوجاـي
المســلمين من لكثير الجاتماعية للحياة أسلوبا واعتبر السياسية، الممارسة

79 . السياسية الحركات من للعديد مصدرا وأصإبح ،

ـة حاركات هي السلمية الحركات أن القولا يمكن وعليه وسياـسـية اجاتماعـي
وإستراتيجيتها.  المتميزة وخصائصها أهدافها لها المجتمع، في

، الـسـائدة والفكرـيـة والسياـسـية الجاتماعـيـة و القتـصـادية بالظروف وتتأثر
ـي  الـسـلمية" صإفة وما أخرى سياسية قوى أية شأن ذلك في شأنأها " ـف
الحركات. هذه منه تنطلق الذي الفكري الطار عن تعبير سوى الحالة هذه
وإنأـمـا المعتدـلـة الـسـلمية الحرـكـات يـخـص ل النـظـري المـقـترب ـهـذا لكن

حلرـفـض) اـلـتي الحاتـجـاج ( حارـكـات للنـظـام العنيـفـة الـسـلمية المعارضة وا
السياـسـية، للمعارـضـة التقليدـيـة الشكالا عن للنظام معارضتها في خرجات
إـلـى السياـسـية وحاركتـهـا الجاتماعـيـة تـشـكيلتها حاـيـث ـمـن اـقـرب وـكـانأت

ـات ـة الحرـك ـابع ذات الجاتماعـي ـف، الـط ـتي  العنـي ـدف واـل ـى تـه النأقلب إـل
تمتـلـك أنأـهـا كـمـا ومجتمعاتها، القائمة السياسية النظم من كل على الجذري

إلى إشارة مع السلمية الظاهرة دراسة في أطروحاات ، إسماعيل الفتـاح عبد الدين سيف ـ 77
مرجاع ،آسـيا     في     السـلمية     الحركات )، (وآخرون زيد أبو : علء كتاب في آسـيا  في تها خصوصإيا

.14 ص سابق،
من يعد الدين أن تتصور الذي  الوقت فترة في روجات الماركسية الكتابات أن الدراسات  أحاد *– ذكر78

على القائمة والسياسية الجاتماعية الحركات مفهوم مع يتناقض فهو ثم ومن الجاتماعي، التغير معوقات
العمل عن يصرفهم ثم ومن ، بالستسلم شعور البشر نأفوس في يشيع الدين أن إلى استنادا ، التغيير

. المتردية أوضاعهم بتغيير الجاتماعي
.16 ،ص سابق مرجاع إسماعيل، الفتاح عبد الدين سيف  ـ 
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ـرازه سبق كما وإيديولوجاية تنظيم من الخاصإة أدواتها ـي إـب ـة ـف فيبر  نأظرـي
. ومطالبها أهدافها لتحقيق

الحرـكـات فـهـم ـفـي الدينـيـة الثالث: المقارـبـة المطلب
. السلمية

حاركـة قيـام إلـى تـدعو الـتي والمرجاعيـة الـدوافع أن المقـترب هـذا يعتبر 
مرجاعـيـة ـهـو الـسـلمية الحـضـارة ـفـي اـلـدين أن باعتبار دينية هي اجاتماعية

أو القتـصـادية العوامل من تجعل التي الغربية الحضارة خلف وهذا ،التغيير
ا الجاتماعيـة، الحركـات فعـل مصـدر هي الهوية عوامل القيـم تسـتلهم لنأه

امل الـدين من تجعل أو والسياسية الدين بين تفصل التي العلمانأية سـلبيا ع
 80. الجاتماعي للفعل مصدرا وليس

ـمـن أو الـعـرب ـمـن ـسـواء المفكرـيـن ـمـن العدـيـد المقارـبـة ـهـذا تبنى وقد 
ـذكر العربية المدرسة عند فمثل الستشراقيين، ـر نـأ غلـيـون برهان المفـك

محاوـلـة الـسـلمية للحركة السياسي لجتماع"ا بعنوان دراسته في
المجتمعــات في السلمية الحركات تنامي بين يربط "،والتفسير للفهم
اـلـدين ـمـن المـسـتلهمة والدينـيـة الروحاـيـة القـيـم من مجموعة وبين العربية

81 السلمي.

أن يعـتـبر اـلـذي ديكمجيان الـبـاحاث نـأـذكر الستـشـراقية المدرـسـة عن أما
يـهـدد اـلـذي والخطر الضطراب بفترات الصلة وثيق كان السلمي النأبعاث

حروحاي وتماسكها السلمية المة وجاود منـهـج يقولا: " أي الصدد هذا وفي  ال
منظـورا يتطلـب السـلمية الـروح انأبعـاث موضـوع تنـاولا فـي عقليا سليم

وـتـاريخه الـسـلم عقـيـدة أـسـاس عـلـى يـقـوم الثقافـيـة الناحاـيـة ـمـن واقعـيـا
82 السلميين." المنظرين وكتابات

بـيـن العلـقـة إـلـى المقارـبـة ـهـذه بنـظـر الـسـلمية الحرـكـات ظهور ويرجاع 
ما "وهو الديني والمنهج  الدولةيسمى" ما " أو والقرآن السلطان"

الجاتماعية الحركات ظهور لتفسير الساسي المرجاعي " الطار عليه يطلق
معها المة تلحام كان كلما الديني للمنهج الدولة استجابة السلم". كلما في
الدولـة علـى تـمـرد حاـدث كلمـا مـعـه متـصـادمة كـانأت وكلمـا طوائفها، بكل

. الــديني للمنهج تماثلها من المستمدة الصإلية لشرعيتها بالعودة ومطالبتها
83

على دليل خير مصر في المسلمين الخوان حركة السياق هذا في تعد
منـظـور ـفـي ظـهـرت أنأـهـا إل ، ثقافية عوامل هاجاسها دينية حاركة فهي ذلك،

 في لها تأثير ل غربية ميتافيزيقيا باعتباره الدين إلى تنظر السبعينات قبل الغربية التحليلت كل كانأت ـ
ثم ومن ، والسياسي والجاتماعي العلمي البحث أو للعلم موضوع ليس فهو ثم ومن  ، المعاش الواقع

بعد الغربية الدراسات أغلب اكتشفت حاين ابستومولوجايا انأتكاسة واجاهت الغربية الجاتماعية فالعلوم
التغيير أن اعتقدت ما عكس على الجاتماعي للتغيير كمفجر الدين أهمية  ،1979 السلمي الحاياء موجاهة

الشيوعية. الحركات ومن ، اليسار من هو السلمي العالم في
-1983 الرفاه حازب حاالة : دراسة تركيا في السياسية والحازاب السلم ، حابيب السعيد كمالا ـ 80

) ، السياسية والعلوم القتصاد : كلية القاهرة جاامعة ، السياسية العلوم في دكتوراه     رسالة ،( 1997
.91 ص ،2006

ص       81 نفسه، المرجع 10ـ
ص      82 نفسه، المرجع .105ـ
-1983 الرفاه حازب حاالة : دراسة تركيا في السياسية والحازاب السلم ، حابيب السعيد كمالا ـ 83
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ـا وهو والسياسي الجاتماعي التغيير ـه يطـلـق ـم المرجـعـي الطار"    علـي
 الحركة " لظهور الوسيط

ـر النأتـشـار وأسباب الوجاود عوامل بين التمييز يصبح الساس هذه وعلى أـم
هذا وسبعينيات ستينيات في الماركسيون قدمها التي فالتفسيرات ضروري
وهزيـمـة القتـصـادية والزـمـة " الفـقـر مقولت حاولا تمحورت والتي القرن،
1967،" ي أنأهـا إل  السلمية، الحركات انأتشار على ساعد عوامل كلها   ف

السلمية العربية الثقافة خصوصإية إلى ترجاع ثقافية محض ظاهرة الساس
 .84 الوجاود عوامل تمثل التي  وهي السلمي، الديني النص طبيعة والى
ـفـي الـسـلمي اـلـدين مرجاعـيـة عـلـى تتـفـق الـسـلمية الحرـكـات كانأت فإذا

ـة إقاـمـة إلى ( الدعوة المسطرة الهداف بلوغ و التغيير )، الـسـلمية الدوـل
المتبعة.  والوسائل الساليب في تختلف فإنأها

طرـيـق " ـعـن أـسـفل" من المجتمع أسلمه إلى تدعوا المعتدلة فالحركات
لبلوغ كوسيلة المرحالية وتتبنى )، ثقافية اجاتماعية، حاركات إنأشاء ( الدعوة،
بـعـد إل ـبـالثورة يقـبـل ل الذي  ، البنا حسن  اتبعه الذي النهج وهو الهداف
أصبح إذا:   "  الـصـدد ـهـذا ـفـي ويـقـولا الـسـلمية الـضـغط وسائل استنفاذ
يـصـبح عندـئـذ الـشـريعة، تجاوزه حد إلى طبيعته عن غريبا الحكم

ـر هو هذا يثور، أن واجبه من بل ل الفرد، حق من ـوري العنـص الـث
 85".السلم في

تـسـوية لية سبيل ل أن ترى المتشددة فالحركات ذلك، من العكس على و 
مفـهـوم وـيـدخلون القطيعة، إلى ويدعون والمجتمعات، السياسية النظم مع

ـخـاص بـشـكل عنـهـا " وـعـبر القطيـعـة منظر" قطب سيد .ويعد الثورة
فـترة فـي السـلمية الحركـات بعـد فيمـا أفكـاره اسـتلهمت وقـد  تلمـذته

عـلـى والـخـروج المعارـضـة أفكار مع قطب أفكار تمازجات حايث  السبعينات
والجهاد الخروج"  بفقه يعرف ما أو المالكي الفقه من المستمدة النظام

المتـشـددة الحرـكـات نأـهـج ـكـان ",  لذاوالمحكوم الحاكم بين والعلقة
 86مقاوما". ثوريا نأهجا

الحرـكـات فـهـم ـفـي المادـيـة الرابع: المقارـبـة المطلب
السلمية.

ـعـن وتـعـبير انأعكاس هي السلمية الحركات أن المقاربة هذه تعتبر      
تواجاهـهـا اـلـتي الجاتماعـيـة و القتصادية الزمات في المتمثل المادي، الواقع

إليها. ينتمون التي الطبقات
فعلـهـم عـلـى وتأثيرـهـا للـفـاعلين الجاتماعـيـة الخلفـيـة بدراـسـة تهـتـم حايث 

ـي ـي، السياـس ـذلك والمجتمـع ـاق وـك ـم بإخـف ـة النـظ ـية الجاتماعـي والسياـس
حـلـف ـمـا وـهـو والتـحـديث، التنمـيـة تحقـيـق ـفـي العرـبـي العالم في الحاكمة خ
ـراط مستعدة محرومة فئات ووجاود الجاتماعية بالعدالة متصلة أزمات للنأـخ

 الجاتماعية. الحركات هذه في

 فيـهـا ظـهـرت اـلـذي والقتـصـادي والسياـسـي الجاتـمـاعي الـسـياق  ذلك الوسيط المرجاعي الطار يعنى ـ
الحركات. هذه ظهور أسباب يفسر إطار وهو  السلمية الجاتماعية الحركة

 ،12العدد:      الديمقراطية،     مجلة  ديمقراطي" ، إسلمي تيار  بناء يمكن " هل الشوبكي، عمرو ـ 84
.112 ص ،2003  أكتوبر

، السـاقي : دار ، بيــروت ،2ط مروة)، (تر: نأصير  السيـاسي،     السـلمي     تـجـريه ، روا أوليفيه ـ 85
.46 ،ص1986
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الستشــراقي المنظور و اليساري الخطاب أوساط في يسود التفسير وهذا
أمين محمود  يرى السلمية، للحركات الجاتماعية الصإولا فعن الغربيين.

ـة، أوساط في تنتشر الحركات هذه أن العالم اـلـتي اليديولوجاـيـة وأن ريفـي
إذ ، ـمـدن عـالم فـي ريفيـة إيديولوجاية كونأها عن تزيد ل الحركات هذه توجاه
الـمـدن إـلـى نزـحـوا مـمـن فقـيـرة ريفـيـة أصول من كانوا:"  يقولا

فـئـات وـمـن أـسـر ـمـن وـهـم العـمـل، ـعـن بحـثـا أو للعـلـم الكبرى
 87." صغار مزارعين أو تجار من  وصغرى وسطى

التنمـيـة تحقـيـق فـي العربـيـة اـلـدولا ـفـي الحاكـمـة النـظـم إخفـاق ـعـن أما 
الحركــات نمو :" أن الصدد هذا في الجبار عبد فاتح يقولا ، والتحديث
على الصغير الريفي المنتج احتجاج عن تعبير هو الراهنة الدينية

ـات ـة التناقـض ـادية الجتماعـي ـية و والقتـص ـمالية السياـس لرأـس
"88. تأزمها طور في التابعة الدولة

اليـسـار طروحـاـات نأـفـس ـفـي تنـصـب فـهـي الغربـيـة للطروحاات بالنسبة أما
ـي، ـة عـلـى يرـكـز كـيـر ـمـالكوم مثل نأـجـد حاـيـث  العرـب ـة الخلفـي الجاتماعـي

الجاتماعـيـة التغـيـرات وـكـذا الـسـلمي العالم في السائدة الدينية للتجاهات
ـل متعددة وصإعاب مشاكل تسبب التي السياسية و والقتصادية ـات لـك طبـق

الدليل ويقدم التغيرات، لهذه نأتيجة هو له بالنسبة الديني فالحاياء ، المجتمع
والمشاكل للتناقضات نأتيجة باعتبارها حادثت التي اليرانأية بالثورة ذلك على

النأفـجـار حـاـدوث إـلـى أدت التي اليرانأي المجتمع في المتراكمة الجاتماعية
.89

قاـعـدة لنفـسـها صـإـنعت المقارـبـة، لـهـذه  وفـقـا الـسـلمية فالحرـكـات ومنه
ـة ـذكر، الـسـالفة الـسـباب خللا ـمـن ـشـعبية اجاتماعـي ـذا  اـل جـاـانأب ـمـن وـه
جـاـانأب ـمـن وكذلك الشعب فئات في الراسخ التقليدي التدين على اعتمادها

العربي. المجتمع من الوسطى الطبقات في متجذرة شاسعة حاركة أنأها
مهمة، والقتصادية الجاتماعية العوامل أن  نأرى سبق ما خللا فمن           

ـظـاهرة فهـي السـلمية، الحركـات وتفـسـير لتحلـيـل وحـاـدها تكـفـي ل لكنها
ي ، والحضـاري التاريخي عمقها ولها مركبة تجليـات أبـرز بالتـالي تمثـل وه
تعيش الوقت نأفس في لكنها  السلمية الحضارية الخبرة و السلمي النص
خطابـهـا عـلـى ـتـأثيراته يعـكـس متغـيـر وسياـسـي اجاتـمـاعي واـقـع ـظـل ـفـي

السواء. على الديني لنصها تفسيرها وعلى السياسي

المغرب: ،المعاصإر     الغــربي      الخــطاب     منظـــور     في     السلمية     الحـــركات   ، الربيـعو علي  تركي ـ 87
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الفصــل استنتـاجات
الـسـتنتاجاات ـمـن لمجموـعـة توصـإـلنا للموـضـوع النظري للطار دراستنا بعد

حمها: أه
حنـأـه إل النـشـأة، عـسـكري مفـهـوم الـسـتراتيجية مفـهـوم يـعـد ـ ـتـوظفه ـتـم  أ

ـوم حاقل وأبرزها متعدد، حاقولا في متفاوتة بدرجاات حاـيـث  السياـسـية، العـل
التـشـكيلت مختـلـف ـمـع تعاملـهـا ـفـي العربـيـة السياـسـية النـظـم استخدمته

لوـسـائل باعتمادـهـا وذـلـك ، الـسـلمية الحرـكـات فيها بما السياسية والقوى
المسطرة. أهدافها تحقيق لغرض  وآليات

دولا ـمـن تتـكـون النـشـأة، حاديـثـة نأـظـم ـهـي العربـيـة السياـسـية النـظـم إن ـ
بتجــانأس القرار يمكن ل ذلك مع لكن عديدة، خصائص في تشترك مستقلة

كالنأتـقـالا  ايجابـيـة تـطـورات عرف منها البعض أن باعتبار النظم، لتلك كلي
منـهـا البـعـض بـقـي حاـيـن السياسي...  في والنأفتاح  السياسية التعددية نأحو

ن البعـض كل بعيدا والقتصادية، السياسية الزمات في يتخبط مؤشـرات ع
معــايير تعدد أن كما السياسي، التخلف بمظاهر ومتمسك السياسية التنمية

تشابهها. عدم  على آخر لدليل تصنيفها
ـفـي خلـطـا أنأـتـج مـمـا معـقـدا، مفهوـمـا الـسـلمية الحرـكـات مفـهـوم يعتبر  ـ

وجاـهـات وتـبـاين المـعـايير لتـعـدد وـهـذا ودورها،  بمواقفها المتصلة التحليلت
الـقـولا يمـكـن تـصـنيفاتها، يخص فيما أجاانأب. أما أم كانأوا عربا الباحاثين نأظر
كمفهوم لكنه ، التجاه وكذا ( الطبيعة) والوسيلة النوع حايث من تنقسم أنأها

التالية: الخصائص على يشمل
. والعمل للفكر كمرجاعية _ السلم        
. إسلمية دولة إنأشاء في _ الرغبة        
. عنيفة أو سلمية بطرق التغيير إلى _ تسعى        
شرعية. غير و شرعية وسائل أهدافها لتحقيق _ تستخدم        

سماها كما أو ، المحورية القضايا لبعض رؤيتها في أغلبها _ تشترك        
النأسـان، حاقـوق ، الـمـرأة كقـضـية الرمادية المناطق براون ناثان الباحاث

الديمقراطية....
روـبـرت  نأظرـيـتي في المقدمين والجاتماعي السياسي التحليل أهمية إن ـ

خاصـإـة الموـضـوع، تأصـإـيل ـفـي ـكـبير حـاـد إـلـى ـسـاهم فيبر ماكس و دال
المعارـضـة ودور وطبيعة المعاصإرة السياسة النظم من كل  لنأماط لتعرضه



النـظـم إـطـار فـي تعـمـل سلمية معارضة كانأت سواء إطارها، في السياسية
ـفـي ـيـؤثر ـمـا وـهـو ـبـالقوة، تغيـيـره إـلـى تـسـعى عنيـفـة معارضة أو القائمة،
الحرـكـات بمقارـبـات تعـلـق فيما معها. أما السياسية النظم التعامل أساليب

الوجـاـود عواـمـل بـيـن التمييز في ساهمت ) فهي والمادية (الدينية السلمية
الشويكي. عمرو تعبير حاد على النأتشار وأسباب





:     الثاني     الفصل
محــددات

استراتيجيـــــات
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العربية
الحركات اتجاه

السلمية
في ( دراسة

النماذج)



السلمية الحركة اتجاه العربية السياسية النظم استراتيجيات تباينت         
. مختلفة وصإورا  أشكال واتخذت دولة، كل لظروف وفقا أخر إلى  دولة من

إستراتيجيتي وهما أساسيتين؛ إستراتيجيتين عن تخرج ل عمومها في لكن
والتعايش القصاء

تـجـاه متـشـددا موقـفـا العربية السياسية النظم بعض أظهرت  ؛الولى ففي
ـمـن أو لـخـر، أو لـسـبب أصـإـل بـهـا الـعـتراف بعدم وذلك السلمية الحركات

لسياـسـات وتـحـديها معارـضـتها نأتيـجـة السياسية الساحاة من استبعادها خللا
السلمية الجبهة( الجزائري النموذج في الحالا هو كما القائم، النظام

ـاذ ـوذج ) أو للنـق ـزب( التونســي النـم )...،الســلمية النهضــة ـح
إستراتيجيتها تحقيق بغرض والليات، الوسائل من العديد ذلك في مستخدمة
_حاســب تراها التي والتجاوزات، التحديات بعض ذلك في مستغلة القصائية،

واستمرارها. لبقاء رأيها_ مهددة
وأكـثر تشـددا أقـل لمواقـف النظـم تلـك  اتخاذ في فتمثلت ؛الثانية في أما

ـمـن العتدالـيـة، التوجاـهـات ذات الـسـلمية الحرـكـات  مع التعامل في مرونأة
تحددها لشروط وفقا لكن لها، السياسية المشاركة قنوات مختلف فتح خللا

لـسـتراتيجية أـكـثر نأجاـعـة تحقـيـق وبـهـدف العربـيـة، السياسية النظم دساتير
عـلـى وـهـذا  الممكـنـة، الوـسـائل شتى توظيف الى النظم تلك تلجأ التعايش،

الـسـلمية) والنـمـوذج الدـسـتورية (الحركة الكويتي النموذج غرار
ـمـبررات اختلفت وإن حاتى ...،السلمية) القومية السوداني( الجبهة

سياسي.  نأظام كل بنائية بحسب نأموذج كل
العاـمـة السياقات تحديد الضروري من كان الستراتيجيتين لهذين أدق ولفهم

التالي: المنهجي للتسلسل وفقا لهما وشامل واضح رسم في تساهم التي
ــا  ــي فقمـن ــث ـف ــإبراز الولا المبـح والواـقــع الدـســتوري البـنــاء ـب

ـة السياسية النظم في والحزاب للدين الممارساتي ـاء العربـي كبـن
الـثـانأي المبـحـث ـفـي بيـنـا ـثـم الـسـتراتيجيات، مختلف عليه تتأسس أساسي

وأخـيــرا ، مؤشراتهافــــ ،تعريفهــا خللا ـمــن القصــاء إســتراتيجية
ـا والخير الثالث المبحث في أما ،انعكاساتها ـة فحاولـن إستراتيجية دراـس

عليه.  المترتبة لنعكاساتا ثم ،المؤشراتف  ،بالتعريف بدءا التعايش

 

الممارـسـتي والواـقـع الدـسـتوري : البـنـاء الول المبحث
 العربية السياسية النظم في والحزاب للدين

العربية، السياسية النظم لغلب  الساسي المقوم السلمي الدين يعتبر   
الحـاـزاب تـشـكل حايـن ـفـي دـسـتور، كـل ـمـن الولـى الـمـواد في نأجده حايث

الدـسـاتير بـعـض تـقـر كـمـا – السياـسـي الـطـابع ذات الجمعـيـات أو السياسية
أحاادـيـة أنأظـمـة ـمـن العربـيـة اـلـدولا أغلب تحولا عن ايجابيا مؤشرا – العربية

. تعددية أنأظمة إلى
لتـلـك ـكـبيرا تـحـديا يـشـكلن ـمـازال والحـاـزاب لـلـدين  الممارستي البعد لكن

الـسـلمية الحرـكـات ـمـع التعاـمـل اـسـتراتيجيات تحدد ذلك إثر وعلى النظم،



لحراكها كمحور الدين على واعتمدت الديمقراطي المناخأ من استفادت التي
ـارات مختـلـف بين للستقطاب مصدرا يعتبر مازالا الخير هذا السياسي، التـي
ـع – توجاهاتها اختلف - على بدورها السياسية الحازاب أن كما السياسية، تـض

ـبين في إليه سنتطرق ما . وهذا المحك على السياسية النظم شرعية المطـل
ــن.  ـبالتيـي ـة: الول  المطـل ـدين مكاـن فــي والحــزاب اـل

 العربية الدساتير
لتحدـيـد والمرجاعية الساسية الوثيقة أنأه على الدستور أيعرف بداية       

وتنظـيـم رئاـسـي...)، ـشـبه ، برلـمـانأي ، ( رئاـسـي السياـسـي النـظـام طبيـعـة
...) . قضائية ، تشريعية (تنفيذية السلطات مختلف بين العلقات

تحدد التي العرفية أو المكتوبة التدابير من مجموعة أنأه على أيعرف كما     
حاـقـوق وتـحـدد وعلقاتـهـا العاـمـة الـسـلطات تنظـيـم وتـضـبط ، الدوـلـة هوـيـة

ـفـي الموجـاـودة وهي المكتوبة للدساتير نأوعان وواجاباتهم. وهناك المواطنين
(ـشـفوية) المكتوـبـة غـيـر والدـسـاتير ، العربية الدولا ومنها  العالم دولا أغلب
.  90 البريطانأي الدستور أشهرها ونأجد

:  أهمها مشتركة سمات تضمنت أنأها فنلحاظ العربية الدساتير حاالة ففي    
أن( عـلـى العربـيـة الدـسـاتير معـظـم تنص : حايثالـدولة /ا هـوية أول   

النأـسـان علـقـة لـيـس هنا والمقصود )، الدولة دين هو السلمي الدين
ـفـي ـبـدوره المقترن الدولة دين تحديد بل المقدسة والروحاية الوجادانأية بربه

كـمـا  المختلـفـة الجاتماعـيـة الممارـسـات ـفـي المتجـسـدة التشريعية العملية
ـا1963 لعام الجزائري الدستور عليه ينص ـاتير ـمـن  وغيرـه ـتي الدـس اـل

يـنـص حاـيـن ـفـي ) ،الدولة دين السلم أن(  الثانأية مادته في بعده جااءت
دينها عربية دولة قطر أن على الولى مادته  في1972 لعام قطر دستور
أيضــا نأجد كما لتشريعها، الساسي المصدر هي السلمية والشريعة السلم

(1998 ـفـي الـصـادر الـسـوداني الدـسـتور الـسـلمية الـشـريعة أن 
 .91).للتشريع مصدرا والعرف

ـذه أن الملحـاـظ ـا الدـسـاتير ـه ـو الـسـلم أن عـلـى تـنـص وغيرـه المـصـدر ـه
النخـب تؤكـد  حايـث الدولـة، فـي التشـريع مصـادر مـن مصـدر أو الرئيسـي

السلمية، الشريعة مع تتعارض قوانأين أي تصدر ل أنأها على الحاكمة العربية
تتعارض شبهة وجاود على ينطوي قانأون أي تعديل إلى الفور على تبادر وإنأما

) ـفـي الدوـلـة دـيـن الـسـلمي الدين(  فـقـرة وـضـع الشريعة. ولعل مع
الحاكـمـة النـخـب إدراك عـلـى دليل  العربية الدساتير أغلب في الثانأية المادة
فـي ـهـرم أعلـى تـصـف العربـيـة الدولا بعض أن لدرجاة البند، هذا أهمية مدى

ـأمير"  الســلطة ـدين حـمـي "ـحـامي " أوالـمـؤمنين ـب ـائر و "،اـل "الـث
ـذا المسلم ـفـي الـصـادر المغربـيـة المملكة دـسـتور ـغـرار عـلـى " ...وـه

ـاهر الدين حامى وحاامي المؤمنين أمير   (الملك19 مادته في 1996 والـس
معـمـر العقـيـد نأفسه على الليبي الزعيم يطلق كما ..)، الدستور احاترام على

92المسلم.  الثائر القذافي
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برـهـان العربـيـة اـلـدولا بـعـض برؤـسـاء السلمي الدين صإفات فاقتران ومنه
المـسـتوى عـلـى الـقـل عـلـى للسلم هؤلء يوليها التى الرفيعة المكانأة على

ـة محور السلمي الدين يشكل فعل هل لكن التنظيري، ـية الممارـس السياـس
؟.  الرؤساء لهؤلء

السياـسـية النـظـم معـظـم أن باـلـذكر : الجديرالسيـاسية ثانيا/ا الحـزاب
تماـشـيا . لـكـن الواحـاـد الحزب نأظام مباشرة استقللها بعد اعتمدت العربية

القـطـب وـبـروز الـسـوفياتي التحاد بسقوط العالم شهدها التي التحولت مع
 –بقـيـود وـلـو – الحزبـيـة للتعددـيـة المـجـالا النأظـمـة تـلـك فتحت الليبرالي...،

 –التعددـيـة الممارـسـة – السياـسـية ( الجمعـيـات مختلـفـة مـسـميات  وتـحـت
العربيـة السياسـية للنـظـم النـمـاذج بعـض أخذنأا فإذا ...)، السياسية الحازاب

السياسـية، والحاـزاب الجمعيـات حاق على دساتيرها في نأصت أنأها نأجد فإنأنا
والتـعـبير الفكر حرية( ) على08( مادته في تونس دستور في ورد كما

ـاع والنشــر والصــحافة ـيس والجتـم ـات وتأـس مضــمونة الجمعـي
. مضمون النقابي وحق – القانون يضبطه ما حسب وتمارس

ـفـي مـشـاركتهم لتنظيم المواطنين تأطير في الحزاب تساهم ـ
أن وعليـهـا ، ديمقراـطـي أـسـاس عـلـى وتنظم ، السياسية الحياة

ـم الشــعب ســيادة تحــترم ـة وقـي النســان وحقــوق الجمهورـي
. الشخصية بالحوال المتعلقة والمبادئ

وكــل والعفوية والتطرف العنف أشكال كل بنبذ الحزاب تلتزم ـ
. التمييز أوجه
وأهدافه مبادئه مستوى في أساسا يستند أن حزب لي يجوز ـول

) جهــة أو جنس أو عنصر أو لغة أو دين على برامجه أو نشاطه أو
.93

فقد1989 لسنة الجزائري الدستور في أما        التعددية بوابة فتح  
السياـسـية الجمعـيـات مـصـطلح باـسـتعمالا )  لـكـن40( مادته في السياسية

الـطـابع ذات الجمعـيـات إنـشـاء حق:(  كالتي السياسية الحازاب وليس
ـات لضرب الحق بهذا التذرع يمكن ول به معترف السياسي الحرـي

البلد واـسـتقلل الترابـيـة والـسـلمة الوطنـيـة والوـحـدة الساسة
94). الشعب وبسيادة

لـعـام الدـسـتوري التعديل في السياسية الحازاب على صإراحاة أكد حاين في 
ـادة ـفـي 1996 ـتي42( الـم الـحـزاب إنـشـاء ـحـق: (  عـلـى نأـصـت ) اـل

الحريات لضرب الحق بهذا التذرع يمكن ول ، ومضمون به معترف
والوـحـدة الوطنية للهوية الساسية والمكونات والقيم الساسية

واـسـتقلل الترابـيـة وـسـلمة اـلـوطني، اـلـتراب وأـمـن ، الوطنية
والجمـهـوري اـلـديمقراطي الـطـابع وـكـذا الـشـعب وـسـيادة البلد

.  للدولة

 الواحاد. الحزب نأشاط بحضر البداية منذ انأفرد الذي المغربي الدستور باستثناء ـ        


الحقوقية الحلبي منشورات )، ،(د. د. ن العـربية     البـلدان     في     الدسـاتير ، والدراسات البحوث - قسم 93
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الـحـزاب تأـسـيس يـجـوز ل الدـسـتور أحـكـام اـحـترام ـظـل - وفي
أو مهـنـي أو عرـقـي أو لـغـوي أو ديـنـي أـسـاس عـلـى السياـسـية

الحزبـيـة الدعاـيـة إـلـى اللجوء السياسية للحزاب يجوز ول جهوي
. يحـضـر الـسـابقة الفـقـرة ـفـي المبيـنـة العناصر على تقوم التي
أو للمـصـالح التبعية أشكال من شكل كل السياسية الحزاب على

ـات ـة الجـه ـوز ول ، الجنبـي ـأ أن يـج ـزب أي يلـج ـى سياســي ـح إـل
أو طبيعتهـمـــا ـكـــانت مهـمـــا الـكـــراه أو العـنـــف اـســـتعمال

 95..)  قانون بموجب أخرى وواجبات التزامات شكلهما.وتحدد

من وغيرها والجزائري التونسي الدستور من كل في أنأه فالبارز       
الحزبـيـة التعددـيـة مـجـالا فتحا – المثالا سبيل -على الخرى العربية الدساتير

ـدايتها ـفـي ـات بمـصـطلح ـب مـصـطلح ولـيـس السياـسـي الـطـابع ذات الجمعـي
حاياتـهـا تـبـدأ أن ـضـرورة ـهـو النأظـمـة ـهـذه رؤـيـة لن ، السياـسـية الحـاـزاب
سياـسـية أحازاب إلى والوقت التجربة مع تتطور بجمعيات التعددية السياسية

ـفـي السياـسـية الحـاـزاب أمام مصراعيه على الباب فتح أن منطلق من وهذا
إلـيـه تسعى الذي الديمقراطي التحولا يعرقل أن شأنأه من الخبرة غياب ظل

أـكـدت ـمـا وـهـو الواحـاـد، الحزب حاكم تحت كانأت بعدما خاصإة الحزبية النظم
الرئاسـي البيـان في السياسية التعددية إقرارها عقب الجزائر صإراحاة عليه

من حال بأي يمكن ل  أنهتضمن: (  الذي1988  أكتوبر24 في الصادر
في تطمح أوساط مع البداية منذ الحزبية التعددية إقامة الحوال

ديمقراطـيـة إـطـار ـفـي امتـيـازات عـلـى الحـصـول وفي السلطة،
96). مظهرية

ـبـدأت ولـمـاذا العربـيـة السياـسـة النأظـمـة لدـسـاتير أـخـرى ـقـراءة ـفـي لـكـن
رغبة مع تماشيا اعتبار فيمكن ، الحازاب وليس الجمعيات بمصطلح التعددية

وحاـصـر السياـسـي النشاط على الخناق تضييق في البداية ومنذ النأظمة تلك
بينهـمـا، واـضـح والـفـرق الجمعوي العمل إطار في السياسية الحازاب نأشاط
ـشـرعي كمطـلـب  الـسـلطة إـلـى الوصـإـولا  ـهـو الحازاب هدف أن في خاصإة

. ذلك غير الجمعيات هدف حاين في ، وقانأونأي
ـب ـد الول المطـل ـاتي : البـع ـدين الممارـس ـزاب لـل والـح
 السياسية

بعض فيها السلمي الدين يعرف العربية السياسية النظم أن شك من ما      
السـلطة بطـقـوس يتعـلـق ول ـشـكليا لـيـس الحضـور وـهـذا الحـضـور، أشكالا

ـفـي اـلـدين تواجـاـد ـهـو مـظـاهره وـمـن بـكـثير، ذلك من أوسع هو بل فحسب،
ـدين ـمـن المـسـتمدة الشخصية الحاوالا نأظام العربية؛ النظم شؤون إدارة اـل

العربية. الدولا معظم في والمطبق السلمي
بمختلف الحديث التعليمي النظام في الدينية المواد بعض إدخالا تم أنأه كما 

تـسـمى كـمـا أو الـسـلمية، الوـقـاف لنظام الدولة رعاية إلى إضافة أطواره،
اعتـمـاد عن فضل ، مثل الدينية والشؤون الوقاف بوزارة الجزائر في

مصر. كحالة الدولة رئيس مفتيو  الفتاء نأظام

، الرسمية الجريدة ،1996   دستور     تعديل     مشروع     نأص   ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية-  95
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والذاـعـة، التلفزـيـون في الدولة تبثها التي الدينية البرامج مختلف إلى إضافة
ـذا رسميا. وكل احاتفال الدينية بالعياد العرب الرؤساء احاتفالا وكذا ـر ـه يؤـش
مختلفة. بطرق  السلمي للدين  العربية النظم رعاية على

: منطلق من ديني الدولة قرار أن يبرر ل هذا فإن العتبارات، تلك كل ورغم 
الـقـانأون ـمـن مـسـتمدة وـضـعية الغالب- نأظم في – التشريعية نأظمها  / أن1

النظم مع مكيفة أو الستعمار، دولة من وراثتها تم ومعظمها الحديث المدنأي
. الحديثة الدولة لنظم التشريعية

والـصـرفية والمالـيـة والجبائية التجارية نأظمها لغلب نأسبي أو كلي  / ابتعاد2
الـجـدالا الـحـديث. وـمـا التـشـريعي للمرجـاـع وتبنيـهـا  الـسـلمية الشريعة عن

الرـبـوي والـطـابع الـسـلمية البنوك حاولا العربية الدولا من العديد في الدائر
الصـإـولا ـعـن العربية السياسية النظم بعد مدى على دليل إل المالي، للنظام

97السلمية. 

اعتـمـاد يـسـمى فيـمـا ـيـدخل الدين استعمالا إلى السلطة جانوح يكون وقد  
ـمـا وـهـذا ـلـديها، الـشـرعية مصادر بعض لخلق كوسيلة للدين الحاكمة النخب
والفرق شرعيتها لتقوية الدين تستخدم التي والدولة الدينية الدولة بين يفرق
أحاـكـام أو اـلـدين ـشـرائع ـبـه قـضـت بـمـا تحـكـم ـفـالولى الـنـوعين، بين واضح

، المـسـيحية والوـسـطى الـقـرون ـفـي الكنيـسـة دوـلـة مثل الدينية المؤسسة
ســماها كما أو نأفسها، على الشرعية إضفاء في طمعا الدين تستجير والثانأية
الحـقـل ـفـي اـلـديني الرمزي المالا رأس توظيف بلقزيز الله عبد الباحاث

98السياسي. 

السياـسـية النـظـم ـفـي تـطـبيقه محاوـلـة أو الـسـلمي اـلـدين تـطـبيق ويواجاه
: منها التحديات من العديد العربية

السلطة على العلمانأيين تأثير : إن( الــلئكـي) العـلماني /ا التيار أول 
صـإـعود ـمـع تـضـخم ـقـد والسياـسـية، اـلـدين بين للعلقة حاد وضع في الحاكمة

تـعـد ـلـم وهـكـذا ، لـلـديني السياـسـي إخـضـاع في ورغبتها السلمية الحركات
أحازاب تشكيل منع أيضا بل فحسب، الدين عن للدولة فصل لديهم العلمانأية
السياسـي الصـراع فـي الـدين اسـتعمالا منـع أو دينـي أساس على سياسية

99الصاعد.  السلمي الخطر لكف

والدعايـة للترويـج العلمـانأي التيـار سـعى المثالا سبيل على الجزائر ففي 
من برخصة إل الزوجاات تعدد واشترط المرأة زواج في الولي إسقاط لفكرة

أـمـور الـحـالا بطبيـعـة  وهي ، المساهمة الطالق المرأة إلزام كذا و القاضي،
. الشرع مبادئ مع تتعارض
تـشـكل العربـيـة السياسية النظم في العلمانأية يجعل الذي المر ولعل     

ـخـبرة ـفـي ـسـائد ـهـو كما الديمقراطية عملية تصاحاب لم أنأها هو كبيرا تحديا
هوبـدي فهمي المفـكـر لـسـان عـلـى تأـكـد ـمـا وـهـو ، الغربـيـة المجتمعات
حررت الغرب في العلمانأية بقوله:" إن وحـاـررت ، اـلـدين ـسـلطة ـمـن العقل حا

رهنت العربية التجربة في بينما الكنيسة، سلطة من والعقل والمجتمع الدين
ـدين ـدة لكنيســة والعقــل والمجتمــع اـل ـة هــي جادـي ـة دوـل ـة النخـب العلمانأـي

، وآخرون حاماد مجدي كتاب في ، والسياسية الدين إشكالية في الجدلا  مفارقات ، بلقزيز الله - عبد 97
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ـة، الوتوقراطية بدولة تسميته يمكن ما أو الوليغارشية ـا العلمانأـي ـبـدت ففيـه
العربـيـة التجرـبـة ـفـي وأنأـهـا ـخـدمته، وـفـي المجتـمـع لصالح الغربية العلمانأية

.100"  وأحالمها الجماهير طرح وضد المجتمع ضد الدوام على ظلت
السلمي الدين اعتبار يكفي ل أنأه التيار هذا : يرىالسلمي /ا التيار ثانيا
تـطـبيقه ضرورة وإنأما العربية، الدساتير أغلب به تقر كما فحسب الدولة دين
الحاكـمـة العربـيـة السياـسـية النـظـم ـفـي ـيـرى ل فـهـو لذا ، الواقع ارض على

الكفيـل نأفسـه يعتبر حاين في السلمية، المبادئ تجسيد على الكافية القدرة
يحـمـل أنـأـه خاصـإـة الحـكـم، ـسـدة إـلـى وصـإـوله حاالة في طبعا لذلك والمؤهل
السلمي...) الحكم السلمية الدولة ، الحل هو السلم( شعارات

.
السلمي التيار يستطيع حاتى كافية غير وحادها الشعارات أن الملحاظ لكن 

ذـلـك نأرجـاـع أن ويمـكـن الحياة، مناحاي مختلف في السلمية الشريعة تطبيق
التالية:  للسباب

إلى السلمية الحركات بوصإولا تسمح ل العربية السياسية النظم غالبية إن ـ
برنأامجـهـا تـطـبيق عـلـى ـقـدرتها ـعـدم يعـنـي اـلـذي المر السلطة، هرم أعلى

ا سياسـية كمعارضـة بهـا يعـترف ل مـادامت السلمي، ي الحـق له تـولي ف
السياسي.  برنأامجها تطبيق في بالك فما السلطة

وتـطـبيق الحـكـم إـلـى الوصـإـولا ـفـي الـسـلمية الحرـكـات بـعـض استعجاليه ـ
ـغـرار عـلـى وـهـذا ذاـتـه، حـاـد في الدين على سلبا انأعكس السلمية الشريعة
ـداث إلى سعت حايث الجزائر في للنقاذ السلمية الجبهة ـر إحـا التغيـي

ومنطق أساسا تعتبر ) والتي السلمية ( التنشئة القاعدة وأهملت القمة من
ـبـن أحـمـد ـبـن الماـلـك عـبـد الشيخ ـبـه صـإـرح ما وهو تغييريه، عملية أي

ـكـان الجزاـئـر ـفـي الوضع أن بقوله: " حاقيقة الجزائري رمضان المبارك
لن يكـفـي، ل وحـاـده الحـمـاس لـكـن الثمرة، قطف في التعجيل من نأوعا فيه

عقاـئـدي علـمـي منـهـج عـلـى والتربـيـة التمحيص بمرحالة تمر لم الجبهة دعوة
101  ." الدعوات كل به تمر كما دعوي

الحرـكـات معـظـم ـلـذا – انأـعـدامها تـقـل ـلـم _إن السياـسـية الـخـبرة غـيـاب ـ
حـاـتى أو قـيـاديين إـطـارات تقـلـد قـلـة  نأتيـجـة العرـبـي، الـعـالم ـفـي الـسـلمية

النـظـم إدارة ـفـي وحاساـسـية نأوعـيـة ذات لمناصـإـب المعـتـدلا التـيـار مناضلي
الدوـلـة، ـفـي والهامـشـية العامة القطاعات تتجاوز ل فيها كانأت وإن الحاكمة،

ـمـن ويجـعـل الحرـكـات، لتـلـك السياـسـي التمكـيـن على سلبا ينعكس ما وهو
المـسـتوى علـى مـطـروح غـيـر أـمـرا الـسـلطة ـهـرم أعلى إلى وصإوله مسألة

. البعيد المستوى إلى المتوسط
عملـيـة أن ـفـترى السياـسـية، للحـاـزاب الممارـسـاتي البـعـد يـخـص فيـمـا أـمـا

ـهدتها التي السياسية التعددية نأحو النأتقالا ـة دولا ـش ـدة عربـي كتونس، عدـي
طبيـعـة في جاوهري تغيير حادوث إلى تفض ... لم الردن و مصر الجزائر،
ى الحاكمـة النخـب حارصإـت حايـث الحكـم، ممارسـة وأسـاليب السـلطة عل
والقانأونأـيـة، السياـسـية والـضـوابط القـيـود ـمـن بجمـلـة العملـيـة تـلـك إحااـطـة

العـلمانأية     ســدنأة ، فلح الغربي كتاب في ، العرب للعلمانأيين مشرف غير سجل ، هويـدي - فهمــي 100
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ـفـي وجاعلـتـه ـبـل الحقيقية، مضامينه عن الديمقراطي التحولا عملية أفرغت
 102. الحاكمة للنظم  التسلطية لتحديث كآلية الحالت بعض

أن إل العربـيـة، اـلـدولا ـمـن العدـيـد في حازبية تعددية إقرار من الرغم فعلى 
ـفـي هامـشـيا دوره ويجـعـل الفاعلـيـة إـلـى يفتـقـد معظمه في الحزبي النظام
والدارـيـة والمالـيـة السياـسـية القـيـود لـكـثرة نأـظـر وذـلـك السياسية، العملية
ـظـل ـفـي خاصـإـة الحـاـزاب، ـهـذه وحاركـيـة نأـشـاط عـلـى المفروـضـة والمنية
رئـيـس يترأـسـه اـلـذي الـحـزب هيمـنـة وكذا الطوارئ، بقانأون العمل استمرار

هو كما ،السلطة" بحزب" يسمى بما السياسي العمل  مقاليد على الدولة
ـر جبهة حزب  أو  الدستوري الوطني الحزب هيمنة مع تونس في التحرـي

...الجزائر في الوطني
ـمـن تعـانأي العربـيـة الدولا من العديد في المعارضة أحازاب أن كما       
ـفـي دورـهـا عـلـى ـسـلبا ـتـؤثر – متفاوتة بدرجاات – الذاتية البنيوية المشكلت

ـا نأـقـل ـلـم إن الجماهيرية قواعدها محدودية منها السياسي، الحراك افتقارـه
ذـلـك ويرجـاـع  السياـسـي برنأامجـهـا ويـسـانأد ـيـدعم ـشـعبي وـعـاء إـلـى أصـإـل

بناـهـا وهشاـشـة المرجاعـيـة وأصـإـولها الفكرية أطرها نأضج عدم إلى بالساس
الداخلـيـة، قراراتـهـا صـإـناعة ـفـي الديمقراطـيـة وفقدانأها والهيكلية، التنظيمية

103. الداخلية والصراعات النأشقاقات كثرة يفسر الذي المر

اـلـديمقراطي الـتـداولا آلـيـة وانأـعـدام الـحـزب، داـخـل الديمقراطـيـة فانأعدام 
وجاـهـة ـمـن الداري والتـسـلط البيروقراطـيـة لتكريس قرينة فيها للمسؤولين

.104بلقزيز الله عبد المغربي الباحاث نأظر
السياسية النظم معظم في التعددي الحزبي النظام أن اعتبار يمكن كما    

أن منطـلـق ،ـمـن فيـهـا الفاعـلـة السياـسـية الـقـوى خارطة عن يعبر ل العربية
ـولت سياسية أحازاب بتأسيس السماح ترفض زالت ول رفضت السلطة بمـي
... ، وغيرـهـا مـسـيحية أحـاـزاب لقـيـام الباب سيفتح ذلك أن بدعوى ، إسلمية

ـد حاـيـن في للبلد، الوطنية للوحادة تهديدا يشكل أن شأنأه من الذي المر يؤـك
حـاـزب ـهـو ـبـل دينـيـا، حازـبـا لـيـس الـسـلمي الـحـزب أن السلمي التيار رواد

مرجاعية إلى اليسارية الحازاب تستند مثلما دينية مرجاعية إلى يستند سياسي
ـرا ليس فهو لذا ، قومية مرجاعية إلى القومية الحازاب وتستند ماركسية، حاـك

صـإـفوفهم ـفـي بعـضـهم رأي حاـسـب يضم أن يمكن بل ، فقط المسلمين عن
. برنأامجه مع يتفقون داموا ما مسيحيين

إلى والحذر الريبة بعين تنظر تزالا ل العربية السياسية فالنظم وبالتالي    
منـح عـدم مثـل الحـاـزاب تلـك أسـماء تغيـرت وان حاـتى إسـلمي هو ما كل

ـفـي البراهيـمـي  ـطـالب لمؤسـسـها والوـفـاء الـعـدل لحركة العتماد
ـفـي اـلـديمقراطي التـطـور وجـاـه ـفـي حاقيقـيـة عقـبـة ـشـكل مـمـا ، الجزائر
العربية.  المنطقة

السياـسـية النـظـم إقـصـاء إـسـتراتيجية: الـثـاني المبـحـث
 السلمية للحركات العربية

السياسةوإشكاليات) ، العربي( قضايا الوطن في الديمقراطي التطور ، إبراهيم توفيق - حاسنين 102
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هيمنتها وفرض السلطة امتلك في الحق احاتكار في رغبتها من انأطلقا       
خاصـإـة الـسـلطة، عـلـى الوصإولا في تطمح التي السياسية القوى جاميع على

مختلفة،" مسميات تحت وتوجاهاتها، تياراتها اختلف على السلمية الحركات
ـاية ـة كالوـص ـة الـشـرعية"  " أوالبوـي ـذرائعالتاريخـي ـة ..." وـب " متبايـن

ـة ـة عقــل"،"  العــام المــن حماـي الســتقرار ضــمان"،"  الدوـل
" ... تهديد أي من وحمايته للبلد السياسي

المهددة القوى كل لستبعاد إستراتيجية العربية السياسية النظم تضع      
الحقيـقـي الـبـديل الـكـثير يعتبرـهـا اـلـتي الـسـلمية الحرـكـة خصوصإا للسلطة
ـفـي منها العديد أدخل كبير، سياسي اختناق حاالة تعانأي التي العربية للنأظمة
ــة ــف دواـم ــف العـن ــاد، والعـن ــد المـض ــذه ـســميت وـق ــتراتيجية  ـه " الـس

ـا تأتي الخيرة هذه ودراسة " ، القصاء بإستراتيجية ـة وفـق مـطـالب لثلـث
؛القـصـاء لـسـتراتيجية العاـمـة المحددات فـيـه نأعاـلـج ـفـالولا رئيسية

النـخـب الثلـثـة( طبيـعـة ومؤـشـراتها القـصـاء إـسـتراتيجية تعرـيـف موـضـحين
والتهدـيـد المريكـيـة المتـحـدة السلمية_ الوليات الحركات الحاكمة_ طبيعة

ع فيتعلـق الثـانأي أما السلمي.)، النمـوذجاين فـي القصـاء إسـتراتيجية بواق
القصاء. إستراتيجية انأعكاسات وأخيرا ، والتونأسي الجزائري

 القصاء لستراتيجية العامة الول: المحددات المطلب
المؤـشـرات ـفـإبراز القصاء، إستراتيجية تعريف تحديد إلى فيها ونأتطرق   
وأخـيـرا ، خارجاـيـة أو ـكـانأت داخلـيـة الـسـتراتيجية تـلـك رـسـم في تتحكم التي

السلمية.  والحركات  العربية النظم مستويين على انأعكاساتها  توضيح
ـددهالقـصـاء:   إـسـتراتيجية أول/ا  تعرـيـف ـن ونأـح ـة ـم ـة الزاوـي اللغوـي

الصإطلحاية. والزاوية
دد، أي قـصـوا المـكـان إقصاء. قـصـا يقصي قصى فعل   منلغة/ا القصاء عـعـ ب
تتكاـفـأ المـسـلمون الـحـديث وـفـي إقـصـاء، والجمع البعيد، والقاصإي والقصي
حد أدنأاهم بذمتهم يستقي دماؤهم 105أبعدهم. أي أقصاهم عليهم وير

الـسـتبعاد لسياـسـة الحاكـمـة النـظـم ممارـسـة تعـنـياصطلحا/ا  القصاء
ـشـتى باـسـتخدام وذك الحـكـم، في وبقائها لسلطتها المهددة القوى لمختلف
ـات ـة اللـي ـر والوـسـائل( القانأونأـي ـة، وغـي ـر الـشـرعية القانأونأـي الـشـرعية، وغـي

الحكم. دفة إدارة في استمرارها بهدف بها)، المسموح وغير بها المسموح

الحرـكـات تجاه القصاء إستراتيجية فإن ، العربية السياسية النظم حاالة وفي
باعتبارـهـا  وذـلـك ها، ضد الميكانأيزمات مختلف توظيف على تنبني السلمية

الـسـلميين يعـتـبر الدارـسـين ـمـن الـكـثير وأن خاصإة لسلطتها، حاقيقيا مهددا
ـبـالعجز توصـإـف اـلـتي العربية السياسية النأظمة لخلفة حاضورا الكثر البديل

للـشـرعية وتفتـقـد الجاتماعـيـة...، القتـصـادية، السياـسـية، أزماتـهـا إدارة في
ـاين المستويات من العديد القصاء إستراتيجية تتخذ السياسية. كما وـفـق تتـب

تـسـتخدم الـغـالب وفي والمتطرفة، منها المعتدلة السلمية الحركات تيارات
ـح الحركات ضد  القمعية الساليب العربية النظم المتشددة( العتقالت_ فـت

السياسية والساليب العسكرية...)، البدنأي_ المواجاهة المحتشدات_ الكراه

 هيغل( فريدرك الفيلسوف  بمفهوم الدولا عقل ـ  La Raison   D'eta في الحق  لها لدولة ا أن ) أي
لها. العليا والقيم الدولة مصلحة حاماية باسم المشروعة وغير المشروعة تصرفاتها كل تبرير

105   : ط         صادر، دار بيروت ، العرب لسان منظور، ابن ص 1994، 3ـ ،183.



ـر الحركــات ضــد ـة( تزوـي ـات_احاتكــار المعتدـل العلم مؤسســات النأتخاـب
...). السلمية الحركات نأشاط وتعليق القيود_ حاضر والتصالا_ فرض

أساسية عناصإر ثلثة في وتتمثلالقصاء:  إستراتيجية /ا مؤشرات ثانيا
:  هي

الطبيـعـة تـلـك لفـهـم أساـسـي وكـمـدخل  بدايةالحاكمة: النخب طبيعة– أ
السياسية. والنخبة النخبة مصطلح تعريف إلى بإيجاز نأتطرق
الـنـاس ـمـن مجموعة أقوي هي النخبة : " أنالنجليزي القاموس يعرفها

106".  واعتبار مكانأة ذات المجتمع في

والجماـعـات الـنـاس ـمـن مجموـعـة يعرفها: أنأها الفرنسي القاموس أما 
جاماعة تاريخ صإياغة في المشاركة أو التأثير أو القوة لمتلك إمكانأية لها تتيح

 107". عديدة وسبل وسائل عبر معينة
ىMoska   و Pareto اليطاليين يعريفها كما ـمـن قليـلـة أنأـهـا:" مجموـعـة   عل

( ذاتـيـة ) وأخرى _ القدرة ( الثروة موضوعية شروط لديهم الذين الشخاص
108."  المجتمع أفراد باقي عن متغيرة يجعلها الذي ...) بالشكل مواهب

اـلـذين الـفـراد أولـئـك  :" بأنأهاPuntam الباحاث فيعرفها السياسية النخبة أما 
البرلـمـانأيين، تـشـمل السياـسـية فالنخـبـة الخرـيـن، عـلـى أـكـبر ـسـلطة لـهـم

افة الدولـة، رؤسـاء الوزراء، ار إلـى بالض مـن والمسـؤوليين المـوظفين كب
109وعسكريين. " مدنأيين

للـقـوة امتلكـهـا منطـلـق ـمـن متمـيـزا مرـكـزا تحـتـل الحاكـمـة ـفـالنخب ومـنـه
صـإـناعة ـفـي مـحـوري بـشـكل وتسهم للدولة السياسي النظام داخل والقدرة

القرارات. 
الخصوصـإـيات ـمـن مجموـعـة تتقاـسـم فـهـي العربـيـة السياـسـية النـخـب أـمـا

أهمها:  المشتركة
)  الدينية _ الخبرة التاريخية ( الخبرة المشتركة السياسية _التجربة
)  السياسي المعتقد ، الديني (  المعتقد المشترك الفكري _التكوين

)  _ النأتخاب _الخلفة _ النأقلب ( الوراثة الحكم تولي طرق _تشابه
الدراـسـات ـمـن العدـيـد ـفـإن الحاكـمـة، العربـيـة النـخـب بطبيعة يتعلق فيا أما

جاوانأب عدة لها مركبة أزمة هي العربية السياسية النخب أزمة أن على تجمع
:  أبرزها

الـقـوالا أن العرـبـي اـلـوطن ـفـي الـنـاس لجل تأكد إذ المصداقية؛ ضعف-1
ـمـا عـكـس والممارـسـات، الفـعـالا مع مخالفة والشعارات والتصريحات

حاـضـورا لهـا كـان الـتى السـلمية التيارات تجاه العربي الشارع يلحاظه
انأطلـقـا ...) وـهـذا التعلـيـم  _ الـصـحة ( التربـيـة الدولة خدمات قلب في
لدى ومصداقية شعبية اكسبها الذي المر الحل، هو السلم شعارها من

مــا غرار على القائم، للنظام حاقيقيا بديل تشكل لتصبح العربي، الشارع
على أشرفت التي الردن في المسلمين الخوان جماعة به تقوم
ـفـي سنوـضـحه ـمـا وـهـذا والـمـدارس، المستـشـفيات ـمـن العدـيـد إقامة

 110. الخير الفصل

25 العدد ، الديمـقراطية     مجـــلة الصإـلح، وقضـايا  العــربية السيــاسية النخبـة ، الكريني إدريس ـ 106
.51 ص  ،2007 جاانأفى

الصفحة. نأفس نأفسه، المرجاع ـ 107
. 52ص  نأفسه، المرجاع ـ 108
الصفحة. نأفس نأفسه، - المرجاع 109
 55 ص ، سابق مرجاع الصإـلح وقضـايا  العــربية السيــاسية النخبـة ، لكريني إدريس - ، 110



ترجـاـع العربـيـة، الـشـعوب ـسـادت اـلـتى والحاباـطـات والهزاـئـم الفـشـل-2
بإخـفـاقيـسـمى"  ـمـا أو النـخـب تـلـك إـلـى بالـسـاس ذـلـك مـسـؤولية
ـة في العربية النأظمة وصإلت حايث "، الوطنية الدولة مشروع مرحاـل

ـات فيه تآكلت أيديولوجاي، سياسي مأزق إلى الستقللا بعد ما المرجاعـي
التـيـارات لـصـالح مـشـروعيته النـظـام عـلـى تـضـفي كانأت التى التقليدية

إفلس بـقـوله:" إن غلـيـون برهان الـبـاحاث أـكـده ـمـا وـهـو الـسـلمية
النظــام  إخفاق بعد خاصإة السلمية للتيارات مشروعية أعطى القومية

111الشتراكي. "

النـظـم ـمـن العدـيـد جاـعـل قيمـيـة، أزـمـة من العربية النخب معظم تعانأي-3
الســلمي،–العربي الحضاري مورثها عن تماما منعزلة تعيش السياسية

" عيعـرف فيمـا إحاـيـائه ضرورة السلمية الحركات بالدوام تطالب والذي
تـحـديات ـمـن حاـمـايته ـضـرورة إـلـى " واـلـدعوة الـسـلمي بالحـيـاء

النـخـب ـمـن ـكـبيرا جـاـزءا تـشـكل التى العلمانأية التيارات وخاصإة العصر،
ـة ـة، العربـي ـتي الحاكـم ـن تخشــى واـل ـات الشــمولية النظــرة ـم للحرـك

ـة الحيــاة مصــادرة مــن يخــاف العلمــانأي الســلمية. فالتيــار اليومـي
أنـأـه ـيـرى العلمانأي أن اعتبار على وهذا ممارستها يريد التى  والمعاصإرة

تلـك تلجـا لـديه. وعليـه الحرـيـة مساحاة تتآكل السلمي الحكم ظل في
الـسـاحاة ـمـن وإبعادها الحركات تلك وإقصاء تهميش محاولة إلى النخب

. 112السياسية
العربـيـة ـفـالنخب والـسـتبداد؛ القـمـع ـظـاهرة وانأتشار بالسلطة النأفراد-4

السياـسـية والـقـوى الـسـلمية الحركات محاصإرة في تتوانأى ل الحاكمة
منـهـا العدـيـد بإبـقـاء  السياـسـية العملـيـة ـخـارج تـظـل لـكـي لـهـا، الممثلة
113. القانأونأية الشرعية عن محجوبة

ـذا الدولة، رئيس منصب على النخب تلك تناوب يفسر ما هذا ولعل ـر ـه الخـي
علـى العربيـة السياسـية النظـم فـي الدسـتورية التعديلت عقدة يعتبر الذي

ـدها بلخادم حاكومة أعلنت مثل الجزائر ففي اتجاهاتها، اختلف ـة وبـع حاكوـم
الـكـثير يعتبره      ( الذي1996 دستور يخلف دستور إعداد في نأيتها أويحي

المعـلـن  ) ـهـدفها المتطرـفـة  الـسـلمية الحركات عنف لكسر بنية وضع بأنأه
المحورـيـة القـضـية مثـلـت اـلـتي الوطنـيـة، المـصـلحة بعد ما مرحالة تنظيم هو

ـلـه، ثالـثـة رئاـسـية لولية التمديد هو الحقيقي هدفها أما بوتفليقة، للرئيس
عموما السياسية الحازاب عن الفرصإة أخري- تفويت مرة –يعني الذي المر

ـهـرم أعلى إلى للوصإولا التنافس في خصوصإا المعتدلة السلمية والحركات
  114. السلطة

اـلـتي الحرـكـات تـلـك  وهيالراديكالية: السلمية الحركات ب_طبيعة
ـارس ـف تـم ـة العـن ـات والمعروـف ـة، بالحرـك ـد الجهادـي ـلوب تعتـم ـل أـس العـم
المواجاـهـة أعـمـالا عليـهـا يغـلـب حاـيـث أساـسـي، بـشـكل النظام مع الصدامي

العلوم في ماجاستير     رسالة(  الجزائر في السياسي والسلم الديمقراطي التحولا ، جاحيش - يوسف111
 50  ،ص2002 ، الجزائر جاامعة والداري)، السياسي التنظيم تخصص  الدولية والعلقات السياسية

2006 ( د.د.ن) ، عمان ، العربي  الوطن في التحولا وآفاق والدين السياسة الباحاثين، من - مجموعة112
. المواقع من عليه متحصل

(وآخرون) ، حاماد مجدي  كتاب ،في السلمي للتيار الحركي الفكر ، النفسي فهد الله - عبد 113
. 188 ص  ،1999، العربية الوحادة دراسات مركز ، بيروت ، والديمقراطية     السلمية     الحركات

وتحديات     الداخل      ) : أزمة2007  - 2006  (      العربية     المة     حاالة ) ، ( وآخرون محمود إبراهيم - احامد 114
 . 73 ص  ،2007 ، العربية الوحادة دراسات : مركز بيروت ،  الخارج



أو مـشـروعها ـمـن جـاـزءا يمثل السلمي السياسي العمل يكاد ول المستمرة،
ـا، ـج فـهـي خطتـه ـا تنتـه ـا نأهـج ـا، ثورـي ـا:  راديكالـي الـسـلمية الجماـعـةمنـه

ـفـي المقاتـلـة الطليـعـة ، مـصـر ـفـي الـسـلمي الجـهـاد وجماـعـة
ـدعوة الـسـلفية والجماعة المسلحة السلمية الجماعة سوريا، لـل

ـال ـتي والقـت ـق اـل ـا يطـل ـا عليـه ـدة حالـي ـرب بلد ـفـي القاـع المـغ
115... ليبيا في المقاتلة والجماعة الجزائر، في السلمي

بشـكل سـاهمت ومتغيـرات مراحال على الراديكالية الحركات هذه وتتأسس
تحدـيـد ويمـكـن المتـطـرف، الراديـكـالي العنـفـي للمسار انأتهاجاها في بآخر أو

:  كالتي أهمها
التاريخية المسلمين تجارب على استنادها : وتعنيالتاريخية - المرجعية 

دفاـعـا  الـظـالمين المـسـلمين والحكام المسلمين غير اعتداءات مواجاهة في
الـمـام جاهاد غرار على العنف باستخدام وهذا ، السلمية والقيم الصإولا عن

الـسـمى النـمـوذج اعتـقـادهم في يمثل الذي كربلء في أصإحابه مع الحسيني
 116. المؤمنة وغير الظالمة النأظمة ضد الثوري للصراع

أعـمـالا تـصـعيد ـفـي الفغانأـيـة المقاوـمـة وصإعود اليرانأية الثورة أسهمت كما
نأموذجـاـا يـقـدمان باعتبارهـمـا الجـهـاد عـلـى تحفيزهم و الجماعات لتلك العنف

.     العربية الحكم أنأظمة قلب في إسلمية ثورة أي نأجاح لمكانأية
اـلـتى القرآنأـيـة الـيـات – تـصـورهم حاـسـب – : وتعـنـيالدينية -  المرجعية

كلـمـة إعلء بـهـدف والـكـافرين الـظـالمين الحكام قتالا على المسلمين تحث
الـلـه ـسـبيل ـفـي وقاتلوا:(  تـعـالى كقوله السلمية الدولة وإقامة الدين

(فقاتلووأيضا:   ،117) ثقفتموهم حيث واقتلوهم يقاتلونكم، الذين
   118).  ينتهون لعلهم لهم إيمان ل إنهم الكفر أئمة

والفـتـاوى الفكرـيـة الطروحـاـات تبـنـي ـفـي : تتمـثـلالفكرية المرجعية–  
لمي العربي العالم في الجهاد لمنظري الدينية الـدين أعـداء لمحاربـة والس

قـطـب السيد نأـجـد رأـسـهم وعـلـى منـظـورهم_، والخارج_ في الداخل في
النظام وصإف حايث ،المودودي العلى وأبو تيمية ابن بفتاوى تأثر الذي

إـسـقاطه وأجـاـاز الـجـاهلي ) بالنـظـام الناصر عبد حكم(  مصر في الحاكم
اـلـتى كالجاهلـيـة الجاهلـيـة في اليوم :" نحن بقوله العنف باستخدام
119...." السلم عاصرها

أن لـبـد ـبـل الـحـرب دار عـلـى مقتـصـرا يـكـون أن يجب ل الجهاد أن يرى فهو
.  السلم شريعة الحاكم يطبق ل عندما السلم دار إلى يتعداها

متطرـفـي ـمـن الـكـثير يعـتـبره اـلـذي فرج السلم عبد محمد إلى بالضافة
ـابه في مصر في الجهاد ـه ) دـعـى الغائـبـة الفريضة(  كـت ـضـرورة إـلـى فـي
ـفـي الراديكالـيـة الحرـكـات تـسـتند كـمـا العربية، الحكومات ضد الجهاد فرض

 الخروج فقه هو متكامل فقه ميزات على الحاكمة للنأظمة مواجاهتها

العربية : الدار لبنان عباس) ، : دللة ،( تر تعددي     مجتمع     في     السلميون ، اللهي أسد - مسعود 115
 .87 ص  ،2004 ، للعلوم

37 ص           ، المــراجاعة     إلى     الـمواجاهة     من      السـلمية     ركات  ــ  الح ، حابيب السعيد -- كمالا 116
 191-190 الية ، البقرة سورة ، الكريم - القران117
 198 الية السورة، - نأفس 118
والســـياسة،     الســلم ( وآخرون)، شكري غالي كتاب في ، الطريق في معــــالم قطب، - السيد 119

  31. ص  ،1995 للنشر،  موفم : دار الجـزائر
 فحش إذا –الظالم المسلم الحاكم عن الخروج يبيح السلمي الفقه في اتجاه : هو الخروج ـ- فقه

 .قليل ظلمه كان وان حاتى حاالا بكل عليه الخروج يبيح اتجاه وهناك _، ظلمه



للحرـكـات الحكوـمـات قـمـع زاد كلـمـا : حاـيـث والضغط القمع متغير_  
العـنـف(  منطـلـق ـمـن العنف لستخدام الحركات تلك ميل ازداد السلمية،

Hans peter السويسري السياسة عالم يؤكد الصدد هذا وفي )،العنف يولد
kriesi ": أمامـهـا تغـلـق حينـمـا الـسـلمية السياـسـية المعارضة إن 

ي التيـار فإن النظام، قبل من التفاوض أبواب بقـوة يـبرز العنف
  120."  إرادته لفرض المسلح العنف استخدام إلى ويلجأ

ـبيب سعيد كمال السلمية الحركات شؤون في المختص سماها كما أو ـح
" . العنف ميلد لحظات"  بـ

اـلـدولا لمـسـانأدة : ـكـانأتالجنبـيـة والعـتـداءات الـخـارجي _ الـتـدخل
كــبيرا تأثيرا السلمية الحركات ضد المستخدمة القمعية للسياسات الجانبية

مـنـاطق ـفـي الجاـنـبي للـتـدخل ـكـان كما للعنف، الحركات تلك ممارسة على
مختـلـف عـلـى وتيرـتـه ـمـن والزـيـادة الجـهـاد لعلن محـفـزا ـعـامل إـسـلمية
ـوب في السرائيلي التدخل ذلك على دليل وخير الصإعدة، ـان، جـن لبـن

) مسلحة وطنية تحرير كحركة(  الله لحزب شرعيا مبررا أعطى الذي
المسلح.  العنف لستخدام

كخيار  العنف على الراديكالية الحركات اعتماد يؤكد ما ولعل             
النأظـمـة ـمـن العدـيـد ـضـد الممارس العنف مظاهر مختلف هي استراتيجي،
ـة، السياســية ـالت وتشــمل العربـي ـداث الغتـي ـردات ، الشــغب وإحـا ، التـم

...  النأتحارية والتفجيرات الفراد، اختطاف
الممارس الرسمي العنف مواجاهة  في الرسمي غير العنف إطار وفي 

الثمانأينــات فترة أن إبراهيم توفيق حسنين الباحاث يؤكد الدولة قبل من
تـلـك مارـسـت حاـيـث المتطرـفـة، للجماـعـات العـنـف وتـيـرة تـصـاعد ـشـهدت

،08 مـصـر ،  حـاـدث50 : ( ـسـوريا عربية  أقطار9 في  حادث78 الجماعات  
تونأس  ،01 اليمن  ،02 البحرين  ،03 السعودية  ،04 العراق  ،08 الجزائر
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حـاـدة زـيـادة إـطـار ـفـي سوريا ـفـي الجهادـيـة الجماـعـات دور مثل ـبـرز فقد

ـفـترة ـشـهدت كـمـا الـثـوري والنظام السنة المسلمين بين السياسي الصراع
ـد الجزاـئـر ـفـي التـسـعينات ـابي المـسـار وـقـف وبـع ـاع النأتـخ ـى ارتـف منحـن

ـ–ـ 1993 بين ما سجل بحيث الرهابية العمليات 75 حـاـوالي  سقوط1998 
:  عليه متحصل تاريخيته ول الجهاد خطاب سوسيولوجايا ، الصيداوي - رياض120

www.azzaman .com ..azzaman / artical /2002 /01/01-16 / a.99733 .htm 
القوى جاانأب أو الدولة جاانأب من كبير تحد السلمية الحركة فيه تواجاه التى السياق بها يقصد ـ 121

الجولة النأتخابات لنتائج الجزائرية الدولة إلغاء كان فمثل العنف استخدام لقرار تميل يجعلها الخارجاية
". العنف ميلد " لحظة  بمثابة1991 البرلمانأية النأتخابات من الثانأية

  النظام إلى معينة جاماعات أو فئات أو المواطنين من الموجاه العنف ويعني ، الرسمي غير العنف  ـ
،....... والغتيالت المظاهرات شكل هنا العنف ويتخذ ، رموزه بعض أو
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عناصإر أو الجماعات أو المواطنين إلى  النظام من الموجاه العنف ) : هو ( الحكومي الرسمي ـالعنف
القهرية أجاهزته مستخدما ، له المهددة المعارضة دور وتقليص استمراره ضمان بهدف .. وذلك معينة

، إبراهيم توفيق لكتاب: حاسنين ارجاع أكثر ... للتفاصإيل الستثنائية القوانأين ، والمخابرات كالجيش
 ،1999 . 2ط العربية الوحادة دراسات : مركز بيروت ، العربية     النظم     في     السياسي     العنف     ظاهرة

 .49- 48 ص
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المـسـلحة الـسـلمية الجماعة(  GIA آنأذاك اعتبرت وقد ضحية، ألف
124ذلك. عن المسؤولة راديكالية وأشدها  المسلحة التنظيمات أعنف

المتطرفة السلمية الحركات طرف من الممارسة العنف أعمالا ولمواجاهة 
أـسـاليب باـسـتخدام القـصـاء إـسـتراتيجية العربـيـة السياـسـية النظم انأتهجت
المعتمد الرئيسي السلوب يعتبر  الذي المني السلوب فمن متباينة؛ وآليات

ـن ـرف ـم ـة النظــم ـط ـى العربـي ـانأونأي الســلوب إـل ـج الـق ـالقوانأين المدجـا ـب
حركـز العلمـي الـسـلوب إلـى وصإول الستثنائية والحملت الدعايـة علـى الم
الـقـانأون ـعـن الخارجاـيـة الرهابية بالحركات النظام يصفهم ما ضد التشهيرية
تعمـل كمـا ، اقتصـاديتها وتخريـب للبلد العليـا بالمصـالح للضـرار والساعية
. معادية أجانبية جاهات لحساب

السـلمية للحركات المتشدد العنفي الراديكالي الطابع أعتبر ومنه       
ـا الذي المر لكن السياسية، الساحاة من لقصائها كافيا مبررا نأتـسـاءلا يجعلـن
القـصـاء إـسـتراتيجية العربـيـة السياسية النظم تمارس لماذاهو: 

لقواعد احترامها رغم السلمية المعتدلة السلمية الحركات على
 ؟الديمقراطية اللعبة وشروط

المعـتـدلا التـيـار تخشى الحاكمة النخب أن العربي السياسي الواقع لنا يوضح
التـعـاطف كـسـب بإمـكـانأه التـيـار ـهـذا  لن المتطرف، التيار خشيتها من أكثر

عـلـى جاماهيرـيـا، ودعـمـا مـسـانأدة يلـقـى ثانأـيـة زاوية ومن زاوية، من الشعبي
بحـكـم أـكـبر جاـمـاهير اـسـتقطاب يـسـتطيع ل اـلـذي المتـطـرف التـيـار عـكـس
إـلـى الوصإولا يستطيع المعتدلا التيار أن إلى إضافة ، المسلح العنف اعتماده

ـة في سامية ومسؤوليات وزارية مناصإب وتقلد البرلمان أن حاـيـن ـفـي الدوـل
الـحـراك ـعـن بعـيـدا والمـغـارات الجـبـالا ـفـي مـعـزول يبـقـى المتـشـدد التـيـار

الحـكـم. فالمسـار سدة إلى يوصإله أن يمكن ل  الذي الديمقراطي السياسي
المعـتـدلا التـيـار عـكـس الثمانأيـنـات مـنـد أـهـدافه يحقق لم التيار لهذا الدموي

ـفـي الحـكـم دوالـيـب تـسـيير في مشاركته خللا من هامة مناصإب حاقق الذي
125العربية.  القطار من العديد

بحـجـة المعتدـلـة، للحرـكـات إقـصـائها تبرر الحاكمة النخب جاعل الذي الشيء
ـه تتقلب ثم السلطة إلى للوصإولا كوسيلة العتدالي الطابع تستخدم أنأها علـي

ـى ـديمقراطي المـسـار وعـل ـل اـل ـفـي الـسـلمية القومـيـة الحرـكـة مـث
126السودان. 

ليس العربية السياسية النأظمة على الحقيقي فالخطر وبالتالي          
تـصـورها- حاـسـب – لنأه ، خطورته رغم العنف تنتهج التى السلمية الحركات

المـضـاد والعـنـف العـنـف داـئـرة إـطـار ـفـي العـنـف إـلـى استدراها السهل من
الحقيـقـي الخطر بل  السياسية الساحاة من نأهائيا وتصفيتها بها التنكيل بهدف

تحــترم واضحة سياسية برامج لها التي الوسطية السلمية الحركات تلك هو
الـطـرق ـعـبر الـسـلطة إـلـى للوصـإـولا وتـسـعى الديمقراطـيـة اللعـبـة تقالـيـد

السلمية. 

124  -william .B.Quandt ,Société et pouvoir en Algérie, Alger: Ed casba, 1999, p 38 
المتبادلة     والمخاوف     المواقف     العربية     البلدان     في     والحازاب     الديمقراطية ) ، (وآخرون غليون - برهان 125

.117 ص  ،2001 ،2ط ، العربية الوحادة دراسات : مركز بيروت ،
العربي:     العالم     في     الديمقراطية     والعلمية     السلمية     الحركات محمود، الحافظ عبد - مصطفى 126

.25ص ،2006 الستراتيجية، للدراسات الهرام القاهرة: مركز ،الرمادية     المناطق     استكشاف



المعتدـلـة الـسـلمية للحرـكـات العربـيـة السياسية النظم إقصاء مظاهر ومن
الـشـرعية ـمـن بحرمانأـهـا سياـسـية أحـاـزاب بتـشـكيل لـهـا الـسـماح ـعـدم ـهـي

وليـسـت شخـصـية بـصـفة للمـشـاركة  لعـضـائها  تـسـمح حاـيـن ـفـي القانأونأية،
ـفـي المـسـلمين الـخـوان جماـعـة ولعل الدولة، مؤسسات في حازبية
ذلك. على دليل مصر

ـمـن الرغم علىالسلمي:  والتهديد المريكية المتحدة ج- الوليات
والجماـعـات المريكـيـة المتـحـدة الولـيـات بـيـن والعقاـئـدي الفـكـري التـبـاين

ـي السوفياتي التواجاد ضد وتعاونأهما تحالفهم يمنع ل ذالك أن إل السلمية، ـف
السياسة ثوابت أحاد تعتبر التي البراغماتية منظور في ،1979 أفغانستان

حدت حايث العالم، في المريكية الخارجاية ضـرورة علـى المريكيـة الرغـبـة تأك
الرغـبـة تـلـك تجـسـيد ـتـم وـقـد المنطـقـة، ـفـي الشيوعية اليديولوجاية محاربة

النأتـقـالا ـسـبل لـهـا ـتـوفير خللا ـمـن الجهادية السلمية الجماعات بمساعدة
مراـكـز بفـتـح واللوجاـسـتيكي العـسـكري اـلـدعم لـهـا وتـقـدم أفغانأـسـتان إـلـى

رـيـاض الـبـاحاث إلـيـه أـشـار ـمـا وـهـو هـنـاك، العـسـكري والتـكـوين الـتـدريب
ـيداوي ـوله: " الـص ـات إنبـق ـدة الولـي ـة المتـح اـسـتخدمت المريكـي
ـولية ـة الـص ـاء الدينـي ـرب أثـن ـاردة الـح ـي الـب ـة ـف ـاد مواجـه التـح

الحرـكـات ـهـذه عـلـى ـخـاص بـشـكل أمريـكـا وراهـنـت الـسـوفياتي
اـلـوطن ـشـهده اـلـذي التـقـدمي الـمـد محاـصـرة عـلـى لتـسـاعدها

والـسـبعينات، الـسـتينات ـسـنوات ـفـي السلمي والعالم العربي
لمقاومــة المريكية الستخبارات يد علي العرب الفغان وتدريب
بينـهـا معـقـدة علـقـة النهاـيـة في وتشكلت السوفياتي، الحتلل

وسقوط أفغانأستان، في الحرب انأتهاء وبعد  لكن127".الحركات هذه وبين
حاـيـث ـعـدو، إـلـى والحليف عداء إلى التحالف ذلك تحولا الشيوعي المعسكر

النأظـمـة ـفـي والمتمثل القريب العدو قتالا  إلى السلمية الجماعات اتجهت
بـيـن الـصـدام واتـضـح ،المتحدة الوليات ـطـرف ـمـن المدعوـمـة الحاكمة

ـات ـدة الولـي ـة المتـح ـات المريكـي ـي والجماـع ـم إدارة ـف بـبـل الرئـيـس حاـك
ـمـا وحـاـث ـكـانأت أينـمـا المريكـيـة والمـصـالح المنـشـآت باستهداف كلينتون

ـى أدي مما حااسما، يكن لم المختصين نأظر في معها التعامل لكن وجادت، إـل
ـد ـاعد تزاـي ـاط وتـص ـات نأـش ـلمية الجماـع ـامي الـس ـداتها وتـن ـالح تهدـي للمـص

128العالم. عبر المريكية

ـن ـد لـك ـداث بـع ـق ، 2001  ـسـبتمبر11 أحـا ـدام الخلف تعـم ـع والـص ـم
ـعـن المـسـؤولة ـبـوش الرئيس إدارة  اعتبرتها والتي ، السلمية الحركات

الحرـكـات جامـيـع وـضـع ـفـي تمثـلـت ـسـلبية ـتـداعياتها وـكـانأت ، الهجمات تلك
وـهـى واحادة سلة ) في معتدلة – ( متشددة توجاهاتها اختلف على  السلمية

) ـفـي(حـمـاس الـسـلمية المقاوـمـة حرـكـة وصـإـف " وـمـا " الرـهـاب
، جاـهـة ـمـن الرهابـيـة بالحرـكـات لبـنـان ـفـي الـلـه ـحـزب وـفـي فلسطين

ـضـمن وإـيـران ـسـوريا غرار على والسلمية العربية الدولا بعض وتصنيف
ذلك.  على دليل إل  "، الشر محور"  أو المارقة الدولا

والصإلح السلم مجتمع حاركتي  حاالة دراسة ، الجزائر في السلمية الحركة  ، كربوسة - عمرانأي 127
، الجزائر ) جاامعة والسياسي الداري  التنظيم ،فرع السياسية العلوم في  ماجاستير     رسالة(  الوطني
.156 ص  ،2005

128       (  )    -، وأمريكا السلمية الحركات ، وآخرون إسماعيل المجـــلة  فراج العدد   مجـــلة مارس   1911، ص   2005، ،27. 



ـي ـداعيات ســياق وـف ـبتمبر11 ـت ـة الدارة دعمــت ،2001  ـس المريكـي
مختـلـف بممارـسـة الـسـلمية الحرـكـات ـضـد العنف استخدام على وشجعت

الحرـكـات تـلـك لقـصـاء العربية السياسية النأظمة ومساومة الضغط أشكالا
ـن ـاحاة ـم ـة الـس ـتخدمة السياـس ـي مـس ـك ـف ـد ذـل ـن العدـي ـذائع  ـم ـا اـل : منـه

قائمة في الدراج المساعدات، وقطع الديون النأسان، حاقوق ، الديمقراطية
التالية:  بالحجج ... ومبررة للرهاب الدائمة  الدولا

بإسرائيل. العتراف السلميون رفض-1
. موحادة وبأسعار النفط تدفق ضرورة-2
129الصديقة.  النظم استقرار زعزعة محاولة-3

كبيرا أثرا  سبتمبر11 أحاداث تداعيات من كان أنأه فيه شك ل ومما          
ازدادت حاـيـث والمعتدـلـة، المتشددة بشقيها  السلمية الحركات إقصاء على

ـاوف ـة مـخ ـن الساـس ـن المريكيـي ـر ـم ـيطرة خـط ـين ـس ـة المناهـض للسياـس
ـفـي تـقـوم أن يمـكـن جادية انأتخابات المعتدلين) على ( السلميين المريكية

ـولها إمكانأية في يشككون أنأهم من الرغم على وهذا العربية، البلد ـى  وصـإ إـل
" وإقاـمـة تـشـجيع إـلـى عجـلـوا ـلـذا متـعـددة، لعواـمـل إيران باستثناء الحكم

ـدلين إقـصـاء  يعـنـي ،مـمـا إـسـلميين دون " ـمـن عربية ديمقراطية المعـت
ـك معللين السياسية المشاركة من السلميين ـة ذـل ـترة الجزائرية بالحاـل ـف

ذـكـره ـمـا وـهـذا ، الـسـلطة إـلـى الـسـلميين وصـإـولا ـمـن والـخـوف 1991
Feldmant   Nohتطور أهمية إن:"  "بقوله الجهاد بعد ماكتابه"    في

الحرـكـات ـمـن المريـكـي الموـقـف ـصـياغة ـفـي الجزائري الوضع
أي انقلب بحتمـيـة المريكـيـة الدارة فـيـه أدت اـلـتى ، الـسـلمية

ـبر الحكم إلى وصلت ولو حتى الدكتاتورية إلى إسلمية حكومة ـع
وزـيـر مـسـاعد ـبـه ـصـرح اـلـذي الـمـر وـهـو ، الديمقراطي المسار

 130" .آنذاك  جسرجيان ادوارد  المريكي  الخارجية

ــاني: واـقــع المطـلــب ـفــي القـصــاء إـســتراتيجية الـث
 التونسي و الجزائري النموذجين

على التونسي و الجزائري للنموذجاين اختيارنأا وقع الحقيقة في       
النـظـم إقـصـاء لعملـيـة ـبـارزة صإورة يمثلن أنأهما باب من النماذج من غيرهم

ـة السياـسـية ـة، ـمـن الـسـلمية للحرـكـات العربـي ـة ـمـن جاـه ـة جاـه ـاين ثانأـي تـب
حـيـة و جادـيـدة أوجـاـه لـنـا يعطي النموذجاين الـسـتراتيجية آلـيـات رـسـم ـفـي خف
السياـسـية النـظـم ـمـن العدـيـد حااـلـة يمثل أن يمـكـن كلهـمـا لـكـن القصائية،

العربية.
ـــوذج أول ـــزائري: /ا النمـ ـيالجـ النظــم إقصــاء إســتراتيجية إطــار  ـف

اـلـتركيز إل المـقـام ـهـذا ـفـي يسعنا ل السلمية، للحركات العربية السياسية

العقدين فترة الوسط  الشرق  في  السلمية للصإولية المريكية الرؤية ، المبيضين عبيد - مخلد129
ص  ،2004  جاانأفى18 العدد ، السياسية والعلوم القتصاد القاهرة: كلية ،النهضة      مجلة ، الخيرين

14  .
 ـ Feldmant   Nohبريمر مستشاري رأس  على تعينه تم نأيويورك، بجامعة الدستوري القانأون : أستاذ

وضع في والمسامة العراقي الدستور كتابة على للشراف  العراق في المريكي الحاتللا إدارة ضمن
أطروحاته بحث من مقتطف وهو الجهاد، بعد ما  كتابه  مؤلفاته  أبرز من القادم، الحكم نأظام أسس

السلمي.  الدستوري القانأون في  أنأجزها  الذي الدكتوراه في
:  عليه متحصل ، الديمقراطية لمسألة المريكية الطريقة تحليل إطار في ، السود - الطاهر 130
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ـري السياسي النظام حااولا كيف و     السلمية، الحركة تحديات على الجزاـئ
السياسية.  الساحاة من إقصاؤها

ـهـذه نأـشـأة إـلـى الـشـارة ـمـن ـبـد ل  بدايةالسلمية: الحركة أ- تحديات
إنأـشـاء حـاـق أـقـر اـلـذي 1989  فيفري28 دـسـتور إـثـر عـلـى إذ الخـيـرة،

ـتي السياـسـية الجمعيات هذه أبرز من و السياسي، الطابع ذات الجمعيات اـل
حاقيقـيـا تـحـديا وـشـكلت السياـسـية التعددـيـة إقرار غداة قويا حاضورا لها كان

؛FIS(  للنقاذ السلمية لجبهةا هي القائم للنظام  ( أولا تعتبر التي   ك
ـعـن أعـلـن فـقـد الجزائرية، الساحاة على العتماد حاق له يمنح سياسي حازب

انأتفاـضـة ـمـن أـشـهر  خـمـس بـعـد  أي1989 ـمـارس ـفـي الجبـهـة تـشـكيل
ـترخيص على حاصلت و ،1988 أكتوبر ،1989 سبتمبر ـفـي العلـنـي اـل  
السلطة مع الصإطدام خللا من الجماهيري نأشاطها و الحركي عملها وبدأت
 131. الثمانأينات أواخر

:  كالتالي أهمها رصإد فيمكن  السلمية، الجبهة تحديات عن أما
وعلى الشارع احاتللا على الجبهة اعتمدت : حايثالشعبية القاعدة-1

النظام على والناقمين معها المتعاطفين للجماهير  المستمرة التعبئة
على بالعمل ) ،وذلك والفقيرة المتوسطة الفئات من ( أغلبهم القائم
 آلف08 حاوالي على سيطرت التى المساجاد، بواسطة ها تأطير

يقارب ما لوائها تحت تضم لتصبح ، مسجد  آلف10 أصإل من مسجد
 "عدي: هواري الباحاث اعتبره ما  .  وهو132)  شخص  مليون3.5(        

الطبقة على بالعتماد طريقها  رسمت      الجبهة أن
عن تذمرها عن تعلن دائما كانت والتي والوسطى الفقيرة

133." فاسد نظام وجود

الوـسـاط ـفـي التغلـغـل عـلـى العـمـل خللا : ـمـنالتنظيمية القدرة-2
لمثيلتـهـا متوازـيـة منظمات بخلق ، وغيرها والعمالية  والحرفية المهنية

الـسـلمية الرابـطـة منـهـا ، جـاـدد أنأـصـار وكـسـب الدولة، في الموجاودة
والـســتثمار، للتـشــغيل الـســلمية والرابـطــة ، والحرفيـيــن للتـجــار

بنظامالمسماة"  الجماهير استقطاب إستراتيجية ذلك في مستخدمة
Systeme(  الشبكات  des  Raisaux،( الـقـدرة في ذلك تجلى حايث  

المظـاهرة وأبرزهـا الجمـاهير، حاركـة وضـبط المظاهرات تنظيم على
ـن قليلة أسابيع  قبل1990  أفريل20 بتاريخ الحاشدة ـات ـم النأتخاـب
ـقـوة ـمـدى ـعـن خللها من وعبرت النظام مخاوف أثارت التي البلدية،

جامـلـة خللـهـا ـمـن  رافعة الجماهير وحاشد التعبئة على السلمي التيار
:  المطالب من

الوطني.  الشعبي المجلس بحل المطالبة-
الواحاد.  الحزب عن المنبثقة العمالا نأقابة بحل المطالبة-
المعتقلين.  السلميين المساجاين سراح إطلق-
العلم.  لوسائل الوطني التحرير جابهة احاتكار كسر-

131   - ، طوالبة نموذجا       ( –  حسن الجزائر مصر السياسي السلم منظور من الرهاب و الحديث )  :    العنف الكتاب عالم عمان ،
،ط   .237،ص  2005، 2للنشر

132       - ، مهند مصطفى جابر، أبو التعريبوالتغريب  :   إبراهيم صراع الجزائرية ،   :     الزمة المعاصرة الدراسات مركز لبنان ،1998 ،
 .45ص 

133  -Lahoari Addi , The Islamsite challenge: Relegion and  Modernity in Algeria : 
Journal of democracy , vol 3, N° '4  (October 1992), p 75 .                                           



الحكم.  خدمة في ل الشعب خدمة في المن قوات وضع -
134السلمية.  الشريعة مع تتوافق لكي التربوية المنظومة إصإلح-

ـشـابة سياـسـية لـكـوادر ترـشـيحها خللا ـمـن : وذـلـكالشباب تأطير-3
ـتراوح التشريعية أو البلدية النأتخابات في سواء ـارهم ـت 35-25(  أعـم
ـة شهادات ) يحملون عاما اـلـوطني التحرـيـر جبهة عـكـس جاامعـي
حيا رشحت التى اـلـدور إـلـى إـضـافة للـحـزب، اـلـولء يـضـمن المهم كان أ
تعبـئـة ـفـي الـسـلمية الرابـطـة خاصـإـة الطلبـيـة المنظمات لعبته الذي

مـن شـرائح اسـتغلت الجبهـة. كمـا لصـالح وتجنيـدهم الجامعـة طلب
الـقـوة الجبهـة فـي ـيـرون واـلـذين ونأخبه، النظام عن الساخط الشباب
135قمعه.  تجاوز من تمكنهم ووسيلة لمواجاهته، الوحايدة

والـصـحف المجلت ـمـن العدـيـد الجبـهـة :  بإصـإـدارالعلمي النفوذ-4
حروجـاـة ـدة لسياـسـتها الم ـة والمنتـق ـائم، النـظـام ليديولوجاـي ـا الـق أبرزـه

لقـت وقـد الفرنأسـية باللغـة الصادرتين والفرقان المنتقد جريدة
ىى الجرائد هذه حلذـعـة للنأتقادات نأتيجة الجماهير عند واسعا صإد اـلـتى ال

136. النظام ضد تحملها

من النأقاذ تمكن : فقدوالتشريعية البلدية النتخابات في الفوز-5
ـخ المستقلة الجزائر تاريخ في تعددية انأتخابات أولا في الفوز 12 بتارـي

،1990 جوان حرغم   بـــ ـفـاز حاـيـث النـظـام، فرـضـها التى القيود من ب
الذي المر 4.331.472 بـ المقدرة الصإوات عدد من % 54،25

 مجلـسـا32 و1541 أصإـل مـن  بلدـيـة855 علـى الحصولا من مكنه
بلدـيـة 487 عـلـى ـسـوى التحرـيـر جبهة تحـصـل ـلـم حاين في ولئيا

حيرت الفوز هذا اثر  .  وعلى137%   28 بنسبة ـمـن البـلـديات شعار غ
البـلـديات"   ـشـعار " إـلـى الـشـعب وإـلـى الـشـعب ـمـن" ـشـعار

النأقاذ حاصلت 1991  ديسمبر26 تشريعيات في ". أما السلمية
أـخـرى انأتكاـسـة يعني مما  مقعدا،430 مجموع من   مقعدا188 على

،  مقـعـدا27 لـــ بحاجـاـة إل للنأـقـاذ يكن لم أنأه خاصإة ،التحرير لجبهة
حاجر مرمى على الصناديق طريق عن إسلمية دولة إنأشاء واقع ليصيح

. المتتبعين عليه علق كما
ونأائبه مدني عباسي الجبهة زعيم لعب : حايثالكاريزمية القيادة-6

ـمـن الرـغـم فعـلـى ، الحرـكـة قيادة تفعيل في بارزا دورا بالحاج على
ـدلا الـخـط يمـثـل  عباسي أن إذ بينهـمـا الموجـاـود التناقض ـفـي المعـت

يمـثـل حاـيـن ـفـي ، الـطـراف مختـلـف ـمـع جاسورا إقامة  يحاولا الجبهة
) الـشـباب أوـسـاط ـفـي بـشـعبية حاـظـي الذي  الشاب ( المام بالحاج

بانأتـقـادهم الجمـيـع مـع الجسـور قمـع في يتردد ل الذي المتشدد الخط
ـخـبرته بفـضـل عباـسـي الشيخ أن إل ، النـقـاش يقـبـل ل موـقـع ومن

مـمـا ـقـوة، عامل إلى وتحويله التناقض هذا احاتواء استطاع وكاريزميته

128 ،ص سابق مرجاع الجــزائر، في الســياسي  والسـلم الديمـقراطي التحــولا ، جاحيش - يوسف 134
والصإـلح السلم مجتـمع حاركتـي حاالة : دراسـة الجــزائر في السـلمية الحـركة ، كربوسة - عمرانأي 135

 .56 ص ، سابق مرجاع ، الوطني
 .55 ص ، نأفسه  - المرجاع 136
، للنشر  هومة : دار الجزائر ، ومواقف     النأتقـالية: أحاداث     المرحاــلة     في     الجــزائر ، برامة - عمر 137
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بالـحـاج وتـشـددية عباسي إعتدالية " بأنالقولا:  إلى الكثير دفع
138 " للدوار. توزيعا بل تناقضا ليست

:النتخابي المسار وقف إثر على المتطرفة الفصائل ظهور-7
أوقفــت عندما بدأ المسلحة السلمية للحركات الفعلي الظهور أن إذ

ن الثـانأي الدور العسكرية المؤسسة 11 فـي البرلمانأيـة النأتخابـات م
،1992 ـجـانفى المنادـيـة الصـإـوات داـئـرة ارتـفـاع إـلـى أدى مـمـا  
الـثـانأي الرجـاـل رأـسـهم على النأقاذ أعضاء طرف من العنف باستخدام

عن الخروج و السلح حامل ضرورة و الجهاد عن أعلن الذي الجبهة في
ـة ـة ـشـعارات برفـعـه الدوـل أو بالـصـندوق إـسـلمية دوـلـة(  تمردـي

ـن البـنـدوق ـرز ...) ،وـم ـذه أـب ـائل ـه ـلحة الفـص ـد المـس الجـيـش نأـج
،1992 منتصـف تأسـس الـذي للنقاذ السلمي الجنـاح ويعتـبر  
الجماعة إلى إضافة ،مرزاق مداني يترأسه النأقاذ لجبهة العسكري

ـل في تأسست ) التيGIA(    المسلحة السلمية  و1993 أفرـي
حدها المسلحة التنظيمات أعنف بأنأها توصإف تنسب وإليها راديكالية وأش

. التفجيرات و الغتيالت عمليات أكبر

الجبهة إقصاء في الجزائري السياسي النظام إستراتيجيات عن أما      
: التالية المظاهر خللا من توضيحها فيمكن للنأقاذ السلمية

الجـنــوب ـفــي المنـيــة المراـكــز و المحتـشــدات و المعتقلت فـتــح-1
مـع تزامـنـت واـلـتي الجبـهـة، ونأـشـطاء مناـضـلي لـسـتيعاب الجزائري

ـعـدد وصـإـل حاـيـث ، 1992  فيفري9 ـفـي الـطـوارئ حاالة إعلن
30 و الرـسـمية الحاـصـائيات حاسب معتقل  آلف07 إلى المعتقلين

 139الرسمية. غير الحاصائيات حاسب ألف

ـتـراوح اـلـتي اـلـذاتي اـلـدفاع رجـاـالا ،أو البلدي الحرس وحادات إنأشاء-2
مواجاـهـات إـلـى أدى الذي المر ، وتسليحهم رجال  ألف200 عددهم
140المسلحة.  السلمية المعارضة مع عنيفة

ـعـدد بـلـغ الـسـلميين المعتقلـيـن حـاـق ـفـي بالـعـدام أحاـكـام إصـإـدار-3
الشاقة العمالا إلى إضافة حاالة 300 من  أكثر1993 سنة الحالت

. سجنا سنة15 من بأكثر
حاـسـب الرهابـيـة الظاهرة لمواجاهة الستئصالا سياسة على العتماد-4

رضا آنـأـذاك الحكوـمـة رئـيـس نأظرـيـة إـطـار ـفـي النظام رجاالا تصور
ـك ـى: " ماـل ـر أن الرعــب عـل نـي ـن يغ ـواقعه ـم علــى أي "، ـم

.56 ص ، سابق مرجاع الجــزائر، في السـلمية الحـركة ، كربوسة عمرانأي-  138
 1982 سنة بويعلي مصطفى جاماعة مع الجزائر في ظهرت المسلح العنف  بوادر أن أساس على ـ

كانأت لكنها النأتخابات،  في النأقاذ مشاركة البداية مند رفضت التي  المسلحة  السلمية والجماعات
المة، الجزائر: مطبعة ،بويعلي     قضية مراح، كتاب: أحامد ارجاع أكثر وزمانأا. لتفاصإيل مكانأا محدودة
.1999 ،2 ط المة، الجزائر: دار ،الجزائر     في     الصراع     جاذور سلطانأي، جارة وكتاب: أبو ،1998

 كريمة، مكتاف للطالبة ماجاستير مذكرة ارجاع المسلحة السلمية الجماعات حاولا أكثر لتفاصإيل ـ
جاامعة ، الجاتماع علم في ماجاستير     رسالة ( 2002 /1980  الجزائر في المسلح  العنف سوسيولوجايا
لمذكرة ارجاع النأتخابي المسار وقف في الجيش دور  ) وعن2002 النأسانأية، العلوم الجزائر: كلية

السياسية العلوم في ماجاستير     رسالة(  ،2004-1989 والنأتخابات  الجيش ، مسلم عربي بابا الطالب
).2005 والعلم السياسية العلوم : كلية الجزائر جاامعة ، والسياسي الداري التنظيم فرع

فرع ، السياسية  العلوم  في دكتوراه      أطروحاة( ، الجزائر في  السياسي العنف ظاهرة ، آدم - قبي 139
54 ص )،2003 والعلم السياسية العلوم : كلية الجزائر جاامعة ، الدولية العلقات

 .67 ،ص سابق مرجاع ، الجزائر في السلمية الحركة ، كربوسة - عمرانأي 140
.



الـخـر المعـسـكر إلى الخوف تنقل ) أن العسكرية الدولة( مؤسستها
العكس.  (السلميين) وليس

الـسـتراتيجية رـسـم ـفـي المنـيـة اللـيـات غلـبـت أنـأـه ـسـبق فيما نألحاظ    
القـانأونأي السـلوب يسـتثني ل هـذا لكـن السـلمية، الحركة اتجاه القصائية

الليات أو السلوب على المشروعية من نأوعا  إضفاء ورائه من يرجاى والذي
بـصـفة بحـضـرها  الجـهـة ـمـن القانأونأـيـة الشرعية نأزع خللا من وذلك المنية،

الـقـوانأين ـمـن ترـسـانأة  إصإدار إلى إضافة ،1992  مارس04 بتاريخ نأهائية
المفـعـولا ـسـاري ـمـازالا  اـلـذي الطوارئ قانأون إعلن عن كلها ترتبت والتي

1992  ـسـبتمبر30 في صإدر الذي الخاصإة المحاكم قانأون وكذا اليوم إلى
 .

ما هو للتقاد  السلمية للجهة السلطة إقصاء  إستراتيجية يؤكد ما ولعل       
يـكـن ـلـم النـظـام أن يعـتـبر اـلـذي"  برـقـوق امحند الدكتور إليه ذهب

الحـفـاظ ـهـو ذلك في هدفه السياسي التغيير هذا لقبول مستعدا
له يتأتى ول  الجزائرية الدولة أسلمة ومنع الخاصة مصالحه  على
141".  وسياسية اجتماعية كقوة النقاذ  باستئصال إل ذلك

المؤسـسـة ـفـي مجسدا الجزائر السياسي النظام أن القولا وصإفوة      
ـفـي طموحااتـهـا وتوقـيـف للنأـقـاذ السلمية الجبهة إقصاء في نأجح العسكرية
ـة وإقاـمـة الحـكـم إـلـى الوصـإـولا الجبـهـة ـكـانأت وإن الـسـلمية. حـاـتى الدوـل

لـسـباب الـسـتراتيجية تـلـك تكرـيـس ـفـي معـتـبرا قـسـطا تتحـمـل الـسـلمية
للمتغـيـرات مراـعـاة دون الـسـلمية الدوـلـة إقاـمـة اـسـتعجاليه منـهـا؛ متعددة
بتغير التهديد الدولة، ضد السلح باستخدام علنا التصريح والقليمية، المحلية
السلطة....    استلم حاالة في القائم النظام ومرتكزات  أسس

ـه ـن وعلـي ـار يمـك ـري النمــوذج أن اعتـب ـارزا نأموذجاــا الجزاـئ ـي ـب توضــيح ـف
السلمية. للحركات العربية السياسة النظم إقصاء إستراتيجية

إلى بدوره التونأسي السياسي النظام : سعىالـتـونسي ثانيا/ا النــموذج
نأـفـس تأخذ لم أنأها إل السلمية، الحركات على القصاء إستراتيجية ممارسة
الجزائري. النظام إستراتيجية أخذته الذي المنحنى

ـتركيز ـسـيتم الـسـياق هذا في و  ـبر اـلـتي النهضة حزب عـلـى اـل أـكـبر تعـت
ن الحركـة هذه شهدته ما تونأس. فرغم في السلمية الحركات ات م مراجاع

السياـسـية المـشـاركة ـفـي الرغبة إلى به والشادة العنف من بالتحولا فكرية
الجزائــر، في للنأقاذ السلمية الجهة مصير كان مصيرها أن إل السلطة، في
نأـشـاطها مـحـور لن إل لـشـيء ل والقـصـاء الحـصـار إـلـى ـبـدورها تعرضت إذ

. السلطة إلى للوصإولا الطموح هو السياسي
لـحـزب التونأـسـي السياـسـي النـظـام إقـصـاء لـسـتراتيجية دراـسـتنا ومـنـه 

ـا تأتي النهضة ـتي وفـق عـلـي ـبـن الرئـيـس و بورقيـبـة الرئيس لمرحاـل
الستراتيجية. تلك تطبيق في منهما كل وآليات وأساليب

عوامل و تونأس في السلمية الحركة نأشأة إلى باختصار ولو نأشير ذلك قبل 
ـة مجلة تأســيس  تاريخ1970 عام إلى تاريخها يعود إذ تأسيسها، ،المعرـف

141  Mhanned,Berkouk ,The Algerian Islamic Movement from Protest To ـ
Confrontation ,A Study in Systemic conflagration ,Intellectual Discourse, vol ,6 N 
1, 1998 ,p57.                                                                     



ـد ـذت وـق ـميات اتـخ ـدة تـس ـة عدـي ـم الـسـلمية كالجماـع ـة ـث ـاه حارـك التـج
و المـسـاجاد داـخـل نأـشـاطها ترـكـز الغنوـشـي، راشد ومؤسسها السلمي

الشريفة. والسنة الكريم القرآن تدريس ومهمتها الجمعيات،
منها: عديدة عوامل ظهورها  في ساهم قد و

اـلـذي الهـجـوم إـثـر عـلـى ـتـونأس ـفـي الديمقراطـيـة و الوطنية القوى - تراجاع
انأتفاضـة مـع خاصـإـة والنقابـيـة الشـعبية الحركـات ـضـد النـظـام أجاهـزة شنته

انفي ـعـن العلن  الحرـكـة أـمـام الطرـيـق مـهـد اـلـذي الـمـر ، 1978 ج
. للسلطة المعادية الشعارات بعض طرحات و القائم، للنظام معارضتها
الحركـات جاميـع علـى ذلـك تـداعيات  و1979 عـام اليرانأية الثورة - انأتصار

ـفـي الـسـلمية الحرـكـة فيـهـا بـمـا الـسـلمي و العرـبـي الـعـالم في السلمية
تونأس.
ضــم من تمكنت إذ للحركة، السياسي و الجاتماعي الستيعاب دائرة - توسع

 143. المجتمع في الحديثة القطاعات
لـهـا هـيـأ الـسـلمية، بالمعارضة الوقت ذلك في الحاكمة النخب مبالة _ عدم
ـم كانأت بعدما السياسي، الحراك في الدخولا  مرحالة إلى لتنطلق فرصإة تهـت

. الديني و الدعوي بالجانأب أكثر
السلمية الحركة من وموقفه التونأسي السياسي النظام إستراتيجية عن أما
عـلـي، وـبـن بورقيـبـة الرئيسين حاـكـم ـفـترتي ـفـي  فتتجلى تونأس، في

يلي:      كما والموضحة
الـسـلمية الجماعة تحولت حاكمه فترة :في بورقيبة الرئيس مرحلة ـ أ 

إـثـر  عـلـى1981 أفريل في السلمي التجاه حاركة باسم سياسي حازب إلى
حاـيـث الحـاـزاب تـعـدد نأـظـام إـلـى الواحـاـد الحزب نأظام تحويل بورقيبة إعلن

: في أهدافها الحركة سطرت
عـلـى اـلـتركيز خللا ـمـن الـسـلمي العربي الحضاري الموروث تأكيد - إعادة

. الجماهيرية التعبئة و التعبد كمراكز المساجاد
التونأسـية الدولـة صإـورة تشـوه واـلـتي العلمانأـيـة المظـاهر ضـد قيود - وضع

. المسلمة
ـفـي الـشـعبية الـقـوى لـكـل الـحـق وإـقـرار بالـسـلطة النأـفـراد مـبـدأ - رـفـض
والتجمع.  التعبير حارية ممارسة
144للثروة.  العادلا التوزيع أساس على القتصادية الحياة بناء - إعادة

أن الـقـانأونأي،إل بالعـمـل ترخـيـص عـلـى الحصولا بطلب الحركة تقدمت قد و
حرفض قوبـل طلبها الـتي النشـاطات مختلـف مواجاـهـة فـي ذـلـك وتجسـد بـال

لقـيـادات  واـسـعة اعتـقـالت بحمـلـة السياـسـة البـعـاد ذات الحرـكـة تمارسها
الحركة. ومناضلي

ـفية بورقيبة حكم إدارة مطالبة حاد إلى وصإلت ـم بتـص ـة زعـي راشد الحرـك
ـسـياق ـفـي منـهـم العدـيـد بتعذيب قامت حاين في مناضليه، وأبرز الغنوشي

ارتباطه في أساسية دللة له كان و ، النشأة منذ الحركة عرفته الذي السم هو السلمية الجماعة ـ 142
في السلمية الحركة كانأت وإن ، القرآنأية بالنصوص حارفيا أنأصاره يلتزم الذي التقليدي الديني بالطرح
مؤسسها. رأي حاسب بدايتها منذ تجديدية تونأس

، الديمـقراطية     مجــلة، القــصاء و النأدماج بين تونأـس في النهــضة حازب ، الوهاب عبد - عصام 143
.94 ص ،2008 جاانأفي ،29 العدد
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محاوـلـة ـفـي تمثـلـت إعلمـيـة بآليات تدعيمها تم والتي المنية الليات تطبيق
ثورية لصإولية متعصبة رجاعية حاركة أنأها على وزعيمها، الحركة صإورة تشويه
ن:" إ بـقـوله فاـنـدوزيل ديرك الباحاث نأفاه الذي المر هو و إيران، تدعمها
أو البلد حكام ضد تهديدا تشكل (....) لم السلمي التجاه حركة

ـية للسلطة الحركة نقد لكن و السياسي، نظامها ـوء الشخـص وـس
ـبـأن لـهـا ـسـمح الخلـقـي الحلل و الفساد و القتصادية الدارة
المتعـلـم الجـيـل ـمـن خاص نحو على الشباب أستوعبه رمزا تكون

145". البدائل من يخلو بلد في بديل باعتبارها

اخـتـار الغنوشي أن إل الحرـكـة ـضـد الممارـسـة القمعـيـة الـسـاليب فرـغـم
ـفـي المرحالـيـة و الـتـدرج سياـسـة عـلـى مؤكدا السياسي النظام داخل العمل
النأتخابـيـة، الـسـتحقاقات مختلف في السياسية بالمشاركة السياسي العمل

شارك حايث ) ،1987_1984(  الممتدة الفترة في ذلك له تسنى  ما هو و
ورابـطـة للـشـغل التونـسـي الـعـام التحاد ـمـن كل في الحركة أعضاء

146 .عليها. المضروب الخطر لتفادي طبعا التونسية النسان حقوق

تـجـاه بورقيـبـة للرئيس القـصـائية و الستئـصـالية الـسـتراتيجية يؤكد وما
ـه وصإفت ما هو السلمي التجاه حاركة ـه ـفـي  ـب ـا مرحالـت ديكتاتورية"  بأنأـه

بالـسـجن قـضـت اـلـتي المحاكـمـة بإـعـادة مـطـالبته حاد إلى "، حديثة إدارية
ـد ـس و الشــاقة الشــغالا مــع المؤـب ـس العــدام لـي ـد الحركــة لرئـي راـش

. جاذوره من  السلمي التهديد استئصالا في رغبته يعني ما وهو ،الغنوشي
عـلـى الـشـرعية إـضـفاء : بـهـدفعلـي بـن الرئـيـس مرحلة ـ        ب 147

زين سعى  ،1987 بورقيبة على  البيض النأقلب إثر على جااء الذي حاكمه
حاكـمـه، إدارة ـفـي السياـسـية الـقـوى جامـيـع إشراك إلى علي بن العابدين

ـا وـضـع ،التي الغنوشي سراح بإطلق السلمي التجاه حركة ومنها لـه
:  أهمها بها للعتراف شروط عدة النظام

قـيـام يمـنـع اـلـذي الحـاـزاب ـقـانأون مع ملئم ليصبح الحركة اسم تغيير-
. ديني أساس على الحازاب

ــد- قـضــية الشخـصــية، الحـاــوالا ـقــانأون ـمــن واـضــح موـقــف تحدـي
المدنأي. المجتمع و الديمقراطية،

غـيـرت حاـيـث الشروط تلك بقبولها علي بن لمبادرة الحركة استجابت وفعل
حد اـلـذي الحركـة برنأاـمـج في تجلى ما " وهو النهضة حركة"  إلى اسمها أـكـ

والدعوة النأسان حاقوق عن والدفاع         العامة الحركات تبني ضرورة على
رئـيـس لـسـان عـلـى جـاـاء ـمـا وـهـو الديمقراطـيـة التجربة ترسيخ ضرورة إلى

كـمـا اـلـدين عـلـى التمرد تستلزم ل الديمقراطية ن:" إ قائل الحركة
نروج اختـيـار ـفـي الـشـعب ـحـق تـسـتلزم إنما و الستئصال، دعاة ي

وـسـلطة للمحـكـوم الحاكم خضوع و السياسات و الحاكم و الحكم
(....) و عليـهـا يتـفـق ـطـرق وـفـق ـسـلما الحـكـم وتداول القانون
عـلـى الـتـداول و الـمـة حـكـم تعـنـي الـسـلم ـفـي كمبدأ الشورى
 148." الديمقراطية بآليات السلطة

234-231 ص ص نأفسه، المرجاع  145
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جاميع مع الحوار قبولا و للحركة الفكري الخطاب تحولا صإدقيه عن يعبر وما
تـصـريح هو توجاهاتها عن النظر بغض السياسية الساحاة في الفاعلة الطراف

تحـفـظ أي عـنـدها لـيـس الـسـلمي التـحـاد حركة إن:"  الغنوشي
أو إـسـلميا الـطـرف ـهـذا ـكـان ـسـواء آخر سياسي طرف أي تجاه
(....) الـسـلم نمـثـل أنـنـا على أنفسنا نقدم لم إننا إسلمي، غير
تـمـثيله ـمـن مانـعـا نرى ول رؤية، لغيرنا كما للسلم رؤية لنا لكن
149..."معنا

عـلـى قائـمـة الحرـكـة ـمـع للتعامل إستراتيجية  علي بن الرئيس رسم وقد
ـة ـواء و المهادنـأ ـادات ـمـع اللـقـاءات ـمـن ـعـدد تنظـيـم خللا ـمـن الحاـت و القـي
تـفـرض أن اـسـتطاعت التي الحركة وجاود النظام تقبل حايث ، معها التفاوض

  بها معترف غير كان  - وإن ، السياسية اللعبة في كطرف نأفسها
ع الـذي القـومي الميثـاق حاـولا الحوار في المشاركة إلى دعى كما عليـه وق
ولـيـس شخـصـية بصفة لكن ، الحركة ممثلي   أحاد1988  نوفمبر07في

150. الحركة تمثل  بصفة

جامـيـع ـعـن ـبـالفراج  عـلـي بن  الرئـيـس ـقـام المهادنـأـة إـطـار ـفـي ودائـمـا
الـعـتراف ـعـدم مـسـألة بقيت لكن ،بورقيبة عهد من السلميين المعتقلين
لـعـل و النـظـام، و الحرـكـة بـيـن الصراع و التوتر قضايا أبرز بالحركة القانأونأي

ع ذلـك دخـولا فـي متمثلـة قانأونأيـة منهـا أكـثر إيديولوجايـة أسـباب إلـى يرجا
الـحـزب إـلـى للـسـلميين بـعـدائها المعروـفـة العلمانأـيـة و اليـسـارية العناصـإـر
. الحاكم ي الدستور

ـفـي مـسـتقلة ـقـوائم إـطـار ـفـي الحرـكـة ـفـوز ـهـو الـتـوتر حـاـدة ـفـي زاد وـمـا
يـبـذلك مؤكدة الصإوات  من%13   بنسبة1989 لعام التشريعية النأتخابات

 151. البلد في معارض حازب أكبر أنأها

ـفـي النـظـر إـعـادة إـلـى  عـلـي بن الرئيس اضطر النتائج، تلك ضوء وعلى
ـابع تجفـيـف على بالعمل وذلك المواجاهة أسلوب باعتماد المهادنأة أسلوب مـن

اـلـتي القـصـائية الـسـتراتيجية إطار في وجادوا حايثما و كانأوا أينما السلميين
: كالتي التسعينات بداية مع فعالياتها برزت

العلمانأـيـة المعارـضـة وأحـاـزاب ـقـوى ـمـع التـحـالف ـمـن نأوـعـا تأسيس-
للطرفين مشتركا تهديدا يمثل باعتباره السلمي التيار مواجاهة بهدف

.
قـيـادات و رـمـوز مختـلـف عـلـى المنـيـة الـضـربات ـمـن سلسلة توجايه-

ضدهم. بالسجن أحاكام صإدرت إذ ، النهضة حركة
للحركة التابعة الجمعيات و المقرات مختلف اقتحام الشرطة محاولة-

إتـحـاد مـقـر ـمـع حاـصـل كـمـا ، لـهـم الـتـابعين و مناضليها اعتقالا بهدف
إـلـى أدى  مما1990 فيفري في السلميين عليها سيطر الذي الطلبة
. المن قوى وبين بينهم دامية مواجاهات نأشوب

الله     عبد     صإبري     إسماعيل     كتاب     في     ،     تونأس     في      الحاتجاجاي     السلم ، ماسي الهر الباقي عبد - محمد 149
5 ط ، العربية  الوحادة دراسات مركز ، بيروت   ،     الوطن     في     المعاصإرة     السلمية     الحركات     آخرون) ،     (و
 .270 ص ،2004 ،

كتاب: في ، تونأس     و      الردن     و     مصر     من     مقارنأة     دراسة     ،     النأدماج     لنأصار     الدمج ، كريم - غودرون 150
:مركز بيروت ، العربي     العالم     في     النأفتاح     : سياسة     ديمقراطيون     دون     ديمقراطية ، سلمة غسان

 . 274 ص ،1995،  العربية الوحادة دراسات
  .285- 281 ،ص نأفسه - المرجاع151



الحكومــة صإعدت الثانأية الخليج أزمة في للعراق الغنوشي تأييد نأتيجة-
. السجون في بهم الزج و أعضائه ضد النأفعالية حاملتها

بمحاوـلـة واتهامـهـا للحرـكـة التابـعـة الجمعـيـات ـمـن العديد النظام حال-
ع حاـدث كمـا الدولـة أمـن تهدد أن شأنأها من أسلحة امتلك التحـاد م

.1991 مارس الطلبي
صـإـعدت إـثـره وعـلـى الحـكـم نأـظـام قلب بمحاولة الحركة رئيس اتهام-

إعدام وجارى معتقل 4000 حاوالي إلى وصإلت العتقالا حاملت من
لندن. إلى الحركة رئيس ونأفي  منهم،3

أـسـفرت اـلـتي الجزائرية الزمة تداعيات التونأسي النظام أستغل كما-
ـات من للمضاعفة للنأقاذ، السلمية  الجبهة فوز على ـالا عملـي العتـق
و الـسـلميين، خاصإة الفوز  لهذا والداعمين المؤيدين كل صإفوف في
ـو ـا ـه ـدته ـم 8 حـاـوالي  ،أن1992 ـعـام الدولـيـة العفو منظمة أـك

 ـشـخص200 ـمـن وأـكـثر ، والعتـقـالا للتوقف تعرضوا تونأسي اللف
.النهضة حزب  نأشطاء من وأغلبهم للتعذيب تعرضوا

الـحـراك أـشـكالا ـمـن ـشـكل أي ـمـن الحرـكـة اـسـتبعاد عـلـى العـمـل-
ـا السياـسـي ـدث كـم ـع حـا ـات ـم ـية1994 انأتخاـب ـريعية  الرئاـس والتـش
ـهبقوليه:"... شخصيا الرئيس به صإرح ما  وهو1999 وانأتخابات ل إـن

أـسـاس علـى يقـوم ـحـزب ـبـأي للـعـتراف للـسـلطة مجـال
 152. النهضة حازب إلى إشارة في وهذا   طبعاديني..."

العنف مواجاهات الخيرة السنوات في تشهد لم تونأس أن القولا خلصإة      
ىرا مازالا النظام أن ...) إلالجزائر_ مصر( الدولا من العديد غرار على مص
رغم وهذا ، النهضة حازب ضد والقصاء الستبعاد إستراتيجية ممارسة على
المنسوبة العنف أعمالا كل من وبراءتها الحركة إعتدالية عن الغنوشي تأكيد
153.. 2001 لندن في المنعقد للحركة السابع المؤتمر في إليها

الستئصالا منهجية مواصإلة في السياسي النظام ذرائع غالبية تسقط وبذالك
الديمقراطي والبناء الديمقراطية الممارسة تقاليد عن البعد كل البعيدة

علي بن العابدين زين تولي مند خاصإة  التونأسية الحكم إدارة له تسوق الذي
السلطة. زمام

القصــاء. إسـتراتيجية الثالث: انعكـاسات المطلب
العربية السياسية النظم إقصاء إستراتيجية انأعكاسات هذه معالجة يمكن

هما: أساسيين مستويين على السلمية للحركات
والمنية القانأونأية الليات أدت  لقدالسياسي: الول/ا النظام المستوى

تجاه  القصائية إستراتيجيتها تنفيذ في العربية السياسية النظم انأتهجتها التي
حأزم إلى  السلمية الحركات وتحقيق المن استتباب  بدلا السياسي الوضع ت
السياسي. الستقرار

دوامة في للستراتيجية لهذه الممارسة العربية الدولا معظم دخلت حايث
الباحث عليها أطلق  إذ مثل الجزائر في حادث كما المضاد والعنف العنف

 .101-98 ص ،ص سابق مرجاع ، القصاء و الدماج بين تونأس في النهضة حازب ، الوهاب عبد -عصام 152
العنف استعمالا رفض و التغيير، في والعلني السلمي  المنهج : اعتماد يلي ما المؤتمر هذا في -جااء 153

استمرار على أكدت كما السلطة، إلى للوصإولا ومنهج والسياسية الفكرية الصراعات لحسم كوسيلة
واليمان ، السلطة على السلمي للتداولا وكآلية الحقوق لممارسة كإطار بالديمقراطية تمسكها
حاكم وضرورة الدولة عن واستقلليه المدنأي المجتمع سلطة ودعم ، النأسان وتكريم بالحرية الكامل
عبد عصام ،ارجاع أكثر لتفاصإيل ، السلطات بين والفصل والتنظيم الرأي حارية عبر والشورى القانأون
.103- 102 ،ص سابق مرجاع القصاء, و الدماج بين تونأس في النهضة حازب الوهاب،



وتعيد المتبادلة التغذية على تقوم " التي الجهنمية الدائرة"  آدم قبي
صإحيح، والعكس الرسمي غير العنف يولد الرسمي العنف أو نأفسها، إنأتاج
154سياسي. نأظام أي تصيب أن يمكن التي الوضاع أسوأ هي الحالة وهذه

التنمية عملية تقويض هي كذلك العنف لدوامة السلبية النأعكاسات ومن
النأقسامات وزيادة الهلي السلم وتهديد الوطني، والنأدماج المستدامة

المر الواحاد، المجتمع أفراد بين التفرقة تعميق أي المجتمعية والنأشقاقات
الصميم. في الحديثة الدولة أعمدة كإحادى المواطنة مبدأ ضرب يعني الذي
حاادة، ومالية اقتصادية أزمات في السياسي النظام وقوع إلى إضافة  
ضدها، الممارس القتصادي النهج على السلمية الحركات أفعالا ردود نأتيجة
للنظام التحتية للبنية والتدميرية التخريبية العمالا ممارسة إلى تلجأ حايث

والمنشآت الطرقات تفجير العمومية، المؤسسات كتخريب السياسي،
الستدانأة إلى التهديدات تلك تحت تقع التي الدولا يدفع مما الكبرى،

1993 بين الجزائرية الحالة في حاصل ما وهو ديونأها جادولة وإعادة الخارجاية
نأهاية مع مستحقاته  وبلغت%33 بـ الجزائري الدين ارتفع حايث ،1996 و

التي الدولي النقد صإندوق مخطط قبولا كانأت  والنتيجة%73 نأسبة 1996
الدولة. هيبة اهتزاز تعني

المواد أسعار من الزيادة إلى الدولة لجأت العجز ذلك لسد وكإجاراء 
، العمومية المؤسسات من العمالا من اللف تسريح و وتعقيد الستهلكية

155الصميم. في للمواطن الشرائية القدرة ضرب يعني ما وهو

إلى الضخمة المداخيل ذات الحيوية القطاعات من العديد تتعرض كذلك   
العمود يشكل الذي السياحاي كالقطاع التخريب عمليات جاراء انأتكاسة
والمنتجعات الفنادق من العديد تعرضت حايث مثل، التونأسي للدخل الفقري

الدولة اقتصاد على سلبا انأعكس الذي المر شاملة، تخريب لعمالا السياحاية
عدد تناقص نأتيجة القطاع هذا من حاققها التي المداخيل تراجاعت حايث

مختلف على سلبا انأعكس مما ، الصعبة العملة تدفق  وتراجاع السياح
التونأسي. القتصاد اختللا يعني ما وهو الخرى، القطاعات

النظم فقدان هو القصائية للستراتيجية السلبية النأعكاسات ومن
وخارجايا. أصإل_ داخليا موجاودة كانأت _ إن لشرعيتها العربية السياسية

بين الثقة بأزمة تسمى ما أو حاكامه، في يثق ل المواطن : أصإبحداخليا
الصراع إدارة على النظم هذه قدرة عدم نأتيجة والمحكوم الحاكم

المن وتوفير المجتمع فيها يتخبط التي  السياسية الزمات وإدارة السياسي
حل أصإبح حايث للمواطن، على العسكري المجالا على منصب اهتمامها جا

مسارات أهم تعتبر التي والثقافية والجاتماعية القتصادية المجالت حاساب
والمتوازنأة. والدائمة الشاملة التنمية

لحقوق المنتهكة النأظمة ضمن تصنف النأظمة تلك معظم : أصإبحخارجيا
قبل من ، لمواطنيها الممنوحاة الحريات لهامش وتحجيمها ، النأسان

منظمة مثل العامة والحريات النأسان لحقوق الراعية الدولية المنظمات
Human Watch Rightsحل صإنفت  التي الخانأة في العربية السياسية النظم جا

، والجماعية الفردية للحريات المستمرة للخروقات نأتيجة الحمراء،

.199ص سابق، مرجاع ، الجزائر في  السياسي العنف ظاهرة ، آدم قبيـ  154
الدولي     الملتقى     أعمالا الجزائر، في الرهابية الظاهرة ونأشوء والتغلغل  الختراق   سلطان، بن عمار ـ 155

، هومة الجزائر: دار والعلم، السياسية العلوم كلية ،الراهنة     الدولية     والتحولت     الوطنية     الدولة     حاولا
2004، 116.



العربية الدولا أكبر في  الطوارئ حاالت فرض وما مقنعة، غير وبتبريرات
ذلك.    على دليل إل السياسي الستقرار وتحقيق المن استتباب باسم

القصاء لستراتيجية  : نأتيجةالســلمية الثاني/ا الحـركات المستوى
هو ، والمعتدلة منها المتطرفة بجناحايها السلمية الحركات على المطبقة
أو السجن إلى إما قيادتها تعرض ظل في والرتباك القمع لمظاهر تعرضها
غرار على معارضة أحازاب إلى منها أعضاء انأضمام أو الخارج، إلى الهروب
عن أعلن الذي تونس، في  الجمهورية أجل من المؤتمر حزب

على محسوبة شخصيات خمس منهم  كان2007 عام في إليه المنتمين
السلمي. التيار

للحركات القصاء نأهج تبني التي العربية السياسية النظم اتجاه ـإن
وأخرى معتدلة تيارات بين تمييز دون السياسي العمل ساحاة من السلمية
المقولت على التبرير من نأوعا إضفاء إلى العملية الناحاية من أدى ، متشددة

لي تسمح لم القائمة النظم أن على يؤكدون حايث المتشددون، طرحاها التي
حجدية فيها المشاركة أو السلطة إلى بالوصإولا إسلمية حاركة خللا من ب

السلوب هو منظورهم_  العنف _حاسب  يصبح  القتراع.  وبالتالي صإناديق
. النأظمة تلك لتغيير الوحايد
منطق ويدعم يخلق الحاكمة النأظمة تتبناه الذي القصاء فمنطق  وعليه

التي الديمقراطي التطور عملية مع يتعارض ما وهو ، المضاد القصاء
والختلف بالتعدد القبولا معانأي على أخرى عناصإر جاانأب إلى تنطوي

من ومقبولة السياسية للعبة واضحة قواعد إطار في السلمي والتنافس
156السياسية. القوى مختلف جاانأب

إلى الحركات تلك ضد الحاكمة النأظمة قبل من القمع ممارسة أدت ـ
العنف إلى منها القلية عادت حايث صإفوفها، بين انأقسامات إحاداث

العنف عن الغلبية انأسلخت بينما الخارج أو الداخل في سواء والرهاب
الديمقراطية مصطلحات وعرفت العام التأييد لحشد شبكات وأنأشأت
كانأت أن بعد خاصإة السلمية، الحركات خطاب إلى طريقها النأسان وحاقوق

حذر غريبة أفكار باعتبارها وشك، بريبة إليها تنظر الحركات تلك تطبيقها يتع
العربية. المجتمعات داخل
للحركات  أولوية النأتخابات في خاصإة السياسية المشاركة أصإبحت ومنه

سياسية، الحازاب تشكيل حاق لها منحت التي الدولا في المعتدلة السلمية
المبحث في إليه سنتطرق ما والجزائر... وهذا والردن المغرب غرار على

الموالي.
السياـسـية النـظـم تـعـايش إـسـتراتيجية: الـثـالث المبحث
السلمية.  الحركات مع العربية

ـا جاراء العربية السياسية النظم مست التي السلبية للنأعكاسات نأظرا إتباعـه
رغـبـة إـطـار وفي سابقا، بيناها والتي  السلمية الحركات إقصاء لستراتيجية

ـفـي الـسـتراتيجية تلك تداعيات عن الناجامة الختللت تجاوز في النظم هذه
ـا ســياق ـرف ـم ـالتنفيس يـع ـت السياســي، ـب ـد انأتهـج السياســية النظــم بـع

السياســية القوى مختلف أمام السياسي الحقل فتح على قائمة  إستراتيجية
بـضـرورة منـهـا الـكـثير اقتـنـع اـلـتي المعتدـلـة الـسـلمية الحرـكـات فيـهـا بـمـا

، الديمـقراطية     مجــلة، القــصاء و النأدماج بين تونأـس في النهــضة حازب ، الوهاب عبد عصامـ  156
.94 ص ،2008 جاانأفي ،29 العدد



المراجاـعـات سلـسـلة بـعـد خاصـإـة الـسـلمي السياـسـي العـمـل ـفـي النأخراط
Gill( الـبـاحاثين وأطروحـاـات يتنافى ما وهذا منها، العديد عرفتها التي الفكرية
Kepel  و Roy Olivier(

دواـمـة أن ذـلـك ـفـي حاجتهـمـا الـسـلمية الحرـكـات جامـيـع ونأهاـيـة فشل حاولا
ـفـوز  أثـبـت الواـقـع لـكـن الحرـكـات، تـلـك جامـيـع نأهاـيـة إـلـى أفـضـت العـنـف

حده ـمـا وـهـو انأتحابـيـة، اـسـتحقاقات ـعـدة في المعتدلة الحركات ( الـبـاحاث أـكـ
Francoi  Burgat( ـت وقــد ،  ـتراتيجية الســتراتيجية هــذه عرـف "بإـس

ـفـالولا رئيـسـية مـطـالب لثلـثـة وفقا تأتي الخيرة هذه ودراسة التعايش"،
تعرـيـف موـضـحين ؛التـعـايش لستراتيجية العامة المحددات فيه نأعالج

ايش إسـتراتيجية الحاكمـة_ طبيعـة النخـب الثلثـة( طبيعـة ومؤشـراتها التع
ـات الحركــات ـة المتحــدة الســلمية_ الولـي الســلمي وتشــجيع المريكـي

ـع فيتعلــق الثــانأي أمــا المــدنأي.)، ـايش إســتراتيجية بواـق ـي التـع ـف
ـرا ، والـسـوداني الكويتي النموذجين إـسـتراتيجية انعكاـسـات وأخـي

التعايش

التعايش. لستراتيجية العامة الول: المحددات المطلب
المؤـشـرات فإبراز التعايش، إستراتيجية تعريف تحديد إلى فيها ونأتطرق   
وأخـيـرا ، خارجاـيـة أو ـكـانأت داخلـيـة الـسـتراتيجية تـلـك رـسـم في تتحكم التي

.السلمية والحركات  العربية النظم مستويين على انأعكاساتها  توضيح
:التــعايش إستـراتيجية أول/ا تعريف

اشترك أي أخاه، الرجال عايش نأقولا تعايشا، عيعايش عايش فعل منلغة:  أـ
بوجـاـود الـقـرار  أي ذاـتـه، على الفرد تقوقع عدم هو معه.  والتعايش وتعاون

أو ذاتيـيـن بـيـن وإنأـمـا نأفـسـها، والذات الذات بين يكون ل أنأه بمعنى الخرين؛
157وتفاهم. حاوار في الخرين مع الدخولا يعني فالتعايش متمايزتين، أكثر

مبدأ ووضع بالطمئنان والشعور الحرية التعايش  يفترضاصطلحا:  ـ ب
أو هيمنة لي المجالا يفصح أل يفترض كما الفعلية، الممارسة موضع التمايز

السلطة.                             على تصارع أو  صإدام أو توتر أو ظلم
السلمية الحركات مع العربية السياسية النظم في التعايش  فإستراتيجية

وعبر السياسية المشاركة في الخيرة هذه حاق إقرار على أساسا قائمة
في كطرف السلمية الحركات حاق أي قانأونأا، بها المسموح القنوات
عبر الحضاري الهوياتي البعد ذات أطروحااتها عن لتعبير السياسية المعادلة
النظام أهداف مراعاة مع السلطة. لكن وأجاهزة مؤسسات مختلف

التي التهديد أشكالا من شكل أي من حامايته على والعمل القائم السياسي
القانأونأية الليات مختلف باستخدام وذلك أركانأه، تصيب أن يمكن

من قدر توفر أن شأنأها من التعايش فإستراتيجية والسياسية. وبالتالي
السياسية للنظم والمتوسط القريب على القل على والمن الستقرار

السياسي_ الحركات المعادلة( النظام طرفي احاترام إذا طبعا العربية
التعايش. السلمية) شروط

157: من          عليه متحصل التعـــــايش، مــــفهوم نجم، أنطوان ـ
www.st-ilige.org/ARTICLES/CoexistanceConcept.pd/12/9/2008.html

http://www.st-ilige.org/ARTICLES/CoexistanceConcept.pd/12/9/2008.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20


التــعايش إستـراتيجية ثانيا/ا مؤشــرات
الحركات مع العربية السياسية النظم تعايش مؤشرات معالجة يمكن
هما: أساسيين وفق السلمية

الذي السياسي النظام به  ونأعنيالمنفتح/ا السياسي النظام طبيعة-1
فيها بما السياسية التيارات مختلف   أمام السياسية المشاركة قنوات يفتح

النظام انأتهاج لمبررات التعرض قبل لكن المعتدلة، السلمية الحركات
عليها تعتمد آلية أهم إلى التطرق من لبد التعايش لستراتيجية السياسي

السياسية المشاركة آلية وهي الستراتيجية تلك
حرف   علىpolitical participation  السياسية المشاركةبرو"  فليب"  يع

المحكومين، بها يقوم التي الجماعية النشاطات مجموعةأنأها: "
السياسية، المنظومة سير على تأثيرا تعطيهم لن قابلة وتكون

فيها يتعبر التي الديمقراطية النظم في المعيار هذا ويقترن
158". المواطنة بمفهوم أساسية قيمة

أفراد بمقتضاها يشارك التي السياسية النأشطة تلك أيضا: "أنأها وتعرف
(تقلد عام بشكل العامة السياسة صإياغة وفي حاكامه اختيار في المجتمع
إشراك تعني أي الهامة)، المور (مناقشة مباشر غير سياسي) أو منصب
159السياسي". النظام مستويات مختلف في الفرد

تتضمن: السياسية المشاركة أن القولا يمكن التعاريف هذه خللا ومن
إطار في أو فردي بشكل سواء المواطن به يقوم الذي الطوعي - الدور
السياسية. الحياة منظمات...) في سياسي، (حازب جاماعي

وذلك القرار صإانأعي على المباشر وغير المباشر التأثير هو منها - الهدف
ككل. للمجتمع أو إليها ينتمي التي للفئة أو الخاصإة المصلحة حاسب
حاقيقي وكإطار السياسية المشاركة قنوات أهم السياسية الحازاب وتعتبر
في كمساهمته المشاركة، تلك من مبتغاه تحقيق أجال من بدوره الفرد يقوم

تمكن السياسية المشاركة أن أساس على وهذا العامة، المور مناقشة
الديمقراطي التداولا إطار في السلطة إلى الوصإولا من السياسي الحزب

مختلف على التأثير بمحاولة فيها المشاركة أو النأتخاب تفرزه ما خللا من
البرنأامج مع ينسجم بما  السلطة عن الصادرة المشاريع أو القرارات
العام. والصالح للحزب السياسي

الحوار باب لفتح العربية السياسية النظم تدفع التي المبررات عن أما
على: أساسا قائمة فهي السلمية الحركات مع والتعايش

في رغبة من تحمله بما السلطة، إلى  الجديد الجيل من قيادات -وصإولا
الديمقراطي، بالتحولا تؤمن سياسية لثقافة وامتلكها السياسي التحديث

وهذا تقدمها، التي السياسة الصإلحاات أساس على شرعيتها تؤسس كما
دور وإضعاف السلطة مركزية على يقوم الذي القديم الجيل عكس على

نأفسها تصف التي  النخب أو القيادات تلك دور مواجاهة في المؤسسات
160"بالبويـــــة".

158     ، برو فيليـــب السيــــــاسي  ـ الجــــتماع :     علم  (    : والنشر، (  للدراسات الجامعية المؤسسة بيروت ، صاصيل عرب محمد تر ،
ص 1998 ،301.

159     ، الســـويد محـمد :  ـ وقضاياه   ميدانه السيـــــاسي ـاع الجتمــــ :    علم الجامعية،   المطبوعات ديوان الجزائر ص  1990، ،159.
المستقبل الخارج، وضغوط  الداخل محددات بين  العربية الديمقراطية الفتاح، عبد  بالله معتز ـ 160

.21 ص ،2006 أفريل ،326 العدد ،العربي



الـقـائم القتـصـادي الـشـباع أو الخدـمـة متغير على النخب  هذه اعتمدت وقد
ذـلـك ويتجلى ، مواقفها وتبرير  سياستها لشرعنة النفط   مداخيل توزيع على
العربي. الخليج دولا في

لح بوابة فتح على عملت الجديدة القيادات أغلب فإن وعليه السياسـي الصإ
ذلك وراء من تهدف ... والتيالبحرين. ، كالكويت عديدة دولا شهدته كما

ـى ـا السياـسـية الـقـوى ـمـع سياسية شراكة تحقـيـق إـل والمعارـضـة عموـم
على:  قائمة خصوصإا السلمية

معا عرضهما قد أشكاله بكل العنف ممارسة أن تبين : فقدسياسية -هدنة
الـسـلطة ـشـرعية ـشـرخأ ـمـن عمق حايث طاقتهما، واستنزاف قواهما لنأهاك

حرض بيـنـا -كـمـا مواطنيها وجاه في للتـصـفية الـسـلمية المعارـضـة ـسـابقا-وـعـ
يـكـون ـمـا أـشـبه بينهـمـا السياـسـي الـصـراع بات الحالتين كل وفي والتحجيم،

انأتحار. بعملية
المـجـالا وحاماـيـة التعاـقـد على قائمة للثنين حال هي السياسية فالهدنأة ولهذا

الخـصـوم. فـهـي بين الثقة وبناء الصراع عملية بترشيد التبديد، من السياسي
بـهـدف وطني سياسي توافق إطلق نأحو ضروري انأتقالي سياسي إجاراء إذن

161. ديمقراطي انأتقالا عملية تحقيق

والمعارضـة السـلطة بيـن والجامـاع للتوافـق : تؤسـسسياسية - صفقة
ـذيالسياـسـي الميثاق" صـإـيغة الصفة هذه وتتخذ السلمية، يتـضـمن " اـل

مرادـفـا تـكـون أن الـصـفقة لـهـذه يمكن ول السياسي، للعمل مسبقة شروط
التالية: بالشروط ارتبطت إذا إل السياسي للتغيير
ـيالسياـسـي: المـجـال فـتـح     ـاء  يعـن ـى إرـس ـة البـن ـام التحتـي للنـظ

عـلـى الـسـلمية والمعارضة السلطة بين سياسي تعاقد بإيجاد الديمقراطي،
التالية: للجاراءات وفقا وذلك الصراع من خالا سلمي انأتقالا إنأجاز
الدولة، قوانأين أساس هو الدستور أن : باعتبارالدستوري الصلحأ-      
ـوز فل ـاقض أن يـج ـواده يتـن ـع ـم ـوذج ـم ـذي السياـسـي النـظـام نأـم ينـشـده اـل

الحاصإـلة، والتطـورات المتغيـرات الدسـتور مواد تواكب أن ويجب المجتمع،
التي المواد بتعديل الدستورية الوضاع إصإلح ضرورة يفرض الذي المر وهو

جاديدة.   دساتير ووضع ، الدمقرطة متطلبات مع تتناقض
القائمالتشريعي ب- الصلح      السلطتين بين الفصل على أساسا : 

ـة التشــريعية ـق مــن وصإــريحا، واضــحا فصــل والتنفيذـي النظــام أن منطـل
ـديمقراطي ـط اـل ـود يرتـب ـة، مؤسســات بوجـا ـد قوـي ـن فلـب ـة ـم ـذه مراجاـع ـه

ـة شفافية يتطلب الذي الشيء الديمقراطي، أدائها لضمان المؤسسات دائـم
الفعلي والتطبيق بمسؤوليتها قيامها لفترة الزمني والتحديد القيادات واختيار

القانأون. سيادة لمبدأ
إطار في السياسية الحازاب تشكيل حارية : خاصإةالحريات ج- إطلق     

فيـهـا بـمـا السياـسـية والـقـوى الفكرـيـة التـيـارات لجمـيـع والـقـانأون الدـسـتور
ـي السياسي المعترك ودخولا برامجها لعرض المعتدلة السلمية الحركات ـف

162النأتخابية. الستحقاقات مختلف

الصفقة أهداف  منالقائمة: السياسية النظم هياكل -تصحيح
السياسية النظم أغلب تعيشها التي المشوهة الصورة تصحيح السياسية

الوحادة دراسات بيروت: مركز ،العربية     السياسية     النأظمة     في     الشـرعية     إشكالية   والي، حازام ـخميس 161
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المؤسسة واستئثار الديمقراطي قوامها ضعف في والمتمثلة العربية
الوليغارشي مضمونأها من تحريرها بمحاولة وذلك بالسلطة، العسكرية

دستورية ملكيات إلى المطلقة الملكية النأظمة وتحويل العسكرية ونأزعتها
....163البحرين الكويت، مثل الخليج دولا بعض إليه تسعى كما

التقليدية المصادر بإلغاء  وذلكللسلطة: شرعية مصادر صوغ إعادة ـ
الدستورية- المستمدة الشرعية محلها الثورية.....لتحل كالشرعية للشريعة

164العام. الوطني التوافق ومن الشعب إرادة من

اـلـتي الحرـكـات تـلـك / وـهـيالمعتدـلـة السلمية الحركات ب- طبيعة
ـمـن القائـمـة، السياـسـية النـظـم إـطـار ـفـي السياسي العمل بممارسة تقوم
وـيـدخل السياـسـي، للعـمـل كآلـيـة الـعـف نأهج نأبذ مع السلمية الساليب خللا
الجماـعـات إـلـى إـضـافة أساسية، كقوة المسلمين الخوان المنهج هذا ضمن
المـغـرب ـفـي والتنمـيـة العداـلـة كحزب الـخـوان مـسـار ـسـلكت اـلـتي

فـي السـلمية والحركـة اليمـن فـي والصـلح التوحـيـد وحركـة
والـخـوان الجزاـئـر ـفـي السلم مجتمع ،وحركة والكويت البحرين

الردن....... في المسلمين
يـعـرف ـمـا أو ـتـوفيقي إـسـلمي خـطـاب إـلـى المعتدلة الحركات هذه وتستند

والموعظة الحوار مقابل العنف عن يتنازلا " الذيالمـعـتدل الخــطاببـ"
أفكارها. لنشر كسبيل

ـا ويتأـسـس ـدالي نأهجـه ـة المراجاـعـات عـلـى العـت الحرـكـات لبـعـض  الفكرـي
منها: الجوهرية القضايا بعض من موافقتها على ذلك وانأعكاسات السلمية
يؤـيـد الـسـلمية الحرـكـات ـفـي المعـتـدلا : فالتـيـارالديمقراطية أـــ

ـات مع تفاعلتهم منطلق من وإجاراءاتها، الديمقراطية ويدعم ـن كتاـب المفكرـي
ـدالا بنـهـج عنـهـم المـعـروف الـسـلميين ـالا ـمـن العـت يوـسـف الـشـيخ أمـث

ـهـؤلء  اهـتـم ...... حاـيـث عمارة محمد العوا، سليم ،محمد القرضاوي
حروجاة  الحجج بتنفيذ . والديمقراطية السلم بين للتعارض الم
ـبر:"  الـسـلمية الدوـلـة  فقه" القرضاوي الشيخ كتاب ففي أن" اعـت

ل والـسـنة الـقـرآن يجـسـدها كـمـا الـصـحيحة أـصـوله فـي الـسـلم
ـارض ـة، مــع يتـع ـم أن إذ الديمقراطـي ـا القـي ـة العلـي للديمقراطـي
متـضـمنة والمـسـاواة الحرـيـة العدالة، النسانية، الكرامة كاحترام

نر فهو ولهذا ، السلم في أنـهـا على الديمقراطية مع بالتعامل يق
ـالمعروف للمــر أداة هــي مــا بقــدر إســلمية، عــن والنهــي ـب
165المنكر" .

ص   العــربية     السياسية     النأظــمة     في     الشـــرعية     إشـــكالية والي، حاـزام ـخــميسـ  163 سابق، مرجع ،248
164 . الصفحة    نفس نفسه، ـالمرجع

 الدولا مختلف في السلمي النهوض حايث الثمانأينات، بداية مهمتين: مرحالة مرحالتين في ذلك تم -وقد ـ
العمل وتيرة بتصعيد السلمي النهوض مواكبة ) هو الداخلي (التقويم المراجاعات هذه فكانأت العربية

 السياسية المرحالة إلى والتبليغ الدعوة مرحالة من والنأتقالا
في دقيقة تكن لم أنأها السلمية الحركات بعض اكتشفت حايث الثمانأينات أواخر مع الثانأية: كانأت -المرحالة
إذ ا تجاوزها يجب كان ما مراحال اخترقت وإنأها السابقة، المراحال خللا والستراتيجية السياسية حاساباتها

المعاصإرة     السلمية     الحركة      ومتغيرات     تحولت، احامد زكي إلى ارجاع أكثر عليها. بتفاصإيل بالضرر عادت
والديمقراطية،     السلمية     الحركات ( وآخرون)، حاماد كتاب: مجدي في الخير     العقد     في     العربي     الوطن     في

. 230ص ،2005العربية، الوحادة دراسات : مركز بيروت
سابق، مرجاع ،الخارج     وضغوط      الداخل     محددات     بين      العربية     الديمقراطية الفتاح، عبد  بالله معتز ـ 165
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المـجـالا ـفـي الديمقراطـيـة آلـيـات تبـنـي ـضـرورة على التيار هذا يؤكد كما
محاـيـدة الديمقراطية آليات بوصإفها معها بالتعامل وذلك السلمي، الحضاري

الـشـورى بـيـن إجارائية رابطة كإيجاد عقائدية، أو مذهبية خلفية أي تستبطن ل
ـشـكلها السلم يحدد لم التي السلمي المجتمع قيم إحادى بوصإفها السلمية
ووسـائل أدوات باعتبارـهـا الديمقراطـيـة والليات تنفيذها، وأسلوب وطريقتها

،166 خاصإــة والمسلمين عامة الناس حاياة في الشورى لتطبيق وجاائزة ممكنة
الـسـلم مجتـمـع حاركة رئيس أطلقه " الذي الشورقراطية"  مصطلح ولعل

السياق.  هذا في يدخل  أن يمكن نأحناح محفوظ الراحال
الـتـوفيقي الخـطـاب أهمـيـة : تكـمـن اـلـديني والتـطـرف العـنـف نبذ-

والتـطـرف العـنـف أـشـكالا لمختـلـف نأـبـذها ـفـي المعتدلة السلمية للحركات
العـمـل في والمرحالية بالتدرج بإيمانأها انأطلقا للتعبير، كوسيلة له تبنيها وعدم

ـتـأجايجه ـمـن يزـيـد ـبـل الـسـلطوي العـنـف يوقف ل للعنف فاللجوء السياسي،
حد الذي ،القرضاوي الشيخ تعبير حاد على على المناسبات من العديد في أك

حـيـز اـلـتي الساـسـية المعـالم إحادى وهي 167ووسطية اعتدالا دين السلم أن م
وـسـطا أـمـة جعلـنـاكم وكذلك"(  تـعـالى لـقـوله  غيرـهـا ـعـن أمته بها الله

 168)الناس على شهداء لتكونوا
يـعـبر وما والعنف، التطرف من وتحذر العتدالا إلى تدعوا القرآنأية فالنصوص

لـقـوله التـشـديد التـصـنع، ـكـالغلو، أـخـرى بألـفـاظ الـشـرع لسان في أيضا عنه
تتبـعـوا ول الـحـق غير دينكم في تغلوا ل الكتاب أهل يا قلتعالى: ( 

سـواء عـن وظـلـوا كـثيرا وأـضـلوا قبـل مـن ـضـلوا قـد قوم أهواء
169).السبيل

المعتدلة السلمية الحركات رغبة في  ويتجلىالخرين: مع -التعايش
السياسية التيارات وبين بينتها اللتقاء نأقاط عن والبحث الخرين مع الحوار

التيارات مع سابقة مراحال في حادثت التي القطيعة بعد خاصإة الخرى،
تزدادقائل: "  السيد رضوان الباحاث أكده ما وهو الخرى، الفكرية

التيارات مختلف بين والحوار التلقي إلى الداعية الصوات
طوال سادت قطيعة بعد العربي الوطن في الموجودة الفكرية
 .170الماضية"  الثلث العقود

.المدني السلم وتشجيع المريكية المتحدة الوليات – ج
السلمية الحركات إشراك  ضرورة ترى المريكية المتحدة فالوليات
البيت في ثانأية نأظر وجاهة من انأطلقا السياسية، العملية في المعتدلة
إستراتيجية في لحاظناها التي الولى الرؤى تماما عكس وهذا البيض،
تنفيذية مواقع لديهم أمريكيين مسؤولين يدعمها الرؤى هذه طبعا  القصاء،

نأجد  المخابراتية الوساط ففي التسعينات؛ وبداية الثمانينات أواخر في
الذي العربية، المنطقة في المريكيين الخبراء أهم كأحاد  171فولر غراهام

الجبار،         166 عبد محمد عيد، الرزاق عبد والســـلم،   ـ العــــلمانية بين الفكر،    الديمــــقراطية دار ص 1999بيروت، ،139.
،2 ط ، للنشر الشعب قسنطينة: دار  ،والتطرف     الجحود     بين     السلمية     الصحوة  القرضاوي، يوسف ـ 167

1983، 125.
.143 الية البقرة، سورة ، الكريم القرآن ـ 168
 الية المائدة، سورة الكريم، القرآن ـ 169
في الخير     العقد     في     العربي     الوطن     في     المعاصإرة     السلمية     الحركة      ومتغيرات     تحولت، احامد زكي ـ 170

الوحادة دراسات : مركز بيروت  والديمقراطية،     السلمية     الحركات ( وآخرون)، حاماد كتاب: مجدي
230ص ،2005العربية،

ونأائب الثمانأينات، أواخر المريكية المركزية المخابرات وكالة في الكبير : المسؤولا فولر - غراهام 171
الواسط في خاصإة بمكانأة يحظى يزالا ل والذي التسعينات أوساط القومي المخابرات رئيس



البلد في الديمقراطية بناء في المعتدلين السلميين إشراك بأهمية نأبه
ح؛ في ومبرراته العربية، التعبيرات كأحاد –السلمية الحركة اعتبار هي ذلك

أن يرى وبالتالي ، العربية للشعوب الوطنية الطموحاات عن – المعاصإرة
إل – رأيه حاسب –خيار من هناك ليس ولهذا للستئصالا، قابل غير وجاودها
ىرا يعتبرها التي الديمقراطية إقامة في المعتدلة الطراف مع التعاون خيا
ىيا حكد كما المريكي، القومي المن عن أساسية دفاع ونأقطة ضرور هذا على أ
 172. 2001 سبتمبر11 أحاداث بعد خاصإة الطرح

الذي ،Noh Feldman  المريكي القانأون أستاذ موقف هذا فولر رأي ويدعم 
السلميين إقحام ضرورة " عن الجهاد بعد "ما مؤلفاته في بوضوح دافع
مصداقية أكثر ديمقراطية بناء على العمل ثمة ومن السياسية، العمليات في
الدارة من الدعم تلقى والتي عربيا المنتشرة الشكلية الديمقراطيات من

السلمية الحركة أقطاب بعض حاولا  ملحاظاتNoh وجاه حايث المريكية،
والجاتهادات السلمية للظاهرة والعميق الشامل فهمه مدى تعكس

تحديدا يمكن كيف ؛ ومنها السياسية الديمقراطية بمسألة المتعلقة
الخيرة السنوات (...) في ...؟يتعايشا أن والديمقراطية للسلم

التشاور على " _مبنيديمقراطي لسلممتنوعة"  مقترحاات ظهرت
مثل ديمقراطيين السياسية_لسلميين والتعددية المحكوم مشاركة ومبدأ

محمد الرئيس مثل السياسي إلى "،الغنوشي راشد" التونأسي
173السلمية". الديمقراطية عن مواقف (...) لديهمخاتمي

على اليجابية العناصإر من الكثير فيها يرى إسلمية لحركات تجارب وفي
لختيار ضائعة فرصإة اعتبره التي الجزائري النتخابي المسار غرار

العربي العالمين في بل فحسب الجزائر في ليس فعلية إسلمية تجربة
الحازاب تلعبها التي اليجابية الدوار ملحاظة يمكن والسلمي. كما

أخرى إسلمية لدولا الحديث الديمقراطي الحقل في السلمية
174باكستان). ماليزيا، اندونيسيا،(

في المعتدلين السلميين إشراك في المتحدة الوليات طرح يدعم كما    
" روبرت المريكية الخارجاية السياسة في المستشار السياسية اللعبة
وجاود عن اعتقاده في علني وبشكل مرة من أكثر عبر الذي "،بليتر

175إرهابي". هو بالضرورة أصولي كل " ليس وأنأه معتدلين إسلميين

إدارة من المقرب الوسط الشرق دراسات أستاذ نأجد حاين في
عن صإادر مشترك مقالا  فياسبيزيتو" "جون كلينتون بيل الرئيس

فيه عالجت ،1997 ربيع عددها ) فيانترناشيونال هارفارد( مجلة
السلم" عنوان تحت السياسية المجالت في السلمي النشاط قضية
مشاركة تشجيع ضرورة على بدوره يؤكد "،والقوة السياسة مجال في

في الناجاحة التجارب عن بذلك مستدل السلطة في السلمية الحركات
_حااليا_ الوصإولا والتنمية الرفاه-العدالة حزب فيها استطاع التي تركيا

حمده مع الديمقراطية النأتخابات طريق عن الحكم سدة إلى على الحفاظ تع
للدولة. العلمانأي الطابع

. العربية المنطقة في المريكيين الخبراء كأحاد المريكية العلمية
سابق. مرجاع ، السياسية الديمقراطية لمسألة المريكية الرؤية تحليل إطار ،في السود الطاهر ـ172
سابق مرجاع ، السياسية الديمقراطية لمسألة المريكية الرؤية تحليل إطار ،في السود الطاهر ـ173
نأفســـه. المـــرجاعـ  174
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المتحدة فالوليات مختلفة نأظر وجاهة ومن السياق هذا وفي   
هذا أن أساس على السلطة إلى الرفاه حزب وصإولا شجعت المريكية

المنطقة، في مصالحها يهدد " الذيالصولي السلم" من تخلص الخير
عليه أطلقت كما "أو العصري الحديث السلم" سابقا- وتبني رأينا كما

يدخل وهذا المعلمن"، السلم أو السلم "بعلمنة المريكية الدارة
الذي ؛تلمساني رشيد الدكتور حاسب جاديدة أمريكية إستراتيجية إطار في
القتصادية القوى طرف من دعما يجد المعتدلا السلم التيار تصاعد أن يرى

الحرب بعد ما لعالم المسيطرة العالمية القوى تشكل التي والجيوسياسية
هما: أساسيين متغيرين من انأطلقا وهذا الباردة

اقتصاد يدعم المعتدلا السلم أن في / المتمثلالقتصادي المتغير ـ
المتقدمة. الدولا لصالح بالفائدة يعود ما وهو البازار،

الجديدة الرهانأات ضمن يدخل التيار هذا دعم  أنالسياسي/ا المتغير ـ
تشكل ل الحالي الظرف في السلمية الحركات أن اعتبار على للعولمة،

التربية بواسطة القاعدة من السلمة  لمبدأ تبنيها منطلق من تهديدا
176السلطة. في مشاركتها خللا من أن وكذا الجاتماعي، والعمل

المريكية الدارة أن يرى ، السابقة للطروحاات مخالفا آخر رأي وهناك    
جاهة ،ومن جاهة من السياسي للعمل السلمية الحركات انأضمام تشجع
من السلم منع بمكان الصعوبة من لنأه احتوائها إلى السعي أخرى

المسيحية أن منطلق من  وذلك السياسي، المعترك في الدخولا
فيها أن يفترض التي الدولا بعض في السياسة ميدان دخلتا واليهودية

وإسرائيل. نأفسها المريكية المتحدة الوليات مثل السياسة عن للدين فصل
، السلمية للحركة المعتدلا الجناح تدعم أن المريكية للدارة يمكن كما

لحزب حادث الذي المر وهو مصالحها، لتحقيق المتشدد الجناح ضرب بهدف
التي الدراسة حاسب اليمن)، في المسلمين للصإلح(الخوان اليمني التجمع
السلميين (دمج بعنوان يعقوبيان منى المريكية الباحاثة قدمتها
حدت التي )،أولي الديمقراطية: تقييم تعزيز دعم ضرورة على أك

المتطرفين مواجاهة في الولا الدفاع حاائط باعتبارهم المعتدلين السلميين
177أخرى. إسلمية أحازاب وفي أحازابهم في والمتشددين

إبعاد هو هدفها ليس المطاف نأهاية في المريكية فالدارة وعليه
هو هدفها ممكن- ولكن غير هذا طالما –السياسي العمل ميدان عن السلم

السلميين دخولا على والسيطرة واحاتوائها السلمية الحركات تطويع كيفية
الحكم إلى وصإولهم على قيودا تضع بحيث السياسي، النظام أجاهزة في

من نأسبة على الحصولا يشترط الذي ؛ النسبي التمثيل نأظام باستغللا
من أفضل رأيهم في لن البرلمان، في تيار أو حازب يمثل ل حاتى الصإوات

أساس على ، فنائها بذور تحمل إذن السلمية فالحركات الغلبية، نظام
للمشاكل ونأاجاعة موحادة لحلولا وبافتقارها السياسي المعترك دخولها أن

مثل كالمرأة السياسي العمل من  الشرائح بعض عزلا وبمحاولتها القائمة
براون_ ناثان المفكر عليها أكد التي الرمادية المناطق سياق في

هي نأهايتها  لتكون  صإعب، محك على الحركات تلك  تضع_سابقا إليها المشار

176 Rachid Tlemcani, Elections Et Elites En  Algérie, Alg: Chihab Edition, 2003, P36  ـ
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شعبيتها تفقد ومنه المجتمع، في واسعة قطاعات لدى جااذبيتها فقان
حاقيقتها " وكشف "تعريتها في مباشرا سببا تكون التي النأتخابية، وقواعدها
إليه. للوصإولا لها محاولة أي إفشالا أو الحكم من إسقاطها وبالتالي

نموذجي في التعايش استراتيجيه الثاني: واقع المطلب
. والسودان الكويت

من والسوداني الكويتي النموذج على اختيارنا وقع الحقيقة في 
السياسي النظام بين القائمة العلقة طبيعة توضيح باب

واضحا مثال النموذجين هذين يعتبر إذ السلمية؛ والحركات
وتباينت آلياتها اختلفت وإن _حتى التعايش لستراتيجية

السودان. في ومصلحية  الكويت في إصلحية أهدافها_ بين
أشكالا من شكل النموذج هذا : يشكلالــكويتـي أول/ا النــموذج-

المشاركة لقنوات بفتحه ، السلمية الحركات مع السياسي النظام تعايش
منحها إلى ،وصإول الساحاة في تنشط التي القوى لمختلف السياسية
دواليب داخل القرار صإنع مراكز في المشاركة وحاق ، القانأونأية الشرعية

والحكومة.  كالبرلمان عام بشكل  الحكم
السياسية القوى خارطة على مهما حايزا  الكويت في السلمي التيار يشغل 

من العديد التيار هذا ويشمل للكويت، العراقي الغزو نأهاية بعد خاصإة
السلمي الئتلف الشعبي، السلمي التجمع( التنظيمات
سنركز التي الخيرة هذه )، السلمية الدستورية ،الحركة الوطني

الساحاة في بارزة حاركة باعتبارها التعايش إستراتيجية تحليل في عليها
التزامها مدى عن النأتخابية الستحقاقات من العديد في وعبرت الكويتية،

حرها التي الديمقراطي العمل بآليات أكدته  الذي المر ، السياسي النظام يق
178.  كارنيجي معهد دراسة

الحركة مع الكويتي السياسي النظام تعايش إستراتيجية فهم ولعل
شهدتها التي السياسية التحولت من انأطلقا تأتي السلمية الدستورية

المشاركة قنوات فتح على قائما سياسيا مناخا وفرت والتي الكويت
المؤسسة خاصإة السياسية للمؤسسات فاعل دور وإعطاء السياسية
في الديمقراطي التحولا ملمح أهم تشكل التي (البرلمان) ، التشريعية

. الكويت
المادة في الحكم نأظام شكل يحدد الذي الكويتي الدستور من وانأطلقا 

فيه السيادة ديمقراطي،  الكويت دولة في الحكم نظام :" 6
المبين الوجه على ممارسة ،وتكون جميعا السلطات مصدر للمة
179الدستور." في

يركز  ديمقراطي، فيها النظام أن يبين الكويتي الدستور أن ذلك من نأفهم
والرقابية التشريعية السلطة ويجعل السلطات، بين الفصل مبدأ على

وبين ، مستقلة، سلطة القضائية السلطة ومن  الشعب، من مباشرة منتخبة
تبنى كما والتنقل، والتجمع والنشر التعبير في السياسية الحريات مبادئ كل

السلطة لصون كثيرة احاترازات و احاتياطات ووضع  النأسان حاقوق مبادئ
أنأه غير التنفيذية. السلطة من محتمل تعسف أي من وممثليها التشريعية

حاق للمير منح أنأه كما ، السلطة وتداولا الحزبية التعددية مسألة عن تغاظي
الموقع: من عليه متحصل ،حازبية     سياسة     نأحو     السلمية: الدفع     الدستورية     الحركة براون، نأاتان  ـ 178
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في المعارضة القوى حاق يقيد ما وهو الحكومة، تشكيل في يشأ من تكليف
180. الحكم أجاهزة في مناصإب تقلد

مصدرها الكويتي السياسي النظام شهدها التي الكبيرة التحولت ولعل
كما المة ومجلس المير يتولها التي التشريعية المؤسسة هو الرئيسي

    .1962دستور  من51 المادة عليه نأصت
خللا به العمل كتعطيل الكويتي البرلمان لها تعرض التي العراقيل ورغم

التأثير في فعالية اثبت أنأه )،إل1992-1986)و(1981-1976( العوام
لتخاذ عليها الضغط أو  متعددة قوانأين  بتمريره التنفيذية السلطة على

النأتخابية الدوائر بتعديل مثل قام حايث الديمقراطي، التحولا إجاراءات
بشكل السلمية والحركات عام بشكل المعارضة ضغوطات وراء انأسياقا

القوى مختلف مع متوازن بشكل النأتخابية التنافسية تعزيز بهدف خاص
والنأتخاب الترشح بحق  سمح أنأه . كما السياسية الساحاة على الفاعلة
2005.181 ماي16 في الصادر القانأون بعد الكويتية للمرأة

القوى جاميع التقاء مركز هو البرلمان أن اعتبار وعلى السياق هذا وفي
الجناح  تعتبر التي السلمية الدستورية الحركة ومنها الكويت في السياسية
أولت  وقد1991 عام نأشأت الكويت في المسلمين للخوان السياسي

تعمل أساسيتين بقضيتين اهتماما تأسيسها منذ السلمية الدستورية الحركة
الشرعية :تطبيق هما الدستور كفلها التي الطر ضمن تحقيقهما على

الصإلح تحقيق وكذا المحافظة الكويتية والقيم التقاليد وحاماية السلمية
. السياسي

السياسات في خبرة الكثر الحركات بين من واحادة الحركة تعتبر كما 
التدريجي الصإلح أسلوب على ذلك في معتمدة والنأتخابية البرلمانأية
والليبرالية، السلمية السياسية القوى مختلف مع الئتلفات في والدخولا
العمل شروط كأحاد للعنف نأبذها إلى بالضافة المنشودة، أهدافها لتحقيق

الديمقراطية للسس دعما الكثر الطرف بمظهر برزت حايث السياسي،
في وطرحاه الحازاب قانأون تشريع إلى دعوتها خللا السياسية، والحريات

182 متكامل. برنأامج إطار  في2007 أفريل

طرحاها في الوسطي العتدالي الطابع ذات الحركات ضمن إذن تصنف فهي
لستراتيجية رئيسي متطلب تعتبر التي المختلفة، السياسية والرؤى للفكار

السياسية المشاركة آلية بواسطة تتجسد إذ السياسي، النظام مع التعايش
السلمية. الدستورية للحركة

إلى التحولا من  للحركة1992 عام النيابية الحياة بعث إعادة سمح فقد
النأتخابات في بمشاركتها للبلد؛ السياسية الحياة في أساسي فاعل

الذي البرلمانأي الئتلف في فاعل جازءا وأصإبحت العام، نأفس في التشريعية
الوزراء، من عددا ومساءلة الدستورية المتيازات يستخدم أن استطاع

كتاب: إسماعيل في ، الصالح والحكم  الفساد حاولا  الكــــويت , تجـــــربة الشطي إسماعيل ـ 180
الوحادة دراسات بيروت: مركز ، العربية     البلد     في     الصالح     والحكم     الفساد و(آخرون) ،  الشطي
.632ص ،2004 العربية،

 ويعد1962 نأوفمبر في الدائم الدولة دستور إصإدار  بعد63 عام الكويت في المة مجلس تأسس ـ 
دورا له منح مما العربية الجزيرة وشبه الخليج دولا في الوقت ذلك في المنتخب الوحايد المة مجلس

. الكويتي للنموذج الدولا تلك شعوب تطلع في أثر رياديا
الخليجي،               181 التــــعاون مجلس دول في الديمـقراطي التحــــول البيري، علي الرضا عبد الدولـــــية، ـ ،167العدد  الســــياسة

ص 2007جانفي  ،40
182      ، العناني خليل الكويت،    ـ في السلمي :التيار من     عليه  www. Alasr. ws/index. Cfm.? Methob.honeمتحصل



أولوية إعطاء  بضرورةالربعي" أحمد"  التربية وزير استجواب تم بحيث
منه الثقة تسحب أن كادت أنأه لدرجاة السلمية، للشريعة كبيرة  وأهمية

العديد تمرير أيضا استطاعت كما الحكومة، تدخل لول الوزارة من وإسقاطه
مكافحة لمشروع الجاتماعي والتكافل السلمي البعد ذات التشريعات من

السكنية. الرعاية ومشروع بها المتاجارين على العقوبات وتشديد المخدرات،
أسلوب على البرلمانأي العمل في السلمية الدستورية الحركة تعتمد كما 

مرتكزات تهدد ول زاوية من الحركة مصلحة تراعي التي المتزنأة المعارضة
مهمة تعايش نأقطة يشكل ما وهذا ثانأية، زاوية من القائم السياسي النظام
183 بينهما.

خاصإة الحركة فيها شاركت التي النأتخابية الستحقاقات مختلف وفي
وضرورة السلمية الشريعة مظاهر فرض ضرورة على  ركزت البرلمانأية،

أولت كما السياسية، الحياة في المرأة كإشراك السياسية الصإلحاات إجاراء
(كالسن، المواطنين بحياة الصلة ذات القضايا على كبيرا اهتماما

انأتخابات في حاصلت كبيرة. وقد شعبية أكسبتها والتي التعليم،الصحة...) ،
لوائهم تحت وليس كمستقلين دخولهم من الرغم على مقعدين  على1996

وصإعود الليبرالي التيار   تراجاع2003 انتخابات شهدت السلمي. كما
من  مقعد18 على الخير هذا حاصل حايث تنظيماته بمختلف السلمي التيار
الكويتي السياسي النظام قبولا مدى على آخر دليل وهو ، مقعد50 أصإل

بالتلعب واحاتوائه إقصائه محاولة عن بعيدا السلمي التيار لمشاركة
184عليها.  المتحصل بالصإوات

السلمي التيار أثارها التي والمثيرة الحساسة القضايا رغم أخرى جاهة من   
لتفاقية المضاد كموقفهم خصوصإا السلمية الدستورية والحركة عموما

النفط ناقلت عن وكشفهم السلح وصفقات  النفط عن التنقيب
لعام البرلمانأية الدورة في " وهذاالكبرى الختلس بقضيةتعرف"  التي

تقيد لم الخيرة هذه أن إل الكويتية، للحكومة إرباكا يشكل ما وهو ،1999
 185عليها. الممارسة الضغوط ببعض اكتفت وإنأما السياسية نأشاطاتها

في نأجاحاها هي السلمية الدستورية الحركة أثارتها التي القضايا أبرز ومن
وغم ،2006 عام المعارضة قوى بعض مع بتحالفها النأتخابي النظام إصإلح

إلى والدعوة المة مجلس حال إلي بالحكومة أدت التي القضية هذه خطورة
الحركة نأشاط على أبقى السياسي النظام أن إل جاديدة، انأتخابات

الحركة أعضاء عدد تضاعف . ولعل السياسي نأشاطها يحظر ولم الدستورية
الطابع على دليل  إل2006 عام انأتخابات في مرات ثلث البرلمان في

 186الحركة. وهذه الكويتي السياسي النظام بين التعايشي

183      ، الرميحي أحمد : ـ الكويت    في السلمية البرلمانية،    14  الحركة المشاركة من : /عاما عليه    متحصل
tajarob/Niyabiya/text/7.mht                                                                                  www.dawwa.nat

184 عليه متحصل ،القوى     توازنأات     الكويت: تغيير     انأتخابات   عبدو، صإابر ـ  :                                                     
www.islamonline.net/politics/2003/07/05/ article/ html.                             

عليه: متحصل ،الخوان     ضد     معلن     غير     تحالفالكويت:  عبدو، صإابر ـ 185
 news/2003/06/25/article.html                                                           www.islamonline.net/arabic/ا

 منها تمثل التي والعشرون الخمس النأتخابية الدوائر دمج عبر باهرا نأجاحاا الدستورية الحركة حاققت
دوائر. خمسة  في نأائبان

من ،الولويات     الكويتية: غياب     والنأتخابات     السلميون العبدلي، ساجاد الجميعان، الرحامان عبد ـ 186
موقع:

www.islamtorday.net/abasheer/sh ow_articles/12/03/2004/html.
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الحركة اعتمدته الذي العتدالي الوسطي النهج أن القولا صإفوة      
حنها  السلمية الدستورية حيف من مك جاهة من الحكومة ضغوطات مع التك

النظام طبيعة إلى ترجاع والتي ثانأية جاهة من الشعبية قاعدتها وتوسيع
 الوافدة بالتيارات النسبي تأثره وعدم المحافظ التقليدي الكويتي

عصري سياسي تنظيم باعتباره السلمي، النهج على الحركة اعتماد وكذا
الكويتي.  السياسي النظام مؤسسي وأطروحاات يتوافق

ـشـكل الـسـودانأي النـمـوذج  يـشـكلالســــوداني: ثانيا/ا النمــــــوذج
ـمـن الـسـلمية، الحرـكـات ـمـع السياـسـي النـظـام تعايش لستراتيجية مغايرا

القومـيـة الـسـلمية والجبـهـة الـسـودانأي السياسي النظام من كل أن منطلق
ثم المصلحية، أهدافه لتحقيق البراغماتي التكتيكي التحالف أسلوب استخدما

ـهـذا يحققـهـا اـلـتي المتـيـازات عـلـى سنركز لذلك فضه، على ذلك بعد العمل
ـالف ـن، لكل التـح ـتي الطرفـي ـح واـل ـا توـض ـبررات  لـن ـاهرة الـم ـة الـظ والخفـي

القومية. السلمية الجبهة مع السياسي النظام تعايش لستراتيجية
الجبـهـة نأـشـأة إـلـى باختـصـار وـلـو نأشير التعايش مبررات تحليل فقبل

اـسـم تحـت ظـهـرت  حاـيـث1949 عـام إلى بدايتها تعود إذ القومية السلمية
1954 ـعـام وـفـي الطلـبـي، القـطـاع " ـفـيالـسـلمي التحريـر حرـكـة"

ـأثرا المسلمين بالخوان نأفسها على وأطلقت لها مؤتمر أولا الحركة عقدت ـت
الســم هذا تحت واستمرت ،187مصر في المسلمين للخوان الدولي بالتنظيم

،1964 عام السلمي الميثاق جبهة انأبثقت أن إلى ظـهـرت حاـيـن في  
بحـكـم أـطـاحات اـلـتي النأتفاـضـة أعـقـاب ـفـي القومية السلمية الجبهة باسم

 1985.188 النميري" سنة "جعفر
ن كـل دخـل المصـلحية الهـداف تحقيـق أجاـل ومن  السياسـي النظـام م

ـظـل ـفـي طويلة فترات منذ سياسية تحالفات في القومية السلمية والجبهة
يلي: فيما تجسدت " والتيوالبشير النميري" الرئيسين نأظامي

القـمـع ـفـترة  وبـعـد1972 ـعـام  مـنـذالنميري: الرئيس  عهد /ا في أول
جبـهـة فيـهـا بـمـا معارـضـيه قـمـع ـفـي النميري جعفر الرئيس انأتهجها التي

والجبـهـة النـظـام بـيـن الـصـدام تحولا السابق_، _ السمالسلمي الميثاق
حادا. على طرف كل تخص عديدة لمبررات وهذا الطرفين، بين مصالحة إلى

ـبر السلمية الحركة إلى اللجوء كان السياسي، للنظام فبالنسبة مخرجـاـا يعـت
إـسـقاط لمحاوـلـة المتوالـيـة النأقلـبـات لسلـسـلة نأتيجة المتدهور، الوضع من

ـفـي تغلغـلـوا اـلـذين  الـشـيوعيين قـبـل " منالنميري جعفر" الرئيس حاكم
هـنـا وـمـن النـظـام، يخشاها قوة بالتالي فأصإبحوا الحاكم الثورة قيادة مجلس

المحاوـلـة بـعـد خاصإة متعذرا، أمرا سياسي سند دون البقاء أن الرئيس أدرك
مواجاهة على قادر حاليف من أمامه يكن ولم ،1971/ا07/ا19 ليوم النأقلبية
وـفـي الـسـلمي، الميـثـاق جابهة في السلمية" ممثلة "الحركة سوى العداء

ـبررات ـمـن  أنمكي:" حسن الباحاث يعتقد الصدد هذا ـتي الـم إـلـى أدت اـل
189الجبهة..". قوة وبروز النظام ضعف هي المصالحة

المارات: دار ،التاريخية     وجاذورها     المعاصإرة     السلمية     والجماعات     الفرق   صإالح، السيد الدين سعد ـ 187
.315ص ،2000 للنشر، أحاد

مرجاع )، نأموذجاا     الجزائر   –   (مصر     السياسي     السلم     منظور     من     الرهاب     و     العنف، طوالبة حاسن ـ 188
.111 سابق،

الستراتيجي     فكرها     الى     ( مدخل     السودان     في     السلمية     الحركة  الشنقيطي، مختار بن ـمحمد 189
234 ص  ،2004 قرطبة، الجزائر: دار )،والتنظيمي



مبررا السلمية الحركة إعطاء على مبنية الرئيس  إستراتيجية وكانأت
ـقـوة احاـتـواء خللا ـمـن الـسـلطة في بقائه فرص وزيادة القائم الوضع لتثبيت

: الطرفين بين المصالحة مظاهر ومن صإفه، ضمن فتية سياسية
هذا كان وان السلمي، التوجاه إلى اليسارية النزعة ذو الرئيس _تحولا     

لـتـدعيم اـلـدين اـسـتغل كـمـا فـكـري، ل سياـسـي موـقـف عن تعبير هو التحولا
سبتمبر السلمية" في النميري بقوانين" يسمى ما وإصإدار شرعيته

.1983 عام
190السلمية. الحركة قيادي  من العشرات عن -الفراج

النـظـام، ـمـع التعايش لعقد القومية السلمية الجبهة بمبررات يتعلق فيما أما
الـهـدف تحقـيـق إطار في التعايش أشكالا من كشكل المصالحة أن ترى فهي

ـع احاتللا ـفـي المتمـثـل الـسـتراتيجي ـاة ـفـي أسياـسـي موـق السياـسـية الحـي
هدفين: تحديد تم الصدد هذا وفي السودانأية،

بتسارع. تنمو أن يجب الحركة - إن
وـمـن الدوـلـة، مناصـإـب من كاف نأصيب على تحصل أن يجب الحركة أطر إن

191السلطة. على للستيلء تمهيدية كخطوة المؤسسات إدارة في الخبرة

النـظـام ـكـان وإن حاتى السلطة في كان أي مع المصالحة يحتم الهدفين وكل
لمية والقيم المبادئ مع أصإل ينسجم ل دكتاتوري الحركـة ترفعهـا الـتي الس
لها. كشعارات

ـفـي سياـسـية ـقـوة إـلـى نأفـسـها تحويل إلى السلمية الحركة سمعت ولذلك
ـلـدواليب التدريجي الختراق" إستراتيجية على ذلك في معتمدة النظام

ـدة محمود، محمد المفكر تعبير حاد " علىالسلطة عـلـى ذـلـك ـفـي معتـم
التالية: الطرق

. الطلبية الحركات في نأفوذهم -تقوية
المهنية. والنقابات الجيش -اختراق    

192ومالية. اقتصادية مؤسسات -بناء 

ـم إذ السلمية، للحركة معتبرة  نأتائج الستراتيجية تلك أثمرت وقد يـسـقط ـل
ـة بنية في ظهورها الحركة رسخت أن بعد إل النميري الرئيس  نأظام الدوـل

ولعـل السـودانأية، السـاحاة فـي سياسـيا مسـتقبل لنفسها وضمنت والمجتمع
يلي ما المتيازات هذه أبرز

السلمي. العمل ووجاهات الدعوة مؤسسات -ظهور
ـعـبر ومؤسـسـات بـنـوك ـمـن الـسـلمي الـمـالا مؤسسات مسار في -التحكم

ومؤسسات. البنك
ومنابرها. الدولة سياسات في صإوتهم -بروز

النظام. في النافذ العلمانأي للتيار -إضعافهم
. والخارج الداخل امتداد على الحركة تنظيم -توسع

الستراتيجي     فكرها     الى     ( مدخل     السودان     في     السلمية     الحركة  الشنقيطي، مختار بن محمد ـ 190

.239 سابق، )،،مرجاعوالتنظيمي

الستراتيجي     فكرها     الى     ( مدخل     السودان     في     السلمية     الحركة الشنقيطي، مختار بن محمد ـ 191
23سابق )،،مرجاعوالتنظيمي

192. الصفحة      نفس نفسه، المرجع ـ



هياـكـل ـفـي حااـضـرا ) ـكـانالترابي حسنالحركة( زعيم أن ذلك في والبرز
ـفـي للرئـيـس ومستـشـارا للـعـدلا، وزـيـرا أي عاـمـا نأائـبـا ـكـان حاـيـث السلطة،
193 الشتراكي. التحاد في وأمينا القانأونأية الشؤون

ي التغلغـل هـذا تجليـات ومن ي الحركـة دور هـو الرئيـس؛  نأظـام ف صإـنع ف
صـإـاحاب ـكـان ـفـالترابي الـسـودانأي، السياـسـي النـظـام في القانأونأية القاعدة
الـسـلطة وـتـوريث الحياة، مدى النميري نأيابة ليتضمن الدستور تعديل اقتراح

1983 ـعـام ـسـبتمبر قوانأين ارتبطت أيضا وباسمه  به، يوصإي لمن بعده من
194 السلمية. الشريعة بتطبيق الخاصإة

لـعـام البرلمانأـيـة النأتخاـبـات السلمي) في الميثاق (جابهة الحركة نأجاح ولعل
حدرها على دليل النميري حاكم سقوط 1986 الـشـعب، عاـمـة أوـسـاط في تج

ـادي المة حزبي بعد الثالثة المرتبة الحركة احاتلت حايث بحصــولها والتـح
جاديـدا اـسـما الـترابي اعتـمـد الحركـة تطور لنهج واستمرارا مقعدا 51 على

195".القومية السلمية الجبهة" عليها أطلق للحركة

داخل السياسية مشاركتها في المحققة المكاسب من الرغم على لكن      
عرـقـل حاـيـث اـلـديمقراطي، المسار عن انأقلبت الحركة أن إل الحكم دواليب
نأوابـهـا وـسـحبت التأسيسية الجمعية جالسات بمقاطعة وقامت الحزبية الحياة

زائـفـا أـمـرا وأصـإـبحت اكتمـلـت ـقـد مرحاـلـة الديمقراطـيـة أن ذريعة تحت منها
ـة وتكريســها للمســاواة تحقيقهــا لعــدم الســودانأي المجتمــع فــي للطبقـي

كوـسـيلة ذاتـهـا حـاـد ـفـي تـحـترم ل الـسـلمية الجبـهـة نأـظـر في فالديمقراطية
ـمـع تتماـشـى ل علمانأـيـة أو غريـبـة ـمـؤامرة مـجـرد لنأـهـا الحـكـم الى وأسلوب
196السلمية. النظرة

ـة إـسـتراتيجية : اـسـتمرتالبـشـير عمر الرئيس عهد ثانيا/ا في  الجبـه
ـمـن  الجـيـش، خاصـإـة الحـكـم ـفـي والتغلغل الختراق في  السلمية القومية

 بقيــادة1989  جوان30 في العسكري النأقلب تنفيذ في المشاركة خللا
ـتيلء البـشـير عـمـر ـى الجـيـش واـس ـو الـسـلطة، عـل ـد وـه ـا يـع ـى انأقلـب عـل

بحكوـمـةيـسـمى"  ما إعلن وتم فيها، أساسيا جازءا كانأت التي الديمقراطية
الـسـلمية والجبـهـة البـشـير عـمـر الرئيس بين تحالفا شهدت  التي"النقاذ
القومية.

جاـيـدا ـيـدرك فالنـظـام التـعـايش، ـهـذا لعقد حااجاة في الطرفين من لكل وكان
ســندا يراها ما وهو القرار صإنع مراكز في القومية الجبهة تحتلها التي المكانأة

الجبهة ترى حاين في ،البشير بها قام الذي النأقلب بعد شرعيته لتدعيم قويا
ـمـع تحالفـهـا خللا ـمـن حاققتـهـا التي المكاسب على الحفاظ مواصإلة ضرورة

النأقاذ. حاكومة ظل في أكثر وتدعيمها يالنمير نأظام
الحرـكـة زعـيـم ـتـولى إذ المعلـنـة السياـسـات خللا ـمـن الجبـهـة دور تبين وقد

ـعـام السياـسـي للعـمـل القومي الميثاق صإياغة في الترابي حسن
1991، الـجـدير التنفيذية. لـكـن المناصإب القومية الجبهة أعضاء تقلد كما  

193           . ا  أحمد، محمد العاطي عبد مسعد، المنعم عبد نيفين السلمية   ـ للحركات الخارجية ص   لسياسات سابق، مرجع ،38
194    .  ، نفسه ـالمرجع .39ـ
السودان،         195 في السلمية الحركة تطور مكرم، نهاد الديمقراطية   ـ العدد  مجلة جانفي  29، ،2008' ص  ،84
196. الصفحة      نفس نفسه، المرجع ـ
 النظام لن يدعون كما السودان إنأقاذ أي النأقلب، بمبررات يوحاي  السم التقاد: هذا حاكومة ـ

الجنوب مشكلة وحال الشريعة بتطبيق يتعلق فيما خاصإة انأجازات أية تحقيق في فشل الحزبي
وقضية     السلمية     التيارات علي، إبراهيم : حايدر كتاب الى ارجاع أكثر والقتصاد...... لتفاصإيل

.308ص ،2004 العربية، الوحادة دراسات بيروت: مركز الديمقراطية،



أن بـعـد الدوـلـة ـسـلطات من أي في المشاركة رفض الجبهة زعيم أن بالذكر
أقاليم كحكام كوزراء، عملوا الذين حاركة أعضاء خللا من عليها التأثير ضمن

197للبنوك. وكمديرين

جاديدة شرعية عن للبحث النأقلبين من  ومحاولة1996  عام من بداية لكن
بنظام بالخذ الحكم في تجربتهم مراجاعة ،تم لسياستها الشعبي التأييد تظهر

ـات وجاــاءت المــؤتمرات، ـريعية النتخاـب ـام التـش ـة1996لـع  كمحاوـل
استمر ذلك رغم لكن النأقلبية، صإفة ولنأهاء جاديدة، سياسية عناصإر لشراك

المجـلـس برئاـسـة الترابي ـفـاز إذ مـعـا، السياـسـي والنـظـام الجبـهـة نأـفـوذ
ـوطني الجبـهـة مرـشـحوا وـشـغل )، التـشـريعية المؤسـسـة( التـحـادي اـل
البـشـير الرئـيـس  احاتـفـظ حاـيـن ـفـي  المجـلـس، مقاـعـد أغلبـيـة والنـظـام
نأظيرتها مع مع بالتزامن جارت التي الرئاسية النأتخابات في الرئاسة بمنصب

198التشريعية.

ـوتر ـهـو الـسـلمية والحرـكـة النـظـام بـيـن التـعـايش براغماتية يبرر وما ـت
الـمـؤتمر مؤسسات هيكـلـة إـعـادة أزـمـة ـظـل ـفـي لـسـيما بينهما العلقة

ـاذ نأظام عن المعبر (الحزب الوطني ـذي )، النأـق ـان اـل ،الترابي يـشـغله ـك
عـمـر الرئيس ـمـن يجـعـل للـحـزب، الداخلـيـة اللئـحـة في تعديل حادث وقد

ـة الرئيس بعدها وأعلن للحزب، ورئيسا للدولة رئيسا البشير ـوارئ حااـل الـط
ـرارات يعرف فيما البرلمان وحال ـم ،1999 ديسمبر بـق ـا ـث ـرارات تبعتـه ـق
حايث ، السياسي والنظام الحركة داخل الستقطاب بدأ ،وهكذا 2000ماي
نأهاـيـة إـلـى النهاـيـة ـفـي أدى مـمـا وفـكـري، سياـسـي جادلا في الطرفان دخل

28 ـفـي اـلـترابي وإعلن الـسـلمية الجبهة داخل بانأقسام ، بينهما التعايش
صإـف ودـخـوله الشعبي الوطني المؤتمر حزب تكوين  ،2000جوان

199السياسية. المعارضة

السودانأي السياسي النظام تعايش أن سبق ما خللا من نأخلص وعليه        
قـائم  المصلحي التعايش إستراتيجية جاليا وضح القومية السلمية الجبهة مع

الحـكـم ـفـي الجبـهـة بإـشـراك مبتغاه حاقق فالنظام  البراغماتية، أساس على
الـسـلمية والجبـهـة النمـيـري، فعل كما خصومه ومواجاهة مؤسساته لشرعنه
ـهـذا أن كـمـا ، الدوـلـة أجاـهـزة  داـخـل نأفوذـهـا ـتـدعيم ـفـي مـصـالحها حاقـقـت
آلـيـة كـأهم السياـسـية  المشـاركة لهمـيـة الطرفـيـن بادراك يأت لم التعايش

يفـسـر ـمـا وـهـو الديمقراطـيـة دـعـائم وكأهم التعايش إستراتيجية عليها تقوم
ـن انأقلب ـا الطرفـي ـرد عليـه ـق بمـج ـدافهما، تحقـي ـالي أـه ـتراتيجية وبالـت فإـس

الوسيلة". تبرر الغاية مبدأعلى"  قائمة الطرفين بين التعايش
التــعايش إســتراتجية انعــكاسـاتالثالث:  المطلب

العربية السياسية النظم تعايش إستراتيجية انأعكاسات هذه معالجة يمكن 
هما: أساسيين مستويين _ على الخرى هي السلمية_ بدورها الحركات مع

ـدلا السلمي التيار مشاركة إن السياسي: النظام /ا مستوى أول المعـت
العربـيـة السياـسـية النأظـمـة عـلـى  إيجاـبـا ينعـكـس أن شأنأه من السلطة في

أهمها: السياسة المكاسب من العديد لها ويحقق
السلطة في السلميين مشاركة  بفضلوتقويتها: السلطة شرعنة-1

على المواطن، وبين نأسبيا_ بينها الثقة_ ولو إرجااع الخيرة هذه تستطيع
ا            197 أحمد، محمد العاطي عبد مسعد، المنعم عبد نيفين السلمية   ـ للحركات الخارجية ص     لسياسات ، سابق مرجع ،39 .
سابق،   الديمقراطية     وقضية     السلمية     التيارات علي، إبراهيم حايدرـ  198 مرجع ،313.
السودان،         199 في السلمية الحركة تطور مكرم، نهاد الديمقراطية،   ـ ص   مجلة سابق، .88مرجع



الجماهير إقناع محاولت هي المعتدلا السلمي التيار وظائف من أن اعتبار
المر النأتخابية، الستحقاقات مختلف في السياسية المشاركة بضرورة

شرعيتها ترميم على ويعمل ومؤسساتها، للسلطة أكثر مصداقية يمنح يذال
 والقتصادية.... الجاتماعية المشاكل من

للحركة العتدالي التيار مشاركة : تساهمالسياسي الفعل ديناميكية_2
الهيئة نأشاط كتفعيل السياسي، للنشاط ديناميكية إعطاء في السلمية
السلميين يناقشها التي الحساسة القضايا خللا (البرلمان) من التشريعية

وقيمه المواطن هوية تتعلق التي للقوانأين معارضتهم وكذا البرلمان داخل
العمل ودية مرد من ويرفع حايوية يعطي مما وصإريحة، علنية معارضة

قدرة أثبت الواقع وأن خاصإة الروتينية المسائل عليه خيمت الذي البرلمانأي؛
إلى ودخولهم بسيطة، اجاتماعية لشرائح وتجسيدهم الخطابة في السلميين

الخلف أن لسيما جاديدا إيديولوجايا خطابا تأسيس يعني البرلمان
المجالا من نأقله تم قد  خاصإة العلمانأية الحازاب و بينهم اليديولوجاي

بالتوتر مشحونأا جاديدا جاوا خلق ما هذا والعقائد، القيم مجالا إلى السياسي
السياسي الكساد من العربية أنأقذ- جازئيا- البرلمانأات السياسي والصراع

200فيه.  تتخبط أغلبها كانأت الذي

ـار إـشـراك : يـسـهمالسياسي -التنفيس3 ـفـي الوـسـطي الـسـلمي التـي
ا أو العربيـة السياسـية النظـم تـواجاه الـذي الكبير الضغط تخفيف يسـمى م

هـنـا تـنـدلع اـلـتي والمـظـاهرات الحاتجاجاات جاراء "،السياسي بالحتقان"
(اقتـصـاديا،  العربـيـة اـلـدولا أغـلـب تعيـشـه الـمـزري الوضع عن كتعبير وهناك

ـك لتخفيف السلمية الحركات توظيف فيتم ثقافيا...)، اجاتماعيا، الـضـغط ذـل
ـفـي مـطـالبهم ـعـن واـلـدفاع الـمـواطنين مشاكل لتبليغ  كوسيط باستخدامها

بالوظيفة" Remy Leveau  الباحاث  سماها  كما  أو التشريعية الهيئة إطار
بـهـا تـقـوم كـانأت ... والتي الحداثة من المقصيين عن الدفاع في " المنبرية
الـسـلطة معارـضـة ـفـي الوظيـفـة ـهـذه وتتجسد أوربا في الشيوعية الحازاب
201البيروقراطي. الجهاز وتحدي

ـواء4 ـاج -احـت ـائل وإدـم ـلمية الفـص ـة:  الـس إســتراتيجيةالمتطرـف
الفـصـائل احاـتـواء محاوـلـة إـلـى تـهـدف  المعـتـدلا التـيـار إدـمـاج فـي الـسـلطة
حرافضة السلمية الـسـعي ثانأية جاهة ومن جاهة، من السياسية اللعبة لدخولا ال

إلـى دومـا يسـعى اـلـذي المتـشـدد التـيـار أقدام تحت من البساط سحب إلى
لتكريـسـه. العربـيـة السياـسـية النـظـم تسعى الذي  الديمقراطي البناء نأسف
زاد كلمـا السـلمية، الحرـكـة فـي المعتـدلا التـيـار إـشـراك  كـان فكلما ومنه

ـمـن ـقـدر أـكـثر تحقـيـق وبالـتـالي فيـهـا المتـشـدد التـيـار عـلـى وتضييق الخناق
202للنظام.   والمن الستقرار

لهمـيـة نأـظـرا : وـهـذاالخـارج فـي السياسي النظام صورة - تلميع5
نأظمه  تسعى الثالث، العالم دولا في السياسي القرار على الخارجاي العامل

الـسـلميين دـمـج بمحاوـلـة الـخـارج ـفـي صإورتها تلميع محاولة إلى السياسية
ي لتظهر  أجاهزتها، داخل احاتوائهم حاتى أو السياسية، الحياة في المعتدلين ف

المسار وتقييم لدراسة الصإلحايين: مساهمة السلميين عند السياسية  المشاركة مقتدر، رشيد ـ 200
68 ص ،2004 أفريل ،314 العدد ،العـربي     المستـــــــقبل بالمغرب، للسلميين السياسي

المسار وتقييم لدراسة الصإلحايين: مساهمة السلميين عند السياسية  المشاركة مقتدر، رشيدـ  201
.69 سابق، مرجاع بالمغرب، للسلميين السياسي

202. الصفحة      نفس نفسه، المرجع ـ



الحزـبـي النـشـاط ـفـي الـفـراد وحارـيـة الديمقراطـيـة تـحـترم كأنأظـمـة الخـيـر
عرفـهـا اـلـتي المـشـوهة الـصـورة بـعـد خاصـإـة وتـشـجيعها دعمـهـا على وتعمل

العربية. السياسية النأظمة على السلبية وتداعياته الجزائري النموذج
انأعكاـسـات أم رصـإـد يمـكـنالمعتـــدلة:  الســــلمية ثانيا/ا الحـــركات

كالتي: عليها التعايش إستراتيجية
تطـبيق لهـا يتيـح السـلطة، فـي  المعتدـلـة السلمية الحركة مشاركة _ إن1

ـن الديمقراطية تخليص ومحاولة السلمية للقيم وفقا الديمقراطية أسس ـم
ـفـي الحامـلـة الغربـيـة والفلـسـفية الحـضـارية للخلفـيـة السلبية التداعيات

ـل المادية، القيم من صإاحابه الباحاية) وما (العلمنة اليديولوجاية طياتها والعـم
ـي اليجابية الجوانب تعزيز على ـة ـف والمـسـاواة كالحرية الديمقراطـي

أن منطـلـق ـمـن وـهـذا أيـضـا، الـسـلم بـهـا أتى والتيوالعدالة... والكرامة
وترـبـوي نأفـسـي اـسـتعداد ولكنـهـا دساتير، أو مؤسسات ليست الديمقراطية

تطـبـق اـلـذي العربي الجاتماعي للوسط الثقافية الخصوصإيات يحترم أن لبد
 .203) السلمية الحضارية البيئة( فيه

العامل لهمية إدراكهم عن السلطة في السلميين مشاركة   تعبر_2
(التربوية الخرى العوامل جاانأب إلى الحاتماعي التغيير في السياسي

السلمية الحركة تستطيع المشاركة .....) وبفضل / الدعوية الثقافية
صإنع مراكز في  بدخولها خارجاه تبقى أن عوض بالقانأون نأفسها تحصين
السياسية( القانأونأية) الحصانأة منطلق من عنها، بعيدة تبقى أن عوض القرار
للمتابعات التعرض دون الحاسمة القرارات من العديد اتخاذ من تمكنها

صإحيح.  والعكس الدستور_ ، يقره ما إطار في المنية_ طبعا أو القضائية
: فدخولاالعامة الحياة وأخلقه الدولة مؤسسات – أسلمة3 

يساعدهم أن شأنأه من  وزارية، حاقائب وتقلدهم البرلمان إلى السلميين
الحياة ( مظاهرلغربنةا   من وحامايتها  السلمية القضايا عن الدفاع على

ححذر العلمانأي التيار بها ينادي التي  الغربية)؛ من   السلطة دواليب في المتج
القيم على للحفاظ السلمية الشريعة من المستمدة القوانأين سن خللا

الحياة مظاهر أبسط  في يتجلى خطيرا  اختراقا  تشهد التي السلمية
الحقل ) داخلالخلقوي الضبط( بوظيفة تسمى كما . أو العربية العامة

 204السرة. قانأون السياسي. كتعديل
السياسية المشاركة أفضتالمتطرف:  العنفي التيار عن _التمييز4

سببا كان ما كثيرا الذي العنفي، التيار عن نأفسه تمييز الى المعتدلا للتيار
حر في عن سلبا يؤثر مما المتطرفة، الحركات صإف الى المعتدلة الحركات  جا

اقتنعت وبالتالي السياسي، العمل في انأدماجاها ويعوق لها السلمي الطابع
هو السياسية المشاركة إطار في الحواري السلوب واعتماد العنف نأبد أن

. التيار هذا وبين بينها للتفريق المثل الحل
إذالسلطة:  في مناصب وتقلد البرلمان إلى الدخول امتيازات ـ5

ومعرفة الدولة وهياكل مؤسسات من أكثر القتراب من للسلميين تسمح
وخبرة، معرفة يسكبهم أن شأنأه من العمل، لليات وفهم التسيير قوانأين
حرفع الحكم في السياسية ممارستهم على إيجابا تنعكس الداء من وال

حزب من البرلماني العضو المقرئ زيد بو أ أكده ما وهو السياسي،
المسار وتقييم لدراسة الصإلحايين:مساهمة السلميين عند السياسية  المشاركة مقتدر، رشيد  203
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العمل في الحزب لتجربة تقيميه في بالمغرب والتنمية العدالة
نظرنا التشريعية، المؤسسة من كثيرا :" ... اقتربنا205 البرلمانأي

التي الليات والى عملها، طريقة والى دواليبها الى الداخل في
الفرق فاكتشفنا تسيرها، التي المعقدة التوازنات والى تحكمها،

."   والتطبيق، النظرية بين الكبير

الثاني الفصــل استنتاجات
الى توصإلنا الفصل هذا مضمون في الواردة العناصإر لمختلف معالجتنا بعد

التية: الستنتاجاات
النظم فيها بما السياسية النظم في وثيقة أسمى الدستور يعتبر ـ1

لتحديد الرئيسي والمرجاع الساسي القانأون يمثل إذ العربية، السياسية
إرادتها، عن والمعبرين بتمثيلها والقائمين واختصاصإاتها، الدولة مؤسسات

حرف نأصوص على يشمل كما _ العروبة) ، الدولة( كالدين هوية وتحدد تع
السياسي، النشاط لحق عليها المنصوص الضمانأات من مجموعة ويحتوي
سواء التطبيق صعوبة الواقع أثبت ذلك مع لكن سياسية، أحازاب وتكوين

القوى لبعض السماح كذا أو الشريعة وتطبيق الدولة بأسلمة يتعلق فيما
توجاهاتها. عن تعبر أحازاب إنأشاء في السلمية كالحركات السياسية

تحديد في محوريا دورا العربية الدولا في السياسي النظم طبيعة تلعب ـ2
عموما المعارضة السياسية القوى مختلف مع المنتهجة الستراتيجيات شكل

الشروط وتعددت القيود كثرت كلما خصوصإا. حايث السلمية والحركات
مشاركتها فرصإة تقلصت كلما السلمية، الحركات نأشاط على المفروضة

تسمى ما أو ، للدولة السياسي الحراك من واستبعدت السلطة، دواليب في
وفرت كلما أنأه أخرى زاوية ومن ،  زاوية من " هذاالقصاء بإستراتيجية"

الحركات تواجاه التي الصعوبات من وقلصت المناسبة الظروف الدولة
أكبر ديناميكية ذلك أعطى كلما السياسي، للعمل ولوجاها في السلمية

الموقع: من عليه متحصل والديمقراطية،  السلمية الحركات العلي، طاهر زكي ـ 205
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داخل  من التغيير على والعمل السياسية المشاركة خيار تبني على وشجعها
"التعايش بإستراتيجية" تسمى ما أو خارجاها، البقاء عوض  الحكم أجاهزة

 .
النظم أغلب هندست ،الهيغلي التعبير حاسب الدولة عقل فابسم ـ3

شتى ذلك في مستخدمة بإحاكام، القصائية إستراتيجيتها  العربية السياسية
المتوسطة أو البعيدة أو القريبة أهدافها تحقيق لغرض والليات الوسائل
في تتوان ل فهي الدولة، واستقرار أمن حاماية ذلك في مبرراتها المدى،

خطر أو تهديد أي ردع في المخابراتية وأجاهزتها العسكرية آلياتها استخدام
الشعبية الرادة حاساب على كان وأن حاتى باستقرارها المساس شأنأه من
الدولة مواطني على ذلك وانأعكاسات لتداعيات المراعاة دون حاتى ،أو

ذلك. على صإورة أحاسن يمثل الجزائري النموذج ولعل  ومؤسساتها،
مع التعايش لستراتيجية العربية السياسية النظم بعض  انأتهاج ـإن4

هذه به تتمتع الذي السياسي النضج مدى أوضح السلمية، الحركات
لهمية إدراكها القل على والمبررات، السباب اختلفت وان حاتى النظم

المشاركة قنوات عبر  السلميين فيها بما السياسية المعارضة قوى إشراك
العربية السياسية النظم عكس الديمقراطي، البناء عملية في السياسية

الحراك  في ودوره المعتدلا السلمي بالتيار تؤمن ل مازالت التي الخرى
على ذلك وامتيازات مكاسب التجارب من العديد أوضحت السياسي. وقد

 السلمية الحركات مستوى وعلى نأفسه، السياسي النظام مستوى
شرعنة من للسلميين إشراكه بفضل السياسي النظام استطاع إذ

التشريعية، المؤسسة خاصإة أجاهزته لمختلف ديناميكية ومنح سلطته
كتسابوا السياسي أداءهم تحسين  من السلميين تمكن كما

السوداء العلبة داخل القرارات صإناعة كيفية في أعمق وخبرة مهارات
والمجتمع، الدولة صإيرورة على ذلك وانأعكاسات ،الستوني بالمفهوم

التعايش هذا حاقيقة عن أدق بصورة  يعبر الكويتي النموذج ولعل
اليجابي.

العربية السياسية النظم على كبيرة ضغط ورقة المريكية الدارة تشكل ـ5
تياراتها اختلف على السلمية الحركات من النظم هذه موقف حاولا

فقد ،2001 سبتمبر  من11 أحادث بعد خاصإة والمتطرفة، منها المعتدلة
تهديدها منطلق من الحركات هذه وإقصاء احاتواء ضرورة بين تباينت

تسميه بما فيها، العنفي التيار خاصإة العالم في المريكية للمصالح
عملية في المعتدلا التيار  إشراك إلزامية وبين السلموي"، بالرهاب"

طولين وأمن استقرار ضمان بهدف العربية، السياسية النظم دمقرطة
عن يعبران الموقفين كل مصالحها. وعليه على إيجابا ينعكس ما وهو المدى،

القضايا لشتى معالجتها في المريكية السياسة تميز التي البراغماتية مدى
الدولية.    
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السلمية الحركة اتجاه العربية السياسية النظم استراتيجيات تباينت         
. مختلفة وصإورا  أشكال واتخذت دولة، كل لظروف وفقا أخر إلى  دولة من

إستراتيجيتي وهما أساسيتين؛ إستراتيجيتين عن تخرج ل عمومها في لكن
والتعايش القصاء

تـجـاه متـشـددا موقـفـا العربية السياسية النظم بعض أظهرت  ؛الولى ففي
ـمـن أو لـخـر، أو لـسـبب أصـإـل بـهـا الـعـتراف بعدم وذلك السلمية الحركات

لسياـسـات وتـحـديها معارـضـتها نأتيـجـة السياسية الساحاة من استبعادها خللا
السلمية الجبهة( الجزائري النموذج في الحالا هو كما القائم، النظام

ـاذ ـوذج ) أو للنـق ـزب( التونســي النـم )...،الســلمية النهضــة ـح
إستراتيجيتها تحقيق بغرض والليات، الوسائل من العديد ذلك في مستخدمة
_حاســب تراها التي والتجاوزات، التحديات بعض ذلك في مستغلة القصائية،

واستمرارها. لبقاء رأيها_ مهددة
وأكـثر تشـددا أقـل لمواقـف النظـم تلـك  اتخاذ في فتمثلت ؛الثانية في أما

ـمـن العتدالـيـة، التوجاـهـات ذات الـسـلمية الحرـكـات  مع التعامل في مرونأة
تحددها لشروط وفقا لكن لها، السياسية المشاركة قنوات مختلف فتح خللا

لـسـتراتيجية أـكـثر نأجاـعـة تحقـيـق وبـهـدف العربـيـة، السياسية النظم دساتير
عـلـى وـهـذا  الممكـنـة، الوـسـائل شتى توظيف الى النظم تلك تلجأ التعايش،

الـسـلمية) والنـمـوذج الدـسـتورية (الحركة الكويتي النموذج غرار
ـمـبررات اختلفت وإن حاتى ...،السلمية) القومية السوداني( الجبهة

سياسي.  نأظام كل بنائية بحسب نأموذج كل
العاـمـة السياقات تحديد الضروري من كان الستراتيجيتين لهذين أدق ولفهم

التالي: المنهجي للتسلسل وفقا لهما وشامل واضح رسم في تساهم التي
ــا  ــي فقمـن ــث ـف ــإبراز الولا المبـح والواـقــع الدـســتوري البـنــاء ـب

ـة السياسية النظم في والحزاب للدين الممارساتي ـاء العربـي كبـن
الـثـانأي المبـحـث ـفـي بيـنـا ـثـم الـسـتراتيجيات، مختلف عليه تتأسس أساسي

وأخـيــرا ، مؤشراتهافــــ ،تعريفهــا خللا ـمــن القصــاء إســتراتيجية
ـا والخير الثالث المبحث في أما ،انعكاساتها ـة فحاولـن إستراتيجية دراـس

عليه.  المترتبة لنعكاساتا ثم ،المؤشراتف  ،بالتعريف بدءا التعايش

 

الممارـسـتي والواـقـع الدـسـتوري : البـنـاء الول المبحث
 العربية السياسية النظم في والحزاب للدين

العربية، السياسية النظم لغلب  الساسي المقوم السلمي الدين يعتبر   
الحـاـزاب تـشـكل حايـن ـفـي دـسـتور، كـل ـمـن الولـى الـمـواد في نأجده حايث

الدـسـاتير بـعـض تـقـر كـمـا – السياـسـي الـطـابع ذات الجمعـيـات أو السياسية
أحاادـيـة أنأظـمـة ـمـن العربـيـة اـلـدولا أغلب تحولا عن ايجابيا مؤشرا – العربية

. تعددية أنأظمة إلى



لتـلـك ـكـبيرا تـحـديا يـشـكلن ـمـازال والحـاـزاب لـلـدين  الممارستي البعد لكن
الـسـلمية الحرـكـات ـمـع التعاـمـل اـسـتراتيجيات تحدد ذلك إثر وعلى النظم،

لحراكها كمحور الدين على واعتمدت الديمقراطي المناخأ من استفادت التي
ـارات مختـلـف بين للستقطاب مصدرا يعتبر مازالا الخير هذا السياسي، التـي
ـع – توجاهاتها اختلف - على بدورها السياسية الحازاب أن كما السياسية، تـض

ـبين في إليه سنتطرق ما . وهذا المحك على السياسية النظم شرعية المطـل
ــن.  ـبالتيـي ـة: الول  المطـل ـدين مكاـن فــي والحــزاب اـل

 العربية الدساتير
لتحدـيـد والمرجاعية الساسية الوثيقة أنأه على الدستور أيعرف بداية       

وتنظـيـم رئاـسـي...)، ـشـبه ، برلـمـانأي ، ( رئاـسـي السياـسـي النـظـام طبيـعـة
...) . قضائية ، تشريعية (تنفيذية السلطات مختلف بين العلقات

تحدد التي العرفية أو المكتوبة التدابير من مجموعة أنأه على أيعرف كما     
حاـقـوق وتـحـدد وعلقاتـهـا العاـمـة الـسـلطات تنظـيـم وتـضـبط ، الدوـلـة هوـيـة

ـفـي الموجـاـودة وهي المكتوبة للدساتير نأوعان وواجاباتهم. وهناك المواطنين
(ـشـفوية) المكتوـبـة غـيـر والدـسـاتير ، العربية الدولا ومنها  العالم دولا أغلب
.  206 البريطانأي الدستور أشهرها ونأجد

:  أهمها مشتركة سمات تضمنت أنأها فنلحاظ العربية الدساتير حاالة ففي    
أن( عـلـى العربـيـة الدـسـاتير معـظـم تنص : حايثالـدولة /ا هـوية أول   

النأـسـان علـقـة لـيـس هنا والمقصود )، الدولة دين هو السلمي الدين
ـفـي ـبـدوره المقترن الدولة دين تحديد بل المقدسة والروحاية الوجادانأية بربه

كـمـا  المختلـفـة الجاتماعـيـة الممارـسـات ـفـي المتجـسـدة التشريعية العملية
ـا1963 لعام الجزائري الدستور عليه ينص ـاتير ـمـن  وغيرـه ـتي الدـس اـل

يـنـص حاـيـن ـفـي ) ،الدولة دين السلم أن(  الثانأية مادته في بعده جااءت
دينها عربية دولة قطر أن على الولى مادته  في1972 لعام قطر دستور
أيضــا نأجد كما لتشريعها، الساسي المصدر هي السلمية والشريعة السلم

(1998 ـفـي الـصـادر الـسـوداني الدـسـتور الـسـلمية الـشـريعة أن 
 .207).للتشريع مصدرا والعرف

ـذه أن الملحـاـظ ـا الدـسـاتير ـه ـو الـسـلم أن عـلـى تـنـص وغيرـه المـصـدر ـه
النخـب تؤكـد  حايـث الدولـة، فـي التشـريع مصـادر مـن مصـدر أو الرئيسـي

السلمية، الشريعة مع تتعارض قوانأين أي تصدر ل أنأها على الحاكمة العربية
تتعارض شبهة وجاود على ينطوي قانأون أي تعديل إلى الفور على تبادر وإنأما

) ـفـي الدوـلـة دـيـن الـسـلمي الدين(  فـقـرة وـضـع الشريعة. ولعل مع
الحاكـمـة النـخـب إدراك عـلـى دليل  العربية الدساتير أغلب في الثانأية المادة
فـي ـهـرم أعلـى تـصـف العربـيـة الدولا بعض أن لدرجاة البند، هذا أهمية مدى

ـأمير"  الســلطة ـدين حـمـي "ـحـامي " أوالـمـؤمنين ـب ـائر و "،اـل "الـث
ـذا المسلم ـفـي الـصـادر المغربـيـة المملكة دـسـتور ـغـرار عـلـى " ...وـه

ـاهر الدين حامى وحاامي المؤمنين أمير   (الملك19 مادته في 1996 والـس

دراسات : مركز بيروت ، الستمرار     وقضايا     العربية     السياسية     النظم ، سعد نأيفين ، هللا الدين - علي  206
  ص ، العربية الوحادة

. 140 ص ،الســتمرار     وقضــايا     الـعربية     السيـــاسية     النــظم ، مسـعد نأيفين ، هـللا الـدين - علي 207



معـمـر العقـيـد نأفسه على الليبي الزعيم يطلق كما ..)، الدستور احاترام على
208المسلم.  الثائر القذافي

برـهـان العربـيـة اـلـدولا بـعـض برؤـسـاء السلمي الدين صإفات فاقتران ومنه
المـسـتوى عـلـى الـقـل عـلـى للسلم هؤلء يوليها التى الرفيعة المكانأة على

ـة محور السلمي الدين يشكل فعل هل لكن التنظيري، ـية الممارـس السياـس
؟.  الرؤساء لهؤلء

السياـسـية النـظـم معـظـم أن باـلـذكر : الجديرالسيـاسية ثانيا/ا الحـزاب
تماـشـيا . لـكـن الواحـاـد الحزب نأظام مباشرة استقللها بعد اعتمدت العربية

القـطـب وـبـروز الـسـوفياتي التحاد بسقوط العالم شهدها التي التحولت مع
 –بقـيـود وـلـو – الحزبـيـة للتعددـيـة المـجـالا النأظـمـة تـلـك فتحت الليبرالي...،

 –التعددـيـة الممارـسـة – السياـسـية ( الجمعـيـات مختلـفـة مـسـميات  وتـحـت
العربيـة السياسـية للنـظـم النـمـاذج بعـض أخذنأا فإذا ...)، السياسية الحازاب

السياسـية، والحاـزاب الجمعيـات حاق على دساتيرها في نأصت أنأها نأجد فإنأنا
والتـعـبير الفكر حرية( ) على08( مادته في تونس دستور في ورد كما

ـاع والنشــر والصــحافة ـيس والجتـم ـات وتأـس مضــمونة الجمعـي
. مضمون النقابي وحق – القانون يضبطه ما حسب وتمارس

ـفـي مـشـاركتهم لتنظيم المواطنين تأطير في الحزاب تساهم ـ
أن وعليـهـا ، ديمقراـطـي أـسـاس عـلـى وتنظم ، السياسية الحياة

ـم الشــعب ســيادة تحــترم ـة وقـي النســان وحقــوق الجمهورـي
. الشخصية بالحوال المتعلقة والمبادئ

وكــل والعفوية والتطرف العنف أشكال كل بنبذ الحزاب تلتزم ـ
. التمييز أوجه
وأهدافه مبادئه مستوى في أساسا يستند أن حزب لي يجوز ـول

) جهــة أو جنس أو عنصر أو لغة أو دين على برامجه أو نشاطه أو
.209

فقد1989 لسنة الجزائري الدستور في أما        التعددية بوابة فتح  
السياـسـية الجمعـيـات مـصـطلح باـسـتعمالا )  لـكـن40( مادته في السياسية

الـطـابع ذات الجمعـيـات إنـشـاء حق:(  كالتي السياسية الحازاب وليس
ـات لضرب الحق بهذا التذرع يمكن ول به معترف السياسي الحرـي

البلد واـسـتقلل الترابـيـة والـسـلمة الوطنـيـة والوـحـدة الساسة
210). الشعب وبسيادة

لـعـام الدـسـتوري التعديل في السياسية الحازاب على صإراحاة أكد حاين في 
ـادة ـفـي 1996 ـتي42( الـم الـحـزاب إنـشـاء ـحـق: (  عـلـى نأـصـت ) اـل

الحريات لضرب الحق بهذا التذرع يمكن ول ، ومضمون به معترف
والوـحـدة الوطنية للهوية الساسية والمكونات والقيم الساسية

واـسـتقلل الترابـيـة وـسـلمة اـلـوطني، اـلـتراب وأـمـن ، الوطنية

: مكتبة مصر ، العربي     بالـعالم     السـلمية     الصإـولية     الحـركات الشـيبانأي، شمسان احاـمد - رضوان 208
.273 ص  ،2006 النشر مدبولي

 الواحاد. الحزب نأشاط بحضر البداية منذ انأفرد الذي المغربي الدستور باستثناء ـ        
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 .112 ص  ،2005 ،
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والجمـهـوري اـلـديمقراطي الـطـابع وـكـذا الـشـعب وـسـيادة البلد
.  للدولة
الـحـزاب تأـسـيس يـجـوز ل الدـسـتور أحـكـام اـحـترام ـظـل - وفي

أو مهـنـي أو عرـقـي أو لـغـوي أو ديـنـي أـسـاس عـلـى السياـسـية
الحزبـيـة الدعاـيـة إـلـى اللجوء السياسية للحزاب يجوز ول جهوي

. يحـضـر الـسـابقة الفـقـرة ـفـي المبيـنـة العناصر على تقوم التي
أو للمـصـالح التبعية أشكال من شكل كل السياسية الحزاب على

ـات ـة الجـه ـوز ول ، الجنبـي ـأ أن يـج ـزب أي يلـج ـى سياســي ـح إـل
أو طبيعتهـمـــا ـكـــانت مهـمـــا الـكـــراه أو العـنـــف اـســـتعمال

 211..)  قانون بموجب أخرى وواجبات التزامات شكلهما.وتحدد

من وغيرها والجزائري التونسي الدستور من كل في أنأه فالبارز       
الحزبـيـة التعددـيـة مـجـالا فتحا – المثالا سبيل -على الخرى العربية الدساتير

ـدايتها ـفـي ـات بمـصـطلح ـب مـصـطلح ولـيـس السياـسـي الـطـابع ذات الجمعـي
حاياتـهـا تـبـدأ أن ـضـرورة ـهـو النأظـمـة ـهـذه رؤـيـة لن ، السياـسـية الحـاـزاب
سياـسـية أحازاب إلى والوقت التجربة مع تتطور بجمعيات التعددية السياسية

ـفـي السياـسـية الحـاـزاب أمام مصراعيه على الباب فتح أن منطلق من وهذا
إلـيـه تسعى الذي الديمقراطي التحولا يعرقل أن شأنأه من الخبرة غياب ظل

أـكـدت ـمـا وـهـو الواحـاـد، الحزب حاكم تحت كانأت بعدما خاصإة الحزبية النظم
الرئاسـي البيـان في السياسية التعددية إقرارها عقب الجزائر صإراحاة عليه

من حال بأي يمكن ل  أنهتضمن: (  الذي1988  أكتوبر24 في الصادر
في تطمح أوساط مع البداية منذ الحزبية التعددية إقامة الحوال

ديمقراطـيـة إـطـار ـفـي امتـيـازات عـلـى الحـصـول وفي السلطة،
212). مظهرية

ـبـدأت ولـمـاذا العربـيـة السياـسـة النأظـمـة لدـسـاتير أـخـرى ـقـراءة ـفـي لـكـن
رغبة مع تماشيا اعتبار فيمكن ، الحازاب وليس الجمعيات بمصطلح التعددية

وحاـصـر السياـسـي النشاط على الخناق تضييق في البداية ومنذ النأظمة تلك
بينهـمـا، واـضـح والـفـرق الجمعوي العمل إطار في السياسية الحازاب نأشاط
ـشـرعي كمطـلـب  الـسـلطة إـلـى الوصـإـولا  ـهـو الحازاب هدف أن في خاصإة

. ذلك غير الجمعيات هدف حاين في ، وقانأونأي
ـب ـد الول المطـل ـاتي : البـع ـدين الممارـس ـزاب لـل والـح
 السياسية

بعض فيها السلمي الدين يعرف العربية السياسية النظم أن شك من ما      
السـلطة بطـقـوس يتعـلـق ول ـشـكليا لـيـس الحضـور وـهـذا الحـضـور، أشكالا

ـفـي اـلـدين تواجـاـد ـهـو مـظـاهره وـمـن بـكـثير، ذلك من أوسع هو بل فحسب،
ـدين ـمـن المـسـتمدة الشخصية الحاوالا نأظام العربية؛ النظم شؤون إدارة اـل

العربية. الدولا معظم في والمطبق السلمي
بمختلف الحديث التعليمي النظام في الدينية المواد بعض إدخالا تم أنأه كما 

تـسـمى كـمـا أو الـسـلمية، الوـقـاف لنظام الدولة رعاية إلى إضافة أطواره،

، الرسمية الجريدة ،1996   دستور     تعديل     مشروع     نأص   ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية-  211
.1996  أكتوبر16  بتاريخ83  . السنة61 العدد

، والعربي     الدولي     الحدث، المستقبل وماكيت  الماضي تضاريس الجزائر ، عميمور الدين - محي 212
16 ص  ،2000 أفريل في  الصادر107 العدد



اعتـمـاد عن فضل ، مثل الدينية والشؤون الوقاف بوزارة الجزائر في
مصر. كحالة الدولة رئيس مفتيو  الفتاء نأظام

والذاـعـة، التلفزـيـون في الدولة تبثها التي الدينية البرامج مختلف إلى إضافة
ـذا رسميا. وكل احاتفال الدينية بالعياد العرب الرؤساء احاتفالا وكذا ـر ـه يؤـش
مختلفة. بطرق  السلمي للدين  العربية النظم رعاية على

: منطلق من ديني الدولة قرار أن يبرر ل هذا فإن العتبارات، تلك كل ورغم 
الـقـانأون ـمـن مـسـتمدة وـضـعية الغالب- نأظم في – التشريعية نأظمها  / أن1

النظم مع مكيفة أو الستعمار، دولة من وراثتها تم ومعظمها الحديث المدنأي
. الحديثة الدولة لنظم التشريعية

والـصـرفية والمالـيـة والجبائية التجارية نأظمها لغلب نأسبي أو كلي  / ابتعاد2
الـجـدالا الـحـديث. وـمـا التـشـريعي للمرجـاـع وتبنيـهـا  الـسـلمية الشريعة عن

الرـبـوي والـطـابع الـسـلمية البنوك حاولا العربية الدولا من العديد في الدائر
الصـإـولا ـعـن العربية السياسية النظم بعد مدى على دليل إل المالي، للنظام

213السلمية. 

اعتـمـاد يـسـمى فيـمـا ـيـدخل الدين استعمالا إلى السلطة جانوح يكون وقد  
ـمـا وـهـذا ـلـديها، الـشـرعية مصادر بعض لخلق كوسيلة للدين الحاكمة النخب
والفرق شرعيتها لتقوية الدين تستخدم التي والدولة الدينية الدولة بين يفرق
أحاـكـام أو اـلـدين ـشـرائع ـبـه قـضـت بـمـا تحـكـم ـفـالولى الـنـوعين، بين واضح

، المـسـيحية والوـسـطى الـقـرون ـفـي الكنيـسـة دوـلـة مثل الدينية المؤسسة
ســماها كما أو نأفسها، على الشرعية إضفاء في طمعا الدين تستجير والثانأية
الحـقـل ـفـي اـلـديني الرمزي المالا رأس توظيف بلقزيز الله عبد الباحاث

214السياسي. 

السياـسـية النـظـم ـفـي تـطـبيقه محاوـلـة أو الـسـلمي اـلـدين تـطـبيق ويواجاه
: منها التحديات من العديد العربية

السلطة على العلمانأيين تأثير : إن( الــلئكـي) العـلماني /ا التيار أول 
صـإـعود ـمـع تـضـخم ـقـد والسياـسـية، اـلـدين بين للعلقة حاد وضع في الحاكمة

تـعـد ـلـم وهـكـذا ، لـلـديني السياـسـي إخـضـاع في ورغبتها السلمية الحركات
أحازاب تشكيل منع أيضا بل فحسب، الدين عن للدولة فصل لديهم العلمانأية
السياسـي الصـراع فـي الـدين اسـتعمالا منـع أو دينـي أساس على سياسية

215الصاعد.  السلمي الخطر لكف

والدعايـة للترويـج العلمـانأي التيـار سـعى المثالا سبيل على الجزائر ففي 
من برخصة إل الزوجاات تعدد واشترط المرأة زواج في الولي إسقاط لفكرة

أـمـور الـحـالا بطبيـعـة  وهي ، المساهمة الطالق المرأة إلزام كذا و القاضي،
. الشرع مبادئ مع تتعارض
تـشـكل العربـيـة السياسية النظم في العلمانأية يجعل الذي المر ولعل     

ـخـبرة ـفـي ـسـائد ـهـو كما الديمقراطية عملية تصاحاب لم أنأها هو كبيرا تحديا
هوبـدي فهمي المفـكـر لـسـان عـلـى تأـكـد ـمـا وـهـو ، الغربـيـة المجتمعات
حررت الغرب في العلمانأية بقوله:" إن وحـاـررت ، اـلـدين ـسـلطة ـمـن العقل حا

، وآخرون حاماد مجدي كتاب في ، والسياسية الدين إشكالية في الجدلا  مفارقات ، بلقزيز الله - عبد 213
الوحادة الدراسات : مركز بيروت ، والممارسة     الفكر     في     : دراسات     والديمقراطية     السلمية     الحركات

 .151 ص  ،1999 ، العربية
 .152 ص سابق، مرجاع ، والسياسية الدين إشكالية في الجدلا  مفارقات ، بلقزيز الله -  عبد 214
 .152 ص نأفسه، -  المرجاع 215



رهنت العربية التجربة في بينما الكنيسة، سلطة من والعقل والمجتمع الدين
ـدين ـدة لكنيســة والعقــل والمجتمــع اـل ـة هــي جادـي ـة دوـل ـة النخـب العلمانأـي

ـة، الوتوقراطية بدولة تسميته يمكن ما أو الوليغارشية ـا العلمانأـي ـبـدت ففيـه
العربـيـة التجرـبـة ـفـي وأنأـهـا ـخـدمته، وـفـي المجتـمـع لصالح الغربية العلمانأية

.216"  وأحالمها الجماهير طرح وضد المجتمع ضد الدوام على ظلت
السلمي الدين اعتبار يكفي ل أنأه التيار هذا : يرىالسلمي /ا التيار ثانيا
تـطـبيقه ضرورة وإنأما العربية، الدساتير أغلب به تقر كما فحسب الدولة دين
الحاكـمـة العربـيـة السياـسـية النـظـم ـفـي ـيـرى ل فـهـو لذا ، الواقع ارض على

الكفيـل نأفسـه يعتبر حاين في السلمية، المبادئ تجسيد على الكافية القدرة
يحـمـل أنـأـه خاصـإـة الحـكـم، ـسـدة إـلـى وصـإـوله حاالة في طبعا لذلك والمؤهل
السلمي...) الحكم السلمية الدولة ، الحل هو السلم( شعارات

.
السلمي التيار يستطيع حاتى كافية غير وحادها الشعارات أن الملحاظ لكن 

ذـلـك نأرجـاـع أن ويمـكـن الحياة، مناحاي مختلف في السلمية الشريعة تطبيق
التالية:  للسباب

إلى السلمية الحركات بوصإولا تسمح ل العربية السياسية النظم غالبية إن ـ
برنأامجـهـا تـطـبيق عـلـى ـقـدرتها ـعـدم يعـنـي اـلـذي المر السلطة، هرم أعلى

ا سياسـية كمعارضـة بهـا يعـترف ل مـادامت السلمي، ي الحـق له تـولي ف
السياسي.  برنأامجها تطبيق في بالك فما السلطة

وتـطـبيق الحـكـم إـلـى الوصـإـولا ـفـي الـسـلمية الحرـكـات بـعـض استعجاليه ـ
ـغـرار عـلـى وـهـذا ذاـتـه، حـاـد في الدين على سلبا انأعكس السلمية الشريعة
ـداث إلى سعت حايث الجزائر في للنقاذ السلمية الجبهة ـر إحـا التغيـي

ومنطق أساسا تعتبر ) والتي السلمية ( التنشئة القاعدة وأهملت القمة من
ـبـن أحـمـد ـبـن الماـلـك عـبـد الشيخ ـبـه صـإـرح ما وهو تغييريه، عملية أي

ـكـان الجزاـئـر ـفـي الوضع أن بقوله: " حاقيقة الجزائري رمضان المبارك
لن يكـفـي، ل وحـاـده الحـمـاس لـكـن الثمرة، قطف في التعجيل من نأوعا فيه

عقاـئـدي علـمـي منـهـج عـلـى والتربـيـة التمحيص بمرحالة تمر لم الجبهة دعوة
217  ." الدعوات كل به تمر كما دعوي

الحرـكـات معـظـم ـلـذا – انأـعـدامها تـقـل ـلـم _إن السياـسـية الـخـبرة غـيـاب ـ
حـاـتى أو قـيـاديين إـطـارات تقـلـد قـلـة  نأتيـجـة العرـبـي، الـعـالم ـفـي الـسـلمية

النـظـم إدارة ـفـي وحاساـسـية نأوعـيـة ذات لمناصـإـب المعـتـدلا التـيـار مناضلي
الدوـلـة، ـفـي والهامـشـية العامة القطاعات تتجاوز ل فيها كانأت وإن الحاكمة،

ـمـن ويجـعـل الحرـكـات، لتـلـك السياـسـي التمكـيـن على سلبا ينعكس ما وهو
المـسـتوى علـى مـطـروح غـيـر أـمـرا الـسـلطة ـهـرم أعلى إلى وصإوله مسألة

. البعيد المستوى إلى المتوسط
عملـيـة أن ـفـترى السياـسـية، للحـاـزاب الممارـسـاتي البـعـد يـخـص فيـمـا أـمـا

ـهدتها التي السياسية التعددية نأحو النأتقالا ـة دولا ـش ـدة عربـي كتونس، عدـي
طبيـعـة في جاوهري تغيير حادوث إلى تفض ... لم الردن و مصر الجزائر،

العـلمانأية     ســدنأة ، فلح الغربي كتاب في ، العرب للعلمانأيين مشرف غير سجل ، هويـدي - فهمــي 216
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ى الحاكمـة النخـب حارصإـت حايـث الحكـم، ممارسـة وأسـاليب السـلطة عل
والقانأونأـيـة، السياـسـية والـضـوابط القـيـود ـمـن بجمـلـة العملـيـة تـلـك إحااـطـة
ـفـي وجاعلـتـه ـبـل الحقيقية، مضامينه عن الديمقراطي التحولا عملية أفرغت

 218. الحاكمة للنظم  التسلطية لتحديث كآلية الحالت بعض

أن إل العربـيـة، اـلـدولا ـمـن العدـيـد في حازبية تعددية إقرار من الرغم فعلى 
ـفـي هامـشـيا دوره ويجـعـل الفاعلـيـة إـلـى يفتـقـد معظمه في الحزبي النظام
والدارـيـة والمالـيـة السياـسـية القـيـود لـكـثرة نأـظـر وذـلـك السياسية، العملية
ـظـل ـفـي خاصـإـة الحـاـزاب، ـهـذه وحاركـيـة نأـشـاط عـلـى المفروـضـة والمنية
رئـيـس يترأـسـه اـلـذي الـحـزب هيمـنـة وكذا الطوارئ، بقانأون العمل استمرار

هو كما ،السلطة" بحزب" يسمى بما السياسي العمل  مقاليد على الدولة
ـر جبهة حزب  أو  الدستوري الوطني الحزب هيمنة مع تونس في التحرـي

...الجزائر في الوطني
ـمـن تعـانأي العربـيـة الدولا من العديد في المعارضة أحازاب أن كما       
ـفـي دورـهـا عـلـى ـسـلبا ـتـؤثر – متفاوتة بدرجاات – الذاتية البنيوية المشكلت

ـا نأـقـل ـلـم إن الجماهيرية قواعدها محدودية منها السياسي، الحراك افتقارـه
ذـلـك ويرجـاـع  السياـسـي برنأامجـهـا ويـسـانأد ـيـدعم ـشـعبي وـعـاء إـلـى أصـإـل

بناـهـا وهشاـشـة المرجاعـيـة وأصـإـولها الفكرية أطرها نأضج عدم إلى بالساس
الداخلـيـة، قراراتـهـا صـإـناعة ـفـي الديمقراطـيـة وفقدانأها والهيكلية، التنظيمية

219. الداخلية والصراعات النأشقاقات كثرة يفسر الذي المر

اـلـديمقراطي الـتـداولا آلـيـة وانأـعـدام الـحـزب، داـخـل الديمقراطـيـة فانأعدام 
وجاـهـة ـمـن الداري والتـسـلط البيروقراطـيـة لتكريس قرينة فيها للمسؤولين

.220بلقزيز الله عبد المغربي الباحاث نأظر
السياسية النظم معظم في التعددي الحزبي النظام أن اعتبار يمكن كما    

أن منطـلـق ،ـمـن فيـهـا الفاعـلـة السياـسـية الـقـوى خارطة عن يعبر ل العربية
ـولت سياسية أحازاب بتأسيس السماح ترفض زالت ول رفضت السلطة بمـي
... ، وغيرـهـا مـسـيحية أحـاـزاب لقـيـام الباب سيفتح ذلك أن بدعوى ، إسلمية

ـد حاـيـن في للبلد، الوطنية للوحادة تهديدا يشكل أن شأنأه من الذي المر يؤـك
حـاـزب ـهـو ـبـل دينـيـا، حازـبـا لـيـس الـسـلمي الـحـزب أن السلمي التيار رواد

مرجاعية إلى اليسارية الحازاب تستند مثلما دينية مرجاعية إلى يستند سياسي
ـرا ليس فهو لذا ، قومية مرجاعية إلى القومية الحازاب وتستند ماركسية، حاـك

صـإـفوفهم ـفـي بعـضـهم رأي حاـسـب يضم أن يمكن بل ، فقط المسلمين عن
. برنأامجه مع يتفقون داموا ما مسيحيين

إلى والحذر الريبة بعين تنظر تزالا ل العربية السياسية فالنظم وبالتالي    
منـح عـدم مثـل الحـاـزاب تلـك أسـماء تغيـرت وان حاـتى إسـلمي هو ما كل

ـفـي البراهيـمـي  ـطـالب لمؤسـسـها والوـفـاء الـعـدل لحركة العتماد
ـفـي اـلـديمقراطي التـطـور وجـاـه ـفـي حاقيقـيـة عقـبـة ـشـكل مـمـا ، الجزائر
العربية.  المنطقة

السياسةوإشكاليات) ، العربي( قضايا الوطن في الديمقراطي التطور ، إبراهيم توفيق - حاسنين 218
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. 156 ص  ،2006 ، السياسية والدراسات البحوث مركز
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السياـسـية النـظـم إقـصـاء إـسـتراتيجية: الـثـاني المبـحـث
 السلمية للحركات العربية

هيمنتها وفرض السلطة امتلك في الحق احاتكار في رغبتها من انأطلقا       
خاصـإـة الـسـلطة، عـلـى الوصإولا في تطمح التي السياسية القوى جاميع على

مختلفة،" مسميات تحت وتوجاهاتها، تياراتها اختلف على السلمية الحركات
ـاية ـة كالوـص ـة الـشـرعية"  " أوالبوـي ـذرائعالتاريخـي ـة ..." وـب " متبايـن

ـة ـة عقــل"،"  العــام المــن حماـي الســتقرار ضــمان"،"  الدوـل
" ... تهديد أي من وحمايته للبلد السياسي

المهددة القوى كل لستبعاد إستراتيجية العربية السياسية النظم تضع      
الحقيـقـي الـبـديل الـكـثير يعتبرـهـا اـلـتي الـسـلمية الحرـكـة خصوصإا للسلطة
ـفـي منها العديد أدخل كبير، سياسي اختناق حاالة تعانأي التي العربية للنأظمة
ــة ــف دواـم ــف العـن ــاد، والعـن ــد المـض ــذه ـســميت وـق ــتراتيجية  ـه " الـس

ـا تأتي الخيرة هذه ودراسة " ، القصاء بإستراتيجية ـة وفـق مـطـالب لثلـث
؛القـصـاء لـسـتراتيجية العاـمـة المحددات فـيـه نأعاـلـج ـفـالولا رئيسية

النـخـب الثلـثـة( طبيـعـة ومؤـشـراتها القـصـاء إـسـتراتيجية تعرـيـف موـضـحين
والتهدـيـد المريكـيـة المتـحـدة السلمية_ الوليات الحركات الحاكمة_ طبيعة

ع فيتعلـق الثـانأي أما السلمي.)، النمـوذجاين فـي القصـاء إسـتراتيجية بواق
القصاء. إستراتيجية انأعكاسات وأخيرا ، والتونأسي الجزائري

 القصاء لستراتيجية العامة الول: المحددات المطلب
المؤـشـرات ـفـإبراز القصاء، إستراتيجية تعريف تحديد إلى فيها ونأتطرق   
وأخـيـرا ، خارجاـيـة أو ـكـانأت داخلـيـة الـسـتراتيجية تـلـك رـسـم في تتحكم التي

السلمية.  والحركات  العربية النظم مستويين على انأعكاساتها  توضيح
ـددهالقـصـاء:   إـسـتراتيجية أول/ا  تعرـيـف ـن ونأـح ـة ـم ـة الزاوـي اللغوـي

الصإطلحاية. والزاوية
دد، أي قـصـوا المـكـان إقصاء. قـصـا يقصي قصى فعل   منلغة/ا القصاء عـعـ ب
تتكاـفـأ المـسـلمون الـحـديث وـفـي إقـصـاء، والجمع البعيد، والقاصإي والقصي
حد أدنأاهم بذمتهم يستقي دماؤهم 221أبعدهم. أي أقصاهم عليهم وير

الـسـتبعاد لسياـسـة الحاكـمـة النـظـم ممارـسـة تعـنـياصطلحا/ا  القصاء
ـشـتى باـسـتخدام وذك الحـكـم، في وبقائها لسلطتها المهددة القوى لمختلف
ـات ـة اللـي ـر والوـسـائل( القانأونأـي ـة، وغـي ـر الـشـرعية القانأونأـي الـشـرعية، وغـي

الحكم. دفة إدارة في استمرارها بهدف بها)، المسموح وغير بها المسموح

الحرـكـات تجاه القصاء إستراتيجية فإن ، العربية السياسية النظم حاالة وفي
باعتبارـهـا  وذـلـك ها، ضد الميكانأيزمات مختلف توظيف على تنبني السلمية

الـسـلميين يعـتـبر الدارـسـين ـمـن الـكـثير وأن خاصإة لسلطتها، حاقيقيا مهددا
ـبـالعجز توصـإـف اـلـتي العربية السياسية النأظمة لخلفة حاضورا الكثر البديل

للـشـرعية وتفتـقـد الجاتماعـيـة...، القتـصـادية، السياـسـية، أزماتـهـا إدارة في
ـاين المستويات من العديد القصاء إستراتيجية تتخذ السياسية. كما وـفـق تتـب

تـسـتخدم الـغـالب وفي والمتطرفة، منها المعتدلة السلمية الحركات تيارات

 هيغل( فريدرك الفيلسوف  بمفهوم الدولا عقل ـ  La Raison   D'eta في الحق  لها لدولة ا أن ) أي
لها. العليا والقيم الدولة مصلحة حاماية باسم المشروعة وغير المشروعة تصرفاتها كل تبرير

221   : ط         صادر، دار بيروت ، العرب لسان منظور، ابن ص 1994، 3ـ ،183.



ـح الحركات ضد  القمعية الساليب العربية النظم المتشددة( العتقالت_ فـت
السياسية والساليب العسكرية...)، البدنأي_ المواجاهة المحتشدات_ الكراه

ـر الحركــات ضــد ـة( تزوـي ـات_احاتكــار المعتدـل العلم مؤسســات النأتخاـب
...). السلمية الحركات نأشاط وتعليق القيود_ حاضر والتصالا_ فرض

أساسية عناصإر ثلثة في وتتمثلالقصاء:  إستراتيجية /ا مؤشرات ثانيا
:  هي

الطبيـعـة تـلـك لفـهـم أساـسـي وكـمـدخل  بدايةالحاكمة: النخب طبيعة– أ
السياسية. والنخبة النخبة مصطلح تعريف إلى بإيجاز نأتطرق
الـنـاس ـمـن مجموعة أقوي هي النخبة : " أنالنجليزي القاموس يعرفها

222".  واعتبار مكانأة ذات المجتمع في

والجماـعـات الـنـاس ـمـن مجموـعـة يعرفها: أنأها الفرنسي القاموس أما 
جاماعة تاريخ صإياغة في المشاركة أو التأثير أو القوة لمتلك إمكانأية لها تتيح

 223". عديدة وسبل وسائل عبر معينة
ىMoska   و Pareto اليطاليين يعريفها كما ـمـن قليـلـة أنأـهـا:" مجموـعـة   عل

( ذاتـيـة ) وأخرى _ القدرة ( الثروة موضوعية شروط لديهم الذين الشخاص
224."  المجتمع أفراد باقي عن متغيرة يجعلها الذي ...) بالشكل مواهب

اـلـذين الـفـراد أولـئـك  :" بأنأهاPuntam الباحاث فيعرفها السياسية النخبة أما 
البرلـمـانأيين، تـشـمل السياـسـية فالنخـبـة الخرـيـن، عـلـى أـكـبر ـسـلطة لـهـم

افة الدولـة، رؤسـاء الوزراء، ار إلـى بالض مـن والمسـؤوليين المـوظفين كب
225وعسكريين. " مدنأيين

للـقـوة امتلكـهـا منطـلـق ـمـن متمـيـزا مرـكـزا تحـتـل الحاكـمـة ـفـالنخب ومـنـه
صـإـناعة ـفـي مـحـوري بـشـكل وتسهم للدولة السياسي النظام داخل والقدرة

القرارات. 
الخصوصـإـيات ـمـن مجموـعـة تتقاـسـم فـهـي العربـيـة السياـسـية النـخـب أـمـا

أهمها:  المشتركة
)  الدينية _ الخبرة التاريخية ( الخبرة المشتركة السياسية _التجربة
)  السياسي المعتقد ، الديني (  المعتقد المشترك الفكري _التكوين

)  _ النأتخاب _الخلفة _ النأقلب ( الوراثة الحكم تولي طرق _تشابه
الدراـسـات ـمـن العدـيـد ـفـإن الحاكـمـة، العربـيـة النـخـب بطبيعة يتعلق فيا أما

جاوانأب عدة لها مركبة أزمة هي العربية السياسية النخب أزمة أن على تجمع
:  أبرزها

الـقـوالا أن العرـبـي اـلـوطن ـفـي الـنـاس لجل تأكد إذ المصداقية؛ ضعف-5
ـمـا عـكـس والممارـسـات، الفـعـالا مع مخالفة والشعارات والتصريحات

حاـضـورا لهـا كـان الـتى السـلمية التيارات تجاه العربي الشارع يلحاظه
انأطلـقـا ...) وـهـذا التعلـيـم  _ الـصـحة ( التربـيـة الدولة خدمات قلب في
لدى ومصداقية شعبية اكسبها الذي المر الحل، هو السلم شعارها من

مــا غرار على القائم، للنظام حاقيقيا بديل تشكل لتصبح العربي، الشارع
على أشرفت التي الردن في المسلمين الخوان جماعة به تقوم

25 العدد ، الديمـقراطية     مجـــلة الصإـلح، وقضـايا  العــربية السيــاسية النخبـة ، الكريني إدريس ـ 222
.51 ص  ،2007 جاانأفى
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الصفحة. نأفس نأفسه، - المرجاع 225



ـفـي سنوـضـحه ـمـا وـهـذا والـمـدارس، المستـشـفيات ـمـن العدـيـد إقامة
 226. الخير الفصل

ترجـاـع العربـيـة، الـشـعوب ـسـادت اـلـتى والحاباـطـات والهزاـئـم الفـشـل-6
بإخـفـاقيـسـمى"  ـمـا أو النـخـب تـلـك إـلـى بالـسـاس ذـلـك مـسـؤولية
ـة في العربية النأظمة وصإلت حايث "، الوطنية الدولة مشروع مرحاـل

ـات فيه تآكلت أيديولوجاي، سياسي مأزق إلى الستقللا بعد ما المرجاعـي
التـيـارات لـصـالح مـشـروعيته النـظـام عـلـى تـضـفي كانأت التى التقليدية

إفلس بـقـوله:" إن غلـيـون برهان الـبـاحاث أـكـده ـمـا وـهـو الـسـلمية
النظــام  إخفاق بعد خاصإة السلمية للتيارات مشروعية أعطى القومية

227الشتراكي. "

النـظـم ـمـن العدـيـد جاـعـل قيمـيـة، أزـمـة من العربية النخب معظم تعانأي-7
الســلمي،–العربي الحضاري مورثها عن تماما منعزلة تعيش السياسية

" عيعـرف فيمـا إحاـيـائه ضرورة السلمية الحركات بالدوام تطالب والذي
تـحـديات ـمـن حاـمـايته ـضـرورة إـلـى " واـلـدعوة الـسـلمي بالحـيـاء

النـخـب ـمـن ـكـبيرا جـاـزءا تـشـكل التى العلمانأية التيارات وخاصإة العصر،
ـة ـة، العربـي ـتي الحاكـم ـن تخشــى واـل ـات الشــمولية النظــرة ـم للحرـك

ـة الحيــاة مصــادرة مــن يخــاف العلمــانأي الســلمية. فالتيــار اليومـي
أنـأـه ـيـرى العلمانأي أن اعتبار على وهذا ممارستها يريد التى  والمعاصإرة

تلـك تلجـا لـديه. وعليـه الحرـيـة مساحاة تتآكل السلمي الحكم ظل في
الـسـاحاة ـمـن وإبعادها الحركات تلك وإقصاء تهميش محاولة إلى النخب

. 228السياسية
العربـيـة ـفـالنخب والـسـتبداد؛ القـمـع ـظـاهرة وانأتشار بالسلطة النأفراد-8

السياـسـية والـقـوى الـسـلمية الحركات محاصإرة في تتوانأى ل الحاكمة
منـهـا العدـيـد بإبـقـاء  السياـسـية العملـيـة ـخـارج تـظـل لـكـي لـهـا، الممثلة
229. القانأونأية الشرعية عن محجوبة

ـذا الدولة، رئيس منصب على النخب تلك تناوب يفسر ما هذا ولعل ـر ـه الخـي
علـى العربيـة السياسـية النظـم فـي الدسـتورية التعديلت عقدة يعتبر الذي

ـدها بلخادم حاكومة أعلنت مثل الجزائر ففي اتجاهاتها، اختلف ـة وبـع حاكوـم
الـكـثير يعتبره      ( الذي1996 دستور يخلف دستور إعداد في نأيتها أويحي

المعـلـن  ) ـهـدفها المتطرـفـة  الـسـلمية الحركات عنف لكسر بنية وضع بأنأه
المحورـيـة القـضـية مثـلـت اـلـتي الوطنـيـة، المـصـلحة بعد ما مرحالة تنظيم هو

ـلـه، ثالـثـة رئاـسـية لولية التمديد هو الحقيقي هدفها أما بوتفليقة، للرئيس
عموما السياسية الحازاب عن الفرصإة أخري- تفويت مرة –يعني الذي المر

ـهـرم أعلى إلى للوصإولا التنافس في خصوصإا المعتدلة السلمية والحركات
  230. السلطة

 55 ص ، سابق مرجاع الصإـلح وقضـايا  العــربية السيــاسية النخبـة ، لكريني إدريس - ، 226
العلوم في ماجاستير     رسالة(  الجزائر في السياسي والسلم الديمقراطي التحولا ، جاحيش - يوسف227

 50  ،ص2002 ، الجزائر جاامعة والداري)، السياسي التنظيم تخصص  الدولية والعلقات السياسية
2006 ( د.د.ن) ، عمان ، العربي  الوطن في التحولا وآفاق والدين السياسة الباحاثين، من - مجموعة228

. المواقع من عليه متحصل
(وآخرون) ، حاماد مجدي  كتاب ،في السلمي للتيار الحركي الفكر ، النفسي فهد الله - عبد 229

. 188 ص  ،1999، العربية الوحادة دراسات مركز ، بيروت ، والديمقراطية     السلمية     الحركات
وتحديات     الداخل      ) : أزمة2007  - 2006  (      العربية     المة     حاالة ) ، ( وآخرون محمود إبراهيم - احامد 230

 . 73 ص  ،2007 ، العربية الوحادة دراسات : مركز بيروت ،  الخارج



اـلـتي الحرـكـات تـلـك  وهيالراديكالية: السلمية الحركات ب_طبيعة
ـارس ـف تـم ـة العـن ـات والمعروـف ـة، بالحرـك ـد الجهادـي ـلوب تعتـم ـل أـس العـم
المواجاـهـة أعـمـالا عليـهـا يغـلـب حاـيـث أساـسـي، بـشـكل النظام مع الصدامي

أو مـشـروعها ـمـن جـاـزءا يمثل السلمي السياسي العمل يكاد ول المستمرة،
ـا، ـج فـهـي خطتـه ـا تنتـه ـا نأهـج ـا، ثورـي ـا:  راديكالـي الـسـلمية الجماـعـةمنـه

ـفـي المقاتـلـة الطليـعـة ، مـصـر ـفـي الـسـلمي الجـهـاد وجماـعـة
ـدعوة الـسـلفية والجماعة المسلحة السلمية الجماعة سوريا، لـل

ـال ـتي والقـت ـق اـل ـا يطـل ـا عليـه ـدة حالـي ـرب بلد ـفـي القاـع المـغ
231... ليبيا في المقاتلة والجماعة الجزائر، في السلمي

بشـكل سـاهمت ومتغيـرات مراحال على الراديكالية الحركات هذه وتتأسس
تحدـيـد ويمـكـن المتـطـرف، الراديـكـالي العنـفـي للمسار انأتهاجاها في بآخر أو

:  كالتي أهمها
التاريخية المسلمين تجارب على استنادها : وتعنيالتاريخية - المرجعية 

دفاـعـا  الـظـالمين المـسـلمين والحكام المسلمين غير اعتداءات مواجاهة في
الـمـام جاهاد غرار على العنف باستخدام وهذا ، السلمية والقيم الصإولا عن

الـسـمى النـمـوذج اعتـقـادهم في يمثل الذي كربلء في أصإحابه مع الحسيني
 232. المؤمنة وغير الظالمة النأظمة ضد الثوري للصراع

أعـمـالا تـصـعيد ـفـي الفغانأـيـة المقاوـمـة وصإعود اليرانأية الثورة أسهمت كما
نأموذجـاـا يـقـدمان باعتبارهـمـا الجـهـاد عـلـى تحفيزهم و الجماعات لتلك العنف

.     العربية الحكم أنأظمة قلب في إسلمية ثورة أي نأجاح لمكانأية
اـلـتى القرآنأـيـة الـيـات – تـصـورهم حاـسـب – : وتعـنـيالدينية -  المرجعية

كلـمـة إعلء بـهـدف والـكـافرين الـظـالمين الحكام قتالا على المسلمين تحث
الـلـه ـسـبيل ـفـي وقاتلوا:(  تـعـالى كقوله السلمية الدولة وإقامة الدين

(فقاتلووأيضا:   ،233) ثقفتموهم حيث واقتلوهم يقاتلونكم، الذين
   234).  ينتهون لعلهم لهم إيمان ل إنهم الكفر أئمة

والفـتـاوى الفكرـيـة الطروحـاـات تبـنـي ـفـي : تتمـثـلالفكرية المرجعية–  
لمي العربي العالم في الجهاد لمنظري الدينية الـدين أعـداء لمحاربـة والس

قـطـب السيد نأـجـد رأـسـهم وعـلـى منـظـورهم_، والخارج_ في الداخل في
النظام وصإف حايث ،المودودي العلى وأبو تيمية ابن بفتاوى تأثر الذي

إـسـقاطه وأجـاـاز الـجـاهلي ) بالنـظـام الناصر عبد حكم(  مصر في الحاكم
اـلـتى كالجاهلـيـة الجاهلـيـة في اليوم :" نحن بقوله العنف باستخدام
235...." السلم عاصرها

أن لـبـد ـبـل الـحـرب دار عـلـى مقتـصـرا يـكـون أن يجب ل الجهاد أن يرى فهو
.  السلم شريعة الحاكم يطبق ل عندما السلم دار إلى يتعداها

متطرـفـي ـمـن الـكـثير يعـتـبره اـلـذي فرج السلم عبد محمد إلى بالضافة
ـابه في مصر في الجهاد ـه ) دـعـى الغائـبـة الفريضة(  كـت ـضـرورة إـلـى فـي

العربية : الدار لبنان عباس) ، : دللة ،( تر تعددي     مجتمع     في     السلميون ، اللهي أسد - مسعود 231
 .87 ص  ،2004 ، للعلوم

37 ص           ، المــراجاعة     إلى     الـمواجاهة     من      السـلمية     ركات  ــ  الح ، حابيب السعيد -- كمالا 232
 191-190 الية ، البقرة سورة ، الكريم - القران233
 198 الية السورة، - نأفس 234
والســـياسة،     الســلم ( وآخرون)، شكري غالي كتاب في ، الطريق في معــــالم قطب، - السيد 235

  31. ص  ،1995 للنشر،  موفم : دار الجـزائر



ـفـي الراديكالـيـة الحرـكـات تـسـتند كـمـا العربية، الحكومات ضد الجهاد فرض
 الخروج فقه هو متكامل فقه ميزات على الحاكمة للنأظمة مواجاهتها

للحرـكـات الحكوـمـات قـمـع زاد كلـمـا : حاـيـث والضغط القمع متغير_  
العـنـف(  منطـلـق ـمـن العنف لستخدام الحركات تلك ميل ازداد السلمية،

Hans peter السويسري السياسة عالم يؤكد الصدد هذا وفي )،العنف يولد
kriesi ": أمامـهـا تغـلـق حينـمـا الـسـلمية السياـسـية المعارضة إن 

ي التيـار فإن النظام، قبل من التفاوض أبواب بقـوة يـبرز العنف
  236."  إرادته لفرض المسلح العنف استخدام إلى ويلجأ

ـبيب سعيد كمال السلمية الحركات شؤون في المختص سماها كما أو ـح
" . العنف ميلد لحظات"  بـ

اـلـدولا لمـسـانأدة : ـكـانأتالجنبـيـة والعـتـداءات الـخـارجي _ الـتـدخل
كــبيرا تأثيرا السلمية الحركات ضد المستخدمة القمعية للسياسات الجانبية

مـنـاطق ـفـي الجاـنـبي للـتـدخل ـكـان كما للعنف، الحركات تلك ممارسة على
مختـلـف عـلـى وتيرـتـه ـمـن والزـيـادة الجـهـاد لعلن محـفـزا ـعـامل إـسـلمية
ـوب في السرائيلي التدخل ذلك على دليل وخير الصإعدة، ـان، جـن لبـن

) مسلحة وطنية تحرير كحركة(  الله لحزب شرعيا مبررا أعطى الذي
المسلح.  العنف لستخدام

كخيار  العنف على الراديكالية الحركات اعتماد يؤكد ما ولعل             
النأظـمـة ـمـن العدـيـد ـضـد الممارس العنف مظاهر مختلف هي استراتيجي،
ـة، السياســية ـالت وتشــمل العربـي ـداث الغتـي ـردات ، الشــغب وإحـا ، التـم

...  النأتحارية والتفجيرات الفراد، اختطاف
الممارس الرسمي العنف مواجاهة  في الرسمي غير العنف إطار وفي 

الثمانأينــات فترة أن إبراهيم توفيق حسنين الباحاث يؤكد الدولة قبل من
تـلـك مارـسـت حاـيـث المتطرـفـة، للجماـعـات العـنـف وتـيـرة تـصـاعد ـشـهدت

،08 مـصـر ،  حـاـدث50 : ( ـسـوريا عربية  أقطار9 في  حادث78 الجماعات  
تونأس  ،01 اليمن  ،02 البحرين  ،03 السعودية  ،04 العراق  ،08 الجزائر
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 فحش إذا –الظالم المسلم الحاكم عن الخروج يبيح السلمي الفقه في اتجاه : هو الخروج ـ- فقه

 .قليل ظلمه كان وان حاتى حاالا بكل عليه الخروج يبيح اتجاه وهناك _، ظلمه
:  عليه متحصل تاريخيته ول الجهاد خطاب سوسيولوجايا ، الصيداوي - رياض236

www.azzaman .com ..azzaman / artical /2002 /01/01-16 / a.99733 .htm 
القوى جاانأب أو الدولة جاانأب من كبير تحد السلمية الحركة فيه تواجاه التى السياق بها يقصد ـ 237

الجولة النأتخابات لنتائج الجزائرية الدولة إلغاء كان فمثل العنف استخدام لقرار تميل يجعلها الخارجاية
". العنف ميلد " لحظة  بمثابة1991 البرلمانأية النأتخابات من الثانأية

  النظام إلى معينة جاماعات أو فئات أو المواطنين من الموجاه العنف ويعني ، الرسمي غير العنف  ـ
،....... والغتيالت المظاهرات شكل هنا العنف ويتخذ ، رموزه بعض أو
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عناصإر أو الجماعات أو المواطنين إلى  النظام من الموجاه العنف ) : هو ( الحكومي الرسمي ـالعنف
القهرية أجاهزته مستخدما ، له المهددة المعارضة دور وتقليص استمراره ضمان بهدف .. وذلك معينة

، إبراهيم توفيق لكتاب: حاسنين ارجاع أكثر ... للتفاصإيل الستثنائية القوانأين ، والمخابرات كالجيش
 ،1999 . 2ط العربية الوحادة دراسات : مركز بيروت ، العربية     النظم     في     السياسي     العنف     ظاهرة

 .49- 48 ص
.196 ص ، سابق مرجاع ، العربية     النظم     في     السياسي     العنف     ظاهرة ، إبراهيم توفيق حاسنين  ـ
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حـاـدة زـيـادة إـطـار ـفـي سوريا ـفـي الجهادـيـة الجماـعـات دور مثل ـبـرز فقد
ـفـترة ـشـهدت كـمـا الـثـوري والنظام السنة المسلمين بين السياسي الصراع

ـد الجزاـئـر ـفـي التـسـعينات ـابي المـسـار وـقـف وبـع ـاع النأتـخ ـى ارتـف منحـن
ـ–ـ 1993 بين ما سجل بحيث الرهابية العمليات 75 حـاـوالي  سقوط1998 

المـسـلحة الـسـلمية الجماعة(  GIA آنأذاك اعتبرت وقد ضحية، ألف
240ذلك. عن المسؤولة راديكالية وأشدها  المسلحة التنظيمات أعنف

المتطرفة السلمية الحركات طرف من الممارسة العنف أعمالا ولمواجاهة 
أـسـاليب باـسـتخدام القـصـاء إـسـتراتيجية العربـيـة السياـسـية النظم انأتهجت
المعتمد الرئيسي السلوب يعتبر  الذي المني السلوب فمن متباينة؛ وآليات

ـن ـرف ـم ـة النظــم ـط ـى العربـي ـانأونأي الســلوب إـل ـج الـق ـالقوانأين المدجـا ـب
حركـز العلمـي الـسـلوب إلـى وصإول الستثنائية والحملت الدعايـة علـى الم
الـقـانأون ـعـن الخارجاـيـة الرهابية بالحركات النظام يصفهم ما ضد التشهيرية
تعمـل كمـا ، اقتصـاديتها وتخريـب للبلد العليـا بالمصـالح للضـرار والساعية
. معادية أجانبية جاهات لحساب

السـلمية للحركات المتشدد العنفي الراديكالي الطابع أعتبر ومنه       
ـا الذي المر لكن السياسية، الساحاة من لقصائها كافيا مبررا نأتـسـاءلا يجعلـن
القـصـاء إـسـتراتيجية العربـيـة السياسية النظم تمارس لماذاهو: 

لقواعد احترامها رغم السلمية المعتدلة السلمية الحركات على
 ؟الديمقراطية اللعبة وشروط

المعـتـدلا التـيـار تخشى الحاكمة النخب أن العربي السياسي الواقع لنا يوضح
التـعـاطف كـسـب بإمـكـانأه التـيـار ـهـذا  لن المتطرف، التيار خشيتها من أكثر

عـلـى جاماهيرـيـا، ودعـمـا مـسـانأدة يلـقـى ثانأـيـة زاوية ومن زاوية، من الشعبي
بحـكـم أـكـبر جاـمـاهير اـسـتقطاب يـسـتطيع ل اـلـذي المتـطـرف التـيـار عـكـس
إـلـى الوصإولا يستطيع المعتدلا التيار أن إلى إضافة ، المسلح العنف اعتماده

ـة في سامية ومسؤوليات وزارية مناصإب وتقلد البرلمان أن حاـيـن ـفـي الدوـل
الـحـراك ـعـن بعـيـدا والمـغـارات الجـبـالا ـفـي مـعـزول يبـقـى المتـشـدد التـيـار

الحـكـم. فالمسـار سدة إلى يوصإله أن يمكن ل  الذي الديمقراطي السياسي
المعـتـدلا التـيـار عـكـس الثمانأيـنـات مـنـد أـهـدافه يحقق لم التيار لهذا الدموي

ـفـي الحـكـم دوالـيـب تـسـيير في مشاركته خللا من هامة مناصإب حاقق الذي
241العربية.  القطار من العديد

بحـجـة المعتدـلـة، للحرـكـات إقـصـائها تبرر الحاكمة النخب جاعل الذي الشيء
ـه تتقلب ثم السلطة إلى للوصإولا كوسيلة العتدالي الطابع تستخدم أنأها علـي

ـى ـديمقراطي المـسـار وعـل ـل اـل ـفـي الـسـلمية القومـيـة الحرـكـة مـث
242السودان. 

ليس العربية السياسية النأظمة على الحقيقي فالخطر وبالتالي          
تـصـورها- حاـسـب – لنأه ، خطورته رغم العنف تنتهج التى السلمية الحركات

المـضـاد والعـنـف العـنـف داـئـرة إـطـار ـفـي العـنـف إـلـى استدراها السهل من
الحقيـقـي الخطر بل  السياسية الساحاة من نأهائيا وتصفيتها بها التنكيل بهدف

240  -william .B.Quandt ,Société et pouvoir en Algérie, Alger: Ed casba, 1999, p 38 
المتبادلة     والمخاوف     المواقف     العربية     البلدان     في     والحازاب     الديمقراطية ) ، (وآخرون غليون - برهان 241

.117 ص  ،2001 ،2ط ، العربية الوحادة دراسات : مركز بيروت ،
العربي:     العالم     في     الديمقراطية     والعلمية     السلمية     الحركات محمود، الحافظ عبد - مصطفى 242

.25ص ،2006 الستراتيجية، للدراسات الهرام القاهرة: مركز ،الرمادية     المناطق     استكشاف



تحــترم واضحة سياسية برامج لها التي الوسطية السلمية الحركات تلك هو
الـطـرق ـعـبر الـسـلطة إـلـى للوصـإـولا وتـسـعى الديمقراطـيـة اللعـبـة تقالـيـد

السلمية. 
المعتدـلـة الـسـلمية للحرـكـات العربـيـة السياسية النظم إقصاء مظاهر ومن
الـشـرعية ـمـن بحرمانأـهـا سياـسـية أحـاـزاب بتـشـكيل لـهـا الـسـماح ـعـدم ـهـي

وليـسـت شخـصـية بـصـفة للمـشـاركة  لعـضـائها  تـسـمح حاـيـن ـفـي القانأونأية،
ـفـي المـسـلمين الـخـوان جماـعـة ولعل الدولة، مؤسسات في حازبية
ذلك. على دليل مصر

ـمـن الرغم علىالسلمي:  والتهديد المريكية المتحدة ج- الوليات
والجماـعـات المريكـيـة المتـحـدة الولـيـات بـيـن والعقاـئـدي الفـكـري التـبـاين

ـي السوفياتي التواجاد ضد وتعاونأهما تحالفهم يمنع ل ذالك أن إل السلمية، ـف
السياسة ثوابت أحاد تعتبر التي البراغماتية منظور في ،1979 أفغانستان

حدت حايث العالم، في المريكية الخارجاية ضـرورة علـى المريكيـة الرغـبـة تأك
الرغـبـة تـلـك تجـسـيد ـتـم وـقـد المنطـقـة، ـفـي الشيوعية اليديولوجاية محاربة

النأتـقـالا ـسـبل لـهـا ـتـوفير خللا ـمـن الجهادية السلمية الجماعات بمساعدة
مراـكـز بفـتـح واللوجاـسـتيكي العـسـكري اـلـدعم لـهـا وتـقـدم أفغانأـسـتان إـلـى

رـيـاض الـبـاحاث إلـيـه أـشـار ـمـا وـهـو هـنـاك، العـسـكري والتـكـوين الـتـدريب
ـيداوي ـوله: " الـص ـات إنبـق ـدة الولـي ـة المتـح اـسـتخدمت المريكـي
ـولية ـة الـص ـاء الدينـي ـرب أثـن ـاردة الـح ـي الـب ـة ـف ـاد مواجـه التـح

الحرـكـات ـهـذه عـلـى ـخـاص بـشـكل أمريـكـا وراهـنـت الـسـوفياتي
اـلـوطن ـشـهده اـلـذي التـقـدمي الـمـد محاـصـرة عـلـى لتـسـاعدها

والـسـبعينات، الـسـتينات ـسـنوات ـفـي السلمي والعالم العربي
لمقاومــة المريكية الستخبارات يد علي العرب الفغان وتدريب
بينـهـا معـقـدة علـقـة النهاـيـة في وتشكلت السوفياتي، الحتلل

وسقوط أفغانأستان، في الحرب انأتهاء وبعد  لكن243".الحركات هذه وبين
حاـيـث ـعـدو، إـلـى والحليف عداء إلى التحالف ذلك تحولا الشيوعي المعسكر

النأظـمـة ـفـي والمتمثل القريب العدو قتالا  إلى السلمية الجماعات اتجهت
بـيـن الـصـدام واتـضـح ،المتحدة الوليات ـطـرف ـمـن المدعوـمـة الحاكمة

ـات ـدة الولـي ـة المتـح ـات المريكـي ـي والجماـع ـم إدارة ـف بـبـل الرئـيـس حاـك
ـمـا وحـاـث ـكـانأت أينـمـا المريكـيـة والمـصـالح المنـشـآت باستهداف كلينتون

ـى أدي مما حااسما، يكن لم المختصين نأظر في معها التعامل لكن وجادت، إـل
ـد ـاعد تزاـي ـاط وتـص ـات نأـش ـلمية الجماـع ـامي الـس ـداتها وتـن ـالح تهدـي للمـص

244العالم. عبر المريكية

ـن ـد لـك ـداث بـع ـق ، 2001  ـسـبتمبر11 أحـا ـدام الخلف تعـم ـع والـص ـم
ـعـن المـسـؤولة ـبـوش الرئيس إدارة  اعتبرتها والتي ، السلمية الحركات

الحرـكـات جامـيـع وـضـع ـفـي تمثـلـت ـسـلبية ـتـداعياتها وـكـانأت ، الهجمات تلك
وـهـى واحادة سلة ) في معتدلة – ( متشددة توجاهاتها اختلف على  السلمية

) ـفـي(حـمـاس الـسـلمية المقاوـمـة حرـكـة وصـإـف " وـمـا " الرـهـاب
، جاـهـة ـمـن الرهابـيـة بالحرـكـات لبـنـان ـفـي الـلـه ـحـزب وـفـي فلسطين

والصإلح السلم مجتمع حاركتي  حاالة دراسة ، الجزائر في السلمية الحركة  ، كربوسة - عمرانأي 243
، الجزائر ) جاامعة والسياسي الداري  التنظيم ،فرع السياسية العلوم في  ماجاستير     رسالة(  الوطني
.156 ص  ،2005

244       (  )    -، وأمريكا السلمية الحركات ، وآخرون إسماعيل المجـــلة  فراج العدد   مجـــلة مارس   1911، ص   2005، ،27. 



ـضـمن وإـيـران ـسـوريا غرار على والسلمية العربية الدولا بعض وتصنيف
ذلك.  على دليل إل  "، الشر محور"  أو المارقة الدولا
ـي ـداعيات ســياق وـف ـبتمبر11 ـت ـة الدارة دعمــت ،2001  ـس المريكـي

مختـلـف بممارـسـة الـسـلمية الحرـكـات ـضـد العنف استخدام على وشجعت
الحرـكـات تـلـك لقـصـاء العربية السياسية النأظمة ومساومة الضغط أشكالا

ـن ـاحاة ـم ـة الـس ـتخدمة السياـس ـي مـس ـك ـف ـد ذـل ـن العدـي ـذائع  ـم ـا اـل : منـه
قائمة في الدراج المساعدات، وقطع الديون النأسان، حاقوق ، الديمقراطية

التالية:  بالحجج ... ومبررة للرهاب الدائمة  الدولا
بإسرائيل. العتراف السلميون رفض-4
. موحادة وبأسعار النفط تدفق ضرورة-5
245الصديقة.  النظم استقرار زعزعة محاولة-6

كبيرا أثرا  سبتمبر11 أحاداث تداعيات من كان أنأه فيه شك ل ومما          
ازدادت حاـيـث والمعتدـلـة، المتشددة بشقيها  السلمية الحركات إقصاء على

ـاوف ـة مـخ ـن الساـس ـن المريكيـي ـر ـم ـيطرة خـط ـين ـس ـة المناهـض للسياـس
ـفـي تـقـوم أن يمـكـن جادية انأتخابات المعتدلين) على ( السلميين المريكية

ـولها إمكانأية في يشككون أنأهم من الرغم على وهذا العربية، البلد ـى  وصـإ إـل
" وإقاـمـة تـشـجيع إـلـى عجـلـوا ـلـذا متـعـددة، لعواـمـل إيران باستثناء الحكم

ـدلين إقـصـاء  يعـنـي ،مـمـا إـسـلميين دون " ـمـن عربية ديمقراطية المعـت
ـك معللين السياسية المشاركة من السلميين ـة ذـل ـترة الجزائرية بالحاـل ـف

ذـكـره ـمـا وـهـذا ، الـسـلطة إـلـى الـسـلميين وصـإـولا ـمـن والـخـوف 1991
Feldmant   Nohتطور أهمية إن:"  "بقوله الجهاد بعد ماكتابه"    في

الحرـكـات ـمـن المريـكـي الموـقـف ـصـياغة ـفـي الجزائري الوضع
أي انقلب بحتمـيـة المريكـيـة الدارة فـيـه أدت اـلـتى ، الـسـلمية

ـبر الحكم إلى وصلت ولو حتى الدكتاتورية إلى إسلمية حكومة ـع
وزـيـر مـسـاعد ـبـه ـصـرح اـلـذي الـمـر وـهـو ، الديمقراطي المسار

 246" .آنذاك  جسرجيان ادوارد  المريكي  الخارجية

ــاني: واـقــع المطـلــب ـفــي القـصــاء إـســتراتيجية الـث
 التونسي و الجزائري النموذجين

على التونسي و الجزائري للنموذجاين اختيارنأا وقع الحقيقة في       
النـظـم إقـصـاء لعملـيـة ـبـارزة صإورة يمثلن أنأهما باب من النماذج من غيرهم

ـة السياـسـية ـة، ـمـن الـسـلمية للحرـكـات العربـي ـة ـمـن جاـه ـة جاـه ـاين ثانأـي تـب
حـيـة و جادـيـدة أوجـاـه لـنـا يعطي النموذجاين الـسـتراتيجية آلـيـات رـسـم ـفـي خف
السياـسـية النـظـم ـمـن العدـيـد حااـلـة يمثل أن يمـكـن كلهـمـا لـكـن القصائية،

العربية.

العقدين فترة الوسط  الشرق  في  السلمية للصإولية المريكية الرؤية ، المبيضين عبيد - مخلد245
ص  ،2004  جاانأفى18 العدد ، السياسية والعلوم القتصاد القاهرة: كلية ،النهضة      مجلة ، الخيرين

14  .
 ـ Feldmant   Nohبريمر مستشاري رأس  على تعينه تم نأيويورك، بجامعة الدستوري القانأون : أستاذ

وضع في والمسامة العراقي الدستور كتابة على للشراف  العراق في المريكي الحاتللا إدارة ضمن
أطروحاته بحث من مقتطف وهو الجهاد، بعد ما  كتابه  مؤلفاته  أبرز من القادم، الحكم نأظام أسس

السلمي.  الدستوري القانأون في  أنأجزها  الذي الدكتوراه في
:  عليه متحصل ، الديمقراطية لمسألة المريكية الطريقة تحليل إطار في ، السود - الطاهر 246
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ـــوذج أول ـــزائري: /ا النمـ ـيالجـ النظــم إقصــاء إســتراتيجية إطــار  ـف
اـلـتركيز إل المـقـام ـهـذا ـفـي يسعنا ل السلمية، للحركات العربية السياسية

ـري السياسي النظام حااولا كيف و     السلمية، الحركة تحديات على الجزاـئ
السياسية.  الساحاة من إقصاؤها

ـهـذه نأـشـأة إـلـى الـشـارة ـمـن ـبـد ل  بدايةالسلمية: الحركة أ- تحديات
إنأـشـاء حـاـق أـقـر اـلـذي 1989  فيفري28 دـسـتور إـثـر عـلـى إذ الخـيـرة،

ـتي السياـسـية الجمعيات هذه أبرز من و السياسي، الطابع ذات الجمعيات اـل
حاقيقـيـا تـحـديا وـشـكلت السياـسـية التعددـيـة إقرار غداة قويا حاضورا لها كان

؛FIS(  للنقاذ السلمية لجبهةا هي القائم للنظام  ( أولا تعتبر التي   ك
ـعـن أعـلـن فـقـد الجزائرية، الساحاة على العتماد حاق له يمنح سياسي حازب

انأتفاـضـة ـمـن أـشـهر  خـمـس بـعـد  أي1989 ـمـارس ـفـي الجبـهـة تـشـكيل
ـترخيص على حاصلت و ،1988 أكتوبر ،1989 سبتمبر ـفـي العلـنـي اـل  
السلطة مع الصإطدام خللا من الجماهيري نأشاطها و الحركي عملها وبدأت
 247. الثمانأينات أواخر

:  كالتالي أهمها رصإد فيمكن  السلمية، الجبهة تحديات عن أما
وعلى الشارع احاتللا على الجبهة اعتمدت : حايثالشعبية القاعدة-8

النظام على والناقمين معها المتعاطفين للجماهير  المستمرة التعبئة
على بالعمل ) ،وذلك والفقيرة المتوسطة الفئات من ( أغلبهم القائم
 آلف08 حاوالي على سيطرت التى المساجاد، بواسطة ها تأطير

يقارب ما لوائها تحت تضم لتصبح ، مسجد  آلف10 أصإل من مسجد
 "عدي: هواري الباحاث اعتبره ما  .  وهو248)  شخص  مليون3.5(        

الطبقة على بالعتماد طريقها  رسمت      الجبهة أن
عن تذمرها عن تعلن دائما كانت والتي والوسطى الفقيرة

249." فاسد نظام وجود

الوـسـاط ـفـي التغلـغـل عـلـى العـمـل خللا : ـمـنالتنظيمية القدرة-9
لمثيلتـهـا متوازـيـة منظمات بخلق ، وغيرها والعمالية  والحرفية المهنية

الـسـلمية الرابـطـة منـهـا ، جـاـدد أنأـصـار وكـسـب الدولة، في الموجاودة
والـســتثمار، للتـشــغيل الـســلمية والرابـطــة ، والحرفيـيــن للتـجــار

بنظامالمسماة"  الجماهير استقطاب إستراتيجية ذلك في مستخدمة
Systeme(  الشبكات  des  Raisaux،( الـقـدرة في ذلك تجلى حايث  

المظـاهرة وأبرزهـا الجمـاهير، حاركـة وضـبط المظاهرات تنظيم على
ـن قليلة أسابيع  قبل1990  أفريل20 بتاريخ الحاشدة ـات ـم النأتخاـب
ـقـوة ـمـدى ـعـن خللها من وعبرت النظام مخاوف أثارت التي البلدية،

جامـلـة خللـهـا ـمـن  رافعة الجماهير وحاشد التعبئة على السلمي التيار
:  المطالب من

الوطني.  الشعبي المجلس بحل المطالبة-
الواحاد.  الحزب عن المنبثقة العمالا نأقابة بحل المطالبة-

247   - ، طوالبة نموذجا       ( –  حسن الجزائر مصر السياسي السلم منظور من الرهاب و الحديث )  :    العنف الكتاب عالم عمان ،
،ط   .237،ص  2005، 2للنشر

248       - ، مهند مصطفى جابر، أبو التعريبوالتغريب  :   إبراهيم صراع الجزائرية ،   :     الزمة المعاصرة الدراسات مركز لبنان ،1998 ،
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المعتقلين.  السلميين المساجاين سراح إطلق-
العلم.  لوسائل الوطني التحرير جابهة احاتكار كسر-
الحكم.  خدمة في ل الشعب خدمة في المن قوات وضع -
250السلمية.  الشريعة مع تتوافق لكي التربوية المنظومة إصإلح-

ـشـابة سياـسـية لـكـوادر ترـشـيحها خللا ـمـن : وذـلـكالشباب تأطير-10
ـتراوح التشريعية أو البلدية النأتخابات في سواء ـارهم ـت 35-25(  أعـم
ـة شهادات ) يحملون عاما اـلـوطني التحرـيـر جبهة عـكـس جاامعـي
حيا رشحت التى اـلـدور إـلـى إـضـافة للـحـزب، اـلـولء يـضـمن المهم كان أ
تعبـئـة ـفـي الـسـلمية الرابـطـة خاصـإـة الطلبـيـة المنظمات لعبته الذي

مـن شـرائح اسـتغلت الجبهـة. كمـا لصـالح وتجنيـدهم الجامعـة طلب
الـقـوة الجبهـة فـي ـيـرون واـلـذين ونأخبه، النظام عن الساخط الشباب
251قمعه.  تجاوز من تمكنهم ووسيلة لمواجاهته، الوحايدة

والـصـحف المجلت ـمـن العدـيـد الجبـهـة :  بإصـإـدارالعلمي النفوذ-11
حروجـاـة ـدة لسياـسـتها الم ـة والمنتـق ـائم، النـظـام ليديولوجاـي ـا الـق أبرزـه

لقـت وقـد الفرنأسـية باللغـة الصادرتين والفرقان المنتقد جريدة
ىى الجرائد هذه حلذـعـة للنأتقادات نأتيجة الجماهير عند واسعا صإد اـلـتى ال

252. النظام ضد تحملها

من النأقاذ تمكن : فقدوالتشريعية البلدية النتخابات في الفوز-12
ـخ المستقلة الجزائر تاريخ في تعددية انأتخابات أولا في الفوز 12 بتارـي

،1990 جوان حرغم   بـــ ـفـاز حاـيـث النـظـام، فرـضـها التى القيود من ب
الذي المر 4.331.472 بـ المقدرة الصإوات عدد من % 54،25

 مجلـسـا32 و1541 أصإـل مـن  بلدـيـة855 علـى الحصولا من مكنه
بلدـيـة 487 عـلـى ـسـوى التحرـيـر جبهة تحـصـل ـلـم حاين في ولئيا

حيرت الفوز هذا اثر  .  وعلى253%   28 بنسبة ـمـن البـلـديات شعار غ
البـلـديات"   ـشـعار " إـلـى الـشـعب وإـلـى الـشـعب ـمـن" ـشـعار

النأقاذ حاصلت 1991  ديسمبر26 تشريعيات في ". أما السلمية
أـخـرى انأتكاـسـة يعني مما  مقعدا،430 مجموع من   مقعدا188 على

،  مقـعـدا27 لـــ بحاجـاـة إل للنأـقـاذ يكن لم أنأه خاصإة ،التحرير لجبهة
حاجر مرمى على الصناديق طريق عن إسلمية دولة إنأشاء واقع ليصيح

. المتتبعين عليه علق كما
ونأائبه مدني عباسي الجبهة زعيم لعب : حايثالكاريزمية القيادة-13

ـمـن الرـغـم فعـلـى ، الحرـكـة قيادة تفعيل في بارزا دورا بالحاج على
ـدلا الـخـط يمـثـل  عباسي أن إذ بينهـمـا الموجـاـود التناقض ـفـي المعـت

يمـثـل حاـيـن ـفـي ، الـطـراف مختـلـف ـمـع جاسورا إقامة  يحاولا الجبهة
) الـشـباب أوـسـاط ـفـي بـشـعبية حاـظـي الذي  الشاب ( المام بالحاج

بانأتـقـادهم الجمـيـع مـع الجسـور قمـع في يتردد ل الذي المتشدد الخط
ـخـبرته بفـضـل عباـسـي الشيخ أن إل ، النـقـاش يقـبـل ل موـقـع ومن

مـمـا ـقـوة، عامل إلى وتحويله التناقض هذا احاتواء استطاع وكاريزميته
128 ،ص سابق مرجاع الجــزائر، في الســياسي  والسـلم الديمـقراطي التحــولا ، جاحيش - يوسف 250
والصإـلح السلم مجتـمع حاركتـي حاالة : دراسـة الجــزائر في السـلمية الحـركة ، كربوسة - عمرانأي 251

 .56 ص ، سابق مرجاع ، الوطني
 .55 ص ، نأفسه  - المرجاع 252
، للنشر  هومة : دار الجزائر ، ومواقف     النأتقـالية: أحاداث     المرحاــلة     في     الجــزائر ، برامة - عمر 253
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بالـحـاج وتـشـددية عباسي إعتدالية " بأنالقولا:  إلى الكثير دفع
254 " للدوار. توزيعا بل تناقضا ليست

:النتخابي المسار وقف إثر على المتطرفة الفصائل ظهور-14
أوقفــت عندما بدأ المسلحة السلمية للحركات الفعلي الظهور أن إذ

ن الثـانأي الدور العسكرية المؤسسة 11 فـي البرلمانأيـة النأتخابـات م
،1992 ـجـانفى المنادـيـة الصـإـوات داـئـرة ارتـفـاع إـلـى أدى مـمـا  
الـثـانأي الرجـاـل رأـسـهم على النأقاذ أعضاء طرف من العنف باستخدام

عن الخروج و السلح حامل ضرورة و الجهاد عن أعلن الذي الجبهة في
ـة ـة ـشـعارات برفـعـه الدوـل أو بالـصـندوق إـسـلمية دوـلـة(  تمردـي

ـن البـنـدوق ـرز ...) ،وـم ـذه أـب ـائل ـه ـلحة الفـص ـد المـس الجـيـش نأـج
،1992 منتصـف تأسـس الـذي للنقاذ السلمي الجنـاح ويعتـبر  
الجماعة إلى إضافة ،مرزاق مداني يترأسه النأقاذ لجبهة العسكري

ـل في تأسست ) التيGIA(    المسلحة السلمية  و1993 أفرـي
حدها المسلحة التنظيمات أعنف بأنأها توصإف تنسب وإليها راديكالية وأش

. التفجيرات و الغتيالت عمليات أكبر

الجبهة إقصاء في الجزائري السياسي النظام إستراتيجيات عن أما      
: التالية المظاهر خللا من توضيحها فيمكن للنأقاذ السلمية

الجـنــوب ـفــي المنـيــة المراـكــز و المحتـشــدات و المعتقلت فـتــح-5
مـع تزامـنـت واـلـتي الجبـهـة، ونأـشـطاء مناـضـلي لـسـتيعاب الجزائري

ـعـدد وصـإـل حاـيـث ، 1992  فيفري9 ـفـي الـطـوارئ حاالة إعلن
30 و الرـسـمية الحاـصـائيات حاسب معتقل  آلف07 إلى المعتقلين

 255الرسمية. غير الحاصائيات حاسب ألف

ـتـراوح اـلـتي اـلـذاتي اـلـدفاع رجـاـالا ،أو البلدي الحرس وحادات إنأشاء-6
مواجاـهـات إـلـى أدى الذي المر ، وتسليحهم رجال  ألف200 عددهم
256المسلحة.  السلمية المعارضة مع عنيفة

ـعـدد بـلـغ الـسـلميين المعتقلـيـن حـاـق ـفـي بالـعـدام أحاـكـام إصـإـدار-7
الشاقة العمالا إلى إضافة حاالة 300 من  أكثر1993 سنة الحالت

. سجنا سنة15 من بأكثر
حاـسـب الرهابـيـة الظاهرة لمواجاهة الستئصالا سياسة على العتماد-8

رضا آنـأـذاك الحكوـمـة رئـيـس نأظرـيـة إـطـار ـفـي النظام رجاالا تصور
ـك ـى: " ماـل ـر أن الرعــب عـل نـي ـن يغ ـواقعه ـم علــى أي "، ـم

.56 ص ، سابق مرجاع الجــزائر، في السـلمية الحـركة ، كربوسة عمرانأي-  254
 1982 سنة بويعلي مصطفى جاماعة مع الجزائر في ظهرت المسلح العنف  بوادر أن أساس على ـ

كانأت لكنها النأتخابات،  في النأقاذ مشاركة البداية مند رفضت التي  المسلحة  السلمية والجماعات
المة، الجزائر: مطبعة ،بويعلي     قضية مراح، كتاب: أحامد ارجاع أكثر وزمانأا. لتفاصإيل مكانأا محدودة
.1999 ،2 ط المة، الجزائر: دار ،الجزائر     في     الصراع     جاذور سلطانأي، جارة وكتاب: أبو ،1998

 كريمة، مكتاف للطالبة ماجاستير مذكرة ارجاع المسلحة السلمية الجماعات حاولا أكثر لتفاصإيل ـ
جاامعة ، الجاتماع علم في ماجاستير     رسالة ( 2002 /1980  الجزائر في المسلح  العنف سوسيولوجايا
لمذكرة ارجاع النأتخابي المسار وقف في الجيش دور  ) وعن2002 النأسانأية، العلوم الجزائر: كلية

السياسية العلوم في ماجاستير     رسالة(  ،2004-1989 والنأتخابات  الجيش ، مسلم عربي بابا الطالب
).2005 والعلم السياسية العلوم : كلية الجزائر جاامعة ، والسياسي الداري التنظيم فرع

فرع ، السياسية  العلوم  في دكتوراه      أطروحاة( ، الجزائر في  السياسي العنف ظاهرة ، آدم - قبي 255
54 ص )،2003 والعلم السياسية العلوم : كلية الجزائر جاامعة ، الدولية العلقات

 .67 ،ص سابق مرجاع ، الجزائر في السلمية الحركة ، كربوسة - عمرانأي 256
.



الـخـر المعـسـكر إلى الخوف تنقل ) أن العسكرية الدولة( مؤسستها
العكس.  (السلميين) وليس

الـسـتراتيجية رـسـم ـفـي المنـيـة اللـيـات غلـبـت أنـأـه ـسـبق فيما نألحاظ    
القـانأونأي السـلوب يسـتثني ل هـذا لكـن السـلمية، الحركة اتجاه القصائية

الليات أو السلوب على المشروعية من نأوعا  إضفاء ورائه من يرجاى والذي
بـصـفة بحـضـرها  الجـهـة ـمـن القانأونأـيـة الشرعية نأزع خللا من وذلك المنية،

الـقـوانأين ـمـن ترـسـانأة  إصإدار إلى إضافة ،1992  مارس04 بتاريخ نأهائية
المفـعـولا ـسـاري ـمـازالا  اـلـذي الطوارئ قانأون إعلن عن كلها ترتبت والتي

1992  ـسـبتمبر30 في صإدر الذي الخاصإة المحاكم قانأون وكذا اليوم إلى
 .

ما هو للتقاد  السلمية للجهة السلطة إقصاء  إستراتيجية يؤكد ما ولعل       
يـكـن ـلـم النـظـام أن يعـتـبر اـلـذي"  برـقـوق امحند الدكتور إليه ذهب

الحـفـاظ ـهـو ذلك في هدفه السياسي التغيير هذا لقبول مستعدا
له يتأتى ول  الجزائرية الدولة أسلمة ومنع الخاصة مصالحه  على
257".  وسياسية اجتماعية كقوة النقاذ  باستئصال إل ذلك

المؤسـسـة ـفـي مجسدا الجزائر السياسي النظام أن القولا وصإفوة      
ـفـي طموحااتـهـا وتوقـيـف للنأـقـاذ السلمية الجبهة إقصاء في نأجح العسكرية
ـة وإقاـمـة الحـكـم إـلـى الوصـإـولا الجبـهـة ـكـانأت وإن الـسـلمية. حـاـتى الدوـل

لـسـباب الـسـتراتيجية تـلـك تكرـيـس ـفـي معـتـبرا قـسـطا تتحـمـل الـسـلمية
للمتغـيـرات مراـعـاة دون الـسـلمية الدوـلـة إقاـمـة اـسـتعجاليه منـهـا؛ متعددة
بتغير التهديد الدولة، ضد السلح باستخدام علنا التصريح والقليمية، المحلية
السلطة....    استلم حاالة في القائم النظام ومرتكزات  أسس

ـه ـن وعلـي ـار يمـك ـري النمــوذج أن اعتـب ـارزا نأموذجاــا الجزاـئ ـي ـب توضــيح ـف
السلمية. للحركات العربية السياسة النظم إقصاء إستراتيجية

إلى بدوره التونأسي السياسي النظام : سعىالـتـونسي ثانيا/ا النــموذج
نأـفـس تأخذ لم أنأها إل السلمية، الحركات على القصاء إستراتيجية ممارسة
الجزائري. النظام إستراتيجية أخذته الذي المنحنى

ـتركيز ـسـيتم الـسـياق هذا في و  ـبر اـلـتي النهضة حزب عـلـى اـل أـكـبر تعـت
ن الحركـة هذه شهدته ما تونأس. فرغم في السلمية الحركات ات م مراجاع

السياـسـية المـشـاركة ـفـي الرغبة إلى به والشادة العنف من بالتحولا فكرية
الجزائــر، في للنأقاذ السلمية الجهة مصير كان مصيرها أن إل السلطة، في
نأـشـاطها مـحـور لن إل لـشـيء ل والقـصـاء الحـصـار إـلـى ـبـدورها تعرضت إذ

. السلطة إلى للوصإولا الطموح هو السياسي
لـحـزب التونأـسـي السياـسـي النـظـام إقـصـاء لـسـتراتيجية دراـسـتنا ومـنـه 

ـا تأتي النهضة ـتي وفـق عـلـي ـبـن الرئـيـس و بورقيـبـة الرئيس لمرحاـل
الستراتيجية. تلك تطبيق في منهما كل وآليات وأساليب

عوامل و تونأس في السلمية الحركة نأشأة إلى باختصار ولو نأشير ذلك قبل 
ـة مجلة تأســيس  تاريخ1970 عام إلى تاريخها يعود إذ تأسيسها، ،المعرـف

257  Mhanned,Berkouk ,The Algerian Islamic Movement from Protest To ـ
Confrontation ,A Study in Systemic conflagration ,Intellectual Discourse, vol ,6 N 
1, 1998 ,p57.                                                                     



ـد ـذت وـق ـميات اتـخ ـدة تـس ـة عدـي ـم الـسـلمية كالجماـع ـة ـث ـاه حارـك التـج
و المـسـاجاد داـخـل نأـشـاطها ترـكـز الغنوـشـي، راشد ومؤسسها السلمي

الشريفة. والسنة الكريم القرآن تدريس ومهمتها الجمعيات،
منها: عديدة عوامل ظهورها  في ساهم قد و

اـلـذي الهـجـوم إـثـر عـلـى ـتـونأس ـفـي الديمقراطـيـة و الوطنية القوى - تراجاع
انأتفاضـة مـع خاصـإـة والنقابـيـة الشـعبية الحركـات ـضـد النـظـام أجاهـزة شنته

انفي ـعـن العلن  الحرـكـة أـمـام الطرـيـق مـهـد اـلـذي الـمـر ، 1978 ج
. للسلطة المعادية الشعارات بعض طرحات و القائم، للنظام معارضتها
الحركـات جاميـع علـى ذلـك تـداعيات  و1979 عـام اليرانأية الثورة - انأتصار

ـفـي الـسـلمية الحرـكـة فيـهـا بـمـا الـسـلمي و العرـبـي الـعـالم في السلمية
تونأس.
ضــم من تمكنت إذ للحركة، السياسي و الجاتماعي الستيعاب دائرة - توسع

 259. المجتمع في الحديثة القطاعات
لـهـا هـيـأ الـسـلمية، بالمعارضة الوقت ذلك في الحاكمة النخب مبالة _ عدم
ـم كانأت بعدما السياسي، الحراك في الدخولا  مرحالة إلى لتنطلق فرصإة تهـت

. الديني و الدعوي بالجانأب أكثر
السلمية الحركة من وموقفه التونأسي السياسي النظام إستراتيجية عن أما
عـلـي، وـبـن بورقيـبـة الرئيسين حاـكـم ـفـترتي ـفـي  فتتجلى تونأس، في

يلي:      كما والموضحة
الـسـلمية الجماعة تحولت حاكمه فترة :في بورقيبة الرئيس مرحلة ـ أ 

إـثـر  عـلـى1981 أفريل في السلمي التجاه حاركة باسم سياسي حازب إلى
حاـيـث الحـاـزاب تـعـدد نأـظـام إـلـى الواحـاـد الحزب نأظام تحويل بورقيبة إعلن

: في أهدافها الحركة سطرت
عـلـى اـلـتركيز خللا ـمـن الـسـلمي العربي الحضاري الموروث تأكيد - إعادة

. الجماهيرية التعبئة و التعبد كمراكز المساجاد
التونأسـية الدولـة صإـورة تشـوه واـلـتي العلمانأـيـة المظـاهر ضـد قيود - وضع

. المسلمة
ـفـي الـشـعبية الـقـوى لـكـل الـحـق وإـقـرار بالـسـلطة النأـفـراد مـبـدأ - رـفـض
والتجمع.  التعبير حارية ممارسة
260للثروة.  العادلا التوزيع أساس على القتصادية الحياة بناء - إعادة

أن الـقـانأونأي،إل بالعـمـل ترخـيـص عـلـى الحصولا بطلب الحركة تقدمت قد و
حرفض قوبـل طلبها الـتي النشـاطات مختلـف مواجاـهـة فـي ذـلـك وتجسـد بـال

لقـيـادات  واـسـعة اعتـقـالت بحمـلـة السياـسـة البـعـاد ذات الحرـكـة تمارسها
الحركة. ومناضلي

ـفية بورقيبة حكم إدارة مطالبة حاد إلى وصإلت ـم بتـص ـة زعـي راشد الحرـك
ـسـياق ـفـي منـهـم العدـيـد بتعذيب قامت حاين في مناضليه، وأبرز الغنوشي

ارتباطه في أساسية دللة له كان و ، النشأة منذ الحركة عرفته الذي السم هو السلمية الجماعة ـ 258
في السلمية الحركة كانأت وإن ، القرآنأية بالنصوص حارفيا أنأصاره يلتزم الذي التقليدي الديني بالطرح
مؤسسها. رأي حاسب بدايتها منذ تجديدية تونأس

، الديمـقراطية     مجــلة، القــصاء و النأدماج بين تونأـس في النهــضة حازب ، الوهاب عبد - عصام 259
.94 ص ،2008 جاانأفي ،29 العدد

قاسم), القاهرة: دار عبده (تر:قاسم ،   حاقيــقة     أم     خــرافة     السـلمي     التهــديد، إسيــبيزيتو -جاون 260
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محاوـلـة ـفـي تمثـلـت إعلمـيـة بآليات تدعيمها تم والتي المنية الليات تطبيق
ثورية لصإولية متعصبة رجاعية حاركة أنأها على وزعيمها، الحركة صإورة تشويه
ن:" إ بـقـوله فاـنـدوزيل ديرك الباحاث نأفاه الذي المر هو و إيران، تدعمها
أو البلد حكام ضد تهديدا تشكل (....) لم السلمي التجاه حركة

ـية للسلطة الحركة نقد لكن و السياسي، نظامها ـوء الشخـص وـس
ـبـأن لـهـا ـسـمح الخلـقـي الحلل و الفساد و القتصادية الدارة
المتعـلـم الجـيـل ـمـن خاص نحو على الشباب أستوعبه رمزا تكون

261". البدائل من يخلو بلد في بديل باعتبارها

اخـتـار الغنوشي أن إل الحرـكـة ـضـد الممارـسـة القمعـيـة الـسـاليب فرـغـم
ـفـي المرحالـيـة و الـتـدرج سياـسـة عـلـى مؤكدا السياسي النظام داخل العمل
النأتخابـيـة، الـسـتحقاقات مختلف في السياسية بالمشاركة السياسي العمل

شارك حايث ) ،1987_1984(  الممتدة الفترة في ذلك له تسنى  ما هو و
ورابـطـة للـشـغل التونـسـي الـعـام التحاد ـمـن كل في الحركة أعضاء

262 .عليها. المضروب الخطر لتفادي طبعا التونسية النسان حقوق

تـجـاه بورقيـبـة للرئيس القـصـائية و الستئـصـالية الـسـتراتيجية يؤكد وما
ـه وصإفت ما هو السلمي التجاه حاركة ـه ـفـي  ـب ـا مرحالـت ديكتاتورية"  بأنأـه

بالـسـجن قـضـت اـلـتي المحاكـمـة بإـعـادة مـطـالبته حاد إلى "، حديثة إدارية
ـد ـس و الشــاقة الشــغالا مــع المؤـب ـس العــدام لـي ـد الحركــة لرئـي راـش

. جاذوره من  السلمي التهديد استئصالا في رغبته يعني ما وهو ،الغنوشي
عـلـى الـشـرعية إـضـفاء : بـهـدفعلـي بـن الرئـيـس مرحلة ـ        ب 263

زين سعى  ،1987 بورقيبة على  البيض النأقلب إثر على جااء الذي حاكمه
حاكـمـه، إدارة ـفـي السياـسـية الـقـوى جامـيـع إشراك إلى علي بن العابدين

ـا وـضـع ،التي الغنوشي سراح بإطلق السلمي التجاه حركة ومنها لـه
:  أهمها بها للعتراف شروط عدة النظام

قـيـام يمـنـع اـلـذي الحـاـزاب ـقـانأون مع ملئم ليصبح الحركة اسم تغيير-
. ديني أساس على الحازاب

ــد- قـضــية الشخـصــية، الحـاــوالا ـقــانأون ـمــن واـضــح موـقــف تحدـي
المدنأي. المجتمع و الديمقراطية،

غـيـرت حاـيـث الشروط تلك بقبولها علي بن لمبادرة الحركة استجابت وفعل
حد اـلـذي الحركـة برنأاـمـج في تجلى ما " وهو النهضة حركة"  إلى اسمها أـكـ

والدعوة النأسان حاقوق عن والدفاع         العامة الحركات تبني ضرورة على
رئـيـس لـسـان عـلـى جـاـاء ـمـا وـهـو الديمقراطـيـة التجربة ترسيخ ضرورة إلى

كـمـا اـلـدين عـلـى التمرد تستلزم ل الديمقراطية ن:" إ قائل الحركة
نروج اختـيـار ـفـي الـشـعب ـحـق تـسـتلزم إنما و الستئصال، دعاة ي

وـسـلطة للمحـكـوم الحاكم خضوع و السياسات و الحاكم و الحكم
(....) و عليـهـا يتـفـق ـطـرق وـفـق ـسـلما الحـكـم وتداول القانون
عـلـى الـتـداول و الـمـة حـكـم تعـنـي الـسـلم ـفـي كمبدأ الشورى
 264." الديمقراطية بآليات السلطة

234-231 ص ص نأفسه، المرجاع  261
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جاميع مع الحوار قبولا و للحركة الفكري الخطاب تحولا صإدقيه عن يعبر وما
تـصـريح هو توجاهاتها عن النظر بغض السياسية الساحاة في الفاعلة الطراف

تحـفـظ أي عـنـدها لـيـس الـسـلمي التـحـاد حركة إن:"  الغنوشي
أو إـسـلميا الـطـرف ـهـذا ـكـان ـسـواء آخر سياسي طرف أي تجاه
(....) الـسـلم نمـثـل أنـنـا على أنفسنا نقدم لم إننا إسلمي، غير
تـمـثيله ـمـن مانـعـا نرى ول رؤية، لغيرنا كما للسلم رؤية لنا لكن
265..."معنا

عـلـى قائـمـة الحرـكـة ـمـع للتعامل إستراتيجية  علي بن الرئيس رسم وقد
ـة ـواء و المهادنـأ ـادات ـمـع اللـقـاءات ـمـن ـعـدد تنظـيـم خللا ـمـن الحاـت و القـي
تـفـرض أن اـسـتطاعت التي الحركة وجاود النظام تقبل حايث ، معها التفاوض

  بها معترف غير كان  - وإن ، السياسية اللعبة في كطرف نأفسها
ع الـذي القـومي الميثـاق حاـولا الحوار في المشاركة إلى دعى كما عليـه وق
ولـيـس شخـصـية بصفة لكن ، الحركة ممثلي   أحاد1988  نوفمبر07في

266. الحركة تمثل  بصفة

جامـيـع ـعـن ـبـالفراج  عـلـي بن  الرئـيـس ـقـام المهادنـأـة إـطـار ـفـي ودائـمـا
الـعـتراف ـعـدم مـسـألة بقيت لكن ،بورقيبة عهد من السلميين المعتقلين
لـعـل و النـظـام، و الحرـكـة بـيـن الصراع و التوتر قضايا أبرز بالحركة القانأونأي

ع ذلـك دخـولا فـي متمثلـة قانأونأيـة منهـا أكـثر إيديولوجايـة أسـباب إلـى يرجا
الـحـزب إـلـى للـسـلميين بـعـدائها المعروـفـة العلمانأـيـة و اليـسـارية العناصـإـر
. الحاكم ي الدستور

ـفـي مـسـتقلة ـقـوائم إـطـار ـفـي الحرـكـة ـفـوز ـهـو الـتـوتر حـاـدة ـفـي زاد وـمـا
يـبـذلك مؤكدة الصإوات  من%13   بنسبة1989 لعام التشريعية النأتخابات

 267. البلد في معارض حازب أكبر أنأها

ـفـي النـظـر إـعـادة إـلـى  عـلـي بن الرئيس اضطر النتائج، تلك ضوء وعلى
ـابع تجفـيـف على بالعمل وذلك المواجاهة أسلوب باعتماد المهادنأة أسلوب مـن

اـلـتي القـصـائية الـسـتراتيجية إطار في وجادوا حايثما و كانأوا أينما السلميين
: كالتي التسعينات بداية مع فعالياتها برزت

العلمانأـيـة المعارـضـة وأحـاـزاب ـقـوى ـمـع التـحـالف ـمـن نأوـعـا تأسيس-
للطرفين مشتركا تهديدا يمثل باعتباره السلمي التيار مواجاهة بهدف

.
قـيـادات و رـمـوز مختـلـف عـلـى المنـيـة الـضـربات ـمـن سلسلة توجايه-

ضدهم. بالسجن أحاكام صإدرت إذ ، النهضة حركة
للحركة التابعة الجمعيات و المقرات مختلف اقتحام الشرطة محاولة-

إتـحـاد مـقـر ـمـع حاـصـل كـمـا ، لـهـم الـتـابعين و مناضليها اعتقالا بهدف
إـلـى أدى  مما1990 فيفري في السلميين عليها سيطر الذي الطلبة
. المن قوى وبين بينهم دامية مواجاهات نأشوب

الله     عبد     صإبري     إسماعيل     كتاب     في     ،     تونأس     في      الحاتجاجاي     السلم ، ماسي الهر الباقي عبد - محمد 265
5 ط ، العربية  الوحادة دراسات مركز ، بيروت   ،     الوطن     في     المعاصإرة     السلمية     الحركات     آخرون) ،     (و
 .270 ص ،2004 ،
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 . 274 ص ،1995،  العربية الوحادة دراسات
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الحكومــة صإعدت الثانأية الخليج أزمة في للعراق الغنوشي تأييد نأتيجة-
. السجون في بهم الزج و أعضائه ضد النأفعالية حاملتها

بمحاوـلـة واتهامـهـا للحرـكـة التابـعـة الجمعـيـات ـمـن العديد النظام حال-
ع حاـدث كمـا الدولـة أمـن تهدد أن شأنأها من أسلحة امتلك التحـاد م

.1991 مارس الطلبي
صـإـعدت إـثـره وعـلـى الحـكـم نأـظـام قلب بمحاولة الحركة رئيس اتهام-

إعدام وجارى معتقل 4000 حاوالي إلى وصإلت العتقالا حاملت من
لندن. إلى الحركة رئيس ونأفي  منهم،3

أـسـفرت اـلـتي الجزائرية الزمة تداعيات التونأسي النظام أستغل كما-
ـات من للمضاعفة للنأقاذ، السلمية  الجبهة فوز على ـالا عملـي العتـق
و الـسـلميين، خاصإة الفوز  لهذا والداعمين المؤيدين كل صإفوف في
ـو ـا ـه ـدته ـم 8 حـاـوالي  ،أن1992 ـعـام الدولـيـة العفو منظمة أـك

 ـشـخص200 ـمـن وأـكـثر ، والعتـقـالا للتوقف تعرضوا تونأسي اللف
.النهضة حزب  نأشطاء من وأغلبهم للتعذيب تعرضوا

الـحـراك أـشـكالا ـمـن ـشـكل أي ـمـن الحرـكـة اـسـتبعاد عـلـى العـمـل-
ـا السياـسـي ـدث كـم ـع حـا ـات ـم ـية1994 انأتخاـب ـريعية  الرئاـس والتـش
ـهبقوليه:"... شخصيا الرئيس به صإرح ما  وهو1999 وانأتخابات ل إـن

أـسـاس علـى يقـوم ـحـزب ـبـأي للـعـتراف للـسـلطة مجـال
 268. النهضة حازب إلى إشارة في وهذا   طبعاديني..."

العنف مواجاهات الخيرة السنوات في تشهد لم تونأس أن القولا خلصإة      
ىرا مازالا النظام أن ...) إلالجزائر_ مصر( الدولا من العديد غرار على مص
رغم وهذا ، النهضة حازب ضد والقصاء الستبعاد إستراتيجية ممارسة على
المنسوبة العنف أعمالا كل من وبراءتها الحركة إعتدالية عن الغنوشي تأكيد
269.. 2001 لندن في المنعقد للحركة السابع المؤتمر في إليها

الستئصالا منهجية مواصإلة في السياسي النظام ذرائع غالبية تسقط وبذالك
الديمقراطي والبناء الديمقراطية الممارسة تقاليد عن البعد كل البعيدة

علي بن العابدين زين تولي مند خاصإة  التونأسية الحكم إدارة له تسوق الذي
السلطة. زمام

القصــاء. إسـتراتيجية الثالث: انعكـاسات المطلب
العربية السياسية النظم إقصاء إستراتيجية انأعكاسات هذه معالجة يمكن

هما: أساسيين مستويين على السلمية للحركات
والمنية القانأونأية الليات أدت  لقدالسياسي: الول/ا النظام المستوى

تجاه  القصائية إستراتيجيتها تنفيذ في العربية السياسية النظم انأتهجتها التي
حأزم إلى  السلمية الحركات وتحقيق المن استتباب  بدلا السياسي الوضع ت
السياسي. الستقرار

دوامة في للستراتيجية لهذه الممارسة العربية الدولا معظم دخلت حايث
الباحث عليها أطلق  إذ مثل الجزائر في حادث كما المضاد والعنف العنف

 .101-98 ص ،ص سابق مرجاع ، القصاء و الدماج بين تونأس في النهضة حازب ، الوهاب عبد -عصام 268
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استمرار على أكدت كما السلطة، إلى للوصإولا ومنهج والسياسية الفكرية الصراعات لحسم كوسيلة
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وتعيد المتبادلة التغذية على تقوم " التي الجهنمية الدائرة"  آدم قبي
صإحيح، والعكس الرسمي غير العنف يولد الرسمي العنف أو نأفسها، إنأتاج
270سياسي. نأظام أي تصيب أن يمكن التي الوضاع أسوأ هي الحالة وهذه

التنمية عملية تقويض هي كذلك العنف لدوامة السلبية النأعكاسات ومن
النأقسامات وزيادة الهلي السلم وتهديد الوطني، والنأدماج المستدامة

المر الواحاد، المجتمع أفراد بين التفرقة تعميق أي المجتمعية والنأشقاقات
الصميم. في الحديثة الدولة أعمدة كإحادى المواطنة مبدأ ضرب يعني الذي
حاادة، ومالية اقتصادية أزمات في السياسي النظام وقوع إلى إضافة  
ضدها، الممارس القتصادي النهج على السلمية الحركات أفعالا ردود نأتيجة
للنظام التحتية للبنية والتدميرية التخريبية العمالا ممارسة إلى تلجأ حايث

والمنشآت الطرقات تفجير العمومية، المؤسسات كتخريب السياسي،
الستدانأة إلى التهديدات تلك تحت تقع التي الدولا يدفع مما الكبرى،

1993 بين الجزائرية الحالة في حاصل ما وهو ديونأها جادولة وإعادة الخارجاية
نأهاية مع مستحقاته  وبلغت%33 بـ الجزائري الدين ارتفع حايث ،1996 و

التي الدولي النقد صإندوق مخطط قبولا كانأت  والنتيجة%73 نأسبة 1996
الدولة. هيبة اهتزاز تعني

المواد أسعار من الزيادة إلى الدولة لجأت العجز ذلك لسد وكإجاراء 
، العمومية المؤسسات من العمالا من اللف تسريح و وتعقيد الستهلكية

271الصميم. في للمواطن الشرائية القدرة ضرب يعني ما وهو

إلى الضخمة المداخيل ذات الحيوية القطاعات من العديد تتعرض كذلك   
العمود يشكل الذي السياحاي كالقطاع التخريب عمليات جاراء انأتكاسة
والمنتجعات الفنادق من العديد تعرضت حايث مثل، التونأسي للدخل الفقري

الدولة اقتصاد على سلبا انأعكس الذي المر شاملة، تخريب لعمالا السياحاية
عدد تناقص نأتيجة القطاع هذا من حاققها التي المداخيل تراجاعت حايث

مختلف على سلبا انأعكس مما ، الصعبة العملة تدفق  وتراجاع السياح
التونأسي. القتصاد اختللا يعني ما وهو الخرى، القطاعات

النظم فقدان هو القصائية للستراتيجية السلبية النأعكاسات ومن
وخارجايا. أصإل_ داخليا موجاودة كانأت _ إن لشرعيتها العربية السياسية

بين الثقة بأزمة تسمى ما أو حاكامه، في يثق ل المواطن : أصإبحداخليا
الصراع إدارة على النظم هذه قدرة عدم نأتيجة والمحكوم الحاكم

المن وتوفير المجتمع فيها يتخبط التي  السياسية الزمات وإدارة السياسي
حل أصإبح حايث للمواطن، على العسكري المجالا على منصب اهتمامها جا

مسارات أهم تعتبر التي والثقافية والجاتماعية القتصادية المجالت حاساب
والمتوازنأة. والدائمة الشاملة التنمية

لحقوق المنتهكة النأظمة ضمن تصنف النأظمة تلك معظم : أصإبحخارجيا
قبل من ، لمواطنيها الممنوحاة الحريات لهامش وتحجيمها ، النأسان

منظمة مثل العامة والحريات النأسان لحقوق الراعية الدولية المنظمات
Human Watch Rightsحل صإنفت  التي الخانأة في العربية السياسية النظم جا

، والجماعية الفردية للحريات المستمرة للخروقات نأتيجة الحمراء،
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العربية الدولا أكبر في  الطوارئ حاالت فرض وما مقنعة، غير وبتبريرات
ذلك.    على دليل إل السياسي الستقرار وتحقيق المن استتباب باسم

القصاء لستراتيجية  : نأتيجةالســلمية الثاني/ا الحـركات المستوى
هو ، والمعتدلة منها المتطرفة بجناحايها السلمية الحركات على المطبقة
أو السجن إلى إما قيادتها تعرض ظل في والرتباك القمع لمظاهر تعرضها
غرار على معارضة أحازاب إلى منها أعضاء انأضمام أو الخارج، إلى الهروب
عن أعلن الذي تونس، في  الجمهورية أجل من المؤتمر حزب

على محسوبة شخصيات خمس منهم  كان2007 عام في إليه المنتمين
السلمي. التيار

للحركات القصاء نأهج تبني التي العربية السياسية النظم اتجاه ـإن
وأخرى معتدلة تيارات بين تمييز دون السياسي العمل ساحاة من السلمية
المقولت على التبرير من نأوعا إضفاء إلى العملية الناحاية من أدى ، متشددة

لي تسمح لم القائمة النظم أن على يؤكدون حايث المتشددون، طرحاها التي
حجدية فيها المشاركة أو السلطة إلى بالوصإولا إسلمية حاركة خللا من ب

السلوب هو منظورهم_  العنف _حاسب  يصبح  القتراع.  وبالتالي صإناديق
. النأظمة تلك لتغيير الوحايد
منطق ويدعم يخلق الحاكمة النأظمة تتبناه الذي القصاء فمنطق  وعليه

التي الديمقراطي التطور عملية مع يتعارض ما وهو ، المضاد القصاء
والختلف بالتعدد القبولا معانأي على أخرى عناصإر جاانأب إلى تنطوي

من ومقبولة السياسية للعبة واضحة قواعد إطار في السلمي والتنافس
272السياسية. القوى مختلف جاانأب

إلى الحركات تلك ضد الحاكمة النأظمة قبل من القمع ممارسة أدت ـ
العنف إلى منها القلية عادت حايث صإفوفها، بين انأقسامات إحاداث

العنف عن الغلبية انأسلخت بينما الخارج أو الداخل في سواء والرهاب
الديمقراطية مصطلحات وعرفت العام التأييد لحشد شبكات وأنأشأت
كانأت أن بعد خاصإة السلمية، الحركات خطاب إلى طريقها النأسان وحاقوق

حذر غريبة أفكار باعتبارها وشك، بريبة إليها تنظر الحركات تلك تطبيقها يتع
العربية. المجتمعات داخل
للحركات  أولوية النأتخابات في خاصإة السياسية المشاركة أصإبحت ومنه

سياسية، الحازاب تشكيل حاق لها منحت التي الدولا في المعتدلة السلمية
المبحث في إليه سنتطرق ما والجزائر... وهذا والردن المغرب غرار على

الموالي.
السياـسـية النـظـم تـعـايش إـسـتراتيجية: الـثـالث المبحث
السلمية.  الحركات مع العربية

ـا جاراء العربية السياسية النظم مست التي السلبية للنأعكاسات نأظرا إتباعـه
رغـبـة إـطـار وفي سابقا، بيناها والتي  السلمية الحركات إقصاء لستراتيجية

ـفـي الـسـتراتيجية تلك تداعيات عن الناجامة الختللت تجاوز في النظم هذه
ـا ســياق ـرف ـم ـالتنفيس يـع ـت السياســي، ـب ـد انأتهـج السياســية النظــم بـع

السياســية القوى مختلف أمام السياسي الحقل فتح على قائمة  إستراتيجية
بـضـرورة منـهـا الـكـثير اقتـنـع اـلـتي المعتدـلـة الـسـلمية الحرـكـات فيـهـا بـمـا
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المراجاـعـات سلـسـلة بـعـد خاصـإـة الـسـلمي السياـسـي العـمـل ـفـي النأخراط
Gill( الـبـاحاثين وأطروحـاـات يتنافى ما وهذا منها، العديد عرفتها التي الفكرية
Kepel  و Roy Olivier(

دواـمـة أن ذـلـك ـفـي حاجتهـمـا الـسـلمية الحرـكـات جامـيـع ونأهاـيـة فشل حاولا
ـفـوز  أثـبـت الواـقـع لـكـن الحرـكـات، تـلـك جامـيـع نأهاـيـة إـلـى أفـضـت العـنـف

حده ـمـا وـهـو انأتحابـيـة، اـسـتحقاقات ـعـدة في المعتدلة الحركات ( الـبـاحاث أـكـ
Francoi  Burgat( ـت وقــد ،  ـتراتيجية الســتراتيجية هــذه عرـف "بإـس

ـفـالولا رئيـسـية مـطـالب لثلـثـة وفقا تأتي الخيرة هذه ودراسة التعايش"،
تعرـيـف موـضـحين ؛التـعـايش لستراتيجية العامة المحددات فيه نأعالج

ايش إسـتراتيجية الحاكمـة_ طبيعـة النخـب الثلثـة( طبيعـة ومؤشـراتها التع
ـات الحركــات ـة المتحــدة الســلمية_ الولـي الســلمي وتشــجيع المريكـي

ـع فيتعلــق الثــانأي أمــا المــدنأي.)، ـايش إســتراتيجية بواـق ـي التـع ـف
ـرا ، والـسـوداني الكويتي النموذجين إـسـتراتيجية انعكاـسـات وأخـي

التعايش

التعايش. لستراتيجية العامة الول: المحددات المطلب
المؤـشـرات فإبراز التعايش، إستراتيجية تعريف تحديد إلى فيها ونأتطرق   
وأخـيـرا ، خارجاـيـة أو ـكـانأت داخلـيـة الـسـتراتيجية تـلـك رـسـم في تتحكم التي

.السلمية والحركات  العربية النظم مستويين على انأعكاساتها  توضيح
:التــعايش إستـراتيجية أول/ا تعريف

اشترك أي أخاه، الرجال عايش نأقولا تعايشا، عيعايش عايش فعل منلغة:  أـ
بوجـاـود الـقـرار  أي ذاـتـه، على الفرد تقوقع عدم هو معه.  والتعايش وتعاون

أو ذاتيـيـن بـيـن وإنأـمـا نأفـسـها، والذات الذات بين يكون ل أنأه بمعنى الخرين؛
273وتفاهم. حاوار في الخرين مع الدخولا يعني فالتعايش متمايزتين، أكثر

مبدأ ووضع بالطمئنان والشعور الحرية التعايش  يفترضاصطلحا:  ـ ب
أو هيمنة لي المجالا يفصح أل يفترض كما الفعلية، الممارسة موضع التمايز

السلطة.                             على تصارع أو  صإدام أو توتر أو ظلم
السلمية الحركات مع العربية السياسية النظم في التعايش  فإستراتيجية

وعبر السياسية المشاركة في الخيرة هذه حاق إقرار على أساسا قائمة
في كطرف السلمية الحركات حاق أي قانأونأا، بها المسموح القنوات
عبر الحضاري الهوياتي البعد ذات أطروحااتها عن لتعبير السياسية المعادلة
النظام أهداف مراعاة مع السلطة. لكن وأجاهزة مؤسسات مختلف

التي التهديد أشكالا من شكل أي من حامايته على والعمل القائم السياسي
القانأونأية الليات مختلف باستخدام وذلك أركانأه، تصيب أن يمكن

من قدر توفر أن شأنأها من التعايش فإستراتيجية والسياسية. وبالتالي
السياسية للنظم والمتوسط القريب على القل على والمن الستقرار

السياسي_ الحركات المعادلة( النظام طرفي احاترام إذا طبعا العربية
التعايش. السلمية) شروط

273: من          عليه متحصل التعـــــايش، مــــفهوم نجم، أنطوان ـ
www.st-ilige.org/ARTICLES/CoexistanceConcept.pd/12/9/2008.html
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التــعايش إستـراتيجية ثانيا/ا مؤشــرات
الحركات مع العربية السياسية النظم تعايش مؤشرات معالجة يمكن
هما: أساسيين وفق السلمية

الذي السياسي النظام به  ونأعنيالمنفتح/ا السياسي النظام طبيعة-2
فيها بما السياسية التيارات مختلف   أمام السياسية المشاركة قنوات يفتح

النظام انأتهاج لمبررات التعرض قبل لكن المعتدلة، السلمية الحركات
عليها تعتمد آلية أهم إلى التطرق من لبد التعايش لستراتيجية السياسي

السياسية المشاركة آلية وهي الستراتيجية تلك
حرف   علىpolitical participation  السياسية المشاركةبرو"  فليب"  يع

المحكومين، بها يقوم التي الجماعية النشاطات مجموعةأنأها: "
السياسية، المنظومة سير على تأثيرا تعطيهم لن قابلة وتكون

فيها يتعبر التي الديمقراطية النظم في المعيار هذا ويقترن
274". المواطنة بمفهوم أساسية قيمة

أفراد بمقتضاها يشارك التي السياسية النأشطة تلك أيضا: "أنأها وتعرف
(تقلد عام بشكل العامة السياسة صإياغة وفي حاكامه اختيار في المجتمع
إشراك تعني أي الهامة)، المور (مناقشة مباشر غير سياسي) أو منصب
275السياسي". النظام مستويات مختلف في الفرد

تتضمن: السياسية المشاركة أن القولا يمكن التعاريف هذه خللا ومن
إطار في أو فردي بشكل سواء المواطن به يقوم الذي الطوعي - الدور
السياسية. الحياة منظمات...) في سياسي، (حازب جاماعي

وذلك القرار صإانأعي على المباشر وغير المباشر التأثير هو منها - الهدف
ككل. للمجتمع أو إليها ينتمي التي للفئة أو الخاصإة المصلحة حاسب
حاقيقي وكإطار السياسية المشاركة قنوات أهم السياسية الحازاب وتعتبر
في كمساهمته المشاركة، تلك من مبتغاه تحقيق أجال من بدوره الفرد يقوم

تمكن السياسية المشاركة أن أساس على وهذا العامة، المور مناقشة
الديمقراطي التداولا إطار في السلطة إلى الوصإولا من السياسي الحزب

مختلف على التأثير بمحاولة فيها المشاركة أو النأتخاب تفرزه ما خللا من
البرنأامج مع ينسجم بما  السلطة عن الصادرة المشاريع أو القرارات
العام. والصالح للحزب السياسي

الحوار باب لفتح العربية السياسية النظم تدفع التي المبررات عن أما
على: أساسا قائمة فهي السلمية الحركات مع والتعايش

في رغبة من تحمله بما السلطة، إلى  الجديد الجيل من قيادات -وصإولا
الديمقراطي، بالتحولا تؤمن سياسية لثقافة وامتلكها السياسي التحديث

وهذا تقدمها، التي السياسة الصإلحاات أساس على شرعيتها تؤسس كما
دور وإضعاف السلطة مركزية على يقوم الذي القديم الجيل عكس على

نأفسها تصف التي  النخب أو القيادات تلك دور مواجاهة في المؤسسات
276"بالبويـــــة".

274     ، برو فيليـــب السيــــــاسي  ـ الجــــتماع :     علم  (    : والنشر، (  للدراسات الجامعية المؤسسة بيروت ، صاصيل عرب محمد تر ،
ص 1998 ،301.

275     ، الســـويد محـمد :  ـ وقضاياه   ميدانه السيـــــاسي ـاع الجتمــــ :    علم الجامعية،   المطبوعات ديوان الجزائر ص  1990، ،159.
المستقبل الخارج، وضغوط  الداخل محددات بين  العربية الديمقراطية الفتاح، عبد  بالله معتز ـ 276
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الـقـائم القتـصـادي الـشـباع أو الخدـمـة متغير على النخب  هذه اعتمدت وقد
ذـلـك ويتجلى ، مواقفها وتبرير  سياستها لشرعنة النفط   مداخيل توزيع على
العربي. الخليج دولا في

لح بوابة فتح على عملت الجديدة القيادات أغلب فإن وعليه السياسـي الصإ
ذلك وراء من تهدف ... والتيالبحرين. ، كالكويت عديدة دولا شهدته كما

ـى ـا السياـسـية الـقـوى ـمـع سياسية شراكة تحقـيـق إـل والمعارـضـة عموـم
على:  قائمة خصوصإا السلمية

معا عرضهما قد أشكاله بكل العنف ممارسة أن تبين : فقدسياسية -هدنة
الـسـلطة ـشـرعية ـشـرخأ ـمـن عمق حايث طاقتهما، واستنزاف قواهما لنأهاك

حرض بيـنـا -كـمـا مواطنيها وجاه في للتـصـفية الـسـلمية المعارـضـة ـسـابقا-وـعـ
يـكـون ـمـا أـشـبه بينهـمـا السياـسـي الـصـراع بات الحالتين كل وفي والتحجيم،

انأتحار. بعملية
المـجـالا وحاماـيـة التعاـقـد على قائمة للثنين حال هي السياسية فالهدنأة ولهذا

الخـصـوم. فـهـي بين الثقة وبناء الصراع عملية بترشيد التبديد، من السياسي
بـهـدف وطني سياسي توافق إطلق نأحو ضروري انأتقالي سياسي إجاراء إذن

277. ديمقراطي انأتقالا عملية تحقيق

والمعارضـة السـلطة بيـن والجامـاع للتوافـق : تؤسـسسياسية - صفقة
ـذيالسياـسـي الميثاق" صـإـيغة الصفة هذه وتتخذ السلمية، يتـضـمن " اـل

مرادـفـا تـكـون أن الـصـفقة لـهـذه يمكن ول السياسي، للعمل مسبقة شروط
التالية: بالشروط ارتبطت إذا إل السياسي للتغيير
ـيالسياـسـي: المـجـال فـتـح     ـاء  يعـن ـى إرـس ـة البـن ـام التحتـي للنـظ

عـلـى الـسـلمية والمعارضة السلطة بين سياسي تعاقد بإيجاد الديمقراطي،
التالية: للجاراءات وفقا وذلك الصراع من خالا سلمي انأتقالا إنأجاز
الدولة، قوانأين أساس هو الدستور أن : باعتبارالدستوري الصلحأ-      
ـوز فل ـاقض أن يـج ـواده يتـن ـع ـم ـوذج ـم ـذي السياـسـي النـظـام نأـم ينـشـده اـل

الحاصإـلة، والتطـورات المتغيـرات الدسـتور مواد تواكب أن ويجب المجتمع،
التي المواد بتعديل الدستورية الوضاع إصإلح ضرورة يفرض الذي المر وهو

جاديدة.   دساتير ووضع ، الدمقرطة متطلبات مع تتناقض
القائمالتشريعي ب- الصلح      السلطتين بين الفصل على أساسا : 

ـة التشــريعية ـق مــن وصإــريحا، واضــحا فصــل والتنفيذـي النظــام أن منطـل
ـديمقراطي ـط اـل ـود يرتـب ـة، مؤسســات بوجـا ـد قوـي ـن فلـب ـة ـم ـذه مراجاـع ـه

ـة شفافية يتطلب الذي الشيء الديمقراطي، أدائها لضمان المؤسسات دائـم
الفعلي والتطبيق بمسؤوليتها قيامها لفترة الزمني والتحديد القيادات واختيار

القانأون. سيادة لمبدأ
إطار في السياسية الحازاب تشكيل حارية : خاصإةالحريات ج- إطلق     

فيـهـا بـمـا السياـسـية والـقـوى الفكرـيـة التـيـارات لجمـيـع والـقـانأون الدـسـتور
ـي السياسي المعترك ودخولا برامجها لعرض المعتدلة السلمية الحركات ـف

278النأتخابية. الستحقاقات مختلف

الصفقة أهداف  منالقائمة: السياسية النظم هياكل -تصحيح
السياسية النظم أغلب تعيشها التي المشوهة الصورة تصحيح السياسية

الوحادة دراسات بيروت: مركز ،العربية     السياسية     النأظمة     في     الشـرعية     إشكالية   والي، حازام ـخميس 277
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المؤسسة واستئثار الديمقراطي قوامها ضعف في والمتمثلة العربية
الوليغارشي مضمونأها من تحريرها بمحاولة وذلك بالسلطة، العسكرية

دستورية ملكيات إلى المطلقة الملكية النأظمة وتحويل العسكرية ونأزعتها
....279البحرين الكويت، مثل الخليج دولا بعض إليه تسعى كما

التقليدية المصادر بإلغاء  وذلكللسلطة: شرعية مصادر صوغ إعادة ـ
الدستورية- المستمدة الشرعية محلها الثورية.....لتحل كالشرعية للشريعة

280العام. الوطني التوافق ومن الشعب إرادة من

اـلـتي الحرـكـات تـلـك / وـهـيالمعتدـلـة السلمية الحركات ب- طبيعة
ـمـن القائـمـة، السياـسـية النـظـم إـطـار ـفـي السياسي العمل بممارسة تقوم
وـيـدخل السياـسـي، للعـمـل كآلـيـة الـعـف نأهج نأبذ مع السلمية الساليب خللا
الجماـعـات إـلـى إـضـافة أساسية، كقوة المسلمين الخوان المنهج هذا ضمن
المـغـرب ـفـي والتنمـيـة العداـلـة كحزب الـخـوان مـسـار ـسـلكت اـلـتي

فـي السـلمية والحركـة اليمـن فـي والصـلح التوحـيـد وحركـة
والـخـوان الجزاـئـر ـفـي السلم مجتمع ،وحركة والكويت البحرين

الردن....... في المسلمين
يـعـرف ـمـا أو ـتـوفيقي إـسـلمي خـطـاب إـلـى المعتدلة الحركات هذه وتستند

والموعظة الحوار مقابل العنف عن يتنازلا " الذيالمـعـتدل الخــطاببـ"
أفكارها. لنشر كسبيل

ـا ويتأـسـس ـدالي نأهجـه ـة المراجاـعـات عـلـى العـت الحرـكـات لبـعـض  الفكرـي
منها: الجوهرية القضايا بعض من موافقتها على ذلك وانأعكاسات السلمية
يؤـيـد الـسـلمية الحرـكـات ـفـي المعـتـدلا : فالتـيـارالديمقراطية أـــ

ـات مع تفاعلتهم منطلق من وإجاراءاتها، الديمقراطية ويدعم ـن كتاـب المفكرـي
ـدالا بنـهـج عنـهـم المـعـروف الـسـلميين ـالا ـمـن العـت يوـسـف الـشـيخ أمـث

ـهـؤلء  اهـتـم ...... حاـيـث عمارة محمد العوا، سليم ،محمد القرضاوي
حروجاة  الحجج بتنفيذ . والديمقراطية السلم بين للتعارض الم
ـبر:"  الـسـلمية الدوـلـة  فقه" القرضاوي الشيخ كتاب ففي أن" اعـت

ل والـسـنة الـقـرآن يجـسـدها كـمـا الـصـحيحة أـصـوله فـي الـسـلم
ـارض ـة، مــع يتـع ـم أن إذ الديمقراطـي ـا القـي ـة العلـي للديمقراطـي
متـضـمنة والمـسـاواة الحرـيـة العدالة، النسانية، الكرامة كاحترام

نر فهو ولهذا ، السلم في أنـهـا على الديمقراطية مع بالتعامل يق
ـالمعروف للمــر أداة هــي مــا بقــدر إســلمية، عــن والنهــي ـب
281المنكر" .

ص   العــربية     السياسية     النأظــمة     في     الشـــرعية     إشـــكالية والي، حاـزام ـخــميسـ  279 سابق، مرجع ،248
280 . الصفحة    نفس نفسه، ـالمرجع

 الدولا مختلف في السلمي النهوض حايث الثمانأينات، بداية مهمتين: مرحالة مرحالتين في ذلك تم -وقد ـ
العمل وتيرة بتصعيد السلمي النهوض مواكبة ) هو الداخلي (التقويم المراجاعات هذه فكانأت العربية

 السياسية المرحالة إلى والتبليغ الدعوة مرحالة من والنأتقالا
في دقيقة تكن لم أنأها السلمية الحركات بعض اكتشفت حايث الثمانأينات أواخر مع الثانأية: كانأت -المرحالة
إذ ا تجاوزها يجب كان ما مراحال اخترقت وإنأها السابقة، المراحال خللا والستراتيجية السياسية حاساباتها

المعاصإرة     السلمية     الحركة      ومتغيرات     تحولت، احامد زكي إلى ارجاع أكثر عليها. بتفاصإيل بالضرر عادت
والديمقراطية،     السلمية     الحركات ( وآخرون)، حاماد كتاب: مجدي في الخير     العقد     في     العربي     الوطن     في

. 230ص ،2005العربية، الوحادة دراسات : مركز بيروت
سابق، مرجاع ،الخارج     وضغوط      الداخل     محددات     بين      العربية     الديمقراطية الفتاح، عبد  بالله معتز ـ 281
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المـجـالا ـفـي الديمقراطـيـة آلـيـات تبـنـي ـضـرورة على التيار هذا يؤكد كما
محاـيـدة الديمقراطية آليات بوصإفها معها بالتعامل وذلك السلمي، الحضاري

الـشـورى بـيـن إجارائية رابطة كإيجاد عقائدية، أو مذهبية خلفية أي تستبطن ل
ـشـكلها السلم يحدد لم التي السلمي المجتمع قيم إحادى بوصإفها السلمية
ووسـائل أدوات باعتبارـهـا الديمقراطـيـة والليات تنفيذها، وأسلوب وطريقتها

،282 خاصإــة والمسلمين عامة الناس حاياة في الشورى لتطبيق وجاائزة ممكنة
الـسـلم مجتـمـع حاركة رئيس أطلقه " الذي الشورقراطية"  مصطلح ولعل

السياق.  هذا في يدخل  أن يمكن نأحناح محفوظ الراحال
الـتـوفيقي الخـطـاب أهمـيـة : تكـمـن اـلـديني والتـطـرف العـنـف نبذ-

والتـطـرف العـنـف أـشـكالا لمختـلـف نأـبـذها ـفـي المعتدلة السلمية للحركات
العـمـل في والمرحالية بالتدرج بإيمانأها انأطلقا للتعبير، كوسيلة له تبنيها وعدم

ـتـأجايجه ـمـن يزـيـد ـبـل الـسـلطوي العـنـف يوقف ل للعنف فاللجوء السياسي،
حد الذي ،القرضاوي الشيخ تعبير حاد على على المناسبات من العديد في أك

حـيـز اـلـتي الساـسـية المعـالم إحادى وهي 283ووسطية اعتدالا دين السلم أن م
وـسـطا أـمـة جعلـنـاكم وكذلك"(  تـعـالى لـقـوله  غيرـهـا ـعـن أمته بها الله

 284)الناس على شهداء لتكونوا
يـعـبر وما والعنف، التطرف من وتحذر العتدالا إلى تدعوا القرآنأية فالنصوص

لـقـوله التـشـديد التـصـنع، ـكـالغلو، أـخـرى بألـفـاظ الـشـرع لسان في أيضا عنه
تتبـعـوا ول الـحـق غير دينكم في تغلوا ل الكتاب أهل يا قلتعالى: ( 

سـواء عـن وظـلـوا كـثيرا وأـضـلوا قبـل مـن ـضـلوا قـد قوم أهواء
285).السبيل

المعتدلة السلمية الحركات رغبة في  ويتجلىالخرين: مع -التعايش
السياسية التيارات وبين بينتها اللتقاء نأقاط عن والبحث الخرين مع الحوار

التيارات مع سابقة مراحال في حادثت التي القطيعة بعد خاصإة الخرى،
تزدادقائل: "  السيد رضوان الباحاث أكده ما وهو الخرى، الفكرية

التيارات مختلف بين والحوار التلقي إلى الداعية الصوات
طوال سادت قطيعة بعد العربي الوطن في الموجودة الفكرية
 .286الماضية"  الثلث العقود

.المدني السلم وتشجيع المريكية المتحدة الوليات – ج
السلمية الحركات إشراك  ضرورة ترى المريكية المتحدة فالوليات
البيت في ثانأية نأظر وجاهة من انأطلقا السياسية، العملية في المعتدلة
إستراتيجية في لحاظناها التي الولى الرؤى تماما عكس وهذا البيض،
تنفيذية مواقع لديهم أمريكيين مسؤولين يدعمها الرؤى هذه طبعا  القصاء،

نأجد  المخابراتية الوساط ففي التسعينات؛ وبداية الثمانينات أواخر في
الذي العربية، المنطقة في المريكيين الخبراء أهم كأحاد  287فولر غراهام

الجبار،         282 عبد محمد عيد، الرزاق عبد والســـلم،   ـ العــــلمانية بين الفكر،    الديمــــقراطية دار ص 1999بيروت، ،139.
،2 ط ، للنشر الشعب قسنطينة: دار  ،والتطرف     الجحود     بين     السلمية     الصحوة  القرضاوي، يوسف ـ 283

1983، 125.
.143 الية البقرة، سورة ، الكريم القرآن ـ 284
 الية المائدة، سورة الكريم، القرآن ـ 285
في الخير     العقد     في     العربي     الوطن     في     المعاصإرة     السلمية     الحركة      ومتغيرات     تحولت، احامد زكي ـ 286

الوحادة دراسات : مركز بيروت  والديمقراطية،     السلمية     الحركات ( وآخرون)، حاماد كتاب: مجدي
230ص ،2005العربية،

ونأائب الثمانأينات، أواخر المريكية المركزية المخابرات وكالة في الكبير : المسؤولا فولر - غراهام 287
الواسط في خاصإة بمكانأة يحظى يزالا ل والذي التسعينات أوساط القومي المخابرات رئيس



البلد في الديمقراطية بناء في المعتدلين السلميين إشراك بأهمية نأبه
ح؛ في ومبرراته العربية، التعبيرات كأحاد –السلمية الحركة اعتبار هي ذلك

أن يرى وبالتالي ، العربية للشعوب الوطنية الطموحاات عن – المعاصإرة
إل – رأيه حاسب –خيار من هناك ليس ولهذا للستئصالا، قابل غير وجاودها
ىرا يعتبرها التي الديمقراطية إقامة في المعتدلة الطراف مع التعاون خيا
ىيا حكد كما المريكي، القومي المن عن أساسية دفاع ونأقطة ضرور هذا على أ
 288. 2001 سبتمبر11 أحاداث بعد خاصإة الطرح

الذي ،Noh Feldman  المريكي القانأون أستاذ موقف هذا فولر رأي ويدعم 
السلميين إقحام ضرورة " عن الجهاد بعد "ما مؤلفاته في بوضوح دافع
مصداقية أكثر ديمقراطية بناء على العمل ثمة ومن السياسية، العمليات في
الدارة من الدعم تلقى والتي عربيا المنتشرة الشكلية الديمقراطيات من

السلمية الحركة أقطاب بعض حاولا  ملحاظاتNoh وجاه حايث المريكية،
والجاتهادات السلمية للظاهرة والعميق الشامل فهمه مدى تعكس

تحديدا يمكن كيف ؛ ومنها السياسية الديمقراطية بمسألة المتعلقة
الخيرة السنوات (...) في ...؟يتعايشا أن والديمقراطية للسلم

التشاور على " _مبنيديمقراطي لسلممتنوعة"  مقترحاات ظهرت
مثل ديمقراطيين السياسية_لسلميين والتعددية المحكوم مشاركة ومبدأ

محمد الرئيس مثل السياسي إلى "،الغنوشي راشد" التونأسي
289السلمية". الديمقراطية عن مواقف (...) لديهمخاتمي

على اليجابية العناصإر من الكثير فيها يرى إسلمية لحركات تجارب وفي
لختيار ضائعة فرصإة اعتبره التي الجزائري النتخابي المسار غرار

العربي العالمين في بل فحسب الجزائر في ليس فعلية إسلمية تجربة
الحازاب تلعبها التي اليجابية الدوار ملحاظة يمكن والسلمي. كما

أخرى إسلمية لدولا الحديث الديمقراطي الحقل في السلمية
290باكستان). ماليزيا، اندونيسيا،(

في المعتدلين السلميين إشراك في المتحدة الوليات طرح يدعم كما    
" روبرت المريكية الخارجاية السياسة في المستشار السياسية اللعبة
وجاود عن اعتقاده في علني وبشكل مرة من أكثر عبر الذي "،بليتر

291إرهابي". هو بالضرورة أصولي كل " ليس وأنأه معتدلين إسلميين

إدارة من المقرب الوسط الشرق دراسات أستاذ نأجد حاين في
عن صإادر مشترك مقالا  فياسبيزيتو" "جون كلينتون بيل الرئيس

فيه عالجت ،1997 ربيع عددها ) فيانترناشيونال هارفارد( مجلة
السلم" عنوان تحت السياسية المجالت في السلمي النشاط قضية
مشاركة تشجيع ضرورة على بدوره يؤكد "،والقوة السياسة مجال في

في الناجاحة التجارب عن بذلك مستدل السلطة في السلمية الحركات
_حااليا_ الوصإولا والتنمية الرفاه-العدالة حزب فيها استطاع التي تركيا

حمده مع الديمقراطية النأتخابات طريق عن الحكم سدة إلى على الحفاظ تع
للدولة. العلمانأي الطابع

. العربية المنطقة في المريكيين الخبراء كأحاد المريكية العلمية
سابق. مرجاع ، السياسية الديمقراطية لمسألة المريكية الرؤية تحليل إطار ،في السود الطاهر ـ288
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المتحدة فالوليات مختلفة نأظر وجاهة ومن السياق هذا وفي   
هذا أن أساس على السلطة إلى الرفاه حزب وصإولا شجعت المريكية

المنطقة، في مصالحها يهدد " الذيالصولي السلم" من تخلص الخير
عليه أطلقت كما "أو العصري الحديث السلم" سابقا- وتبني رأينا كما

يدخل وهذا المعلمن"، السلم أو السلم "بعلمنة المريكية الدارة
الذي ؛تلمساني رشيد الدكتور حاسب جاديدة أمريكية إستراتيجية إطار في
القتصادية القوى طرف من دعما يجد المعتدلا السلم التيار تصاعد أن يرى

الحرب بعد ما لعالم المسيطرة العالمية القوى تشكل التي والجيوسياسية
هما: أساسيين متغيرين من انأطلقا وهذا الباردة

اقتصاد يدعم المعتدلا السلم أن في / المتمثلالقتصادي المتغير ـ
المتقدمة. الدولا لصالح بالفائدة يعود ما وهو البازار،

الجديدة الرهانأات ضمن يدخل التيار هذا دعم  أنالسياسي/ا المتغير ـ
تشكل ل الحالي الظرف في السلمية الحركات أن اعتبار على للعولمة،

التربية بواسطة القاعدة من السلمة  لمبدأ تبنيها منطلق من تهديدا
292السلطة. في مشاركتها خللا من أن وكذا الجاتماعي، والعمل

المريكية الدارة أن يرى ، السابقة للطروحاات مخالفا آخر رأي وهناك    
جاهة ،ومن جاهة من السياسي للعمل السلمية الحركات انأضمام تشجع
من السلم منع بمكان الصعوبة من لنأه احتوائها إلى السعي أخرى

المسيحية أن منطلق من  وذلك السياسي، المعترك في الدخولا
فيها أن يفترض التي الدولا بعض في السياسة ميدان دخلتا واليهودية

وإسرائيل. نأفسها المريكية المتحدة الوليات مثل السياسة عن للدين فصل
، السلمية للحركة المعتدلا الجناح تدعم أن المريكية للدارة يمكن كما

لحزب حادث الذي المر وهو مصالحها، لتحقيق المتشدد الجناح ضرب بهدف
التي الدراسة حاسب اليمن)، في المسلمين للصإلح(الخوان اليمني التجمع
السلميين (دمج بعنوان يعقوبيان منى المريكية الباحاثة قدمتها
حدت التي )،أولي الديمقراطية: تقييم تعزيز دعم ضرورة على أك

المتطرفين مواجاهة في الولا الدفاع حاائط باعتبارهم المعتدلين السلميين
293أخرى. إسلمية أحازاب وفي أحازابهم في والمتشددين

إبعاد هو هدفها ليس المطاف نأهاية في المريكية فالدارة وعليه
هو هدفها ممكن- ولكن غير هذا طالما –السياسي العمل ميدان عن السلم

السلميين دخولا على والسيطرة واحاتوائها السلمية الحركات تطويع كيفية
الحكم إلى وصإولهم على قيودا تضع بحيث السياسي، النظام أجاهزة في

من نأسبة على الحصولا يشترط الذي ؛ النسبي التمثيل نأظام باستغللا
من أفضل رأيهم في لن البرلمان، في تيار أو حازب يمثل ل حاتى الصإوات

أساس على ، فنائها بذور تحمل إذن السلمية فالحركات الغلبية، نظام
للمشاكل ونأاجاعة موحادة لحلولا وبافتقارها السياسي المعترك دخولها أن

مثل كالمرأة السياسي العمل من  الشرائح بعض عزلا وبمحاولتها القائمة
براون_ ناثان المفكر عليها أكد التي الرمادية المناطق سياق في

هي نأهايتها  لتكون  صإعب، محك على الحركات تلك  تضع_سابقا إليها المشار
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شعبيتها تفقد ومنه المجتمع، في واسعة قطاعات لدى جااذبيتها فقان
حاقيقتها " وكشف "تعريتها في مباشرا سببا تكون التي النأتخابية، وقواعدها
إليه. للوصإولا لها محاولة أي إفشالا أو الحكم من إسقاطها وبالتالي

نموذجي في التعايش استراتيجيه الثاني: واقع المطلب
. والسودان الكويت

من والسوداني الكويتي النموذج على اختيارنا وقع الحقيقة في 
السياسي النظام بين القائمة العلقة طبيعة توضيح باب

واضحا مثال النموذجين هذين يعتبر إذ السلمية؛ والحركات
وتباينت آلياتها اختلفت وإن _حتى التعايش لستراتيجية

السودان. في ومصلحية  الكويت في إصلحية أهدافها_ بين
أشكالا من شكل النموذج هذا : يشكلالــكويتـي أول/ا النــموذج-

المشاركة لقنوات بفتحه ، السلمية الحركات مع السياسي النظام تعايش
منحها إلى ،وصإول الساحاة في تنشط التي القوى لمختلف السياسية
دواليب داخل القرار صإنع مراكز في المشاركة وحاق ، القانأونأية الشرعية

والحكومة.  كالبرلمان عام بشكل  الحكم
السياسية القوى خارطة على مهما حايزا  الكويت في السلمي التيار يشغل 

من العديد التيار هذا ويشمل للكويت، العراقي الغزو نأهاية بعد خاصإة
السلمي الئتلف الشعبي، السلمي التجمع( التنظيمات
سنركز التي الخيرة هذه )، السلمية الدستورية ،الحركة الوطني

الساحاة في بارزة حاركة باعتبارها التعايش إستراتيجية تحليل في عليها
التزامها مدى عن النأتخابية الستحقاقات من العديد في وعبرت الكويتية،

حرها التي الديمقراطي العمل بآليات أكدته  الذي المر ، السياسي النظام يق
294.  كارنيجي معهد دراسة

الحركة مع الكويتي السياسي النظام تعايش إستراتيجية فهم ولعل
شهدتها التي السياسية التحولت من انأطلقا تأتي السلمية الدستورية

المشاركة قنوات فتح على قائما سياسيا مناخا وفرت والتي الكويت
المؤسسة خاصإة السياسية للمؤسسات فاعل دور وإعطاء السياسية
في الديمقراطي التحولا ملمح أهم تشكل التي (البرلمان) ، التشريعية

. الكويت
المادة في الحكم نأظام شكل يحدد الذي الكويتي الدستور من وانأطلقا 

فيه السيادة ديمقراطي،  الكويت دولة في الحكم نظام :" 6
المبين الوجه على ممارسة ،وتكون جميعا السلطات مصدر للمة
295الدستور." في

يركز  ديمقراطي، فيها النظام أن يبين الكويتي الدستور أن ذلك من نأفهم
والرقابية التشريعية السلطة ويجعل السلطات، بين الفصل مبدأ على

وبين ، مستقلة، سلطة القضائية السلطة ومن  الشعب، من مباشرة منتخبة
تبنى كما والتنقل، والتجمع والنشر التعبير في السياسية الحريات مبادئ كل

السلطة لصون كثيرة احاترازات و احاتياطات ووضع  النأسان حاقوق مبادئ
أنأه غير التنفيذية. السلطة من محتمل تعسف أي من وممثليها التشريعية

حاق للمير منح أنأه كما ، السلطة وتداولا الحزبية التعددية مسألة عن تغاظي
الموقع: من عليه متحصل ،حازبية     سياسة     نأحو     السلمية: الدفع     الدستورية     الحركة براون، نأاتان  ـ 294
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في المعارضة القوى حاق يقيد ما وهو الحكومة، تشكيل في يشأ من تكليف
296. الحكم أجاهزة في مناصإب تقلد

مصدرها الكويتي السياسي النظام شهدها التي الكبيرة التحولت ولعل
كما المة ومجلس المير يتولها التي التشريعية المؤسسة هو الرئيسي

    .1962دستور  من51 المادة عليه نأصت
خللا به العمل كتعطيل الكويتي البرلمان لها تعرض التي العراقيل ورغم

التأثير في فعالية اثبت أنأه )،إل1992-1986)و(1981-1976( العوام
لتخاذ عليها الضغط أو  متعددة قوانأين  بتمريره التنفيذية السلطة على

النأتخابية الدوائر بتعديل مثل قام حايث الديمقراطي، التحولا إجاراءات
بشكل السلمية والحركات عام بشكل المعارضة ضغوطات وراء انأسياقا

القوى مختلف مع متوازن بشكل النأتخابية التنافسية تعزيز بهدف خاص
والنأتخاب الترشح بحق  سمح أنأه . كما السياسية الساحاة على الفاعلة
2005.297 ماي16 في الصادر القانأون بعد الكويتية للمرأة

القوى جاميع التقاء مركز هو البرلمان أن اعتبار وعلى السياق هذا وفي
الجناح  تعتبر التي السلمية الدستورية الحركة ومنها الكويت في السياسية
أولت  وقد1991 عام نأشأت الكويت في المسلمين للخوان السياسي

تعمل أساسيتين بقضيتين اهتماما تأسيسها منذ السلمية الدستورية الحركة
الشرعية :تطبيق هما الدستور كفلها التي الطر ضمن تحقيقهما على

الصإلح تحقيق وكذا المحافظة الكويتية والقيم التقاليد وحاماية السلمية
. السياسي

السياسات في خبرة الكثر الحركات بين من واحادة الحركة تعتبر كما 
التدريجي الصإلح أسلوب على ذلك في معتمدة والنأتخابية البرلمانأية
والليبرالية، السلمية السياسية القوى مختلف مع الئتلفات في والدخولا
العمل شروط كأحاد للعنف نأبذها إلى بالضافة المنشودة، أهدافها لتحقيق

الديمقراطية للسس دعما الكثر الطرف بمظهر برزت حايث السياسي،
في وطرحاه الحازاب قانأون تشريع إلى دعوتها خللا السياسية، والحريات

298 متكامل. برنأامج إطار  في2007 أفريل

طرحاها في الوسطي العتدالي الطابع ذات الحركات ضمن إذن تصنف فهي
لستراتيجية رئيسي متطلب تعتبر التي المختلفة، السياسية والرؤى للفكار

السياسية المشاركة آلية بواسطة تتجسد إذ السياسي، النظام مع التعايش
السلمية. الدستورية للحركة

إلى التحولا من  للحركة1992 عام النيابية الحياة بعث إعادة سمح فقد
النأتخابات في بمشاركتها للبلد؛ السياسية الحياة في أساسي فاعل

الذي البرلمانأي الئتلف في فاعل جازءا وأصإبحت العام، نأفس في التشريعية
الوزراء، من عددا ومساءلة الدستورية المتيازات يستخدم أن استطاع

كتاب: إسماعيل في ، الصالح والحكم  الفساد حاولا  الكــــويت , تجـــــربة الشطي إسماعيل ـ 296
الوحادة دراسات بيروت: مركز ، العربية     البلد     في     الصالح     والحكم     الفساد و(آخرون) ،  الشطي
.632ص ،2004 العربية،

 ويعد1962 نأوفمبر في الدائم الدولة دستور إصإدار  بعد63 عام الكويت في المة مجلس تأسس ـ 
دورا له منح مما العربية الجزيرة وشبه الخليج دولا في الوقت ذلك في المنتخب الوحايد المة مجلس

. الكويتي للنموذج الدولا تلك شعوب تطلع في أثر رياديا
الخليجي،               297 التــــعاون مجلس دول في الديمـقراطي التحــــول البيري، علي الرضا عبد الدولـــــية، ـ ،167العدد  الســــياسة

ص 2007جانفي  ،40
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أولوية إعطاء  بضرورةالربعي" أحمد"  التربية وزير استجواب تم بحيث
منه الثقة تسحب أن كادت أنأه لدرجاة السلمية، للشريعة كبيرة  وأهمية

العديد تمرير أيضا استطاعت كما الحكومة، تدخل لول الوزارة من وإسقاطه
مكافحة لمشروع الجاتماعي والتكافل السلمي البعد ذات التشريعات من

السكنية. الرعاية ومشروع بها المتاجارين على العقوبات وتشديد المخدرات،
أسلوب على البرلمانأي العمل في السلمية الدستورية الحركة تعتمد كما 

مرتكزات تهدد ول زاوية من الحركة مصلحة تراعي التي المتزنأة المعارضة
مهمة تعايش نأقطة يشكل ما وهذا ثانأية، زاوية من القائم السياسي النظام
299 بينهما.

خاصإة الحركة فيها شاركت التي النأتخابية الستحقاقات مختلف وفي
وضرورة السلمية الشريعة مظاهر فرض ضرورة على  ركزت البرلمانأية،

أولت كما السياسية، الحياة في المرأة كإشراك السياسية الصإلحاات إجاراء
(كالسن، المواطنين بحياة الصلة ذات القضايا على كبيرا اهتماما

انأتخابات في حاصلت كبيرة. وقد شعبية أكسبتها والتي التعليم،الصحة...) ،
لوائهم تحت وليس كمستقلين دخولهم من الرغم على مقعدين  على1996

وصإعود الليبرالي التيار   تراجاع2003 انتخابات شهدت السلمي. كما
من  مقعد18 على الخير هذا حاصل حايث تنظيماته بمختلف السلمي التيار
الكويتي السياسي النظام قبولا مدى على آخر دليل وهو ، مقعد50 أصإل

بالتلعب واحاتوائه إقصائه محاولة عن بعيدا السلمي التيار لمشاركة
300عليها.  المتحصل بالصإوات

السلمي التيار أثارها التي والمثيرة الحساسة القضايا رغم أخرى جاهة من   
لتفاقية المضاد كموقفهم خصوصإا السلمية الدستورية والحركة عموما

النفط ناقلت عن وكشفهم السلح وصفقات  النفط عن التنقيب
لعام البرلمانأية الدورة في " وهذاالكبرى الختلس بقضيةتعرف"  التي

تقيد لم الخيرة هذه أن إل الكويتية، للحكومة إرباكا يشكل ما وهو ،1999
 301عليها. الممارسة الضغوط ببعض اكتفت وإنأما السياسية نأشاطاتها

في نأجاحاها هي السلمية الدستورية الحركة أثارتها التي القضايا أبرز ومن
وغم ،2006 عام المعارضة قوى بعض مع بتحالفها النأتخابي النظام إصإلح

إلى والدعوة المة مجلس حال إلي بالحكومة أدت التي القضية هذه خطورة
الحركة نأشاط على أبقى السياسي النظام أن إل جاديدة، انأتخابات

الحركة أعضاء عدد تضاعف . ولعل السياسي نأشاطها يحظر ولم الدستورية
الطابع على دليل  إل2006 عام انأتخابات في مرات ثلث البرلمان في

 302الحركة. وهذه الكويتي السياسي النظام بين التعايشي

299      ، الرميحي أحمد : ـ الكويت    في السلمية البرلمانية،    14  الحركة المشاركة من : /عاما عليه    متحصل
tajarob/Niyabiya/text/7.mht                                                                                  www.dawwa.nat

300 عليه متحصل ،القوى     توازنأات     الكويت: تغيير     انأتخابات   عبدو، صإابر ـ  :                                                     
www.islamonline.net/politics/2003/07/05/ article/ html.                             

عليه: متحصل ،الخوان     ضد     معلن     غير     تحالفالكويت:  عبدو، صإابر ـ 301
 news/2003/06/25/article.html                                                           www.islamonline.net/arabic/ا

 منها تمثل التي والعشرون الخمس النأتخابية الدوائر دمج عبر باهرا نأجاحاا الدستورية الحركة حاققت
دوائر. خمسة  في نأائبان

من ،الولويات     الكويتية: غياب     والنأتخابات     السلميون العبدلي، ساجاد الجميعان، الرحامان عبد ـ 302
موقع:
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الحركة اعتمدته الذي العتدالي الوسطي النهج أن القولا صإفوة      
حنها  السلمية الدستورية حيف من مك جاهة من الحكومة ضغوطات مع التك

النظام طبيعة إلى ترجاع والتي ثانأية جاهة من الشعبية قاعدتها وتوسيع
 الوافدة بالتيارات النسبي تأثره وعدم المحافظ التقليدي الكويتي

عصري سياسي تنظيم باعتباره السلمي، النهج على الحركة اعتماد وكذا
الكويتي.  السياسي النظام مؤسسي وأطروحاات يتوافق

ـشـكل الـسـودانأي النـمـوذج  يـشـكلالســــوداني: ثانيا/ا النمــــــوذج
ـمـن الـسـلمية، الحرـكـات ـمـع السياـسـي النـظـام تعايش لستراتيجية مغايرا

القومـيـة الـسـلمية والجبـهـة الـسـودانأي السياسي النظام من كل أن منطلق
ثم المصلحية، أهدافه لتحقيق البراغماتي التكتيكي التحالف أسلوب استخدما

ـهـذا يحققـهـا اـلـتي المتـيـازات عـلـى سنركز لذلك فضه، على ذلك بعد العمل
ـالف ـن، لكل التـح ـتي الطرفـي ـح واـل ـا توـض ـبررات  لـن ـاهرة الـم ـة الـظ والخفـي

القومية. السلمية الجبهة مع السياسي النظام تعايش لستراتيجية
الجبـهـة نأـشـأة إـلـى باختـصـار وـلـو نأشير التعايش مبررات تحليل فقبل

اـسـم تحـت ظـهـرت  حاـيـث1949 عـام إلى بدايتها تعود إذ القومية السلمية
1954 ـعـام وـفـي الطلـبـي، القـطـاع " ـفـيالـسـلمي التحريـر حرـكـة"

ـأثرا المسلمين بالخوان نأفسها على وأطلقت لها مؤتمر أولا الحركة عقدت ـت
الســم هذا تحت واستمرت ،303مصر في المسلمين للخوان الدولي بالتنظيم

،1964 عام السلمي الميثاق جبهة انأبثقت أن إلى ظـهـرت حاـيـن في  
بحـكـم أـطـاحات اـلـتي النأتفاـضـة أعـقـاب ـفـي القومية السلمية الجبهة باسم

 1985.304 النميري" سنة "جعفر
ن كـل دخـل المصـلحية الهـداف تحقيـق أجاـل ومن  السياسـي النظـام م

ـظـل ـفـي طويلة فترات منذ سياسية تحالفات في القومية السلمية والجبهة
يلي: فيما تجسدت " والتيوالبشير النميري" الرئيسين نأظامي

القـمـع ـفـترة  وبـعـد1972 ـعـام  مـنـذالنميري: الرئيس  عهد /ا في أول
جبـهـة فيـهـا بـمـا معارـضـيه قـمـع ـفـي النميري جعفر الرئيس انأتهجها التي

والجبـهـة النـظـام بـيـن الـصـدام تحولا السابق_، _ السمالسلمي الميثاق
حادا. على طرف كل تخص عديدة لمبررات وهذا الطرفين، بين مصالحة إلى

ـبر السلمية الحركة إلى اللجوء كان السياسي، للنظام فبالنسبة مخرجـاـا يعـت
إـسـقاط لمحاوـلـة المتوالـيـة النأقلـبـات لسلـسـلة نأتيجة المتدهور، الوضع من

ـفـي تغلغـلـوا اـلـذين  الـشـيوعيين قـبـل " منالنميري جعفر" الرئيس حاكم
هـنـا وـمـن النـظـام، يخشاها قوة بالتالي فأصإبحوا الحاكم الثورة قيادة مجلس

المحاوـلـة بـعـد خاصإة متعذرا، أمرا سياسي سند دون البقاء أن الرئيس أدرك
مواجاهة على قادر حاليف من أمامه يكن ولم ،1971/ا07/ا19 ليوم النأقلبية
وـفـي الـسـلمي، الميـثـاق جابهة في السلمية" ممثلة "الحركة سوى العداء

ـبررات ـمـن  أنمكي:" حسن الباحاث يعتقد الصدد هذا ـتي الـم إـلـى أدت اـل
305الجبهة..". قوة وبروز النظام ضعف هي المصالحة

المارات: دار ،التاريخية     وجاذورها     المعاصإرة     السلمية     والجماعات     الفرق   صإالح، السيد الدين سعد ـ 303
.315ص ،2000 للنشر، أحاد

مرجاع )، نأموذجاا     الجزائر   –   (مصر     السياسي     السلم     منظور     من     الرهاب     و     العنف، طوالبة حاسن ـ 304
.111 سابق،

الستراتيجي     فكرها     الى     ( مدخل     السودان     في     السلمية     الحركة  الشنقيطي، مختار بن ـمحمد 305
234 ص  ،2004 قرطبة، الجزائر: دار )،والتنظيمي



مبررا السلمية الحركة إعطاء على مبنية الرئيس  إستراتيجية وكانأت
ـقـوة احاـتـواء خللا ـمـن الـسـلطة في بقائه فرص وزيادة القائم الوضع لتثبيت

: الطرفين بين المصالحة مظاهر ومن صإفه، ضمن فتية سياسية
هذا كان وان السلمي، التوجاه إلى اليسارية النزعة ذو الرئيس _تحولا     

لـتـدعيم اـلـدين اـسـتغل كـمـا فـكـري، ل سياـسـي موـقـف عن تعبير هو التحولا
سبتمبر السلمية" في النميري بقوانين" يسمى ما وإصإدار شرعيته

.1983 عام
306السلمية. الحركة قيادي  من العشرات عن -الفراج

النـظـام، ـمـع التعايش لعقد القومية السلمية الجبهة بمبررات يتعلق فيما أما
الـهـدف تحقـيـق إطار في التعايش أشكالا من كشكل المصالحة أن ترى فهي

ـع احاتللا ـفـي المتمـثـل الـسـتراتيجي ـاة ـفـي أسياـسـي موـق السياـسـية الحـي
هدفين: تحديد تم الصدد هذا وفي السودانأية،

بتسارع. تنمو أن يجب الحركة - إن
وـمـن الدوـلـة، مناصـإـب من كاف نأصيب على تحصل أن يجب الحركة أطر إن

307السلطة. على للستيلء تمهيدية كخطوة المؤسسات إدارة في الخبرة

النـظـام ـكـان وإن حاتى السلطة في كان أي مع المصالحة يحتم الهدفين وكل
لمية والقيم المبادئ مع أصإل ينسجم ل دكتاتوري الحركـة ترفعهـا الـتي الس
لها. كشعارات

ـفـي سياـسـية ـقـوة إـلـى نأفـسـها تحويل إلى السلمية الحركة سمعت ولذلك
ـلـدواليب التدريجي الختراق" إستراتيجية على ذلك في معتمدة النظام

ـدة محمود، محمد المفكر تعبير حاد " علىالسلطة عـلـى ذـلـك ـفـي معتـم
التالية: الطرق

. الطلبية الحركات في نأفوذهم -تقوية
المهنية. والنقابات الجيش -اختراق    

308ومالية. اقتصادية مؤسسات -بناء 

ـم إذ السلمية، للحركة معتبرة  نأتائج الستراتيجية تلك أثمرت وقد يـسـقط ـل
ـة بنية في ظهورها الحركة رسخت أن بعد إل النميري الرئيس  نأظام الدوـل

ولعـل السـودانأية، السـاحاة فـي سياسـيا مسـتقبل لنفسها وضمنت والمجتمع
يلي ما المتيازات هذه أبرز

السلمي. العمل ووجاهات الدعوة مؤسسات -ظهور
ـعـبر ومؤسـسـات بـنـوك ـمـن الـسـلمي الـمـالا مؤسسات مسار في -التحكم

ومؤسسات. البنك
ومنابرها. الدولة سياسات في صإوتهم -بروز

النظام. في النافذ العلمانأي للتيار -إضعافهم
. والخارج الداخل امتداد على الحركة تنظيم -توسع

الستراتيجي     فكرها     الى     ( مدخل     السودان     في     السلمية     الحركة  الشنقيطي، مختار بن محمد ـ 306

.239 سابق، )،،مرجاعوالتنظيمي

الستراتيجي     فكرها     الى     ( مدخل     السودان     في     السلمية     الحركة الشنقيطي، مختار بن محمد ـ 307
23سابق )،،مرجاعوالتنظيمي

308. الصفحة      نفس نفسه، المرجع ـ



هياـكـل ـفـي حااـضـرا ) ـكـانالترابي حسنالحركة( زعيم أن ذلك في والبرز
ـفـي للرئـيـس ومستـشـارا للـعـدلا، وزـيـرا أي عاـمـا نأائـبـا ـكـان حاـيـث السلطة،
309 الشتراكي. التحاد في وأمينا القانأونأية الشؤون

ي التغلغـل هـذا تجليـات ومن ي الحركـة دور هـو الرئيـس؛  نأظـام ف صإـنع ف
صـإـاحاب ـكـان ـفـالترابي الـسـودانأي، السياـسـي النـظـام في القانأونأية القاعدة
الـسـلطة وـتـوريث الحياة، مدى النميري نأيابة ليتضمن الدستور تعديل اقتراح

1983 ـعـام ـسـبتمبر قوانأين ارتبطت أيضا وباسمه  به، يوصإي لمن بعده من
310 السلمية. الشريعة بتطبيق الخاصإة

لـعـام البرلمانأـيـة النأتخاـبـات السلمي) في الميثاق (جابهة الحركة نأجاح ولعل
حدرها على دليل النميري حاكم سقوط 1986 الـشـعب، عاـمـة أوـسـاط في تج

ـادي المة حزبي بعد الثالثة المرتبة الحركة احاتلت حايث بحصــولها والتـح
جاديـدا اـسـما الـترابي اعتـمـد الحركـة تطور لنهج واستمرارا مقعدا 51 على

311".القومية السلمية الجبهة" عليها أطلق للحركة

داخل السياسية مشاركتها في المحققة المكاسب من الرغم على لكن      
عرـقـل حاـيـث اـلـديمقراطي، المسار عن انأقلبت الحركة أن إل الحكم دواليب
نأوابـهـا وـسـحبت التأسيسية الجمعية جالسات بمقاطعة وقامت الحزبية الحياة

زائـفـا أـمـرا وأصـإـبحت اكتمـلـت ـقـد مرحاـلـة الديمقراطـيـة أن ذريعة تحت منها
ـة وتكريســها للمســاواة تحقيقهــا لعــدم الســودانأي المجتمــع فــي للطبقـي

كوـسـيلة ذاتـهـا حـاـد ـفـي تـحـترم ل الـسـلمية الجبـهـة نأـظـر في فالديمقراطية
ـمـع تتماـشـى ل علمانأـيـة أو غريـبـة ـمـؤامرة مـجـرد لنأـهـا الحـكـم الى وأسلوب
312السلمية. النظرة

ـة إـسـتراتيجية : اـسـتمرتالبـشـير عمر الرئيس عهد ثانيا/ا في  الجبـه
ـمـن  الجـيـش، خاصـإـة الحـكـم ـفـي والتغلغل الختراق في  السلمية القومية

 بقيــادة1989  جوان30 في العسكري النأقلب تنفيذ في المشاركة خللا
ـتيلء البـشـير عـمـر ـى الجـيـش واـس ـو الـسـلطة، عـل ـد وـه ـا يـع ـى انأقلـب عـل

بحكوـمـةيـسـمى"  ما إعلن وتم فيها، أساسيا جازءا كانأت التي الديمقراطية
الـسـلمية والجبـهـة البـشـير عـمـر الرئيس بين تحالفا شهدت  التي"النقاذ
القومية.

جاـيـدا ـيـدرك فالنـظـام التـعـايش، ـهـذا لعقد حااجاة في الطرفين من لكل وكان
ســندا يراها ما وهو القرار صإنع مراكز في القومية الجبهة تحتلها التي المكانأة

الجبهة ترى حاين في ،البشير بها قام الذي النأقلب بعد شرعيته لتدعيم قويا
ـمـع تحالفـهـا خللا ـمـن حاققتـهـا التي المكاسب على الحفاظ مواصإلة ضرورة

النأقاذ. حاكومة ظل في أكثر وتدعيمها يالنمير نأظام
الحرـكـة زعـيـم ـتـولى إذ المعلـنـة السياـسـات خللا ـمـن الجبـهـة دور تبين وقد

ـعـام السياـسـي للعـمـل القومي الميثاق صإياغة في الترابي حسن
1991، الـجـدير التنفيذية. لـكـن المناصإب القومية الجبهة أعضاء تقلد كما  

309           . ا  أحمد، محمد العاطي عبد مسعد، المنعم عبد نيفين السلمية   ـ للحركات الخارجية ص   لسياسات سابق، مرجع ،38
310    .  ، نفسه ـالمرجع .39ـ
السودان،         311 في السلمية الحركة تطور مكرم، نهاد الديمقراطية   ـ العدد  مجلة جانفي  29، ،2008' ص  ،84
312. الصفحة      نفس نفسه، المرجع ـ
 النظام لن يدعون كما السودان إنأقاذ أي النأقلب، بمبررات يوحاي  السم التقاد: هذا حاكومة ـ

الجنوب مشكلة وحال الشريعة بتطبيق يتعلق فيما خاصإة انأجازات أية تحقيق في فشل الحزبي
وقضية     السلمية     التيارات علي، إبراهيم : حايدر كتاب الى ارجاع أكثر والقتصاد...... لتفاصإيل

.308ص ،2004 العربية، الوحادة دراسات بيروت: مركز الديمقراطية،



أن بـعـد الدوـلـة ـسـلطات من أي في المشاركة رفض الجبهة زعيم أن بالذكر
أقاليم كحكام كوزراء، عملوا الذين حاركة أعضاء خللا من عليها التأثير ضمن

313للبنوك. وكمديرين

جاديدة شرعية عن للبحث النأقلبين من  ومحاولة1996  عام من بداية لكن
بنظام بالخذ الحكم في تجربتهم مراجاعة ،تم لسياستها الشعبي التأييد تظهر

ـات وجاــاءت المــؤتمرات، ـريعية النتخاـب ـام التـش ـة1996لـع  كمحاوـل
استمر ذلك رغم لكن النأقلبية، صإفة ولنأهاء جاديدة، سياسية عناصإر لشراك

المجـلـس برئاـسـة الترابي ـفـاز إذ مـعـا، السياـسـي والنـظـام الجبـهـة نأـفـوذ
ـوطني الجبـهـة مرـشـحوا وـشـغل )، التـشـريعية المؤسـسـة( التـحـادي اـل
البـشـير الرئـيـس  احاتـفـظ حاـيـن ـفـي  المجـلـس، مقاـعـد أغلبـيـة والنـظـام
نأظيرتها مع مع بالتزامن جارت التي الرئاسية النأتخابات في الرئاسة بمنصب

314التشريعية.

ـوتر ـهـو الـسـلمية والحرـكـة النـظـام بـيـن التـعـايش براغماتية يبرر وما ـت
الـمـؤتمر مؤسسات هيكـلـة إـعـادة أزـمـة ـظـل ـفـي لـسـيما بينهما العلقة

ـاذ نأظام عن المعبر (الحزب الوطني ـذي )، النأـق ـان اـل ،الترابي يـشـغله ـك
عـمـر الرئيس ـمـن يجـعـل للـحـزب، الداخلـيـة اللئـحـة في تعديل حادث وقد

ـة الرئيس بعدها وأعلن للحزب، ورئيسا للدولة رئيسا البشير ـوارئ حااـل الـط
ـرارات يعرف فيما البرلمان وحال ـم ،1999 ديسمبر بـق ـا ـث ـرارات تبعتـه ـق
حايث ، السياسي والنظام الحركة داخل الستقطاب بدأ ،وهكذا 2000ماي
نأهاـيـة إـلـى النهاـيـة ـفـي أدى مـمـا وفـكـري، سياـسـي جادلا في الطرفان دخل

28 ـفـي اـلـترابي وإعلن الـسـلمية الجبهة داخل بانأقسام ، بينهما التعايش
صإـف ودـخـوله الشعبي الوطني المؤتمر حزب تكوين  ،2000جوان

315السياسية. المعارضة

السودانأي السياسي النظام تعايش أن سبق ما خللا من نأخلص وعليه        
قـائم  المصلحي التعايش إستراتيجية جاليا وضح القومية السلمية الجبهة مع

الحـكـم ـفـي الجبـهـة بإـشـراك مبتغاه حاقق فالنظام  البراغماتية، أساس على
الـسـلمية والجبـهـة النمـيـري، فعل كما خصومه ومواجاهة مؤسساته لشرعنه
ـهـذا أن كـمـا ، الدوـلـة أجاـهـزة  داـخـل نأفوذـهـا ـتـدعيم ـفـي مـصـالحها حاقـقـت
آلـيـة كـأهم السياـسـية  المشـاركة لهمـيـة الطرفـيـن بادراك يأت لم التعايش

يفـسـر ـمـا وـهـو الديمقراطـيـة دـعـائم وكأهم التعايش إستراتيجية عليها تقوم
ـن انأقلب ـا الطرفـي ـرد عليـه ـق بمـج ـدافهما، تحقـي ـالي أـه ـتراتيجية وبالـت فإـس

الوسيلة". تبرر الغاية مبدأعلى"  قائمة الطرفين بين التعايش
التــعايش إســتراتجية انعــكاسـاتالثالث:  المطلب

العربية السياسية النظم تعايش إستراتيجية انأعكاسات هذه معالجة يمكن 
هما: أساسيين مستويين _ على الخرى هي السلمية_ بدورها الحركات مع

ـدلا السلمي التيار مشاركة إن السياسي: النظام /ا مستوى أول المعـت
العربـيـة السياـسـية النأظـمـة عـلـى  إيجاـبـا ينعـكـس أن شأنأه من السلطة في

أهمها: السياسة المكاسب من العديد لها ويحقق
السلطة في السلميين مشاركة  بفضلوتقويتها: السلطة شرعنة-1

على المواطن، وبين نأسبيا_ بينها الثقة_ ولو إرجااع الخيرة هذه تستطيع
ا            313 أحمد، محمد العاطي عبد مسعد، المنعم عبد نيفين السلمية   ـ للحركات الخارجية ص     لسياسات ، سابق مرجع ،39 .
سابق،   الديمقراطية     وقضية     السلمية     التيارات علي، إبراهيم حايدرـ  314 مرجع ،313.
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الجماهير إقناع محاولت هي المعتدلا السلمي التيار وظائف من أن اعتبار
المر النأتخابية، الستحقاقات مختلف في السياسية المشاركة بضرورة

شرعيتها ترميم على ويعمل ومؤسساتها، للسلطة أكثر مصداقية يمنح يذال
 والقتصادية.... الجاتماعية المشاكل من

للحركة العتدالي التيار مشاركة : تساهمالسياسي الفعل ديناميكية_2
الهيئة نأشاط كتفعيل السياسي، للنشاط ديناميكية إعطاء في السلمية
السلميين يناقشها التي الحساسة القضايا خللا (البرلمان) من التشريعية

وقيمه المواطن هوية تتعلق التي للقوانأين معارضتهم وكذا البرلمان داخل
العمل ودية مرد من ويرفع حايوية يعطي مما وصإريحة، علنية معارضة

قدرة أثبت الواقع وأن خاصإة الروتينية المسائل عليه خيمت الذي البرلمانأي؛
إلى ودخولهم بسيطة، اجاتماعية لشرائح وتجسيدهم الخطابة في السلميين

الخلف أن لسيما جاديدا إيديولوجايا خطابا تأسيس يعني البرلمان
المجالا من نأقله تم قد  خاصإة العلمانأية الحازاب و بينهم اليديولوجاي

بالتوتر مشحونأا جاديدا جاوا خلق ما هذا والعقائد، القيم مجالا إلى السياسي
السياسي الكساد من العربية أنأقذ- جازئيا- البرلمانأات السياسي والصراع

316فيه.  تتخبط أغلبها كانأت الذي

ـار إـشـراك : يـسـهمالسياسي -التنفيس3 ـفـي الوـسـطي الـسـلمي التـي
ا أو العربيـة السياسـية النظـم تـواجاه الـذي الكبير الضغط تخفيف يسـمى م

هـنـا تـنـدلع اـلـتي والمـظـاهرات الحاتجاجاات جاراء "،السياسي بالحتقان"
(اقتـصـاديا،  العربـيـة اـلـدولا أغـلـب تعيـشـه الـمـزري الوضع عن كتعبير وهناك

ـك لتخفيف السلمية الحركات توظيف فيتم ثقافيا...)، اجاتماعيا، الـضـغط ذـل
ـفـي مـطـالبهم ـعـن واـلـدفاع الـمـواطنين مشاكل لتبليغ  كوسيط باستخدامها

بالوظيفة" Remy Leveau  الباحاث  سماها  كما  أو التشريعية الهيئة إطار
بـهـا تـقـوم كـانأت ... والتي الحداثة من المقصيين عن الدفاع في " المنبرية
الـسـلطة معارـضـة ـفـي الوظيـفـة ـهـذه وتتجسد أوربا في الشيوعية الحازاب
317البيروقراطي. الجهاز وتحدي

ـواء4 ـاج -احـت ـائل وإدـم ـلمية الفـص ـة:  الـس إســتراتيجيةالمتطرـف
الفـصـائل احاـتـواء محاوـلـة إـلـى تـهـدف  المعـتـدلا التـيـار إدـمـاج فـي الـسـلطة
حرافضة السلمية الـسـعي ثانأية جاهة ومن جاهة، من السياسية اللعبة لدخولا ال

إلـى دومـا يسـعى اـلـذي المتـشـدد التـيـار أقدام تحت من البساط سحب إلى
لتكريـسـه. العربـيـة السياـسـية النـظـم تسعى الذي  الديمقراطي البناء نأسف
زاد كلمـا السـلمية، الحرـكـة فـي المعتـدلا التـيـار إـشـراك  كـان فكلما ومنه

ـمـن ـقـدر أـكـثر تحقـيـق وبالـتـالي فيـهـا المتـشـدد التـيـار عـلـى وتضييق الخناق
318للنظام.   والمن الستقرار

لهمـيـة نأـظـرا : وـهـذاالخـارج فـي السياسي النظام صورة - تلميع5
نأظمه  تسعى الثالث، العالم دولا في السياسي القرار على الخارجاي العامل

الـسـلميين دـمـج بمحاوـلـة الـخـارج ـفـي صإورتها تلميع محاولة إلى السياسية
ي لتظهر  أجاهزتها، داخل احاتوائهم حاتى أو السياسية، الحياة في المعتدلين ف

المسار وتقييم لدراسة الصإلحايين: مساهمة السلميين عند السياسية  المشاركة مقتدر، رشيد ـ 316
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الحزـبـي النـشـاط ـفـي الـفـراد وحارـيـة الديمقراطـيـة تـحـترم كأنأظـمـة الخـيـر
عرفـهـا اـلـتي المـشـوهة الـصـورة بـعـد خاصـإـة وتـشـجيعها دعمـهـا على وتعمل

العربية. السياسية النأظمة على السلبية وتداعياته الجزائري النموذج
انأعكاـسـات أم رصـإـد يمـكـنالمعتـــدلة:  الســــلمية ثانيا/ا الحـــركات

كالتي: عليها التعايش إستراتيجية
تطـبيق لهـا يتيـح السـلطة، فـي  المعتدـلـة السلمية الحركة مشاركة _ إن1

ـن الديمقراطية تخليص ومحاولة السلمية للقيم وفقا الديمقراطية أسس ـم
ـفـي الحامـلـة الغربـيـة والفلـسـفية الحـضـارية للخلفـيـة السلبية التداعيات

ـل المادية، القيم من صإاحابه الباحاية) وما (العلمنة اليديولوجاية طياتها والعـم
ـي اليجابية الجوانب تعزيز على ـة ـف والمـسـاواة كالحرية الديمقراطـي

أن منطـلـق ـمـن وـهـذا أيـضـا، الـسـلم بـهـا أتى والتيوالعدالة... والكرامة
وترـبـوي نأفـسـي اـسـتعداد ولكنـهـا دساتير، أو مؤسسات ليست الديمقراطية

تطـبـق اـلـذي العربي الجاتماعي للوسط الثقافية الخصوصإيات يحترم أن لبد
 .319) السلمية الحضارية البيئة( فيه

العامل لهمية إدراكهم عن السلطة في السلميين مشاركة   تعبر_2
(التربوية الخرى العوامل جاانأب إلى الحاتماعي التغيير في السياسي

السلمية الحركة تستطيع المشاركة .....) وبفضل / الدعوية الثقافية
صإنع مراكز في  بدخولها خارجاه تبقى أن عوض بالقانأون نأفسها تحصين
السياسية( القانأونأية) الحصانأة منطلق من عنها، بعيدة تبقى أن عوض القرار
للمتابعات التعرض دون الحاسمة القرارات من العديد اتخاذ من تمكنها

صإحيح.  والعكس الدستور_ ، يقره ما إطار في المنية_ طبعا أو القضائية
: فدخولاالعامة الحياة وأخلقه الدولة مؤسسات – أسلمة3 

يساعدهم أن شأنأه من  وزارية، حاقائب وتقلدهم البرلمان إلى السلميين
الحياة ( مظاهرلغربنةا   من وحامايتها  السلمية القضايا عن الدفاع على

ححذر العلمانأي التيار بها ينادي التي  الغربية)؛ من   السلطة دواليب في المتج
القيم على للحفاظ السلمية الشريعة من المستمدة القوانأين سن خللا

الحياة مظاهر أبسط  في يتجلى خطيرا  اختراقا  تشهد التي السلمية
الحقل ) داخلالخلقوي الضبط( بوظيفة تسمى كما . أو العربية العامة

 320السرة. قانأون السياسي. كتعديل
السياسية المشاركة أفضتالمتطرف:  العنفي التيار عن _التمييز4

سببا كان ما كثيرا الذي العنفي، التيار عن نأفسه تمييز الى المعتدلا للتيار
حر في عن سلبا يؤثر مما المتطرفة، الحركات صإف الى المعتدلة الحركات  جا

اقتنعت وبالتالي السياسي، العمل في انأدماجاها ويعوق لها السلمي الطابع
هو السياسية المشاركة إطار في الحواري السلوب واعتماد العنف نأبد أن

. التيار هذا وبين بينها للتفريق المثل الحل
إذالسلطة:  في مناصب وتقلد البرلمان إلى الدخول امتيازات ـ5

ومعرفة الدولة وهياكل مؤسسات من أكثر القتراب من للسلميين تسمح
وخبرة، معرفة يسكبهم أن شأنأه من العمل، لليات وفهم التسيير قوانأين
حرفع الحكم في السياسية ممارستهم على إيجابا تنعكس الداء من وال

حزب من البرلماني العضو المقرئ زيد بو أ أكده ما وهو السياسي،
المسار وتقييم لدراسة الصإلحايين:مساهمة السلميين عند السياسية  المشاركة مقتدر، رشيد  319

   52ص سابق، مرجاع ، بالمغرب للسلميين السياسي
ص نأفسه المرجاع  ـ 320 ،55.



العمل في الحزب لتجربة تقيميه في بالمغرب والتنمية العدالة
نظرنا التشريعية، المؤسسة من كثيرا :" ... اقتربنا321 البرلمانأي

التي الليات والى عملها، طريقة والى دواليبها الى الداخل في
الفرق فاكتشفنا تسيرها، التي المعقدة التوازنات والى تحكمها،

."   والتطبيق، النظرية بين الكبير

الثاني الفصــل استنتاجات
الى توصإلنا الفصل هذا مضمون في الواردة العناصإر لمختلف معالجتنا بعد

التية: الستنتاجاات
النظم فيها بما السياسية النظم في وثيقة أسمى الدستور يعتبر ـ1

لتحديد الرئيسي والمرجاع الساسي القانأون يمثل إذ العربية، السياسية
إرادتها، عن والمعبرين بتمثيلها والقائمين واختصاصإاتها، الدولة مؤسسات

حرف نأصوص على يشمل كما _ العروبة) ، الدولة( كالدين هوية وتحدد تع
السياسي، النشاط لحق عليها المنصوص الضمانأات من مجموعة ويحتوي
سواء التطبيق صعوبة الواقع أثبت ذلك مع لكن سياسية، أحازاب وتكوين

القوى لبعض السماح كذا أو الشريعة وتطبيق الدولة بأسلمة يتعلق فيما
توجاهاتها. عن تعبر أحازاب إنأشاء في السلمية كالحركات السياسية

تحديد في محوريا دورا العربية الدولا في السياسي النظم طبيعة تلعب ـ2
عموما المعارضة السياسية القوى مختلف مع المنتهجة الستراتيجيات شكل

الشروط وتعددت القيود كثرت كلما خصوصإا. حايث السلمية والحركات
مشاركتها فرصإة تقلصت كلما السلمية، الحركات نأشاط على المفروضة

تسمى ما أو ، للدولة السياسي الحراك من واستبعدت السلطة، دواليب في
وفرت كلما أنأه أخرى زاوية ومن ،  زاوية من " هذاالقصاء بإستراتيجية"

الحركات تواجاه التي الصعوبات من وقلصت المناسبة الظروف الدولة
أكبر ديناميكية ذلك أعطى كلما السياسي، للعمل ولوجاها في السلمية
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داخل  من التغيير على والعمل السياسية المشاركة خيار تبني على وشجعها
"التعايش بإستراتيجية" تسمى ما أو خارجاها، البقاء عوض  الحكم أجاهزة

 .
النظم أغلب هندست ،الهيغلي التعبير حاسب الدولة عقل فابسم ـ3

شتى ذلك في مستخدمة بإحاكام، القصائية إستراتيجيتها  العربية السياسية
المتوسطة أو البعيدة أو القريبة أهدافها تحقيق لغرض والليات الوسائل
في تتوان ل فهي الدولة، واستقرار أمن حاماية ذلك في مبرراتها المدى،

خطر أو تهديد أي ردع في المخابراتية وأجاهزتها العسكرية آلياتها استخدام
الشعبية الرادة حاساب على كان وأن حاتى باستقرارها المساس شأنأه من
الدولة مواطني على ذلك وانأعكاسات لتداعيات المراعاة دون حاتى ،أو

ذلك. على صإورة أحاسن يمثل الجزائري النموذج ولعل  ومؤسساتها،
مع التعايش لستراتيجية العربية السياسية النظم بعض  انأتهاج ـإن4

هذه به تتمتع الذي السياسي النضج مدى أوضح السلمية، الحركات
لهمية إدراكها القل على والمبررات، السباب اختلفت وان حاتى النظم

المشاركة قنوات عبر  السلميين فيها بما السياسية المعارضة قوى إشراك
العربية السياسية النظم عكس الديمقراطي، البناء عملية في السياسية

الحراك  في ودوره المعتدلا السلمي بالتيار تؤمن ل مازالت التي الخرى
على ذلك وامتيازات مكاسب التجارب من العديد أوضحت السياسي. وقد

 السلمية الحركات مستوى وعلى نأفسه، السياسي النظام مستوى
شرعنة من للسلميين إشراكه بفضل السياسي النظام استطاع إذ

التشريعية، المؤسسة خاصإة أجاهزته لمختلف ديناميكية ومنح سلطته
كتسابوا السياسي أداءهم تحسين  من السلميين تمكن كما

السوداء العلبة داخل القرارات صإناعة كيفية في أعمق وخبرة مهارات
والمجتمع، الدولة صإيرورة على ذلك وانأعكاسات ،الستوني بالمفهوم

التعايش هذا حاقيقة عن أدق بصورة  يعبر الكويتي النموذج ولعل
اليجابي.

العربية السياسية النظم على كبيرة ضغط ورقة المريكية الدارة تشكل ـ5
تياراتها اختلف على السلمية الحركات من النظم هذه موقف حاولا

فقد ،2001 سبتمبر  من11 أحادث بعد خاصإة والمتطرفة، منها المعتدلة
تهديدها منطلق من الحركات هذه وإقصاء احاتواء ضرورة بين تباينت

تسميه بما فيها، العنفي التيار خاصإة العالم في المريكية للمصالح
عملية في المعتدلا التيار  إشراك إلزامية وبين السلموي"، بالرهاب"

طولين وأمن استقرار ضمان بهدف العربية، السياسية النظم دمقرطة
عن يعبران الموقفين كل مصالحها. وعليه على إيجابا ينعكس ما وهو المدى،

القضايا لشتى معالجتها في المريكية السياسة تميز التي البراغماتية مدى
الدولية.    



الثالث:      الفصل
إستراتيجيتي

السياسي النظام
والردن مصر في

جماعتي تجاه
الخوان

المسلمين.

في متباينتين إستراتيجيتين والردن مصر من كل في السياسي النظام يتبع
المصري السياسي النظام كان فإذا المسلمين، الخوان جاماعتي مع التعامل
القانأونأية الشرعية منحها بعدم السياسية الساحاة من الخيرة هذه يقصي

فإن حارية، بكل توجاهاتها عن يعبر سياسي حازب بإنأشاء لها والترخيص
الخوان مع تعامله في أخرا مسلكا اتخذ قد الردن في السياسي النظام

الردنأية، الساحاة في  الفاعلة السياسية القوى من تعتبر فهي المسلمين،
مكفولا إطار في  الحزبي نأشاطها وتمارس القانأونأية بالشرعية  تتمتع

.  دستوريا



تجاه المتبعتين والتعايش القصاء إستراتيجيتي مسارات أن بالذكر والجدير
نأفس على تكونأا لم والردن مصر من كل في المسلمين الخوان  جاماعتي
النظام تطور مراحال لختلف تبعا طبيعتهما في اختلفا شهدتا بل الوتيرة

كل طرف من المتبعة والسياسات  والردن، مصر من كل في السياسي
والهداف يتوافق بما الخوان مع إستراتيجيته بناء يحاولا الذي رئيس،

سواء الستراتيجية تلك فعالية تضمن وآليات وسائل باستخدام المحددة،
بالنظام المتعلقة التعايشية أو المصري، السياسي للنظام بالنسبة  القصائية
جاماعة فتعد للجماعتين، بالنسبة النشأة طبيعة في وكذا الردنأي، السياسي

عام الى نأشأتها تعود حايث  الولا الرافد هي مصر في المسلمين الخوان
في ظهرت التي السلمية والحركات الجماعات كل أن حاين في ، 1928
جاماعة فيها بما لها الغالب_ امتدادا _في تعد والسلمي العربي العالم

الردن. في الخوان
عن دستورية لمحة إلى التطرق بعد الفصل، هذا في سنبينه ما وهذا

والردن، مصر من كل في المسلمين الخوان جاماعة نأشأة وكذا النظامين،
الخوان جاماعتي مع والتعايش القصاء إستراتيجيتي مسارات على فالتركز

في النظامين مبررات الخير وفي وتداعياتها، والردنأية المصرية المسلمين
الستراتيجية. تلك انأتهاج

السياسي النظام إقصاء الول: إستراتيجية المبحث
المسلمين. الخوان لجماعة المصري

بلمحة أول ترتبط عامة محددات سياق في تأتي الستراتيجية هذه ومعالجة
السياسية الحازاب متغير على بالتركيز المصري السياسي النظام عن

الستراتيجية مسارات فثالثا المسلمين، الخوان جاماعة بنشأة ثانياو
خللها من حااولنا التي ومبارك السادات الرئيسين لمرحالتي وفقا القصائية

مبررات وأخيرا رابعا التداعيات، وكذا الهداف وتحديد الليات تبيان
الخوان. ضد القصائية إستراتيجيته تنفيذ في النظام

السياسي للنظام دستورية الول: لمحة المطلب
المصري. 

النظام في السياسية الحازاب موقع زاوية من ستكون المطلب لهذا دراستنا
الخوان جاماعة اعتبار على وسياسيا، دستوريا لها ورؤيته المصري السياسي

ذلك. يرفض النظام لكن سياسي، حازب لتشكيل تسعى
أحاد يعتبر الذي ،1923 دستور الى مصر في السياسية الحياة بداية ترجاع 

الحزبية التعددية إقرار بداية المختصين يعتبره  الذي.1919 ثورة انأعكاسات
: بـ السياسية الحياة  تميزت حايث مصر، في

إلى للوصإولا السياسية الحازاب من عدد بين السياسية -المنافسة1
على حاضورا الكثر الوفد حازب وجاود من الرغم على وهدا السلطة،
الساحاة. 



انأعكاسات نأتيجة الناشطة الحازاب لغلب وفعلية حاقيقية برامج - غياب2
لتلك السياسية الممارسات على وتأثيرها مصر على البريطانأي النأتداب
  الحازاب

على دلك انأعكاسات و التشريعية السلطة على التنفيذية السلطة - هيمنة3
على سلبا أثر مما حاكومية، لوامر وفقا يحدد الذي البرلمان وطبيعة شكل
322ووظائفه.   قدراته من واضعف السياسي النظام قدرة

الحازاب  كثرة1952 يوليو ثورة قبل السياسية الحياة ميز ما أبرز ولعل
تقويته، عوض السياسي النظام بنية  إضعاف إلى أدت والتي السياسية

يشهد الذي المصري للمجتمع الجاتماعي بالواقع أغلبها اهتمام عدم خاصإة
سريعا.  سكانأيا نأموا

طريقتها على الحزاب إن(.....  كالتي الثورة إعلن جااء لذلك ونأتيجة   
كيان على الشديد الخطر إل تمثل ل الرجعية وعقليتها القديمة

مند السياسية الحزاب جميع حل نعلن فإننا ومستقبلها الدولة
ننفق أن من بدل الشعب لصالح أموالها جميع ومصادرة اليوم،

 323 الشقاق...) و الفتنة بذور لبذر
الغربي التعصب تمثل  مجملها في الحازاب تلك في رأوا الثورة فرجاالا
التحرر كقضايا براقة شعارات رفعت حايث وأهدافه الستعمار وتخدم

الشعب عواطف فاستقطبت والرشوة، الفساد ومحاربة والستقللا
الداء.  فعالية دون لكن المصري

أبرزها: الخصائص من بمجموعة  السياسي النظام اتسم وقد
الحزب في القوة ميزان تمركز نأتيجة السياسية المنافسة غياب-

المجالا فتح دون الجماهيرية التعبئة على العتماد وكذا الحاكم
الفعلية. للمشاركة

التشريعية. السلطة على التنفيذية السلطة هيمنة-
والبوليس. الجيش قطاع حاساب على النأتاجاية المؤسسات إهمالا-
جاماعة فيهم بما والجماعات الحزبية التنظيمات مختلف اختراق-

324وماليا. قانأونأيا وتقييدها الخوان

حكم فترة في الدولة طبيعة توصإيف تم وغيرها المميزات تلك سياق وفي
دولة" " أوالسلطوية الدولةمنها"  مفاهيم بعدة الناصر عبد الرئيس

325".البوليسية الدولة"  "، المخابرات

يوليو لثورة الكبرى النأجازات من الرغم على أنأه القولا يمكن وبالتالي
في أحادثتها التي والجاتماعية القتصادية بالتحولت تعلق فيما خاصإة ،1952

في تمثل الناصإر عبد الرئيس لفترة الكبير الخفاق أن إل المصري، المجتمع
الى الكاريزماتية قيادته به حاظيت الذي الشعبي التأييد ترجامة عدم

الحياة في المشاركة من الجماهير تمكن فعالة سياسية مؤسسات
حزز السياسية استدراكه تم الذي المر وهو السياسي، النظام قدرات من وتع

دولة"  شعار رفع الذي السادات أنور الرئيس حاكم فترة في

النهضة، القاهرة: مكتبة   )،1921  _1914     القومي     مصر     : تاريخ1919     ثورة الرافعي، الرحامان عبد ـ 322
.168ص ،1955

204  ص1969 المعارف، : منشاة القاهرة  ،1952     يـــوليــــو     ثــــورة,  حالــــمي محـــــمود ـ 323
سعيد (تر:جاابر ،العربية     للـــدولا     الخــــارجاية     السيــــاسـات قرنأـــي، هللا،بهجـــت الدين علي ـ324

.253 ،ص2000السياسية، والدراسات البحوث القاهرة: مركز عوض)،
القاهرة، )،2005  -1981  مصر(     في     المدنأي     والمجتمع     الديمقراطي     التحولا إبراهيم، توفيق حاسنين ـ325

.36 ،ص2006الدولية، الشروق مكتبة



بمظهرين حاكمه فترة تميزت " وقدالقانون وسيادة المؤسسات
: هما أساسين

النخب حاساب على الحاكمة النخبة في المدنأية العناصإر نأسبة تزايد-1
العسكرية.

بمجموعة لكن السياسية التعددية نأحو السياسي النظام وانأفتاح تطور-2
القيود من

ووزير الرئيس نأائب وظيفتي منصب مدنأيون يشغل مرة ولولا حايث
وبطرس للرئيس، نأائبا فوزي محمود شخصية في ممثلين الخارجاية
احاترافية تبني على العمل إلى إضافة للخارجاية، وزيرا غالي بطرس
326السياسية. الحياة في التدخل من بإبعاده الجيش

على تحولا أهم الحزبية التعددية إلى الواحاد التنظيم في النأتقالا يعد كما
إذ اقتصادي، انأفتاح إلى السياسي النأفتاح هذا أدى حايث السياسي، الصعيد

): "01( المادة  في1977 دستور في الحزبية التعددية إقرار تم
)40( المادة نأصت كما السياسية"، الحزاب تكوين حق للمصريين

تضمن عدم سياسي حزب أي لتأسيس يشترط:"  أنأه على منه
على أعضائه أو قيادته اختيار أو مباشرة أو برنامجه أو مبادئه
التفرقة أساس على أو جغرافي، أو طائفي أو طبقي أساس
327". العقيدة أو الدين أو الصل أو الجنس بسبب

على: " أن السياسية الحازاب إنأشاء ضوابط ) منه21المادة( حاددت كما
جاعلت مشروع غير حازبي تنظيم تمويل أو وإدارة تنظيم أو تأسيس أو إنأشاء
أو المؤبدة الشاقة الشغالا إلى العقوبة تشديد مع السجن ذلك عقوبة

"، المجتمع لنظام معاديا المشروع غير الحزبي التنظيم هذا كان إذا المؤقتة
غير حزبي تنظيم أي إلى النضمام :" أن) على23( مادته نأصت كما

328السجن". عقوبته المشرع جعل مشروع،

الرئيس أكد والقانأون الحق دولة على القائمة النأفتاح سياسة إطار وفي
فيها بما الناشطة القوى لجميع المجالا فتح ضرورة على السادات
قانأونأية ومعايير ضوابط إطار في طبعا المعارضة، والجماعات الحركات

التعبير. في حاريته للفرد تكفل
المعارضة، الحازاب من العديد المصرية الساحاة في ظهرت لذلك ونأتيجة

الوحدوي التجمع وحزب ،الشتراكي العمل حزب غرار على
مقاعد من محدودا عددا شغلت المعارضة أن من الرغم . وعلىالتقدمي

ممارسة استطاعت أنأها إل ، مقعدا)390 بين من  مقعدا20( البرلمان
329الخاصإة. والمطبوعات الصحافة خللا من التأثير بعض

الحزب بتأسيس الحزبية الحياة في أخرى  تطورات1978 عام شهد كما
،السادات الرئيس  برئاسة1978 أوت في الديمقراطي الوطني

مصر حزب من كليا مستمدة للحزب النضالية القاعدة أن يلحاظ ما لكنه
ما أو الجديد الحزب إلى أعضائه غالبيته انأضم الذي ،الشتراكي العربي

".السلطة بحزب" يسمى
254 ص سابق، مرجاع ،العربية     للدولا     الخـــــارجاية     الســــياسات قرنأي، بهجت هللا، الدين علي  ـ326
كلية ماجاستير     رسالةمقارنأة،(  ومصــر: دراسة الجــزائر في السياسيـة الحاـــزاب بدري، ابتسام  ـ327

السانأية، جاامعة مقارنأة، سياسية نأظم تخصص ، السياسية العلوم قسم  السياسية، والعلوم الحقوق
.150ص  ،2006وهران)،

151ص نأفسه، المرجاع  ـ328
.37ص سابق، مرجاع ،العربية      للـــدولا     الخــارجاية     السياســات قرنأي، بهجت هـللا، الـدين علـــي 329



تعديل على السادات الرئيس أقدم الحزبية التعددية لتوطين منه وسعيا
في السياسي النظام أن) على:" 05( المادة نأصت إذ ،1980 الدستور

في وذلك الحزاب تعدد أساس على يقوم العربية مصر جمهورية
المصري للمجتمع الساسية والمبادئ المقومات إطار

330".الحزاب ينظم الذي الدستور في عليها المنصوص

عمل ما بقدر أنأه تبرز السادات الرئيس سياسة في المتأنأية القراءة ولعل
ارتبطت ما بقدر تعددي إطار في الحزبية الحياة وتنظيم هيكلة على

: في تمثلت والعراقيل القيود من بمجموعة
وحاريتهم، المواطنين لحقوق المقيدة القوانأين من مجموعة إصإدار-1

" ومنهاالسمعة سيئة بالقوانينتسميتها"  على اصإطلح والتي
 لسنة)40( رقم لقانأون  المعدلا1979 ) لسنة36( رقم القانأون
المزيد فرض تضمن والذي السياسية، الحازاب نأظام  بشأن1977

)33( رقم والقانأون وأنأشطتها، الحازاب تشكيل حارية على القيود من
الجاتماعي، والسلم الداخلية الجبهة حاماية  بشأن1978 لسنة

الدولة، أمن بمحاكم  المتعلق1980 ) لسنة105( رقم والقانأون
الصحافة. بسلطة  المتعلق1980 ) لسنة148( والقانأون

التشريعية واللية الشعبي الستفتاء استخدام في الرئيس إسراف-2
الباحث وصإفها حايث السياسية المعارضة أنأشطة من للحد كأداة

في " خاصإةالديمقراطي الستبداد دولةبـ"   سيف عصمت
-1976 لعام التشريعية النأتخابات بتزوير السلطة قيام ظل

1979.331

حايث والنشأة، الميلد طريقة عكستها التي الحزبية التجربة محدودية-3
الطار عن تخرج ل حاتى تقييدها على التجربة بداية منذ النظام عمل

البداية منذ السياسية القوى بعض باستبعاد لها المرسوم السياسي
).الوفد حزب( الحزبي التشكيل حاق عن

منها السياسية، القوى لبعض السياسي النشاط تحريم على العمل-4
( الناصإريين)، 1971 ماي في التصحيح حاركة عارضت التي القوى

القوى ) ثمالماركسيين( للديان مناهضة اعتبرها التي والقوى
المسلمين). الخوان( السياسية الدينية

حاساب على التقليدية البوية" والشرعية الوصإاية على اعتماد-5
والقيم الرموز إنأتاج إعادة خللا من وذلك الدستورية، الشرعية
الرموز على السادات أكد حايث السياسية، الثقافة في التقليدية

ما وهو والولء، الطاعة معانأي على تؤكد التي والبوية،  الدينية والقيم
التقليدي التكوين إعادةالسياسيين"  المحللين بعض عليه يطلق

Retraditionalizatin Of Political"(السياسية للمؤسسات
Institution (، تتنافى التي البوية السلطة لعوامل تكريسها عن فضل

332حاقيقي. ديمقراطي أو ليبرالي تحولا أي مع

البلدان     دساتير     مجموعة والدراسات، البحوث في: قسم العربية، المصرية  للجمهورية1980 دستور ـ330
.239ص ،2000العربي، للعالم الحقوقية الدراسات بيروت: مركز ،العربية
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السادات مرحالة شهدتها التي والعراقيل القيود تلك أن بالذكر والجدير
" تسمى ما أو الزمة ذروة إلى المصري السياسي النظام أوصإلت

السادات الرئيس باغتيالا المر نأهاية في أفضت "،السياسي بالختناق
هرم أعلى في ليخلفه ،1981 سنة الجهاد تنظيم جماعة طرف من

على: قائمة إستراتيجية انأتهج الذي مبارك حسني الرئيس السلطة
مجالا وتوسيع السياسية التعددية مع التسامح من قدر أكبر إبداء-7

الصحافة. مستوى على خاصإة التعبير حارية
عمل حايث والجمعيات للحازاب التنظيم حاق في النسبي التوسع-8

بعض إدماج إعادة  على)1987-1981( الولى عهدته في الرئيس
تم التي خاصإة  السياسية، العملية في المعارضة السياسية القوى

السابقين. العهدين مرحالة خللا استبعادها
العلمانأي الطابع ذو الوفد حزب تشكيل في العملية الترجامة تمثلت وقد

للخوان السماح وكذا ،1984 انأتخابات في المعارضة البرلمانأية للغلبية
إعطاؤهم تعني لم الخطوة هذه كانأت السياسية. وإن العملية في بالنأخراط

كجمعية لهم الشرعية إعادة أو كحزب المستقل السياسي التمثيل في الحق
تجاه المصري النظام إستراتيجية في بالتفصيل سنعالجه ما وهذا 333دينية،

الخوان.
الدبيات حاسب الولى مبارك حسني الرئيس مرحالة توصإف لذلك

الداخلي الصعيدين " علىالزمة تهدئة "إستراتيجيةبـ بأنأها السياسة
. والخارجاي

بالديمقراطية التزامه على مبارك الرئيس حارص الداخلي الصعيد فعلى
على تدريجيا بالفراج قام حايث المؤسسات، , ودولة القانأون وسيادة

الرئيس اغتيالا حاادثة في اعتقلوا الدين خاصإة السياسيين المعتقلين
وتأكيده المعارضة, بل أحازاب على النأفتاح عن فضل ،1981 السادات

السياسة الدبيات من انأطلقا السياسي النظام من جازءا المعارضة أن على
بتأسيس فعلية واستمراريتة بقاؤه ضمان النظام أراد إذا "أنأه تعتبر التي

الحازاب تلك مع تشاوريه لقاءات إجاراء على العمل إلى إضافة "، المعارضة
. الداخلية البلد قضايا لمناقشة

سبتمبر في عقلت التي المعارضة صإحف إصإدار إعادة على عمل كما 
"إعادة شعار رفع حاين في ،والشعب الهالي صإحيفتي , خاصإة1981

إنأتاجاي انأفتاح إلى بتحويله " وذلكالقتصادي النفتاح مسار تصحيح
المشاكل لمعالجة المصريين للقتصاديين موسع مؤتمر عقد بواسطة

، وأشكاله أنأواعه وشتى الفساد محاربة ضرورة على وتأكيده القتصادية،
334للمحاكمة. الفساد قضايا من العديد بإحاالة وذلك

نأظرا  السياسية، الحياة على كبير تأثير ذات تكن لم وغيرها الصإلحاات فهذه
السلطات حاساب على التنفيذية صإلحاياته من الزيادة الرئيس لمحاولة
( بالمادة  المتعلق2005 ماي الدستوري التعديل غرار على الخرى،

الجمهورية. رئيس باختيار  الخاصإة)76

ص    333 نفسه، المرجع 182ـ
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وفترة الرئاسة بمدة ) الخاصإة77( المادة التعديل يشمل لم حاين في   
الصلة ذات المواد من أي إلى يتطرق لم كما منصبه في الرئيس بقاء

الرئيس تجاوزات ومن الجمهورية، لرئيس الواسعة والصلحايات بالسلطات
بنائها بضرورة ينادى كان بعدما الحقيقي محتواها من المعارضة إفراغ

(الحزب السلطة حزب"  الحاكم الحزب هيمنة نأتيجة وذلك وتطويرها،
أدى الذي  المر النأتخابية، الستحقاقات كل الديمقراطي) على الوطني

وتنظيمات كفاية، وجماعة المسلمين الخوان جاماعة بمعارضة
النأقسامات من  الخير هذا ليعمق التعديل لهذا المدني المجتمع
الحكم بين حامراء خطوطا , ويرسم المصري المجتمع داخل السياسية

  336. والمعارضة
سابقيه، عن تختلف لم مبارك الرئيس مرحالة أن نأعتبر القولا؛ وصإفوة   
إصلحات"  في " فأوقعها الصلحات أزمة" من البلد إخراج حااولا إذ

السياسي للنظام حاقيقية أزمة الدستوري التعديل شكل " حايث الزمة
عدم مقابل في دستوريا الجمهورية رئيس صإلحايات توسيع نأتيجة المصري

على سلبا انأعكس مما عاتقه، على تقع حاقيقة سياسة مسؤولية بأي تمتعه
وما خصوصإا، المسلمين الخوان وجاماعة عموما السياسة المعارضة حاركية
على دليل خير " إل " السلطة شخصنه"  بــ مبارك  الرئيس عهد وصإف

.  ذلك

المسلمين. الخوان جماعة الثاني: نشأة المطلب
 بزعامة1928 عام السكندرية بمدينة المسلمين الخوان جاماعة نأشأت
المنكر) عن والنهي بالمعروف على( المر تحث دينية كجمعية البنا، حاسن
المدارس وبناء المساجاد إقامة إلى والدعوة الديني بالوعظ نأشاطها وبدأت

.  337 الخلقي النأحللا مظاهر لمحاربة
تكشف وبدأت نأشاطها اتسع  ،1932 عام القاهرة إلى مقرها انأتقالا وبعد
بأنأها  الجماعة هوية موضحا البنا فكتب السياسية، اهتماماتها عن

سلفية دعوة فهي الصلحية، المعاني كل تضم جامعة .فكرة:" ..
عالمية ورابطة رياضية وجماعة سياسية وهيئة صوفية وحقيقة
338..."  اقتصادية وشركة ، وثقافية

على تتم التعديل قبل الجمهورية رئيس اختيار عملية كان وقد سياسي، برنأامج من وأكثر حازب من
طريقتين:
على  أعضائه3/1 اقتراح على بناء الجمهورية رئيس بترشيح الشعب مجلس يقوم : أن الولى            

الشعب على عرضه يتسنى حاتى المجلس  أعضاء3/2 أغلبية على شح المتر يحصل أن ويشترط القل
عليه. للستفتاء
المتر المجلس, ويعتبر  في3/2 الغلبية على الحاصإل الوحايد شح المتر على : الستفتاء الثانية            

مجلس أن ذلك من ويفهم الستفتاء، في شاركوا الذين لعدد المطلقة الغلبية على بحصوله رئيسا شح
. للرئاسة الوحايد المرشح وتحديد الجمهورية رئيس اختيار عملية في يتحكم الذي هو الشعب
العام بالقتراع يتم الجمهورية الرئيس اختيار أصإبح )؛76( مادته  في2005 ماي الجديد التعديل في أما

. المنصب لهذا مرشح من أكثر بين المباشر السري
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إنأشائها على  سنوات10 مضي بعد للجماعة السياسي الجانأب تعزز وقد
أعلنت إذ صإريح، بشكل السياسي  المعترك إلى الدخولا قررت عندما

السياسي، الميدان إلى  نأزولها1938 لخامسا العام مؤتمرها في الجماعة
وهو وأفكارها، أرائها عن التعبير وسائل دعم بهدف ،النذير مجلة وأصإدرت

فقط الخاصة الدعوة حيز من " سننتقل: بقوله مؤسسها أكده ما
الكلم دعوة إلى وحده الكلم دعوة ومن ، العامة الدعوة إلى

أن خطتنا نخالف بذلك ...ولسنا بالعمال بالنضال المصحوب
تكون أن لنا ذنب ...ول السياسة في لندخل طريقينا عن ننحرف

كما الحاكمين السلم يشمل وأنه الدين من جزءا السياسة
تكسب المسلمين الخوان جاماعة بدأت  .وقد339..."  المحكومين يشمل
(الحزب الواحاد الحزب مع صإراعها خللا من السياسية الساحاة في شعبية
أواخر ) في الخوان قيام وقت السياسية الساحاة على مسيطرا كان الذي

:  من انأطلقا الربعينيات وطوالا الثلثينيات
. البريطانأي الحاتللا مع معاهدة الوفد حازب توقيع)2
 فلسطين ثورة من السلبي الوفد حازب موقف)3

الباحاث يرى  المسلمين الخوان جاماعة إنأشاء من الهدف  يخص فيما أما 
تكن لم البنا الشيخ لدى الساسية الفكرة أن:" البشري طارق

بالخدمات تقوم جماعة أو خيرية جماعة إنشاء على قاصرة
ككل، بالمجتمع تتصل وأشمل أبعد فكرة كانت وإنما ، الجتماعية

واحد لسبب وتردها المختلفة بظواهره تحيط أن تحاول أو
صورة للمستقبل ترسم أن وتحاول واحدا منهجا لعلجها وتقترح
محوريا دورا البنا شخصية لعبت وقد التاريخ، من مستمدة سلفية

اليديولوجية توجهاتها وتحديد الجماعة مسار توجيه في
340والسياسية" .

حاين الولى، بداياتها منذ المصري المجتمع في الجماعة تغلغل بدا وقد
والخدمي التربوي الجاتماعي المجالا إلى نأشاطها من كبيرا جازءا وجاهت
الهلية المساجاد ذلك من مستويات عدة على تنظيمي وجاود لها أصإبح بحيث
، المية ومحو الدين لتعليم الصغيرة التعليمية والمؤسسات أقامتها، التي
الحرب وبعد ، والتجارية الصناعية المشاريع وبعض المستشفيات عن فضل

وإصإدار الكتب وطباعة النشر في الجماعة دور اتسع الثانأية العالمية
الطبقة من واسعا قطاعا تجذب أن الجماعة استطاعت . وبذلك المجلت
يتفق ما الفترة تلك في الخوان أفكار فيها وجادت التي المتعلمة الوسطى

والجاتماعية القتصادية للوضاع كان كما والجاتماعي السياسي طموحاها مع
توسيع في أخرا دورا والربعينيات، الثلثينيات في مصر في سادت التي

على الجانبية الهيمنة ظروف ظل في خاصإة للخوان الجماهيرية القاعدة
الدارة ظلم ومن الكساد فترة من عانأوا الذين ومحاولة القتصادية الحياة

341للمشروعات. الجانبية

كبير حاد إلى الربعينيات من الثانأي النصف في الخوان نأشاط ازداد وقد
باسم التحدث تستطيع كانأت أنأها القولا حاد إلى أعضائها عدد ارتفع حايث
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الذي للجماعة التابع الخاص الجهاز نأشاط ازداد كما ، المصريين من مليون
فهمي محمود اصإدر أن أثرها على كان ، عديدة عنف بإعمالا قام

أموالها ومصادرة الجماعة بحل قرارا الوزراء رئيس النقراشي
هو الجماعة رد وكان  ،08/12/1948 في ذلك البنا واعتقالا وممتلكاتها

حسن باغتيالا الحكومة ردت وقد  ،28/12/1948 في الوزراء رئيس اغتيالا
 342. 1949/ا02/ا12 في البنا

قوتهم استردوا قد الخوان  كان1952 عام يونيو ثورة قامت وعندما      
حاكومة ( ألغت ، الجماعة حال قرار على ترتبت التي الولى المحنة  بعد

أعلنت التي الثورة لتأييد الخوان )  سارع51 عام الحل قرار الوفد حازب
السياسي  الفساد من المسؤولية من جاانأبا وحاملتها القديمة للحازاب عداءها

الحزبي. العداء في الخوان مع التقت ثم ومن البلد، في
متعددة إغراءات تقديم في الثورة بدأت الوطني الشمل لم إطار وفي

 لعام179 برقم الصادر الحازاب حال قرار من الجماعة استثناء في تمثلت
بتهم المحاكمة إلى خصومهم وقدمت المعتقلين كافة عن  وأفرجات1952

عناصإر دخولا بعرض لذروتها الغراءات لتصل المتعمد، والقتل التعذيب
.343 الثورة بعد وزاري تشكيل أولا ضمن اخوانأية

الحكم إلى الوصإولا هو فهدفهم الخوان رضا تنل لم الغراءات هذه لكن
كافة اخوانأية لجنة تراجاع أن الولا طلبهم فكان الوزارية، الحقائب وليس

الطلبات في مغالة الثورة اعتبرته ما وهو ، الثورة تصدرها التي القوانأين
مع طويل صإراع بداية الثورة رفض واعتبر الناصر، عبد الرئيس ورفضه
الناصإر عبد اغتيالا بمحاولة الخوان أثره المصرية الحكومة اتهمت الخوان

.344الخوان جاماعة بحل الحكومة قامت التهمة هذه أساس  وعلى1954 عام

ذروته بلغ  الخوان ضد القمع من أخرى موجاة  ليشهد1965 عام جااء ثم 
بإشكالا ضدها القمع وانأتشر الجماعة، مفكري أكبر احاد قطب سيد بإعدام
345 .1970 عام الناصإر عبد وفاة حاتى مختلفة

بدأت الحكم، السادات الرئيس وتولي  ،1970 عام الناصإر عبد وبوفاة 
و معتقليها عن بالفراج ، الخوان، جاماعة مع التعامل في جاديدة مرحالة
جامعيات تأسيس على القدرة فيها بما العامة الميادين بدخولا لها سمح

تحالف بوادر الفق في تتضح  فبدأت برلمانأية، انأتخابات خوض وحاق إسلمية
وبين بينهم التحالفات مثل  السياسية والسلطة المسلمين الخوان بين جاديد

الجماعات كانأت ذاته السياق . وفي الناصإري العهد بداية في السلطة
على تمردها أعلنت السلمية...)  قد الجهاد_ الجماعة ( جاماعة المتشددة

الدخولا أن واعتبرت السلطة، مع الجماعة به تتعامل الذي التقليدي المنهج
الخلفة وإعلن الحكم بقلب الكفيل هو النظام مع مسلحة مواجاهات في

346السلمية.

على تظهر الخلفات بعض بدأت  حاينما1976 حاتى الوضع هذا استمر قد
للجماعة،  الشرعية لعودة الخوان مارسها التي الضغوط بسبب السطح
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كامب اتفاقيات توسيع توقيع بعد خاصإة لنظام سياسات لبعض ومعارضتهم
على الهجوم أسلوب إلى النظام لجا التحدي هذا  وإزاء1978 ديفيد

.1981 سبتمبر في الدعوة مجلة صإدور بوقف إجاراء واتخذ الخوان
الليبرالية تحقيق على السادات اغتيالا بعد الحكم مبارك حسني  وتعهد

حاكم من الخيرة السنوات في أزمة إلى تعرضت قد كانأت التي ، السياسية
تيارات أغلب ضد اتخذها التي العنيفة القمعية الجاراءات بعد السادات

. 1981347 سبتمبر  في السياسية المعارضة
السلمية الوسائل تستخدم التي السلمية للقوى مبارك الرئيس سمح حايث
القانأونأية الشرعية إعطاء دون  حار بشكل نأفسها عن بالتعبير العنف وتنبذ

وانأطلقوا الستراتيجية بهذه الجماعة رحابت ذلك رغم لكن الخوان، لجماعة
بعض واخترقوا بل  والبرلمانأات المهنية النقابات في أنأفسهم من للتعبير

) وساهموا والحارار الوفد حازب مع ( تحالفات القائمة السياسية الحازاب
لتأخذ تحولت الدولة إستراتيجية أن بيدا العنيفة، الحركات حاصار محاولة في

للنقاذ السلمية للجبهة الكاسح الفوز بعد الخوان ضد جاديدا مسارا
على والحصار التطويق عمليات وبدأت التسعينيات، مطلع في الجزائر في

سنتطرق ما وهذا قانأونأا، مشروعة غير جاماعة بأنأها ووصإفها الخوان جاماعة
الموالية. المطالب في بالتفصيل إليه

النظام إقصاء إستراتيجية الثالث: مسارات المطلب
المسلمين الخوان لجماعة المصري السياسي

وتداعياتها.
الخوان جاماعة مع تعامله في المصري السياسي النظام إستراتيجية اتخذت

هذا أن إل آخر، حاينا وتحتويها حاينا معها تتعاون فهي ، عديدة أوجاه المسلمين
وهي واحادة خانأة في تصب فهي لذلك آنأية، مصالح لتحقيق مبرمجا كان

القانأونأية الليات مختلف النظام فيها انأتهج التي القصاء إستراتيجية
والجدير السياسية الساحاة من الجماعة لقصاء المنية وخاصإة والعلمية

وحسني السادات الرئيسين حاقبتي على يكون سوف التركيز أن بالذكر
السياسية التحولت فترة هي السبعينات فترة أن باعتبار ،مبارك

الخوان جاماعة أدوار صإعود وكذا السياسي النظام شهدها التي والجاتماعية
التي السلمية العنف جاماعات وبروز السياسية الحياة في المسلمين

الرئيس عهد في استمرت التحولت هذه وكل الحقبة، نأفس في ظهرت
بالتحليل. كفيلتين المرحالتين جاعل ما وهو مبارك،

في المسلمين الخوان تجاه السياسي النظام أول/اإستراتيجية
مع العلقة كانأت السادات حاكم بداية : في السادات الرئيس عهد

طابع الخوان اتخذ ما وبعد لكن والتفاهم، التعاون يسودها الخوان
في السادات حااولا فقد  بينهما، التوتر علقة بدأت السياسية، المعارضة

أن إلى السياسية التنازلت بعض تقديم إلى سعى بعدها احاتوائها، البداية
عام في اغتياله على أسفرت بينهما الدامي والصراع بالمواجاهة المر انأتهى

التية: العناصإر وفق الستراتيجية هذه تحليل ويمكننا. 1981
في الوقوف محاولته ؛والخوان السادات بين التعاون مبررات بين من  إن

التي واليسارية الناصإرية القوى خاصإة المعارضة السياسية التيارات وجاه
وذلك السبعينات، بداية في الطلبية الوساط في ملموس وجاود لها كان

سابق   )،   سرية     وتحالفات     دامية      ( صإراعات     والسلطة     الخوان ، إمام حامادة - 347 .297ص ،مرجع



الكفيلة الوحايدة رأيه- القوة حاسب – لنأهم المسلمين الخوان مع بالتعاون
في تغلغل من الخوان به يتمتع لما وهذا اليسارية المعارضة بمواجاهة
348 . المصري والمجتمع الجامعة

والمعانأي الرموز على بالتأكيد وذلك للحكم، جاديدة شرعية عن البحث وكذا 
لميوله " تأكيدا المؤمن الرئيس لقب"  نأفسه على أطلق حايث الدينية،
في السادات سعى وقدواليمان"  العلم دولة"  لشعار ورفعه الدينية،

المشروعية من قدرا له تحقق سياسية كقوة الخوان استغللا إلى ذلك
.349المباشر القمع إلى يلجا أن دون من المعارضة عنه وتصد السياسية

والخوان المصري السياسي النظام بين التعاون إستراتيجية تجلت وقد
مصالحة  على حاكمه بداية في خاصإة السادات الرئيس إعلن في المسلمين
قيادات من مجموعة وبين بينه عقد الذي الجاتماع في أكد حايث سياسية،
دخولهم بتأمين لهم تعهده  عن1971 صإيف في بالخارج المقيمين الخوان

بعقد الخوان قيادات على الجاتماع نأهاية في وعرض مصر، من وخروجاهم
الخوان جاماعة أن إل العلني، للنشاط عودتهم تسهيل إلى يهدف تحالف

حاسن السياسي النظام إظهار على التحالف هذا لعقد اشترطت المسلمين
الذين السياسيين المعتقلين عن بالفراج بدأها  والتي العرض،  وجادية النوايا

.350 الناصإرية الحقبة في اعتقلوا
علقاته توظيف على المصالحة هذه عقد في السادات اعتمد وقد       

الثورة قبل الولا ومرشدها الخوان جاماعة وبين بينه ربطت التي القديمة
حتى إنا كنتمذكراته:"  في عليه أكد ما وهو معهم التعاون دعائم لرساء

الحرار الضباط تشكيل بين الوحيدة التصال حلقة الوقت ذلك
.351" المسلمين والخوان

مبرمجا كان باعتباره والسادات الخوان بين التعاون هذا تعثر رغم ولكن
الناصرية القوى(  الخصوم مواجاهة وهي آنأية نأفعية مصالح لتحقيق

مهدت الخوان من للتقرب السياسي النظام مبادرات أن إل )،والشيوعية
في اختارت وقد السياسية قوتها واستعادة دورها لحاياء للجماعة الطريق

للعمل المتاحاة المكانأيات ووفق الشرعية القنوات خللا من العمل ذلك؛
السياسية الظروف مع والتأقلم التدرج اعتبارات تحكمها السياسي

بالشرعية تحظى لكي الظروف هذه تتيحها التي الفرص من والستفادة
. 352السياسية التعددية قوى من جازءا وتصبح
لستراتيجية تؤسس السادات أعلنها التي التعاون إستراتيجية ولعل       

أساسين:  هدفين على القائمة  الحتواء إستراتيجية هي أخرى
الذي العنف تيار احاتواء أجال من المسلمين الخوان على : العتماد الول
الجهاد_ الجماعة (جماعة المتطرفة السلمية الجماعات مثلته

من العنفي التيار لضرب كوسيلة الخوان سيقدم أنأه أي )،السلمية

الوحادة دراسات : مركز بيروت ، الديمقراطية     وقضيـــة     الســــلمية     التيـارات ، على إبراهيم - حايدر 348
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أو قريب من العنف بجماعات الخوان تربيط التي للعلقات إدراكه منطلق
353مزدوج.  احاتواء عملية طريق عن وهذا بعيد من

التفرقة بمحاولة السلمية الحركة داخل النأشقاق من نأوع : خلقالثاني
على )،المتطرفة والجماعات المسلمين الخوان(          جاناحايها بين

السياسي للنظام مهددة حاقيقية قوة الجناحاين أن يرى السادات أن أساس
للجماعات وما السياسية، الساحاة على نأفوذ من للخوان لما وهذا وشرعيته،
.354للنظام عنفيه تهديدات من الراديكالية

: يلي ما نأرصإد الحاتواء إستراتيجية مظاهر أبرز ومن
عن توقفت ) التيالدعوة(  مجلتهم إصإدار إعادة من للخوان _السماح
 عاما،22 من يقارب ما دام انأقطاع بعد أي ،1954 عام منذ الصدور

ترخيص وجاود دون سياسي بقرار جااءت العودة هذه أن المر في والغريب
. لها قانأونأي
"الغزالي محمد"  كالشيخ الخوانأية الشخصيات لبعض السادات _تعيين

للخوان العام المرشد حاتى يسلم ولم ، الدينية الشؤون وزير نأائب لمنصب
في الرئيس عليه عرض حايث الحاتواء، عملية من التلمساني عمر" 

.355 العرض هذا رفض أنأه إل الشورى مجلس في  مقعدا1979 ديسمبر
تنص  بحيث1980  أفريل30 في الدستور  من الثانأية المادة _تعديل
الرئيسي المصدر هي السلمية الشريعة مبادئ أنعلى" 

التعديل هذا وجااء  التشريع مصادر من مصدرا " وليس للتشريع
قانأون تعديل على السلمية المعارضة  غضب امتصاص لهدف الجوهري
مواجاهة النظام محاولة ثانأية جاهة ومن جاهة، من الشخصية الحاوالا

19- 18 أحاداث وقوع مع تصادف التعديل وأن خاصإة اليسارية المعارضة
وقوى النظام بين الصراع استمرار عن كشفت التي ،1980 جانفي

من كأداة السلمية الشريعة مسألة استحداث أخر بمعنى ، اليسار
السياسية القوى بين التوازن من نأوع لحاداث السياسي النظام أدوات

شكل وهو ، الديني التيار دعم مقابل اليساري التيار دور من للحد المختلفة
. 356 السياسي الصراع في الدين توظيف أشكالا من

أن مصر في السلمية الحركات شؤون في المختصين يعتقد ولكن
لجماعة قدمها التي التنازلت على القائمة الحاتوائية السادات إستراتيجية

باءت قد الراديكالية السلمية الجماعات ضرب بهدف المسلمين الخوان
قدرة وعدم السبعينيات فترة طوالا العنف وتيرة ارتفاع بدليل بالفشل،

وهو الخرى السلمية الجماعات ظهور انأتشار من الحد السياسي النظام
أخرى جاهة ومن  جاهة، من هذا السادات حاكم نأهاية حاتى استمر الذي المر
المسلمين للخوان السياسية المعارضة تحييد في السياسي النظام فشل
تطبيق(  الداخلية السياسة لقضايا بالنسبة حادة أكثر ازدادت التي

( معاهدة الخاصإة الخارجاية السياسة قضايا ) وكذا السلمية الشريعة
 .إسرائيل) مع السلم
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من العديد بدعم المسلمين الخوان معارضة لتحييد السياسي النظام فقام
منه محاولة  ،والمساجد الشريف كالزهر والهيئات المؤسسات

. المسلمين الخوان أقدام تحت من البساط سحب
النظام سياسة شكلت ) ،الشريف (الزهر الدينية للمؤسسة فبالنسبة

اتبعها التي الحاتواء إستراتيجية ركائز إحادى الزهر تجاه السادات عهد في
مجالا في المؤسسة هذه وتأييد دعم على  للحصولا سعيا وهذا النظام،

وإنأما الديني المجالا حادود عند دورها يقف ل حايث المختلفة السياسات
الخارجاي. أو الداخلي الصعيد على سواء السياسي المجالا إلى يتجاوزه
أساسين:  محورين حاولا الرؤية لهذه وفقا للزهر السياسي الدور ويتمحور

الشرعية من نأوعا وإعطائها النظام سياسات دعم : هو الول المحور 
الدينية. 

السياسات لهذه الجماهيرية التعبئة في بدوره  يتلخص: الثاني المحور 
357.
رؤية عن السادات عهد في للزهر السياسي للدور النظام رؤية تختلف ول

بإعادة  قانأونأا1961 عام الخير هذا أصإدر ) حايثالناصر عبد(  سلفه
الجمهورية، برئاسة مباشرة بربطه قضى حيث  الزهر تنظيم

الستقللا تمثل كانأت التي أوقافه على الستيلء تم القانأون هذا وبموجاب
الدولة قبل من يعين الزهر شيخ أصإبح إذ الحكومة، قبل من له المالي

مناهج الدولة أدخلت كما الزهر إدارة قبل من انأتخابه يتم كان أن بعد
358 الدينية.  توجاهاته تخدم ل تعليمية

من جازءا وأصإبح والداري، المالي استقلله الشريف الزهر فقد وبذلك
على النظام سيطرة تأكيد هو القانأون هذا في الدولة. والخطر مؤسسات

الصفة( العالمية) التي تلك منها نأزع _ أنأه سابقا الزهر_ العالمية مؤسسة
. 359بها يتمتع كان
التنظيمية القوانأين من العديد بإصإدار السادات الرئيس قام حاين في
علماء قبل من شديدة معارضه بدورها لقيت والتي الزهر مؤسسة في

 الخاص1098 رقم الجمهوري القرار القوانأين هذه وابرز  الدين،
شؤون لوزير تام بشكل تابعا جاعله على القائم الزهر شؤون بتنظيم

جاعله مما الزهر شيخ من الصلحايات سحب يعنى الذي المر الوقاف،
.360صإلحاياته بإعادة  طلبا1973 عام يستقيل

من يهدف شامل، احاتواء المؤسسة هذه احاتواء إلى السادات سعى إن
المساومة لعدم المسلمين الخوان أمام الطريق قطع إلى ذلك وراء

القائمة الخلفات من مستفيدا لهم، حاكرا يعتبرونأه الذي السمي بالدين
ورؤيتهم تفسيرهم حاولا المسلمين الخوان وبين الزهر رجاالا بعض بين

المجتمع. في السلم لدور
هذه ولء لضمان بالزهر علقاته لتدعيم الخلفات هذه السادات فاستغل

التوجاهات مختلف في النظام لسياسة تبريرها وبالتالي للحكم المؤسسة
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هذه الدينية، الشرعية وتوجاهاته للنظام يعطي ما وهو والخارجاية الداخلية
. 361 للنظام المسلمين الخوان جاماعة معارضة لب تعتبر التي الخيرة

النظام، ) لسياساتالزهر(  الدينية المؤسسة مسانأدة يثبت ما ولعل
السلمية الشريعة تطبيق قضية"  –الحصر ل المثالا سبيل على نأأخذ
حلح الخوان جاماعة خاصإة السلمية السياسية القوى كانأت فإذا " ، على ت

أنأها الخوان فيها يرى التي القوانأين كافة وتغيير الشريعة تطبيق مسألة
على تأكيده فرغم مخالفة، نأظر وجاهة له الزهر فإن وضعية، قوانأين
على جااء ما وهذا تعطيلها، وعدم السلمية الشريعة أحاكام تطبيق ضرورة

اجتهاد ل أنه :" 1973 عام محمود الحميد عبد الزهر الشيخ لسان
يرى  ل أنأه " إل ،قطعي شرعي نص فيها يوجد مسألة في للبشر
كالقانأون القوانأين أحاكام بعض تعديل وإنأما القوانأين كافة تغيير ضرورة
القوانأين لتعديل بالنسبة أما ، العقوبات قانأون عن فضل والمدنأي التجاري
تدريجي بشكل يتم أن يجب تعديلها أن فترى  المصرفي بالنظام الخاصإة

.362 الوطني بالقتصاد أضرار عليها يترتب ل حاتى
عن تعبر إعتدالية بالساس رؤية هي القوانأين بمختلف الزهر فرؤية وعليه
عكس على وهذا النظام، مع صإدام في الدخولا عدم في الزهر رغبة مدى

على الشريعة تطبيق باستعجاليه دوما تطالب التي الخوان طروحاات
الدولة. قوانأين مختلف

لقضايا الزهر رؤية يخص فيما أما ، الداخلية القضايا مستوى على هذا
الخوان لمعارضة خصبا مجال شكلت والتي الخارجية السياسة
يعرف" وما ، إسرائيل مع المصالحة وخاصإة السياسي للنظام المسلمين
مجلة خصصت حايث ) ،1979 ديفيد السلم" (كامب بمعاهدة

هذه لنأتقاد صإفحاتها في كبرى مساحاات الجماعات بلسان الناطقة الدعوة
. 363 المعاهدة

تعارض عدم فيه يوضح بيانأا أصإدر حايث الخطوة، هذه الزهر سانأد حاين في
في مستدل والسنة القرآن في الممثلة السلم تعاليم مع المعاهدة هذه
مع وسلم عليه الله صإلى الرسولا عقده الذي الحديبية بصلح ذلك

.364 مكة مشركي
على المسلمين الخوان جاماعة احاتواء في النظام إستراتيجية يقتصر ولم

الدين رجاالا توظيف ليشمل امتد وإنأما الزهر جاامع ودعم تأييد كسب
البساط سحب ذلك في غايته الصوفية، والطرق والزوايا المساجاد وأئمة

في وتغلغلهم نأفوذهم من والتقليل المسلمين الخوان أقدام تحت من
الطوعي التجمع مراكز أهم تمثل والتي الدينية، التجمعات مختلف

يعني ما وهذا الصميم، في الخوان شعبية ضرب وبالتالي الجماهيري،
في الحقيقية الستراتيجية وهي – الدينية – السياسية الساحاة من إقصائهم

سبق. ما لكل المنطقية والنتيجة الخوان مع تعامله

، سابق مرجاع ، والمواجاهة     المهادنأة     بين     المعـارضة     الســـلمية     والحـركات     الدولة   ، مصطفى -  هالة 361
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بالخوان السادات علقة في حااسما  منعرجاا1976 سنة مثلت وقد
لعوامل نأتيجة وهذا بينهما الخلفات وبداية العلقات توتر تاريخ وهي

عديدة:
للجماعة، الشرعية إعادة بضرورة النظام مطالبة في الخوان استمرار-

في الخوض من يمكنهم شرعي قانأونأي لوضع اكتسابها أن أساس على
قليل ويرفع النظام، مضايقات عنهم ويخفف والدولية الوطنية القضايا
.365 مدة منذ عليهم المفروض السياسي الحصار

هذا توجاه ظل في خاصإة النظام سياسات من للعديد الخوان معارضة-
القتصاد شؤون تسيير في القتصادي النأفتاح سياسات انأتهاج إلى الخير
أما الداخلي، المستوى على هذا ، السلمية الشريعة أحاكام تطبيق وعدم

الكيان مع السلم اتفاقية على التوقيع بشدة الخوان عارض فقد خارجايا
366مصراعيه. على والستسلم السلم  بوابة فتح تعني التي السرائيلي

فتيل أشعل الذي المر ولعل المصالح، اصإطدام من لبد كان ولذلك
ضد وجاهه الذي الخطاب وهو والخوان السادات بين والصراع المواجاهة
المسلمين الخوان"...  فيه  مؤكدا1981/ا09/ا06 في الجماعة
بمقتضى لنه ، شرعية وغير رسمية بصفة موجودة غير كجمعية

حق ول جمعية هناك فليست محلولة، الجمعية الثورة قيادة قرار
.367الدعوة..." مجلة إصدار في لها

1979 جانفي العدد في الدعوة مجلة نأشر هو ذلك في السبب ولعل
سالم ممدوح برئاسة مصر حاكومة يطالب المريكية للمخابرات تقريرا
المسلمين الخوان مقدمتها وفي السلمية التجمعات الى ضربة بتوجايه
السادات الرئيس غضب آثار مما ،ميتشل ريتشارد باسم التقرير وكان
368الدعوة. مجلة بمصادرة وأمر

على للضغط عربيا نأظام لي المريكي الدعم فرضية يركد قد ما وهذا
سابقا.  بيناه ما وهو السياسية، الساحاة من وإقصائها السلمية الحركات

والسلطة الحاكمية فكرة بذور غرسوا بأنأهم الخوان السادات اتهم وقد
بذلك وقرر الراديكالية، الجماعات في والعنف الجاهلي والمجتمع الكافرة

بخطر القائلة المخابرات جاهاز معلومات ضوء على للسلميين ضربة توجايه
بين من  كان1981 سبتمبر في اعتقالت بحملة وبادر النظام يواجاه

من أخرى وقيادات مشهور ومصطفى التلمساني عمر المعتقلين
النظام ينتهجها التي القصاء إستراتيجية آليات من آلية تشكل وهي الخوان

).04 رقم الملحق انظر( 369 المسلمين الخوان مع تعامله في
مع تعامله في المصري السياسي النظام ثانيا/اإستراتيجية

 مبارك الرئيس عهد في المسلمين الخوان
الرئيس عهد في المصري السياسي النظام إستراتيجية أن القولا يمكن
حاسب محورية ثلث مراحال على قامت إستراتيجية  الن لحد مبارك

:  وهي السلمية الحركات شؤون في المختصين

.317 ،ص سابق مرجاع ، الديمــقراطية     وقضــــية     السلمية     التيــارات ، على إبراهيم  حايدر- 365
. 317ص سابق، مرجاع ،الديمقراطــية     وقضيـة     السلمية     التيـــــارات   ، على إبراهيم   حايدر- 366
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).1988- 1981والتسامح(منذ : التجاهل الولى المرحلة-
).1992- 1988(  والحتكاك التخوف:  الثانية المرحلة-
 الن) - إلى1993(  والصدام التدهور:  الثالثة المرحلة-

 إلى1981 السادات اغتيال منذ : وتبدأ والتسامح التجاهل مرحلة 
تجمع وطنية مصالحة بعقد رئاسته بداية في مبارك  : اعتمدها1988 سنة
جاديدة شرعية خلق منه رغبة المصرية الساحاة في السياسية القوى كافة

حاكم نأهاية في التعثر أصإابها التي الليبرالي التحولا عملية وضع بإعادة للحكم
تيارات أغلب ضد اتخذها التي القمعية الجاراءات بعد خاصإة السادات

.1981 سبتمبر في السياسية المعارضة
المعارضة من النظام موقف على الليبرالي التوجاه هذا انأعكس حايث

وأعقبت واكبت التي التوتر حاالة تفكيك بمحاولة خاصإة والسلمية السياسية
في بالنأخراط للخوان الفرصإة إتاحاة خللا من السادات، اغتيالا عملية

بعقد وجاودهم، بشرعية العتراف إلى ذلك يصل أن دون السياسية العملية
والتمثيل المحلية النأتخابات في والمشاركة  شرعية أحازاب مع تحالفات

.370 البرلمان داخل
بين التوازن من نأوع إحاداث هو هذه إستراتيجيته من مبارك هدف وكان

السلمية والمعارضة السادات  عهد في قمعها تم التي العلمانأية المعارضة
المعارضة داخل تفرقة إحاداث على العمل ثانأية جاهة ومن عهده، في

السلمية الجماعات ، (  الخوان والعنيف المعتدلا بجناحايها السلمية
السياسي وجاودهم بـدعم للخوان الستراتيجية هذه سمحت ) وقد

سياسية ومؤسسات قطاعات في وتغلغلهم واختراقهم مصر في والشعبي
القوة حاجم عن كشف  الذي1987 لعام الشعب مجلس مثل ومهنية
( شعار تحت والحرار العمل حزبي مع تحالفوا ما بعد للخوان الكبيرة

) .الحل هو السلم
المرحالة هذه  : تعبر )1992 – 1988( :  والحتكاك التخوف مرحلة 

حايث عنها، طبيعي انأعكاس هي بل سبقتها التي  المرحالة استمرارية عن
في وفوزهم القطاعات شتى في الخوان جاماعة وتغلغل نأفوذ شكل

الخير هذا لجأ لذا ، النظام لشرعية حاقيقيا تهديدا   خاصإة1987 انتخابات
( المهنية النقابات تلك داخل الخوانأي الزحاف  إيقاف محاولة إلى

رئيس أصإدر حايث القانأونأية، الليات طريق  عن) البرلمانية المؤسسات
206 بقانون عرف البرلمانأي الدور تصاعد من للحد قرارا الجمهورية

النأتخاب نأظام إلى الدعوة هو فيه جااء ما أهم كان ،1990 عام الصادر
قائم النأتخاب نأظام كان  عندما1984 انأتخابات قبل متبعا كان الذي الفردي

حازبية قوائم إلى النظام هذا وفق النأتخاب يستند حايث القائمة، نأظام على
عليها حاصلت التي الصإوات بنسبة الدائرة مقاعد من عددا قائمة لكل يعطي

يجوز ول الصإوات، أكثر على الحائزة للقائمة بذلك المتبقية المقاعد وتعطي
كما حازب، من أكثر مرشحي النظام لهذا وفقا الواحادة القائمة تتضمن أن

لهذا وفقا بلغت التي النأتخابية الدوائر تقسيم إعادة التقسيم هذا شمل
المعارضة من انأتقادا التقسيم هذا لقي فقد انأتخابية.  دائرة222 القانأون
الذي )،الحرار العمل،الخوان،(  من المشكل السلمي التحالف خاصإة

للدراسات الهرام القاهرة:مركز ، العالم     في      السلمية     الحـركات     دليل)  النجار( وآخرون  هيم  ابر-3701
.42 ص الستراتيجية،



نأظام إلى العودة إلى ودعت الحاكم، الحزب مصالح يخدم أن فيه  رأى
هذه قاطعت المعارضة، لمطالب الحكومة تجاهل نأتيجة بالقائمة النأتخاب
.1990.371 الشعب مجلس انأتخابات الخيرة

للخوان المهني النقابي العمل تصاعد من للحد مبارك إستراتيجية عن أما
 بشأن1993  الصادر100 رقم قانأون السياسي النظام طرح في تتمثل
النقابية التنظيمات بديمقراطية" المعروف المهنية النقابات تنظيم

نأسبة رفع النأتخابات إجاراء بصحة مرة لولا اشترط " والذيالمهنية
)02( المادة نأصت حايث القضائي، للشراف  وإخضاعها%50 لـ الحضور

مجلس وأعضاء النقيب انتخابات لصحة  يشترط: " على منه
الهيئة أعضاء عدد نصف  تصويت  الفرعية أو العامة النقابة
النتخاب عملية نهاية حتى النصاب هذا يتوفر لم فإن العامة،
أسبوعين خلل ثاني اجتماع إلى العامة الهيئة أعضاء يدعى

العضاء عدد ثلث  بتصويت صحيحا المرة هذه النتخاب ويكون
."372

في المسلمين الخوان لبروز حاد وضع هو القانأون هذا من الرئيسي والهدف
عام المحامين نأقابة مجلس في الكاسح فوزهم بعد خاصإة النقابات بعض

. والحكومي الليبرالي التيارين على تاريخه طيلة حاكرا ظل  الذي1992
:الن)  حد - إلى1993: (  والمواجهة والصدام التدهور مرحلة 

بعد خاصإة والحاتكاك التخوف لمرحالة كاستمرار تأتي الخرى هي وبدورها
خاصإة الدولة تخوف من زاد الذي المر المحامين نأقابة في الخوان فوز

زاوية، من هذا الخرى تلوى النقابة على وسيطرتهم للجماعة المتزايد النفوذ
به قامت الذي الحاد السلمي العنف موجاة انأتشار أخرى زاوية ومن

الخوان إدانأة عدم النظام رأى ،حايث الجهاد وجاماعة السلمية الجماعة
في وضعهم – النظام حاسب – يعني مما  عامة، ببيانأات واكتفاءهم للعنف

العنف وجاماعات المسلمين الخوان بين فروق يوجاد ل أي واحادة سلة
. السلمي

يهدد سياسيا خطرا المحظورة الجماعة هذه أن الحاكمة السلطة رأت كما
العامة النأتخابات مختلف في حاققتها التي النجاحاات بعد خاصإة سلطتها،
والنقابية.

"المبكر الجهاض إستراتيجية" النظام تبنى المخاوف تلك ضوء وعلى
هو ذلك في  غايته1994 عام نأهاية مواجاهتها على عمل حايث  للجماعة

سياسية قوى أي أو الخوان لجماعة  سواء واضحة سياسية رسالة توجايه
على مصممة الدولة أن " هو: فحواها ، السياسي بالسلم مهتمة

ظرف- أي ظل وفي وقت أي في – السماح عدم من موقفها
من يمكنها المحظورة للجماعة القانونية الشرعية بإعطاء

القوى من كغيرها والجتماعية السياسة الساحة في التفاعل
متتالية ضربات توجايه الستراتيجية تلك وتتضمن  ،373"الخرى الشرعية

: أساسين هدفين تحقيق بغية للجماعة ومتفرقة

. 38ص ،سابق مرجاع   العالم،     في      السلمية     الحـركات     دليل)  النجار( وآخرون  - إبراهيم 371
،122 العدد ، الدولية     السياسة المدنأي، المجتمع وإخضاع المهنية النقابات أزمة ربيع، هاشم - عمرو 372

.87 ص  ،1996
ص   العالم     في      السلمية     الحـركات     دليل)  النجار( وآخرون  هيم ابر ـ3731 سابق، مرجع ،42.



حرها وذلك الجماعة قوى إنأهاكالول/ا  على والحكم المحاكم، قاعات إلى بج
. المدة متفاوتة سجن سنوات وأعضائها قيادتها
في خاصإة قوتها بكامل التحرك على القدرة من الجماعة / حارمان الثاني

. دولية حاتى أو إقليمية أو محلية القائمة السياسية الحملت
28 الى وصإلت الجماعة صإفوف في واسعة اعتقالت حاملة شن تم إذ

نأظام تغيير يستهدف مخطط وضع بتهمة ، 1995 عام الخوان من عضو
 سنة136 رقم بالقضية عرف بما إسلمي نأظام محله وإقامة البلد

المحاكم إلى بإحاالتهم مبارك الرئيس أثرها على أمر حايث  ،1995
تصل بالسجن أحاكام وصإدرت ، منهم المعتقلين عدد ارتفع ثم العسكرية،

الدولة بأمن تمس مختلفة بتهم الشاقة العمالا مع  سنوات7  إلى3 من
وحايازة محظورة، جاماعة إلى النأضمام الموالا، غسيل كالرهاب،
الحملت تلك الخوان برر الجماعة. وقد هذه فكر إلى تدعو منشورات

عام الشعب مجلس في ترشحهم منع في النظام برغبة عليهم الواسعة
1995374 . 

أحاكامها العسكرية المحكمة أصإدرت النأتخابات تلك من أسبوع فقبل
بإغلق المحكمة قضت كما ، الجماعة قيادي  من54 على بالسجن

عصام فيها المترشح على حاكم فقد ، وملفاتها أموالها ومصادرة مقرها
 375أعضائه.  من5 مع  الشاقة العمالا مع سجن  سنوات5 بـ العريان

فبغية ، الولا الهدف عن فصله يمكن ل الذي الثانأي؛ الهدف بخصوص أما
الحملت ركزت النأتخابات، في خاصإة  الخوانأية والفعالية الحركية شل

حاقق الذي المسلمين، الخوان من الثانأي الجيل على خاصإة بصفة الحكومية
والمهنية النقابية البرلمانأية، المستويات مختلف على مختلفة انأتصارات لها

الجيل من نأادرا إل تقترب لم حاين في لها، الثانأي التأسيس ... وصإاحاب
الثانأي الجيل لصالح نأشاطه أهمية تراجاعت الولا) والذي (التأسيس  الكبر

الحادي لحاداث فقط. وكانأت الدعوي الديني العمل في نأشاطه  حاصر نأتيجة
وجاهت حايث الثانأي، الجيل على بالغا  تأثيرا2001 سبتمبر من عشر

28 بتاريخ المسلمين الخوان جاماعة إلى موجاعة ضربة المصرية الحكومة
محركي واعتبارهم قياداتها أبرز من 8 على القبض تم  إذ2002 جانفي
التيار طلب نأفذها التي المظاهرات في المسؤولية وتحميلهم الجامعة،
فنتيجة العليا، الدولة أمن نأيابة إلى تحويلهم وتم الجامعات في السلمي

محمد الستاذ العام- الحالي- للخوان المرشد جاعلت ، المنية الليات هذه
حد  النقد، على قائما خطابا يتبنى  عاكف مهدي بين العلقة أن فيه أك

في نأيتها عن تعرب لم الحكومة مادامت توترية علقة والخوان الحكومة
.376 الخوانأيين المعتقلين عن  الفراج
التي المبكر الجاهاض لستراتيجية مبارك الرئيس تنفيذ إطار في ودوما
واعتمادا المسلمين الخوان لجماعة القصاء إستراتيجية صإميم من تعتبر

.289 ص ، العربي     العالم      في     السلمية     الصإولية     الحركات ، الشيبانأي شمسان احامد رضوان- 374
.46 ص ، سابق مرجاع ، العـــالم     في     السلمية     الحــركات     دليل ( وآخرون) ، النجار - إبراهيم 375
 حايث السبعينيات، نأهاية مع منها وتحرج أعقابها، في  أو67 هزيمة ع الجامعة دخل الذي الجيل هو ـ

الشعبية والقطاعات للشباب ملحوظ واستقطاب الواسعة، الحركة على وقدرة أفق بسعة يتميز كان
أبو المنعم العريان_ عبد عصام = قيادته أبرز ومن الجامعي، الحرم في نأشطت والتي المهشمة،

؟،أين     الى     الجدد     السلميون     ،احامد سيد : رفعت كتاب ارجاع أكثر ماضي،....لتفصيل العلى الفتوح_ أبو
.45ى ص ،2005 الستراتيجية، للدراسات الهرام القاهرة: مركز

ص   سابق مرجاع ، العـــالم     في     السلمية     الحــركات     دليل ( وآخرون) ، النجار - إبراهيم 376 ،42.



في خاصإة النظام استخدم ،المنية والليات القانونية الليات على
بين اللكترونية بالحرب" يسمى بما العلمية الليات الخيرة الونأة

إصإدار تمنع مرة كل في الحكومة كانأت حايث "؛ والحكومة الخوان
إطار في أو مباشرة الخوان عن الصادرة والمجلت الصحف مختلف

الناطقة الدعوة مجلة وتوزيع طبع منع فقد أخرى، أحازاب مع تحالفات
على سياسيا ضغطا النظام مارس كما ،1995  عام  الجماعة بلسان
بسبب ، الحرار حزب يصدرها الذي العربية السرة جريدة صإاحاب

، 1998 عام رئيسها وفاة بعد المجلة هذه لصإدار للخوان المجالا  منحه
وفي ، 2006 مارس في رسميا المجلة إغلق إلى الحكومة دفع الذي المر
وقد الحزب، نأفس " باسمعربية  آفات: مجلة الخوان اصإدر العام نأفس

عطلت كما العام، نأفس في الدارة مجلس من بقرار كذلك إغلقها تم
فترة خللا الخوان معه تحالف الذي الشعب حازب المصرية الحكومة

. الحزب حاالا لسان الشعب جريدة توقيف وكذا التسعينات
طروحاات عن فيها يعبر إعلمية واجاهة بدون الجماعة ظلت التاريخ ذلك ومنذ

أن إلى ، الدولية ، القليمية ، المحلية القضايا مختلف إزاء ومواقفها إسلمية
نأهاية  ) فيwww.Ikhwan.online(لين اون " إخوان موقع إطلق تقرر

في المسلمين الخوان لجماعة الرئيسي الموقع وهو 2007
عبد الستاذ(  الموقع تحرير رئيس باعتقالا قام المن مصالح  لكن ،مصر

مع ،السجن في أشهر ستةبـ عليه ) حاكمتالشرنوبي الجليل
لم الموقع إدارة لكن  الموقع، إدارة شركة وغلق الحاسوب أجاهزة  مصادرة

في النأترنأت مقاهي عبر الموقع نأشر إلى لجأت بل اليدي مكتوفة تبقى
أخرى ومرة الشركة، إغلق أزمة تجاوز بهدف المصرية الشوارع مختلف
الخوان يجد لم لكن النأترنأت، شبكة من الموقع بحجب الحكومة قامت

الحضر فك برنأامج استخدام خللا من الموقع استخدام إعادة في صإعوبة
377الموقع. على

والحكومة، الخوان القولا_ بين _إن اللكترونأي الصراع هذا انأعكاسات ومن 
يكشف وأنأه خاصإة له، المتصفحين عدد خللا من الموقع شعبية زيادة هو
الفول تصدير فضيحة وأبرزها البلد في  المتسترة  الحالت عن

هذا  ساهم كما المحلي العام الرأي هزت التي إسرائيل إلى المصري
كسر خللا من ، مقعدا88 ب2005 انتخابات في فوزهم في الموقع
.378 الجماعة بيانأات على المفروض الحصار

الحكومة، حاساب على الخوان لصالح كانأت العلمية فالحرب وبالتالي        
زاد الناس عامة صإفوف في تغلغلهم أن إل والحضر، العتقالت رغم لنأه

انتخابات نأتائج أكدته ما وهو اللكترونأي موقعهم إطلق بعد خاصإة واتسع،
2005.

غلبت الخوان تجاه مبارك الرئيس إستراتيجية أن القولا وخلصإة      
من كبير لعدد الواسعة العتقالت حاملت في المتمثلة المنية الليات عليها

يدخل بدوره وهذا عسكرية، محاكم إلى معظمهم وإحاالة الجماعة، أعضاء
المصري السياسي النظام طرف من المعتمدة القصاء إستراتيجية ضمن
المسلمين.  الخوان تجاه

اليومي     الشروق     جاريدة ، والعلم المالا سلحاها والحكومة الخوان بين حارب ، أوعباس مراد ـ 377
.15 ص ، الثانأي الجزء  ،2008 جاويلية26 في الصادر  ،2362 العدد ، الجزائرية

.15 ص نأفسه، المرجاع ـ378

http://www.Ikhwan.online/


السياسي النظام إقصاء الرابع: مبررات المطلب
المسلمين.  الخوان لجماعة المصري

والتي المصري السياسي النظام انأتهجها التي المتعددة الليات لتلك نأتيجة
الخوان جاماعة على القصائية إستراتيجيته تكريس الى ورائها من يهدف

إستراتيجية أو الحاتواء كإستراتيجية مسمياتها اختلفت وان حاتى المسلمين
القائم النظام يسعى الستراتيجية هذه شرعنة أجال ومن المبكر، الجاهاض

كالتي:  أهما رصإد يمكن والتي لذلك مبررات تقديم محاولة الى
بين بالتداخل عليه يطلق وما الدعوي، والنهج السياسي العمل بين _الخلط

خارج الخوان بقاء في ساهم المسلمين، الخوان لدى والديني السياسي
بين المتداخلة الحالة فهذه السياسية، العملية في الكامل الدمج معاملة

لسيطرة وهذا الن حاتى نأشأتها منذ بهم لصيقة ظلت والدعوي السياسي
الولا) وهو الجماعة(الجيل داخل عريض تيار في والمتمثلة الدعوية الثقافة

قدر إقصائها على يعمل كبيرة سياسية مهارة أو رؤية الغالب في يملك ل تيار
.379 المكان

لدى التصويت عملية أن والديني السياسي بين التدخل هذا يميز ما ولعل
أجال من وإنأما الفضل المرشح اختيار أجال من يكون ل المسلمين الخوان

الخوان لعضو العقائدية التربية أن كما الله عند من  ثواب على الحصولا
دينيا واعظا يكون أن تهيئة فقهية، دينية تربية الكبر الجانأب في كانأت

380سياسيا.  منه أكثر تربويا ونأموذجاا

الصعب من الذي العموميات بخطاب التمسك على الجماعة حارص-
حاسم في لترددها نأتيجة السياسي، للعمل واضحا برنأامجا يحدد أنأه القولا
نأاحاية من الفكري ولغموضها نأاحاية من هذا  السياسية الهوية مسألة
متكامل سياسيا مشروعا تقدم لم الجماعة أن النظام يعتقد لذلك أخرى،

عام للخوان السياسي الصإلح لمشروع بالنسبة وحاتى والتغيير، للصإلح
وصإالحة واضحة بلغة يحدد  ) لم05 رقم الملحق انظر (2005

. 381 الراهن الوقت في تعيشها التي للتحديات للستجابة
فهذا ـ النظام ضد عنف لعمالا وممارستها الجهادية الحركات مع تواطئها-

للخوان السلمي والنهج العنيفة الراديكالية الحركات بين يفرق ل الخير
أنأها على القائم النظام ويعتبرها واحادة سلة في يضعها بل المسلمين،

مبارك حسني  الرئيس لسان على ورد ما وهو القومي، للمن مهددة
عديدة واغتيالت عنف أعمالا في اضطلعت أن لها سبق أنأها وخاصإة ،

بفكرة يسمى ما أو السري للتنظيم وإنشائها النقراشي كاغتيال
التي العنف أعمالا الحاكم النظام يستغل ولذلك 382)الخاص النظام(

السياق     في     أم     الخطاب     في     : اختلف     والتنمية     العدالة     وحازب     المسلمين     الخوان ، الشوبكي - عمرو 379
القاهرة: مركز  ، وديمقراطيون     إسلميون ،  وآخرون الفتاح عبد : نأبيل كتاب في ، السياسي
.141 ص  ،2006  ، والستراتيجية السياسية الدراسات

السياق     في     أم     الخطاب     في     : اختلف     والتنميــة     العدالة     وحازب     المســلمين     الخوان ، الشوبكي عمرو ـ380
.141 ص سابق، مرجاع    السياسي،

 قبولهم عدم الى أساسا يرجاع بشأنأها ترددهم أن  الخوان يعتبر السياسية الهوية مسألة - بخصوص
خطابهم بتميز مطالبهم أن اعتبروا وبالتالي ، محددة قانأونأية قواعد وفق شرعي سياسي كتيار

يسألا قضية ، الشرعي الوجاود حاق الصإل من يعطيه ل سياسي واقع ظل في ، الديني عن السياسي
المسلمون. الخوان ل ، أول السياسي الواقع عنها

.33 ص ، سابق مرجاع ، العالم     في     السلمية     الحــــركات     دليل )، النجار( وآخرون - إبراهيم 381
تلفزيونأية     حاصة ، إنشائها على  عاما80 مرور بعد المسلمين الخوان جماعة مستقبل-  382

مساءا. الثامنة الساعة  على13/03/2008 الجزيرة     قناة     في



لمطاردتها مبررا ويعطي   بالخوان إلصاقها ليتم البلد في تحدث
عام. بشكل السياسية الساحاة من إقصائها إلى والدعوة

الفكري للغموض كنتيجة الجوهرية القضايا بعض في الكامل الحسم عدم-
بالتعددية يتعلق فيما خاصإة المسلمين، الخوان جاماعة به تتميز الذي

سماها كما أو المرأة من والموقف  الدينية القليات وقضية ، السياسية
"الرمادية "بالمناطق براون ناثان الباحث

داخل الراء في واضحا وتغييرا المواقف في تضاربا القضايا هذه عرفت وقد
. الجماعة
الخوان أعلن للحزبية رفضهم فبعد ،السياسية للتعددية فبالنسبة

العلن مع خاصإة لهم سياسي حازب إنأشاء في الملحة رغبتهم المسلمين
أوائل خللا الرغبة هذه  لتستمر 1976 عام الحزبية بالتعددية بالخذ

فترة خللا وكذا 1987-1984لعامي البرلمانأيتين التجربتين بعد الثمانأينات
التسعينيات.

إعلن في الرغبة هذه أن المصري السياسي النظام يعتبر ذلك مع لكن
منطلق من للخوان السياسية المناورات إطار في تدخل ، السياسي الحزب

يتمسكون أنأهم وخاصإة الديمقراطية، بالعملية منها إيمانأا ل نفعي تكتيكي
التسعينيات، سنوات في حااصإل هو كما الزمات، فترة في أكثر الخيرة بهذه
عن نأاهيك دينية كجمعية ببقائهم مشروط الحزبية تجاه موقفهم أن كما

صإالح في تعمل ل عوامل كلها وهي ، نأفسها الديمقراطية عن التحفظات
383سياسي. حازب بتشكيل مناداتهم

تخضع الخرى فهي ؛( القباط) الدينية القليات لقضية بالنسبة أما
الخناق عليهم ويضيق الزمات تشتد فعندما ، السياسية اللعبة لظروف
يقولا  حايث1995 عام في ورد ما وهو تجاهها ايجابية مواقف يتخذون
مصر في المسيحيين إخواننا من موقفنا:"  الصدد هذا في الخوان

ما وعليهم مالنا لهم ومعروف، واضح موقف العربي والعالم
ومن والسياسي منها المدني المواطن حقوق كل و... لهم علينا
.384." .. منه براء فنحن ذلك غير يقول

مبرمجا كان للقباط المؤيد الموقف هذا أن السياسي النظام يعتبر لكن
مسيحية عناصإر وجاود ولضمان المسيحيين أصإوات ولكسب أهدافها لتحقيق

. 385العمل حازب مع تحالفهم قائمة في
الضغوط عليهم تقل عندما أنأه هو للخوان البراغماتي التأييد يبرر وما

لهم كتاب أهل هم النهاية في القباط بأن المبدئي موقفهم إلى يعودون
للنظام الرئيسية الصبغة هو السلم وأن كلها، وليس الحقوق بعض

المسلمين غير يستثنون وبالتالي المسلمين، وبين بينهم يساوي ل السياسي
386صإفوفهم.  من

 1976 نأهاية السياسية الحازاب قيام إعلن مع خاصإة سياسي حازب تأسيس عن الخوان أعلنـ، 
له ،واختار العمل وأسلوب البرنأامج حايث من قيامه المزمع للحزب تصورا الرشاد لمكتب كان حايث
.عليها المفروض الحظر بسبب الجماعة عنه تكشف لم لكن ) ، النهضة (حازب وهو اسما

    173ص ، سابق مرجاع   ،     مصـــر     في     الســلمية     حـــركاتال ، معطي العاطي - عبد 383
.174 ص نأفسه، - المرجاع 384
. الصفحة نأفس نأفسه،  - المرجاع 385
الشباب ووزير القاهرة بجامعة السياسية العلوم أستاذ هللا الدين على الدكتور مع مقـــابلة-  386

الوطني الحزب بمقر مصر، في القليات من المسلمين  الخوان موقف حاولا ، سابقا والرياضة



والسياسية المدنأية الحقوق سيما ول لمرأةا تجاه  بموقفهم يتعلق فيما أما 
المطلق الرفض من بشأنأها، الراء في تباين عرفت الخرى فهي للمرأة،

ما وهو تجاهها، ومتقدم معتدلا موقف إلى العامة الحياة في المرأة لنأخراط
في المرأة بحق   الخاص1994 في الصادر الكتيب في الخوان أعلنه

دليل وهو الديمقراطي، التوجاه ضمن السياسية الحياة في اندماجها
النأتخابات قبل الناخبين مواقف لكسب الخوان براغماتية على آخر

.1995 لعام البرلمانأية
قبولا دون تحولا الذكر السابقة القضايا في الفكري فالغموض وعليه       

. منها الشرعية لحجب مبرر وهو شرعي وجاود لها كجماعة الخوان
السلمي الدين وتوظيف السلمية، الشريعة بتطبيق المناداة في _ المبالغة

هذا مثل " وقد الحل هو كالسلم"  التعبوية للشعارات بطرحاها لصالحها
لممارسة التشريعية للداة الخوان استخدام وخاصإة للنظام، تهديدا المطلب
بأحاكام تدريجيا وإحاللها القائمة القوانأين تغيير أجال من عليه الضغوط
" وهو البعيد  السياسي للهدف تحقيقا المجتمع لسلمه السلمية الشريعة

حاقيقيا تهديدا السياسي النظام اعتبره ما وهو "، السلمية الدولة إقامة
387له. بديل بإقامة

الخطابات في الدينية الرموز استخدام إلى لجوئه من الرغم على هذا
1971 دستور تضمين على والقدام السادات عهد في خاصإة السياسية

الشريعة ومبادئ الدولة دين السلم أنعلى"  الثانأية مادته في
من ذلك يعتبر الخوان أن إل " ،للتشريع رئيسي مصدر السلمية

تعني ول شرعيته مصادر من مصدرا السلمي الدين لجعل النظام سياسات
388. المسلمون الخوان يراها كما السلمية الدولة بناء نأحو توجايها بالضرورة

صإراعا شهدت التي العامة المجالت أحاد السلمية الشريعة تعتبر لذلك
السياسي النظام ومن نأاحاية من السلمي التيار من ومؤيديهم الخوان بين
. أخرى نأاحاية من

واقتناعهم البرلمان في تمثيل لها رئيسية كقوة المسلمين الخوان ظهور-
وهذا الموجاودة السياسية القنوات خللا من السياسي العمل بأهمية

تجمع لكبر وتشكيلهم1984 انأتخابات في الوفد حازب مع بتحالفهم
يسمى ما إطار في1987 انتخابات في الشعب مجلس في للمعارضة

وقد والحارار، العمالا حازب مع " بتنسيقهم السلمي التحالف"  بـ

 .2008  جاانأفي08بتاريخ  ،13:30 الساعة القاهرة، الديمقراطي،
ص ، سابق مرجاع ، والمواجاهة     المهادنأة     بين     المعارضة     السلمية     والحركات     الدولة ، مصطفى - هالة 387

206.
.  الصفحة نأفس نأفسه،  -  المرجاع388

محظورة جاماعة باعتبارها  جاماعتهم باسم النأتخابات في المشاركة المسلمين للخوان يسمح لم ـ ،
يدخلون قبلهم وكانأوا  ، الوفد كحزب المشروعة الحازاب مظلة تحت النأتخابي المعترك دخلوا لذلك

إجامالي من  مقعد58 على النأتخابات هذه في حاصلوا وقد ، مستقلين كأفراد الترشح عبر البرلمان
. الوفد لحزب  مقعد51 مقابل  مقاعد8 الخوان نأصيب  كان448

*وجااءت البرلمان في المعارضة الرئيسية الكتلة المسلمين الخوان  شكل1987 انأتخابات في ـ
حازب أما ،  مقعد34 وحادهم الخوان نأصيب كان ، السلمي للتحالف  مقعد60 بـ النأتخابات هذه نأتيجة

.  مقاعد04 على والحارار  مقعدا22 على حاصل فقد العمل
389





خطر نأاقوس المصري النظام اعتبره ما وهو ، معتبرة نأجاحاات  حاققوا
بارزا. سياسيا منافسا باعتباره معه والتعامل به الهتمام من لبد

بدور القيام التشريعية المؤسسة في تمثيلهم خللا من الخوان تمكن وقد
:  يلي ما في تحديده يمكن معتبر

وفرضها السلمية الشريعة مع تتفق التي والممارسات القضايا طرح-
سياسيا خطابا هناك يعد لم حايث والحزبية، السياسية القوى مختلف على
السياسي للنظام حارجاا سبب ما وهذا الشريعة عن الحديث من يخلو

المصدر هي الشريعة أن على ينص الدولة دستور وأن خاصإة القائم،
.390 للتشريع الرئيسي

بالمشاركة يتعلق فيما خاصإة الجماعة أعضاء جاانأب من المكثف النشاط-
الدورة خللا كان أهمها ولعل )،الستجوابات(  الرقابية النأشطة في

كاستجواب الفساد قضايا ) بخصوص2005-2000(  للمجلس الثالثة
النأمائي القومي المشروع توقف أسباب حاولا حسن حمدي النائب
المصري البرلمان تاريخ في استجواب أولا يعد وهو المصري، للفلح
حاقيقيا تحديا شكل ما وهو ، رسمية كوثائق فيديو شرائط إلى يستند

القوانأين من العديد بإصإدار مواجاهتهم على عمل الذي السياسي للنظام
 391البرلمان.  في لدورهم المقيدة

الثمانأينات منتصف منذ المهنية النقابات داخل المسلمين الخوان بروز-
هذه شهدتها التي والفرعية الرئيسية النأتخابات خللا من ذلك وبدا

أغلب على الخوان سيطرة عن أسفرت والتي الفترة تلك من النقابات
ثم  والمهندسين الطباء نقابتي في خاصإة إدارتها، مجالس مقاعد

بداية في امتدت حاتى الثمانأينات، أواخر في الصيادلة نقابة في
نقابة وهي المهنية النقابات وأقدم أهم من واحادة إلى التسعينيات
.392 المحامين

حجاه وقد مجالا إلى نأشاطهم النقابي عملهم خللا من المسلمين الخوان و
الوسطى الطبقة من واسعة شرائح طموحاات عن عبرت التي الخدمات

النقابات شهدتها التي النأتخابات في لستقطابهم هاما عنصرا شكلت والتي
أخر تحديا شكل ما وهو السلمي، التيار تصاعد فيها برز والتي المهنية
.393 القانأونأية التشريعات من العديد باستخدام  له التصدي على عمل للنظام
في المسلمين الخوان تواجاد أن نأعتبر سبق ما خضم وفي          

بدور والقيام المدنأي المجتمع مؤسسات وفي التشريعية المؤسسات
التنظيمية القدرة إلى الولى بالدرجاة يعود النظام على والتضييق المعارضة
من إقصائها على يعمل الذي للنظام تهديد مصدر جاعلتها التي للجماعة،

. المتاحاة الوسائل وبشتى السياسية الساحاة
السياسي النظام تعايش : إستراتجية الثاني المبحث
. المسلمين الخوان جماعة مع الردني

ص ، سابق مرجاع ،والمواجاهة     المهادنأة     بين      المعارضة     السلمية     والحركات     الدولة ، مصطفى - هالة 390
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لمحة أول ترتبط عامة محددات سياق في تأتي الستراتيجية هذه ومعالجة
مسارات فثالثا الخوان، جاماعة نأشأة وثانأيا الردنأي السياسي النظام عن

الطرفين، على ذلك وتداعيات والخوان النظام بين التعايشية الستراتيجية
الستراتيجية. تلك انأتهاج في الردنأي النظام مبررات وأخيرا رابعا

للنظام مؤسساتية دستورية : لمحة الول المطلب
الردني.  السياسي

في موقعها باب من التشريعية، المؤسسة على المطلب هذا في سنركز
جاماعة لعبته الذي الواسع الدور أساس وعلى الردنأي، السياسي النظام

المؤسسة.  تلك داخل الخوان
الحسين بن الله عبد المير قدوم بعد الردنأي السياسي النظام برز 

أعلن حايث ،1921 أفريل من الولا في الردن شرق لمارة وتأسيسه
تحت 1923  ماي25 في المارة استقللا البريطانأي السامي المندوب

وتنصب ، 1946 مارس في كان التام الستقللا لكن ، الله عبد المير حاكم
 ،1947 عام جاديد دستور وضع تم  وقد394. للبلد ملكا الله عبد المير
في كثيرا مشابها جااء أنأه  إل  1928  لعام الساسي القانأون عوض

. الساسي للقانأون نأصوصإه
العيان : مجلس هما انأثنين مجلسين من المة مجلس تشكيل ثم وبعدها

1947 عام الردن في نأيابي مجلس أولا انأتخاب وتم ، النواب ومجلس
مجلس يعين حاين في ، سنوات بأربع محددة ومدته  نأائبا20 من مكونأا

مساوي أعضائه وعدد سنوات ثمان ولمدة الملك قبل من مباشرة العيان
.  395 النواب مجلس أعضاء عدد لنصف

فيما محدودة بسلطة يتمتع النواب مجلس  أن1947 دستور على والملحاظ
أن , بمعنى التنفيذي الجهاز على سلطة بأي يتمتع ول التشريع بعملية  يتعلق

أن كما النواب مجلس أمام وليس الملك أمام مسؤولة التنفيذية السلطة
إضافة للتجديد قابلة عام لمدة المجلس رئيس تعيين صإلحايات يملك الملك

دون من المؤقتة القوانأين إصإدار في بأحاقيتها  التنفيذية السلطة احاتفاظ إلى
396النواب. مجلس على بعرضها التزامها

نأيته المؤسس الملك أعلن الديمقراطي، التحولا متطلبات مع وتماشيا    
حاق التشريعية السلطة بموجابه يمنح الدستور على جاوهري تعديل إجاراء عن

مسؤولية مسؤولة الخيرة هذه تصبح بحيث التنفيذية السلطة مراقبة
بسبب يتحقق لم ذلك لكن ، الملك أمام وليس النواب مجلس أمام مباشرة

394

,(مذكرة الردن في السياسية الحياة على وأثارها السياسية ,الحازاب الحصاونأة زكي - بشار 
.25ص ،2001 الجزائر)، ,جاامعة وإدارية السياسية تنظيمات ,فرع السياسية العلوم في ماجاستير

 أي بشأنأه تجر لم ,حايت البريطانأية الحكومة عن صإادر للمارة أساسي قانأون  أولا :1928 قانون ـ
وتيرة من صإعد عارما شعبيا غضبا ولد الذي ,المر الردن شرقي حاكومة مع مشاورات أو مفاوضات

عمان في وطني مؤتمر عقد إلى دفعهم مما ، الشعبية والقيادات الوفد نأفوس في الوطني النضالا
أردنأي وطني ميثاق أولا المؤتمر هدا  انأبثق1928 باشا حاسين برئاسة شخصية120    فيه شارك

الوطن     في     الديمقراطية      التنمية     و     الديمقراطية وآخرين، الكتيبي ابتسام إلى أرجاع أكتر   لتفاصإيل
.2004 العربية، الوحادة الدراسات مركز بيروت ، العربي

, فيالفاق     و     والواقع,التحديات     الردن, الجذور     في     الديمقراطية     التجربة الشرعة، كنوش محمد ـ 395
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جاديد دستور بإصإداره ، طللا بن حاسين الملك يد على تحقق أنأه إل ، اغتياله
.  397 يومنا إلى المفعولا الساري 1952 عام

خاضعة التنفيذية السلطة أصإبحت الدستور  من51 المادة وبموجاب 
يتعلق فيما تكافلية مسؤولية مسؤولة النواب مجلس أمام للمساءلة
رئيس إن: "  يلي ما المادة نأص في جااء وقد للدولة، العامة بالسياسة
أعمل عن النواب مجلس أمام مسؤولين والوزراء الوزراء
قرر إذاأنأه:"   أكدت53 المادة من الثانأية الفقرة " وفي وزاراته

عدد مجموع من المطلقة بالكثرية بالوزارة الثقة عدم المجلس
 .398" تستقيل أن عليها وجب أعضائه

بن حسين الملك عهد في أنأه التعديل لهذا اليجابية التداعيات ومن
نأوعية  نأقلة1956 عام المنتخب المجلس  شكل)1999-1952( طلل

تسعة ضمن من الدستورية لمدته بإكماله وذلك الديمقراطية الممارسة في
واللتعاون الصراع نأتيجة حالت ) كلما1967-1947( منتخبة نأيابية مجالس

1956 النيابي المجلس أن والتشريعية) كما (التنفيذية السلطتين بين
مثلث حايث صإورها أوضح في والحزبية السياسية التعددية فيه برزت

الوطني كالحزب النواب مجلس داخل السياسية والجماعات الحازاب
وجماعة ، العرب القوميين حركة الشيوعي، الحزب الشتراكي،

  399.... الحزاب من وغيرها المسلمين الخوان
شعبي غليان حاركة شهد الخمسينيات عقد من الثانأي النصف إن

إذاعتا شنتها التي الحملت بسبب الردنأية الساحاة عن الستقرار وغياب
على الحملت تلك ساعدت حايث ، الناصإري العهد إبان ودمشق القاهرة

عدة قيام إلى أدى الذي المر ، فيه الحكم نأظام ضد الردنأي الشارع ثوران
. مآربها بتحقيق تنجح ولم أخفقت أنأها غير انأقلبية محاولت
حسين الملك مارس الردنأي الشارع على الحاداث تطور دون وللحيلولة
جاماعة باستثناء السياسية الحازاب بحل قرارا وأصإدر الدستورية، صإلحاياته
المملكة وبقيت ،1957 الحازاب حاظر قانأون بموجاب المسلمين الخوان

عام الردنأية السياسية الحازاب قانأون صإدور غاية إلى علنية، أحازاب بدون
1992 400   .

في الدارسين بعض يدخله الردن في السياسية الحازاب حاظر ومنه
 بعد]1989-1957[ الردنأي السياسي النظام تطور من الثالثة المرحالة
]1946-1921[ للمارة التأسيس بمرحالة المسماة الولى المرحالة

[ المملكة وإعلن الستقللا بعد ما مرحالة عليها أطلق التي الثانأية والمرحالة
1946-1957[. 

 .281 ص ، نأفسه، المرجاع ـ 3972
في الدساتير والدراسات، البحوث  قسم كتاب  في1952 لعام الهاشمية الردنأية المملكة -  دستور 398

.2005 الحقوقية، الحلبي منشورات .(د.د.ن)، ، العربية البلدان
 مؤسس الحسين الله عبد الملك سللة من المنحدرين الذكور من بالوراثة المملكة عرش ينتقل ـ)

الحسين بن الله عبد (الملك هم ملوك  أربعة1921 عام منذ الردن حاكم على  تعاقب المملكة) وقد
عبد بن طلل والملك ، والعرب مكة شريف ، علي بن حاسين الشريف نأجل  ) وهو1951 – 1921

-52( طلل بن حسين والملك ، الله عبد للملك الكبر البن ) وهو1952-1951( الله
إلى  و99 من الحسين بن ثاني الله عبد والملك ، طلل للملك الكبر البن ) وهو99

.حاسين للملك الكبر البن وهو ، هذا يومنا
399
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السياسية الحياة تاريخ في فاصإلة تحولا  نأقطة1957 عام يشكل وعليه
المر أعضائها، واضطهاد واعتقالا وملحاقة الحازاب، حال تم إذ الردنأية،

. السري  العمل مرحالة تدخل جاعلها الذي
الردنأية للحازاب السري النشاط طبيعة  على1967 نأكسة أثرت كما

السبعينيات فترة حاتى وامتدت ، المسلحة التنظيمات من العديد فظهرت ،
الحازاب نأشأة على تأثيرا الفلسطينية للمقاومة كان حايث ، والثمانأينيات

من الكثير انأخرط  كما1971 المسلح النصار تنظيم ومنها الردنأية
الفلسطينية. المقاومة صإفوف في السياسية الحازاب أعضاء

كانأت المسلمين الخوان جاماعة فإن  السياسية، الحازاب حاالا هذا كان فإذا 
.401 وعلنأية حارية بكل وتنشط تعمل

عامة السياسية للحياة الجديدة النأطلقة مرحالة 1989 عام ويشكل
السياسية. الحازاب على الحظر رفع بعد وذلك خاصإة والحزبية

جااء الردنأي السياسي   النظام في التحولا هذا أن بالذكر والجدير
، البلد شهدتها التي والجاتماعية القتصادية الضغوطات من مجموعة نأتيجة
الدينار سعر انأخفاض عنها نأتج حاادة اقتصادية أزمة في المملكة دخلت بحيث

مظاهرات إلى أدى مما ، الغذائية المواد معظم أسعار وزيادة الردنأي
المزري الوضع من الردنأي المواطن وتذمر سخط مدى عن تعبر احاتجاجاية

عن والعلن استقالتها الحكومة تقديم بعد إل الوضاع تهدأ ولم يعيشه الذي
يصدر لم الحازاب قانأون أن رغم ،1989 نوفمبر في نأيابية انأتخابات إجاراء

النأتخابات في الحازاب أعضاء مشاركة قبولا إلى الحكومة دفع ما وهو ، بعد
. لحازابهم كممثلين وليس الشخصية بصفتهم لكن

بمشاركة 1989/ا11/ا08 بـ المحدد موعدها في النأتخابات جارت وفعل    
للمواطن الفرصإة أتاحات حايث الردنأي، السياسي الطيف عناصإر مختلف
السياسي الستقرار على إيجابا انأعكس مما توجاهاته عن ليعبر الردنأي
عكست وقد ، الجمود من عاما 22 بعد السياسي للنظام الديناميكية وعودة

الديمقراطي التحولا لترسيخ توجاهاتها في الحكومة صإدقية النأتخابات هذه
الخوان جاماعة حاصلت .حايث الوطن أبناء نأفوس في وتعزيزه الردنأي

في ،  مقعدا12 على السلميون والمستقلون  مقعدا22 على المسلمين
المحافظ والتيار  مقعدا12 على واليساري القومي التيار حاصل حاين

.  402 مقعدا 34 على التقليدي
الجديد النواب مجلس في السياسية القوى هذه فظهور وعليه

الملك جاعل ، بالحيوية والمتميز السياسية الحياة استئناف بعد والمنتخب
والنواب النيابي المجلس نأفوذ تنامي من والحيطة الحذر يتوخى حاسنين

ميثاق عقد إلى أضطره الذي المر فيه اليساريين والقوميين السلميين
به افتتح الذي خطابه في أكد حايث ، فيه سلطته ويوطد شرعيته يعزز وطني

للحياة استكمال و:" ...  قائل1989 /ا 11 /ا 27 في المة المجلس
لصياغة ملكية لجنة سنؤلف فإننا الديمقراطية والمسيرة النيابية
من منبثقا العام العمل في مسيرتنا إطار يرسم وطني ميثاق
الردنية المملكة عليها تقوم التي والثوابت الدستور أحكام

الوطنية الساسية المركزية المفاهيم ويحدد الهاشمية
ص ، سابق مرجاع ، الردن في السياسية الحــياة على وأثرها السيــاسية الحاـزاب ، الحصاونأة - بشار 401
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والتي ، بموجبها وتعمل هديها على الدولة تسير التي والقومية
403..."  السياسية التنظيمات وفقها وتشط أساسها على ستقوم

.
1990  أفريل09 في الوطني الميثاق لصياغة اللجنة تشكيل تم وقد

العيان) مجلس وعضو ، سابق وزراء (رئيس عبيدات أحمد برئاسة
وكذا ، السياسية الطياف جاميع تمثل أردنأية شخصية 60 اللجنة وضمت

أن حاسين الملك اعتبر . وقد البلد في المؤثرة المهنية والتحادات النقابات
من يطرحاه فيما إليه يستند إطار هو بل الدستور عن بديل ليس الميثاق هذا

السياسي النظام تطور مسار تحكم أساسية وطنية ومفاهيم تصورات
404 الردنأي

شهدت وتطوره الردنأي السياسي النظام حاركية إطار في  ودوما
تعتبر التي  ،1993 عام برلمانأية انأتخابات تنظيم حسين الملك مرحلة

وقد  ،1992 لعام السياسية الحازاب قانأون إقرار بعد انأتخابات أولا
لمرشحين سياسي حازب 20 أصإل من سياسي  حازب12 فيها شاركت
وقد رسمي، غير بشكل أحازاب 06 شاركت بينما رسمية، بقوائم معلنين
مقعدا. 80 أصإل من مقعدا 32 على بمجموعها الحازاب تلك حاصلت

التجاوزات من العديد تضمنت أنأها نأجد  النأتخابات لهذه المتأنأية القراءة إن 
:  أبرزها

الواحاد) حايث الصوت بقانأون (المعروف النأتخابات قانأون  – تعديل1
تقليص هو وباطنه النأتخابي النظام وتنظيم هيكلة إعادة إلى يهدف ظاهره

. النواب مجلس في السياسية المعارضة حاجم
الصلة حاساب على القرابة صإلة عزز الجديد النأتخابات قانأون  – أن2

العشائري الدعم على الحازاب أعضاء من الكثير يجبر فهو ، التنظيمية
لممارسة التنظيمية الطر حاساب على وهذا النأتخابات إجاراء قبل والقبلي

 الديمقراطي النأتخابي العمل
والو القبلية للخدمات نأائب إلى المة نأائب من النائب  – تحولا3

السياسية القوى بين تحالفات عقد من يمنع قد ما وهو ، العشائرية لءات
. المشتركة المصالح ذات

عدم هي النأتخابات في شاركت التي الحازاب مميزات أبرز  – ومن4
إلى إضافة نأشأتها، وحاداثة السياسية برامجها وضوح عدم بسبب فعاليتها

.405 حازب لي العريضة الشعبية القاعدة غياب
1993/ا11/ا18 البرلمانأية النأتخابات أن إل وغيرها التجاوزات هذه فرغم

الولى المرة لنأها الردنأي، السياسي النظام تطور في بارزا حادثا اعتبرت
 .1956 عام منذ والحزبية السياسية التعددية مبدأ أساس على تتم التي
، محورية إشكالية طرحات  فقد1997/ا11/ا04 البرلمانأية النأتخابات أما

في للوراء خطوة هي أم الديمقراطي البناء لتعزيز جاءت فهل
 ؟ الردني السياسي النظام تطور مسار

:  هما بارزين حادثين النأتخابات هذه شهدت فقد

دراسات :مركز بيروت  ،)1999  -1989  (     الردن     : حاـالة     المــقيدة     الديمــقراطية ، محافظة - على 403
 .155-154 ص  ص  ،2001  ، العربية الوحادة

.155 ص نأفسه، - المرجاع 404
 .299 ص ، سابق مرجاع  ،الردن     في     الديـــمقراطية     التجـربة   ، الشرعة كنوش - محمد 405



. الدستوري الوطني الحزب / قيام الول
النأتخابات مقاطعة عن المسلمين الخوان جاماعة / إعلن ثانيا

. النيابية
قيام عن أعلن النأتخابات من شهور خمسة وقبل ،و الولا للحدث فبالنسبة

حازب في انأدماجاها عن أحازاب تسعة إعلن بعد ، الدستوري الوطني الحزب
حازب حاجم بذلك متجاوزا  نأائبا17 ممثله عدد ليبلغ حاجما أكبر يكون واحاد
الوساط من الكثير اعتبره وقد  ، مقعدا)15( السلمي العمل جابهة

 .الدولة" حزب" هو الدستوري الوطني الحزب أن والجاتماعية السياسية
:  الحدث هذا وانأعكاسات تداعيات ومن

الحجم المتواضعة الحازاب من العديد من الردنأية الحزبية الخارطة _تحرير
. التأثير والمحدودة

هيكل في والمحافظ الليبرالي للتيار المختلفة السياسية الطياف _ جامع
. واحاد حازب

ترشيحا للنأتخابات المسلمين الخوان مقاطعة هو الثانأي للحدث بالنسبة أما
شورى مجلس أصإدر النأتخابات موعد أشهر على أربعة قبل وذلك ، واقتراعا
المقاطعة هذه علل وقد ، النأتخابات بمقاطعة قراره فيه أعلن  بيانأا الخوان

.406 الواحاد الصوت بقانأون بالعمل السياسي النظام باستمرار
حال شهدت فقد  الله عبد الملك حاكم فترة في النيابية الحياة أما       

)2005_2003 والعشرون()2003_2001عشر( التاسع  العيان مجلسا
الحكومة قامت حايث ،)2001_1997( عشر الثالث النيابي المجلس وكذا
الذي السبب توضح أن دون أشهر بخمسة مدته نأهاية قبل المجلس هذا بحل

الحكومة أصإدرت الحل من شهر وبعد الحل، لهذا بيانأه الدستور عليها أوجاب
34 رقم المؤقت النواب لمجلس النأتخاب قانأون وهو للنأتخاب مؤقتا قانأونأا
4497 رقم الرسمية الجريدة في المنشورة وتعديلته ،2001 لسنة

إصإدار في  الحكومة رغبة هو الحل سبب ولعل  ،2001/ا07/ا09 بتاريخ
حبر ما وهذا برلمانأية، مناقشات دون تريدها التي المؤقتة القوانأين علية ع
في التفرد التنفيذية السلطة رغبة في ،الدغمي الكريم عبد النائب
المخالفة السلوكيات على البرلمانأية الرقابة وتغييب الحكم

وما )،الراغب أبو علي حاكومة مارستها التي الخاصإة للقانأون(المصالح
تاريخ في مسبوق غير أمرا وهذا مؤقتا،  قانأونأا211 إصإدار هو ذلك يؤكد

أن الحكومة ترى التى القتصادية التشريعات تمرير لغرض الردنأية الدولة
407إقرارها. يعيق قد البرلمان وجاود

من العديد الثاني الله عبد الملك حاكم فترة شهد فقد ذلك رغم لكن
للزمة( مخرجاا أبدا يكون لن النيابي الحل أن البداية مند وإعلنأه الصإلحاات،

معظم من للخروج للبرلمان حال حاالة 13 عرفت التي أبيه حاكم فترة يقصد
إجاراء الصإلحاات هذه شملت ). وقد والبرلمان الحكومة بين الزمات

مرورا الملكي الديوان رئيس من ابتداء الملكي القصر في واسعة تشكيلت
إعادة مجلس تشكيل إعادة وكذا مكتبه، مدير حاتى طالت مستشاريه بكل

ص ، سابق مرجاع الردن، في السياسية الحــياة على وأثرها السيــاسية الحاـزاب ، الحصاونأة - بشار 406
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على الهاشمية: بالتطبيق الردنأية المملكة في النيابية المؤسسة تطور العدوان، محمد عيسى خالد ـ 407
جاامعة السياسية، والعلوم القتصاد كلية السياسية، العلوم في   دكتوراه     رسالة( ،2005_1989 فترة

.155_154 ص ص ،2007 القاهرة)،



أصإابها التي الدولة أجاهزة ديناميكية لتفعيل كخطوة العيان مجلس تشكيل
408الجمود.

المسلمين. الخوان جماعة الثاني: نشأة المطلب
إبقاء عدم على حاريصة مصر في المسلمين الخوان جاماعة كانأت

الدولا مختلف الى توسيعها الى سعت وإنأما ، حادودها داخل دعوتها
في الدعاة أولئك إليها وصإل التي البلدان أوائل من الردن وتعد المجاورة،

للخوان ع فر  إنأشاء                     تم  لذلك كنتيجة و  ،الثلثينيات أواسط
وشكلوا أعضاء  ثمانأية  شمل ،1935 عام الردن شرق في المسلمين

09  غاية إلى  ينشط الفرع هذا  بقي و الداري، بالمجلس يعرف فيما
سجلت حايث  الجماعة، لميلد الرسمي العلن           تاريخ1945 نوفمبر

الولا( العام كمراقبها   قرة أبو اللطيف عبد وعين خيرية كجمعية رسميا
 409مصر). في العام المرشد عن له تميزا

إنأشاء على الموافقة مرسوم الردنأي الوزراء مجلس اصإدر الصدد هذا في و
مجلس قررنأصه:"   هذا و  1945  عام المسلمين  الخوان جاماعة

للوجيه السماح الثاني كانون في المنعقدة جلسته في الوزراء
شرق في جمعية بتأسيس  وإخوانه، البليسي بك  إسماعيل

عبد قرة أبو وتعين المسلمين الخوان جمعية تسمى  الردن
410".لها مراقبا اللطيف

عبد الملك وصإاية تحت عمان جابل في للجماعة العام المقر تحديد تم وقد
رغبته ولعل مصر، إخوان مع حاتى طيبة علقة على الخير هذا وكان ،الله
المرشد البنا حسن الى بعثها رسالة في له وزيرا أعضائها أحاد تعين في

411ذلك. على دليل إل للجماعة العام

لمشكلت  السلمي الحل الردن في المسلمين الخوان جاماعة تبنت وقد
مع المجالت، شتى في السلمية الصبغة الحياة على تضفي بحيث المجتمع،

إسلمي. بمنظور والخارجاية الداخلية السياسة الى النظر
على قدرتها بسبب جاماهيريا مدا الفترة هذه في الجماعة شهدت وقد

المساجاد استعمالا خللا من بالجماهير متصلة تنظيمية هياكل تأسيس
العالم في التحريرية القضايا بعض من مواقفها بفعل وكذا الجمعة وخطب
الفترة هذه في الجماعة أعمالا أهم ومن فلسطين، في وجاهادها العربي
عن والنهي  بالمعروف والمر والحاتفالت والمحاضرات الندوات إقامة

في قرة أبو اللطيف عبد العام مراقبها بشخص ساهمت كما  المنكر،
رابطة في كذلك والمشاركة عمان في السلمية العلمية الكلية إنأشاء

412المقدس. لبيت السلمي والمؤتمر السلمي العالم

.156 ص نأفسه، المرجاع ـ 408
 المسلمين الخوان جاماعة أعضاء بعض بها قام التي والزيارات التصالت فترة الثلثينات فترة تعد ـ

بعض في المسلمين للخوان فروع إنأشاء في جااهدا عمل الذي رمضان سعيد وأبرزهم المصرية،
Shmuel_Bar,T :  الى أرجاع أكثر والردن...  لتفاصإيل وفلسطين سوريا في حادث كما العربية، الدولا

he Muslim Brotherhood in jordon, p05   
409     Ibid, p07 ـ 

التـــاريخـية،     وجاــــذورها     المعاصإرة     الســلمية     والجمــاعات     الفــرق ، صإالح السيد الدين سعد ـ 410
.. 322_321 ص ص والتوزيع، للنشر أحاد القاهرة: دار

411  _ Shmuel_Bar, The Muslim Brotherhood in Jordon, op.cit.,p 10



مراقبا خليفة الرحمن عبد محمد تعين   ومع1953 عام أواخر ومنذ
إرساء خللا من ، عهده في كبيرة خطوات الجماعة خطت  عاما،

إذ الدعوة، حاقل في العاملين صإفوف وتوحايد والتربوية الدعوية المؤسسات
لتشكل والشرقية الغربية الضفة في للخوان المختلفة الفروع توحايد تم

الخوان شارك وقد  واحاد، كتنظيم العمل في استمروا حايث واحادة، جاماعة
1956 عام منذ بدءا النأتخابية الستحقاقات من العديد في الفترة هذه في

413برلمانأية. مقاعد بأربعة فيها فازت والتي هذا، يومنا وإلى

فيها تحصلت 1963 لعام البرلمانأية النأتخابات في الجماعة شاركت كما
كجمعية السلمي المركز جمعية إنأشاء من وتمكنت مقعدين، على

وبفضلها البلد، أنأحاء في الفروع من العديد لها أصإبحت والتي خيرية
في الفراد من العديد وانأخراط شعبيتها توسيع من الجماعة استطاعت
النقابات. مختلف نأحو توسعها هو الجماهيري تغلغلها في زاد وما عضويتها،

على  بحصولها1984 عام التكميلية البرلمانأية النأتخابات في شاركت وقد
 414نأواب. بأربعة ممثلة لتصبح النيابي المجلس في آخرين مقعدين

النأتخابية الستحقاقات هذه كل في المسلمين الخوان جاماعة أكدت وقد
معاهدة عارضت الصهيونأي. حايث الكيان مع العلقات تطبيع رفض على

القضية تأييد على أكدت المقابل وفي ،1979 لعام ديفيد كامب
. المقاومة ودعم الفلسطينية

في فوزها اثر ،1989 عام مند بدأ الخوان بجماعة الكبير الهتمام لكن
الحادي النيابي المجلس في  مقعدا22على بحصولها البرلمانأية النأتخابات

هذا ونأتيجة  متتالية، دورات ثلثة في للمجلس رئاستها الى إضافة عشر،
طريق عن الردنأي المجتمع في نأفوذها توسيع من الجماعة تمكنت النجاح

...مما الخيرية والمؤسسات الجامعات وحاتى القرآنأية والمدارس بناء
415الجماهيري. والتعاطف الشعبية من المزيد أكسبها

للخوان أتيح  ،1992 عام الردن في السياسية الحازاب قانأون إصإدار وبعد
تشكيل على العمل خللا من السياسي للعمل تنظيمية صإيغة لنأشاء فرصإة
من العديد خاض الخير . هذا1992 سنة السلمي العمل جبهة حزب

80 أصإل من  مقعدا16  على1993 انأتخابات في حاصل حايث ، النأتخابات
110 أصإل من مقعدا 17  على2003 انأتخابات في حاصل بينما مقعدا
416النواب. مجلس في مقعدا

في سياسيا رقما الردن في المسلمين الخوان جاماعة تبقى وعموما         
حدرها منطلق من حاذفه، يمكن ل الردنأية السياسية المعادلة للعمل تص
السياسي. وكذا والجاتماعي الخيري

بيروت: ،وتركيا     وإيران      العـــربي     الوطن     في     الســــلمية     الحـركات     موســـوعةالموصإلي:  - أحامد 412
.140ص ،2004 العربية، الوحادة دراسات مركز

ألبرغوثي،    413 إياد الردن     ـ في والمعـــارضة السلـــــطة بين )السـلم وآخرون     ( شكري غالي كتاب في والسيــــاسة   ، السلم ،  ،
     :، للنشر موفم دار ص 1995الجزائر ،232.

ص   وتركيا     وإيران      العــربي     الوطن     في     الســلمية     الحـركات     موســـوعةالموصإلي:  أحامدـ  414 سابق، مرجع ،
141.

415 Shmuel_Bar,  The Muslim Brotherhood in Jordon, op. cit, p 01 ـ 
416 -Nathan Brown, Jordan and Its Islamic Movement: the limits of inclusion,   Carnegie 
Papers: number 74, November 2006,P11.                                                                                  



النظام تعايش إستراتيجية الثالث:  مسارات المطلب
المسلمين الخوان جماعة مع الردني السياسي

وتداعياتها.
تجاه الردنأي السياسي النظام إستراتيجية على الدارسين أغلب يطلق

من العديد في تجسدت التي التعايش بإستراتيجية المسلمين الخوان
الطرفين بين الضطراب من حاالة الخيرة السنوات تشهد لكن المظاهر،

مهمتين مرحالتين الى بالتطرق ذلك تبيان  حااولنا وقد عديدة، عوامل نأتيجة
بينهما.   العلقة مسارات عن تعبران

غاية إلى المسلمين الخوان جاماعة نأشأة منذ تمتد / والولى المرحلة
فيها  انأتهج وقد  التسوية، قبل ما مرحالة إطار في وتدخل الثمانأينيات، نأهاية

الشيوعي بالحضور الفترة هذه اتسمت التعايش، إستراتيجية النظام
أن استدعى مما والقليمي، الدولي الحدث مسرح على والقومي والناصإري

العلقة اتجاه وكان والخوان، السياسي النظام بين وتعاون ودية علقة تقوم
مكتسباته وتعظيم وجاوده على الحفاظ في الطرفين رغبة على يعتمد

417شرعيته. وتعزيز

عبد الملك مع والخوان النظام بين التعايش إستراتيجية بدأت وقد
بمنحها بدءا الجماعة؛ مع تعاطف المملكة" إذ "مؤسس الول الله

مختلف في لها فروع بإنأشاء لهم والسماح خيرية كجمعية القانأونأية الشرعية
اعتبرت وقد المجتمع في وتغلغلها نأفوذها بتوسيع لها سامحا المملكة، أنأحاء
ما وهو الشيوعية، والقوى اليساريين ضد الملك صإراع في استراتيجي حاليف
جهود إلى حاجة في الردن إنقائل:"  نأفسه الملك به صإرح

418".الخوان

حااجاته خللا من حسين الملك عهد في أكثر العلقة تلك ترسخت وقد        
وخاصإة النظام بها مر التي الزمات فترات في بجانأبه للوقوف للخوان
الطبيعة يعارضون فالخوان ، والشيوعيين القوميين قوى من خصومه
يخشى بينما ، السلمي الدين ومقومات تتنافى التي القوى  لتلك  اللحادية

نأفوذه. زوالا من الملك
الخوان تمتع هو والجماعة النظام بين التعاونأية العلقة مظاهر من وكان      

الملك  إصإدار فعند الخرى، السياسية القوى مع بالمقارنأة متميز بوضع
التي الوحايدة هي الخوان جاماعة  كانأت1957 عام  الحازاب بحظر قرارا

أن رغم دعوية، خيرية جامعية أنأها أساس على الحظر لقرار تخضع لم
 419السياسية. الطبيعة ذات القضايا من بالعديد يحظى برنأامجها

مختلف وفي نأشاطهم لتوسيع عديدة مزايا على الجماعة حاصلت كما
فرص منحت حايث ،1950 عام من بدءا الدينية الجاتماعية، المجالت

حسع الخرى، السياسية للفواعل تتوفر لم عديدة الكبير الخوان  نأشاط وتو
غير السلمية والمنظمات المدنأي المجتمع مؤسسات طريق عن كان

الخيري السلمي المركز جمعية أهمها ولعل )،NGO( الحكومية
توسعت وقد للجماعة، خيري كجناح تنشط  وكانأت1963 عام تأسس

موقع: من عليه متحصل العلقة، السلمية: اتجاهات والحركة الردنأي النظام عياصإرة، - عمر 417
www.alasr.ws/index-cfm?method.home. 11/07/2007.

418  Quintan Wiktorowicz -Islamists, the state and cooperation in Jordan ,Arab studies ـ
quarterly(ASQ), 1999 p2.

.41ص ، سابق مرجاع  ،السلمية     للحركات     الخارجاية     السياسة    معطي، العاطي عبد مسعد، - نأفين 419



بإنأشاء التربية قطاع لتشمل السبعنيات سنوات خللا المركز نأشاطات
وجامعة القصى ودار الرقم دار كمدرسة عديدة وجاامعات مدارس

بإنأشاء الصحة قطاع وكذا الديني، الطابع ذات ببرامجها المعروفة الزرقاء
هو للمركز خيري مشروع أضخم ولعل الصحية، للرعاية مستشفيات
عمان. في السلمي المستشفى

هذه داخل الخلقية والقيم المبادئ فرض على الخوان عمل وقد    
لها الشعبي التأييد وكسب نأفوذها لتقوية كوسائل اعتبرت التي المؤسسات

420لها. النظام دعم خللا من

حاساسة مناصإب إلى وصإولهم والخوان  النظام بين التعايش مظاهر ومن
أعضاء بعض تعيين تم فقد التشريعية، والمجالس الحكومة مؤسسات في

في للتربية وزيرا عين فرحان كإسحاق وزارية مناصإب في الخوان
كرئيس لحاقا عين  كما1985-1983 من للوقاف كوزير  ثم1970

عام مدير عين الذي عريبات اللطيف لعبد يقالا نأفسه والشيء للجامعة،
-1982 من التربية لوزارة عام  وأمين1982-1980 من التربية لقسم

1997.421-1993 من العيان مجلس  وعضو1985

في المسلمين الخوان شارك فقد التشريعية المجالس يخص فيما أما
1956 انأتخابات في فاز حايث الخمسينيات، أوائل من السياسي العمل
في وواحاد الشرقية الضفة في ثلثة منهم للخوان ممثلين بأربعة النيابية
من الن وحاتى الوقت ذلك منذ الردنأي البرلمان يخلو ولم الغربية، الضفة
422الجماعة. ممثلي

السياسية المشاركة من المسلمين الخوان موقف أن بالذكر والجدير
السياسية المشاركة هل يتساءلون وكانأوا الخمسينيات منذ أثير قد

الفقهية؟ الناحية من حرام أم حلل
أبو الباكستانأي الفقيه رأي من السياسية المشاركة من موقفهم استند فقد 

وفي النواب مجلس في الشتراك في مانأع يوجاد ل بأنأه المودودي العلى
423كامل. تطبيقا السلمية الشريعة تطبق ل دولة في الوزارة

بعض تشدد رغم السياسية المشاركة بأهمية الخوان اقتنع ولذلك
عام التكميلية النيابية النأتخابات في شاركوا  بحيث ، الجماعة داخل العضاء
الوضع تغير لكن مقاعد، ستة بين من مقاعد ثلثة  على  بحصولهم1984

وهكذا  النواب، مجلس في الخوان من  نائبا22 نأجاح بعد 1989 سنة
والدليل الخوان قيادة صإفوف في تزداد الحكم في بالشتراك القناعة أخذت
عام الحكومة في المشاركة الخوان قيادة على ععرض لما أنأه هو ذلك على

الصإلح أن ذلك في حاجتهم فقط، واحاد صإوت بأكثرية ذلك   رفضت1989
نأشاطهم مارسوا وقد السياسية، المشاركة قنوات بواسطة إل يتم ل

المبشرين رعاية تحت المملكة لتأسيس الولى السنوات خللا والصحية التربوية المؤسسات كانأت ـ*
مجالا في لهم تابعة مؤسسات إنأشاء الخوان أعضاء من عدد  قرر67 حارب بعد ولكن المسيحيين

والتربية. الصحة
420 _Quintan Wiktorowicz -Islamists, the state and cooperation in Jordan, op. cit, p5.
421 _Ibid .p.3 

(وآخرون)، شكري غالي كتاب في ،الردن     في     والمعارضة     السلطة     بين     الســلم  البرغوثي، -إياد 422
.232ص سابق، مرجاع ،والسياسة     الســـلم

الوحادة دراسات مركز ،1999  -1989     الردن     المقيـــدة: حاالــة     الديمقـــراطية محافظــة، -علي 423
.139ص ،2001 بيروت، العربية،



السياسية الحازاب جاميع حال بعد الحكومة قبل من مجازة خيرية كجمعية
1957.424 عام الردن في

القوي وحاضورها الدولة مؤسسات في الخوان مشاركة منحت وعليه
خبرة واكتساب المجتمع في التغلغل فرصإة المدنأي المجتمع مؤسسات في

سياسية.
الجماعة بين التعايش إستراتيجية عن تعبر الذكر السابقة فالمظاهر وبالتالي
حاذرا ظل ذلك مع فالنظام بينهما، الكلي التوافق يعني ل هذا لكن والنظام،
مصر، في المسلمين بالخوان علقتهم بسبب لسيما لتحركاتهم ومراقبا

المخابراتية أجاهزته وقيام سياسته مراجاعة إلى عديدة فترات في به أدت
وإحاالة التوظيف من منعهم وكذا الجماهير إلى الوصإولا من الخوان بمنع
جاهة ومن  جاهة، من هذا425للتقاعد. والمدرسين التربويين الخوان من عدد

في عديدة مناسبات في النظام سياسات انأتقدوا المسلمين فالخوان أخرى
السلمية الشريعة أحاكام بتطبيق المجتمع بأسلمة كالمطالبة  داخلية قضايا

لشاه الملك كدعم خارجاية، وقضايا القتصاد، تحرير لسياسة وانأتقادهم
العلقات استمرار وكذا إيران ضد حاربها خللا للعراق السند وتقديم إيران

 ورغم.1979 عام ديفيد كامب معاهدة توقيع بعد ومصر الردن بين
تصل  الحمراء الخطوط تجاوز يتم لم  أنأه إل بينهما، التفاق  عدم إرهاصإات

أصمر حلمي يقولا الصدد هذا وفي  وشرعيته، النظام سلطة تهديد حاد
نحنالسبيل):"... لسبوعية  السابق والناشر المسلمين الخوان (عضو

اختلف ونقاط اتفاق عدم هناك ، راديكاليون لسنا نحن شركاء،
426الصراع." إلى أبدا نصل لم لكننا الراء، في

العناصإر بعض من انأتقاد محل جاعلهم الخوان قبل من المعلن الموقف هذا
عتهموا  حايث الخرى، الراديكالية الجماعات ومن الجماعة داخل المتشددة ا
من أكثر سياسية مناصإب كسب إلى الرامية البراغماتية بسياستهم
لموقف المعارضين أحاد عنه عبر ما وهو السلمي، المجمع بإقامة اهتمامهم
لن وأنهم براغماتي وفكرهم طبيعتهم قائل: "إن الجماعة

لنهم الردني المجتمع في حقيقي بتغيير القيام أبدا يستطيعوا
427."النظام  سيطرة تحت

التعايش، إستراتيجية لمسارات تغيرا التسعينيات فترة شهدت وقد
والتسوية الصلح عملية بعد خاصإة والغموض التذبذب من حاالة عرفت حايث

الموالية. المرحالة  في سنوضحه ما وهذا إسرائيل، مع
عمل حايث ،هذا يومنا الى التسعينيات بداية مند تمتدالثانية/ا  الفترة
إذ الخوان، جاماعة مع علقته تعريف إعادة على الردنأي السياسي النظام

على عبئا وأنأها للتهديد مصدرا النظام اعتبرها حاين  ينهما،  العلقة اضطربت
"بإستراتيجية الحالة هذه توصإيف تم وقد العليا. مصالحها وعلى الدولة

ذلك في منتهجة عديدة لعوامل " وذلكوالمضطرب المقيد التعايش
مختلفة. آليات

الصفحة. نأفس ، نأفسه -  المرجاع424
،المجتمع     مجلة صإـدام؟، أم الــعربية: تعايــش والنأظــمة الســلمية الحـــركات نأصيرات، -صإالح 425

23ص ،1995-09-26 ،1168 العدد
426 -Quintan Wiktorowicz -Islamists, the state and cooperation in Jordan, ,op cit, p5.
427  -Ibid . p12.



في حااسمة تحولا  نأقطة1989 عام البرلمانأية التجربة لنجاح كان حايث    
بعد خاصإة وشك بريبة إليها ينظر أصإبح إذ الخوان تجاه النظام إستراتيجية

ميدان وولوجاها السياسية الساحاة على تواجادا سياسية قوة كأكبر ظهورها
المراقب موقع في كانأت ما بعد والعامة، الوطنية والقضايا والرقابة التشريع

428القوى. باقي من السياسية الساحاة خلو ظل في ذلك، قبل

باب بفتح الديمقراطية الحياة إلى بالعودة الردنأي النظام إعلن ورغم
 بظهور1952 لعام الردنأي للدستور تطبيقا السياسية والحازاب الحريات
الجناح السلمي العمل جابهة حازب فيها بما الحزبية التشكيلت مختلف

قانأون بإصإدار تقييدها على عمل النظام أن إل المسلمين، للخوان السياسي
في الصادر الواحاد الصوت بقانأون عرف ما وهو السياسية للحازاب جاديد
لتحجيم النظام طرف من محاولة أنأه الكثيرون اعتبره  والذي1993 أوت

 مقعد16 على الحزب فيها حاصل إذ والحركة المناورة من السلمي العمل
429ثمانأين. أصإل من

مع السلم لمعاهدة الردنأي السياسي النظام توقيع أدى وقد
،)06 الملحق انظرالجانأبين( بين العلقة توتر إلى 1994 عام إسرائيل

البرلمان لكن المعاهدة، هذه لرفض  مؤيديهم حاشد في الخوان نأشط فقد
للتفاقية. ولما  نائبا22 من يقرب ما رفض من بالرغم عليها صإادق الردنأي

عقدوا حايث لثارها التصدي في نأشطوا واقعا أمرا المعاهدة الخوان رأى
التطبيع، بعملية تندد التي البيانأات وأصإدروا المظاهرات وسيروا الندوات

تحرك على الردنأية السلطات تشديد الحملة تلك نأتيجة من كان وقد
عمنعوا الخوان، من عدد دمنع كما  الندوات وعقد المظاهرات تسيير من ف

من أعضائهم من عدد عزلا على والعمل المساجاد، في الخطابة من النواب
 430والتعليم. والتربية الوقاف وزارتي

الخوان لدى العمل أسلوب من تغير لم  وغيرها الجاراءات هذه لكن
بدلا الديمقراطية الساليب على القائم السلمي العمل بأهمية لقناعتهم

1994 لعام البلدية النأتخابات الخوان خاض وفعل العنف، إلى اللجوء
مأدبا (أربد، رئيسية مدن ثلث في البلديات رئاسة على الحصولا واستطاعوا
نأشاطهم لعرقلة النظام تدخلت من الرغم على وهذا والكرك) ،
431السياسي.

" بين المضطرب التعايش إستراتيجية" أكثر يوضح ما ولعل
1999 منذ الحكم الثاني الله عبد الملك تولي فترة هي والنظام الخوان

بعض في جاذرية تغيرات الفترة هذه شهدت حايث هذا، يومنا غاية وإلى
ماجاستير (مذكرة الردن، في السياسية الحياة على وأثرها السياسية الحازاب الحصاونأة، زكي -بشار 428

.141ص ،2001  الجزائر)، جاامعة وإدارية سياسية تنظيمات فرع السياسية، العلوم في
 عملية عن للتعبير جااء الردن، في نأفوذا السياسية الحازاب أكبر من يعتر ،1992 عام الحزب تأسس ـ

ومن منصور، حامزة هو العام وأمينه المسلمين، الخوان لجماعة والنشاطي السياسي الطار توسيع
: الهيئة التالي التنظيمي الهيكل من يتكون=الحزب السلمية، الشريعة تطبيق الحزب مطالب أهم

الى ارجاع أكثر لتفاصإيل التنفيذي، الشورى_ المكتب العام_ مجلس العانأة_ المؤتمر التأسيسية_ الهيئة
للنشر أسامة الردن: دار ،العربي     الوطن     في     السياسية     والحركات     الحازاب جارادات، مهدي كتاب

. 12_11 ص ص ،2006والتوزيع،
 أحاد خلله من ينتخب واحادا صإوتا نأاخب لكل أن أساس على قائم قانأون هو الواحاد الصوت قانأون ـ

النأتخابية لدائرته المخصصة المقاعد بعدد للناخب الصإوات تعدد من بدل دائرته في المرشحين
ص سابق، مرجاع الردن، في السياسية الحياة على وأثرها السياسية الحازاب الحصاونأة، زكي -بشار 429
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.46ص سابق، مرجاع صإدام، أم العربية: تعايش والنأظمة السلمية الحركات نأصيرات، - صإالح 430
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القضية من الموقف وخاصإة الطرفين، بين ومحدداتها العلقة مسارات
مع والسياسي التنظيمي ارتباطهم بحكم . فالخوان وحاماس الفلسطينية

السلطة مسانأدة في الرسمي للتوجايه مضاد خندق في أصإبحوا حاماس
حاماس مع الخوان فعلقة وبالتالي  فتح، حاركة تحكمها التي الفلسطينية

حايث الحكم، ومؤسسة الخوان بين العلقة معادلت تغيير من جازءا أصإبحت
مع تحالفها  بدعوى1999 عام الردن من حاماس قادة بإبعاد النظام قام

في الستقرار وزعزعة الفوضى لنشر واليراني السوري النظامين
432المنطقة.

بين المواقف في واسعا  تباينا)2008-2003( الخيرة السنوات وشهدت   
الوطنية القضايا إزاء المسلمين الخوان وجاماعة الردنأية الحكومة سياسات

والحاتللا إسرائيل مع السلم بعملية يتعلق فيما خصوصإا والقليمية
عام التشريعية النأتخابات في حاماس حاركة ونأجاح للعراق المريكي

الكبير الفوز هذا اثر السلمي العمل جابهة حازب رئيس صإرح حايث  ،2006
الردن في السلميين أنقائل:"  حاماس السلمية المقاومة لحركة
فهم الردن، في السلطة على للحصول جاهزين باتوا

في  بالمئة50  الى40 بين يتراوح ما على الحصول بمقدورهم
433إجراؤها." يتم قد ونزيهة حرة انتخابات أية

الخناق بدأ وهنا للحكومة، بالنسبة خطر نأاقوس التصريح هذا شكل وقد
خطرا أنأها على إليها ينظر أصإبح التي المسلمين الخوان جاماعة على يشتد
؛دينيا نأشاطها لعرقلة متعددة آليات على اعتمادها خللا من  مواجاهته، يجب

السلفية والحركات الرسمية الدينية المؤسسة مع التحالف بواسطة
عزلا إلى تهدف التي التشريعات من مجموعة بإصإدار ؛قانونيا  التقليدية،

من ؛وإعلميا المهنية، النقابية النقابات كمشروع الجماهير عن الحركة
لدى الخوان صإورة لتشويه الجماعة عن المنشقين بعض توظيف خللا
434العلم. وسائل خللا من العام الرأي

حوجاه إلى الطرفين بين التوتر وصإل وقد الردنأية الحكومة قرار بعد خصوصإا أ
بمثابة يعتبر الذي ،2006 جويلية في السلمي المركز جامعية بإغلق
المالية المعاملت بتهمة وهذا المسلمين الخوان لجماعة الخيري الجناح

في الخطب إلقاء من الخوان منع على النظام عمل كما المشبوهة،
وهو ،435بالجماعة الصلة ذات الصحف بعض وإغلق فحواها وتعديل المساجاد

على:"  قائل يصرح سعيد همام للجماعة العام الحالي المراقب جاعل ما
نير لم ونحن نحن كما يستوعبنا أن معنا يتعامل من مواقفنا نغ

نقول وسنبقى حولنا فيمن التغيير شعاراتنا، في ليس والتغيير
436".أمانينا أسمى الله سبيل في الجهاد

دراسة تشير السياسي السلم دعم في المريكية بالجهود تعلق فيما أما
تعزيز السلميين  دمجبعنوان" يعقوبيان منى المريكية الباحاثة

من كل واجاهت كثيرة صإعوبات ثمة أن " الىأولي الديمقراطية: تقييم
 من عليه ) متحصل2008-1999( تحـــليلية والخـــوان: قراءة الــــدولة المعايطة، - سميح 432

www.ammonnews.net/print_aspc? Articleno=2085. 17-09- 2008. 
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435  -Nathan Brown, Jordan and Its Islamic Movement: the limits of inclusion,.op.cit. p6
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جاماعة مع التواصإل في الدولي الجمهوري والمعهد الديمقراطي المعهد
حوجاه التي المسلمين الخوان وترفض المريكية، للسياسة حاادة انأتقادات ت

المريكية الدعم مؤسسات تنظمها قد سياسية فعاليات أية في مشاركتها
الجهود من كثيرا استفاد الذي السلمي الوسط حازب مع العكس على وذلك
وتدريب السياسي الوعي تنمية مجالا في المؤسسات هذه بها تقوم التي

بين التعايشف  لذلك437الديمقراطية،. الممارسة على الحزب أعضاء
العلقة فرضته ما بقدر المريكية الدارة من بتشجيع يكن لم الجماعة
الطرفين.    بين التاريخية

ضد الممارسة الليات تلك رغم أنأه سبق ما خللا من نأخلص وعليه   
الطابع أساس على ، وطيدة علقة تبقى النظام مع العلقة أن إل الجماعة،

لستراتيجية نأاجاحا نأموذجاا تقديم يريد فالنظام للطرفين،؛ التسامحي
على الحفاظ يريدون والسلميون  السلميين، مع السياسي التعايش
استمرار وتأكيد للبلد السياسي الستقرار ضمان أجال من القائم النظام

الحكم. دواليب داخل يتهم
وحركة النظام بين التعايش الرابع: مبررات المطلب
.الخوان

على السياسية الفواعل أهم من المسلمين الخوان جاماعة تعتبر
علقة والخوان الهاشميين بين العلقة ظلت وقد الردنأية، السياسية الساحاة

العلقة هذه وتوصإف الماضية العقود طيلة تكتيكية وليست إستراتيجية
منها: نأذكر عديدة لمبررات وذلك الطرفين بين تعايش شهدت إذ بالمميزة
النأقلب خاصإة بها مر التي الزمات فترات في للنظام الخوان -مسانأدة

والقوميين الناصإرين بعض له خطط  الذي1957 عام في العسكري
التقت حايث ،النابلسي سليمان" الناصإري الحكومة رئيس مع بالتعاون
هذا وفي الخصوم، مواجاهة في الحكم نأظام مع المسلمين الخوان مصالح
السكر أبو علي الردنأي البرلمان في السابق الخوانأي النائب قالا الصدد

النظمة مع تحالفوا السابق في الخوان أن الطبيعي :" من
لن الشرقي، المعسكر ضد الغربي للمعسكر تنتمي كانت التي

كانوا العربي العالم في وحلفاءه الشيوعي الشرقي المعسكر
438أعداءنا".  هم

حرس فالنظام ومنه صإديقي. عدوي عدو طريقة على الخوان مع العلقة ك
الفصائل مع مواجاهة في الردنأي النظام صإف إلى أيضا الخوان انأحاز وقد

)1970 عام السود أيلولبحوادث(  يعرف وما المسلحة، الفلسطينية
مدعما موقفا الخوان اتخذ وقد الفلسطينيين، والفدائيين الردنأي النظام بين

في الفتنة وإخماد المسلمين دماء حاقن وجاوب على تأكيدهم مع للملك
439مهدها.

موقف السلمية الحركة تقف لم إذ المسلمين، للخوان العتدالي _الطابع
سرية منظمة أي تؤسس لم فهي بالخطر، النظام يتهدد الذي التفرقة قوى

سابق. مرجاع متشدديه، ضد إصإلحاي لجناح أمريكي دعم الدين، ضياء وليدـ  437
،29العددالديمـقراطية،     مجــلة  الردنأية، السلمية الحركات في والسقوط النهضة النابلسي، -شاكر 438

.54ص  ،2008جاانأفي
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التي الودية العلقة نأتيجة ذلك إلى حااجاة لهم تكن لم إذ عسكريا، جاناحاا أو
440بالنظام. تجمعهم

القائم النظام تهديد على تعمل لم معتدلة إصإلحاية حاركة فباعتبارها 
تقترح فهي العنفي، غير الطابع ذو أعمالها بجدولا عرفت وقد بالخطر،
في والتدرج التغيير في المرحالية وتتبنى النظام، مؤسسات داخل الصإلح
عبد الجماعة  مراقب يصف الصدد هذا وفي السلمية الشريعة تطبيق

على قائمة مقاربتناالتغيير: " في الحركة مقاربة الذنيبات المجيد
بعد فيما لتصل العائلة إلى تنتقل ثم الفرد مع تبدأ التي التربية

الشريعة لمبادئ وفقا تعمل التي السلمية، الحكومة تكوين إلى
ونفوذه، قوته من بتجريده النظام خلع ليست مهمتها السلمية،

تكوين عن نبحث نحن ل، أم عنه الشعب رضا عن النظر بغض
النظام، وهذا التعليمات هذه تقبل ثقة ذات بعضوية قوية حركة

441لحقا". فتأتي السلمية الحكومة  عن أما

السلمية الجماعات مواجاهة على المسلمين الخوان جاماعة -عملت
التحرير كحزب العنيفة إيديولوجايتها على واعترضت الراديكالية
المملكة في العنف تسبب لكونأها شرعية غير قوى واعتبارها السلمي

لذلك المجتمع في الخوان مكانأة تقليص على تعمل الحركات هذه ولن
وشرعية شرعيتها  تهديد على الحركات هذه مثل منع على الجماعة عملت
والسبعينيات الستينيات سنوات خللا خاصإة الردن، في السياسي النظام

442عليه. والثورة النظام تغيير بمحاولتها

عزز مما العنيفة، الحركات لمتصاص كوسيلة الخوان جاماعة اعتبرت ولهذا
أو الخفاء في تعمل أنأها يثبت لم أنأه خاصإة الهاشمية المملكة في مكانأتها
المملكة. في الستقرار لذبذبة سرية بنشاطات قامت

وحاقوق والمواطنة السياسية التعددية قضايا تجاه  المرنأة الخوان - مواقف
الكثير يصفه الذي المسلمين الخوان برنأامج في جاليا ورد ما وهذا ، المرأة

لكثر برنأامجا يكون لن يصلح وحاداثي تقدمي برنأامج بأنأه  الملحاظين من
المواطن يطلبه ما كل وفي الردن، في والعلمانأية الليبرالية الحازاب وأشهر

443حاقوق. من

أحاد فرحان إسحاق يقدم الديمقراطية من موقفهم عن الحديث وفي
الردن في " السلميونكتابه: في المسلمين الخوان أعضاء

في الديمقراطية مع السلمية الحركة تجربة " خلصإةوالديمقراطية
التالية: المبادئ
السياسية أدبياتنا في الديمقراطية مصطلح استخدام من الحساسية - عدم

الشورى. جاوهر به نأعني دمنا ما المعاصإرة
يمقراطيةكتاب: د  في وتونأس، والردن لمصر مقارنأة النأدماج: دراسة لنأصار الدمج كريمر، -غودرون 440

.277ص  سابق، مرجاع   ديمقراطيين     دون     من
441 -Quintan Wiktorowicz, -Islamists, the state and cooperation in Jordan -,op.cit. p1
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والتعاون الردن في والديمقراطية الشورى مسيرة ترسيخ على - الحرص
السياسية. المشاركة في وحاقهم المواطنين جاميع مع

السياسية المعارضة أو التنفيذية السلطة في المشاركة حاق مبدأ - إقرار
فل الشرعية السياسة مقتضيات ووفق العامة المصلحة حاسب البناءة،
يعتمد بل دائما، بالمعارضين ول دوما، الحكومة لسياسة بالمؤديين نأعرف

من السياسية والمواقف الحكومية والسياسة العامة المصلحة على ذلك
الساسية. القضايا

الساسي للرمز تعزيزا النيابية النأتخابات في الفعالة - المشاركة
بعض رغم النيابي المجلس في لممثليه الشعب انأتخاب وهو للديمقراطية،

444التنفيذية. السلطة قبل من الديمقراطية غير الممارسة

مصطلح استخدام في  حارجاا يجدون ل الردن إخوان أن ذلك من نأفهم
الشورى مسيرة ترسيخ إلى يدعون بالتالي وهم الديمقراطية،
الغربية بالديمقراطية السلمية الشورى لمفهوم المزج عبر والديمقراطية

لحركة السابق الرئيس مصطلح " حاسب  بالشورقراطية" يسمى ما أو
.نحناح محفوظ الجزائر في السلم مجتمع

على  عمدت فقد والقليات المرأة من المسلمين الخوان جاماعة موقف أما
المواطنة في حاقوقهم الشركس) على (المسيحيين، المسلمين غير تطمين
المشاركة في وحاقها الرأي إبداء في حاريتها على المرأة وتطمين الكاملة

مجتمعها. بناء في
في الحق وإقرار التعددية برعاية الخوان التزام على التأكيد إطار وفي

ليس أنه:"   حوامدة علي وهو قادتهم أحاد لسان على ورد الختلف،
الحظر تمارس أن الحكم، مقاليد جماعته تولى حال في واردا
ذلك في بما والسياسة الفكرية التيارات من أي نشاط على

445.نفسه...." الشيوعي الحزب

جايدا يعي  النظام أن المملكة:  حايث تعيشه الذي للوضع الجماعة -  مراعاة
الدعم على واعتمادها إمكانأاتها وضعف الدولة وضع تدرك الخوان جاماعة أن

به، له طاقة ل فيما النظام إحاراج تجنبت ولذلك الخارجاي، القتصادي
بعد ما فترة في العربي الوطن تجزئة ظل في نأشأ صإغير كيان فالردن
غرار على قوية وسياسية اقتصادية ببنية يتمتع ول الولى العالمية الحرب

446العربية. الدولا من بعض

وبرامجها السياسي خطابها في كبيرا تغيرا المسلمين الخوان جاماعة _أبدت
المسائل من كثير مراجاعة على عملت أنأها درجاة الى قيادتها وحاتى

قيادة انأتخبت حايث الزمن، من عقودا العمل عليها استقر التي والمواقف
والتوجاهات، والخلفيات العمار في السابقة القيادة عن مختلفة لها جاديدة
عغير في ظل الذي خليفة الرحمان عبد محمد للجماعة العام المراقب و

النأفتاح سياسة تبنيها الى الزمن. إضافة من عقود أربعة من أكثر منصبه
الفاعلة القوى كل مع التنسيق في المشاركة في والمتمثل   الديمقراطي
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/www.Aljazeera.net/article/12/10/200 8

الجزائر في السلمية النأقاذ جابهة بين والمشاركة(مقارنأة الستبعاد جادلية مسعد، المنعم عبد - نأفين 445
الســلمية     الحــركات   (وآخرون) و، حاماد مجدي  كتاب الردن) في في المسلمين الخوان وجاماعة

.263ص سابق، مرجاع ،والديمقـــراطية
مشــاركة التميمي، عزام كتاب في الردن في الســـلمية الحـــركة العكايلة: تجربة الله - عبد 446

.103 ص سابق، مرجاع ،الحكم     في     الســلميين



(قومية_ يسارية سياسية وشخصيات قيادات مع التحالف وكذا المجتمع في
الجديد الجيل طرف من خاصإة  ...)، وغيرها ليبرالية وشخصيات ووسطية

الملحاظ المر وهو النأفتاحاية، السياسة هذه انأتهاج في هاما دورا لعب الذي
التي الردنأية الجامعات في  الطلبية التحادات عمل ومنهج أسلوب في

447الخوان.  شباب يقودها

الخوان مع بالدرجاة للنظام الفعلي التعايش إستراتيجية يبرر ما ولعل
الردنأي، السياسي النظام معادلة في أساسي كفاعل وقبولهم المسلمين

لتعامل الولا المفتاح يعتبر الذي القانأونأي العتماد على الجماعة حايازة هو
حاق له يمنح لم الذي السلمي التحرير حزب عكس وهذا معها، النظام

الخوان إعتدالية مقابل في له، المميز العنفي للطابع نأظرا العتماد
حازب تكوين حاق للجماعة الحكومة منحت ولذلك السلمي، بالتغير وإيمانأهم
في مهما موقعا يحتل الذي السلمي العمل جبهة في ممثل سياسي
الحزب هذا بها يحضى التي المكانأة يؤكد وما الردنأية، السياسية الساحاة

الردنأي للشأن المراقبين أحاد تصريح هو الحازاب أو للنظام بالنسبة سواء
العمل جبهة حزب : " إن بقوله السلمية التوجاهات أصإحاب غير من

لبناء نواة يشكل الذي الوحيد السياسي الحزب هو السلمي
قبل من بالدراسة جديرة تجربته ديمقراطية(...) إن حزبية حياة

المقبل البرلمان تركيبة تغيير أردنا إذا الخرى، الوطنية الحزاب
السياسي للتوجه يكون سياسية تركيبة الى عشائرية تركيبة من

448فيها". واضح وتوجيه تأثير وللحزب

الممارسة معه يصعب الذي المر الهاشمي، البيت إلى الردنأي النظام انأتماء
أقطار في السلمية الحركة عرفتها التي المسلحة والمجابهة الوحاشية
 449أخرى. 
للنخب الكافية الحجة وأعطت أساسيا دافعا شكلت المبررات هذه فجميع

مع تعايشية إستراتيجية لرسم الهاشمية الردنأية المملكة في الحاكمة
الحكم نأظام بين للتعايش متميزا نأموذجاا تقدم كما المسلمين، الخوان

المسلمين. الخوان جاماعة في خاصإة المتمثلة السياسية المعارضة وقوى

العدد العربي،     المستقبل السلمي، العمل جابهة حازب داخل الديمقراطية الممارسة سليمان، خالد ـ 447
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الفصل  استنتاجات
المصري النظامين في والتعايش القصاء إستراتيجيتي لواقع معالجتنا بعد

التية: الستنتاجاات الى توصإلنا الدراسة كحالتي والردنأي
سبب ولعل السهل، بالمر ليس مصر في الحالي الحكم نأظام توصإيف إن ـ1

وباطنه، النظام ظاهر بين واضحة مفارقة وجاود إلى تقديرنأا، في يعود ذلك
التعددية إقرار فرغم آخر، شيئا يقولا الواقع بينما شيئا يقولا فالدستور

خاصإة عليها المفروضة القيود من العديد توجاد عمليا أن إل دستوريا الحزبية
الخوان جاماعة مع الحالا هو كما السلمية بالقوى المر تعلق إذا

الخوان حاسم بعدم المر تعلق سواء مختلفة ذرائع وتحت المسلمين،
الحفاظ بذريعة أو سياسية، جاماعة أم دعوية جاماعة هي هل ؛ الهوية لمسألة

الطائفية. المشاكل من الوطنية الوحادة على
الذي الولا المصدر تعتبر مصر في المسلمين الخوان جاماعة أن رغم ـ2

والسلمي_ العربي العالمين في السلمية الحركات أغلب منه انأحدرت
وتمارس تنشط وأصإبحت القانأونأي الوجاود حاق على بعضها حاصلت والتي

أنأها إل الدولا_، قوانأين به تسمح ما إطار في بحرية_طبعا السياسي نأشاطها
ومبارك السادات الرئيسين إستراتيجيتي من انأطلقا محظورة حاركة مازالت

كالتعاون مختلفة ومظاهر أشكال اتخذت حايث الخوان، مع التعامل في
عهد في الزمات تهدئة أو السادات، عهد في المصلحة دواعي بررته الذي

العمل في والمشاركة التعبير حارية من قدرا الخوان بإعطاء مبارك
قناعاتهم، عن يعبر سياسي حازب بتشكيل لهم السماح دون لكن السياسي،

و والعلمية القانأونأية الليات من مجموعة تسخير تم ذلك من وأكثر بل
القصائية. الستراتيجية تكريس أجال من المنية خاصإة

النظام في التشريعية المؤسسة شهدتها التي السياسية الزمات ـرغم3
عهد في ذروتها وصإلت والتي المختلفة الحل كحالت الردنأي السياسي

ديناميكية يعرف الردنأي البرلمان أن إل ، حالة13الى  حاسين الملك
1989 انأتخابات مع تزامنت التي  الصإلحاات نأتيجة خاصإة سياسية،

لقانأون وفقا الحزبية التعددية لمبدأ الحاكمة النخب وإقرار البرلمانأية،
جاماعة فيها بما السياسية التشكيلت لمختلف منح  الذي1992 الحازاب
.  سياسية أحازاب بتكوين الحق المسلمين الخوان

الخوان جاماعة مع الردنأي السياسي النظام تعايش إستراتيجية تأسست ـ4
المملكة مؤسس الى التاريخية بجذورها ترجاع ودية علقة على المسلمين
؛ للطرفين توافقيا مشهدا رسمت حايث ،الله عبد الملك الهاشمية
حظف  فالنظام استغلوا الخوان بينما اليساريين خصومه لضرب الخوان و

حنهم مما المجتمع، في تغلغلهم في  العلقة هذه خاصإة شعبتهم زيادة من مك
ضوءها على وحاصلوا منها الكثير في فازوا التي النأتخابية، الستحقاقات في

خاصإة بينهما الكلي التوافق ذلك يعني ل التمثيلية. لكن المناصإب من العديد



والتصادم التوتر من بحالة تميزت التي الثاني الله عبد الملك فترة في
النظام عرفها الدموية_ كما المواجاهة حاد  الى تصل لم الخوان جاماعة مع

"،المضطرب التعايش "بإستراتيجية المصري_  سميت السياسي
التاريخية. العلقة تلك  تربط التي الحمراء الخطوط تتجاوز لم بحيث





خــــاتمــــة
تجاه العربية السياسية النظم استراتيجيات لموضوع دراستنا بعد      

والردنأي المصري النظام حاالتي على بالتركيز السلمية الحركات
الى توصإلنا المسلمين، الخوان جاماعتي مع التعامل في وإستراتيجيتهما

كالتي: النتائج مجموعة
من العديد تحدد توجاهاتها، اختلف على العربية السياسية النظم  أن_1

الخوان وجاماعة عموما السلمية الحركات مع تعاملها في الستراتيجيات
هما أساسيتين لستراتيجيتين بالغا اهتماما تعطي أنأها إل خصوصإا، المسلمين

والردنأي المصري النموذجاي ويعد والتعايش، القصاء إستراتيجيتي
ذلك.   توضح التي النماذج أبرز من
هذه اعتماد أن العربية، السياسية للنظم الممارساتي الواقع أثبت_ 2

السياسة المعارضة قوى ضد أشكالها بمختلف الردعية الليات على الخيرة
اللإستقرار من حاالة الى أفضى خصوصإا، السلمية والحركات عموما

أو الحركات، تلك وبين بينها دموية مواجاهات الى ذلك من أكثر بل السياسي
الباحث تعبير حاد " على الجهنمية بالدائرةتسميته"  على اصإطلح ما

والتي القصائية، إستراتيجيتها تكريس هو ذلك من والهدف  ،آدم قبي
التالية: المتغيرات فيها تتحكم أن يمكن

دور تحجيم على النخب هذه عملت  حايثالسياسية: النخب متغير ـ
عمليات ذلك ودليل الجاتماعي، نأشاطها وكذا السياسي السلمية الحركات
قيادات استهدفت التي القضائية المتابعات ومختلف والمحاكمة العتقالا
للنظم رئيسيا تهديدا تشكل أنأها أساس على الحركات، تلك وزعماء

التسعينيات، منتصف وحاتى الثمانأينيات بداية مع خاصإة العربية، السياسية
النخب تلك بوصإف عنتر بن النور عبد الدكتور عليه أكد الذي المر وهو

النأفتاح أشكالا من شكل كل ترفض " التيالتسلطية بالنخبالعربية" 
يسميها كما أو للحريات المقيد شكله في فهو قبلته وان حاتى الديمقراطي،

وإجاراء حازبية تعددية على "  القائمةالواجهة ديمقراطية" البعض
السياسية النخب لهيمنة حاد تضع فعلية ممارسة دون لكن تنافسية، انأتخابات
تراجاعت التي القائمة النأظمة شرعية تجديد هو ذلك من والهدف الحاكمة،

عملية. مضامين بدون جاوفاء شعارات تبنيها جاراء مصداقيتها
هو العربية للنخب السياسي التكوين في القصور جاوانأب أبرز من إن       

آرائه بسبب الخر وجاود رفض ظاهرة واستفحالا  الجاماع معنى غياب
تصلب أمام  وإقصائها السياسية المعارضة تقزيم الى أدى مما المخالفة،

عن العربية الدولا من العديد في الحكم الى وصإلت التي الحاكمة النخب
نأظم أو عسكرية نأظم تأسيس على وعملت العسكرية النأقلبات طريق
واجاتماعية اقتصادية وسياسات إيديولوجايات تبنت كما الواحاد، الحزب
والقتصاد السياسة على الدولة هيمنة فرض شأنأها من كان وأمنية وإدارية

الديمقراطي، للتحولا جاادة محاولة أي على سلبا انأعكس مما والمجتمع،
حايث الوطنية، الدولة مشروع إخفاق هو النخب تلك تسلطية زاد ما ولعل

" على سياسي إفلسحاالة"  في العربية السياسية النظم أغلب دخلت
التي التقليدية المرجاعيات لتآكل نأظرا ،غليون برهان المفكر تعبير حاد

السلمية. التيارات  لصالح مشروعيتها النأظمة تلك على تضفي كانأت



العربية، السياسية النظم بها تتميز التي السلبية الخصائص لتلك وبالنظر      
)Hegemony(  المهيمنة بالنظم دال روبرت السياسة عالم وصإف فإن

عليها. يسقط
الذي العنفي للخطاب كان حايثالعنيفة:  السلمية الحركات متغير ـ

الساحاة من إقصائها في مباشرا نأقل_ سببا لم كبيرا_إن دورا تبنته
السياسية بالنظم للطاحاة العنف وتمارس القوة تستخدم إذ السياسية،

سيد " بمفهومالمجتمع جاهلية" أو التكفيري المبدأ  من انأطلقا القائمة،
المجتمعات أو نأظام أي مع يساوم ل الذي الستبعادي النهج أو ،قطب

أوجاه لكل الكاملة والسلمة الشامل التحولا هو لديهم والبديل الجاهلية،
كل رفض وكذا العلمانأية الحياة مظاهر لمختلف المطلق والرفض الحياة،
غربية تصورهم_ طروحاات التي_ حاسب والديمقراطية التعددية مفاهيم

السلمي. الدين بها جااء التي المضامين عن البعد كل بعيدة
الجهادية السلمية بالحركات المعروفة العنف جاماعات توظف لذلك       
مصر في السلمي الجهاد وجمعة السلمية الجماعة أبرزها ومن

المسلحة السلمية والجماعة سوريا، في المقاتلة والطلئع
من العنيفة الوسائل شتىالجزائر..  في للنقاذ السلمي والجيش

ضد الجهاد بإعلن السلمية الدولة إقامة في المتمثل هدفها تحقيق أجال
على قائمة هجومية إستراتيجية ذلك في متبعة الحاكمة السياسية النأظمة
على بها قامت التي العمليات طبيعة في تجلى ما وهو السلطة، مع التصادم

من الرغم الهداف. وعلى من واسعة دائرة وشملت واسع جاغرافي نأطاق
جاراء العربية الدولا لمختلف المنية الجاهزة منها عانأت التي الرتباك حاالت

من العديد في وكادت العنيفة، الجماعات عليها فرضتها التي التهديدات
في المسلحة الجماعات تهديدات غرار على ـ البلد استقرار زعزعة المرات
كما أو الدولة أركان تقويض حاولت التي التسعينيات منتصف في الجزائر

المجتمع عسكرةبـ"  الصيداوي رياض الباحاث عليها أطلق
هذه على السيطرة المرات من الكثير في استطاعت أنأها إل ، "ـالجزائري
بفضل ذلك وطبعا زعمائها، معظم واعتقالا وقتل شبكاتها وتفكيك الجماعات

للنظم سمح ذلك وكل المختلفة، المنية وآلياتها المخابراتي جاهازها
الحركات تجاه القصائية إستراتيجيتها وتنفيذ هندست من العربية السياسية
السياق:  هذا في نأفسه يطرح الذي السؤالا العنيفة. لكن السلمية

السلمية الحركات حتى القصاء إستراتيجية طالت لماذا هو
مرحلية وتنتهج السياسية المشاركة بمبدأ  تؤمن التي المعتدلة

؟السلمي العمل وتدرجية التغيير
خشيتها من أكثر المعتدلا التيار تخشى العربية السياسية النظم إن       
مبرر يقدم  الخير هذا أن منطلق من ، السلمية الحركات في العنفي للتيار

يلقى ل أنأه كما التغيير في العنف اعتماده نأتيجة لقصائه ومنطقيا شرعيا
المعتدلا التيار عكس وهذا الكثير، يرفضه بل الجماهير من ومسانأدة دعما
من القومية الدولة مشروع فشل بعد خاصإة معتبرة بشعبية يحظى الذي
على مقدرتها وعدم الخرى السياسية الحازاب وضعف هشاشة وكذا جاهة،
معظم شهدتها التي السياسي الحاتقان حاالة على الناقمة الجماهير تأطير
هو ذلك يؤكد ما ولعل التسعينيات، وبداية الثمانأينيات نأهاية العربية الدولا

منه، البرلمانأية وخاصإة  النأتخابية الستحقاقات مختلف  في التيار هذا  فوز



بالنتخابات الجزائر في للنقاذ  السلمية الجبهة لفوز كان حايث
الباحث  بمفهومالسلمي" التحدي أو" 1990 عام التشريعية
السياسي النظام على ليس بالغا أثرا ويليس، مايكل المريكي
النظام ومنها العربية السياسية النظم أغلب على بل فحسب الجزائري
حزب إقصاء في القمعية الوسائل اعتمد الذي التونسي السياسي

راشد زعيمها تبناها التي الفكرية المراجاعات رغم وهذا النهضة
كل ونأبذ الديمقراطي الفعل ممارسة في السلمي الخيار بانأتهاج الغنوشي

والتطرف.  العنف أشكالا
للنظم بالنسبة المعتدلة السلمية الحركات من والحذر فالريبة وعليه        

حده العربية السياسية هرم أعلى في مكانأتها من الحاكمة نأخبها خوف  مر
الدولا، من العديد في المتبعة العلمانأية إيديولوجايتها زوالا ومن السلطة،

حدت حايث هي القائمة النظم عن الحقيقي البديل أن الدراسات من العديد أك
وشفافة؛ نأزيهة انأتخابات تنظيم تم ما إذا وهذا المعتدلة، السلمية الحركات

تسميته" يمكن ما هذا لعل الحركات، تلك حاليف فيها سيكون فالفوز
الهامش بتوسيع سمحت هي فإن الحاكمة؛ " للنظمالسياسي بالمأزق

التي المعتدلة السلمية الحركات دور تعزيز الى ذلك سيؤدي الديمقراطي،
تضييق الى اتجهت وإن السياسية، المعارضة موقف النظم هذه من تقف
السياسي الحاتقان حادة زيادة في سيسهم ذلك فإن الهامش هذا

العوامل بين من يعتبر ما وهو والعنف، التطرف قوى وبروز والجاتماعي،
وخطوتين المام الى "بخطوة العربي الديمقراطي المسار تفسر التي
 . الوراء" الى

2001 سبتمبر من عشر الحادي أحاداث بعدالخارجي:  المتغير ـ
من خاصإة  المريكية المتحدة والوليات الغرب خوف تضاعف ، خاصإة

عليه يطلق كما أو تشكيلتها وتباين تياراتها اختلف على السلمية الحركات
العربية السياسية النظم تحريض على عملت حايث " ، " بالسلموفوبيا

وإن حاتى نأشاطاتها على القيود من الكثير وفرض الحركات تلك تقييد على
وقف أو العسكري التدخل حاتى أو النأتخابات نأتائج تزوير المر استدعى
المريكية الدارة عملت كما ،الجزائر في ذلك حادث كما النأتخابي المسار
النظم على الضغط أشكالا مختلف ممارسة على  الغربية الدولا من والعديد
طبيعية أداة صإارت التي الدولية المنظمات طريق عن العربية

التجارة العالمي_ منظمة الدولي_ البنك النقد ( صندوقبيدها
الدولا  قائمة ضمن والدراج المساعدات، وقطع  فالديون ... )؛العالمية
أوراق كأهم النأسان وحاقوق للديمقراطية والمنتهكة للرهاب الداعمة
الى لدفعها والسلمية العربية الدولا على أمريكا تمارسها التي الضغط
نأجاح أن أساس على وهذا بلدانأها، "في السلمية الصولية" محاربة

صإلة أي يقطع أن شأنأه من والسلمية العربية الدولا مختلف في السلميين
الثورة نأجاح وما المنطقة، في المريكية المصالح يهدد و بالغرب

ذلك. على دليل إل إيران في السلمية
تسلطية معالمها تهندس  القصائية فالستراتيجية وبالتالي   

نردعية آلياتها وتغذي العربية، السياسية النظم وديكتاتورية ال
الجنبية التدخلت تحريضية كذا و السلمية، الحركات راديكالية

المريكية. المتحدة الوليات خاصة



خاصإة السياسية المعارضة قوى على العربية السياسية النظم انأفتاح إن  ـ3
والقوى والجمعيات والتنظيمات الحازاب تعدد بإقرار  ترجام منها، السلمية
الفعل في والمشاركة  المشروع الوجاود في حاقها وتأمين السياسية
وقواعد أسس الى استنادا الشرعية، القنوات مختلف عبر السياسي
على السلمي التنافس ومعايير بأسس اللتزام عن فضل  وقانأونأية، دستورية
اللعبة لقواعد السلمية الحركات فيها بما القوى تلك احاترام وكذا  السلطة،

الطرفين.  بين التعايش إستراتيجية تكريس  في يساهم الديمقراطية،
من العديد يرى العربية السياسية النظم السياسي للمشهد فالملحاظ     

دعمها تم إن ما والتي الديمقراطي، التحولا حاولا اليجابية المؤشرات
وجاودتها النظم تلك هيكلية على إيجابا تؤثر أن شأنأها فمن وتعزيزها

المؤشرات: هذه أبرز ومن السياسية،
الكثير شهدت العربية: حايث السياسية النظم وهياكل مؤسسات _ إصإلح

البنى مختلف مست والتي السياسية، الصإلحاات من موجاة الدولا من
أساسا القائم ؛التشريعي الصلح غرار على الديمقراطي، للبناء التحتية

النظام أن منطلق من والتنفيذية، التشريعية السلطتين بين الفصل على
هذه مراجاعة من فلبد قوية، مؤسسات بوجاود يرتبط الديمقراطي
دائمة شفافية يتطلب الذي الشيء الديمقراطي، أدائها لضمان المؤسسات

الفعلي والتطبيق بمسؤوليتها قيامها لفترة الزمني والتحديد القيادات واختيار
قطع في بارزا نأموذج  الكويتي البرلمان القانأون.ويمثل سيادة لمبدأ

أن باعتبار ؛الدستوري الصلح الصإلحاات. و تلك في ايجابية أشواطا
نأموذج مع مواده يتناقض أن يجوز فل الدولة، قوانأين أساس هو الدستور
الدستور مواد تواكب أن ويجب المجتمع، ينشده الذي السياسي النظام

إصإلح ضرورة يفرض الذي المر وهو الحاصإلة، والتطورات المتغيرات
أو الدمقرطة متطلبات مع تتناقض التي المواد بتعديل الدستورية الوضاع

ولعل ، السودانأي السياسي النظام مع حادث كما جاديدة دساتير إقرار حاتى
ايجابي مؤشر يعتبر دستورية تعديلت إجاراء الى العربية الدولا بعض سعي
طبعا العصر، ومتطلبات يتماشى بما السياسي التحديث في رغبتها على
الخيرة التعديلت ولعل التعديلت، لتلك الخفية الهداف عن النظر بغض
حاقوق كترقية السياق؛ هذا في تدخل أن  يمكن2008 الجزائر أقرتها التي

بالتاريخ الهتمام ضرورة على والتأكيد للمرأة، السياسي التمكين و النأسان
الستلب من لحمايتها الجايالا ذاكرة في غرسه على والعمل الوطني

  الحضاري.
العربية السياسية النظم أن غليون برهان العربي المفكر يؤكد كما      

ـمـن فمنـهـا الديمقراطـيـة، طريق على التقدم من واحاد مستوى على جاميعها
تـشـتغل ـمـن ومنـهـا ـكـالجزائر، الديمقراطـيـة انأتهاج في معتبرة أشواطا قطع
تنـظـر ـمـازالت الخر وبعضها وتونأس، كمصر متباينة بقيود الديمقراطية على

تتحــولا ل حاتى وقائية إجاراءات الى فقط تحتاج ممكنة كخطوة للديمقراطية
دول حااـلـة مـثـل آخرـيـن فرـقـاء اـلـى الـسـلطة خللـهـا ـمـن تنـقـل وسيلة الى

النـظـم ـفـي التعددـيـة مـسـيرة ـبـأن أن المفـكـر نأـفـس ـيـرى . وعلـيـهالخليج
مقارنـأـة ومـتـأخرة بطيـئـة هي وإنأما مهددة، ول غائبة ليست العربية السياسية

حاـقـوق قـيـم أن أـسـاس علـى وـهـذا ،واللتينية السيوية الدول بعض مع
القـاموس فـي الفـكـري... موجـاـودة والتـعـدد السياـسـية والمشاركة النأسان



يعود بما وترقيتها وتفعيلها احاترامها إلى تحتاج فقط النأظمة، لتلك السياسي
ـالنفع ـة، الـشـعوب عـلـى ـب المعارـضـة أحـاـزاب إـشـراك صـإـعبا فلـيـس العربـي

لـيـس أنـأـه  كـمـا المعتدـلـة، الـسـلمية الحرـكـات أو الـسـلطة ـفـي السياـسـية
ـذها عن تعجز كبيرة تنازلت  الحاكمة النحب تقدم أن  مستحيل ـدانأيا، تنفـي مـي

فالتداولا الزمني، بالمتغير مرتبط فقط منه بد ل أمرا التداولا أن منطلق من
أـكـثر إعـطـاء بهدف أفكار و أجايالا تداولا هو النظم تلك تنشده أن يجب الذي

التعايش. لستراتيجية ديناميكية
 النظممـصـطلح" عليـهـا ينطـبـق غالبـهـا في السياسية النظم وهذه      

ـة تـسـمح ؛دال روـبـرت المختلطة" بمفهوم ـا للديمقراطـي ـدها حايـن وتقـي
أحايانأا.
ايش إستراتيجية توطين من يزيد وما     مـع العربيـة السياسـية النظـم تع

ـبـالقيم اليـمـان خللا من وهذا الخيرة، هذه إعتدالية هو السلمية، الحركات
النأقلب محاوـلـة ودون ثانأـيـا تفرزـهـا اـلـتي النتاـئـج واحاترام أول الديمقراطية

السـلطة علـى السـلمي التـداولا بقـيـم اليـمـان أن منطـلـق مـن ثالثـا، عليها
ـي أساسي كفاعل الحركات تلك لقبولا مفتاحايا أمرا يعتبر خاصإة، ـراك ـف الـح

ولـيـس المعـتـدلا الستيعابي الخطاب لعب العربية. وقد للدولا السياسي
انأتهاجاهـا فـي كـبيرا دورا المعتدلـة الحركـات لغلـب المتطـرف السـتبعادي

مـسـتندة والتـطـرف العنف مظاهر لمختلف ونأبدها السلمي السياسي للعمل
يوـسـف الشيخ مـثـل الـسـلميين والمفكرـيـن المعـتـدلين طروحـاـات عـلـى

ـة المرجاعات ذلك على أدلا ... ول العوا سليم محمد القرضاوي، الفكرـي
ـة الغنوـشـي راـشـد كمراجاـعـة الـسـلمية الجماـعـات بـعـض عـمـل لمنهجـي
ى المحافظة ضرورة على أكد الذي تونس في النهضة حزب مؤسس عل
تتناقض ل والحريات الحقوق هذه أن باعتبار النأسان وحاقوق العامة الحريات

مـبـدأ وـكـذا والجاتـمـاع التـعـبير بحرـيـات أساـسـا وترتـبـط الـسـلم، جـاـوهر مع
ح. الرأي قمع ورفض العنف بنبذ ترتبط أنأها كما السياسية، المشاركة الحر

التغيير منهج لكويتا في السلمية الدستورية الحركة فانأتهاج       
اللـيـة خللا ـمـن الدـسـتورية الـطـر وفق السياسية المشاركة بمبدأ واليمان
فـتـح خاصـإـة الكوـيـتي السياـسـي النـظـام وإصـإـلحاات البرلـمـان، في التمثيلية
الحركة فيها بما التشريعية، الهيئة في نأفسها لتمثيل القوى لمختلف المجالا

بينها. التعايش إستراتيجية لتدعيم كافيا مبررا كان ،السلمية الدستورية
على قائم براغماتي منحى تأخذ قد التعايش إستراتيجية أن بالذكر والجدير
ذـلـك، عـلـى مـثـال الـسـودانأي النموذج ويمثل الطرفين،  بين مشتركة مصالح
عليـهـا والقـضـاء الـشـيوعية التـيـارات مواجاـهـة في النميري الرئيس فرغبة
لـهـذه اللحادـيـة للطبيـعـة الـسـلمية الحرـكـة ورـفـض الحـكـم، دوالـيـب داخل

البـشـير عـمـر الرئـيـس عهد في أكثر  ترسخت بينهما، العلقة وطد ، التيارات
ـقـام اـلـذي النأقلب شرعنة أجال من السلمية القومية الجبهة استخدم الذي

الـقـرار، صـإـنع مراـكـز ـفـي التغلـغـل ـفـي القومـيـة الجبـهـة رغبت حاين في به،
ـذي  والشــيء ـت اـل ـة يثـب ـن  انأقلبـي علــى الســلميين انأقلب هــو الطرفـي

ـفـض اـلـى أذى مـمـا الـسـودانأي، السياـسـي النـظـام وعـسـكرية الديمقراطية
التعايش. لستراتيجية حاد ووضع ،2000 عام بينهما التحالف

في المريكية الدارة دور لنا يتضح البراغماتية السياسة عن بعيدا وليس      
الـسـلم" لمواجاـهـة فعاـلـة وـسـيلة  تعتبره  الذيالمدني" السلمدعم" 



يحـمـل كـمـا العربـيـة، المنطـقـة ـفـي مـصـالحها لمختـلـف "  المهددالصولي
الديمقراطـيـة القـيـم أدبيات مع تتنافى ل التي اليجابية المؤشرات من العديد

ـداولا واحاترم النأسان كحقوق المريكية المتحدة الوليات لها تسوق التي الـت
الـسـلمية الحرـكـات انأـخـراط تـشـجع فـهـي الـسـلطة... ـلـذلك على السلمي
نأظرا تركيا الرفاه_سابقا_في حازب غرار على السياسي العمل في المعتدلة
ـا  أوالعصري" الحديث السلملتبنيه"  ـميه ـم  ،الـسـلم" بعلمنة" تـس

الحرـكـات ـفـي المتـشـدد الجـنـاح ضرب بهدف المعتدلا الجناح تسانأد أنأها كما
الـخـوان جاماعة على المحسوب للصإلح اليمني التجمع حاصل كما السلمية

ـفـي عريـضـا دعـمـا يلـقـى ل الـطـرح هذا كان وان اليمن. حاتى في المسلمين
ـة السائد القصائي بالطرح مقارنأة البيض البيت ـد خاصـإ ـداث بـع  من11 أحـا

،2001 سبتمبر الطرحاـيـن كل في الواضح لكن سابقا، إليه تطرقنا الذي  
وجـاـه ـفـي يـقـف من وتعارض مصالحها يحقق من تدعم  المريكية الدارة أن

ـتي البراغماتـيـة السياسة منظور من المصالح تلك تحقيق ـبر اـل ـدأ تعـت مـب
كل في عليه التنازلا يمكن ل  الذي المريكية الخارجاية السياسة في أساسي
الحاوالا.
ديمقراطية ملمحها ترسم التعايش فإستراتيجية وعليه         
ـم ـية النـظ ـة السياـس ـدعم العربـي ـا وـت ـة آلياتـه ـات إعتدالـي الحرـك

الخصوص. وجه على السلمية
ـة النظم نأمط ضمن المصري السياسي النظام يصنف ـ4 ـى المختلـط عـل

المعارضة على يفرضها التي التقييد درجاة تتخذ حايث ،دال روبرت تعبير حاد
ـبـاختلف اختـلـف نأـسـبيا طابـعـا خصوصـإـا المـسـلمين الخوان وجاماعة عموما
التقييــد بين يجمع الذي المختلط النمط هذا إطار وفي النظام، تطور مراحال
ـى هذه على القائم_ حافاظا النظام يلجأ النسبي العمل وحارية الوـسـطية_ اـل

الـصـراع وصإولا ومنع السياسية المعارضة تهدئة الى أخرى أساليب استخدام
ـواء مـحـاولت بـيـن الساليب هذه تتراوح النأفجار، نأقطة الى السياسي الحاـت
عهد في المشروط النأفتاح وبين السادات، الرئيس عهد في خاصإة والتعاون
مبارك.  الرئيس

الخوان مع التعاون مظاهر برز السادات أنور الرئيس فترة ففي      
المعتقليــن عــن الفــراج تــم إذ السياســية، الــدواعي بررتــه المســلمين
ـيين ـم، السياـس ـا منـه ـح كـم ـم أفـس ـالا لـه ـة المـج ـبير، لحرـي ـذه أن إل التـع ـه

سياـسـي دـعـم توفير في السلطة برغبة ومحكومة محدودة كانأت الجاراءات
لهم للسماح تفاديا الحاتواء أسلوب الى النظام لجأ كما سياساتها، لتمرير لها

  المستقل التنظيم بحق
. وقد1954 عام مند للحل تعرضت التي للجماعة الشرعية وبعودة        
الحاتوائـيـة. حاـيـث السياـسـة ـفـي محورـيـا أـسـلوبا السلمية الشريعة شكلت
ـمـا أو علـيـه الـشـرعية وإـضـفاء النـظـام سياسات لدعم الدين الرئيس وظف

الزـهـر جـاـامع رـبـط ولـعـل ،الدينـيـة" بالشرعيةتـسـميتها"  على اصإطلح
فــي النظام وهدف السياق، هذا في يدخل أن يمكن الحكم بإدارة الشريف

مزاـيـدة أي ـمـن لمنعـهـم الـخـوان أـقـدام تـحـت ـمـن البـسـاط سحب هو ذلك
النـظـام. وـمـا مفـهـوم " حاـسـب الدين بتسييس" عليه أطلق كما أو بالدين

ـهـو الـخـوان ـمـع العاـمـل ـفـي الـسـادات لـسـتراتيجية المصلحي الطابع يبرز



الـسـلمية الجماـعـة ـطـرف ـمـن باغتـيـاله انأتـهـت بينهـمـا، والمواجاـهـة الصادم
المتشددة. 

تجاه إستراتيجيته تشكل لم مبارك حسني الرئيس عهد في أما       
العـهـد ـهـذا تمـيـز وإن سلفه إستراتيجية مع كامل انأقطاعا المسلمين الخوان
بـمـا السياـسـي العمل في والمشاركة والنأفتاح التعبير حارية من قدر بتحقيق

أحـاـزاب ـفـي السياسي بالتمثيل الخوان من لعضاء بالسماح النأتخابات فيها
ـبـالخوان الـقـانأونأي الـعـتراف دون لـكـن بـهـا، مـعـترف سياـسـية وتـشـكيلت
الحراك في  انأدماجاهم على أثر ما مستقلة. وهو إسلمية كجماعة المسلمين
الرئيس  إستراتيجية في بارزا تحول التسعينيات مطلع شهد حايث السياسي،

ى العمـل خللا مـن الجماعـة تجـاه مبـارك ي دورهـم تحجيـم عل احاة ف الس
ومختـلـف التـشـريعيات ـفـي حاققتـهـا التي النجاحاات تلك مع خاصإة السياسية
والمنـيـة والقانأونأـيـة السياـسـية الليات من العديد باستخدام المهنية النقابات

واـسـتقرار لـمـن المـهـددة الجماـعـات ـضـمن الـخـوان جاماـعـة تـصـنيف تم إذ
جاــذريا استئصالها يستوجاب التي المتشددة الجماعات مثل مثلها فهي البلد،

ـي التسلطية السمات جاليا تتضح السياسي. وهنا الحقل من ـام ـف النـظ
ـي ـري السياـس ـف المـص ـانت وكـي ـببا ـك ـرا ـس ـي مباـش ـاج ـف انتـه
دون لكـن ،المسـلمين الخـوان جماعـة تجاه القصاء إستراتيجية

ـي والمتمثلة الستراتيجية تلك تكريس في مسؤوليتهم إهمال ـف
ـتي القـصـور ـجـوانب ـازالت اـل ـاني  ـم ـا، تـع ـا منـه بمنـهـج فقبولـه

النفتـاح مـن نوعـا نفـسـه بالقـدر يعكس لم السياسية الوسطية
الحديثة، والتجاهات الفكار مع التعامل من يمكنها الذي الفكري

ـة بالمناطق براون ناثان الباحاث سماها كما أو Gray( الرمادـي  Zones(
والقباط...  المرأة من موقفهم مثل

ترـتـب وـمـا ،1989 ـعـام الردن في السياسي النأفتاح للطابع كان لقد ـ5
بقـيـام والسـماح المدنأـيـة الحريات نأطاق كتوسيع سياسية إصإلحاات من عليه

للبروز المسلمين للخوان فرصإة تنافسية، انأتخابات وإجاراء سياسية، أحازاب
مـنـه اـسـتفادت اـلـذي المـنـاخأ وهو والبرلمانأية عموما السياسية الساحاة على

العـمـل جبـهـة لحزب إنأشائها خللا من بعد فيما المسلمين الخوان جاماعة
إـسـتراتيجية تفعيل في شك بل يسهم قد لها. مما سياسي كذراع السلمي

الخوان. مع النظام تعايش
المملـكـة نأـشـأة مند بدأت وطيدة علقة بالنظام الخوان علقة تعتبر      
لمـلـكا حاكم فترة في أكثر وترسخت الول عبد الملك عهد في الهاشمية
الناصإـريين مـن خصـومه مواجاهـة في الخوان من أكثر تقرب الذي ،حسين

الخوان. أيديولوجاية مع تتنافى والتي والشيوعيين،
الجماـعـة نأـشـاط اـسـتمرار ـهـو الطرفـيـن بـيـن التـعـايش مـظـاهر تجـلـت وقد

عام السياـسـية الحـاـزاب حاـضـر ـمـن الرـغـم على حارية بكل خيرية كجماعة
مؤسـسـات ـفـي التغلـغـل ـفـي العلقة هذه من الخوان استفاد . حايث1957

مكنـهـم الذي الشيء قواعدهم بتوسيع  شعبية اكسبهم مما المدنأي، المجتمع
مناصإب ضوءها على حاصلوا النأتخابية الستحقاقات من العديد في الفوز من

تمثيلية.  ومقاعد وزارية
تحديد في أساسيا عامل المختلفة وتداعياتها الفلسطينية القضية شكلت       
اـسـتخدام حـاـد اـلـى وصـإـلت ـتـوترا عرـفـت حاـيـث الطرفـيـن، بين العلقة سير



طــرف من الرفض مواقف في التصاعد لمواجاهة المنية آلياته لبعض النظام
ـشـأنأا بأنأـهـا الفلـسـطينية للقضية السياسي النظام رؤية منطلق من الخوان،

الـخـوان ـلـدى تـشـكل حاـيـن ـفـي خارجاـيـة، سياـسـة  قـضـية مـنـه أـكـثر وطنـيـا
عملـيـة رـفـض ـفـي تجلى ما وهو اهتماماتها سلم في كبيرة أولوية المسلمين

.1994إسرائيل مع السلم
11 كأحاداث ودولية العراق على كالحرب إقليمية لعوامل كان كما        

ـبيرا دورا نأفسها الخوان جاماعة داخل التحولت وكذا سبتمبر ـورة ـفـي ـك بـل
المـسـلمين، الـخـوان جاماعة مع التعامل إزاء الردنأي السياسي النظام توجاه
عـلـى المتغـيـرات ـهـذه عليـهـا تنطوي التي الخطورة يدرك القرار صإانأع أصإبح

ـفـترة خاصـإـة ـشـهدته اـلـذي الـمـر وـهـو وسياساتها، الردنأية الحكومة مصالح
حاد تصل لم والتصادم التوتر من بحالة تميزت التي الثاني الله عبد الملك

"،المـضـطرب التـعـايش "بإستراتيجية سميت كما أو الدموية المواجاهة
حاالة التغيير في المسلح العمل انأتهاج ورفضها الخوان جاماعة إعتدالية ولعل
لـسـتراتيجية النـظـام انأتهاج أكثر دعم ما وهو التاريخية، العلقة هذه فك دون

منددة مسيرات لتنظيم الخضر الضوء إعطاؤهم ولعل الخوان، مع التعايش
بإصـإـدار لـهـم الـسـماح وكذا ،مسيرة الثمانين تجاوزت عزة على بالعدوان
ذلك. على دليل الجماعة، باسم نأاطقة السبيل جريدة
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 المعتمدة المراجع قائمة
. ورش رواية : عن الكريم - القرآن

: الرسمية /ا الوثائق أول
 ،1989 دستور ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية.1

 .1989  مارس01  بتاريخ09 العدد ، الوطني التربوي المعهد
المشروع نأص ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية.2

 بتاريخ83 السنة  ،61 العدد ، الرسمية الجريدة  ،1996 دستور تعديل
.1996  أكتوبر16

د – (د العربية البلدان في الدساتير والدراسات، البحوث قسم.3
 .2005 ، الحقوقية الحلبي ) : منشورات ن– 

: /ا  الكتب ثانيا
 العربية أ/ا باللغة

الجزائر ، السودان     في     السياسي     السلم     أزمة ( حايدر) ، علي . إبراهيم4
 . 1993 ، المطبعية للفنون الوطنية : المؤسسة

: مركز بيروت ، الديمقراطية وقضية السلمية التيارات . ــــــــــ،5
 .1990 ، العربية الوحادة دراسات

 –2006  (      العربية     المة     حاالة ، (أحامد) وآخرون محمود إبراهيم. 6
دراسات : مركز بيروت ، الخارج     وتحديات     الداخل     أزمة      ) ،2007
 .2007 ، العربية الوحادة

: صإراع     الجزائرية     الزمة (مصطفى) ، مهند (إبراهيم) ، جاابر . أبو7
.1998 ، المعاصإرة الدراسات : مركز لبنان  والتغريب     التعريب

، القاهرة ،   آسيا     في     السلمية     الحركات ، (علء) وآخرون زيد .  أبو8
 .1998 ، السيوية الدراسات مركز

، والستراتجية     الدبلوماسية      الدولية     العلقات  (علء)، عامر . أبو9
.1989 والتوزيع، لنشر الشروق : دار فلسطين

السلمية     الصإولية     الحركات (رضوان) ، الشيبانأي شمسان . أحامد10
 .2005 ، مدبولي : مكتبة القاهرة ، العربي     العالم     في
في     النظر     مدارك ) ، ( رمضان الجزائري المالك عبد مبارك . أحامد11

الولا     كتاب     ،     الحماسية     والنأفعالت     الشرعية     التطبيقات     بين     السياسة
 .2001  ،2ط ، الفرقان : مكتبة العربية : المارات الجزائر     عن
تر: ( دللا ، تعددي     مجتمع     في     السلميون     ،(مسعود)  اللهي . أسعد12

 .2004 ، والبحوث الستشارات : مركز عباس)  بيروت
: قاسم ( تر ،   حاقيقة     أم     خرافة     السلمي     التهديد (جاون) ، . إسبيرينو13

 .2002  ،2ط ، الشروق دار القاهرة ) ، قاسم عبده
بيروت ، السياسية     والمسألة     السلميون ، (حاسن) وآخرون . الترابي14

 .2004  ،2ط ، العربية الوحادة دراسات : مركز
: الحرية لندن ،   السلطة     في     السلميين     مشاركة (عزام) ، . التميمي15

 .1994 ، السلمي للعالم
1914  (      القومي     مصر      : تاريخ1919     ثورة الرحامن) ، (عبد . الرافعي16
 . 1955 ، النهضة : مكتبة القاهرة  ، )1921  – 



الجاتماع     في     : دراسة     السياسية     التنمية الحليم)، (عبد . الزيات17
 .2002 ، الجامعية المعرفة : دار القاهرة ، الولا الجزء ، السياسي

إلى     المواجاهة     من     السلمية     الحركات (كمالا) ، حابيب السعيد. 18
 .2002 ، مدبولي : مكتبة القاهرة ، المراجاعة

، وقضاياه     : ميدانأه     السياسي     الجاتماع     علم (محمد) ، . السويد19
 .1990 ، الجامعية المطبوعات : ديوان الجزائر

السلمية     والجماعات     الفرق ) ، الدين ( سعد صإالح . السيد20
للنشر أحاد : دار المتحدة العربية المارات ،   التاريخية     وجاذورها     المعاصإرة

، 2002. 
البلد     في     الصالح     والحكم     الفساد ، (إسماعيل) وآخرون . الشطي21

 .2004 ، العربية الوحادة الدراسات : مركز بيروت ، العربية
: دار بيروت ،   الستراتجية     إلى     الدبلوماسية     من (أدونأيس) ، . العكرة22

. 1981الطليعة،
تونأس: دار ، التغيير     ومسألة     السلمية     الحركة     ،(راشد)  . الغنوشي23

.2003  القرطبة
الحركة     :أولويات     السلمية     الصحوة     ،( يوسف)  . القرضاوي24

 .1990 ، الكتب : دار القاهرة ، القادمة     المرحالة     في     السلمية
: دار قسنطينة ، والتطرف     الجحود     بين     السلمية     الصحوة ، . ــــــــــ25

 .1983  ،2ط ، للنشر الشعب
في     الديمقراطية     والتنمية     الديمقراطية ، (ابتسام) وآخرون . الكتبي26

.2005 العربية، الوحادة دراسات : مركز بيروت ، العربي     الوطن
، الستعباد     ومصارع     الستبداد     طبائع الرحامن) ، (عبد . الكواكبي27

 .1988 ، للنشر موفم دار ، الجزائر
الوطن     في     السلمية     الحركات موسوعة ) ، ( أحامد . الموصإلي28

 .2004 ، العربية الوحادة دراسات : مركز بيروت ، وتركيا     وإيران     العربي
ط ، العالم     في     السلمية     الحركات     دليل ، (إبراهيم) وآخرون . النجار29

 .2006 ، والستراتجية السياسية الدراسات : مركز القاهرة  ،3
وتحالف     دامية     (صإراعات      والسلطة     الخوان (حامادة) ، . إمام30

 .2005 ، العربية الحضارة : مركز القاهرة  ،سرية)
) ، صإاصإيل عرب : (محمد تر ، السياسي     الجاتماع     علم (فليب) ، . برو31

 .1998 ، والنشر للدراسات الجامعية : المؤسسة بيروت
السياسي     المجالا     في     والمعارضة     السلطة الله) ، (عبد . بلقزيز32

.2007 ، العربي الثقافي : المركز البيضاء الدار   ،     المعاصإر     العربي
في     السلمية     الحركة (محمد) ، الشنقيطي مختار . بن33

دار ، الجزائر  ،)     والتنظيمي     الستراتيجي     فكرها     إلى     السودان( مدخل
 .2004 ، قرطبة

(قراءات     الجنوب     : صإوت     السياسي     السلم  ( فرانأسوا)، . بورجاا34
زكري فوزي تر: ( لورين   ،إفريقيا)     شمالا     في     السلمية     للحركة     حاديدية

 .1993  الثالث العالم القاهرة: دار ) ،
المدنأي     والمجتمع     الديمقراطي     التحولا     ،(حاسنين)  إبراهيم  توفيق.35
   مصر     في



السياسية والدراسات البحوث : مركز مصر   ، )2005   -  1981  ( 
2006.

: بيروت ، العربية     النظم     في     السياسي     العنف     ظاهرة ، . ــــــــــــ36
 .1999 ، العربية الوحادة دراسات مركز

دراستها، في الحديثة العربية: التجاهات السياسية ،النظم .ــــــــــــ37
.2005 العربية، الوحادة دراسات بيروت: مركز

،     حاركات     ،     مدارس     ،     : مناهج     السلمية     الصحوة الله) ، (عبد . حالق38
 . 1999 ، الرشاد سبيل : دار بيروت

:     والديمقراطية     السلمية     الحركات ، (مجدي) وآخرون . حاماد39
العربية الوحادة دراسات : مركز بيروت ،   والممارسة     الفكر     قي     دراسات

، 1999. 
السياسية     النأظمة     في     الشرعية     إشكالية     ،(خميس)  والي . حازام40

 .2003 ، العربية الوحادة دراسات : مركز بيروت   ،     العربية
بين     السلمي     العربي     العالم     في     القانأون     دولة (أحامد) ، . خروع41

.2004 ، الجامعية المطبوعات : ديون الجزائر ، والواقع     السطورة
ط ) ، زيد أبو تر: ( علء ، الحديث     السياسي     التحليل (روبرت) ، . دالا42

.1993 والنشر، للترجامة الهرام : مركز   القاهرة5
2ط ) ، مروة : نأضير ( تر ، السياسي     السلم     تجربة (أوليفيه) ، . روا43

 . 1986 ، الساقي : دار بيروت ،
النأفتاح     : سياسة     ديمقراطيون     دون     ديمقراطية     ،(غسان)  . سلمة44
 .1995 ، العربية الوحادة دراسات : مركز بيروت ، العربي     العالم     في
: القاهرة ، ؟ أين     الى     الجدد     السلميون ) ، ( رفعت أحامد . سيد45

 .2005 ، الستراتجية للدراسات الهرام مركز
العربية     البلدان     في     والحازاب الديمقراطية ، (غالي) وآخرون . شكري46

العربية الوحادة دراسات : مركز بيروت ، المتبادلة     والمخاوف     المواقف     ،
 .2001  2ط ،

المعاصإرة     السلمية     الحركات ، (إسماعيل) آخرون الله عبد  صإبري.47    
 ،5ط ، العربية     الوحادة     دراسات     : مركز     بيروت     ،     العربي         الوطن     في

2004. 
(     ،     السياسي     السلم     منظور     في     الرهاب     و العنف (حاسن) ، . طوالبة48

 ،2ط للبشير الحديث الكتاب : عالم عمان  ،)     نأموذجاا     الجزائر      مصر
2005. 

مركز ، وديمقراطيون     إسلميون ، (نأبيل) وآخرون الفتاح . عبد49
 .2006 ، القاهرة ، والستراتجية السياسية الدراسات

التاريخية     : الصإولا     مصر     في     التكفير     جاماعات   ، رمضان العظيم . عبد50
 .1995 للكتاب العامة المصرية : الهيئة القاهرة ، والفكرية

المعطي) ، (عبد أحامد محمد (نأيفين) ، مسعد المنعم . عبد51
البحوث : مركز القاهرة ، السلمية     للحركات     الخارجاية     السياسات
 . 2000  ،2ط  السياسية والدراسات

الخطاب     منظور     في     السلمية     الحركات     ،(تركي)  الربيعو . علي52
 .2006 ، العربي الثقافي : المركز المغرب ، المعاصإر     العربي



بين الديمقراطية ) ، ( محمد الجبار عبد ) ، الرزاق ( عبد . عيد53
.1999، الفكر : دار بيروت ، والسلم     العلمانأية

: دار الجزائر ، الجزائر     في     العلمانأية     سدنأة (العربي) ، . فلح54
2004. ، الخلدونأية

 –1989  (      الردن     : حاالة     المفيدة     الديمقراطية     ،(علي)  . محافظة55
 .2001 ، العربية الوحادة  دراسات : مركز بيروت  ) ،1999

وقضايا     مصر     في     السلمية     الحركات     العاطي) ، (عبد أحامد .  محمد56
 .1995 ، والنشر للترجامة الهرام : مركز القاهرة  الديمقراطي     التحولا

العربية     السياسية     النظم     ،(فوزي)  تيم أحامد (عطاء) ، صإالح . محمد57
 . 1988 ، قاريونأس جاامعة : منشورات ليبيا ، المعاصإرة

: بين     المعارضة     السلمية     والحركات     الدولة (هالة) ، .  مصطفى58
: مركز القاهرة ، ومبارك     السادات     عهدي     في     والمواجاهة     المهادنأة

 .1996 ، للنشر المحروسة
إلى     الصإلح     حاركة     : من     مصر     في     السياسي السلم ، . ـــــــــ59

 .1999  ،2ط ، والنشر للبحث المحروسة : مركز مصر  العنف     جاماعة
، العربي     العالم     في     الجاتماعية     الحركات ، الباحاثين من .  مجموعة60

 .2006 ، والفريقية العربية البحوث : مركز القاهرة
العربية     الحكم     نأظم     في     الستبداد (إسماعيل) ، الربيعي . نأوري61

 .2000 ، العربية الوحادة دراسات : مركز بيروت  ،2ط ، المعاصإرة
السياسية     النظم (نأيفين) ، مسعد المنعم عبد الدين) ، (علي . هللا62

دراسات : مركز بيروت  ،3ط ، والتغيير     الستمرار     : قضايا     العربية
 . 2005 ، العربية الوحادة

: ( تر ، العربية     للدولا     الخارجاية     السياسات (بهجت) ، قرنأي ، . ــــــــ63
السياسية والدراسات البحوث : مركز القاهرة ) ، عوضى سعيد جاابر

2000. 
الجنبية: ب/ا  باللغة

64. Dahl . A .( Robert ) Lavenir de Lopposition dans Les Democraties,
( traduit par : murice Lusroni), paris .1989.

65. Quant. B. (William ), sociéte et pouvoir en Algerie,. Alger : 
casbah edition 1999 .

66. Mathey . (Gean – Marie ), comprondre la strategie, paris ed: 
economica,1995 .

67.Tlemcani ( Rachid ), élections et elites en Algerie, Alger : chihab 
edition, 2003. 

: العلمية /االمقالت ثالثا
: العربية أ/ا باللغة

مجلة وأمريكا، السلمية الحركات ، (فراج) وآخرون إسماعيل.68
.2005 مارس1911العدد ،المجلة

مجلة ، ديمقراطي إسلمي تيار بناء يمكن هل الشوبكي(عمرو) ،.69
.2003أكتوبر  ،12العدد ، الديمقراطية



مجلة      ، الصإلح وقضايا العربية السياسية النخبة (إدريس) ، الكريني.70
 .2007  جاانأفي25 العدد ،   الديمقراطية

الوطن في الديمقراطي التطور  (حاسين) ، إبراهيم توفيق.71
 أكتوبر142 العدد ، الدولية     السياسية وإشكاليات) ، العربي( قضايا

2002. 
، السلمي العمل جابهة حازب داخل الديمقراطية (خالد) ،  سليمان.72

.2003  أكتوبر،  ،296 العدد  ،العربي     المستقبل
والعلمية  السلمية الحركات ( مصطفى) ، محمد الحافظ عبد.73

، الرمادية المناطق استكشاف ، العربي العالم في الديمقراطية
  .2006 جاويلية ، السابع العدد ، إستراتيجية     قراءات

الداخل محددات بين العربية الديمقراطية بالله) ، (معتز الفتاح عبد.74
 .2006 أفريل  ،326 العدد ، العربي     المستقبل     ، الخارج وضغوط

في السلمية  للصإولية المريكية الرؤية (مخلد) ، المبيضين عبد.75
،النهضة     مجلة ، الخيرين العقدين فترة في الوسط الشرق
2004  جاانأفي18 العدد ، السياسية والعلوم القتصاد : كلية القاهرة

.
النأدماج بين تونأس في النهضة حازب (عصام) ، الوهاب عبد.76

 .2008 جاانأفي  ،29 العدد ، الديمقراطية     مجلة ، والقصاء
مجلس دولا في الديمقراطي التحولا الرضا) ، (عبد البيري علي.77

 .2007 جاانأفي  ،167 العدد ، الدولية     السياسة ، الخليجي التعاون
كتب وما الماضي تضاريس الجزائر الدين) ، عميمور(محي.78

في الصادر  ،107 العدد ، والعربي     الدولي     الحدث ، المستقبل
 .2002أفريل

وايجابية الثبات سلبية بين العربية السياسية النظم (عمر) ، فرحااتي.79
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